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“Olahraga masa depan – makin cepat, makin tinggi, tanpa batas”  

Kemampuan berbahasa: A2  

  

 

Goethe-Institut Tokyo menyelenggarakan lomba video dalam rangka Olimpiade Musim Panas 2020 di Jepang. 

Lomba bisa diikuti oleh siswa-siswi PASCH di seluruh dunia. Tersedia banyak hadiah menarik. 

Batas waktu pengiriman tanggal 31 Maret 2020.  

 Ini tugas yang harus dikerjakan 

 Begini cara berpartisipasi 

 Begini cara untuk menang 

 Penentuan pemenang 

 Persyaratan keikutsertaan 

Tugas yang harus dikerjakan 

Digitalisasi berperan semakin besar dalam keseharian kita. Di bidang olahraga pun, teknologi digital semakin 

penting dan membawa perubahan. Dengan olahraga di komputer, atau dikenal juga sebagai e-sport, telah lahir 

cabang olahraga baru. 

 

Seperti apa wujud olahraga masa depan? Bagaimana digitalisasi akan mengubah olahraga. Cabang-cabang 

olahraga baru apa saja yang akan ada di masa mendatang? Cabang-cabang olahraga tradisional mana saja yang 

mungkin akan hilang? Seperti apa kemungkinan Olimpiade musim panas dalam bentuk fiktif “berikut” di tahun 

2076 di Jepang? Dan seperti apa para atlet virtual atau pun arena digital kelak? 

 

Presentasikan bayangan kalian mengenai satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan ini dalam sebuah video 

singkat. 

 

Bentuklah tim film beranggotakan maksimal 5 orang dan buatlah video singkat berdurasi 3 menit dalam Bahasa 

Jerman (mis. dalam bentuk gelar wicara, liputan, wawancara, dsb.) untuk tema: “Olahraga masa depan”. 

 

Pertimbangkan, siapa saja guru di sekolah kalian yang bisa menjadi penasihat. Lalu kembangkan ide film, tulislah 

skenario, dan buatlah video singkat. Kalian bisa menggunakan ponsel pintar atau kamera. Siapa tahu juga sekolah 

kalian punya kamera video. Kalau kalian mau, rekaman video kalian bisa kalian olah lebih lanjut dengan 

menggunakan perangkat lunak. Durasi video kalian maksimal tiga menit. 

 

PENTING: Selain video singkat buatan kalian, harap kirimkan juga foto diri kalian (format jpg). Foto itu boleh saja 

memperlihatkan sekolah kalian atau lapangan olahraga di sekolah kalian sebagai latar belakang. 

 

https://www.pasch-net.de/de/mit/wet/21649396.html#h4_01
https://www.pasch-net.de/de/mit/wet/21649396.html#h4_02
https://www.pasch-net.de/de/mit/wet/21649396.html#h4_03
https://www.pasch-net.de/de/mit/wet/21649396.html#h4_05
https://www.pasch-net.de/de/mit/wet/21649396.html#h4_04
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Untuk memperkenalkan ide-ide kalian kepada publik, sejumlah video terpilih akan diperkaya dengan konten 

digital (augmented reality/virtual reality). Semua video tersebut akan ditampilkan pada tanggal 6-12 Juli 2020 

dalam sebuah pameran digital di Goethe-Institut Tokyo menjelang Olimpiade musim panas 2020. Para 

pengunjung dapat melihat materi pelengkap digital untuk objek-objek pameran fisik dengan menggunakan ponsel 

pintar dan tablet.  

Cara berpartisipasi: 

1. Kalian sudah terdaftar di PASCH-net? Guru kalian bisa membantu kalian mendaftarkan diri. 

2. Bergabunglah dengan Komunitas siswa dan jadilah anggota kelompok “Olahraga masa depan – makin 

cepat, makin tinggi, tanpa batas” 

3. Kalian bekerja dalam tim (maks. 5 anggota) untuk membuat video dalam bahasa Jerman untuk tema 

yang disebut di atas. Durasi video kalian maksimal tiga menit. 

4. Videonya sudah selesai? Kalau begitu, silakan diunggah ke Komunitas siswa. Hati-hati, besar videonya 

maksimal 500 MB. Isilah kotak “keterangan” dengan nama depan, nama belakang, sekolah, kota dan 

negara kalian berikut nama lomba: “Olahraga masa depan – makin cepat, makin tinggi, tanpa batas”. 

5. Masukkan video dan foto ke Kelompok “Olahraga masa depan – makin cepat, makin tinggi, tanpa batas”. 

Berikan nama yang sama untuk video dan foto kalian. Cara memasukkan file ke kelompok bisa dilihat di 

sini: Petunjuk “Memasukkan file ke sebuah kelompok komunitas” 

(PDF, 450 KB) 

Berikut ini hadiah yang bisa kalian menangkan 

Hadiah Pertama: Produk-produk edisi terbatas untuk Olimpiade musim panas 2020 

Hadiah ke-2 dan ke-3: Kalender Jepang, set kartu pos dan hadiah-hadiah eksklusif lainnya.  

Cara penilaian 

Sebuah juri yang beranggotakan wakil-wakil berbagai organisasi Jerman di Jepang akan menilai video kalian 

berdasarkan orisinalitas, kreativitas dan penggunaan bahasa serta memandang pula realisasi video dari segi 

teknis. Batas waktu pengiriman tanggal 31 Maret 2020.  

Berikut ini syarat dan ketentuan keikutsertaan 

Kalian bisa mengikuti lomba ini jika kalian siswa/i sebuah sekolah PASCH. Semua anggota kelompok harus 

berusia minimal 15 tahun pada tanggal 31.03.2020 dengan menguasai bahasa Jerman pada level A2. Durasi video 

kalian maksimal tiga menit dengan besar maksimal 500MB. 

 

Hati-hati: Kalian tidak boleh menggunakan musik dan gambar yang kalian unduh begitu saja dari Internet. 

Keterangan lebih lanjut bisa kalian baca di sini: © Regeln auf PASCH-net. Kalau kalian mau memakai musik untuk 

video kalian, kalian bisa menggunakan lagu PASCH: 

Unduh lagu PASCH (MP4, 16 MB) 

Kalian menyatakan setuju bahwa materi video, gambar dan audio kalian akan diumumkan di PASCH-net atau pun 

di laman Goethe-Institut Tokyo dan juga dalam rangka sebuah pameran digital, dan kalian mengizinkan 

pencantuman nama kalian. 

 

Tim pemenang diputuskan oleh juri. Keputusan juri bersifat mengikat untuk semua peserta dan tidak dapat 

diganggu gugat. Dengan mengirimkan video kalian, kalian menyatakan setuju dengan syarat dan ketentuan 

keikutsertaan. 

 

http://community.pasch-net.de/schueler/
http://community.pasch-net.de/schueler/groups_home.php?gkey=sport
http://community.pasch-net.de/schueler/groups_home.php?gkey=sport
http://community.pasch-net.de/schueler/
http://community.pasch-net.de/schueler/groups_home.php?gkey=sport
https://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/sch/mit/gew/g14/anleitung-mitglied-community.pdf
https://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/sch/mit/gew/g14/anleitung-mitglied-community.pdf
https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/sch/jus/wis/net.html
https://www.pasch-net.de/pro/pas/cls/sch/mit/gew/job/PASCH-Song-SD.mp4

