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Disklaimer (1)
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Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen kerangka acuan ini
dapat dirubah sewaktu-waktu oleh Pengurus Pusat (PP) PDJI sesuai
kebutuhan dan berdasarkan alasan-alasan yang telah
dipertimbangkan sebagaimana mestinya untuk suatu tujuan yang 
terbaik bagi semua pihak terkait.

Apabila terjadi perubahan maka PP-PDJI akan mempublikasikan
dokumen kerangka acuan versi terakhir melalui website PDJI yang 
dapat dipergunakan sebagai materi rujukan oleh semua pihak terkait.

Segala sesuatu yang dirasakan belum jelas sebaiknya ditanyakan
langsung kepada PP-PDJI agar dapat diklarifikasi. PP-PDJI tidak
bertanggung jawab atas berbagai akibat dari interpretasi yang keliru
terhadap isi dokumen ini.



Disklaimer (2)
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Persatuan Disc Jockey Indonesia (PDJI) adalah suatu organisasi yang jelas
legalitasnya sebagai badan hukum berdasarkan:

● Akta notaris Nomor 04 tanggal 17 November 2017 yang dibuat oleh
Mia Rochdiana Setianingsih, SH, M.KN yang berkedudukan di 
Kabupaten Tangerang

● Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
nomor AHU-0003031.AH.01.07 tahun 2018 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Disc Jockey Indonesia

● Surat Keterangan nomor 5/27.1BO.1/31.74.02.1003/-071.562/e/2018 
tentang Keterangan Domisili Organisasi a.n. Persatuan Disc Jockey 
Indonesia yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta

● NPWP 82.955.180.3-011.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut silakan merujuk website resmi www.pdji.org.
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Pendahuluan

● Kompetisi DJ tingkat nasional ini telah diselenggarakan sebanyak tiga kali sejak tahun 2016. Penyelenggaraan pada
tahun 2019 ini merupakan penyelenggaraan kompetisi DJ tingkat nasional paling bergengsi untuk ke-empat kalinya.

● Kelanjutan penyeleggaraan ini sangatlah penting agar dapat mempertahankan konsistensi dalam mengakomodasi
potensi DJ berbakat yang ada di seluruh Indonesia.

● Mengingat hal tersebut di atas dan sejalan dengan semakin berkembanganya organisasi PDJI maka dipandang perlu
untuk secara rutin melakukan kegiatan kompetisi DJ tingkat nasional sejalan dengan semakin mantapnya DJ sebagai
suatu profesi.

● Kompetisi ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia yang merasa memiliki kapabilitas atau
kemampuan teknis sebagai DJ dan sekaligus sebagai entertainer.

● 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 menunjukkan kemampuan kreativitasnya yang merupakan
landasan penting bagi seorang DJ agar tetap eksis dalam dunia per-DJ-an yang sangat kompetitif.

● Dengan kata lain, sebagai seorang DJ yang sebenarnya harus memahami segi teknis per-DJ-an (instrumen, mixing, 
komposisi, dll.) namun sekaligus harus mampu menunjukkan kapabilitas kreativitasnya dalam mempergunakan semua
teknik dan teknologi yang ada.

Persatuan Disc Jockey Indonesia akan menyelenggarakan kompetisi disc jockey (DJ) tingkat
nasional yang dikemas dalam bentuk Indonesia Disc Jockey Championship (IDJC).
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Nama Kegiatan, Tema, dan Landasan

Seorang DJ yang sesungguhnya sudah selayaknya memiliki kompetensi teknis
yang mumpuni dan dapat membangkitkan suasana yang sangat meriah serta
menghibur.

Seorang DJ Indonesia yang memang mencintai bangsa dan negaranya yang penuh
kebhinnekaan, bahkan bersedia menjaga nama Indonesia dengan mengacu pada
dasar negara Pancasila, harus dapat menunjukkan kreativitas luar biasa apabila
memang ingin dikatakan sebagai seorang DJ yang kompeten. Oleh karena itu, 
judul atau nama kegiatan dan tema yang akan diusung adalah:

Adapun landasan pelaksanaan kegiatan mengacu pada:

― Anggaran Dasar (AD) dan Anggaraan Rumah Tangga (ART) PDJI
― Program Kerja Pengurus Daerah PDJI
― Agenda Nasional Tahunan PDJI
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Tujuan

● Menyediakan wadah apresiasi seni dan 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 bersatu, bermental juara, dan lebih siap menghadapi kompetisi global.

● Mendukung industri hiburan dengan cara menunjukkan bahwa DJ Indonesia memang
berkarakter serta memiliki kapabilitas kreativitas yang merupakan landasan kompetensi.

● Merupakan awal dari rencana jangka panjang dalam mencari bibit-bibit baru DJ Indonesia yang 
nantinya 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, saling menghormati, dan penuh rasa kepedulian.

● 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.

Terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan IDJC 2019 ini yang dapat
diuraikan sebagai berikut:
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Waktu dan Tempat Kegiatan

13/42

Kegiatan Hari & Tanggal Waktu (WIB) Tempat Catatan

Seleksi Tingkat Daerah (STD)
Sampai dengan

Minggu, 3 November 2019
Ditentukan
kemudian*

Di setiap Pengda PDJI
— Penentuan peserta yang lolos ke

tingkat nasional

Technical Meeting

Sabtu, 9 November 2019

12.00 – 13.00

Club 36, Jakarta

— Untuk babak penyisihan dan final

Babak Penyisihan 13.00 – 21.00 — Penentuan 10 finalis

Babak Final Minggu, 10 November 2019 19.00 – 23.00 Club 36, Jakarta — Penentuan Juara 1, 2, dan 3

Kegiatan akan dimulai dengan seleksi tingkat daerah di setiap Pengda PDJI, dilanjutkan dengan
babak penyisihan hingga final di Jakarta.

*Waktu setempat

IDJC 2019 di Jakarta merupakan satu rangkaian acara dengan STD yang diselenggarakan oleh Pengda DKI Jakarta 
sebagai berikut:

Kegiatan Hari & Tanggal Waktu (WIB) Tempat Catatan

Babak Penyisihan Minggu, 27 Oktober 2019 16.00 – 23.00
Tease Club,

Jakarta

— Penentuan 10 finalis

Babak Final Senin, 28 Oktober 2019 19.00 – 23.00 — Penentuan Top-5
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Penjelasan (1)

SELEKSI TINGKAT DAERAH (STD)

● Babak seleksi tingkat daerah akan dilakukan oleh setiap Pengurus Daerah (Pengda) PDJI untuk menentukan
peserta yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam kompetisi tingkat nasional.

● Para DJ yang ingin mendaftar sebagai peserta namun belum terdapat Pengda PDJI di wilayahnya dapat
mendaftarkan diri melalui Pengda PDJI di kota terdekat.

● Setiap Pengda PDJI dapat mengatur sendiri teknis pelaksanaan seleksi di daerahnya masing-masing namun sudah
harus menyerahkan ke PP-PDJI nama-nama para DJ yang lolos seleksi tingkat daerah tersebut paling lambat pada
hari Senin, 4 November 2019 pukul 18.00 WIB.

● Kriteria penjurian di daerah akan mengikuti arahan yang diberikan oleh PP-PDJI. Untuk menjaga konsistensi
dengan daerah-daerah lainnya maka kriteria penjurian tidak boleh dimodifikasi/dirubah. Penilaian harus mengacu
sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh PP-PDJI. Format atau template formulir penjurian, program Excel 
untuk perhitungan, dan berita acara akan diberikan oleh PP-PDJI dalam bentuk soft-copy ke setiap Pengda PDJI.

● Pengda PDJI memiliki kebebasan untuk menentukan para anggota dewan juri yang akan memberi penilaian. 
Anggota dewan juri harus berjumlah ganjil, terdiri dari 3 (tiga), 5 (lima), atau 7 (tujuh) orang dan harus memiliki
kompetensi yang tinggi, berintegritas, dan dihormati oleh komunitas DJ setempat.

● Setiap Pengda PDJI akan diberi kuota sebanyak 3 (tiga) orang DJ pilihan yang dapat disertakan ke tingkat nasional. 
Peserta dari provinsi yang tidak mempunyai pengda juga mendapat kuota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan
demikian setiap provinsi mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam IDJC 2017 ini terlepas sudah ada
pengdanya atau belum.
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Penjelasan (2)
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TECHNICAL MEETING

● Berbagai rincian penjelasan terkait dengan pelaksanaan babak penyisihan dan final akan disampaikan dalam file 
dokumen tertulis kepada para peserta melalui masing-masing Pengda PDJI atau peserta dapat langsung mengunduh
penjelasan tersebut melalui website PDJI.

● Dalam sesi Technical Meeting setiap penjelasan yang telah disampaikan secara tertulis tidak akan diulangi lagi satu
per satu. Setiap peserta diharapkan sudah membaca sendiri secara seksama setiap hal yang telah disampaikan secara
tertulis tersebut dan langsung dapat mempersiapkan berbagai pertanyaan yang relevan serta menyampaikannya
dalam sesi Technical Meeting tersebut jika memang ada sejumlah hal yang ingin diklarifikasi.

● Setiap peserta diharapkan dapat menghadiri sesi Technical Meeting tersebut sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.

● Bagi peserta yang tidak dapat hadir karena suatu hal tidak akan dikenakan sanksi apa pun namun dianggap telah
memahami sepenuhnya berbagai ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan IDJC 2019.

● Berbagai masukan dan sejumlah keberatan yang disampaikan oleh para peserta yang tidak hadir dalam sesi Technical 
Meeting akan ditampung oleh penyelenggara IDJC 2019. Penyelenggara akan berupaya sebisa mungkin untuk
memberi tanggapan dengan mempertimbangkan berbagai kendala teknis yang ada. Namun perlu ditekankan bahwa
penyelenggara tidak berkewajiban untuk memberikan tanggapan dan/atau memenuhi masukan dan/atau keberatan
yang disampaikan oleh para peserta yang tidak hadir dalam sesi Technical Meeting tersebut.

● Dalam sesi Technical Meeting ini juga akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut peserta yang akan
tampil dalam Babak Penyisihan. Untuk Babak Final pengundian dan pengumuman nomor urut tampil peserta akan
dilakukan beberapa saat sebelum pelaksanaan Babak Final dimulai.



Penjelasan (3)
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BABAK PENYISIHAN

● Setiap peserta akan tampil sesuai nomor urut yang telah diundi sebagaimana yang telah dilakukan dan
diumumkan dalam sesi Technical Meeting.

● Setiap peserta diberi waktu tampil selama 6 (enam) menit untuk menunjukkan kecakapannya.

● Pengumuman 10 peserta yang lolos ke babak selanjutnya akan dilakukan segera setelah proses penilaian
oleh dewan juri selesai dilakukan dan telah disepakati oleh seluruh anggota dewan juri.

BABAK FINAL

● Sebelum Babak Final diselenggarakan panitia akan mengumpulkan kesepuluh finalis untuk mengikuti
briefing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua finalis telah benar-benar memahami
berbagai kriteria penilaian, tata tertib, dan berbagai konsekuensi apabila mereka telah menjadi juara
nanti sekaligus menentukan nomor urut tampil berdasarkan undian.

● Dalam Babak Final ini setiap DJ akan tampil selama 8 (delapan) menit sesuai nomor urut yang telah
diundi.
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Persyaratan Peserta

● Terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita berusia 18 tahun keatas yang sehat
fisik dan psikis serta sedang tidak terlibat masalah hukum atau sedang menjalani hukuman. 
Kejuaraan DJ ini tidak memperbedakan gender, suku bangsa, ras, golongan, dan agama.

● Terbuka bagi semua DJ perorangan tanpa memandang status yang diklaim oleh DJ terkait apakah
sebagai DJ profesional atau pun amatir.

● Terbuka bagi semua DJ yang sudah bekerja di suatu tempat hiburan sebagai resident DJ, part-
time DJ, relief DJ, maupun freelance DJ, dan juga hobbyist yang tidak bekerja di tempat hiburan.

● Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya disertai dengan
sejumlah lampiran yang diperlukan.

● Menandatangani surat pernyataan kesediaan antara lain untuk:

— Mengikuti semua agenda dan semua tata tertib yang telah ditetapkan dan/atau
disampaikan oleh PP-PDJI dan/atau panitia IDJC 2019 baik secara lisan maupun tertulis.

— Menjadi ambasador PDJI selama 1 tahun dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh
PP-PDJI apabila peserta berhasil menjadi salah satu juara.

— Tampil sedikitnya di 2 (dua) acara pergelaran komersil yang diselenggarakan dan/atau
didukung oleh PP-PDJI apabila peserta berhasil menjadi salah satu juara (paling lama dalam
masa 1 tahun sejak dinyatakan sebagai juara).

Kejuaraan ini terbuka untuk siapa pun sesuai dengan semangat PDJI yang inklusif, horisontal, dan
sosial. Namun demikian ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
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Pendaftaran Peserta

● Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website PDJI. Formulir pendaftaran tersebut harus diisi
selengkap-lengkapnya dan dengan sebenar-benarnya disertai dengan sejumlah lampiran yang diminta
untuk kemudian diserahkan ke Pengda PDJI yang tersebar di beberapa provinsi.

● Formulir dapat diserahkan secara langsung dengan mendatangi kantor sekretariat Pengda PDJI 
terdekat atau dikirimkan melalui pos tercatat ke alamat kantor sekretariat Pengda PDJI. Apabila
dikirimkan dengan jasa pos tercatat maka peserta disarankan untuk menghubungi person-in-charge di 
kantor sekretariat Pengda PDJI untuk memastikan bahwa formulir pendaftaran dan berbagai
kelengkapannya telah diterima.

● Daftar semua Pengda PDJI yang telah resmi berdiri, nama person-in-charge, alamat, serta nomor
kontaknya dapat dilihat di www.pdji.org/pengda.pdf.

● Setiap Pengda PDJI mempunyai tanggal-tanggal penyelenggaraan Seleksi Tingkat Daerah yang berbeda-
beda yang ditentukan secara otonom oleh setiap Pengda PDJI. Oleh karena itu para peserta diharap
langsung menghubungi Pengda PDJI terkait untuk mendapatkan informasi jadwal penyelenggaraan
Seleksi Tingkat Daerah tersebut.

● Setiap Pengda PDJI mempunyai wewenang untuk menolak pendaftaran peserta apabila ditemukan
sejumlah hal yang terindikasi kuat meragukan, mencurigakan, tidak memenuhi persyaratan
kepesertaan, melanggar tata tertib, dan lain sebagainya.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui seluruh Pengda PDJI yang tersebar di beberapa provinsi
dengan menyerahkan formulir yang telah diisi dengan lengkap.
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Formulir Pendaftaran

Formulir pendaftaran dapat diunduh secara online di www.pdji.org/formpendaftaran.pdf yang 
harus diisi lengkap dengan sebenar-benarnya dan disertai lampiran sesuai yang disyaratkan.

Formulir pendaftaran harus diunduh melalui tautan (link) di website PDJI untuk kemudian dicetak/print, 
setelah itu diisi lengkap dengan tulisan tangan/diketik untuk selanjutnya diserahkan ke tempat pendaftaran.
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Surat Pernyataan

Isian surat pernyataan dapat diunduh secara online di www.pdji.org/suratpernyataan.pdf dan
harus diserahkan sebagai lampiran bersama dengan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap.

Isian surat pernyataan harus diunduh melalui tautan (link) di website PDJI untuk kemudian
dicetak/print, setelah itu diisi lengkap dengan tulisan tangan untuk kemudian dilampirkan

dengan formulir pendaftaran yang akan diserahkan.
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Tata Tertib

27/42

● Peserta harus memenuhi semua persyaratan pendaftaran
dan menandatangani surat pernyataan.

● Peserta harus mematuhi semua peraturan dan/atau tata
tertib yang disampaikan baik secara tertulis atau pun lisan.

● Dalam semua kesempatan peserta tidak boleh sama sekali
menyinggung hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan
antar-golongan (SARA) dan/atau mengucapkan/memutar
lagu yang mengandung kata-kata tidak senonoh.

● Peserta bebas memilih genre dari lagu-lagu yang akan
dipergunakan dalam penampilannya di berbagai babak baik
dari seleksi tingkat daerah hingga tingkat nasional.

● Peserta tidak diperbolehkan melakukan promosi dalam
bentuk apa pun selama berada di lingkungan tempat
penyelenggaraan acara (termasuk ketika tampil di atas
panggung), misalnya: membawa bendera/spanduk/banner 
promosi, mengenakan baju/topi bermuatan promosi, 
mengucapkan kalimat-kalimat bernada promosi, dll.

● Peserta boleh membawa satu orang asisten/teknisi untuk
membantu persiapan yang diperlukan namun tidak boleh
mengganggu kelancaran acara.

● Asisten/teknisi tidak boleh berada di panggung dan/atau
menyentuh peralatan ketika peserta sedang tampil dan
dinilai oleh dewan juri.

Demi menjaga kelancaran penyelenggaraan IDJC 2019 dan untuk kebaikan semua pihak maka para 
peserta harus mengikuti berbagai tata tertib yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

● Kecuali headphone, peserta harus memakai semua peralatan
standar yang disediakan.

● Peserta diperbolehkan membawa peralatan tambahan
(elektronik dan/atau non-elektronik) namun harus
melaporkannya ke penyelenggara IDJC 2019 untuk
berkoordinasi lebih lanjut.

● Peralatan tambahan yang dibawa oleh peserta dapat
dimainkan secara manual dan/atau telah diprogram
sebelumnya.

● Peserta boleh mempergunakan komputer musik (semacam
sequencer) yang sudah diprogram.

● Peserta harus mengikuti semua jadwal sesuai arahan
penyelenggara IDJC 2019.

● Peserta tidak boleh tampil dalam kondisi dibawah pengaruh
alkohol dan/atau obat-obatan terlarang/narkoba.

● Penyelenggara IDJC 2019 berhak melakukan tes urine dan/atau
tes lainnya kepada peserta sewaktu-waktu apabila diperlukan
untuk memastikan peserta bersih dari narkoba.

● Peserta yang tidak mengikuti tata tertib dan/atau peraturan
akan didiskualifikasi.

● Penyelenggara IDJC 2019 di tingkat nasional tidak menanggung
biaya transportasi, akomodasi, dan berbagai biaya kebutuhan
lainnya untuk para peserta dan/atau anggota timnya.
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Kriteria Penilaian (1)

DJ diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kreativitasnya namun harus dilakukan dalam
batasan waktu tertentu dengan peraturan yang jelas.

● Para peserta diberi kebebasan menentukan format musik dan genre pilihannya.

● Durasi penampilan setiap peserta di Babak Penyisihan adalah 6 (enam) menit dan
di Babak Final adalah 8 (delapan) menit tidak termasuk waktu persiapan.

● Apabila setelah habis waktu persiapannya namun peserta belum memulai
penampilannya maka waktu tampil akan tetap dimulai.

● Apabila dalam 3 (tiga) menit pertama sejak waktu tampil dihitung/dimulai namun
peserta masih belum memulai penampilan/aksinya maka peserta yang 
bersangkutan akan didiskualifikasi.

● Rentang angka penilaian adalah dari 50 sampai dengan 100. Angka penilaian yang 
diberikan merupakan kelipatan 5.
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Kriteria Penilaian (2)

DJ akan mempergunakan peralatan DJ-ing standar yang disediakan dan ditata secara normatif
namun juga diperbolehkan membawa peralatan/perlengkapan tambahan sendiri.

● DJ dapat diminta menghentikan penampilannya di panggung oleh dewan juri
apabila:
— Dalam 3 menit pertama penampilannya ternyata peserta tidak tampil sesuai

dengan kriteria dan/atau standar IDJC 2019
— Melakukan pelanggaran berat bersifat SARA dan/atau melakukan promosi

● Peralatan standar yang disediakan terdiri dari:
— CDJ Player Pioneer 900 atau 2000 series (2 unit)
— Mixer Pioneer DJM 900 atau 2000 series
— Headphone standar (disediakan bagi peserta yang tidak membawa sendiri)
— Microphone standar
— Monitor speakers (kiri dan kanan) yang diletakkan sejajar dengan telinga

peserta
— Sound system yang layak

● Tinggi meja DJ booth adalah 70 s/d 80 sentimeter dari lantai dimana meja DJ booth 
tersebut diletakkan.

● Akan disediakan sistem pencahayaan yang memadai sehingga dapat memberi
penerangan yang cukup di semua peralatan standar yang dipergunakan di DJ 
booth.
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Kriteria Penilaian (3)

Kriteria penilaian mempertimbangkan bahwa DJ akan tampil di lingkungan sesungguhnya, 
mempergunakan peralatan sesungguhnya, dan tampil di hadapan penonton sesungguhnya.
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Kriteria Deskripsi

Mixing Technique (40%) — Beat mixing
— Chop mixing
— A Capella mixing
— Melody mixing
— Mega mixing
— Frequency mixing/sound control & equalizing

Creativity (30%) — Scratching (chirps, flare, dll)
— Juggling
— Effect exploration (echo, delay, flanging, reverb, dll)
— Penggunaan peralatan tambahan
— Body tricks (akrobatik)

Music Arrangements (20%) — Pemilihan lagu-lagu (song selection)
— Penyusunan lagu-lagu (composition)
— Framing dan flow

Performance (10%) — Penggunaan mikrofon (microphone technique)
— Gaya bahasa/teknik berkomunikasi
— Energi (semangat, daya tarik, crowd control, dll)
— Busana atau kostum
— Gaya panggung (stage act)
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Hadiah

Para peserta yang telah lolos ke tingkat nasional akan memperoleh apresiasi sesuai dengan
pencapaian prestasinya masing-masing.

Prestasi Bentuk Apresiasi*

Juara I

— Hadiah uang sebesar Rp7.5 juta
— Piala tetap
— Sertifikat sebagai juara pertama
— Peran sebagai ambasador PDJI

Juara II

— Hadiah uang sebesar Rp5 juta
— Piala tetap
— Sertifikat sebagai juara ke-dua
— Peran sebagai ambasador PDJI

Juara III

— Hadiah uang sebesar Rp3 juta
— Piala tetap
— Sertifikat sebagai juara ke-tiga
— Peran sebagai ambasador PDJI

Finalis — Sertifikat sebagai finalis

Penyisihan — Sertifikat sebagai peserta

*Akan dikonfirmasikan kemudian karena sewaktu-waktu masih dapat berubah.
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Dewan Juri
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Dewan juri terdiri dari dua kelompok, yaitu dewan juri untuk seleksi tingkat daerah dan dewan juri
untuk babak penyisihan hingga final tingkat nasional di Jakarta.

● Setiap Pengda PDJI mempunyai wewenang penuh untuk menentukan para juri termasuk
mendatangkan juri dari luar daerah apabila memang diperlukan. Perwakilan PP-PDJI juga mungkin
untuk dilibatkan.

● Kriteria penjurian dan garis besar proses penjurian di seleksi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh
Pengda PDJI akan mengacu pada arahan yang diberikan oleh PP-PDJI.

● Nama-nama para anggota dewan juri tingkat nasional akan diumumkan sesegera mungkin dan
profilnya diunggah di website PDJI agar para peserta dapat mengenalnya secara lebih baik.

● Tidak tertutup bagi PP-PDJI untuk melibatkan satu atau lebih juri kehormatan di babak final. Tugas juri
kehormatan adalah untuk memberi pendapat, pandangan, atau masukannya kepada dewan juri namun
tidak memberi nilai penjurian dan tidak memiliki wewenang untuk menentukan urutan juara-juara IDJC 
2019.

● Keputusan dewan juri untuk babak penyisihan hingga final tingkat nasional di Jakarta adalah mutlak, 
mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Apabila terdapat kesalahan dan/atau perubahan maka
hanya PP-PDJI yang dapat membatalkan keputusan dewan juri.

● Tugas dewan juri adalah untuk menilai penampilan dari para peserta seobyektif mungkin. Apabila tidak
diminta oleh PP-PDJI maka dewan juri tidak boleh memberi komentar apa pun terkait penampilan para 
peserta yang disampaikannya secara terbuka atau dalam forum yang tidak seharusnya.

● Dalam seleksi tingkat daerah para juri dapat menghentikan penampilan peserta yang dipandang tidak
memenuhi syarat. Sedangkan pada babak penyisihan dan final di tingkat nasional peserta tidak dapat
dihentikan oleh para juri ketika sedang tampil kecuali peserta melakukan pelanggaran terhadap tata
tertib yang berlaku.
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Kerjasama

Sebagai bagian dari upaya mendukung kesuksesan penyelenggaraan acara IDJC 2019, maka
sangatlah memungkinkan bagi PDJI untuk bekerjasama dengan sejumlah pihak.

Contoh Mitra Contoh Bentuk Kerjasama

Badan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

— Memberikan dukungan berupa endorsement untuk penyelenggaraan
acara IDJC 2019 dan Konvensi Nasional I PDJI

— Menyediakan trophy/piala dan/atau sertifikat penghargaan

Badan Narkotika Nasional

— Memberikan dukungan berupa endorsement untuk penyelenggaraan
acara IDJC 2019

— Menyediakan fasilitas dan petugas untuk melakukan tes narkoba selama
penyelenggaraan IDJC 2019

Label Musik
— Menyediakan sarana produksi untuk remix lagu
— Menyediakan infrastruktur untk merilis dan mendistribusikan lagu remix 

secara online

Media konvensional
dan digital

— Melakukan peliputan penyelenggaraan IDJC 2019
— Menayangkan babak penyisihan dan final IDJC 2019 atau berbagai

kegiatan lain terkait dengan IDJC 2019 termasuk berbagai wawancara

Perusahaan swasta
dan BUMN

— Menjadi sponsor dalam bentuk uang yang akan dipergunakan untuk
membiayai penyelenggaraan IDJC 2019

— Menyediakan hadiah uang dan/atau produk kepada para pemenang

Donatur
— Memberikan donasi dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk

membiayai penyelenggaran IDJC 2019
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Panitian Penyelenggara (1)

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaran acara maka IDJC 2019 akan dipandu dan diawasi
oleh suatu Steering Committee.
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Jabatan IDJC 2019 Nama Jabatan Organisasi PDJI

Pelindung Jacky Mussry Ketua Umum PDJI

Abdul R. Taufik Ketua Harian PDJI

Maya Puspitasari Sekretaris Jenderal PDJI

Penasehat Lotus Nadeak Kepala Departemen Hukum & HAM
PDJI Pengda DKI Jakarta

Mohammad Boyke Kepala Departemen Organisasi & 
Keanggotaan
PDJI Pengda DKI Jakarta

Penanggungjawab Don Ronaldo Farera Ketua PDJI Pengda DKI Jakarta

Ricky Sumendap Ketua Harian PDJI Pengda DKI Jakarta

M. Nagara Sekretaris PDJI Pengda DKI Jakarta

Steering Committee IDJC 2019



Panitian Penyelenggara (2)

Teknis pelaksanaan IDJC 2019 akan direalisasikan oleh PDJI Pengurus Daerah DKI Jakarta yang 
timnya tersusun dalam suatu Organizing Committee.
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Seksi Koordinator Anggota

Acara Hotman Nainggolan Dedy Caprisa, Rheffy Habib 
Junaidi

Konsumsi Ismail Herman

Perlengkapan & Peralatan Muhajir Nurfarid Vharia Duta

Humas Erza M. Teguh

Dokumentasi Abeng Tamrin Dania, Sandy S., Radytia

Keamanan & Protokol Anes Wisnu

Publikasi & Sponsor Teddy Tan Adi S., Ruth Elisabet, Sinto
Hariyono T.

Organizing Committee IDJC 2019

Ketua Pelaksana : Guntur Efendi

Sekretaris : Samuel Paulus

Bendahara : Nurwulan



Kontak

Steering Committee dan Organizing Committee memiliki sekretariat sementara khusus untuk
pelaksanaan IDJC 2019 yang terpisah dari sekretariat Pengurus Pusat PDJI.
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Person-in-Charge : Guntur Efendi
Ketua Pelaksana IDJC 2019
No. HP: +62 856 1917 134
E-mail: djvendoguntur@gmail.com

Alamat : Sekretariat
Indonesia Disc Jockey Championship 2019
d/a Apartemen Mediterania Gajah Mada
Kios R3 MO7
Jl. Gajah Mada No. 174
Keagungan – Taman Sari
Jakarta 10130



www.pdji.org
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