
FORMULIR MANGA COMPETITION 

Nama   : ............................................................................................................................ 

Alamat  : ............................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................ 

No. Hp  : ............................................................................................................................ 

Email  : ............................................................................................................................ 

Tema  : LEGENDA 

Judul Karya : ............................................................................................................................ 

Deskripsi Singkat : ....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Dengan mengisi formulir ini peserta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Peserta mendapat info lomba ini dari* : 

  Teman 

  Website 

  Poster 

  Lainnya : .............................................. 

 

        Yogyakarta, .............................. 2017 

 

Materai6000 

 

 

                  (                                          ) 

 

*) Centang yang sesuai 



Syarat dan Ketentuan Manga Competition MangaFest 2017 “LEGENDA”: 

1. Kompetisi terbuka untuk umum. Tidak ada batasan usia. 

2. Tema Manga Competition MangaFest 2017 adalah “Legenda”. 

3. Tidak ada batasan genre, style, dan teknik gambar. Karya komik dapat mengandung 

pendapat, kritik, saran, harapan, anekdot, ataupun sekadar penggambaran mengenai tema. 

4. Karya komik tidak diperbolehkan mengandung unsur yang menyinggung SARA (suku, agama, 

ras, antargolongan), ataupun pornografi. 

5. Karya komik dapat dibuat secara individual atau kelompok (maksimal empat orang- dengan 

satu orang sebagai penanggung jawab- Jadi, yang ditulis di keterangan komik adalah nama 

kelompok dan satu orang yang menjadi penanggung jawab). 

6. Peserta berkewarganegaraan Indonesia dan bukan seorang komikus profesional. (Peserta 

dianggap profesional apabila karyanya sudah pernah diterbitkan oleh penerbit berskala 

nasional maupun internasional). 

7. Belum pernah memenangkan Manga Competition di MangaFest sebelumnya. 

8. Karya komik dapat dibuat secara tradisional (manual) atau digital dengan hasil akhir 

berupa print out (cetak) dengan ukuran A4 (portrait) dan tidak bolak-balik. 

9. Jika penyerahan hasil karya berupa karya secara tradisional (manual), tidak diperbolehkan 

menggunakan media yang mudah terhapus. 

10. Margin halaman karya komik adalah 1,5 cm (kiri, kanan, atas, bawah). 

11. Jenis kertas yang digunakan untuk print out adalah 100-200gsm. 

12. Jumlah halaman karya komik minimal 2 halaman dan maksimal 9 halaman (belum 

termasuk cover). Total maksimal halaman komik beserta cover adalah 10 halaman. 

13. Karya komik yang dikirim harus hitam putih (black and white), sedangkan cover harus 

berwarna (Full Colour). 

14. Pada cover tercantum judul karya komik dan nama komikus. 

15. Harap menuliskan nomor halaman pada tiap halaman dari karya komik. 

16. Aturan baca karya komik harus dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. 

17. Peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu karya komik (maksimal 2 (dua) karya). 

18. Karya komik yang diikutsertakan dalam Manga Competition ini belum pernah dipublikasikan 

di media cetak maupun elektronik (online) dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba 

sejenis lainnya. 

19. Karya komik yang telah dikirimkan akan menjadi hak milik MangaFest, dengan nama 

komikus yang akan dicantumkan saat karyanya dipublikasikan. 

20. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

21. Kriteria penilaian: kecocokan dengan tema, orisinalitas cerita, alur cerita (story line), serta 

gambar (artwork) 

22. Akan diambil 3 (tiga) Juara Utama untuk Manga Competition, yaitu Juara 1, Juara 2, 

dan Juara 3, yang diambil berdasarkan kriteria penilaian yang disebutkan.  



Tata Cara dan Prosedur Pendaftaran: 

1. Lakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp80.000,00/karya komik. 

2. Biaya pendaftaran ditransfer langsung ke rekening Bank BNI atas nama Fayna Sabila no. rek 

513768742. 

3. Setelah melakukan pembayaran, hasil scan bukti pembayaran dikirim via email 

ugmmangafest@gmail.com (bukti pembayaran dikirim beserta dengan berkas karya komik 

dan formulir pendaftaran) 

4. Unduh formulir pendaftaran yang telah tersedia pada website mangafest 

5. Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi, berkas karya komik, dan bukti pembayaran 

dengan subjek e-mail MC_Judul Komik_Nama Komikus 

6. Jika karya komik dibuat oleh lebih dari satu orang, nama komikus yang dicantumkan di 

subjek email adalah satu orang yang menjadi penanggung jawab. 

7. Satu formulir hanya untuk satu karya komik yang dikirim. 

8. Setiap karya komik yang dikirim harus disertai: 

o CD (ditulisi MC - judul karya komik di atasnya), yang berisi; 

1. Soft file/scan karya komik dengan format PDF atau JPEG (resolusi 300dpi) 

2. Sinopsis cerita dan biodata komikus yang diketik dalam format word (formulir 

sinopsis dan biodata komikus sudah tersedia di website MangaFest) 

o Print out dari karya komik. 

o Formulir pendaftaran yang telah dibubuhi materai (Rp6.000,00). 

o Fotokopi tanda pengenal (KTP/Kartu Pelajar/KTM/SIM). 

o Fotokopi Bukti pembayaran uang pendaftaran. 

9. Seluruh berkas dimasukkan dalam satu amplop. 

10. Pengiriman berkas dapat dilakukan mulai 20 Maret 2017. Pengiriman paling lambat, 25 

Agustus (Cap pos). Tanggal terakhir penerimaan oleh panitia, 26 Agustus 2017. 

11. Apabila berkas dibawa langsung ke panitia tanpa menggunakan pos, penerimaan terakhir 

juga pada 26 Agutus 2017. 

12. Kirimkan naskah langsung atau cap pos ke: Kesekretariatan Mangafest, Program Studi 

Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jl. Nusantara 1, 

Bulaksumur, Sleman, 55281. 

13. Peserta terhitung sebagai peserta Manga Competition apabila sudah melakukan pembayaran 

pendaftaran dan sudah mengirimkan berkas karya komik. 

14. Bagi yang sudah melakukan pengiriman karya komiknya, bisa mengirimkan konfirmasi lewat 

SMS pada Sabrina (083891167978) dengan format MC_Judul Komik_Nama Komikus. 

15. Jika CD diterima dalam keadaan rusak, maka peserta akan dihubungi untuk mengirim berkas 

yang dibutuhkan melalui email dalam 2x24 jam. 



16. Naskah yang diikutsertakan dalam lomba ini akan diseleksi oleh juri, karya manga 

terbaik (termasuk tiga pemenang utama) akan mendapatkan sertifikat dan karyanya akan 

dipamerkan dalam acara MangaFest 2017 pada tanggal 25—26 November 2017.  

17. Tiga pemenang utama akan diumumkan pada hari pertama/kedua saat berlangsungnya 

MangaFest 2017. 

18. Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan MangaFest. 

CP: Sabrina (083891167978)  

( SMS Only: 08.00-17.00 ) 

 

 

 


