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 Struktur tertinggi dalam organisasi De Messenger

 Secara mendetail, tidak ada struktur jabatan didalamnya, masing-masing

anggota memiliki hak bicara dan hak suara yang sama

 Anggota yang memungkinkan untuk masuk didalamnya adalah ex-Ketua

dan ex-Wakil ketua dari setiap angkatan

 Anggota Supreme Council:

 Elkana Batti Sombolayuk (M1)

 Radita Sonixtus Arauna (M2)

 Felix Hoo (M10)

 Evan Alanus (M19)

DE MESSENGER SUPREME COUNCIL



 Berfungsi untuk membantu memberikan saran, kritik, dan masukan kepada

De Messenger Supreme Council dalam menentukan arah dan tujuan De

Messenger

 Secara mendetail, tidak ada struktur jabatan didalamnya, masing-masing

anggota memiliki hak bicara dan hak suara yang sama

 Anggota yang memungkinkan untuk masuk didalamnya adalah setiap

anggota yang telah menunjukkan loyalitas kepada De Messenger dalam

kesibukan pribadinya masing-masing (secara profesional), dan disetujui

oleh De Messenger Supreme Council secara mutlak

DE MESSENGER
Advisory Board



 Anggota Advisory Board:

 Edwin Hadi (M4)

 Tjia Hari (M8)

 Abraham Rampisela (M13)

 Kandidat Advisory Board:

 Mario Sindhunata (M18)

 Dessy Christianita Gunawan (M24)

 Yulius “Dijee” Eduardo (M27)

DE MESSENGER
Advisory Board



 Berfungsi sebagai perwakilan De Messenger di area Universitas Kristen

Petra dan mentargetkan pada kegiatan-kegiatan internal di Universitas

Kristen Petra

 Sebagai suatu organisasi non profit yang menjadi sarana seleksi awal

keanggotaan De Messenger

 Memasuki tahun angkatan ke-3, saat ini diorganisir dan diketuai langsung

oleh Yesaya Bangun Ekoliesanto dan dibantu oleh Christian “Rembank”

sebagai wakil

DE MESSENGER
Unit Petra



 Berfungsi sebagai perwakilan De Messenger di area Jakarta dan sekitarnya

dan mentargetkan masyarakan yang lebih luas, baik di dunia akademis,

organisasi, maupun dunia kerja

 Merupakan pengembangan De Messenger ke arah organisasi profit-

oriented

 Diorganisir secara langsung oleh R. Sonix A. dan kepengurusannya

didaftarkan ke De Messenger Supreme Council

DE MESSENGER
Unit Jakarta



 Berfungsi sebagai perwakilan De Messenger di area Surabaya dan

sekitarnya dan mentargetkan masyarakan yang lebih luas, baik di dunia

akademis, organisasi, maupun dunia kerja

 Merupakan pengembangan De Messenger ke arah organisasi profit-

oriented

 Diorganisir secara langsung oleh Felix Hoo dan kepengurusannya

didaftarkan ke De Messenger Supreme Council

 Pengurus:

 Mario Sindhunata (M18)

 Evan Alanus (M19)

DE MESSENGER
Unit Surabaya

 Fekie Manalib (M26)

 Yulius “Dijee” Eduardo (M27)



DE MESSENGER Membership

 Keanggotaan De Messenger dapat diperoleh dengan cara mengajukan diri

ataupun dicalonkan oleh anggota lainnya

 Calon anggota wajib melalui masa magang/intern (minimal 3x fulltime

ataupun lebih, jika dirasa perlu)

 Jika calon anggota dianggap memiliki kualitas dan kemampuan (baik

secara pribadi maupun kerja team) serta menunjukkan loyalitas yang

cukup, maka calon anggota akan melalui masa pelantikan untuk

mendapatkan nomer keanggotaan yang bersifat permanen, kecuali jika

dicabut atau dialihkan oleh De Messenger Supreme Council

 Setelah mendapatkan nomer keanggotaan, maka anggota dapat berperan

serta dalam setiap kegiatan De Messenger, dalam setiap unitnya



DE MESSENGER Membership

 Untuk calon anggota yang belum mendapatkan nomer keanggotaan, tidak

akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan hak dan

kewajiban yang diterima oleh anggota, ataupun menerima atribut

keanggotaan

 Aturan keanggotaan ini mengikat, walaupun tidak menutup kemungkinan

untuk dipindah tangankan ataupun dicabut, jika diperlukan

 Aturan lebih detail mengenai struktur dan keanggotaan De Messenger akan

dicantumkan dalam Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART) yang akan segera disusun


