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KODE ETIK DISC JOCKEY INDONESIA 

PEMBUKAAN 

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan 

kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan kepada setiap anggotanya 

dalam menjalankan profesinya. 

Disc Jockey sebagai sebuah profesi yang dalam menjalankan pekerjaannya berada 

di bawah perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan Kode Etik Disc Jockey Indonesia memiliki kebebasan yang didasarkan 

kepada kehormatan dan kepribadian Disc Jockey  yang berpegang teguh kepada 

Kemandirian, Kejujuran, Kehormatan dan Keterbukaan. 

Bahwa profesi Disc Jockey adalah sebagai pelaku pekerjaan, oleh karena itu satu 

sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara 

teman sejawat asing lainnya. 

Oleh karena itu juga, setiap Disc Jockey harus menjaga citra dan martabat 

kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik Disc Jockey 

Indonesia, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu 

lembaga internal di dalam organisasi profesi yang sah dan diakui oleh Pemerintah 

yaitu, Persatuan Disc Jockey Indonesia (PDJI) yang eksistensi nya telah dan harus 

diakui setiap Disc Jockey tanpa melihat dari mana ia berasal dan menjadi anggota, 

yang pada saat diterima sebagai anggota tetap Persatuan Disc Jockey Indonesia 

(PDJI) tersirat pengakuan dan  kepatuhannya terhadap kode etik Disc Jockey 

Indonesia yang berlaku ini. 

Dengan demikian kode etik Disc Jockey Indonesia adalah sebagai aturan yang 

tertinggi dalam bekerja, bersikap dan bertindak sebagai Disc Jockey,yang 

menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Disc 

Jockey  untuk jujur, menaruh rasa hormat, setia dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan profesi nya baik kepada klien atau pemberi kerja, teman sejawat, 

masyarakat atau Negara dan terutama kepada dirinya sendiri. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang dimaksud dengan : 

a. Disc Jockey adalah orang yang telah mempunyai Sertifikat Kelulusan DJ 

Basic  dari  DJ School dan Sertifikasi dari PDJI,  yang bekerja memberi jasa di 

bidang hiburan, dalam bentuk memainkan, mencampur lagu dan atau 

mengkreasikan lagu  dengan menggunakan alat turntable, CDJ, atau 

Controller. 
b. Klien atau Pemberi Kerja adalah orang per orang, perusahaan, badan usaha  

atau lembaga lain yang menerima jasa dari Disc Jockey. 

c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan profesi yang 

sama sebagai Disc Jockey sesuai dengan pengalaman bekerja, bukti 

kompetensi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Teman sejawat asing adalah Disc Jockey yang bukan berkewarganegaraan 

Indonesia yang menjalankan pekerjaan sebagai Disc Jockey di Indonesia 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Dewan Kehormatan adalah lembaga Internal atau badan yang di bentuk 

oleh organisasi profesi Persatuan Disc Jockey Indonesia (PDJI) yang 

berfungsi dan mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik 

Disc Jockey Indonesia sebagaimana mestinya oleh seorang yang 

menjalankan profesi Disc Jockey dan berhak menerima dan memeriksa 

pengaduan terhadap seorang Disc Jockey yang dianggap melanggar Kode 

Etik Disc Jockey Indonesia. 

f. Gaji, Honorarium atau Fee adalah pembayaran kepada seorang Disc Jockey 

sebagai imbalan jasa Disc Jockey berdasarkan kesepakatan dengan pihak 

Klien atau Pemberi Kerja. 
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BAB II 

KEPRIBADIAN DISC JOCKEY  

Pasal 2 

Disc Jockey Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, bersikap yang bertanggung jawab, jujur dalam 

menjalankan pekerjaannya, berkomitmen sesuai dengan pekerjaan maupun 

kontrak kerja yang telah diberikan dan telah disepakati oleh Klien atau Pemberi 

Kerja, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum 

dan Kode Etik Disc Jockey Indonesia. 

Pasal 3 

1. Disc Jockey Indonesia wajib memelihara solidaritas diantara teman sejawat. 

2. Disc Jockey harus senantiasa menjunjung tinggi profesi sebagai profesi jasa 

hiburan yang sah dan terhormat. 

3. Disc Jockey dalam menjalankan profesinya harus bersikap yang baik, 

menaruh rasa hormat, jujur, sopan terhadap semua pihak-pihak, baik  

teman sejawat, teman sejawat asing atau pihak-pihak yang berhubungan 

ataupun tidak dengan jasa hiburan yang diberikan oleh Disc Jockey 

tersebut. 

BAB III 

HUBUNGAN DENGAN KLIEN 

Pasal 4 

1. Disc Jockey wajib meminta adanya kontrak kerja, kontrak kerjasama 

tertulis atau Perjanjian Kerja tertulis di atas meterai terhadap Klien atau 

Pemberi Kerja sebelum memulai pekerjaan atau tugas tersebut. 

2. Disc Jockey harus memeriksa terlebih dahulu butir-butir, pasal-pasal 

atau kondisi-kondisi yang akan dituangkan dalam kontrak kerja atau 

perjanjian kerja tertulis tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama 

Klien atau Pemberi Kerja.  
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3. Disc Jockey harus mengutamakan memberikan jasa hiburan sesuai yang 

diharapkan oleh Klien atau Pemberi Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan kontrak kerja atau kontrak kerjasama yang telah disepakati. 

4. Disc Jockey tidak dibenarkan bekerja dengan tidak baik, sembarangan, 

melanggar aturan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Klien atau 

Pemberi Kerja, dan /atau dengan sengaja melanggar perjanjian, kontrak 

kerja yang telah disepakati bersama Klien atau Pemberi Kerja. 

5. Dalam menentukan besarnya Gaji, honorarium atau fee, Disc Jockey 

wajib duduk bersama Klien atau Pemberi Kerja untuk menentukan 

besaran yang disepakati. 

6. Disc Jockey tidak dibenarkan menjelek-jelekan Klien atau Pemberi Kerja 

bila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Klien atau Pemberi 

Kerja apapun bentuknya. 

7. Disc Jockey wajib menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan 

Klien atau Pemberi Kerja. 

8. Apabila Klien atau Pemberi Kerja hendak mengganti seorang Disc Jockey 

dalam suatu pekerjaan atau tugas, maka Disc Jockey yang hendak 

menggantikan sebaiknya baru dapat menerima pekerjaan dan /atau 

mengambil tugas itu setelah mengetahui dengan sebenar-benarnya 

semua permasalahan yang mengakibatkan digantikannya Disc Jockey 

semula tersebut. 
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BAB IV 

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT 

Pasal 5 

1. Hubungan antara teman sejawat Disc Jockey harus dilandasi sikap saling 

menghormati, saling membantu, saling menghargai dan saling 

mempercayai. 

2. Disc Jockey jika membicarakan teman sejawat atau bertemu dengan teman 

sejawat hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik 

secara lisan maupun tertulis. 

3. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap 

bertentangan dengan Kode Etik Disc Jockey dapat dilaporkan kepada 

Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan diteliti permasalahannya. 

4. Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa dengan teman sejawat, 

Disc Jockey tidak dibenarkan untuk membicarakan secara terbuka terhadap 

pihak-pihak  lain baik secara lisan maupun secara tertulis tanpa 

sepengetahuan Dewan Kehormatan. 

5. Disc Jockey tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang Klien atau 

Pemberi Kerja dari teman sejawat baik dilakukan dengan sengaja maupun 

tidak disengaja. 

 

BAB V 

CARA BEKERJA DISC JOCKEY 

Pasal 6 

1. Dalam bekerja , Disc Jockey harus mengutamakan persiapan dan 

perencanaan yang baik dalam hal persiapan peralatan yang akan dipakai, 

pemilihan, penyusunan lagu yang akan dimainkan di dalam pekerjaan atau 

tugas yang diberikan Klien atau Pemberi Kerja. 

2. Disc Jockey dalam bekerja wajib berperilaku yang professional, baik, jujur, 

sopan, menjunjung tinggi martabat dan harga diri dan mengusahakan 
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dalam berpakaian atau mengenakan kostum yang pantas dan baik untuk di 

lihat sesuai dengan norma norma yang berlaku. 

3. Disc Jockey yang bersama-sama teman sejawat lain atau ber partner dalam 

suatu pekerjaan atau tugas tidak dibenarkan dengan sengaja atau tidak 

sengaja, untuk  berbuat negatif, merendahkan, menjelekkan  atau 

membuat teman sejawat tersebut mengalami kerugian baik moril maupun 

materil. 

4. Disc Jockey bebas untuk bekerja, berkarier, berkreativitas dengan 

mengikuti aturan-aturan, norma-norma hukum yang berlaku universal. 

5. Disc Jockey sebelum menjalankan tugas atau pekerjaan yang diberikan 

Klien atau Pemberi Kerja , wajib melakukan penanda tanganan kontrak 

kerja  tertulis di atas meterai setelah disepakati bersama dengan Klien atau 

Pemberi Kerja. 

 

BAB VI 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK 

Pasal 7 

1. Profesi Disc Jockey  adalah profesi yang sah dan diakui oleh Negara, dan 

karenanya dalam menjalankan pekerjaan  selaku pekerja jasa hiburan 

berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ini. 

2. Disc Jockey tidak dibenarkan dengan sengaja atau tidak sengaja 

mengizinkan orang yang bukan Disc Jockey untuk menggantikan dirinya 

dalam menjalankan pekerjaan atau tugas yang telah diberikan oleh Klien 

atau Pemberi Kerja. 

3. Disc Jockey dapat mengundurkan diri dari pekerjaan atau tugas yang akan 

dikerjakannya nya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan 

dengan Klien atau Pemberi Kerja sebelum kontrak ditanda tangani ataupun 

setelah kontrak kerja selesai dilaksanakan. 
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BAB VII 

PELAKSANAAN KODE ETIK 

Pasal 8 

1. Setiap Disc Jockey  wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Disc Jockey ini. 

2. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Disc Jockey ini dilakukan oleh 

Dewan Kehormatan. 

 

BAB VIII 

DEWAN KEHORMATAN 

Bagian Pertama 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 9 

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa permasalahan pelanggaran 

Kode Etik yang dilakukan oleh Disc Jockey. 

2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: 

a. Tingkat Dewan Kehormatan Daerah. 

b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. 

3. Dewan Kehormatan daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama 

dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. 

 

Bagian Kedua 

PENGADUAN 

Pasal 10 

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

merasa dirugikan, yaitu: 

a. Klien atau Pemberi Kerja 

b. Teman sejawat 
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c. Anggota Masyarakat. 

 

2. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran 

terhadap Kode Etik Disc Jockey. 

 

Bagian Ketiga 

TATA CARA PENGADUAN 

Pasal 11 

1. Pengaduan terhadap Disc Jockey sebagai teradu yang dianggap melanggar 

Kode Etik Disc Jockey harus disampaikan secara tertulis disertai dengan 

alasan dan bukti-bukti kepada Dewan Kehormatan Daerah atau kepada 

Dewan Kehormatan Pusat dimana teradu menjadi anggota. 

2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Daerah Organisasi, pengaduan 

disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah terdekat atau Dewan 

Kehormatan Pusat. 

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah, 

maka Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang untuk memeriksa 

pengaduan itu. 

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat, maka 

Dewan Kehormatan Pusat yang berwenang untuk memeriksa pengaduan 

itu. 

 

Bagian Keempat 

PEMERIKSAAN OLEH DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 12 

1. Dewan Kehormatan setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai 

alasan-alasan atau bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat 



9 

 

pemberitahuan kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan 

menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut. 

2. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari pihak teradu harus 

memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan yang 

bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. 

3. Jika dalam waktu tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, 

Dewan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan 

peringatan bahwa apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat 

peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia 

dianggap telah melepaskan hak jawabnya. 

4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur diatas 

dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan dapat 

segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan 

dalam waktu secepatnya akan menetapkan Hari untuk mempertemukan 

pengadu dan teradu dan menyampaikan panggilan secara patut kepada 

pengadu dan kepada teradu untuk hadir pada hari  yang sudah ditetapkan 

tersebut. 

6. Pengadu dan yang teradu: 

a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang 

lain. 

b. Berhak untuk membawa saksi-saksi dan bukti-bukti 

7. Pada Hari pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak: 

a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang 

berlaku; 

b. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan dan bukti-

bukti  pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan 

surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh 

Dewan Kehormatan. 

8. Apabila pada Hari pertama kalinya pertemuan salah satu pihak tidak hadir: 
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a. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir 

tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat 

mengajukan pengaduan lagi atas dasar sama kecuali Dewan 

Kehormatan berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan 

kepentingan umum atau kepentingan organisasi. 

b. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa 

alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. 

c. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan keputusan diluar 

hadirnya yang teradu. 

Bagian Kelima 

SANKSI-SANKSI 

Pasal 13 

1. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode 

etik disc jockey dapat dikenakan sanksi: 

a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat. 

b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya keras atau karena 

mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan 

sanksi peringatan yang pernah diberikan. 

c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat 

pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati 

ketentutan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa 

peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. 

d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan 

pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta 

martabat profesi disc jockey. 

2. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu diikuti 

larangan untuk menjalankan profesi disc jockey. 

3. Terhadap mereka yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk 

waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi 

disampaikan kepada Pengurus Pusat dan Daerah untuk diketahui dan 

dicatat. 
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Bagian Keenam 

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN 

Pasal 14 

 

Setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan harus 

disampaikan kepada: 

a. Anggota yang diadukan/teradu; 

b. Pengadu; 

c. Pimpinan Daerah PDJI; 

d. Pimpinan Pusat PDJI; 

e. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah di 

jatuhkan. 

 

Bagian Ketujuh 

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN 

PASAL 15 

1. Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan 

dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya 

telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak –pihak yang bersangkutan. 

2. Keputusan Dewan Kehormatan adalah final dan mengikat yang tidak dapat 

diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam KONVENSI. 

3. Setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan harus 

disampaikan kepada: 

a. Anggota yang diadukan /Teradu ; 

b. Pengadu ; 

c. Pimpinan Daerah PDJI; 

d. Pimpinan Pusat PDJI; 

e. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah di 

jatuhkan. 
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4. Apabila seseorang Disc Jockey telah dipecat, maka Dewan Kehormatan 

akan meminta kepada Pengurus Pusat PDJI untuk memecat dan mencabut 

keanggotaan PDJI dari orang yang bersangkutan tersebut.  

 

Bagian Kedelapan 

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 16 

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur 

tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal 

yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada 

Pengurus Pusat PDJI agar di umumkan dan di ketahui oleh setiap anggota PDJI. 

 

BAB IX 

KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN 

Pasal 17 

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan 

Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Disc Jockey, sebagai satu-

satunya Peraturan Kode Etik yang di berlakukan bagi seluruh Disc Jockey di 

Indonesia. 

1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Pengurus PDJI (Persatuan Disc 

Jockey Indonesia), yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang 

menjalankan profesi Disc Jockey baik di Indonesia maupun di luar Indonesia 

tanpa terkecuali. 

2. Setiap Disc Jockey  wajib menaati Kode Etik Disc Jockey ini. 
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BAB X 

PENUTUP   

Pasal 18 

Kode Etik Disc Jockey ini berlaku sejak tanggal 

 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada Tanggal 9 Juli 2018 

Oleh : 

Paul Jossy & Ijoel Dwijanti 

PERSATUAN DISC JOCKEY INDONESIA (PDJI) 

 

 


