
     

  

Panduan Lomba Kreasi Lagu:  

Pangan Aman Hidup Sehat 

Diselenggarakan dalam Merayakan Hari Keluarga, Hari Pangan, dan Hari 

Kesehatan 

oleh PERGIZI PANGAN Indonesia, Linisehat, dan Food & Nutrition Life Skill 

Center (FLNC) 

1 Juli - 1 Oktober 2021 

 

LATAR BELAKANG 

Salah satu program prioritas pemerintah Indonesia saat ini sampai 

menjelang tahun 2024 adalah pencegahan anak stunting, yaitu kondisi panjang 

bayi atau tinggi anak yang tidak mencapai batas minimal karena gangguan asupan 

gizi dan kesehatan secara kronik.  Secara kelembagaan, koordinator pelaksana 

program pencegahan stunting ini adalah oleh Badan Kependudukan dan keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN). Stunting pada bayi dan anak balita akan berpengaruh 

buruk pada usia selanjutnya baik gangguan metabolisme, fisik, mental dan sosial 

yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas penduduk, sumberdaya 

manusia, kemampuan inovasi dan dan daya saing bangsa. 

Banyak bukti pangan yang tidak aman dan kurang bergizi akan menggangu 

kesehatan ibu hamil dan janin, yang bila terjadi secara kronik akan menyebabkan 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin dan bayi lahir, seperti stunting.  

Pangan yang aman dan bergizi saja belum cukup untuk mencegah bayi dan anak 

stunting. Faktor lainnya adalah faktor kesehatan ibu saat hamil dan kesehatan 

bayi setelah dilahirkan. Berbagai gangguan kesehatan pada ibu hamil seperti 

anemia, demam, diare, flu, batuk dan paparan asap rokok turut mempengaruhi 

tumbuh kembang janin, dan berakibat stunting. Hal yang sama bila terjadi pada 

bayi dan anak balita juga dapat menyebakan terjadinya anak stunting. 

Oleh karena itu pencegahan stunting perlu dilakukan melalui penyediaan 

dan konsumsi pangan yang aman berdizi disertai dengan lingkungan dan perilaku 

hidup sehat Ada beberapa memotivasi dan meng-edukasi masyarakat dalam mewujudkan 

pangan aman bergizi, lingkungan dan perilaku hidup sehat, salah satunya adalah 

melalui lagu. Musik yang menyenangkan dan bernilai edukasi memberikan pengaruh 

positif terhadap perkembangan pribadi dan sosial seseorang (Susan S, 2010). 

Selanjutnya Fayoyin A dan Skami N (2017) menyimpulkan bahwa lagu yang tepat 

memiliki kekuatan yang kuat dalam diseminasi informasi atau penyampaian pesan-

pesan pembangunan kesehatan dan sosial.  Pada tahun 2015, PERGIZI PANGAN 



     

  

Indonesia melalui lomba lagu juga telah menghasilkan lagu untuk mempromosikan 

Gizi Seimbang, baik bagi genre pop dan genre dangdut yang dinyanyikan oleh Ike 

Nurjanah. 

Setiap tahun pada tanggal 29 Juni, 16 Oktober, dan 12 November, masing-

masing dirayakan sebagai Hari Keluarga, Hari Pangan, dan Hari Kesehatan.  Dalam 

rangka merayakan Hari Keluarga, Hari Pangan, dan Hari Kesehatan tahun 2021, 

PERGIZI PANGAN Indonesia berkejasama dengan Linisehat, Food and Nutrition 

Lifeskill Center (FNLC) beserta mitra dari lembaga pemerintah dan swasta yang 

relevan akan menyelenggarakan Lomba Kreasi Lagu dengan tema Pangan Aman Hidup 

Sehat. Tiga sub tema diturunkan dari tema ini mempertimbangkan pentingnya 

edukasi spesifik kepada remaja, pasangan muda dan ibu hamil tentang tiga sub 

tema ini dalam pencegahan stunting yaitu: 1) Pilih Pangan Aman Bergizi, 2) Cegah 

Stunting Sejak Dini, dan 3) Jadi Hebat dengan Hidup Sehat. 

 

TUJUAN 

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan kreasi lagu yang sederhana, 
menarik dan menghibur sebagai wahana penyampaian pesan-pesan penting dalam 

1) Pilih Pangan Aman Bergizi, 2) Cegah Stunting Sejak Dini, dan 3) Jadi Hebat 

dengan Hidup Sehat. 

 

2. Menyediakan lagu karya kreatif anak bangsa yang berguna sebagai wahana 

penyampaian pesan-pesan  penting dalam 1) Pilih Pangan Aman Bergizi, 2) Cegah 

Stunting Sejak Dini, dan 3) Jadi Hebat dengan Hidup Sehat. 

 

MITRA 

Mitra Penyelenggara dari Instansi Pemerintah 

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

- Badan Ketahanan Pangan, Kementan RI 

- Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 

 

Mitra Penyelenggara dari Instansi Swasta 

- (akan didiskusikan, dan harus sejalan dengan regulasi) 

 

 

SUB-TEMA 



     

  

1. Pilih Pangan Aman Bergizi 
2. Cegah Stunting Sejak Dini 
3. Jadi Hebat dengan Hidup Sehat 

 

HADIAH (Total Rp 37.000.000) 

• Juara Umum: Rp 10.000.000 

• Juara 1 Sub -Tema 1: Rp 7.500.000 

• Juara 1 Sub -Tema 2: Rp 7.500.000 

• Juara 1 Sub - Tema 3: Rp 7.500.00 

• Juara Favorit 1: Rp 2.000.000 

• Juara Favorit 2: Rp 1.500.000 

• Juara Favorit 3: Rp 1.000.000 

• Seluruh peserta mendapatkan sertifikat (Sertifikat peserta, sertifikat 

finalis, dan sertifikat juara) 

•  

SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta terbuka untuk umum (usia > 12 tahun) dan tidak dipungut biaya 
2. Dapat diikuti oleh perorangan atau berkelompok (maksimal 3 orang) 
3. Pendaftaran dilakukan peserta dengan mengisi formulir secara online dengan 

melampirkan bukti screenshot telah memfollow @pergizi @linisehat.media 

@lifeskill.center melalui link bit.ly/LaguGizi 

4. Peserta dapat mengirim lebih dari 1 karya, namun dengan sub-tema yang 
berbeda yang didaftarkan dan dikirimkan secara terpisah 

5. Judul lagu diserahkan kepada kreativitas peserta dengan mempertimbangkan:  
1) kata kunci di dalam sub-tema, 2) Menarik, 3) Mudah dipahami/sederhana 

6. Genre musik bebas, dapat diterima seluruh kalangan masyarakat 
7. Lagu yang dikirimkan merupakan karya asli bukan jiplakan/plagiat baik 

lirik maupun musik, dan belum pernah dipublikasikan dalam media apapun 

yang dibuktikan dengan pernyataan bermaterai oleh peserta (formulir 

pernyataan karya asli dapat diunduh pada bit.ly/formkaryaasli 

8. Seluruh elemen karya tidak mengandung unsur SARA, politik, pornografi, 
dan promosi produk komersial tertentu 

9. Lomba ini terdiri dari dua tahap yaitu 1) Tahap semifinal dan 2) Tahap 
final 

10.Peserta yang lolos tahap semifinal wajib menyempurnakan elemen karya dalam 

waktu yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu oleh dewan juri  



     

  

11.Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

12.Karya yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dinilai  

13.Karya lagu ini dimaksudkan untuk tujuan edukasi sesuai sub-tema. Oleh 

karena itu, hak cipta terhadap karya lagu peserta adalah milik peserta 

sedangkan hak produksi, promosi, penggunaan, dan modifikasi karya lagu 

adalah milik PERGIZI PANGAN Indonesia dan Linisehat tanpa adanya 

kewajiban memberikan royalti 

14.Kriteria penilaian juara favorit berdasarkan pada uji penerimaan 

masyarakat melalui like di Instagram dan Youtube. 

15.Kriteria penilaian juara umum dan juara 1 dari setiap sub-tema 

berdasarkan:  

1) Judul dan lirik sesuai dengan tema/sub-tema,  

2) Melodi,  

3) Menarik dan mudah dipahami, 

4) Merangsang pendengar untuk berekspresi, dan  

5) Hasil uji penerimaan masyarakat  

16.Referensi terkait tema lomba dapat diakses pada link 

linisehat.com/referensi-tema-lomba 

 

INFORMASI TENTANG KARYA 

1. Peserta wajib mengirimkan lirik beserta partitur lagu notasi angka/balok 
dengan format file pdf 

2. Peserta wajib mengirimkan lagu dalam bentuk file mp3 berupa gabungan musik 
dan vokal dengan durasi lagu maksimal 3 menit 

3. Bagi peserta yang lolos tahap semifinal wajib mengirimkan  
1) Lirik beserta partitur lagu notasi angka/balok sesuai saran perbaikan 

bila perlu dengan format file pdf 

2) File mp3 berupa gabungan musik dan vokal dengan durasi lagu maksimal 

3 menit dan File minus one 

3) Cuplikan lagu dalam bentuk video singkat  

4. Cuplikan lagu dalam bentuk video singkat dari setiap peserta yang lolos 
tahap semifinal akan diunggah untuk uji penerimaan masyarakat melalui 

media sosial Instagram dan Youtube Linisehat dengan caption menyertakan 

kalimat “Finalis Lomba Lagu Pangan Aman Hidup Sehat” dengan mention 

@pergizi @linisehat.media @lifeskill.center dan hashtag 

#LombaLaguHidupSehat 



     

  

 

TIMELINE LOMBA 

1. Pendaftaran Peserta: 1 Juli - 21 Agustus 2021 
2. Diskusi online calon peserta dan panitia: 14 Juli 2021 (16.00 - 17.30 

WIB) via zoom (Meeting ID: 890 8937 0797, Passcode: LINISEHAT) 

3. Pengiriman Karya: 1 Agustus - 30 September 2021 
4. Penilaian oleh dewan juri untuk penetapan finalis: 1 - 2 Oktober 2021 
5. Pengumuman Finalis: 4 Oktober 2021 
6. Perbaikan karya bagi para finalis bila diperlukan: 5 - 25 Oktober 2021 
7. Uji penerimaan masyarakat (di Instagram dan Youtube): 26 Oktober - 7 

November 2021 

8. Penilaian oleh dewan juri untuk penetapan pemenang: 8 - 9 November 2021 
9. Pengumuman pemenang: 12 November 2021 (Hari Kesehatan Nasional) 
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SEKRETARIAT DAN NARAHUBUNG 

Sekretariat lomba: Sekretariat PERGIZI PANGAN Indonesia, email: 

dpp.pergizi@gmail.com. Narahubung: Ahmad Hisbullah Amrinanto SGz MSi (0897-544-

2326) 

 

 


