SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan sebagai berikut di bawah ini:
Nama Lengkap

: _______________________________________________________

Tempat & Tanggal Lahir

: Tempat_______________ Tanggal____ Bulan_________ Tahun_______

Alamat (Sesuai KTP)

: _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

No. KTP/NIK

: _______________________________________________________

terkait dengan keikutsertaan saya dalam acara Indonesia Disc Jockey Championship 2018 (IDJC 2018)
yang diselenggarakan oleh Persatuan Disc Jockey Indonesia (PDJI), bersama ini saya bermaksud
untuk menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Saya bersedia sepenuhnya mengikuti semua agenda acara IDJC 2018 yang ditetapkan oleh
PDJI termasuk sejumlah agenda yang mungkin akan ditentukan kemudian;
2. Saya bersedia sepenuhnya mengikuti bebagai tata-tertib yang berlaku selama
penyelenggaran acara IDJC 2018 yang disampaikan oleh PDJI baik secara lisan maupun
tertulis;
3. Apabila saya berhasil menjadi salah juara dalam ajang IDJC 2018 tersebut maka saya:
a. Apabila diminta bersedia membuat/memproduksi setidaknya satu lagu remix dari salah
satu artis/grup musik yang akan ditentukan kemudian. Karya remix tersebut saya ijinkan
untuk dirilis dan didistribusikan secara daring (online) oleh salah satu label terkemuka
yang bekerjasama dengan PDJI. Dalam hal ini biaya produksi akan ditanggung oleh PDJI
dan/atau label musik yang akan ditunjuk nanti. Pengaturan pembagian royalty juga akan
ditentukan kemudian;
b. Bersedia tampil setidaknya dua kali dalam acara komersil yang diselenggarakan atau
didukung oleh PDJI dalam kurun setahun sejak saya dinyatakan sebagai juara. Terkait
dengan hal ini maka PDJI akan menyediakan akomodasi, transportasi, dan uang lelah;
c. Bersedia menjadi ambasador bagi PDJI selama satu tahun sejak saya dinyatakan sebagai
juara untuk menjalankan berbagai tugas sosial yang nanti akan diembankan oleh PDJI.
Dalam menjalankan tugas tersebut PDJI setidaknya akan menyediakan akomodasi dan
transportasi yang layak;
4. Apabila saya lolos dalam seleksi tingkat daerah maka dalam semua proses penjurian tahapan
selanjutnya saya berjanji untuk tampil dalam keadaan sehat jasmani, dalam kondisi
sepenuhnya sadar, dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol dan/atau narkoba dalam
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bentuk dan jenis apa pun. Terkait dengan hal ini saya bersedia diminta sewaktu-waktu untuk
mengikuti proses tes urine dan/atau sejumlah tes lain yang diperlukan yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang kompeten dan berwenang untuk membuktikan bahwa saya memang tidak
berada di bawah pengaruh alkohol dan/atau narkoba;
5. Dalam semua tahapan pelaksanaan IDJC 2018 saya memperbolehkan PDJI melakukan
berbagai dokumentasi yang diperlukan, melakukan penyiaran di radio dan televisi, serta
berbagai bentuk komunikasi daring (online);
6. Apabila saya tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari apa yang telah saya nyatakan dalam
surat pernyataan ini maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya termasuk
didiskualifikasi sebagai peserta IDJC 2018 atau apabila saya berhasil menjadi salah satu juara
maka saya bersedia menerima sanksi dari PDJI berupa pembatalan/pencabutan gelar juara
tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan dari
pihak mana pun. PDJI dapat mempergunakan surat pernyataan ini sebagaimana mestinya hingga
tanggal 10 November 2019.

________________________ , ______________________ 2018
[Kota]

[Tanggal & Bulan]

Yang membuat pernyataan,

Materai

______________________________________
[Tanda Tangan dan Nama Lengkap]

Catatan:
— Pengisian surat pernyataan ini harus mempergunakan huruh besar/cetak/kapital yang ditulis dengan bolpoin berwarna
biru.
— Halaman pertama surat pernyataan ini harus diberi paraf pada sudut kanan bawah oleh yang membuat pernyataan.
— Pembuat pernyataan harus membubuhkan tandatangannya di atas materai senilai Rp6,000.
— Surat pernyataan ini harus dilampirkan bersama dengan formulir pendaftaran mengikuti IDJC 2018 yang telah diisi
secara lengkap dan sebenar-benarnya serta dilengkapi dengan sejumlah lampiran yang diperlukan.
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