KRITERIA LOMBA KOMIK ONLINE BERBASIS BAHASA, AKSARA DAN
SASTRA BALI
Terminologi
Lomba yang dimaksud adalah sayembara, kejuaraan, atau kompetisi yang
melibatkan sekelompok peserta untuk membuat komik. Komik yang
dimaksud menurut Scott McCloud adalah rentetan gambar yang disusun
terjuktaposisi (berurutan-sekuensial), biasanya dibatasi dengan bingkai
(frame). Rentetan gambar tersebut merupakan representasi pesan dalam
wujud gambar, yang biasanya ditambahkan teks sebagai representasi
wujud suara (audial) dalam bentuk visual (diam). Penyampaian pesannya
berkonsep storytelling.
Komik dalam kompetisi ini menggunakan platform online. Online dalam arti
bisa diakses atau dibaca melalui media elektronik selama terhubung
dengan koneksi internet.
Maksud dan Tujuan
Maksud lomba adalah meningkatkan frekuensi penggunaan bahasa, aksara
dan sastra Bali dalam keseharian masyarakat Bali.
Tujuan lomba adalah memopulerkan diksi-diksi, istilah, idiom bahasa Bali
yang direpresentasikan dalam wujud media populer. Media populer yang
dimaksud adalah yang dekat dengan keseharian remaja dan generasi muda
sebagai penerus dan pelestari warisan budaya bahasa, aksara dan sastra
Bali.
Tema Sayembara
“Anak Bali di era Revolusi Industri 4.0”
Deskripsi Tema Sayembara :
Maksud dari tema adalah peserta lomba mampu menceritakan
karakteristik, kebiasaan, perilaku, kecenderungan atau respon masyarakat
Bali menyambut Revolusi Industri 4.0 melalui media komik strip.
PERSYARATAN :
Peserta :
1. Peserta lomba adalah masyarakat berkewarganegaraan Indonesia.
2. Kategori peserta adalah Umum, dalam artian tidak dibatasi gender dan
usia.
3. Peserta lomba komik bersifat perseorangan.
4. Peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) komik, namun hanya salah
satu komik saja yang bisa menjadi 3 terbaik.
Format Komik :
1. Komik yang dilombakan adalah komik strip. Komik strip yang dimaksud
adalah komik yang ceritanya selesai (Tamat/tidak bersambung) dalam 1
(satu) halaman.
2. Canvas komik berbentuk persegi (segiempat sama sisi) dengan ukuran
1200 pixel x 1200 pixel, dengan resolusi 300 dpi. Sertakan judul dan
nama pembuat komik pada bidang canvas (lihat gambar di bawah):

3. Komik yang diikutsertakan wajib menggunakan bahasa Bali, bisa
menggunakan tulisan Latin, atau aksara Bali, dan komik yang berbasis
sastra Bali mendapatkan apresiasi lebih.
4. Komik bisa diselesaikan berwarna dengan gaya gambar bebas.
5. Peserta bebas membuat komik dengan teknik manual atau digital,
selama hasil akhirnya wajib diupload pada laman sosial media (Instagram
atau Facebook).
6. Komik yang diikutsertakan belum pernah dipublikasikan, belum
diterbitkan secara komersil, tidak sedang diikutsertakan pada lomba
sejenis, tidak sedang dipamerkan, dan tidak mengandung konten yang
melanggar hak cipta pihak ketiga dan/atau memiliki ikatan hukum
dengan pihak ketiga.
7. Konten komik tidak boleh mengandung unsur yang menyinggung SARA,
tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan berlebihan, dan katakata umpatan/makian.
Platform Komik :
Komik yang dilombakan adalah komik online. Peserta mengunggah (upload)
file image komik pada laman sosial media (Instagram atau Facebook).
TATA CARA LOMBA :
1. Peserta mengunggah (upload) komik stripnya pada laman akun
Instagram atau Facebook asli atau resmi (official) milik peserta.
2. Sertakan keterangan (caption) yang mengandung informasi mengenai :
judul, pembuat komik (Nama lengkap sesuai kartu identitas), dan
deskripsi singkat mengenai cerita komik dan kesesuaian dengan tema
yang diangkat.
3. Berikan
tanda
pagar/hashtag
#KOMIKSTRIPBULANBAHASABALI
#BULANBAHASABALI2019
4. Share dan dapatkan Likes dan Comment sebanyak-banyaknya.
Semakin banyak Likes dan Comment Positif yang peserta dapatkan,
semakin besar peluangnya menjadi 3 Terbaik.

5. Kirimkan
juga
file
komik
yang
dilombakan
ke
e-mail
:
bulanbahasabali@gmail.com , cantumkan nama peserta pada subject email dengan format : NAMA PESERTA_KOMIKBULANBAHASABALI2019.
Contoh : WAYAN NAYAW_KOMIKBULANBAHASABALI2019
6. Sertakan file scan kartu identitas (KTP/SIM/kartu pelajar/kartu
mahasiswa/bagian identitas raport) dan CV (format *.pdf) bersama
dengan file komik anda (boleh *.png, .*.jpg, atau *.pdf) pada attachment.
7. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 5 komik untuk
dilombakan.
8. Jika peserta mengirimkan lebih dari 1 komik, seluruh komik bisa
disertakan pada 1 kiriman e-mail. Jika komik dikirimkan pada lebih dari
1 kiriman e-mail maka tambahkan keterangan seri (berupa angka dua
digit)
pada
subject
e-mail.
Contoh
:
WAYAN
NAYAW_KOMIKBULANBAHASABALI2019_02,
WAYAN
NAYAW_KOMIKBULANBAHASABALI2019_03, dst.
PERIODE LOMBA
Peserta sudah bisa mengirimkan karya komik yang dilombakan mulai
tanggal 10 Januari 2019.
Pengiriman karya komik ditutup pada tanggal 16 Pebruari 2019.
Penjurian dimulai pada tanggal 17 Pebruari 2019-25 Pebruari 2019.
Pengumuman Pemenang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2019.
PENENTUAN PEMENANG
Juri 70%, Likes/Favorite 30%
KRITERIA PENILAIAN
1. Orisinalitas
2. Keunikan Ide
3. Kesesuaian dengan Tema
4. Keunikan Gaya Gambar
5. Gaya Penyampaian Pesan
(Penggunaan Bahasa, baik bahasa visual maupun tulisan)
HADIAH LOMBA
JUARA I : Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
JUARA II : Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
JUARA III : Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

Keputusan Juri perihal pemenang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

