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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. North Sumatra Jazz merupakan event yang pertama kali di laksanakan pada 

tanggal 1 dan 2 Juli 2011 

2. Event North Sumatra jazz Festival di laksanakan tahun 2011-2016 dan event ini 

masih berjalan tahun 2017  

3. Latar belakang terbentuknya North Sumatra Jazz Festival dan yang Pertama kali 

musik Jazz Festival di Medan dimulai oleh Erucakra Mahameru. Nama North 

Sumatra Jazz Festival (NSJF) pertama kali ditemukan ketika Erucakra 

memutuskan untuk mendirikan perusahaan  periklanan koran dan hiburan di Kota 

Medan yang disebut Matrix Communications 

4. Visi misi dan tujuan  Event  North Sumatra Jazz Festival di laksanakan: 

Visi : agar mengembangakan musik jazz di Sumatera Utara khusus nya di kota 

medan ,  

Misi:menciptakan generasi generasi muda pencinta musik jazz di sumatra utara    

khusus nya di kota medan ,  

Tujuan : memberikan wadah / tempat bagi pelaku musik jazz 

5. Perkembangan musik Jazz di Sumatra utara khusus nya di kota medan  semakin 

berkembang ,di lihat dari terbentuk nya komunitas Youth Jazz Comunity medan   

6. North Sumatra jazz festival berkembang dan masih tetap eksis sampai saat ini, 

dengan event ini di laksanakan tiap tahun nya. 

7. North Sumatra jazz festival  adalah Even musik jazz terbesar yang masih tetap 

berjalan sampai tahun 2017.  
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8. Pendiri even North Sumatra Jazz adalah  Erucakra Mahameru 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan adalah  

1. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap kepada North Sumatra Jazz 

Festival agar tetap eksis di kalangan masyarakat Sumatera khususnya di kota medan, 

sehingga NSJF lebih di kenal sampai Internasional.  

2. Peneliti berharapa agar NSJF  ini lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

dalam bentuk musik sehingga setiap minggu ataupun bulan terdapat aktifitas musik 

jazz yang di lakukan secara rutin maupun berlanjut. 

3. Peneliti juga berharap agar kiranya event NSJF ini menjalin hubungan yang lebih lagi 

sehingga masyarakat kota Medan bisa lebih tahu tentang Event ini, sehingga setiap 

event ini di laksanakan banyak orang yang menanti kedatangan event tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


