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1. Tema   : ditentukan saat hari H 

2. Pengertian  : 

Komik strip adalah rangkaian gambar dan teks yang menjelaskan cerita. Komik strip 

memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari rangkaian gambar terpisah, gambar lebih penting 

dibandingkan teks, didesain untuk dicetak dan berceritera (Kunzle,1973). Sesuai dengan 

nama “komik”, maka ceritanya mengandung hal yang lucu. Ciri komik strip antara lain: 

a. Terdiri dari rangkaian gambar yang mengandung cerita; 

b. Gambar lebih dominan dibanding dengan teks; 

c. Bersifat komikal; dan 

d. Dirancang untuk dipubikasikan. Dalam perkembangannya, komik strip   

seringkali dijadikan media untuk menampilkan gambar sindiran/karikatur. 

Rangkaian gambar yang mulai pertama diperkenalkan oleh Komik Strip 

kemudian melahirkan rangkaian gambar dalam bentuk buku yang lazim 

dikenal dengan nama Buku Komik. Berbeda dengan pendahulunya, buku 

komik tidak lagi diidentikkan dengan cerita lucu . 

3. Jadwal Kegiatan 

a. Pendaftaran Online : 29 April – 10 Mei 2016 

b. Seleksi     : 11 Mei 2016 

c. Pengumuman    : 11 Mei 2016 (Setelah lomba) 

4. Tempat Seleksi   : Aula Kahuripan Gedung Rektorat Kampus C UNAIR 

5. Waktu Seleksi    : 08.00 – 12.00 WIB (240 menit = 4jam) 

6. Syarat     : 

a. Mahasiswa aktif S1/D3 Universitas Airlangga 

b. Batas usia maksimal 25 tahun per 31 Agustus 2016 

 



7. Ketentuan     : 

a. Perlombaan diikuti perorangan atau individu 

b. Karya komik strip dikerjakan dan dibuat langsung pada saat lomba (on the spot) 

c. Menggunakan kertas putih dengan ukuran 40 x 60 cm (vertical atau horizontal) yang 

disediakan oleh panitia. 

d. Komik dibuat minimal 2 (dua) panel. 

e. Teknik gambar bebas. 

f. Media gambar (alat dan bahan) bebas, dibawa/disiapkan oleh masing-masing peserta. 

g. Semua karya pemenang lomba menjadi arsip/dokumen panitia. 

h. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap milik pembuat 

karya. 

8. Penilaian  

a. Kesesuaian karya dengan tema. 

b. Kadar komunikasi dan humor 

c. Penguasaan teknik visualisasi 

d. Keunikan dan orisinilitas karya. 

 

 


