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Volume:   Buku,   Halaman,   Panel



• Komik Alkitab BUKAN hanya hiburan.

• Komik Alkitab HARUS mengarahkan pembaca kepada Alkitab.

• Komik Alkitab HARUS menuntun hati pembaca kepada Kristus.















Komik menyampaikan pesannya lewat
bahasa tulis dan gambar-gambar yang 
berurutan (sequential).

Cerita yang ditangkap pembaca adalah
hasil dari interaksi pembaca dengan
teks dan gambar-gambar itu.



Komik menyampaikan
informasi yang banyak
dalam waktu yang relatif
singkat.

Penelitian menunjukkan
bahwa kita dapat
memproses informasi
visual lebih cepat daripada
memproses teks.



Komik menambahkan
faktor hiburan ke dalam
pendidikan.

Komik juga kerap memiliki
catatan kaki yang dapat
digunakan untuk
menjelaskan suatu konsep
tanpa menghilangkan
faktor hiburan tersebut.



Operation World:
Alkitab sudah lebih
tersebar, tetapi
pemahamannya terhalang
oleh kurangnya
pengetahuan terhadap
konsep atau istilah-istilah
tertentu.



Dual-Coding Theory of 
Cognition
Kombinasi gambar dan 
teks menolong untuk
membentuk ingatan
yang lebih kuat.

Materi visual diproses
dalam memori jangka
panjang.



Ilustrasi yang detail dan 
didesain dengan baik
adalah daya tarik yang 
kuat.



Para pencari
kebenaran yang 
tidak familier
dengan Alkitab
bisa belajar
tanpa merasa
terintimidasi.



Komik di zaman ini tidak
hanya memiliki kemudahan
untuk multibahasa, 
multiformat, multimedia.

Digital dan print tidak lagi
bersaing, tapi saling
mendukung.









Halaman Sumber Ayat:
Daftar sumber ayat yang 
menjadi sumber cerita dan 
deskripsi singkatnya.



Halaman Respons:
Mengajak pembaca untuk
berdoa dan melakukan
aplikasi sederhana.







Komik ZONE adalah sistem studi Alkitab dalam situs 

KOMIK.APP yang didesain untuk melakukan Studi

Komik Alkitab dengan cara yang FUN dan Serius; belajar

Komik pasti lebih mendalam dan menyenangkan.















APLIKASI
BACA

KOMIK

Silahkan klik Logo di atas

untuk memulai baca Komik!













Kios dan Presentasi Kingstone





ROADSHOW

KINGSTONE

INDONESIA





• Motion Comics

• Panduan Studi Komik Alkitab 

• More comics …



Penggunaan Inovatif / Kreatif

• Kurikulum Guru Sekolah Minggu + Gereja.

• Penginjilan, Outreach, Sharing dgn teman.

• Kelompok Kecil, PA Remaja / Pemuda.

• Pelayanan Anak dengan WA / Online.

• Paket Natal dan Paket Paskah.

• Lomba, atau Gerakan Baca “Seluruh Alkitab”.

• Menyenangkan hati anak-anak dan Tuhan !

• Dan banyak ide-ide lain dari Anda … ☺



Komik Alkitab: tidak hanya

FUN atau SERIUS,
tetapi pasti bisa jadi

SERIOUSLY FUN!



KUNJUNGI KAMI:

Komik.APPKingstone.sabda.org




