SIARAN PERS
Indonesia Disc Jockey Championship 2018:
Real DJ • Real Indonesia

Jakarta, 15 September 2018—Persatuan Disc Jockey Indonesia (PDJI) bersama Pengurus Daerah PDJI
di seluruh Indonesia kembali menyelenggarakan acara kejuaraan terbuka disc jockey tingkat nasional
“Indonesia Disc Jockey Championship 2017: Real DJ • Real Indonesia” (IDJC 2018). Acara tahunan
ini akan diikuti oleh sekitar 30-an disc jockey terbaik dari seluruh Nusantara yang telah lolos Seleksi
Tingkat Daerah (STD) di wilayahnya masing-masing.
Kompetisi DJ tingkat nasional terakhir diselenggarakan pada tahun 2016 lalu. Setelah setahun lebih
berlalu maka perlu untuk menyelenggarakan lagi kompetisi DJ tingkat nasional pada tahun 2017
yang merupakan ajang kompetisi DJ nasional paling bergengsi sekaligus untuk mengakmodasi
potensi DJ berbakat yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan semakin
berkembanganya organisasi PDJI dan perlu dilakukan secara rutin sejalan dengan semakin
mantapnya DJ sebagai suatu profesi.
Kompetisi ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia berusia 18 tahun keatas
yang merasa memiliki kapabilitas atau kemampuan teknis sebagai DJ dan sekaligus sebagai
entertainer. Oleh karenanya dalam kompetisi ini nanti peserta akan dilihat tidak hanya dari segi
teknis saja seperti misalnya pengetahuan dan penggunaan alat/instrumen serta kecakapan dalam
mengolah berbagai lagu dalam bentuk perpaduan yang baik, namun juga dari segi sejauh mana yang
bersangkutan memiliki kekuatan untuk menarik perhatian orang yang menjadi penikmat olah
kreatifnya dan melihatnya sebagai suatu bentuk hiburan yang bermutu.
Dengan kata lain, sebagai seorang DJ yang sebenarnya (real DJ) maka dia harus memahami segi
teknis per-DJ-an (instrumen, mixing, komposisi, dll.) dan sekaligus harus mampu menunjukkan
kapabilitas sebagai entertainer sejati.
Jacky Mussry selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PDJI mengatakan bahwa seorang DJ yang
sesungguhnya harus memiliki kompetensi teknis yang mumpuni dan dapat membangkitkan suasana
yang sangat meriah serta menghibur dan bangga menjadi DJ asli Indonesia yang memang mencintai
bangsa dan negaranya yang penuh kebhinnekaan, bahkan bersedia menjaga nama Indonesia dengan
mengacu pada dasar negara Pancasila. “Oleh karena itu tema kegiatan yang akan diusung adalah
‘Real DJ • Real Indonesia’ yang diharapkan dapat semakin memperkuat nasionalisme para DJ”
tambah Jacky Mussry.
Tujuan pelaksanaan acara ini antara lain adalah:
— Membentuk suatu landasan penting untuk meningkatkan profesionalisme para DJ Indonesia
yang merupakan bagian dari industri ekonomi kreatif;
— Memicu semangat berkompetisi yang positif dan beretika dalam rangka membentuk
komunitas DJ Indonesia yang bermental juara dan lebih siap menghadapi era Masyarakat
Ekonomi ASEAN;
— Mendukung industri hiburan dengan cara menunjukkan bahwa DJ Indonesia memang
memiliki kapabilitas dan kompetensi yang tinggi serta berkarakter;

— Merupakan awal dari rencana jangka panjang agar DJ Indonesia tidak hanya menjadi jago
kandang namun bisa mendunia dan mengangkat nama baik bangsa dan negara Indonesia;
— Menciptakan momentum untuk meningkatkan kebersamaan para DJ Indonesia yang bersifat
inklusif, berdasarkan pada kesetaraan/horisontal, saling menghormati, dan penuh rasa
kepedulian; dan
— Mendukung upaya memperkuat eksistensi organisasi PDJI sebagai platform profesional bagi
seluruh DJ di Indonesia agar dapat bermitra dengan berbagai pihak terkait dan memfokuskan
perhatian pada pengembangan kapabilitas dan kompetensi DJ Indonesia.
Seleksi tingkat daerah telah diselenggarakan dengan baik dan meriah di berbagai wilayah oleh
Pengurus Daerah PDJI yang terdapat di 15 provinsi di seluruh Indonesia yang akhirnya dapat
menjaring puluhan peserta yang layak untuk bertanding di tingkat nasional. Penyelenggaraan
kejuaraan tingkat nasional di Jakarta akan diselenggarakan selama dua hari. Babak Penyisihan dan
Babak Semifinal akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2018 mulai pukul 14.00 WIB di
…….. sedangkan Babak Final akan diselenggarakan pada tanggal 11 November
2018 bertempat di Atrium Townsquare Surabaya (Sutos).
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