CONCEPT NOTE
KOMPETISI JINGLE
DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA TAHUN 2019
Latar belakang
Fakta menunjukkan tidak ada satu pun negara di dunia yang bebas
dari penyakit tuberkulosis (TBC). Setiap tahunnya diestimasikan terdapat 10
juta kasus TBC baru di seluruh dunia. WHO menyatakan wilayah Asia
Tenggara menanggung 45% dari keseluruhan beban TBC di dunia. Di
Indonesia sendiri diestimasikan terdapat 842.000 kasus TBC baru setiap
tahunnya yang membuat Indonesia menjadi negara dengan beban TBC
ketiga tertinggi di dunia setelah India dan Cina (WHO Global TBC Report,
2018). Angka kematian orang Indonesia karena tuberkulosis mencapai
110.000 kasus di tahun 2017.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat yang menderita
tuberkulosis pada saat ini, TBC juga akan berdampak pada aspek
produktifitas dan sosio-ekonomi bangsa kita di masa depan. Menurut Pusat
Data dan Informasi Nasional, 75% dari total kasus tuberkulosis aktif di
Indonesia terjadi pada kelompok usia produktif. Bonus demografi yang
dialami Indonesia akan menjadi beban yang besar jika penyakit ini membuat
lebih banyak orang usia produktif jatuh sakit. Selain itu, walaupun angka
mortalitas karena tuberkulosis diprediksikan menurun 3% setiap tahun secara
global, Indonesia akan tetap kehilangan Pendapatan Domestik Bruto melebihi
100 milyar US Dollar karena kematian yang disebabkan TBC (RESULTS UK
& KPMG, 2017).
Para pemangku kepentingan TBC di Indonesia dapat memperluas
pengaruh mereka dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
program TBC melalui cara-cara yang kreatif. Untuk meningkatkan literasi
kelompok usia produktif tentang bahaya TBC, respon terhadap dampak TBC
di Indonesia perlu diamplifikasi melalui pendekatan yang relevan. Musik yang
merupakan bahasa universal manusia adalah salah satu medium yang dapat
menarik perhatian dan mengedukasi masyarakat umum tentang tuberkulosis.
Kompetisi Jingle TBC ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kampanye
dalam memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2019.
Kompetisi jingle ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan
keterlibatan pihak-pihak di luar sektor kesehatan. Seiring dengan semangat
tema peringatan HTBS tahun ini yaitu “ Saatnya Indonesia Bebas TBC, Mulai
dari Saya “ Jingle TBC yang menjadi juara akan menjadi salah satu media
KIE yang akan digunakan dalam kegiatan-kegiatan program TBC di tingkat
nasional serta sebagai alat promosi TBC di akun media sosial TBIndonesia.
Mengingat penetrasi penggunaan internet yang mencapai 50% dari penduduk
Indonesia, promosi kompetisi jingle dan submission dapat dilakukan secara
online
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Tujuan
• Meningkatkan akses partisipasi publik dalam memperingati Hari
Tuberkulosis Sedunia 2019
• Mendorong partisipasi publik dalam pembuatan media promosi TBC
sebagai bagian dari upaya eliminasi TBC
• Mendorong kepedulian publik dalam isu TBC
Keluaran yang diharapkan
• Meningkatnya pemahaman dan partisipasi publik dalam kampanye TOSS
TBC
• Didapatkannya jingle yang dapat digunakan sebagai media promosi dan
edukasi program TBC
Sasaran
• Masyarakat umum
• Organisasi mantan pasien TBC
• Mahasiswa dan organisasi pemuda bidang musik, kedokteran, dan
kesehatan masyarakat
Syarat dan Ketentuan kompetisi
1. Kompetisi ini dibuka untuk individu/kelompok professional maupun amatir
dalam membuat musik
2. Setiap individu/kelompok hanya boleh mengumpulkan 1 jingle
3. Durasi jingle max. 1 menit
4. Lirik jingle harus menggunakan Bahasa Indonesia yang positif, tidak
mengandung unsur sara serta unsur stigma pada kelompok tertentu.
Berisi seruan dan ajakan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa:
1) TBC menular melalui udara,
2) TBC dapat disembuhkan,
3) Pengobatan TBC harus sampai tuntas,
4) Pengobatan TBC gratis di Puskesmas,
5) Obat TBC Berkualitas disediakan gratis di Puskesmas,
6) Semua beresiko tertular TBC.
5. Lirik jingle harus menyebutkan TOSS TBC (Temukan-Obati-SampaiSembuh Tuberkulosis)
6. Semua genre musik akan diterima (i.e. pop, rock, hip-hop, keroncong,
dst.) dengan lirik dan irama yang mudah diingat serta easy listening
7. Submission jingle ke email panitia HTBS 2019: htbs@tbindonesia.or.id
8. Subject email: Jingle TBC_nama kelompok_kab/kota (contoh: Jingle
TBC_TOSSKidz_Timika)
9. Setiap entri kompetisi harus dilengkapi dengan:
o Biodata individu/kelompok (Nama lengkap, tanggal lahir, domisili,
no. handphone, email)
o ID Facebook, Instagram, dan Twitter
o File digital jingle dalam bentuk mp3 atau mp4
10. Seluruh peserta jingle wajib follow akun Instagram @tbc.indonesia dan
like Facebook Fanspage TB Indonesia
11. Jingle yang diikutkan dalam kompetisi harus original, tidak pernah
dipublikasikan/diunggah platform media sosial
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12. Semua komponen jingle tidak boleh mengutip atau mengambil dari
jingle/lagu milik orang lain
13. Lirik, melodi, dan aransemen jingle dimainkan minimal dengan satu alat
musik
14. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
15. Jangka penerimaan jingle oleh panitia HTBS 2019 paling lambat 28
Februari 2019
16. Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui: email ke peserta,
akun instagram @tbc.Indonesia dan facebook TB Indonesia

Reward kompetisi
• Transportasi dan akomodasi ke Magelang, Jawa Tengah, mengikut
seremoni soft launching Hari TBC Sedunia di Borobudur pada tanggal 10
Maret 2019
Timeline
Hari
9-27 Feb-2019

11—27 Feb-2019

Kegiatan
Pengumuman di media sosial TB Indonesia
serta penyebarluasan pengumuman
disemua medsos mitra dan kalangan peduli
tb lainnya
Pengumuman di media sosial STPI

PIC
Subdit TB

STPI

28-Feb-2019

Pengumuman kompetisi ditutup

Subdit TB

2-Mar-2019

Rapat penjurian dan pemilihan pemenang

Subdit TB

3-Mar-2019

Pengumuman pemenang

Subdit TB

10-Mar-2019

Soft launching HTBS 2019

Subdit TBKNCV

Tanda Pagar Posting(s) terkait Jingle
#TOSSTBC #TOSSTBCdimulaidarisaya
#ItsTime to #EndTB
#Tuberkulosis #Tuberculosis #TB #TBC
Account tags: @StopTBIndonesia @TBC.Indonesia @challengetb_INA
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CONCEPT NOTE
KOMPETISI ESAI
DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA TAHUN 2019
Latar belakang
Fakta menunjukkan tidak ada satu pun negara di dunia yang bebas
dari penyakit tuberkulosis (TBC). Setiap tahunnya diestimasikan terdapat 10
juta kasus TBC baru di seluruh dunia. WHO menyatakan wilayah Asia
Tenggara menanggung 45% dari keseluruhan beban TBC di dunia. Di
Indonesia sendiri diestimasikan terdapat 842.000 kasus TBC baru setiap
tahunnya yang membuat Indonesia menjadi negara dengan beban TBC
ketiga tertinggi di dunia setelah India dan Cina (WHO Global TB Report,
2018). Angka kematian orang Indonesia karena tuberkulosis mencapai
110.000 kasus di tahun 2017.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat yang menderita
tuberkulosis pada saat ini, TBC juga akan berdampak pada aspek
produktifitas dan sosio-ekonomi bangsa kita di masa depan. Menurut Pusat
Data dan Informasi Nasional, 75% dari total kasus tuberkulosis aktif di
Indonesia terjadi pada kelompok usia produktif. Bonus demografi yang
dialami Indonesia akan menjadi beban yang besar jika penyakit ini membuat
lebih banyak orang usia produktif jatuh sakit. Selain itu, walaupun angka
mortalitas karena tuberkulosis diprediksikan menurun 3% setiap tahun secara
global, Indonesia akan tetap kehilangan Pendapatan Domestik Bruto melebihi
100 milyar US Dollar karena kematian yang disebabkan TBC (RESULTS UK
& KPMG, 2017).
Salah satu kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan literasi
pemuda mengenai bahaya TBC adalah dengan melibatkan mereka secara
aktif sebagai subjek pembangunan kesehatan. Ide, masukan dan
rekomendasi baru dan inovatif dalam mengeliminasi TBC dapat disampaikan
oleh mahasiswa dengan partisipasi dalam kompetisi ‘Youth TB Innovation
Pitch’. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kampanye
dalam memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2019. Berbeda dari acara
puncak HTBS, kompetisi ini akan menjadi aspek kegiatan yang dapat diikuti
mahasiswa Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.
Kompetisi esai ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan
pemuda dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia, serta mampu
mengumpulkan pemikiran ide dan inovasi terkait upaya pencegahan dan
penanggulangan TBC. Diharapkan hasil dari ide atau inovasi lokal yang
dikirimkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dan
pemangku kepentingan bidang TBC untuk membuat intervensi baru serta
meninjau kebijakan strategis dalam Eliminasi TBC 2030.
Tujuan
•

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam upaya eliminasi TBC
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•
•

Melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan kesehatan
Mendorong munculnya ide inovatif dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan TBC

Keluaran yang diharapkan
• Meningkatnya pemahaman pemuda terkait TBC
• Lahirnya ide-ide inovatif dan praktik baik di tingkat komunitas atau untuk
direkomendasikan kepada Kementerian Kesehatan RI
Peserta
• Mahasiswa aktif jenjang Diploma/S1 dari Perguruan Tinggi di Indonesia
• Berkewarganegaraan Indonesia
• Mengikuti (follow) akun Instagram @tbc.Indonesia dan like Facebook
Fanspage TB Indonesia
• Setiap individu hanya diperbolehkan mengumpulkan 1 esai
Topik
• Topik Utama: “Saatnya Indonesia Bebas TBC, mulai dari saya!”
• Peserta diperbolehkan mengambil topik dari subtema berikut:
1. Akselerasi penemuan kasus untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis
tahun 2030 di Indonesia
2. Inovasi diagnosis dan pengobatan Tuberkulosis
3. Inovasi digital untuk penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia
4. Aspek advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam
penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia
5. Peningkatan kualitas layanan Tuberkulosis di Fasyankes
Ketentuan Esai
17. Esai ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
18. Wajib diperkaya dengan dengan ilustrasi pendukung (foto/infografis) atau
pendukung argument berbentuk visual lainnya
19. Panjang tulisan maksimal 3 halaman dan 1000 kata, termasuk ilustrasi
dan data pendukung, tidak termasuk referensi
20. Model sitasi end-note, style Harvard
21. Wajib menyertakan referensi
22. Ukuran kertas A4, jenis huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5
23. Esai dikirim dalam format .pdf melalui email htbs@tbindonesia.or.id
24. Subject email: Esai HTBS_nama lengkap peserta_kab/kota (contoh: Esai
HTBS_Monica Hutabarat_DKI Jakarta)
25. Peserta menyertakan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih
berlaku, dilengkapi dengan:
o Biodata individu (Nama lengkap, tanggal lahir, domisili, no.
handphone, email)
o ID Facebook, Instagram, dan Twitter
26. Esai yang diikutkan dalam kompetisi harus original, tidak pernah
dipublikasikan/diunggah sebelumnya
27. Semua komponen esai tidak boleh mengambil dari karya tulis milik orang
lain (plagiarism)
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28. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
29. Jangka penerimaan esai oleh panitia HTBS 2019 paling lambat 28
Februari 2019
30. Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui: email ke peserta,
akun instagram @tbc.Indonesia dan facebook TB Indonesia
Hadiah kompetisi
• Transportasi dan akomodasi ke Magelang, Jawa Tengah, mengikut
seremoni soft launching Hari TBC Sedunia di Borobudur pada tanggal 10
Maret 2019
Atau
•

Partisipasi dalam Kegiatan Temu Ilmiah Indonesia Tuberculosis
International Meeting (INA- TIME) 2019, direncanakan dilaksanakan pada
tanggal 5-7 April 2019 (tentative)

Timeline
Hari

Kegiatan

PIC

9-27 Feb-2019

Announcement di media
sosial TB Indonesia

Subdit TB

11-27 Feb-2019

Announcement di media
sosial STPI

STPI

28-Feb-2019

Announcement kompetisi
ditutup

Subdit TB

1-Mar-2019

Meeting penjurian dan
pemilihan pemenang

Subdit TB

2-Mar-2019

Pengumuman pemenang

Subdit TB

10-Mar-2019

Soft launching HTBS 2019

Subdit TB-KNCV

Tanda Pagar Posting(s) terkait Essay Competition
#TOSSTBC #TOSSTBCdimulaidarisaya
#ItsTime to #EndTB
#Tuberkulosis #Tuberculosis #TB #TBC
Account tags: @StopTBIndonesia @TBC.Indonesia @challengetb_INA
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