
 

 

UNDANGAN TERBUKA 

Ayo ikut ART GAMES - Game Jam dan menangkan perjalanan ke Jerman! 

Pemrogram, perancang, pengembang, artis, musisi, penulis naskah dan semua 
pemikir kreatif lainnya, KAMI MENCARI KALIAN! 

Goethe-Institut Jakarta akan menyelenggarakan acara 48 jam ART GAMES - Game 
Jam. Acara seru ini berkisar pada bidang seni, politik, dan game digital, dan telah 
meninggalkan kesan tersendiri di Mexico City dan Seoul tahun lalu. Sekarang 
giliran kota Boston, AS dan Jakarta, Indonesia untuk menciptakan sesuatu yang 
unik.  

 

APA ITU GAME JAM? 

Sebagian besar orang sudah kenal konsep jam session, di mana berbagai musisi 
berkumpul dan membiarkan kreativitas merajalela untuk menghasilkan sesuatu 
yang baru. Gam Jam pada didasarkan atas konsep yang sama. Kami ingin 
mempertemukan segala macam jiwa kreatif untuk bekerja bahu-membahu dengan 
orang-orang inventif dari kalangan pengembangan game. Sebab, apa artinya game 

yang bagus tanpa soundtrack yang menggebu, tampilan yang keren, atau cara 
bertutur yang cerdas? 

Hasil akhirnya bakal berupa game baru yang inovatif di bidang permainan serius, 
yang memiliki keotentikan dan kreativitas artistik, tapi sekaligus menyoroti topik 
politik tertentu. Untuk mencapai hasil akhir sebagus ini diperlukan kerja tim di 
semua sektor. Beginilah rencananya: Semua peserta akan berkumpul di satu lokasi 
untuk acara pembukaan kasual. Kami akan membantu kalian membentuk tim-tim 
yang setara dan mendirikan markas sementara di tempat penyelenggaraan acara. 
Terakhir kami akan mengumumkan topik rahasia untuk seluruh Game Jam dan 
kalian bisa langsung mulai bekerja. Sepanjang Game Jam selama 48 jam, kalian 
akan mendapat mentoring profesional oleh mitra kami yang berpengalaman dari 

Maschinen-Mensch (Manusia Mesin) asal Jerman.  Tentu saja kami juga akan 
memperhatikan kesejahteraan fisik kalian, yaitu dengan menyediakan makanan 
berat dan minuman segar. Berhubung Jam selama 48 jam itu bisa menguras tenaga 
dan membuat tegang, kami akan menyiapkan area istirahat yang nyaman, tempat 
kalian bisa mengendurkan saraf, memulihkan tenaga, dan memompa semangat. 

AYO, BERGABUNGLAH DENGAN KAMI!  

Manfaatkanlah kesempatan ini untuk berjejaring dengan komunitas setempat dan 
bertemu orang-orang menarik dari segala macam latar belakang berbeda. Kalian 
bahkan bisa memenangkan perjalanan ke Jerman untuk mempresentasikan game 
yang kalian buat! 

Pada akhir Games Jam, sebuah juri lokal akan menyeleksi tiga game yang paling 
menjanjikan dan selanjutnya menyerahkan ketiganya kepada juri yang terdiri dari 

pakar-pakar game Jerman, yang akan menentukan pemenang. Tim yang menang 
akan mendapat mentoring profesional lebih lanjut untuk membantu mereka 

memfinalkan game dan menyiapkan mereka untuk Perjalanan ke Jerman, di mana 

dua wakil akan berkesempatan memperkenalkan game mereka kepada umum. 



  

 

Selain mempresentasikan di muka umum, tim pemenang akan juga mendapat 
kesempatan menarik untuk berkenalan dengan tim-tim dari berbagai ART GAMES -  
Game Jams dari seluruh dunia, dan membina hubungan dengan pakar 
internasional dan komunitas lokal asal Jerman. 

Informasi penting: Setiap game yang bisa dimainkan, tanpa melihat apakah 
menang atau tidak, akan dipresentasikan di laman Goethe-Institut 
(www.goethe.de/artgames). 

Kami mencari: Pemrogram, perancang, pengembang game, artis, musisi, penulis 
naskah, dan semua pemikir kreatif lain yang berminat bekerja dalam tim dan 

tertarik untuk menciptakan game digital unik yang menggabungkan bidang seni 
dan politik. Walaupun tidak diharuskan, namun peserta disarankan untuk 
membawa perlengkapan tambahan pribadi (VR device, Wacom, sound recorder, 
etc.) apabila dibutuhkan sebab kami tidak menyediakannya. 

Waktu: Jumat, 19 Mei, 18.00 WIB s/d Minggu, 21 Mei,  20.00 WIB 

Tempat: Jakarta, lokasi tepatnya akan diumumkan dalam waktu dekat. 

Akomodasi & konsumsi: Partisipasi dalam ART GAMES: Games Jam tidak 
dikenakan biaya. Kami akan menyediakan konsumsi selama acara berlangsung, 48 
jam. Tersedia tempat beristirahat untuk tidur sejenak. 

Transportasi: Para peserta mengatur sendiri perjalanan ke lokasi acara. Tersedia 
bantuan terbatas untuk perjalanan dari kota-kota di luar Jakarta; mohon kirimkan 
jika ada pertanyaan terkait hal ini kepada kami pada formulir pendaftaran. 

Keuntungan bagi kalian: Selain bertemu orang-orang kreatif dan kesempatan 
untuk membuka kontak dengan komunitas setempat, kalian akan mendapat 

mentoring profesional dari mitra kami Maschinen-Mensch. Selain itu, kalian bisa 

memenangkan perjalanan ke Jerman jika game kalian terpilih oleh juri. 

Ayo ikut! 

Ikutilah tautan di bawah ini dan isilah formulirnya. Tuliskan dalam beberapa 
kalimat mengenai motivasi akan atas dasar apa kalian ikut serta dalam ART GAMES 
- Game Jam. Mudah-mudahan kita akan bertemu di bulan Mei nanti. 

Tautan akan aktif s/d 5 Mei 2017. Para peserta yang terpilih akan diumumkan 
segera setelah tanggal batas pengumpulan aplikasi berakhir.  

https://www.goethe.de/ins/id/id/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=2095
9441 

ART GAMES - Game Jam merupakan proyek Goethe-Institut bekerja sama dengan 
Maschinen-Mensch, Asosiasi Game Indonesia, Duniaku Network dan didanai oleh 
Kementerian Luar Negeri Jerman. 
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