
FAQ Lomba Cipta Lagu Living Freedom Indonesia 
 
* Apa itu Kontes Cipta Lagu Living Freedom Indonesia? 

Living Freedom adalah sebuah kontes cipta lagu yang berlangsung pertama kali di Indonesia di tahun 
2020.  Kontes ini terbuka untuk umum bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah 
Republik Indonesia.   

Kontes Cipta Lagu Living Freedom menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam tatanan politik, 
ekonomi dan sosial, serta berupaya menemukan arti kebebasan dalam kehidupan sehari-hari. Tema 
besar dari kontes ini adalah kebebasan. Karya lagu yang diciptakan harus dapat mengungkapkan 
aspirasi diri dan komunitasmu atas kemungkinan masa depan yang cerah dalam semangat kebebasan. 

* Bagaimana cara mengikuti Kontes Lagu Living Freedom Indonesia? 
Peserta perlu membaca Syarat dan Ketentuan Kontes lengkap pada Laman ini: 
https://indonesia.fnst.org/content/calling-entries-living-freedom-indonesia 
Peserta mengisi formulir pendaftaran online di Google Form dan mengunggah dokumen yang 
dibutuhkan. 
 
* Apakah kontes ini terbuka untuk kelompok (lebih dari satu orang)? 
Kontes ini terbuka untuk kelompok, namun apabila kelompok tersebut terpilih sebagai Penampil 
Terbaik di tingkat nasional, kami hanya dapat menerbangkan satu orang delegasi pada Kontes Living 
Freedom Regional yang akan dilangsungkan di Manila, Filipina. (Catatan: Pelaksanaan kegiatan di 
Manila akan melihat perkembangan pandemi COVID-19). 
 
* Apakah peserta dapat mengikutsertakan lebih dari satu (1) lagu? 
Peserta hanya dapat mengikutsertakan satu karya lagu. 
 
* Kapan batas terakhir mengirimkan lagu? 
Pendaftaran dibuka hingga 24 Juli 2020, 23.59 WIB. 
 
* Apa yang harus dipersiapkan apabila kamu terpilih sebagai Finalis Kontes Living Freedom 
Indonesia? 
Kami akan meminta 20 Peserta Terpilih yang untuk mengikuti sesi masterclass online.  
Selanjutnya kami akan memilih Lima Finalis yang akan diminta untuk menampilkan karya lagunya 
dalam sebuah online performance.  
Tanggal dan mekanisme untuk masterclass online dan online performance akan diinformasikan setelah 
finalis terpilih. 
 
* Apa yang dapat saya harapkan jika saya terpilih sebagai Finalis dan Lagu Terbaik Tingkat 
Nasional? 
FNF Indonesia akan berkontribusi untuk biaya produksi lagu. Kontribusi Biaya Produksi Lagu 
diberikan pada Lagu Terbaik I, II, III, masing-masing sebesar 500 Euro. 
Penampil dengan Lagu Terbaik I akan mendapatkan biaya kontribusi produksi dan juga akan 
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kontes serupa di tingkat Regional. Ia akan diterbangkan ke 
Manila untuk menghadiri acara final dan menampilkan komposisi lagunya di hadapan penonton secara 
langsung. Penampil terbaik dalam Kontes Regional akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi 
Jerman. 
 
NOTE: FAQ ini mengalami perubahan pada 06 Juli 2020 untuk 1) Batas Pengumpulan Karya dan 
2) Besaran Kontribusi Biaya Produksi untuk Lagu Terbaik I, II, dan III 


