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FESTIVAL KREATIF APUPPT 2022 

LOMBA KOMIK STRIP 

 

Persyaratan Hasil Karya Lomba Komik Strip 

1. Peserta lomba dibuka untuk umum, berusia 12-45 tahun 

2. Lomba Komik dapat diikuti oleh perorangan atau kelompok 

3. Pendaftaran Gratis/tidak dipungut biaya apapun 

4. Karya komik harus sesuai dengan tema” BERANTAS (Bersatu, Lawan, 

Tuntaskan) Pencucian Uang Pada Kejahatan Lingkungan!” 

5. Untuk mempermudah pemahaman peserta dalam menggarap karya, panitia 

menyediakan sub tema dari Komik Strip yang dapat diadopsi sebagai berikut :  

• Stop Kejahatan Lingkungan Sedini Mungkin 

Kejahatan lingkungan selain merusak alam juga dapat merusak sistem 

keuangan dan perekonomian negara. Hal ini karena kejahatan lingkungan 

melanggar peraturan yang berlaku serta hanya untuk keuntungan pribadi 

semata. Perlu upaya pencegahan kejahatan lingkungan sedini mungkin dimulai 

dari sendiri dengan memperbaiki sikap dan perilaku yang cinta lingkungan, 

betanggung jawab, serta berintegritas. 

• Mengapa hutanku dikelola negara lain? 

Fakta mengatakan bahwa Sebagian besar hasil hutan seperti kayu yang 

meliimpah di negara kita jatuh ditangan negara lain, dan fakta mengatakan luas 

hutan kita tidak sebanding dengan hasil huta negara sekitar yang tidak lebih 

luas dari kita. Maka timbul pertanyaan, apa yang salah dan mengapa negara 

sekitar yang tak lebih besar dari kita bisa menghasilkan olah hutan terbanyak 

di dunia? 

• Kebakaran Hutan, Siapa yang Untung 

Kita sudah tidak asing dengan fenomena kebakaran hutan yang kerap terjadi 

di Indonesia setiap tahunnya. Namun apakah kita sadar bahwa terdapat 

beberapa penyebab kebakaran hutan selain karena factor alam? Ya, beberapa 

diantaranya adalah kesengajaan oleh oknum untuk membuka paksa lahan 

hutan menjadi lahan fungsional. Selain itu, faktor pembakaran hutan untuk 

menggusur habitat satwa-satwa incaran agar turut ke daerah yang dekat 
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dengan pemukiman dan nantinya ditangkap untuk dijual secara ilegal. Lantas 

siapakah sosok yang diuntungkan dengan fenomena ini? 

• Tambangku untuk Kemakmuran Indonesia 

Tambang merupakan salah satu aset kekayaan sumber daya alam Indonesia 

yang harus dikelola dengan bijak. Namun banyak praktik pengelolaan maupun 

penjarahan tambang secara illegal yang tidak sesuai dengan aturan dan 

berpotensi merusak lingkungan sekitar, yang dilakukan oleh oknum berkuasa. 

Praktik ini dapat dihentikan bila kita seluruh masyarakat Indonesia bahu 

membahu mengawasi dan melaporkan segala tindak kejahatan tambang di 

sekitar. Karena tambang negara ini milik bersama dan untuk kemakmuran 

Indonesia.  

• Satwa punah, karena manusia serakah. 

Banyak satwa liar punah di Indonesia karena ulah oknum pemburu liar untuk 

keuntungan pribadi semata demi menuriti keserakahan mereka. Keserakahan 

inilah awal dari munculnya tindak pidana pencucian uang. Keuntungan dari 

menjual satwa mereka sembunyikan agar tetap dapat dinikmati dan tak 

terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kebaradaan satwa liar bukan sekedar 

sebagai aset semata, namun sebagai bagian dari ekosistem kehidupan, 

penyeimbang rantai makanan sehingga keberlangsungan hidup di alam 

menjadi seimbang.  

6. Dalam hal perserta memilih ataupun tidak memilih sub tema di atas, maka tetap harus 

diperhatikan keterkaitan dengan tema utama serta key message yang disampaikan 

sebagaimana diatur dalam poin 15.  

7. Desain komik adalah karya milik sendiri dan belum pernah diikutsertakan dalam 

lomba atau festival di manapun. 

8. Komik strip mengandung unsur ajakan, edukasi, informasi yang simple, jenaka, 

sesuai tema dan/atau sub tema yang telah ditentukan.  

9. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara online : 

http://bit.ly/formulirkomikPPATK2022 

10. File desain komik dinamai dengan:  Nama Peserta_Judul Desain komiks_No 

Telepon kota asal (Contoh Nama File Desain komik: 

Indra_AntiPencucianUang_081222xxxx_Jakarta) 

11. Desain komik tidak mengandung unsur SARA, horror, dan Pornografi. 

http://bit.ly/formulirkomikPPATK2022
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12. komik berwarna dalam format jpeg atau PNG dan project file (PSD, AI, Corel, EPS 

dan lain-lain) dengan format Instagram (1080x1350px), 300px. (1 lembar) 

13. Wajib memberikan jenis font yang digunakan. Apabila font dibuat sendiri, maka 

semua font harus disertakan. 

14. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 (dua) karya komik. 

15. Peserta diwajibkan mengupload desain komik berukuran 1080x1350px (3:4) di 

Instagram dengan tagar #FestivalKreatifAPUPPT #KomikAPUPPT #PPATK serta 

wajib follow IG: @ppatk_indonesia, Twitter: @PPATK, Facebook: PPATKRI, 

TikTok, Youtube: PPATK Indonesia, dan wajib mencantumkan Key Messages 

BERANTAS (Bersatu, Lawan, Tuntaskan) dalam karyanya. 

16. Pengumpulan dan pendaftaran paling lambat tanggal 01 Oktober 2022, pukul 

23.59 WIB.  

17. Pengumuman 20 nominator akan di infokan melalui kanal media sosial PPATK 

pada tanggal 21 Oktober 2022. 

18. Semua karya yang termasuk dalam 20 karya dengan nilai tertinggi akan menjadi 

hak milik PPATK dan dapat dipergunakan untuk kepentingan PPATK. Bagi 

peserta yang tidak termasuk dalam 20 karya tersebut dapat dipergunakan kembali 

oleh peserta sebagaimana mestinya. 

19. Peserta diwajibkan mengisi surat pernyataan orisinalitas dan kesediaan 

menyerahkan karya bila termasuk dalam 20 karya dengan nilai tertinggi yang akan 

terlampir pada formular pendaftaran untuk diisi dan diunggah Kembali oleh 

peserta. 

20. Panitia berhak sepenuhnya melakukan publikasi atas karya yang dikirimkan 

beserta softcopy termasuk objek dalam karya atau penggunaan model. 

21. Panitia tidak bertanggung jawab atas objek dan penggunaan model dari karya 

yang dilombakan. 

22. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

23. Pajak hadiah ditanggung pemenang 

24. Bagi karya yang tidak memenuhi persyaratan di atas, tidak akan dilakukan 

penilaian. 

25. Peserta yang terdaftar dianggap telah menyetujui semua ketentuan teknis dan 

persyaratan yang ditetapkan oleh panitia 

26. Lomba ini tidak diperuntukan bagi pegawai PPATK. 
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Kriteria Penilaian 

Setiap karya peserta akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Kesesuaian Tema 

2. Kekuatan dan Kemenarikan Cerita 

3. Unsur Kemenarikan Desain 

4. Kemudahan Dipahami 

5. Orisinalitas 

6. Relevansi Sosial 

 

Juara dan Hadiah 

Pada setiap kompetisi akan dipilih pemenang I, II, III, Harapan I, dan Harapan II 

dengan total hadiah sebagai berikut : 

Lomba Komik Strip 

Juara I : Rp 10.000.000,- 

Juara II : Rp   7.500.000,- 

Juara III : Rp   5.000.000,- 

Harapan I : Rp   3.000.000,- 

Harapan II : Rp   1.000.000,- 

 

 

 


