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Analisis

Ada seorang petani yang baru memanen

hasil buminya. Ada kubis, wortel, kacang

panjang, dll. Ia memikul hasil panennya

dalam 2 bakul. Satu bakul di depan dan

satu lagi dibelakang. Pundaknya yang

kekar menjadi tumpuan untuk menopoang

hasil bumi tersebut.



Lanjutan…

Sang petani ingin membawa panenannya

kepasar. Pasar yang hendak dituju ada di

seberang bukit. Ketika berada di jalan dia

merasa sangat kelelahan, sambil duduk di

bawah pohon ia membayangkan kalau saja

ada yang bisa membantunya.



Tak lama berselang ada deru mesin truk

yang datang dari kejauhan. Sang Petani

tersenyum gembira, ia memastikan bahwa

truk itulah yang akan membantunya

mengangkut hasil buminya ke pasar, dan

tentu dia tidak kelelahan lagi.

Lanjutan…



Dengan rasa percaya diri dia menyetop truk

tersebut dan memberi kode bahwa ia akan

ikut ke pasar. Sopir truk berhenti dan petani

langsung naik ke belakang truk.

Ketika sampai di tengah jalan, sopir truk

merasa ada suara gaduh di belakang.

Lanjutan…



Lima menit kemudian petani mengetuk-

ngetuk dan berteriak-teriak minta berhenti.

“Mengapa, pak” tanya sopir truk. Jawab

petani dengan muka masam, “Saya turun

saja. Naik truk malah berat.”

Ternyata ketika berada di dalam truk, petani

memikul pikulan di pundaknya.

Lanjutan…



ANALISIS PESERTA



Analisis Kampus

Kampus saat ini diposisikan sebagai tempat

pendidikan formal tertinggi yang identik

dengan dunia akademik dan intelektual.

Kampus merupakan merupakan suatu entitas

wilayah pembelajaran yang memiliki peran

tersendiri.

Wilayah kampus adalah base of moral force,

pembentuk agent of change, penyedia aron

stock.



BEM

Lembaga Eksekutif Mahasiswa

Bekerja pada ranah-ranah eksekutif

Melakukan Need Assesment dalam

menentukan program kerja

Pola dan penanganan SDM yang jelas

Memperjuangkan kepentingan mahasiswa

secara umum



BEM

Ranah Eksternal, minimalnya :

Pencitraan Ormawa di mata birokrasi

kampus

Berganing power dengan lembaga lain

Pembangunan dan perluasan jaringan

Penyikapan isu-isu politik



BEM

“Perjuangan dan idealisme dapat

dicapai dengan kesolidan dan kerja

keras semua elemen yang menopang

BEM.”


