
Petunjuk Teknis
Lomba Cipta Lagu Anak-anak 

Bahasa Daerah

Untuk memudahkan pengelolaan lomba, sebaiknya dibuka melalui laptop/PC dan 
bukan HP. Disarankan menggunakan browser Firefox atau Google Chrome.
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A. PENDAFTARAN LOMBA

1. Buka laman https://lagu.merajutindonesia.id

2. Klik salah satu menu Pendaftaran.
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3. Isi formulir yang tersedia dengan data yang benar, lalu klik Buat Akun

4. Jika pendaftaran sukses, Anda akan mendapat keterangan seperti 

gambar di bawah.
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5. Periksa email Anda, lalu klik tautan untuk verifikasi email.

4



B. LOGIN

1. Klik menu Akun > Masuk.

2. Isi alamat email dan password yang telah didaftarkan.

3. Selanjutnya Anda akan dibawa ke dasbor untuk mengelola lomba. 

Perlu dicatat bahwa menu-menu pada dasbor dibuat berjenjang. 

Anda tidak akan bisa mengisi berkas sebelum melengkapi biodata, 

dan seterusnya. Misalnya, menu unggah berkas baru aktif setelah 

pengisian biodata selesai.
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C. MELENGKAPI BIODATA

1. Klik menu Isi Biodata.

2. Lengkapi kolom yang tersedia.

3. Klik simpan setelah selesai pengisian.

4. Jika biodata sudah lengkap, menu Unggah Berkas akan aktif dan 

menu Isi Biodata akan dicentang (ceklis).
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D. UNGGAH BERKAS

1. Klik menu Unggah Berkas.

2. Siapkan berkas yang diperlukan, yaitu: (a) Lembar Pernyataan 

Orisinalitas Karya (maksimal 5 MB); (b) Lembar Pernyataan Lirik 

Bahasa Daerah (maksimal 5 MB); dan (c) Thumbnail Lagu 

((maksimal 1 MB). Thumbnail lagu adalah gambar dalam format 

JPG untuk cover/poster ketika lagu diputar. Ini mirip dengan 

thumbnail pada Youtube. Template berkas juga dapat diunduh pada 

menu ini.
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3. Unggah masing-masing berkas 

sesuai dengan pilihan yang 

tersedia. Berkas yang sudah 

diunggah akan ditampilkan dan 

bisa Anda lihat kembali. Ketiga 

berkas tersebut masih bisa diubah 

sebelum penutupan lomba atau 

sebelum Anda menyelesaikan 

pendaftaran.

4. Setelah unggah berkas selesai, 

menu unggah karya akan aktif.
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E. UNGGAH KARYA

Menu ini adalah bagian terpenting untuk mengirimkan karya Anda.

Sebelumnya, Anda harus menyiapkan file lagu dalam format WAV,

ukuran maksimal 50 MB. Siapkan pula data-data pendukungnya antara

lain:

Judul Lagu (dalam bahasa daerah).

Nama Bahasa Daerah yang Digunakan

Tim Kreatif, ini diisi dengan nama-nama yang terlibat dalam

pembuatan lagu, misalnya nama pencipta, pembuat lirik, penyanyi,

pemusik, dan lain-lain.

Lirik Lagu, mencakup judul lagu dan liriknya beserta terjemahan

dalam bahasa Indonesia.

Catatan Tambahan (opsional), bisa diisi dengan catatan-catatan

tentang lagu, misalnya konsep, proses penciptaan, dan lain-lain.

Setelah menyiapkan bahan-bahan di atas, tahap selanjutnya pengisian

data:

1. Klik menu Unggah Karya.

2. Lengkapi formulir yang tersedia. Upload juga file lagunya.

3. Klik Simpan Data setelah pengisian selesai.
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Formulir untuk unggah karya.
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Jika proses unggah berhasil, selanjutnya Anda akan melihat lagu yang

sudah diunggah. Lagu tersebut bisa diputar untuk pengecekan. Jika

ada kekeliruan, Anda bisa unggah kembali selama Anda belum

menyelesaikan pendaftaran.

File Thumbnail  akan 
dipasang di sini.

Player lagu.
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F. MENYELESAIKAN PENDAFTARAN

Halaman ini untuk menyelesaikan pendaftaran karya. Anda dapat me-

review dulu data-data sebelum klik Selesaikan Pendaftaran, sebab

setelah itu Anda tidak akan bisa lagi mengubah data.

1. Klik menu Selesaikan.

2. Amati data-data yang telah Anda masukkan.

3. Jika sudah cukup, klik tombol Selesaikan Pendaftaran di bagian

bawah.
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F. PENUTUP

Setelah menyelesaikan pendaftaran, Anda tinggal menunggu 

konfirmasi dari panitia melalui WhatsApp dan email.

Hal lain yang berkaitan dengan lomba ini dapat Anda baca melalui 

menu tanya jawab di laman https://lagu.merajutindonesia.id. 
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