
	

Visi & Misi Calon Presiden BMWCCI Periode 2019-2021 

 

Saya yang tersebut dibawah ini : 

1. Nama     : Rachmad Budi Eryanto 

2. Bakal Calon    : Presiden BMWCCI Periode 2019 – 2021. 

3. No. Anggota    : L 009 

4. Chapter / Register Asal : Surabaya Chapter 

 

Visi Calon Presiden BMWCCI 2019 – 2020 

 

Menjadikan BMWCCI sebagai klub yang memiliki nilai tambah bagi para anggotanya dan 

BMWCCI sebagai bukan sekedar komunitas otomotif menjadi klub mobil BMW yang 

solid dan lebih dikenal baik di lokal maupun internasional. Dan membuat BMWCCI 

menjadi  lebih bermanfaat baik ke para anggotanya juga bermanfaat bagi masyarakat 

luas.  

 

Misi Calon Presiden BMWCCI 2019 - 2021 

 

1. Melanjutkan program kerja dari Presiden sebelumnya dan menjadikan lebih baik lagi 

kedepannya dengan kepengurusan baru. 

 

2. Menggali potensi dan kemampuan daerah yang beragam dari setiap Chapter / Register 

dalam setiap kegiatan Tahunan BMWCCI.  

 

3. Memotivasi serta mensupport member BMWCCI dalam mengembangkan event2 

Chapter / Register menjadi lebih menarik, bermanfaat memiliki daya saingdan 

memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Chapter/Register untuk bisa 

mengikuti atau menyelenggarakan event pusat baik level lokal maupun nasional. 



	

 

4. Memfasilitasi member untuk dapat berpartisipasi dan berprestasi dalam bidang 

motorsport event, charity event, gathering / family event baik level lokal, nasional maupun 

internasional. 

 

5. Mempertahankan nama baik BMWCCI sebagai “Club of the year 2018” dengan secara 

konsisten mensosialisasikan agenda kerja / event Chapter/Register di semua kanal media 

sosial. 

 

6. Memberikan lebih banyak manfaat kepada member BMWCCI secara nasional. 

 

7. Dapat lebih banyak bekerjasama dengan  instansi2 baik swasta maupun pemerintah 

untuk mensupport Rencana Kerja Pengurus Pusat , Chapter dan Register. 

 

8. Dapat lebih banyak menempatkan wakil2 dari Chapter/Register di seluruh indonesia yg 

memiliki komitmen dan kemampuan untuk bergabung sebagai bagian dari Pengurus 

Pusat. 

 

9. Secara berkala mengunjungi / menghubungi Pengurus Chapter/Register untuk 

memberikan bimbingan / arahan ataupun  asistensi dalam mengelola Club. 

 

 


