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Penetapan anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-
2023 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 
803 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Anggota Dewan 
Kesenian Jakarta Periode 2020-2023.

10 September 2020
Pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-
2023 oleh Gubernur DKI Jakarta.

11 September 2020
Pencairan dana hibah Dewan Kesenian Jakarta untuk tahun 
anggaran 2020.

Seluruh kegiatan Dewan Kesenian Jakarta selama tahun 2020 
dipersiapkan dan dilaksanakan hanya kurang dari 4 bulan 
setelah pencairan dana hibah, kecuali kegiatan Kineforum 
dan Road to Jakarta Biennale 2021.

Buku Laporan Tahunan Kegiatan 2020-Dewan Kesenian Jakarta 
diterbitkan pada Senin, 15 Februari 2021.



“Dengan pengukuhan ini pastinya akan 
membawa semangat kebaruan yang 
nantinya akan sangat berdampak dalam 
pemajuan kesenian dan kebudayaan di 
DKI Jakarta. Kami, Pemprov DKI Jakarta 
juga berharap, Dewan Kesenian Jakarta 
akan tetap dan terus memunculkan karya-
karya berkelas Internasional. Seperti 
yang kemarin sempat diwujudkan dalam 
program seperti Jakarta International 
Literary Festival 2019”.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Anies Baswedan
10 September 2020

Mengacu kepada SK Gubernur No. Ib. 3/2/19/1968 yang 
mengatur anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) berganti
setiap tiga tahun sekali, guna penyegaran terkait fungsi DKJ 
dan sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 83 Tahun 2020 
tentang Pembentukan Anggota Dewan Kesenian Jakarta 
Periode 2020-2023. Maka pada tanggal 10 September 2020 
telah dilaksanakan pengukuhan anggota Dewan Kesenian 
Jakarta yang menggantikan posisi anggota caretaker DKJ
selama tahun 2019-2020.

Pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-
2023 dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 
Bapak Anies Rasyid Baswedan Ph.D. Berbeda dengan pengu-
kuhan di periode sebelumnya, berkenaan dengan kondisi 
Pandemi Covid-19, pengukuhan terbagi dalam dua tempat 
yang terpisah secara daring dan luring. Pengukuhan dilaksa-
nakan di Balai Kota dan Planetarium Jakarta pukul 13.00 WIB. 
Acara ini juga dihadiri oleh instansi-instansi terkait seperti, 
Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pengelola 
dan Pelaksana Pusat Kesenian Jakarta (UPPKJ TIM).
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Pengantar
Ketua Dewan Kesenian Jakarta
Periode 2020-2023

Danton Sihombing

Buku laporan tahunan kegiatan 2020 Dewan 
Kesenian Jakarta periode kepengurusan 2020-2023 
diterbitkan sebagai sebuah upaya baru dalam
pelaporan kegiatan. Periode-periode sebelumnya
laporan Memoar Dewan Kesenian Jakarta
dibukukan per satu periode berdasarkan masa
bakti anggota DKJ selama 3 tahun. 

Mulai tahun 2020 dan selanjutnya buku laporan
akan dikeluarkan per tahun agar pemutakhiran
informasi dan laporan kegiatan DKJ dapat lebih
cepat tersampaikan kepada para pemangku 
kepentingan dan termonitor setiap tahunnya. 

Selain berisi laporan kegiatan dari enam komite; 
tari, teater, musik, sastra, film, dan seni rupa, 
juga ditampilkan laporan dari pengurus harian
Dewan Kesenian Jakarta. Selamat membaca.
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Dari Dana Hibah Menuju APBD
Pada satu periode sebelumnya, yang diketuai oleh Irawan 
Karseno, dan saya menjabat sebagai Plt. Ketua DKJ di
penghujung periode, terjadi peningkatan dana hibah secara 
signifikan. Anggaran dana hibah tahun 2018 sebesar 
Rp 4.985.400.000,- dan juga tahun-tahun sebelum 2018 
besarnya pada kisaran tersebut, yang kemudian pada 
2019 menjadi Rp 18.764.579.737,-. Peningkatan ini menjadi 
bukti dukungan dan kepercayaan Pemprov DKI Jakarta 
terhadap kinerja dan prospek DKJ, sekaligus juga menjadi 
justifikasi kebutuhan seni di Jakarta sebagai panggung interna-
sional. Komposisi dana hibah tersebut terdiri atas honorarium 
tim penunjang kegiatan dan biaya-biaya penunjang kegiatan 
perkantoran sebesar 40 persen serta 60 persen untuk biaya-
biaya program enam komite DKJ.

Catatan khusus pada 2020 adalah perubahan APBD Pemprov 
DKI Jakarta tahun anggaran 2020 yang semula direncanakan 
sebesar Rp 87,95 triliun mengalami penyesuaian menjadi 
Rp 63,23 triliun. Penyesuaian ini tidak terlepas dari dampak 
pandemi Covid-19, akibatnya jumlah dana hibah yang diterima 
oleh DKJ menurun menjadi Rp 6.688.596.105,- dibanding 
tahun sebelumnya.

Meneropong realitas lapangan, DKJ akan sukar bermanuver 
dalam mendorong pemajuan kesenian di Jakarta sembari 
merawat posisi ideologisnya apabila anggarannya tidak 
memadai dan rentan terhadap perubahan, belum lagi 
tenggat waktu pencairan dana hibah tidak dapat ditentukan
kepastiannya. Namun, kini ada kabar baiknya, berdasarkan 
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan
Kesenian Jakarta disebutkan dalam Pasal 37 bahwa untuk 
membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DKJ 
dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Unit Pengelola 
PKJ TIM. Pemindahan kesekretariatan DKJ rencananya 
akan dilaksanakan per Januari 2022 dan dengan demikian 
anggaran DKJ akan bersumber dari APBD, tidak lagi 
berbasis hibah.

Menyikapi Pandemi
Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 
kasus pertama Covid-19 di Indonesia yang menerpa dua
orang warga negara Indonesia. Presiden kemudian 
menyerukan untuk melakukan langkah-langkah pembatasan 
sosial. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
di Jakarta pertama kali dilaksanakan pada 10 April 2020. 
Akibatnya, sejumlah fasilitas umum ditutup, kegiatan 
sekolah dan perkantoran dilakukan dari rumah, pembatasan 
transportasi, dan hanya beberapa sektor diperbolehkan 
beroperasi selama PSBB. 

Hampir di seluruh lini kegiatan kesenian diwajibkan mematuhi 
pembatasan sosial yang alhasil berdampak langsung pada 
kegiatan seni pertunjukan, pameran seni rupa, produksi dan 
pemutaran film, hingga sumber pendapatan para pekerja dan 
pelaku seni. Mencermati pandemi Covid-19 sebagai sebuah 
unprecedented disruption— tidak ada kasus dengan kondisi 
yang persis serupa pada masa lalu, maka terdisrupsi atau 
mendisrupsi merupakan cara membangun resiliensi.

Beradaptasi dan bermigrasi ke platform daring merupakan 
satu-satunya pilihan agar program-program DKJ tetap 
terlaksana. Kami sadar bahwa tidak tepat untuk memper-
banding-bandingkan kualitas pengalaman luring dengan 
daring, bagaimanapun dalam kasus ini; dimensi dan sensasi 
gerak, suara, ruang, hingga tata cahaya harus dinilai secara 
berbeda. Di sisi lain, kami mencermati bahwa keterlibatan 
(engagement) khalayak dalam media daring membawa 
keuntungan dalam menciptakan hubungan dua arah 
yang bersifat relasional, seperti berbagi (content sharing), 
mengomentari, atau menyukai konten. Hubungan relasional 
ini menghasilkan nilai yang dapat digunakan oleh DKJ 
untuk membangun strategi pengembangan program-
program DKJ selanjutnya.

3

Laporan Tahunan Kegiatan 2020
Dewan Kesenian Jakarta



4

Penguatan Bidang-bidang 
DKJ selaku mitra Gubernur DKI Jakarta memiliki peran dalam 
memberikan advokasi untuk pemajuan kesenian di Jakarta. 
Untuk itu, dalam tahun anggaran 2020 bidang-bidang DKJ 
diperkuat dan lebih fokus fungsinya agar program advokasi 
dapat terlaksana. Empat bidang yang ditetapkan adalah:
1. Bidang Program, yang diketuai oleh Hikmat Darmawan.
2. Bidang Arsip dan Koleksi, yang diketuai oleh Harry Purwanto.
3. Bidang Riset dan Pengembangan, yang diketuai oleh 
 Cecil Mariani.
4. Bidang Hubungan Antar Lembaga, yang diketuai oleh 
 Rofiqoh Mustafa (ex-officio).

Setelah meninjau perkembangan kebutuhan dan penyesuaian 
terhadap penyusunan pedoman kerja, maka rapat pleno DKJ 
pada 22 Januari 2021 telah menetapkan perubahan komisi 
dan ketua komisi sebagai berikut:
1. Ketua Komisi Program: Harry Purwanto 
2. Ketua Komisi Arsip dan Koleksi: Farah Wardani.
3. Ketua Komisi Simpul Seni: Avianti Armand 
4. Ketua Komisi Riset dan Pengembangan: Cecil Mariani
5. Ketua Komisi Birokrasi Kelembagaan: Rofiqoh Mustafa 
 (ex-officio)

Lebih lanjut pembahasan mengenai kegiatan yang terkait 
dengan arsip dan koleksi akan disampaikan oleh Saudara
Harry Purwanto dan Saudari Farah Wardani pada halaman-
halaman berikut.

Pengembangan Simpul Seni
Salah satu advokasi yang sedang diperkuat adalah pengem-
bangan simpul seni di Jakarta yang berbasis pada ekosistem 
kesenian. Sepanjang Desember 2019, DKJ telah tiga kali 
menyelenggarakan focus group discussion membahas
rancangan ekosistem kesenian di Jakarta. Kemudian pada 
17 Juli 2020 telah diterbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta

Nomor 45 tahun 2020 tentang Penciptaan dan Pengembangan 
Ekosistem Berkesenian di Provinsi DKI Jakarta. 

Hingga tulisan ini diturunkan Komisi Simpul Seni tengah 
menyusun landasan pemikiran terkait dengan pengembangan 
simpul seni di Jakarta. Berikut adalah pemaparan singkat 
mengenai landasan pemikiran agar dapat dipahami perihal 
yang dimaksud.

Ekosistem kesenian di Jakarta adalah sebuah sistem yang 
melibatkan para pemangku kepentingan kesenian di Jakarta 
untuk tujuan mengembangkan dan menjaga kualitas 
keberlangsungan kehidupan kesenian di Jakarta. Sistem 
yang dimaksud adalah kebijakan yang diterbitkan oleh 
Pemprov DKI Jakarta dan simpul seni. Kebijakan ditujukan 
untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya yang 
terkait dengan ekosistem kesenian di Jakarta dan diatur 
dalam perundang-undangan.

Pemangku Kepentingan Ekosistem Kesenian di Jakarta
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Keterlibatan dan peran para pemangku kepentingan dalam 
ekosistem kesenian di Jakarta harus memiliki:

1. Persyaratan interelasi: 
  Keberadaan para pemangku kepentingan yang memiliki
 korelasi dalam upaya mengembangkan dan menjaga kualitas  
 keberlangsungan kehidupan kesenian di Jakarta.

2. Persyaratan interdependensi: 
 Keberadaan para pemangku kepentingan yang memiliki   
 hubungan timbal balik antara entitas yang saling bergantung  
 untuk tujuan mengembangkan dan menjaga kualitas 
 keberlangsungan kehidupan kesenian di Jakarta.

Simpul seni adalah sebuah platform yang dirancang dan 
digunakan untuk mengembangkan dan menjaga kualitas 
keberlangsungan kehidupan kesenian di Jakarta dengan 
cara pengelolaan aset berwujud dan tidak berwujud. Cakupan 
aset berwujud terdiri dari aset bangunan-bangunan milik 
Pemprov DKI, sedangkan aset tak berwujud mencakup 
sistem kurasi dan pengelolaan (usaha, legal, pembiayaan, 
dan bangunan). Pengertian platform di sini adalah sebuah 
wadah yang melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan 
yang difungsikan sebagai tempat pertukaran nilai. 

Koridor Kerja 2021
Penguatan fungsi komisi-komisi DKJ akan menjadi agenda 
utama dalam pengembangan program advokasi. Program-
program kesenian DKJ yang dirancang oleh 6 komite akan 
dilaksanakan sesuai dengan SK Dana Hibah yang diterbitkan; 
jumlah anggaran dan program-program yang diputuskan. 
Program internal seperti Forum Komite yang sudah 
dilaksanakan sebanyak dua kali pada 2020 akan diperkuat 
sebagai ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan 
bagi seluruh anggota DKJ dan karyawan. 

Transformasi kesekretariatan yang kini tengah dikerjakan 
oleh tim ad hoc kelembagaan DKJ akan melaksanakan 
pembuatan pedoman-pedoman yang diturunkan dari 
Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2020 tentang Akademi 
Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

Tim ad hoc untuk media dan kehumasan juga telah dibentuk 
untuk mengoptimalisasikan aset-aset media DKJ. Kegiatan tim 
ad hoc ini mencakup pengorganisasian dan penguatan 
ekosistem (penggunaan) media yang dimiliki oleh DKJ, serta 
rencana membangun Portal Seni sebagai platform yang 
kelak dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan 
kesenian dan masyarakat umum. 

Pembaca, demikian pengantar laporan kegiatan 2020 yang 
saya sampaikan. Atas nama Dewan Kesenian Jakarta, saya 
haturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah dan 
senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian 
Jakarta. Terima kasih juga sampaikan kepada seluruh rekan-
rekan anggota DKJ dan karyawan yang telah bekerja dengan
optimal selama tahun anggaran 2020.

Salam.
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Dunia (Seni) yang Berubah,
dan Tidak Juga

Hikmat Darmawan

Sebuah tabel tentang perkiraan tercapainya 
herd immunity global terhadap Covid-19 dari 
Strait Times menyebar di para pengguna media 
sosial di Indonesia. Sumbernya, Bloomberg. 
Data valid sampai 5 Februari 2021. Pengantar 
tabel menyebutkan, target vaksinasi 75% 
penduduk dunia agar herd immunity itu tercapai, 
diperkirakan baru tercapai setelah tujuh tahun. 
Itu perkiraan rata-rata. Perkiraan per negara, 
menyebut Indonesia baru mencapai target 
setelah sepuluh tahun. Tentu saja, harap dicatat, 
dalam 7-10 tahun, banyak hal bisa terjadi. 
Misalnya, bisa saja ada penemuan obat dan 
perlakuan medis baru untuk mengatasi 
penyakit akibat Covid-19. 



Tabel dan keterangan tersebut, di satu sisi, mengukuhkan 
bahwa dunia setelah pandemi Covid-19 pada 2020 adalah 
dunia yang berubah, sebuah dunia yang luruh setelah 
optimisme pada 2019 atau sebelumnya, mengenai 2020 
sebagai tonggak perubahan. Sejak 1980-an akhir, optimisme 
itu terbentuk: 2020 adalah target pasar bebas berlaku penuh, 
negara-negara berkembang seperti Indonesia melaju jadi 
negara-negara maju di masa depan yang dekat. Walau politik 
identitas global telah melahirkan Trumpisme, Brexit, dan ISIS, 
optimisme dunia lebih baik pasca-2020 tetap ajeg membayang 
di angan-angan. 

Kita tahu, angan-angan lama 2020 telah hangus, lantak, oleh 
kenyataan 2020. Momentum perubahan dalam corak gelap 
ini sungguh tak terduga. Dunia seni, khususnya di Indonesia 
(dengan kasus Jakarta, sebagai wilayah kerja DKJ), harus 
bergulat dengan kenyataan 2020 yang gelap. Penetapan 
pandemi dunia dan pembatasan berskala besar di Jakarta 
pada Maret-April 2020 menjadi tonggak baru dunia seni 
kita. Sungguh metaforik, ketika pasien pertama Covid-19 
di Jakarta/Indonesia adalah seorang perempuan dosen tari 
dan penari senior. 

Komite Tari masa caretaker DKJ di awal pandemi mengabar-
kan, praktis seluruh pertunjukan pada April-Mei 2020 dibatal-
kan. Pertunjukan musik pun berguguran. Teater pun demikian, 
panggung-panggung ditutup. Dan bioskop, juga produksi film, 
langsung terhenti, dan terbentur prospek kehilangan arus 
pendapatan besar-besaran. Seni rupa pun mengabarkan, 
banyak pameran batal. Hanya sastra, yang tampaknya adem 
ayem. Toko-toko buku memang tutup selama pembatasan, 
penerbit-penerbit besar pun kemudian memutuskan pengu-
rangan produksi dan staf besar-besaran. Tapi, setelah 2-3 
bulan, kawan-kawan penerbit independen dan penerbitan 
digital mengabarkan peningkatan pesat pasar mereka.

Ketidakpastian melanda. Waktu berjalan, dan pandemi di 
Jakarta maupun Indonesia tak tampak mereda selama 2020. 
Angka penularan, dan kematian, terus saja bertambah. 
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Frustasi sosial pun bertambah. Seni, para seniman, sebagai-
mana semua orang, harus menyesuaikan diri pada situasi 
serba terbatas dan bahkan stagnan, kalau tidak melorot. 
Ya segi ekonomi, segi eksistensi, mau pun segi ekspresi 
seniman. Harapan-harapan berulangkali terbantun: pemulihan 
keadaan kembali “normal” sebagaimana masa pra-pandemi 
semakin jauh panggang dari api. 

Pada akhir 2020, mayoritas kita sengaja tak sengaja, mau tak 
mau, suka atau tidak, harus menerima bahwa pandemi dunia 
telah membentuk dunia pandemi. Normalisasi dunia pandemi 
terjadi, bukan lagi memelihara api dunia “akan kembali seperti 
semula”. Apa yang tadinya hanya jalan keluar sementara, siasat 
keadaan, mulai tampak menjadi kegiatan standar dan normal. 

Pidato Kebudayaan DKJ 2020 tak lagi disajikan di hadapan 
lebih dari seribu pengunjung dalam gedung Teater Besar 
TIM, tapi tayang hidup rekamannya di Youtube kepada 
penonton yang bertambah hingga kini tercatat 6,9 ribu 
“viewer”. Festival-festival film, seperti Madani Film Festival, 
Europe on Screen, dan Festival Film Dokumenter Jogjakarta, 
dilaksanakan secara daring. Sanggar tari di Jakarta ada yang 
berubah jadi semacam PH penyedia konten “musical” 
untuk kanal-kanal digital. Beberapa pameran mencoba 
teknologi virtual. 

Dengan kata lain: ekosistem digital menjadi sesuatu yang 
hadir secara mutlak dalam ekosistem kesenian kita kini.
Ia kini menjadi standar kegiatan dan pemrograman seni di 
DKJ, bukan sekadar imbuhan, bahkan ketika ruang-ruang 
fisik kesenian yang ada (jika belum bangkrut) bisa difungsikan 
lagi secara penuh.

Sebagian seniman memikirkan sungguh-sungguh konsekuensi 
estetik dari keadaan kita sekarang. Contoh baik dari Yogyakarta, 
Teater Garasi. Dalam rangkaian pertunjukan internasional 
Ur-fear: Multitude of Peer Gynts, mereka bereksperimen bentuk
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mereka bereksperimen bentuk platform digital bersama 
seniman Wok The Rock, merancang platform digital mereka 
sedemikian rupa sehingga beberapa bagian pertunjukan itu 
bersifat interaktif yang unik. 

Melihat itu, tampak masuk akal juga memandang situasi 
pandemi 2020 yang masih berlanjut kini, sebagai juga sebuah 
peluang untuk me-restart sistem dunia kita. Termasuk, dunia 
seni, tentu. Refocusing, redistributing, reframing, pergeseran 
paradigma, menjadi kata-kata yang hidup. Bahkan menjadi 
kata-kata genting, ketika kita menyadari bahwa perubahan 
cara pikir juga perubahan ekosistem dan infrastruktur kesenian 
terkait langsung dengan survival atau kebertahanan hidup kita 
sebagai manusia. 

Di sisi lain, seniman adalah seniman. Respon mereka terhadap 
segala perubahan ini tetaplah respon-respon kreatif. Walau 
panggung-panggung tutup, penari tetap menari, perupa tetap 
merupa, pemusik masih giat bermusik, seniman teater tetap 
berteater, pembuat film tetap menonton, merancang, membuat 
film, dan penulis sastra tetap menulis. 

Ekosistem seni setelah 2020 akanlah percuma, bahkan tak 
ada, apabila tak ada seniman yang berkarya. Malah, sama saja 
seperti selalu, ekosistem seni yang baik tentu saja dibangun 
dengan asumsi bahwa para seniman harus tetap bisa berkarya. 

Artinya, pandemi tak memupus upaya membangun ekosistem 
kesenian yang lebih baik. Apalagi terbukti selama pandemi, 
seni adalah salah satu kawan terbaik manusia dalam masa-
masa gelap ini.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 043/SK/PH-DKJ/I/2021 tentang 
Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, 22 Januari 2021, telah dipu-
tuskan bahwa Hikmat Darmawan menjabat sebagai Wakil Ketua 1 
menggantikan Angga Sasongko. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut 
kemudian Angga Sasongko menjabat sebagai Ketua Komite Film 
menggantikan Agni Ariatama yang kemudian menjadi Wakil Ketua 2.
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Selain sebagai rekam jejak dalam proses penciptaan karya-
karya unggul maestro seni dan budaya pada masanya, 
pembacaan terhadap arsip dan koleksi ini sangat berperan 
penting dalam perkembangan masyarakat dan kota di setiap 
masanya. Atas kesadaran dan kebutuhan ini, kerja-kerja 
pengarsipan dan proses digitalisasi telah banyak dilakukan 
oleh DKJ, meski proses ini baru dimulai semenjak tahun 2012 
dan tetap terus berlangsung hingga saat ini.

Menindaklanjuti kerja-kerja pengarsipan serta pengembangan-
nya, agar lebih fokus dan terorganisir tata kelolanya, DKJ 
periode saat ini mengambil kebijakan yang penting dan 
strategis dengan membentuk Bidang Arsip dan Koleksi yang 
sekaligus menjadi bagian dari Pengurus Harian DKJ. Kebikajan 
ini menjadi bagian dari upaya peningkatan fungsi dan peran 
DKJ di wilayah advokasi dan produksi pengetahuan. Selanjut-
nya dalam dinamika yang berkembang di DKJ sesuai kebutuhan 
struktur dan pedoman kerja yang baru, penamaan bidang ini 
mengalami penyesuaian. Dari istilah bidang menjadi komisi. 

Dengan demikian penanganan arsip dan koleksi ini tidak 
hanya berdasarkan pada rasa keprihatian dan kepedulian 
semata terhadap aset berharga yang dimiliki DKJ, namun 
lebih dari itu bahwa penanganan dan pengelolaan arsip 
dan koleksi harus ditangani secara khusus, dengan tim 
dan mekanisme yang khusus pula, karena arsip dan 
koleksi itu akan terus hidup.

Pembentukan Gugus Tugas Arsip dan Koleksi
Terkait dengan penanganan dan pengelolaan arsip dan koleksi 
di wilayah administratif  serta koordinasi kerja, di bawah
 koodinasi Kepala Bidang Arsip dan Koleksi, Pelaksana Harian 
DKJ menyepakati untuk membentuk Gugus Tugas Arsip dan 
Koleksi yang terdiri dari:
1. Farah Wardani (ketua)
2. Esha Tegar Putra (anggota)
3. Yones Hambur (anggota)
4. Klaudius Rinaldi (anggota)
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Memperbincangkan apa dan bagaimana arsip 
dan koleksi seni yang dimiliki oleh DKJ sudah 
bukan lagi menjadi hal yang difokuskan oleh 
DKJ periode 2020-2023. Tidak terelakkan 
bahwa ribuan arsip, baik berupa kaset audio, 
kaset video, foto cetak, poster, buku katalog, 
buku program, naskah drama, klipping dan 
lain sebagainya menjadi aset yang bernilai 
tinggi, baik berwujud (tangible assets) 
maupun tidak berwujud (intangible assets). 

Pengantar 
Kepala Bidang
Arsip dan Koleksi*

Harry Purwanto

* Berdasarkan Surat Keputusan No. 043/SK/PH-DKJ/I/2021
 tentang Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, 
 22 Januari 2021, telah diputuskan bahwa Harry Purwanto 
 menjadi Ketua Komisi Program dalam susunan Pengurus
 Harian Dewan Kesenian Jakarta. Sementara Ketua Komisi 
 Arsip dan Koleksi diketuai oleh Farah Wardani yang 
 sebelumnya bertugas sebagai Ketua Gugus Tugas Arsip 
 dan Koleksi pada tahun 2020.

  



Bidang Arsip dan Koleksi bersama gugus tugas ini kemudian 
melakukan koordinasi dalam perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan dan evaluasi program kerja sampai pada tahun 
berakhirnya periode masa kerja, yaitu tahun 2023. Program 
kerja jangka menengah ini juga disebut sebagai rencana 
strategis (renstra). Dari renstra ini kemudian diterjemahkan 
menjadi program kerja jangka pendek secara periodik di 
setiap tahunnya atau disebut dengan istilah rencana 
operasional (renop).  

Sebagai langkah kerja awal, dikarenakan terbatasnya referensi 
baik berupa dokumen dan sumber yang mencatat hasil-hasil 
kerja pengarsipan dan koleksi yang telah dilakukan di periode 
sebelumnya, serta sangat minimnya fasilitas dan sistem 
penyimpanan yang dimiliki oleh DKJ, maka hal yang harus 
dilakukan sampai akhir tahun 2020 adalah:
1. Melakukan inventarisasi ulang.
2. Melakukan penyelamatan terhadap data digital dan fisik.
3. Melengkapi narasi.
4. Mempersiapkan sarana dan prasarana penyimpanan 
 sesuai standar.
5. Menyusun SOP tata kelola pemanfaatan arsip. 

Pararel dengan program yang sedang berjalan ini, melalui arah-
an yang disampaikan oleh Danton Sihombing selaku Ketua DKJ, 
Bidang Arsip dan Koleksi yang diwakili oleh Farah Wardani telah 
memaparkan kebutuhan prasarana Bidang Arsip dan Koleksi 
kepada PT. Jakarta Propertindo selaku penanggung jawab pelak-
sana Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Kesempatan 
ini tentu memberi angin segar kepada DKJ, terkhusunya dalam 
penanganan arsip dan koleksi untuk memiliki fasilitas ruang dan 
sarana yang memadahi. Pertemuan yang dilaksanakan pada 
tanggal 16 Desember 2020 ini, dihadiri oleh Manajemen PT. 
Jakarta Propertindo dan Pengurus Harian DKJ beserta ke-6 
komite yag ada.

Semoga selanjutnya kehadiran Komisi Arsip dan Koleksi dapat 
memberi dampak maksimal melalui fungsi dan peran DKJ di 
wilayah advokasi dan produksi pengetahuan.
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Kerja Arsip dan 
Koleksi DKJ: 
Legasi Sejarah, 
Kekayaan Aset 
dan Visi 
Strategisnya

Farah Wardani

Tulisan ini menyambung dari laporan Harry 
Purwanto, yang telah menjelaskan latar 
belakang tentang pendirian Komisi Arsip 
dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta, dan 
bagaimana penempatan serta perkembangan-
nya secara keorganisasian sesuai dengan 
situasi kelembagaan DKJ yang terakhir. 
Setelah pleno dan pelantikan anggota DKJ 
pada bulan Agustus 2020, saya ditugaskan 
untuk menjadi ketua tim Gugus Tugas Bidang 
Arsip dan Koleksi, membangun tim dengan 
proses kerja tiga bulan untuk melakukan 
proses inventarisasi dan pemetaan arsip 
dan koleksi benda seni DKJ.
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Tulisan ini adalah untuk memberi rincian laporan hasil kerja Tim 
Gugus Tugas Arsip dan Koleksi tersebut, juga sedikit penjabaran 
tentang pendefinisian Arsip dan Koleksi DKJ itu sendiri, kerja 
arsip yang pernah dilakukan sebelum periode ini, serta nilai 
urgensi dan visi strategisnya. 

Arsip dan Koleksi Sebagai Kerja Legasi DKJ
Kerja arsip dan pengkoleksian benda seni di DKJ telah dilakukan 
sejak lahirnya DKJ tahun 1968. Yang disebut sebagai Arsip 
mencakup koleksi materi arsip Dewan Kesenian Jakarta dan 
kerja dokumentasi rutin kegiatan program secara berkelan-
jutan. Koleksi arsip terbagi dalam: 1) koleksi Arsip Seni yang 
berisi dokumentasi sejarah kegiatan dan pelaku seni di Jakarta 
sejak 1968 dalam berbagai format dan media; 2) Arsip Lembaga 
yang berisi dokumen institusional dan administrasi Dewan 
Kesenian Jakarta, seperti kontrak, anggaran, perjanjian kerja 
sama dan sebagainya.

Yang disebut sebagai Koleksi mencakup koleksi benda seni 
berupa 393 karya seni rupa yang telah terkumpul dan 
menjadi akuisisi Dewan Kesenian Jakarta sejak lahirnya Galeri 
Cipta tahun 1971. Koleksi ini terbangun secara berangsur 
berkat donasi para seniman yang berpartisipasi dalam pamer-
an-pameran yang diselenggarakan oleh Komite Seni Rupa DKJ, 
dan sebagian besar adalah karya-karya maestro yang tercatat 
dalam kanon sejarah seni rupa Indonesia, seperti S. Sudjojono, 
Affandi, Hendra Gunawan, Ahmad Sadali, Rusli, Nashar, Zaini 
dan banyak lagi.

Sejauh ini, Tim Gugus Tugas Arsip dan Koleksi berfokus pada 
inventarisasi dan pemetaan koleksi Arsip Seni dan Benda 
Seni yang saat ini ditampung dalam ruang pustaka dan 
gudang kantor temporer DKJ di Gedung Teater Jakarta lantai 
tiga. Timbunan hasil kerja selama lebih dari 50 tahun ini 
menjadi sebuah khasanah tersendiri yang menjadi bagian 
dari keistimewaan DKJ.

DKJ adalah satu dari sedikit arts council atau Dewan Kesenian 
di dunia yang memiliki koleksi arsip dan benda seni – yang 
dalam hal ini sebenarnya DKJ melakukan kerja setaraf museum 
dan pusat penelitian. Dan dalam praktiknya, legasi kerja pengar-
sipan dan pengkoleksian ini telah menjadi bagian integral dari 
perjalanan DKJ sebagai dewan pengarah perkembangan kese-
nian Jakarta – mulai dari penelitian, produksi pengetahuan, dan 
menjadi materi pengkaryaan serta program.

Beberapa upaya strategis dan operasional dalam mengem-
bangkan kerja Arsip dan Koleksi ini telah dilakukan di bebera-
pa periode kepengurusan DKJ sebelumnya, terutama di tahun 
2006 dengan Eric Awuy sebagai Ketua Bidang Umum saat itu, 
memimpin inisiasi program digitalisasi arsip analog DKJ dengan 
dukungan dari Ford Foundation. Program ini berlanjut hingga 
dua periode dan berhasil mendigitalisasi sampai 70% koleksi 
arsip sejak 1968 sampai periode 2003, dan setelah itu kare-
na penghentian dukungan dana dan kekurangan sumber daya 
tidak dilanjutkan lagi. Laporan lengkap tentang kerja dan hasil 
program ini selama dua periode diuraikan oleh Eric Awuy dalam 
memoar DKJ tahun 2013.

Pada periode selanjutnya di 2013-2014, Hafiz Rancajale sebagai 
Ketua Komite Seni Rupa saat itu, bersama timnya melakukan 
upaya pendataan ulang Koleksi Benda Seni yang menghasilkan 
buku direktori data koleksi DKJ yang dilengkapi dengan 
laporan kondisi, rekomendasi restorasi dan perawatan. 
Pendataan koleksi ini juga melibatkan konsultan karya yang 
memberi rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan 
untuk valuasi nilai ekonomi keseluruhan koleksi benda seni 
DKJ, yang hingga sekarang belum bisa terlaksana.

Pada 2019, kerja digitalisasi dan pendataan ulang Arsip dan 
Koleksi dibangkitkan lagi secara ad hoc oleh Plt. Ketua dan 
anggota dewan periode tersebut, Danton Sihombing dan 
Adinda Luthfianti. Urgensi akan penyelamatan dan keberlan-
jutan kerja Arsip dan Koleksi ini terutama sangat terasa pada 
saat itu, seiring dengan dimulainya revitalisasi Taman Ismail 
Marzuki dan transformasi lembaga yang sedang berjalan.
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Laporan Kerja Tim Gugus Tugas Arsip dan Koleksi 
Oktober-Desember 2020
Hasil dari kerja-kerja sebelumnya yang diuraikan di atas adalah 
yang menjadi pijakan dari Gugus Tugas Arsip dan Koleksi dalam 
merancang acuan kerja 2020, yang dilaksanakan dari 1 Oktober 
sampai 31 Desember 2020. Harry dan saya dibantu oleh tiga 
orang yang sebelumnya juga telah terlibat dalam kerja digitalisasi 
tahun 2019, Esha Tegar, Yones Hambur dan Reynaldi, juga dari 
kesekretariatan DKJ yaitu Toeti staf kepustakaan, dan Rizaldy 
Bagus pengelola Teknologi Informasi DKJ.

Kerja tiga bulan ini mencakup inventarisasi, identifikasi dan pena-
taan ulang arsip analog yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas 
dan juga data recovery arsip digital dari program digitalisasi DKJ 
2006-2013 (masa Eric Awuy) yang dilakukan Rizaldy. Kerja ini 
menghasilkan klasifikasi dan statistik arsip dan koleksi benda 
seni DKJ yang akan menjadi basis kerja di fase selanjutnya dalam 
periode 2020-2023.
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Berikut ini adalah rincian laporan hasil kerja tersebut.

Klasifikasi Arsip Seni DKJ

FONDS 1 : ARSIP DIGITAL (hasil digitalisasi analog)

FONDS 2 : ARSIP KASET AUDIO (FISIK)

FONDS 3 : ARSIP FOTO CETAK (FISIK)

FONDS 4 : ARSIP POSTER (DIGITAL)

FONDS 5 : ARSIP KASET VIDEO (DIGITAL)

FONDS 6 : ARSIP BUKU PROGRAM (FISIK)

FONDS 7 : ARSIP KATALOG SENI RUPA (FISIK)

FONDS 8 : ARSIP NASKAH DRAMA (FISIK)

FONDS 9 : ARSIP KLIPING (FISIK)

FONDS 10 : ARSIP POSTER (FISIK)

FONDS 11 : ARSIP NEGATIF FOTO (FISIK)

FONDS 12 : ARSIP FILM MINI (FISIK)

FONDS 13 : ARSIP REEL TAPE AUDIO (FISIK)

FONDS 14 : ARSIP DOKUMENTASI PROGRAM DKJ  
  PASCA 2013 – BORN DIGITAL
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Total 393 karya  

Statistik Koleksi Benda Seni DKJ
Per Desember 2020

192  
Karya lukisan di atas kanvas

61  
Karya lukisan di atas kertas

44  
Karya seni grafis

23  
Karya lukisan kaca

19  
Karya patung dan trimatra

54  
Karya lainnya (media ragam, 
fotografi, batik, medium 
non-konvensional)  

253.850 

8164 

4428 

1806 

29.014

7521 

2400 

165

648 

Arsip kliping dan manuskrip (digital)

Arsip audio (digital)

Arsip audio (analog)

Arsip poster (digital)

Arsip foto (cetak)

Arsip foto (digital)

Arsip buku program dan katalog (cetak)

Arsip video (analog)

Arsip naskah drama (cetak)

Statistik Arsip Seni DKJ
Per Desember 2020
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Arsip dan Koleksi DKJ Sebagai Aset Kota dan 
Pengembangannya ke Depan
Dari data statistik hasil kerja Tim Gugus Tugas, dapat terlihat 
kekayaan Arsip dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta sebagai 
bukan saja aset lembaga tapi juga aset milik publik kota 
Jakarta. Karena itu pelestarian, pengelolaan dan pengem-
bangannya harus dimapankan secara struktural ke depan 
agar menjadi kerja berkelanjutan, tidak hanya secara 
operasional tetapi juga secara strategis oleh DKJ sebagai 
mitra Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pemajuan 
seni dan kebudayaan kota ini. Rencana strategis Arsip dan 
Koleksi DKJ mencakup aktivasi potensi ketergunaan arsip, 
engagement publik dan kerjasama dengan museum dan arts 
centre nasional-internasional, serta membuka akses produksi 
pengetahuan dan potensi pengolahan konten edukasi, salah 
satunya dengan rancang bangun sistem dan platform arsip 
digital menggunakan teknologi terkini.

Laporan kerja Arsip dan Koleksi ini sempat dipresentasikan 
kepada anggota baru Akademi Jakarta pada pertemuan 
DKJ-AJ 9 Desember 2020,  dan kepada Dinas Kebudayaan 
serta Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki, pada pertemuan 
19 Januari 2021. Dari dua pertemuan tersebut tampak jelas 
semua pihak juga memiliki persepsi yang sama akan urgensi 
dan potensi yang luar biasa dari Arsip dan Koleksi sebagai aset 
lembaga dan kota. Saat ini pemapanan acuan kerja Arsip dan 
Koleksi sedang dirumuskan dalam rancangan Pedoman Kerja 
dan Renstra Dewan Kesenian Jakarta yang akan dikukuhkan 
tahun 2022, dan Komisi Arsip dan Koleksi bersiap melanjutkan 
perencanaan untuk tahapan selanjutnya di 2021-2023. 



LAPORAN
KOMITE
TARI
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Yola Yulfianti / Ketua

Aiko Senosoenoto / Anggota

Josh Marcy / Anggota

Saras Dewi / Anggota

Siko Setyanto / Anggota

Sepanjang tahun 2020 Taman Ismail Marzuki ditutup karena
kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi, artinya 
tidak ada panggung tari, tidak ada pertunjukan karya tari. 
Program komite tari yang biasanya menggelar pertunjukan 
karya-karya dari koreografer dan komunitas tari harus 
beradaptasi menjadi program yang keluarannya diakses 
melalui medium digital/online atau sosial media. Transformasi 
ini melahirkan program yang bisa dikatakan program eksperi-
mentasi. Demikian karena ketika mendesain program transfor-
masi ini kami tidak dapat membayangkan output terhadap pro-
gram tersebut, karena tidak menggunakan medium panggung. 

Jakarta Dance Meet Up 2020 dengan semangat yang sama 
mengenai jejaring komunitas tari melahirkan kegiatan digital 
stage dan choreo-lab. Digital stage yang kami beri nama Jakarta 
Dance Extravaganza Virtual adalah keluaran produk baru, 
capaian program ini adalah meraih lebih banyak penonton. 
Berkolaborasi dengan IndonesiaKaya dengan menampilkan 
program di kanal YouTube mereka rupanya membuahkan hasil. 
Tercatat viewer mencapai 728.453 ini adalah jumlah yang luar 
biasa dan tidak kami bayangkan dan tidak pernah kami capai 
sebelumnya. Tujuan meraih penonton lebih luas tercapai. 
Di wilayah proses penciptaannya kami mengundang 
koreografer muda dari beragam genre tari yang tumbuh 
popular di Jakarta. Dalam kurasi kami mengintervensi di 
wilayah tema, diskusi-diskusi proses kreatif terbangun saat 
pra produksi, selain bersama koreografer juga bersama tim 
pendukung seperti produser, sutradara dan kameramen. 
Perpindahan medium ini menuntut koreografer belajar lagi, 
membedah proses penciptaannya diluar dari kebiasaan 
sebelumnya. Karya tari dengan performa yang maksimal 

Pengantar
Ketua Komite Tari
Yola Yulfianti
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tetapi juga mudah dicerna sekaligus menghibur oleh penonton 
lebih luas hadir menjadi pelengkap dalam ekosistem tari 
khususnya di Jakarta.

Kegiatan lain dalam JDMU ini adalah Choreo-Lab, workshop 
koreografi intensif yang dilakukan selama sebulan penuh secara 
daring. Choreo-Lab tersebut kami bagi lagi menjadi 2 kegiatan,  
yaitu Choreo-Lab for Upcoming Choreographers dikhususkan 
untuk koreografer muda yang pernah membuat karya setidak-
nya sekali dan Choreo Lab for Artistic Development tidak hanya 
koreografer yang kami undang sebagai participant tapi juga 
seniman dari latar belakang yang berbeda. Kami membangun 
ruang inkubasi, bagi seniman tari dengan agenda lintas disiplin 
serta lintas kota dari beberapa daerah di Indonesia. Pertukaran 
pengetahuan antar partisipan terbangun selama workshop. 

Diskusi seputar pemikiran, gagasan dan perkembangan 
karya dalam konteks proses kreatif memantik meningkatnya 
kemampuan artisitik satu sama lain. Intervensi kami lakukan 
di dalam mendesain program dengan mengundang banyak 
ahli dan praktisi baik dari dunia tari itu sendiri bahkan juga di 
luar tari. Dalam kesempatan ini pula kami dapat mengundang 
2 seniman internasional untuk sharing dan berdiskusi bersama 
participant mengenai pemahaman ideologi mereka dalam 
berkarya. Keluaran workshop koreografi intensif ini adalah 
ke dalam bentuk open lab yaitu sebuah presentasi publik yang 
dilakukan partisipan melalui platform Zoom meeting yang 
terbuka untuk umum. Perbincangan yang menarik lahir dari 
forum ini, mengenai koreografi hari ini. Pembacaan terkini 
tentang tari dalam skena seni dari praktik yang dilakukan oleh 
seniman, koreografi mengalami perluasan makna. 

Koreografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri tentu akan lebih 
baik apabila dapat dipahami oleh profesi dari berbagai bidang. 
Ilmu ini didalamnya menyoal gerak tubuh, alur pergerakan 
tubuh, komposisi ruang dan waktu serta medium. 

Perbincangan seputar ini kemudian kami rangkum dalam 
bentuk buku post-event yang diberi judul VS Koreografi-Tari 
(Perbincangan Koreografi Hari Ini), sebagai sebuah bentuk 
produksi pengetahuan yang dapat diakses oleh publik. 

Dunia tari saat ini sedang dalam kondisi kolaps atau di ambang 
kehancuran. Produktivitas sanggar-sanggar seni tari ataupun 
pendidikan formal tari menurun drastis bahkan mencapai 
80 persen. Kami rasa ini adalah tugas bersama untuk mem-
bangkitkan kembali dunia tari. Tari bidang seni yang penting
karena sebagai penanda vokalitas yang kuat terhadap isu 
sosial dan landskap geografi. Komite tari memiliki agenda 
memperluas pengertian koreografi dan pembacaan artistik 
dan estetika. Pandemi dan pasca pandemi memaksa kami dan 
tentunya para seniman untuk mampu tak hanya bernegosiasi 
tetapi juga beradaptasi bahkan bertransformasi. Penyambung 
antara seniman, sanggar atau komunitas tari dengan logika 
koreografi hari ini mungkin salah satu solusi yang layak 
dilakukan ke depannya sebagai upaya mempertahankan 
dan mengembangkan ekosistem tari.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
7 – 10 Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Program Artistic Development diselenggarakan melalui platform 
Zoom Komite Tari. 

Deskripsi Kegiatan
Jakarta Dance Meet Up (JDMU) merupakan sebuah program 
yang dibuat oleh Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 
untuk menghubungkan berbagai kelompok tari lintas 
genre di DKI Jakarta dan sekitarnya. Indonesia dan Jakarta 
khususnya mempunyai begitu banyak kelompok tari dengan 
berbagai genre dan modus penciptaannya. Namun, satu 
sama lain nyaris tidak terhubung dalam suatu pola jejaring 
yang kuat. Itu tak hanya terjadi antar genre, tetapi juga dalam 
genre yang sama sekalipun. 

Tahun 2020 dunia dihadapi oleh pandemi, situasi krisis dialami 
oleh berbagai bidang dan lini dan tentunya dunia seni. Maka, 
program tari kali ini mengambil sikap untuk melakukan 
sebuah refleksi, negosiasi dan adaptasi terhadap situasi 
dan kenormalan baru yang terjadi saat ini. Refleksi, negosia-
si dan adaptasi merupakan tiga kata kunci yang diaplikasikan 
menjadi kegiatan yang secara total berbeda dari platform 
JDMU sebelumnya. Tahun 2020 JDMU menjadi tiga rangkaian 
acara: Artistic Development, Upcoming Choreographer dan 
Jakarta Dance Extravaganza Virtual. 

Jakarta Dance Meet Up:
Artistic Development
In-Collaboration dengan Bow Life 
dan IndonesiaKaya  
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Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan 
program JDMU: Artistic Development, program tersebut menge-
nai persoalan koreografer yang dikurasi secara internal – riset 
proses karya intensif dengan pendampingan nara sumber dari 
internasional. Lingkup peserta Nasional. Output Presentasi
Performatif work in progress karya. Adapun pemilihan peserta 
dengan syarat persyaratan peserta:
• Keaktifan dan konsistensi dalam menciptakan karya tari 
 maupun secara lintas disiplin, riset artistik, dan keterlibatan   
 dalam diskursus tari dalam 3-5 tahun terakhir.
• Keterlibatan dalam rantai ekosistem seni pertunjukan,
 termasuk di dalamnya masyarakat umum.
• Memiliki gagasan personal mengenai tari yang tumbuh
 dari proses kreatif.

Program Artistic Development berjalan mulai tanggal 3 Novem-
ber 2020 s.d 10 Desember 2020, di bulan November para 
peserta terpilih mengikuti sesi kelas yang diadakan oleh komite 
tari dengan menghadirkan fasilitator dan narasumber nasional 
maupun internasional. Kemudian para peserta menampilkan 
presentasi riset performatif publik pada tanggal 7 s.d 10 
Desember secara daring melalui zoom meeting komite tari. 

Kerangka Kuratorial
Membayangkan koreografi kekiniaan (contemporary choreogra-
phy) tentu banyak anggapan dan definisi yang melingkupinya. 
Hal ini terkait karena proyek-proyek koreografi yang sudah 
lintas disiplin dan medium didalamnya, untuk menjangkau 
isu-isu koreografi yang lebih kompleks seiring dengan perkem-
bangan sosial kekiniaan yang juga memiliki banyak lapisan. 
Perkembangan koreografi yang semakin lintas disiplin ini 
mengandaikan kerja-kerja koreografi yang lebih kompleks pula, 
dengan segala perkembangan isu yang lebih sehari-hari dan 
terhubung dengan isu-isu yang beredar di masyarakat. Hal ini 
mengandaikan beberapa agenda penciptaan yang membutuh-
kan semacam kerja-kerja riset, sekaligus kerja lintas disiplin 
dan koreografi untuk menjangkau kompleksitas dan lapisan 
isu yang diangkat.

Praktek lintas disiplin di dalam koreografi mengandaikan 
perluasan kerja-kerja koreografi, termasuk didalamnya adalah 
perluasan para pelaku koreografi yang tidak saja berlatar 
belakang tari, namun seniman secara umum. Dalam konteks 
ini, koreografi tidak sekedar langsung terhubung dalam 
pengertian ‘tari’ secara konvensional, namun koreografi 
adalah pengertian ‘gerak’ (movement) secara luas, baik gerak 
dalam tubuh maupun gerak dalam yang ‘non tubuh’.

Dalam konteks kerja riset di dalam prakteks artistik dan estetik, 
seringkali riset adalah hanya sebagai basis data yang digunakan 
sebagai bahan membangun bentuk artistik, atau narasi yang 
menyelimuti sebuah praktek artistik. Kaidah ini sebenarnya 
masih memposisikan hasil kerja riset, atau data yang terkait 
dengan riset, masih sebagai semacam ‘latar’ belakang dari 
sebuah proses penciptaan. Dalam kata lain, hasil riset atau data 
riset hanya menjadi semacam hirarki dengan karya seni atau 
karya koreografi, atau terpisahnya sebuah karya seni dengan 
hasil riset yang dilakukannya. Banyak hasik kerja riset yang tak 
dihadirkan di sebuah karya karena pandangan membedakan 
karya seni dengan kerja riset, atau memisahkan pengertian 
dokumentasi seni dengan peristiwa seni. Ketika sebuah karya 
seni dipresentasikan, biasanya data riset dan hasil kerja 
riset hanya menjadi hal sekunder karena proses karya yang 
berorientasi pada pandangan-pandangan formalis ‘bentuk’ 
seni. Orientasi pada bentuk sebagai presentasi akhir dari 
sebuah kerja seni yang didalamnya mengandaikan riset, 
biasanya mengikis sekian banyak data riset yang terkikis pula, 
karena orientasi pada ‘bentuk’ (form) pada presentasi seni.

Dalam Choreo Lab 2020 ini, adalah sebuah workshop yang 
mencoba mengikis jarak antara hasil kerja riset dengan 
presentasi seni itu sendiri. Mensetarakan kerja riset dengan 
kerja artistik ini adalah upaya membangun sebuah perluasan 
dari kerja-kerja koreografi yang tidak lagi langsung terhubung 
dengan presentasi ‘tari’ dalam pengertian bentuk yang 
konvensional. Mengikis distingsi dan mempersempit jarak 
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hasil kerja riset dan presentasi seni, adalah semacam 
perluasan kemungkinan praktek koreografi itu sendiri dari 
beban-beban bentuk konvensional koreografi yang bersifat 
membatasi menghadirkan diskursus dan kerja riset. Secara 
tidak langsung, proyek koreografi adalah proyek seni dan 
sekaligus proyek ‘riset’. 

Kegiatan akhir dari program artistic Development yaitu 
menampilkan presentasi dari para seniman dari berbagai 
lintas disiplin dalam program Artistic Development Workshop. 
Workshop yang mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan 
koreografi yang lebih luas ini, bisa dilihat melalui pelibatan para 
partisipan dari berbagai lintas disiplin seni. Perluasan lintas 
disiplin ini juga sebagai bagian dari usaha untuk menjangkau 
kemungkinan-kemungkinan isu yang diangkat dalam praktik 
koreografi yang lebih kompleks, baik isu medium maupun isu 
sosial kita yang semakin kompleks hari ini. Beberapa seniman 
yang terlibat dalam Artistic Development Workshop ini, 
secara eksperimentatif bukan berasal dari disiplin tari, untuk 
mencari kemungkinan-kemungkinan praktik koreografi yang 
lebih luas. Selama workshop berlangsung adalah proses 
pertukaran pengetahuan dan perjumpaan pengalaman di 
antara sesama partisipan dari lintas disiplin, sambil kemudian 
mencoba meraba-raba kemungkinan praktik koreografi yang 
dimungkinkan berdasarkan isu sosial, dan juga praktik dan 
pengertian koreografi dari disiplin seni di luar tari.
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Kegiatan
Peserta/

Koreografer
Platform

1

2

3

4

5

6

Selasa, 3 
November 
2020
10.00 – 
12.00 WIB

Rabu, 4 
November 
2020
10.00 – 
12.00 WIB

Selasa, 10 
November 
2020
10.00 – 
13.00 WIB

Selasa, 10 
November 
2020
15.30 – 
17.30 WIB

Selasa, 17 
November 
2020
10.00 – 
13.00 WIB

Selasa, 17 
November 
2020
15.30 – 
17.30 WIB

Koordinasi 
Program 

Guest Lecture

Presentasi Riset 
Perfomatif  

Guest Lecture  

Presentasi Riset 
Perfomatif

Guest Lecture 
(second session)

Fasilitator: 
Joned Suryat-
moko 

Lecturer:  
Gunretno

Presentasi: 
Elia Nurvista
Sumariela & 
Martion (in: 
10.30 WIB) 

Lecturer: 
Claudia Bosse

Presentasi: 
Theo Nugraha

Lecturer: 
Claudia Bosse

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Kegiatan
Peserta/

Koreografer
Platform

13

14

15

16

17

18

Jumat, 4 
Desember 
2020
13.00 – 
14.30 WIB

Senin, 7 
Desember 
2020
19.00 – 
21.00 WIB

Selasa, 8 
Desember 
2020
19.00 – 
21.00 WIB

Rabu, 9 
Desember 
2020
19.00 – 
21.00 WIB

Kamis, 10 
Desember 
2020
19.00 – 
21.00 WIB

Kamis, 17 
Desember 
2020
10.00 – 
11.30 WIB

Press Conference 
JDMU

Presentasi Riset 
Perfomatif

Presentasi Riset 
Perfomatif

Presentasi Riset 
Perfomatif

Presentasi Riset 
Perfomatif & 
Pemaparan 
seluruh kegiatan

Evaluasi Artistic 
Development

—

Presentasi: 
Ferry Cahyo Nu-
groho & Theo Nu-
graha. Partisipan: 
37 orang di luar 
dari tim JDMU

Presentasi:
Nudiandra Saras-
vati & Elia Nurvis-
ta. Partisipan: 46 
orang di luar dari 
tim JDMU

Presentasi: 
Pingkan Polla 
& Andhika Annis-
sa. Partisipan: 51 
orang di luar tim 
JDMU

Presentasi: Ser-
raimere Boogie.
Pemaparan oleh 
Cecil Mariani
Partisipan: 33 org 
di luar tim JDMU

—

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

—

Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Kegiatan
Peserta/

Koreografer
Platform

7

8

9

10

11

12

Rabu, 18 
November 
2020
16.00 – 
18.00 WIB

Selasa, 24 
November 
2020
10.00 – 
13.00 WIB

Rabu, 25 
November 
2020
10.00 – 
13.00

Kamis, 26 
November 
2020
10.00 – 
13.00 WIB

Selasa, 1 
Desember 
2020
10.00 – 
13.00 WIB

Rabu, 2 
Desember 
2020
10.00 – 
13.00 WIB

Guest Lecture

Presentasi Riset 
Perfomatif

Presentasi Riset 
Perfomatif

Presentasi Riset 
Perfomatif

Internal Preview 
Presentation

Internal Preview 
Presentation

Lecturer: 
Choy Ka Fai

Presentasi: 
Andhika Annis-
sa & Pingkan 
Polla

Presentasi: 
Nudiandra 
Sarasvati & 
Ferry Cahyo 
Nugroho

Presentasi: 
Serraimere 
Boogie

Presentasi: 
Ferry, Theo, 
Nudiandra, 
dan ELia

Presentasi: 
Ninus, Pingkan 
dan Boggie

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ

Zoom 
Komite 
Tari DKJ



42

Judul Presentasi Riset Performatif dan Pembahasan 
Tentang Persentasi Peserta

Tanggal 7 Desember, Pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. 

1. Artist: Ferry Cahyo Nugroho
 Judul Presentasi: Living Room: Ruang Pertemuan Antar 
 Personal

Ferry C. Nugroho (1990) adalah pelaku tari yang berasal dari 
Magetan Jawa Timur. Saat ini ia sedang bergabung dengan 
tim Sasikirana untuk membuat program DokumenTARI di 
Kota Bandung. Ferry memiliki latar belakang Studi tentang 
Pendidikan Seni Tari dan Magister Penciptaan Seni, dimana 
ia menjadikan praktik kerja tari sebagai media untuk mempe-
lajari kehidupan dan pola pikir manusia. Ferry menjadikan 
tari sebagai ruang eksperimentasi untuk menemukan jawaban 
akan pertanyaan-pertanyaannya tentang tubuh, cara berpikir 
dan emosi manusia. 

Tentang persentasi:
Ruang tamu adalah ruang pertemuan antara pemilik rumah 
dan tamu, antara personal luar dan dalam. Sebagai ruang 
negosiasi kedekatan personal sehingga memahami batas 
interaksi dan pola komunikasi. Eksperimentasi ruang per-
temuan ini, dihadirkan melalui pertunjukan tubuh, ruang 
dan interaksi kepenontonan.

2. Artist: Theo Nugraha
 Judul Presentasi: Tubuh Sensori

Theo Nugraha, seorang seniman, musisi, dan organiser 
asal Samarinda. Sejak 2013, telah aktif dalam skena eksperi-
mental bunyi dan menghasilkan diskografi hampir 200 rilisan 
(theonugraha.bandcamp.com). Theo salah satu pendiri 
extended.asia sebuah terminal kolaborasi daring seniman 
audio dan visual. Kemudian sejak 2019 menjadi wakil direktur 
artistik untuk Muarasuara, festival seni bunyi dan performans 
yang diselenggarkan di Samarinda. 

Dalam program Artistic Development Choreographer oleh 
Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta, saya akan mempresenta-
sikan eksplorasi dan temuan-temuan dari eksperimentasi 
bunyi, tubuh, dan visual serta kerja kolaborasinya terhadap 
lintas displin.

Sejak tahun 2018 saya tertarik dengan metode skor grafis 
atau graphic score sebagai konstruksi dan kesepakatan 
komposisi bunyi dalam pengkaryaan saya.

Proyek ini, memiliki hubungan dengan proyek saya lainnya pada 
gelombangaudiozine.bandcamp.com, tentang studi soundscape 
dan soundmapping berbasis audiozine sejak tahun 2018. 
Beberapa soundscape dan soundmapping yang dihasilkan pada 
proyek tersebut juga sebagai database bunyi tentang lanskap 
kota, beserta kemungkinan database pendekatan bunyi lainnya.

Kemudian pada tahun 2019 saya bergabung bersama 69 
performance club, sebuah platform yang berfokus tentang 
performans di Jakarta. Selama belajar bersama dengan kawan-
kawan 69 performance club, salah satunya saya melahirkan seri 
karya Plague. Dalam karya ini saya bereksplorasi tentang cara 
kerja tubuh dan bunyi serta temuannya. Semisal pada bagaima-
na suara dan bunyi yang terolah pada tiap organ tubuh saat 
bekerja. Pengamatan ini membawa pemahaman tubuh sebagai 
instrumen bunyi dengan berbagai macam cara kerjanya.

Dalam program Artistic Development Choreographer kali ini, saya 
membuat pemetaan bunyi yang berasal dari kerja tubuh melalui 
gerak maupun kemungkinan lainnya. Pemetaan tersebut kemu-
dian menjadi skor grafis atau semacam notasi dengan cara 
mengidentifikasi dan mengkategorikan bunyi yang telah 
dianalisa. Selain bisa menjadi sebuah skor grafis atau notasi 
untuk sebuah karya performans, skor grafis ini juga sebagai 
pengarsipan praktik-praktik karya performans yang terekam 
melalui suara yang dikodifikasi melalui metode skor grafis.  
Pendekatan skor grafis ini bisa menjadi menjadi produksi 
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pengetahuan dan pengarsipan yang bisa dibaca kembali ten-
tang bagaimana konstruksi karya performans bekerja.

Selama program ini berlangsung saya, saya mendapatkan pen-
galaman artistik dari bidang seni lain dari para pemateri, mau-
pun dari para partisipan workshop yang juga berasal dari berb-
agai lintas disiplin. Pertemuan dalam program ini memperkaya 
pandangan dan pendekatan artistik saya dalam berkarya.  

Tanggal 8 Desember, Pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. 

3. Artist: Nudiandra Sarasvati
 Judul Presentasi: Body Movement

Lahir di Jakarta, Nudiandra Sarasvati memulai perjalanan tarinya 
di umur 5 tahun di Ballet Sumber Cipta dengan Alm. Farida 
Oetoyo. Juga berguru dengan Jefriandi Usman. Tahun 2012 dia 
melanjutkan studinya ke L’école-Atelier Rudra Béjart (Swiss) 
di bawah direksi Michél Gascard hingga tahun 2015. Repertoar 
nya mencakup karya dari koreografer Maurice Béjart, Valérie 
Lacaze, Tancredo Tavarez, dan Cisco Aznar yang di pentaskan 
di beberapa negara di Eropa juga di Asia bersama Béjart 
Ballet Lausanne. Setelah kembali menjadi penari di Kreativität 
Dance Indonesia.

Penelitian ini tentang hubungan dan kesinambungan antara 
tubuh, ruang pikiran (imajinasi, ide, perintah), dan ruang tubuh 
(dalam & luar). Sebagai seniman Tari, medium yang paling dekat 
dengan kita adalah tubuh kita sendiri. Bermula dari “tubuh ter-
latih” dengan disiplin Ballet lalu beranjak ke ranah tari kontem-
porer yang lebih abstrak dan luas, bisa di katakan mempelajari 
kembali bagaimana cara tubuh bergerak. Salah satu metode 
yang paling populer adalah olah tubuh/training dan eksplorasi. 
guna eksplorasi dalam pengalaman praktikan adalah berkomu-
nikasi dengan tubuh dan mencari kemungkinan-kemungkinan 
baru yang bisa muncul dalam proses eksplorasi dimana 
kemungkinan itu bisa beguna dalam proses berkarya.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dimunculkan berkisar 
antara relasi tubuh, ruang pikiran, dan ruang di dalam dan luar 
tubuh saat eksplorasi, dimana eksplorasi dilakukan di ruang 
personal dikarenakan pandemi yang sedang berlangsung. 
Yang juga membuahkan penemuan-penemuan baru terhadap 
relasi tubuh dengan ruang yang tidak biasa dijadikan tempat 
eksplorasi pada umumnya (seperti studio atau tempat yang 
memadai untuk proses berlatih). Apa yang mempengaruhi 
tubuh sehingga memunculkan gerak atau tubuh yang baru? 
Relasi apakah yang muncul dan bermain dalam proses 
eksplorasi ? Praktikan mencoba mengkaji permasalahan 
dan kemungkinan yang muncul dalam proses eksplorasi dan 
juga menjadi bahan diskusi bersama platform artistic develop-
ment research. 

4. Artist: Elia Nurvista
 Judul Presentasi: ‘If I Can’t Dance, I Don’t Want to Be Part of   
 Your Revolution’ (Kutipan: “Emma Goldman”)

Elia Nurvista adalah seniman yang prakteknya banyak menggu-
nakan medium serta mengeksplorasi perihal pangan. Dengan 
lensa makan dan/atau makanan, Elia mencoba melihat lebih 
jauh perihal ketimpangan ekonomi, kekuasaan budaya dan 
ketidak adilan lainnya.Pada tahun 2015 bersama seorang 
kolega, Elia menginisiasi Bakudapan, kelompok belajar pangan. 
Bakudapan melakukan riset dengan berbagai metode, seperti 
silang referensi, lokakarya dan praktek keseharian. 

Diambil dari kutipan aktivis Emma Goldman yang juga seorang 
feminis anarkis. Meskipun Goldman tidak pernah menyatakan 
secara langsung kalimat tersebut, tetapi tagline “If I can’t dance, 
I don’t want to be part of your revolution” merupakan simbol 
untuk mengekspresikan gerakan-gerakan dan aksi protes yang 
diinisiasi olehnya, terutama tentang kebebasan atas tubuh indi-
vidu yang direpresi, baik oleh negara maupun sistem kapitalis.

Saya menggunakan judul ini, (meskipun sudah jamak dilakukan 
oleh beberapa orang dalam berbagai format) karena ingin me-
nekankan pada kata “dance” atau tari sebagai medium untuk
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protes. Beberapa bentuk protes yang sifatnya menggugat 
hegemoni atau status quo yang datang dari akar rumput, 
banyak yang menggunakan seni sebagai alat menyampaikan 
gagasannya, dimana didalamnya terdapat unsur koreografi.

Dalam Choreo Lab ini, saya mencoba menelusuri bentuk-
bentuk aksi protes tersebut, kaitannya dengan tubuh sebagai 
agen individu dan sosial, serta dalam kondisi seperti apa 
tindakan tersebut dapat dikatakan protes sosial. Bagaimana 
bentuk tersebut yang juga sering menggunakan tindakan 
keseharian dapat dianggap politis? Dalam ruang dan waktu 
seperti apa hal ini dapat dibaca sebagai kategori analitis 
yang memungkinkan refleksi sosial, juga sebagai alat untuk 
mengekspos hubungan antara estetika dan politik?

Melalui serangkaian pertanyaan tersebut, saya akan memapar-
kan observasi awal melalui bentuk presentasi dengan olah data. 
Sebagai on-going riset atau penelitian yang masih berjalan, 
tentunya paparan saya akan lebih banyak mengemukakan ke-
mungkinan-kemungkinan melihat hal ini dengan lebih terbuka. 

Tanggal 9 Desember, Pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. 

5.  Artist: Adhika Annissa 
 Judul Presentasi: Silent Space 

Adhika Annissa atau Ninus (1990) adalah arsitek dan peminat 
tari yang tinggal di Bali. Latar belakangan pendidikan arsitektur 
memberikan perspektif spesifik yang mempengaruhi proses 
kreatifnya. Ninus mulai melihat tari dalam arsitektur dan 
sebaliknya. Karya-karya Ninus cenderung menggunakan 
pendekatan arsitektural (dan fotografi) sebagai titik awal 
dan selalu merupakan kolaborasi lintas-disiplin dengan 
seniman lain. 

Silent Space adalah proyek riset yang dimulai Ninus pada tahun 
2014. Berawal dari ketertarikan untuk mencari titik temu antara 
arsitektur dan tari, Ninus memutuskan untuk fokus mempelajari 
gerak dalam ruang tanpa suara.

Kerangka pikir ini muncul karena pengalamannya mendesain 
Sekolah Vokasional Tuna Daksa sebagai tugas akhir ketika 
kuliah di Universitas Katolik Parahyangan jurusan Arsitektur. 
Ia sempat meriset dua objek terkait tugasnya yaitu Balai 
Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas di 
Cibinong, Bogor, dan Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna di 
Cicendo, Bandung. Kedua objek ini memiliki desain ruang yang 
secara spesifik merespons profil tubuh tuna daksa dan tuna 
netra. Di sini terlihat jelas hubungan kausalitas antara tubuh 
dan ruang dimana kemudian ada mikro-kultur yang terbentuk. 
Hal ini yang akhirnya mendorong pertanyaan mengenai 
pengaruh ‘aksesibilitas’ musik pada tubuh penari dan bagaima-
na konsekuensinya terhadap ruang pertunjukan—vice versa.

Proyek ini berusaha menggali potensi prinsip desain Deaf Space 
Architecture yang dipublikasikan oleh Hansel Bauman (hbhm 
architects) pada tahun 2005 ke dalam ranah pertunjukan. 
Prinsip desain dilihat bukan sebagai solusi namun sebagai 
tantangan atau kesadaran baru dalam perspektif hubungan 
kausalitas antara tubuh dan ruang; bagaimana tubuh menari 
di dalam ruang tanpa suara dan bagaimana ruang dapat 
menjadi ritme visual (musik) bagi tubuh.

6. Artist: Pingkan Polla
 Judul Presentasi: Relasi Tubuh, Medium, Ruang, dan Peristiwa  
 dalam Seni Performans

Pingkan Polla (lahir 1993, Magelang) menamatkan studinya di 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Pingkan 
termasuk anggota 69 Performance Club. Karya performans 
Pingkan berfokus pada studi tubuh, media sosial, kerja, dan 
studi performans di ranah privat hingga publik. Pada tahun 
2019, ia mengikuti program residensi pada festival Bangsal 
Menggawe di Pemenang, Lombok Utara, dan melakukan 
penelitian tentang persimpangan antara seni pertunjukan dan 
seni performans yang dimulai dari ruang privat ke ruang publik.
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Pada residensinya di Bulukumba untuk Makassar Biennale 
2019, Pingkan bekerja sama dengan Teater Kampong, salah 
satu kelompok teater tertua di Bulukumba yang masih 
aktif hingga sekarang, memproduksi sebuah karya yang 
membaurkan seni rupa dan pertunjukan pada konteks 
performativitasnya. 

Pada kemunculannya, seni performans umumnya berkaitan erat 
dengan konsepsi dalam seni rupa dan seni pertunjukan. Maka 
dari itu, kontekstualitas tubuh, medium, ruang (lokasi), dan 
sejarah sering direlasikan dengan peristiwa yang terproduksi 
dalam karya seni performans. Pada perkembangannya kemudi-
an kita mengenal seni performans lebih jauh sebagai interseksi 
dari disiplin seni lainnya. Kita juga mungkin mengenal seni 
performans yang menggunakan medium teknologi, seperti 
fotografi dan video.

Pada presentasi ini, Pingkan akan menjabarkan praktek keseni-
annya yang berhubungan dengan medium seni performans dan 
proyek seninya yang berupaya untuk mencari irisan antara seni 
performans dan seni pertunjukan. Presentasi ini dapat dilihat 
sebagai upaya seniman untuk kemungkinan memperlebar wa-
cana seni performans dan produksi pengetahuan dalam praktek 
seni kontemporer.

Tanggal 10 Desember, Pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. 

1. Artist: Serraimere Boogie 
 Judul Presentasi: Papua Menari

Sering dipanggil Boogie Papeda. Lahir Pada Tanggal 8 Juli 1987 
di Kota Sorong Papua Barat. Boogie terdaftar sebagai Maha-
siswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Angkatan 2006 Fakultas 
Seni Pertunjukan, Jurusan Tari, dan Desember 2017 Boogie baru 
saja mennyelesaikan S2-Nya di Pasca Sarjana Institut Kesenian 
Jakarta (IKJ). Fakultas Penciptaan dan Pengkajian. Jurusan Seni 
Urban dan Industri Budaya. 

Situasi pandemi saat ini membuat segala aktifitas juga rutinitas 
terhambat, salah satunya kesenian yang terjadi di Kota Sorong 
Papua Barat, sudah hampir 10 tahun belakangan ini kurang 
adanya proses berkesenian, bahkan hampir tidak ada aktifitas 
seni yang bertumbuh secara optimal di daerah, baik itu dalam 
bentuk event kompetisi, workshop, seminar dan lainnya. Sesam-
painya saya di sorong saat ini sudah hampir 8 bulan, sering kali 
saya bermain, berlatih dan berbagi cerita seputar seni dengan 
teman-teman di sanggar,komunitas dan grup-grup seni, baik 
itu kelompok yang mendalami seni tradisional maupun modern 
(hip-hop). Dengan keterbatasan fasilitas dan kurang adanya 
wadah untuk mengekspresikan kreatifitas seni mereka, oleh 
sebab itu aktifitas kesenian sendiri menjadi tersisihkan bahkan 
ada beberapa komunitas, sanggar dan grup-grup kehilangan 
pelatih/pendidik mereka, sehingga grupnya tidak lagi aktif 
bahkan ada yang sudah tutup.

Dengan persoalan semacam ini akhirnya saya dengan bebera-
pa sodara saya dan teman berinisiatif untuk membentuk satu 
wadah atau komunitas yang dinamakan Papua Dance Family. 
Dimana komunitas ini bertujuan untuk mengembalikan bakat 
teman-teman dan adik-adik yang masih semangat untuk men-
golah kreatifnya dalam dunia menari.

Salah satu program kami yaitu mengaktifkan kembali seni 
tari yang sudah lama fakum di beberapa kampung juga komu-
nitas,sanggar dan grup-grup yang selama ini hilang akan 
kepercayaan dirinya dalam mengolah kreatifitasnya. Oleh 
karena itu Papua Dance Family hadir memberikan semangat 
baru bagi para seniman muda tari baik itu di kota maupun 
kabupaten Sorong.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
11-13 Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
JDE diselenggarakan melalui kanal YouTube IndonesiaKaya, 
premiere setiap pukul 15.00 WIB. Program Jakarta Dance 
Extravaganza Virtual berjalan mulai tanggal 6-8 November 2020 
dan tayang pada 11-13 Desember 2020. Pada bulan November 
para koreografer terpilih melakukan latihan bersama serta 
syuting video karya JDEV. Setelah itu, video tersebut masuk 
dalam proses editing atau post-production untuk tayang 
secara daring di kanal YouTube IndonesiaKaya pada tanggal 
11-13 Desember 2020. 

Deskripsi Kegiatan
Jakarta Dance Meet UP (JDMU) merupakan sebuah program 
yang dibuat oleh Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 
untuk menghubungkan berbagai kelompok tari lintas genre 
di DKI Jakarta dan sekitarnya. Indonesia dan Jakarta khusus-
nya mempunyai begitu banyak kelompok tari dengan berbagai 
genre dan modus penciptaannya. Namun, satu sama lain 
nyaris tidak terhubung dalam suatu pola jejaring yang kuat. 
Itu tak hanya terjadi antar genre, tetapi juga dalam genre 
yang sama sekalipun. 

Tahun 2020 dunia dihadapi oleh pandemi, situasi krisis dialami 
oleh berbagai bidang dan lini juga tentunya dunia seni. Maka, 
program tari kali ini mengambil sikap untuk melakukan 
sebuah refleksi, negosiasi dan adaptasi terhadap situasi 

Jakarta Dance Meet Up:
Jakarta Dance Extravanganza
In-Collaboration dengan Bow Life 
dan IndonesiaKaya 
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dan kenormalan baru yang terjadi saat ini. Refleksi, negosia-
si dan adaptasi merupakan tiga kata kunci yang diaplikasikan 
menjadi kegiatan yang secara total berbeda dari platform 
JDMUsebelumnya. Tahun 2020 JDMU menjadi tiga rangkaian
acara: Artistic Development, Upcoming Choreographer dan 
Jakarta Dance Extravaganza Virtual. 

Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan 
program JDMU: Jakarta Dance Extravaganza Virtual mengusung 
konsep Twin Flame (Kembaran Jiwa) dibagi menjadi 6 stage 
dengan berbagai genre tari yang berbeda-beda pada setiap 
stagenya, program ini bekerja sama dengan IndonesiaKaya—
pertunjukan karya yang pencapaiannya adalah sebuah 
digital stage hasil elaborasi antara karya dan medium digital 
dalam platform sosial media (YouTube). Koreografer terpilih 
merupakan koreografer yang telah bergerak di bidang industri 
kreatif dengan pilihan artistik yang lebih populer. Tim kurator 
tak hanya memilih koreografer tapi juga mengintervensi 
pilihan temanya.

Kerangka Kuratorial
Percintaan Sepasang Api
Pertunjukan tari ini adalah drama perjalanan cinta dalam
dunia yang penuh cabaran, kekacauan dan kesengsaraan. 
Cinta yang begitu dahsyat, suatu proses yang intes, panas 
yang saling membakar, hingga mencapai titik keseimbangan 
yang menihilkan kehadiran ego. Cinta sepasang api adalah 
kesempatan yang langka, cinta yang unik dan patut untuk 
diperjuangkan. Cinta yang daya tariknya begitu dalam hingga 
rasanya terjun ke dalam jurang tanpa dasar. Percumbuan 
sepasang api adalah keintiman yang berlapis-lapis satu tahap 
menghilangkan akal, penuh gairah liar, hingga rasa berserah, 
pengorbanan diri yang penuh manis dan pahit. 

Plato, seorang filsuf Yunani bercerita dalam karyanya yang 
berjudul Simposium mengenai mitos belahan jiwa. Alkisah 
manusia dilahirkan berpasangan membentuk kekuatan yang 
begitu agung. Cinta yang membara dalam penyatuan itu 
sanggup mengalahkan kesombongan para dewata. Zeus 
cemas dengan kekuatan manusia, maka ia memutuskan 
untuk menghukum manusia. Ia kirimkan petir bertubi-tubi, 
menyayat penyatuan itu menjadi dua manusia yang terpisah. 
Manusia terlempar ke dalam kenyataan yang sama sekali 
asing dan membingungkan. Mereka kesulitan untuk berdiri 
sendiri, mereka merasa kehilangan dan terpisah, namun 
tanpa mengetahui arti dari rasa kekosongan itu. Oleh karena 
itu manusia selalu mencari cintanya yang hilang.

Mengapa aku layak dicintai? Pertanyaan itu muncul ketika 
sepasang api saling bertatapan wajah. Bukankah hatiku buruk 
dan hitam? Mengapa cinta menerima apapun seperti kayu 
yang dibakar api menjadi abu. Cinta adalah cerminan jiwa, 
dua yang sejatinya satu dalam alam spiritual, meski tubuhnya 
dipisahkan ruang dan waktu. Cinta bertumbuh mengatasi 
keras hati, api yang semula kecil, seorang diri, menjadi dua 
api yang menjalar digdaya, namun pada akhirnya cinta 
adalah energi yang transdental. Meliputi bumi hingga antariksa, 
menggerakkan planet-planet, menciptakan harapan di 
tempat-tempat penuh dengan kebencian. 

Adapun tujuh tahap percintaan dua api:
1. Pencarian
 Tahap ini dimulai dengan suatu intuisi bahwa tiada seorang   
 pun tercipta sendiri. Cinta adalah kesabaran dan penantian
 di tengah-tengah kesimpangsiuran hidup. Kegelapan yang   
 menggigil adalah penanda akan datangnya sinar cinta kasih.

2. Pencerahan
 Cinta adalah epifani, tubuh yang semula kaku, mekanistik,
 dan sinis, dicerahkan dengan kedatangan cinta. Kehadiran   
 yang menyeruak mengejutkan. Cinta membuat tubuh menari  
 penuh perayaan, kemabukan yang begitu dalam.
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3. Ujian
 Tunas cinta yang tumbuh perlahan, harus menghadapi dunia 
 yang patah (broken world). Dunia yang pesimis, rusak dengan 
 kekerasan, kebencian, dan kedengkian. Bagaimana cinta 
 dapat mengatasi ini?

4. Krisis
 Cinta adalah kebebasan, maka ia harus membuat pilihan.
 Untuk tinggal atau pergi. Mengapa mencintai begitu
 menyakitkan, adakah cara untuk mencintai tanpa membu-
 mihanguskan? Titik ini adalah masa kritis, euforia cinta
 telah bertransformasi, kini berada di ambang, apakah 
 cinta akan bertahan atau pupus?

5. Melarikan diri, dan Mengejar
 Cinta adalah keseimbangan yang harus diupayakan.
 Harmoni yang harus disusun dengan kesabaran dan
 kepedihan. Dua tubuh yang harus memberi dan menerima   
 untuk bertahan hidup. Cinta adalah pembelajaran untuk   
 mencari keselarasan. Bagaimana dua kekuatan tidak 
 menjadi tarik menarik dalam oposisi saja, namun dua 
 kekuatan yang menari dalam ritme yang saling melengkapi. 

6. Penyerahan Diri
 Cinta merupakan lompatan iman. Suatu kesadaran bahwa   
 cinta tidak dapat dikendalikan, atau dimiliki. Cinta adalah  
 rahmat yang kekuatan supernaturalnya menjadikan 
 sesaat momentum yang sepadan. Sehingga rasa takut 
 dan bimbang tidak lagi menyergap. Cinta telah mengubah 
 diri, meluluhlantakkan ego.

7. Penyatuan Kembali
 Perjalanan cinta telah sampai ke tahap terakhirnya. 
 Mencinta dirinya adalah mencintai kosmos ini, mencintai   
 seluruh makhluk dan pengorbanan diri yang tidak mencari   
 alasan, pembenaran, justifikasi. Cinta sepasang api, telah   
 menjadi cinta sublim, menjadi cinta yang universal. 

Catatan Kuratorial JDEV oleh Rusdy Rukmarata 
Dalam JDEV yang digelar pada masa pandemi ini, Dewan 
Kesenian Jakarta memberikan kesempatan pada lima 
koreografer muda untuk berkarya, serta satu karya kolaborasi 
Josh Marcy, Reda Gaudiamo dan saya sendiri. Enam karya 
kolaborasi ini kemudian menjadi suatu rangkaian dance movie 
yang berisi tarian dari genre yang berbeda-beda. 

Untuk merealisasikan dance movie ini, DKJ bekerja sama 
dengan Boow Live untuk mendukung sisi film making-nya. 
Kolaborasi ini juga menjadi tantangan yang menarik bagi 
para koreografer karena bukan hanya harus bekerja sama 
dengan lighting, skenografer, kostum-make up, tapi juga 
dengan sutradara film, cameraman, dan tim film maker lainnya. 

Intinya dalam JDEV ini ada beberapa ‘mata’ yang bekerja
sama: mata yang terbiasa melihat dimensi panggung dan 
mata yang terbiasa terfokus dengan kamera. Melalui 
kolaborasi ini kita mendapatkan karya-karya yang unik. 
Bukan film, tapi bukan juga karya tari panggung yang 
di-film-kan. Ini suatu konsep baru. 

Produser Bayu Pontiagus kemudian menawarkan satu benang 
merah sebagai tema yaitu: Twin Flame - Kembaran Jiwa. 
Berangkat dari persoalan cinta yang mempersatukan dua 
manusia yang bisa menembus dimensi ruang dan waktu, 
hingga akhirnya mereka menjadi api yang kembar. Sehingga, 
terciptalah dua kepribadian yang sama sekali baru yang 
tercipta dari tahapan-tahapan percintaan yang tidak sederhana. 

Mengapa tidak sederhana? Karena cinta itu tidak sederhana. 
Manusia adalah makhluk yang tidak sederhana. Ada keinginan, 
ada krisis, ada penolakan, ada dorongan yang kuat, harapan, 
dan lain-lain. Tapi ada juga memori, ada masa lampau dan 
masa depan. 

Dari proses yang sangat tidak sederhana ini, melalui cintan-
ya yang berapi-api, dua orang bermetamorfosa menjadi orang 
yang kembar. Mereka akhirnya bisa menemukan suatu 
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keputusan bersama yang menjadi komitmen mereka berdua, 
apapun keputusan itu. Berikut ini catatan kuratorial terhadap 
masing-masing karya dalam Twin Flame: 

1. The Searching and Awakening karya Ufa Sofura 
Ufa Sofura adalah seorang seleb di dunia tari. Kemampuannya 
untuk perform di dalam genre urban sudah tidak diragukan lagi, 
juga kemampuannya untuk perform di ranah daring. Karena itu 
Ufa sangat sesuai membuka Twin Flames dengan tema yang 
pertama yaitu The Searching and Awakening. 

Awakening itu muncul karena adanya impuls. Kesadaran 
ini muncul karena adanya dorongan dari dalam maupun 
rangsangan dari luar. Dan hal ini terekspresi kuat sekali dalam 
karya Ufa. Tapi yang cukup mengejutkan adalah Ufa bisa 
membuat koreografi yang dramaturginya cukup jelas. Ada 
elemen-elemen seperti cermin yang menajamkan konflik, 
atau menciptakan konflik baru yang memunculkan drama.  

Jadi ada unsur teatrikal yang cukup besar dalam tariannya. 
Dalam episode ini Ufa bisa membuat urban dance yang 
dikuasainya menampilkan sebuah dance theatre. Apalagi 
dibantu juga dengan editing yang prima sehingga 
memperkuat unsur drama dalam karyanya. 

Catatannya, room for improvement bagi Ufa adalah stagecraft. 
Kostum, hair-do, make-up, dan properti, bisa lebih enchanting 
lagi. 

2. The Test karya Michael Halim 
Michael Halim saat ini bisa dikatakan sebagai penari balet klasik 
laki-laki yang terbaik di Indonesia. Tapi selain menjadi penari dia 
juga sering mengeksploitasi tari lainnya baik kontemporer, hip-
hop dan lain-lain. Dia juga berkali-kali membuat koreografi di 
luar kaidah balet klasik. Hal ini juga terlihat dalam koreografinya 
untuk episode The Test.

Seperti memang pada umumnya genre balet, yang menarik 
adalah dalam koreografinya menampilkan konflik yang 
cukup radikal, tapi dengan ekspresi gerak dan progresi 
koreografi yang sangat subtle and subdue, sehingga konflik 
itu menjadi puisi gerak yang romantis. Juga penggunaan kain 
merah dan bangunan set yang melengkapi koreografi ini juga 
sangat memperkuat suasana yang ingin dibangun. Sebagai 
balet Indonesia, karya ini sudah bisa dikategorikan sebagai 
karya tari kelas dunia. Karya ini rapi secara teknis. Semua 
gerakan dibuat sangat terukur secara artistik maupun teknis. 
Penarinya juga sangat capable, dengan kemampuan teknis 
yang prima, sehingga dari awal hingga akhir gerakan-gerakan 
dan komposisi-komposisi yang sebenarnya rumit mengalir 
tanpa hambatan. 

Catatannya adalah Michael harus lebih banyak belajar dari 
koreografer neo-classical ballet. Pada beberapa momen masih 
terasa ia harus memenuhi pakem balet klasik. Akan jauh lebih 
impresif jika tiba-tiba ada touch of jazz, Latin, tradisional 
dan lain-lain. 

3. The Crisis karya Denny Howman 
Denny Howman berpasangan dengan Caroline Windy, biasanya 
menampilkan tarian Latin di kompetisi dan eksibisi yang 
memiliki peraturan yang jelas, pakem-pakem dan tuntunan 
gerakan-gerakan yang harus ditampilkan dengan mahir. 

Saat Denny Howman diberikan kesempatan membuat tarian 
dalam satu episode dengan drama di dalamnya, hal ini menjadi 
suatu tantangan besar bagi dirinya. Apakah ia mampu meng-
hadirkan tema The Crisis ini dengan genre yang dikuasainya? 
Denny Howman kemudian memilih Argentine Tango. 

Ini sebuah keputusan yang brilian. Dari semua jenis 
dance sport, memang hanya Argentine Tango yang mampu 
menghadirkan drama. Karena pada dasarnya Argentine 
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Tango bukan sekadar tarian tapi juga berangkat dari 
serangkaian sastra. Setelah memilih Argentine Tango, 
Denny semakin yakin mendalami tema The Crisis. 

Ada fase bertemu, keraguan, perpisahan, kemudian ada 
pertemuan lagi, dan lain sebagainya. Untuk membuat konflik 
lebih dinamis, Denny menggabungkannya dengan paso doble, 
gaya yang lebih dinamis, karena memang tempo Argentine 
Tango cenderung lambat. Dengan banyak lifting-lifting yang 
rumit, bisa menggambarkan kerumitan dalam hubungan 
manusia antara dua orang yang berada dalam fase drama 
percintaannya. 

Sutradara Aji Rahmansyah juga memiliki banyak visi untuk 
menajamkan kembali tema The Crisis dengan membuat shot 
dari berbagai arah dan juga editing yang sangat rumit. Hingga 
akhirnya kita bisa melihat tarian Latin ballroom yang berbeda, 
tidak terasa seperti kompetisi atau eksibisi, tapi sebuah drama. 

Catatannya adalah, sebagai sebuah pengalaman pertama, 
karya ini luar biasa. Improvement yang bisa dikembangkan 
adalah secara kostum, make-up dan juga gerakan-gerakannya 
masih berada di dalam pakem-pakem dance sport atau Latin 
ballroom. Kalau Denny di masa akan datang lebih berani untuk 
menggabungkannya dengan genre tarian yang lain, entah 
flamenco, balet dan lain-lain, dan memang dia punya 
kemampuan untuk itu, dia akan menjadi seorang koreografer 
yang luar biasa, bukan sebatas koreografer Latin dance saja. 

4. The Running and Chasing kolaborasi Josh Marcy, Reda 
Gaudiamo dan Rusdy Rukmarata.
Kolaborasi ini adalah sebuah eksperimen yang terukur. 
Menampilkan Reda Gaudiamo dan Josh Marcy. Terukurnya 
adalah Reda, penyanyi musikalisasi puisi yang sudah biasa 
melantunkan puisi tanpa kehilangan rasa sastranya dan 
tetap dalam koridor musik. Sedangkan Josh Marcy adalah 
penari yang sudah terbiasa mengeksploitasi drama dan 
puisi dalam tariannya. 

Eksperimennya, ketika membuat episode sesuai tema running 
and chasing, adalah ketika Josh menyanyi dan Reda menari. 
Terukurnya adalah dengan melihat cara menyanyi reda yang 
puitis dan ritmis, diperkirakan Reda bisa mengeksploitasi gerak 
juga. Walau gerak sederhana, tapi jadi tontonan yang ekspresif. 
Begitu juga dengan Josh yang secara suara memang bagus. Dia 
juga artis panggung. Jadi, jika tidak buta nada, maka nyanyinya 
pasti akan bagus. Dan ternyata, eksperimen ini berhasil. 

Dalam panggung virtual, terjadi sebuah karya kolaborasi yang 
mana setnya mengambil referensi dari Cafe Muller karya Pina 
Bausch. Tapi ada elemen dari set ini yang juga bergerak sebagai 
simbolisasi hubungan yang dipenuhi dengan dinamika berlari 
dan mengejar atau running and chasing. Begitu juga dengan 
konflik ketika Josh berlari, Reda mengejar, dan sebaliknya, 
dalam sebuah ruangan yang sepi. Hal yang sangat membantu 
juga adalah pilihan puisi karya Sapardi Djoko Damono, 
“Di Restoran dan Seperti Kabut”, yang kebetulan juga dapat 
menggambarkan tema tersebut.

Catatannya adalah penggarapannya sendiri sebenarnya terlalu 
mengandalkan pada improvisasi. Kurang ada momen-momen 
yang dikoreografikan. Jadi secara pertunjukan live akan sangat 
menyentuh dan menarik, tapi ketika dibuat film agak kesulitan 
karena terlalu sedikit momen-momen yang pasti. Ketika diulang 
dua kali, tiga kali, kurang ada adegan yang sama, karena 
improvisasi, sehingga kamera akan susah menginterpretasi 
apa yang akan terjadi jika ditampilkan ke publik secara live.

5. The Surrender karya Chikal Mutiara Diar 
Chikal adalah seorang penari tradisi yang kemampuannya 
sudah tidak diragukan. Termasuk juga dalam mengekspresikan 
elemen-elemen gerak yang lebih kontemporer. Chikal juga 
tergabung dalam kelompok Swargaloka yang memang sangat 
ekspresif. Meski basic-nya adalah tradisi, namun kelompok ini 
mampu menampilkan ekspresi atau kondisi-kondisi estetika 
kontemporer. Jadi, jika sebagai penari sudah tidak diragukan, 
lalu bagaimana jika Chikal menjadi koreografer? 
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Ternyata, Chikal juga sangat piawai sebagai koreografer. 
Tradisi-tradisi Swargaloka memang tetap ada di dalam diri 
Chikal, tapi sebagai koreografer Chikal juga sangat concern 
terhadap keseluruhan karya. Pemahaman terhadap drama-
turginya sebuah karya sangat baik. 

Karena itu Chikal membuat bridging dari fase running and 
chasing, kemudian berubah menjadi surrender yang dibagi 
juga menjadi ‘jiwa’ dan ‘raga’. Ini sudah masuk ke ranah 
metafisika. Awalnya saya penasaran bagaimana Chikal akan 
menampilkan pemisahan ‘jiwa’ dan ‘raga ini. Tapi karena 
secara tahapan dramaturginya sangat baik, Chikal juga 
mampu berpikir secara sinematografis. Dengan kolaborasi 
yang baik juga dengan sutradara, kondisi metafisika ini juga 
muncul dan bisa dimengerti oleh penonton. Mungkin tidak 
secara gamblang bisa ditangkap, tapi bisa dirasakan. Pada 
bagian akhir, Chikal juga membuat bridging ke reunion 
dan joining. 

Dengan melihat proses Chikal berkarya, di masa mendatang 
Chikal diharapkan bisa terus membuat karya-karya yang 
‘kuat’, baik di film maupun panggung. Namun catatannya 
adalah jika Chikal mau juga menekuni balet, maka jangkauan-
nya akan lebih luas lagi, dan Chikal akan menjadi penari dan 
koreografer yang mendunia.

6. Reunion and Joining karya Ara Ajisiwi 
Ara ini masih muda, tapi sebagai penari, penyanyi dan aktor 
sangat khas. Ara sangat tahu apa yang dia bisa dan dia suka. 
Dalam JDE ini Ara diminta menampilkan karya dalam genre 
Broadway Jazz. Sebagai penari Broadway Jazz, sudah sangat 
tidak diragukan. Ara juga sering menulis naskah-naskah 
musikal Indonesia, sehingga secara dramaturgi tidak perlu 
diragukan lagi kemampuannya. Namun tantangannya adalah 
bagaimana dia bisa menuangkannya dalam sebuah koreografi. 
Ini yang menjadi sebuah pertanyaan sekaligus harapan. 

Ternyata Ara bisa sangat tepat memilih referensinya. Dia 
tidak melihat glamornya Broadway, tapi karena memang 
dia sangat interested terhadap genre ini, pemahaman terhadap 
literatur Broadway sangat lengkap. Dia bisa mendapatkan 
referensi yang sangat langka dan kuno dalam Broadway Jazz. 

Dan yang menarik adalah dia mengambil referensi dari All That 
Jazz yang juga final chapter tapi menceritakan perpisahan dari 
seorang koreografer pada detik-detik akhir hayatnya. Dia 
menggunakan referensi lagu yang sama, tapi diinterpretasi dan 
diaransemen ulang lagi. Ini adalah keberhasilan yang luar biasa 
karena berhasil mendapatkan tema yang sama tapi dalam 
suasana yang berbeda dari referensinya. Di sisi lain, Ara tetap 
bisa menampilkan kekhasannya sebagai milenial zaman 
sekarang. Dia juga menampilkan vokal dalam karyanya yang 
juga merupakan kekuatan dirinya. 

Pemilihan penarinya juga baik. Tidak terlalu dipaksakan juga 
koreografi yang rumit. Meski kemampuan akrobatik penarinya 
sebenarnya jauh di atas yang ditampilkan, namun ia memilih 
gerakan-gerakan yang sangat efisien, sehingga tema reunion 
and joining bisa ditangkap dengan baik. Dan karya ini bisa 
menjadi penutup yang apik, Meski, referensi yang dipilihnya 
adalah kematian, tapi dia bisa mengubahnya menjadi harapan. 
Ini brilian. Dia menampilkan glamornya Broadway dalam 
konteks drama, bukan glamor dalam konteks fashion atau 
blink-blink semata. Dramanya glamor tapi juga surealis.

Koreografi Ara ini memang tidak bisa dipentaskan secara live, 
karena bukan koreografi utuh, tapi beberapa koreografi yang 
berkesinambungan. Mungkin karena idolanya adalah Bob Fosse, 
dia memang sudah berpikir membuat dance film, sehingga 
editing-nya juga mudah. Catatannya adalah jika Ara bisa 
lebih mempelajari drama tari nusantara yang lebih mystical, 
hal ini akan memberikan depth yang lebih bagi karya-karya 
Ara di masa mendatang. 
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Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Tari
Yola Yulfianti
Aiko Senosoenoto
Josh Marcy
Siko Setyanto
Saras Dewi
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Manajer Program
Anita Dewi
Manajer Proyek
Helda Yosiana
Pelaksana Program
Burda Ulfy
Pengarah Program/
Kurator JDE Virtual 2020
Rusdy Rukmarata
Bendahara
Suryanto Tanjung
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Keuangan
Tri Suci Meilawati
Unggul Wilma 
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
Produser Pelaksana
Bayu Pontiagust
Asisten Produser
Alim Sudio
Tinny Mahdewi
Fia Cinte
Sutradara Film
Aji Rahmansyah
Asisten Sutradara
Lional Berman
Jeremy Teja Sanger
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/Judul
Peserta/

Koreografer
Platform

1

2

3

Jumat, 11 
Desember 
2020,
15.00 WIB 

Sabtu, 12 
Desember 
2020,
15.00 WIB

Minggu, 13 
Desember 
2020,
15.00 WIB

Choreo Lab 
dan Open Lab 
Upcoming 
Choreographer

Choreo Lab 
dan Open Lab 
Upcoming 
Choreographer

Choreo Lab 
dan Open Lab 
Upcoming 
Choreographer

Koreografer:
• Ufa Sofura
• Michael 
 Halim 

Koreografer:
• Denny 
 Howman
• Josh Marcy
• Reda 
 Gaudiamo

Koreografer:
• Chikal 
 Mutiara Diar
• Ara Ajisiwi

YouTube 
Indone-
siaKaya

YouTube 
Indone-
siaKaya

YouTube 
Indone-
siaKaya

CAMERA DEPARTMENT 
TEAM
Director of Photography
Bella Panggabean
2nd Unit DP
Gerry Habir
1st Assistant Camera 
Juan Setiadarma
2nd Assistant Camera
Husnan Miraza
Jimmy Jib Operator
Dedi
LIGHTING DEPARTMENT
Gaffer
Ricko Kennardy
Lighting 1
Jendral Wijaya
Lighting 2
Fabian Sutrisna
DIT
Adit
Lens Guard
Dony
ON STAGE TEAM  
Konsultan Artistik/
Penata Set
Iskandar K. Loedin
Operator Tata Suara
Agung Wahyudi
Kru On Stage & Set Prop
Sartono, Yofian Wahyu, 
Kadek Dodik Saputra, 
Suhaimi, Latip, Sukir, 
Tutut.
Koordinator Produksi
Didik Hartono
Kru Properti Tangan
Kadek Dodik Saputra

POST PRODUCTION  
Offline & Online 
Editor—Eps 1 The 
Searching & Awakening 
& Eps 6 Reunion and
Joining 
Hertri Nur Pamungkas, 
Yayak 
Eps 2 The Test & Eps 4 
The Running & Chasing 
Satrio
Eps 3 The Crisis & Eps 5 
Surrender
Rully Andriyanto
Color Grading—Eps 1 The 
Searching & Awakening, 
Eps 3 The Crisis & Eps 5 
Surrender
Kenzo Miyake of Parallel 
Studio
Eps 2 The Test, Eps 4 The 
Running & Chasing & Eps 
6 Reunion & Joining
Cressandy Rorimpa of 
Prodigi House 
Dokumentasi
Oscar Kosasih
Sukadi
Editing materi promo 
Oscar Kosasih
Agus Kurniawan
Team BTS Series
Oscar Kosasih
Alim Sudio
Harry Setiawan
OFF STAGE TEAM 
Promosi JDMU
Sena, Danang Soerjono, 
Renny Turangga, Wirya 
Kartasasmita, Iwan 
Setiawan. 
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Kerabat Kerja

Desainer Poster
Rio, Juliany Chandra. 
Team Subtitles BTS 
Frisca Saputra, 
Renny Turangga, 
Prapti.  
TIM PENDUKUNG  
Koordinator Kesra
Purwanti
Kru Kesra
Edi
Penanggung Jawab 
Security
Suratno
TIM PENGISI ACARA 
EPS 1—The Searching & 
Awakening: 
Koreografer
Ufa Sofura
Dancer 1
Lisa Maritseda
Dancer 2
Michael Tenda
Composer, arranger & 
Music Director—The 
Searching
Stevanus Lianto
Composer, arranger & 
Music Director—
The Awakening:
Aldhan Prasatya
Konsultan Wardrobe
Ufa Sofura
Stylist Wardrobe
Ufa Sofura 
EPS 2—The Test: 
Koreografer
Michael Halim
Dancer 1
Michael Halim
Dancer 2
Resti Oktaviani

Dancer 3
Priskhila Yosikha
Composer, arranger & 
Music Director—The Test 
Rifo Octavian Surya-
dharma
Stylist Wardrobe
Febrizal
EPS 3—The Crisis: 
Koreografer
Denny Howman
Dancer 1
Denny Howman
Dancer 2
Carolin Windy
Composer, arranger & 
Music Director
Rifo Octavian Suryadhar-
ma
Judul Lagu
The Crisis
EPS 4—Chasing & 
Running: 
Koreografer The Running 
& Chasing
Rusdy Rukmarata
Asisten koreografer The 
Running & Chasing
Takako Leen, Nala Am-
rytha
Composer, arranger & 
Music Director The Run-
ning & Chasing- Judul 
lagu Restoran 
Reda Gaudiamo 
Penata Rambut & Rias
Aktris Handradjasa
Engineer Rekaman Lagu 
The Running & Chasing- 
Judul lagu Restoran
Sunaryo

Penata Rambut & Rias 
Aktris Handradjasa
Engineer Rekaman Lagu 
The Running & Chas-
ing-Judul lagu Restoran 
Sunaryo
Penari The Running & 
Chasing
Josh Marcy 
Penyanyi Lagu Restoran 
Reda Gaudiamo
Penyanyi Seperti Kabut
Reda Gaudiamo, Josh 
Marcy
Kru Set & Prop
Limawan Bayu hananto, 
Refen Paryohanda, Al-
exander Wijaya, Estefen 
Rizky Propheto. 
EPS 5—Surrender: 
Koreografer
Chikal Mutiara Diar
Dancer 1
Chikal Mutiara Diar
Dancer 2
Bathara Saverigadi De-
wandoro
Composer, arranger & 
Music Director
Bagaskoro Putro Dewan-
doro
Manager Produksi
Afrilia Mustika Sari
Koordinator Kostum
Denta Sepdwiansyah 
Pinandito
Kru Tata Rambut & Rias 
Firdha Tyanisa

Kerabat Kerja

EPS 6—The Reunion & 
Joining: 
Koreografer The Reunion 
& Joining
Ara Ajisiwi
Asisten koreografer The 
Reunion & Joining
Takako Leen, Michael 
Pangerang
Penari The Reunion & 
Joining
Ara Ajisiwi, Nala Amrytha, 
Komang Aryawan, Feroni-
ca Susanna, Novita Wong, 
Ericha Vicky, Tommy 
Bagus Prakarsa, Kresna 
‘Peceng’ Wijaya, Putu 
Artawan. 
Rearranger, Composer & 
Music Director The Re-
union and Joining. Judul 
lagu: Bye Bye Life – All 
That Jazz
Michael Da Lopez
Konsultan & Stylist 
Wardrobe The Reunion 
and Joining
Aiko Senosoenoto
Koordinator Wardrobe 
The Reunion and Joining 
Connie Novia
Koordinator Kostum The 
Reunion and Joining
Dedet Turmiyati Ningsih
Kru Tata Kostum The 
Reunion and Joining
Novi Yanuardha, Kristanti 
Andriyani.
Penata Rambut & Rias 
The Reunion and Joining 
Aktris Handradjasa

Kru Tata Rambut & Rias 
The Reunion and Joining 
Nikita Mustikayani, 
Shanto, Nila Cendani, 
Frisca Saputra. 
Engineer Rekaman Lagu 
Bye Bye Life—All That 
Jazz Tarian The Reunion & 
Joining
Sunaryo
Penyanyi Tarian The 
Reunion & Joining
Ara Ajisiwi
Judul Lagu: Bye Bye Life— 
All That Jazz
Nala Amrytha, Komang 
Aryawan, Ericha Vicky, 
Kristanti Adriani. 
Kru Properti The Reunion 
& Joining
Michael Pangerang
Konsultan Finance
Suryanto Tanjung
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No. Program
Total 
Views

Like &
Dislike

Engagement

1

2

3

4

5

6

7

8

Episode 1 dan 
episode 2

Episode 3 dan 
episode 4

Episode 5 dan 
episode 6

Berbagi proses 
kreatif: 
Ufa Sofura 

Berbagi proses 
kreatif:
Michael Halim

Berbagi proses 
kreatif:
Denny Howman: 

Berbagi proses 
kreatif:
Chikal Mutiara 
Diar

Berbagi proses 
kreatif:
Denny Howman

253.388 views

243.472 views

249.473 views

32 views

28 views 

42 views

50 views

42 views

142 likes, 
2 dislikes

227 likes, 
2 dislikes

145 likes, 
7 dislikes

6 likes, 
0 dislike

4 likes, 
0 Dislike

4 likes, 
0 dislike

7 likes, 
0 dislike

4 likes,
0 dislike

Terjalin 
12 percakapan 
dalam fitur live 
chat. 

Terjalin 
33 percakapan 
dalam fitur live 
chat.

Terjalin
8 percakapan 
dalam fitur live 
chat.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
September 2020 – Januari 2021

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Diskusi Publik Komite Tari diselenggarakan tiga kali:

1. Diskusi Publik #1 
 “Menari untuk Hidup, Hidup untuk Menari” 
 Selasa, 29 September 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB
 Zoom dan YouTube DKJ

2. Diskusi Publik #2 
 “Tabu! Tabu! Tabu!”
 Selasa, 17 November 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB 
 Zoom dan YouTube DKJ

3. Diskusi Publik #3 
 “Dance: All Access”
 Selasa, 12 Januari 2021, pukul 19.00 – 21.00 WIB 
 Zoom dan YouTube DKJ

Deskripsi Kegiatan
Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan Seri Diskusi Publik 
yang dilaksanakan secara berkala. Komite Tari Dewan Kesenian 
Jakarta mengadakan 3 seri diskusi publik, yang dilakukan secara 
daring, di Zoom Dewan Kesenian Jakarta, dan ditayangkan live 
di YouTube Dewan Kesenian Jakarta secara berkala, di minggu 
pertama bulan September 2020 – Januari 2021.

Seri Diskusi Publik
Komite Tari
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Kerangka Kuratorial
Diskusi Publik #1 
“Menari untuk Hidup, Hidup untuk Menari.”
Pandemi telah mengubah dunia ini. Seluruh interaksi sosial 
turut disesuaikan demi mencegah penyebarluasan virus. 
Kebiasaan-kebiasaan baru kini diterapkan seperti menggunakan 
masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kenormalan baru, 
atau tatanan baru mengharuskan masyarakat menghindari 
kerumunan. Ruang gerak kita tengah dibatasi, 7 bulan 
lamanya masyarakat menyesuaikan diri dengan mengalihkan 
perjumpaan sosial menggunakan teknologi digital. Aktivitas 
pendidikan, hiburan, hingga perdagangan kini berlangsung 
di ruang-ruang daring. 

Lantas, bagaimana dengan tari? Tubuh yang sedang terisolasi 
tidak lagi dapat berkumpul bersama-sama menggerakan tubuh, 
ataupun berinteraksi dengan riuhnya penonton. Namun, para 
penggiat tari beserta komunitas-komunitas mengupayakan alih 
wahana sehingga tubuh dapat terus menari dan menjangkau 
tubuh yang lainnya. Menari di tengah wabah adalah elegi duka 
cita, menyaksikan tragedi kematian yang terjadi di seluruh 
penjuru dunia. Akan tetapi, menari juga adalah cara mengingat-
kan tubuh bahwa kita adalah manusia yang bebas. Tubuh kita 
dimaksudkan untuk terus bergerak, menari dengan bebas. 

Menari melalui aplikasi-aplikasi menjadi alternatif yang dilaku-
kan oleh masyarakat. Kepenatan isolasi diri, dan hilangnya 
rutinitas sosial seperti dahulu menyebabkan individu membu-
tuhkan ekspresi tari sebagai bagian dari terapi. Menari melalui 
media sosial bagi masyarakat umum adalah cara untuk menjadi 
optimis bahwa kehidupan harus terus dihadapi. Publikasi dari 
New England Journal of Medicine mengatakan bahwa menari 
menekan risiko stres dan gangguan kejiwaan hingga 75%. 
Menari dalam hal ini tidak saja kegiatan yang meningkatkan 
endorfin, namun menari juga mendorong terjadinya ‘neuroplas-
ticity’ atau kemampuan di dalam otak untuk menciptakan 

hubungan-hubungan baru antar syaraf, sehingga dapat mem-
bantu menyembuhkan cidera ataupun penyakit. 

Tentu ada rasa yang hilang dari interaksi digital, kehadiran 
virtual tidak dapat disetarakan dengan perjumpaan aktual. 
Ruang riil memungkinkan ritme tubuh satu dengan yang lainnya 
menyatu, merasuk, transformasi energi yang begitu khusyuk. 
Meski demikian, ruang digital adalah tempat terbaik sebagai 
ruang sementara dalam penantian pulihnya dunia dari Covid-19. 

Tari sebagai bagian dari seni pertunjukan mengalami tantangan 
besar. Meskipun demikian, para penggiat tari tidak surut meng-
hadapi aral pandemi ini. Dalam diskusi publik “Hidup Untuk 
Menari, Menari Untuk Hidup”, Komite Tari DKJ berupaya untuk 
mengangkat resiliensi seniman dan juga masyarakat luas 
untuk tetap menari meski dengan hambatan pembatasan 
sosial. Webinar ini menghadirkan para narasumber yang akan 
menceritakan pengalaman maupun kepakarannya terkait 
dengan dunia seni tari. 

Diskusi Publik #2 
“Tabu! Tabu! Tabu!”
Dapatkah kita membayangkan dunia dimana tubuh atau, 
ekspresi melalui tubuh tersebut bebas apa adanya? Tubuh 
terjerembab ke dalam dunia penuh dengan ikatan, norma, 
aturan dan segala ikatan sosial. Tubuh mustahil dilepaskan 
dari kekuasaan. Norma-norma yang ada merupakan hasil dari 
eksekusi kekuasaan. Kekuasaan yang menentukan apa yang 
dianggap pantas, normal atau layak. Melalui karyanya Sejarah 
Seksualitas, Michel Foucault menguraikan bagaimana tubuh 
dipersepsikan dalam historisitas. Peradaban manusia selalu 
berupaya untuk mendiskursuskan tubuh dan juga perilaku 
seks, mengartikulasikan serta menjadikannya suatu objek 
yang dapat dikaji. 
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Sejarah menuliskan perihal seks sebagai sesuatu yang tabu, 
yang perlu diawasi, ditata dan direpresi. Melalui represi itulah 
pengetahuan tentang seks diatur, khususnya persoalan apa 
yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Kekuasaan mengatur 
pengetahuan tentang tubuh, dan formulasi pengetahuan 
menyangkut tubuh tidak jauh dari obsesi untuk mengkontrol 
tubuh itu sendiri. 

Ada kebutuhan untuk menormalisasikan tubuh, untuk alasan 
apa? Kontrol sosial tentunya. Pembicaraan tentang gerak-
gerik tubuh dibatasi sejauh apa yang dianggap baik untuk 
masyarakat, juga apa yang dianggap berguna dan berfungsi 
untuk masyarakat. 

Tubuh yang menari adalah upaya seseorang mengenali tubuh-
nya sendiri. Gerakan tubuhnya adalah pemberontakan terhadap 
bagaimana pengaturan dan pengawasan terus mengancam. 
Tarian adalah suatu gugatan politis, di tengah menguatnya kon-
servatisme yang selalu menyasar pada penertiban tubuh. Dual-
isme citra tubuh yang dibentuk oleh budaya yang diskriminatif, 
mereduksi tubuh untuk berada di dua sumbu, bahwa tubuhnya 
suci atau nista. Dua status ini adalah persepsi yang dilanggeng-
kan oleh masyarakat untuk selalu mengkontrol tubuh. Lantas, 
bagaimana tarian dapat membebaskan kita? 

Seni tari sebagai cerminan dari kehidupan sosial di Indonesia 
menunjukkan keanekaragaman sebagai suatu keniscayaan. 
Masyarakat Indonesia yang kental dengan keragaman budaya, 
adat, tradisi, dan agama sepatutnya disebut sebagai mas-
yarakat multikultural. Cita-cita dari masyarakat multikultural 
adalah perayaan terhadap keanekaragaman. Suatu rekognisi 
serta penghargaan terhadap kemajemukan. Perbedaan-perbe-
daan ini mensyaratkan suatu pemahaman yang kritis terhadap 
kebebasan tubuh. Problem yang timbul adalah, dikurungnya 
tubuh dalam kotak-kotak yang permanen. Kotak-kotak ini, 
mendahului kebebasan tubuh, maupun keinginan tubuh 
untuk mencari jati dirinya.

Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Tari DKJ, 
mengangkat pembahasan ruang bagi tubuh yang semakin 
menyempit. Dengan harapan melalui diskusi ini maka akan 
mengalir percakapan yang dinamis serta terbuka tentang 
tubuh dan tari.     

Catatan di balik diskusi publik “Tabu! Tabu! Tabu!”
Tari: Tubuh dan Kebebasannya 
oleh Josh Marcy

Rasanya ketika berbicara tari sebagai sebuah ekspresi, maka 
sedikit banyak kita akan bersinggungan dengan ide mengenai 
tubuh dan kebebasannya. Hal ini juga yang mungkin menjadi 
pernyataan sekaligus pertanyaan tentang tari di era modern. 
Kalau menilik sekilas pada konteks kesenian tradisional, tari 
nampaknya lebih leluasa dalam menafsirkan kebebasan ini. 
Dalam artian bahwa tari menjadi medium yang cukup cair 
untuk dipertemukan dengan berbagai latar sosial, politik, 
budaya, dan kepercayaan setempat. Berbagai contoh 
tradisi masyarakat Indonesia yang mencerminkan hal ini 
sudah sempat kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita 
sempat membahas tentang Bissu di masyarakat Bugis dan 
Lengger Banyumas; yang mungkin keduanya serupa sebagai 
pernyataan akan realita nomena yang mampu mereka 
sadari keberadaannya. Alih-alih bersifat politis, pernyataan 
ini pun hadir secara organik.

Kembali berbicara tari sebagai ekspresi, rasanya jadi kelewat 
awam kalau hanya dikaitkan kepada praktik artistiknya saja. 
Kalau terbatas demikian, lantas bagaimana kita akan berbicara 
kebebasan tubuh mengekspresikan dirinya dalam realita 
sehari-hari? Saya pikir, kedua hal tersebut akan selalu 
bolak-balik saja. Kalau ekspresi keseharian saja sudah dikekang 
dengan brutal, apalagi nasib ekspresi dalam berkesenian.

Idealnya, tubuh memiliki kebebasan. Setidaknya kebebasan 
untuk memaknai dirinya sendiri. Namun, lewat kehidupan kita 
juga belajar bahwa tubuh pun selalu tunduk pada norma-norma 
tertentu. Yang menarik justru ketika kita bisa mengamati dan

77

Laporan Tahunan Kegiatan 2020
Dewan Kesenian Jakarta



78

mengalami tarik menarik antara kedua hal tersebut. Lantas bisa 
jadi akan dihasilkan berbagai macam tafsiran, eksperimentasi, 
dan ekspresi. Rasanya sulit juga membayangkan tubuh bisa 
memiliki kebebasan yang absolut. Mungkin saya lebih bisa me-
mahami kebebasan sebagai keleluasaan untuk mondar-mandir 
di antara berbagai kemungkinan yang ada. Celakanya adalah, 
kalau norma-norma tertentu dikonstruksikan untuk sengaja 
mempersempit keleluasaan tersebut. Kita lantas jadi “gagal 
paham” dan “gagal menilai”. Seakan-akan menggunakan 
kacamata kuda, sudut pandang kita dipersempit untuk 
meyakini suatu hal sebagai yang sebenar-benarnya benar.

Norma yang saya maksud salah satunya juga tentang moralitas. 
Terlebih saya merasa masyarakat Indonesia saat ini suka terbu-
ru-buru memberi label tubuh dengan pernyataan moral. 
Jangankan berbicara tari, topik gender dan seksualitas saja 
sudah cukup “mengancam”. Oke, katakanlah dua hal terakhir 
lebih tepat dikaitkan dengan keberpolitikan tubuh—hal yang 
telah dan sedang menjadi perjuangan pula di masyarakat Barat. 
Tapi toh, budaya kita juga tidak asing dengan hal-hal tersebut. 
Dua contoh di awal tulisan ini bisa kita lihat sebagai wujud 
keterbukaan masyarakat tradisional dahulu dalam mengamini 
topik-topik demikian. Ya, tentu ada sudut pandang yang tidak 
bisa disejajarkan antara kita dengan masyarakat Barat. Tapi, 
justru hal ini pula yang membuat saya bertanya-tanya: meng-
arah kemana kompas moral masyarakat kita saat ini? Jangan 
sampai perkembangan budaya kita malah mencerminkan 
semangat kolonial, bedanya rezim yang sekarang adalah 
moralitas yang tak berakar. 

Entah apakah catatan ini bisa berguna, yang jelas topik bahasan 
diskusi kali ini memang bisa jadi provokatif. Tapi, rasanya 
ini juga diperlukan untuk memberi respon yang sama-sama 
radikal. Memang tidak perlu bermimpi untuk bisa diterima 
dengan legowo, setidaknya perlahan kita bisa mulai mena-
namkan benih kesadaran. Kesadaran bahwa moralitas yang 
tak berakar juga bisa jadi adalah ketidak-bermoral itu sendiri.

Sekilas tentang Modern Dance dan Ekspresi Tubuh komu-
nitas LGBTQ Amerika
Tari di awal abad 20 ditandai dengan sebuah pergerakan 
Modern Dance dengan salah satu ikon yang dikenal, Martha 
Graham. Dalam beberapa kajian, Martha Graham — Graham 
Technique menjadi salah satu usaha dekonstruksi tari Barat 
yang saat itu masih sangat mengagungkan balet klasik. Ada 
“norma-norma” tertentu yang ingin dibongkar, mungkin salah 
satunya mengenai ke-eksklusifan tubuh balet yang begitu 
mengekang. Walaupun bukan yang pertama, namun Graham 
berhasil dikenal sebagai tokoh yang memberi penawaran baru 
pada dunia tari Barat. Bisa jadi ada agenda politik tertentu yang 
dibawa oleh Graham. Namun, yang menarik dan bisa kita amati 
adalah bagaimana sebuah “konsep” kemudian berubah menjadi 
kategori. Pada akhirnya, Graham Technique pun menjadi serupa 
dengan balet. Setidaknya kalau kita melihat praktik artistik 
yang begitu mengikat tubuh pelakunya, malah ikut membatasi 
keleluasaan tubuh si penari.

Pada era ‘70an, muncul gaya tari di Los Angeles, Amerika yang 
dinamakan Waacking. Mulanya tari ini hadir di klab-klab under-
ground, sebagai upaya komunitas LGBTQ untuk bisa mengek-
spresikan tubuhnya secara bebas. Tekanan sosial yang dituju-
kan pada mereka saat itu, lantas menjadikan “klab-klab” serupa 
tumbuh subur di sana. Walaupun cenderung memperlihatkan 
gerak-gerak feminim pada tubuh lelaki, namun semangat 
waacking sendiri merupakan kebebasan tubuh untuk berekspre-
si tanpa harus dibatas-batasi oleh dualitas gender. Pelakunya 
secara umum adalah komunitas gay, namun terbuka bagi 
siapapun yang ingin mengekspresikan tubuhnya.

Pada tataran tertentu, kita bisa melihat waacking sebagai 
sebuah perlawanan politik yang hadir lewat ekspresi seni. 
Tyrone Proctor sebagai salah satu ikon yang mempopulerkan 
waacking ke publik Amerika dan dunia, selalu mengatakan
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bahwa tari ini selalu tentang performance dan kekuatan komu-
nitas. Menariknya, adalah ketika waacking masuk ke Indonesia, 
ini tidak lagi berat dengan muatan politis seperti saat awal ke-
munculannya. Kehadirannya sekarang umum bisa kita amati di 
komunitas Hip-Hop Indonesia, dimana pelaku tarinya diterima 
dengan baik di ruang-ruang publik: mal, panggung-panggung 
pertunjukan, kompetisi, dan sebagainya. 

Diskusi Publik #3 
“Dance: All Access”
Aksesibilitas masih menjadi salah satu isu yang perlu dibahas 
dalam praktik kesenian Indonesia. Perihal akses setidaknya 
dapat dibahas dalam dua lingkup, yaitu pemerataannya 
secara nasional dan akses kesenian Indonesia menuju 
panggung global. Berangkat dari kedua hal ini, berbicara 
akses tidak lagi ideal kalau hanya dibebankan pada si seniman 
saja melainkan juga harus memperhatikan pemberdayaan 
ekosistem kesenian secara menyeluruh. Dalam hal ini, pembuat 
program-program kesenian (programmer), lembaga dan institusi 
seni dan kebudayaan, pemerintahan, serta mereka yang dapat 
diposisikan sebagai stakeholder within art scene, memiliki per-
an signifikan untuk memastikan aksesibilitas yang inklusif bagi 
seluruh pelaku seni.

Setelah melangsungkan Jakarta Dance Meet Up (JDMU) 2020 
lalu, diperoleh beberapa hasil yang antara lain berupa pemeta-
an isu dalam seni tari Indonesia. Salah satunya mengenai 
ketimpangan produksi pengetahuan antara satu daerah dengan 
yang lain. Namun ini bukan berarti daerah-daerah tertentu 
ketinggalan. Justru hal ini sebenarnya bisa dilihat sebagai 
keberagaman wacana yang memerlukan pembacaannya 
tersendiri dan perlu difasilitasi secara serius. Program JDMU 
yang lalu setidaknya cukup berhasil memberi wadah jejaring 
sekaligus produksi pengetahuan bersama, tanpa menjadikan 
program ini seakan-akan hanya terpusat di Jakarta saja.

Berkaca dari hal ini juga, aksesibilitas nampaknya bisa dan perlu 
diwujudkan secara dua arah, tidak melulu berpusat di Jakarta 
tetapi bersirkulasi dengan daerah-daerah lain.
 
Diskusi publik yang kali ini berjudul “Dance: All Access”, tidak 
lain bertujuan untuk menilik permasalahan aksesibilitas dalam 
praktik seni tari Indonesia. Terkait pula dengan kondisi global 
saat ini, dimana akses digital sangat memungkinkan untuk 
berjejaring dan bersirkulasi melampaui ruang dan waktu, hal 
ini seharusnya juga semakin menipiskan kesenjangan yang 
sebelumnya mengatas-namakan letak geografis. Melalui 
diskusi kali ini, kita bisa bersama-sama mengkaji upaya-upaya 
yang paling relevan dan efisien guna memberi akses inklusif 
kepada pelaku ekosistem seni tari.
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Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Tari
Yola Yulfianti
Aiko Senosoenoto
Josh Marcy
Siko Setyanto
Saras Dewi
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Judul Diskusi Pembicara Platform

1

2

3

Selasa, 29 
September 
2020
19.00-21.00
WIB

Rabu,17 
November 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
12 Januari 
2021
19.00-21.00
WIB

Diskusi Publik #1 
“Menari untuk 
Hidup, Hidup 
untuk Menari.”

Diskusi Publik #2 
“Tabu! Tabu! 
Tabu!”

Diskusi Publik #3
“Dance: All Ac-
cess”

Rusdy Rukmarata
Melati Suryodarmo
Rieka Nur Asy Syam
Marieska Febriyani
Esha Tegar
Moderator: 
Saras Dewi

Keynote Speaker:
Rianto
Penanggap:
Fajar Arcana
Rachmi Diah Larasati
Moderator: 
Saras Dewi

Bob Wardana
(Project Manager 
Erasmus Huis)
Puput Setia Susanti 
(The Japan Founda-
tion)
Keni Soetiaatmadja 
(Sasikirana Dance 
Camp)
Ratri Anindyajati 
(Produser Seni, Pro-
gram Manajer IDF)
Moderator: 
Saras Dewi

Zoom & 
live di You-
Tube DKJ

Views: 513

Zoom & 
live di You-
Tube DKJ

Views: 736

Zoom & 
live di You-
Tube DKJ

Views: 359

Manajer Program
Anita Dewi
Pelaksana Program
Burda Ulfy
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Keuangan
Tri Suci Meilawati
Unggul Wilma 

Dokumentasi
Eva Tobing
Sendie Nurseptara
Operator Teknis
Anies Wildani
Agustina
Suryanto Tanjung
Notulis
Christa Ansi
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Analisa Live YouTube 
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No.
Diskusi Publik

Komite Tari
Total 
Views

Like &
Dislike

Engagement

1

2

3

Menari untuk Hidup, 
Hidup untuk Menari

Tabu! Tabu! Tabu!

Dance: All Access

513 views

736 views

360 views

34 likes,
0 dislike

55 likes, 
2 dislikes

25 likes, 
0 dislike

Terjalin 44 
percakapan 
dalam fitur 
live chat.

Terjalin 53 
percakapan 
dalam fitur 
live chat.

Terjalin 25 
percakapan 
dalam fitur 
live chat.
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Rangkaian program Komite Teater, Dewan Kesenian 
Jakarta, pada penghujung tahun 2020 telah tuntas sesuai 
rencana penyesuaian. Situasi pandemi yang tak kunjung 
reda dan anggaran program  yang terpangkas drastis menjadi 
tantangan tersendiri bagi Komite Teater untuk merumuskan 
ulang program Djakarta Teater Platform (DTP). Satu-satunya 
program 2020 yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta 
dengan sekitar 25% pendanaan dari yang diajukan Komite 
Teater periode sebelumnya.

Sejak bulan Agustus hingga Desember 2020, Komite Teater 
periode 2020-2023 memulai kerjanya dengan penyesuaian 
pada anggaran yang ada, waktu persiapan yang singkat dan 
keharusan beradaptasi dengan situasi pandemi. Program 
Djakarta Teater Platform (DTP) 2020 menjadi helat pertama 
Komite Teater dengan semangat uji coba atas kenyataan ‘baru’. 
Komite Teater menyepakati “JEDA” sebagai tema DTP 2020. 
Pijakan dan kerangka itu dibayangkan untuk membangun 
konsistensi pelaku teater di masa pandemi panjang. Program 
ini hadir untuk lebih dari sekadar ada tapi juga sebagai upaya 
menyusun kerja kreatif keberlanjutan jika situasi pandemi dan 
pembatasan sosial masih berlangsung.

DTP kali ini menitikberatkan pada proses laboratorium pencip-
taan. Prioritas DTP 2020 adalah memberi tempat kepada pelaku 
teater hasil kurasi Komite sebelumnya yang telah berproses. 
Namun, karena adanya perubahan bentuk program dan visi 
kuratorial maka sejumlah penampil mengundurkan diri dan 
segera digantikan oleh seniman dari Jakarta dan wilayah lain 
di Indonesia. Selain menampilkan proses karya para seniman, 
DTP juga melibatkan sejumlah penanggap kritis dari berbagai
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Suaeb Mahbub / Anggota

Pengantar
Ketua Komite Teater
Bambang Prihadi



90

latar disiplin dan seniman luar negeri dalam presentasi 
work in progress tersebut. Sebagai usaha adaptasi dan alter-
natif  bentuk teater di masa pandemi, ada dua grup teater 
yang melakukan penciptaan karya di ruang alternatif. Yang 
pertama, pertunjukan di sebuah rumah besar dengan penyiaran 
daring menggunakan teknik sinematografi. Yang kedua pertun-
jukan di Kampung Pulo, bantaran Sungai Ciliwung yang direkam 
dan disebarluaskan melalui kanal YouTube dengan bentuk 
yang terinspirasi dari cara komunikasi kita selama pandemi, 
video call dan OBS Awalnya kedua grup ini akan diujicobakan 
untuk menjadi pertunjukan hibrid (pertunjukan langsung 
terbatas) tetapi karena situasi tak memungkinkan maka 
eksplorasi yang digunakan dalam metode penyajian pertun-
jukan menjadi tawaran utamanya. 

Sejauh yang ingin dicapai dalam program tersebut, Komite 
Teater melihat usaha keras peserta untuk menyiapkan presen-
tasi yang berbeda dengan pola dan cara sebelum pandemi. 
Hal ini dinilai bukan sebatas siasat, lebih dari itu, menggali 
potensi melalui adaptasi kreatif  yang dilakukan peserta secara 
keseluruhan. Komite Teater mencatat sejumlah temuan yang 
dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan DTP di tahun men-
datang, seperti kerja kolaboratif dengan seniman lintas media 
dan penguasaan pengetahuan digital dalam penciptaan.

Bagian lain dari program DTP 2020 ini adalah Lokakarya Pen-
ciptaan Teater. Lokakarya ini merupakan forum untuk mengasah 
metodologi penciptaan teater di antara para sutradara teater 
dari kelompok-kelompok di lingkungan Festival Teater Jakarta 
(FTJ) yang tergabung dalam 5 perhimpunan teater di Jakarta. 
Dari setiap perhimpunan teater, dipilih 3 sutradara untuk secara 
bersama selama total 5 hari (daring dan luring) mengelaborasi 
seberapa jauh pentingnya metodologi penciptaan teater.

Program kedua yang berhasil dilakukan sebagai usaha kon-
solidasi pelaku Festival Teater Jakarta, khususnya, yang batal 
dilakukan karena pendanaan (dialihkan ke sektor Kesehatan 
oleh Pemprov DKI Jakarta), adalah Forum Teater Jakarta. Walau-
pun tujuan awal penyelenggaraan ini untuk menampung dan 

pelaku FTJ—seniman dan penonton, tetapi pada pelaksanaan-
nya program ini semkain meluas guna melihat perencanaan 
program-program Komite Teater ke depan. Kami melihat 
kehadiran program ini penting tak hanya bagi branding FTJ 
tapi juga penjajakan komite teater yang baru melihat masalah 
dan peluang untuk perencanaaan ke depan. Untuk itu, Komite 
Teater mencari dukungan dana dari pihak swasta untuk melak-
sanaan program ini. Program ini kemudian ditaja oleh Djarum 
Foundation Bhakti Budaya. Pada pelaksanaannya, Komite Teater 
kemudian mengundang stakeholder yang terdiri dari para 
presenter, programmer, produser, kritikus, peneliti, lembaga 
pemerintah, pendonor swasta, institusi Pendidikan tinggi, 
institusi Pendidikan menengah awal dan seniman dalam 
rangkain forum group discussion (FGD). FGD Forum Teater 
Jakarta dibagi dalam tiga kelompok  dengan jumlah peserta 
terbatas, masing-masing 15 orang. 

Kelompok 1 membincang soal ekosistem teater di Jakarta. 
Mengundang banyak pihak yang terlibat dalam mendukung 
pengembangan teater di Jakarta, antara lain: Dinas Kebudayaan 
DKI Jakarta,  Disparekraf DKI Jakarta, Salihara, Ciputra Artpre-
uner, Goethe Institut, Lembaga Kebudayaan Betawi, Badan 
Musyawarah Masyarakat Betawi, aktivis teater kampus, praktisi 
teater komunitas di Jakarta dan perwakilan penonton teater. 
Banyak soal yang  ditemukan terutama pada masa pandemi ini. 
Mulai dari biaya pemeliharaan gedung dan rentannya peralatan 
pertunjukan yang lama tidak terpakai, hingga penonton baru 
yang semakin terbuka. Semuanya menjadi bahan  masukan dan 
pijakan penyusunan  program pada tahun  mendatang.

Kelompok 2 mendiskusikan pedoman FTJ 2017. Tema ini diang-
kat sebagai pintu masuk Komite Teater DKJ untuk mengajak 
seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FTJ selama 
ini untuk membaca kembali secara kritis pedoman FTJ 2017, 
sekaligus menawarkan kemungkinan perubahan dan pengem-
bangannya. Bertolak dari upaya mengintegrasikan kegiatan 
pembinaan teater di Jakarta dalam satu semangat perencanaan
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bersama. Hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencapai hasil 
yang dapat terukur dan merata dirasakan oleh para pelaku 
muda di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Kelompok 3 membahas proses penciptaan teater anak dan 
pelajar.  Kategori teater masa tumbuh yang perlu diberi per-
hatian pula dalam membincang ekosistem teater di Jakarta.  
Komite mengundang sejumlah penggiat teater anak dan 
sejumlah lembaga yang terkait dengan masa pertumbuhan 
anak dan remaja, antara lain: praktisi teater anak dan pela-
jar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, ketua 
perhimpunan guru seni budaya,  dekan seni pertunjukan IKJ, 
penyelenggara festival teater anak dan pelajar. Dari perbin-
cangan intensif selama 3 jam via daring yang dimoderatori 
oleh Adinda Luthvianti, tergambar sejumlah persoalan yang 
butuh perhatian dan kerjasama semua pihak.

Sebagai penutup program Forum Teater Jakarta, Komite Teater 
menyelenggarakan pembacaan  dramatik  melalui daring yang 
dibawakan tiga kelompok teater Jakarta: Teater Pandora, Lab. 
Teater Fitrah dan Teater Alamat. Masing-masing grup mem-
bawakan naskah pilihannya. Kegiatan ini sebagai sebuah upaya 
kecil dari Komite Teater untuk menjaga ruang proses kreatif di 
masa pandemi. Diharapakan dapat menjalin kerjasama pada 
tahun mendatang dengan grup-grup dan atau seluruh pihak 
yang terlibat dalam program Komite Teater di tahun 2020 ini.  

Program ketiga adalah Diskusi Publik yang diselenggarakan 
sebanyak 3 kali melalui kanal youtube DKJ. Diskusi Publik 
pertama membicarakan salah satu aspek yang spesifik, 
mendasar dan paling terdampak dalam kaitannya antara 
teater dengan kondisi pandemi ini, yaitu relatif sulitnya kini 
membuat pertunjukan teater secara live performance, pertun-
jukan langsung, dimana penonton dan pertunjukan berada 
dalam satu momentum ruang dan waktu yang sama. Diskusi 
Publik kedua membedah buku Wiratmo Soekito “Drama 
Berakhir dengan Diskusi-63 Esai Teater,” sebuah buku yang

menegaskan bahwa drama atau teater merupakan sebuah 
bidang kesenian yang berkaitan dengan seluk-beluk pengeta-
huan lainnya. Sedangkan Diskusi Publik ketiga membuka pem-
bahasan penonton teater sebagai bagian dari ekosistem teater 
yang masih perlu diamati dan diteliti secara komprehensif 
untuk memperkaya penciptaan dan pengetahuan dalam 
ekosistem teater.

Beberapa masalah dan catatan penting yang Komite Teater 
gunakan sebagai pijakan pelaksanaan tugas di tahun 2021-2023 
adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya mediasi semua stakeholder teater untuk 
 mensinergikan dan menguatkan jejaring ekosistem teater.
2. Diperlukan dukungan program untuk penguatan sumber   
 daya pelaku teater di setiap wilayah dan kategori usia.
3. Berkoordinasi dengan Disdik DKI Jakarta dan Dikti Kemdikbud  
 dalam penguatan komunitas teater di sekolah dan di 
 kampus.
4. Diperlukan program.pembinaan teater yang terpadu, 
 bekerjasama dengan berbagai pihak.
5. Diperlukan forum pengembangan teater yang progresif   
 dengan menghadirkan sejumlah pelaku teater dalam 
 dan luar negeri  dalam projek kolaborasi. Di pihak lain, 
 mengundang  produser dalam dan luar negeri untuk 
 mempercepat tahap peluasan pasar teater (festival/ 
 forum/penonton). 
6. Bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan   
 produksi pengetahuan melalui penelitian dan diskusi serta   
 distribusi merata ke seluruh pelaku.
7. Menginisiasi program yang fokus pada proses terutama di   
 masa pandemi.
8. Diperlukan dialog lanjutan yang komprehensif untuk 
 menuangkan catatan di atas dalam program dkj yang 
 strategis, taktis, terencana dan terukur. 
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
20 – 29 November 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Djakarta Teater Platform 2020 terbagi atas empat mata acara 
yang diselenggarakan secara daring dan luring:
a. Daring 
 - Zoom (Lokakarya Penciptaan Teater, Diskusi Buku, Ruang   
  Presentasi Proses Karya, Presentasi Karya Panggung Luar) 
 - YouTube (Penayangan Diskusi Buku, Ruang Presentasi   
  Proses Karya, Presentasi Karya Panggung Luar) 
b.  Luring 
 Huma Ark, Jagakarsa (Lokakarya Penciptaan Teater) 

Deskripsi Kegiatan
Djakarta Teater Platform mengusung semangat pertemuan dan 
proses yang melatari terciptanya sebuah karya. Melalui forum 
ini, Komite Teater menyediakan ruang bagi seniman bertemu 
dengan pengamat, kritikus, presenter, publik, produser, birokrat 
dan terutama dengan seniman teater lain dan seniman dari 
disiplin seni lain. 

Untuk memenuhi tujuan tersebut, program ini terbagi atas
empat mata acara: 
1. Lokakarya Penciptaan Teater
2. Diskusi Buku
3. Ruang Presentasi Proses Karya 
4. Presentasi Karya Panggung Luar 

Djakarta Teater Platform
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Kerangka Kuratorial
JEDA
Djakarta Teater Platform mengusung semangat pertemuan dan 
proses yang melatari terciptanya sebuah karya yang berbeda 
dengan situasi dan kondisi sebelumnya. Forum ini, diniatkan 
untuk merefleksi keadaan dengan menyediakan ruang bagi 
seniman bertemu dengan seniman lain, pengamat, kritikus, 
presenter, publik, produser, dan birokrat melalui media daring. 

Hari ini kita berada dalam kenyataan baru sebagai akibat dari 
pandemi global. Kenyataan yang mempengaruhi berbagai di-
mensi kehidupan, termasuk perkembangan seni pertunjukan 
di seluruh dunia. Dampak yang tak terbayang sebelumnya oleh 
mayoritas kita adalah pemisahan publik dengan karya, bahkan 
karya dengan seniman penciptanya. Sebagaimana transformasi 
secara simultan yang terjadi dalam pola interaksi di berbagai 
kegiatan sosial dan profesi. 

Dalan sejarah panjangnya, seni, terutama teater, boleh dibi-
lang pantang menyerah berhadapan dengan faktor-faktor yang 
melemahkannya. Oleh karena itu, Covid-19 yang urung redup 
kiranya menjadi momen penting bagi seluruh pihak, untuk
melihat kembali apa yang telah dikerjakan dan berkembang 
dalam skena pertunjukan hingga hari ini serta mendiskusikan 
bagaimana teater mengambil tempat dan bekerja di hari esok. 
Maka perlahan tapi pasti, pegiat teater dapat mengambil lang-
kah-langkah untuk menemukan cara dan siasat menciptakan 
karya dengan segala keterbatasan dan kebaruan. 

Menghadapi perubahan yang masif dan rapid, kita perlu 
menarik jarak dan melihat dengan lebih luas melalui jeda. 
Jeda adalah sebuah situasi henti yang tak pasif sepenuhnya. 
Dalam jeda kita menarik napas, melakukan refleksi panjang 
sekaligus mempersiapkan hal yang berikutnya kita lakukan. 
Semangat inilah yang kami ambil sebagai tema perancangan 
Djakarta Teater Platform 2020. Melalui sejumlah programnya, 
kami mengajak seniman, pegiat teater, pengamat, produser, 
birokrat dan publik seni untuk memperkuat jaringan dan kerja 

artistik menelusuri dialektika perwajahan kesenian hari ini yang 
memanfaatkan media digital. 

Dunia virtual dan produksi digital digunakan sebagai alternatif 
berkesenian di masa pandemi. Ia memungkinkan sebuah karya 
atau kerja artistik menembus batas-batas lama dan beradapta-
si dengan hal-hal baru yang perlu ditimbang untuk pemulihan 
keadaan dunia kesenian pasca pandemi. Hal ini bisa dinilai 
sebagai peluang bahkan tantangan. Perdebatan di antaranya 
bisa kita gunakan sebagai amunisi untuk membaca lebih jernih 
dalam mengatur siasat penciptaan dan penyajian karya. Di situ-
lah, Djakarta Teater Platform membentang wacana dalam Jeda 
ini yang diturunkan dalam rangkaian presentasi proses karya, 
presentasi karya panggung luar dan lokakarya yang menjadi 
program utama tahun ini. 
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Kerangka Kuratorial
1. Lokakarya Penciptaan Teater
Beberapa tahun belakangan ini, Komite Teater-DKJ menyadari 
pentingnya metode penciptaan karya sebagai langkah-langkah 
sistematis dari pembuatan karya, termasuk pertunjukan teater. 
Lokakarya ini merupakan forum untuk mengasah metodologi 
penciptaan teater di antara para sutradara teater dari kelom-
pok-kelompok di lingkungan Festival Teater Jakarta (FTJ) yang 
tergabung dalam 5 asosiasi teater di Jakarta. Dari setiap asosia-
si teater, telah dipilih 3 sutradara untuk secara bersama selama 
total 5 hari (daring dan luring) mengelaborasi seberapa jauh 
pentingnya metodologi penciptaan teater. 

Fasilitator akan bertolak dari rencana proyek pertunjukan 
setiap sutradara yang sedang atau akan digarap. Adapun 
output d ari lokakarya ini diharapkan para sutradara dapat 
menghasilkan catatan konsep pertunjukan yang detail, terukur 
dan artikulatif dimana catatan tersebut bisa digunakan sebagai 
panduan untuk menciptakan pertunjukan yang konseptual, 
tidak semata jatuh pada titik ekspresi. 

Lokakarya ini diniatkan sebagai ruang belajar bersama yang 
akan dipantik dan dipantulkan dari Metode Penciptaan Bersa-
ma Teater Garasi dan pengalaman Yudi Ahmad Tajudin sebagai 
sutradara. Sebentuk tawaran atas pola dan cara tertentu 
membuat karya pertunjukan teater. Karenanya, tidak ada 
keinginan untuk mengarahkan para peserta untuk menerapkan 
pola-pola tertentu dalam penciptaan karyanya. Kecuali, sebagai 
upaya menghadirkan pembahasan tentang metodologi 
penciptaan teater yang konseptual. Lebih dari itu, menjadi 
cermin untuk merefleksikan pola kerja para sutradara di 
lingkungan FTJ selama ini

2. Diskusi Buku
Diskusi ini melengkapi diterbitkannya buku kumpulan esai 
Wiratmo Soekito “Drama Berakhir dengan Diskusi”, kerjasama 
Dewan Kesenian Jakarta dengan Institut Kesenian Jakarta. 

Wiratmo Soekito adalah pengajar Apresiasi Drama di Institut 
Kesenian Jakarta. Dengan peran sebagai konseptor Manifes 
Kebudayaan 1963, yang menolak posisi kebudayaan dalam 
subordinasi politik, kedudukan Wiratmo Soekito dalam 
kebudayaan Indonesia adalah sentral. 

Beranjak dari pemikiran-pemikirannya dalam bidang kebu-
dayaan, kesusastraan, dan politik, diskusi ini akan berpusat 
pada pengamatan Wiratmo Soekito terhadap teater.

3. Ruang Presentasi Proses Karya 
Sebagai perwujudan dari tema tahun ini, JEDA, kami menyadari 
pentingnya memberi ruang bagi karya-karya yang masih terus 
mencari bentuk, kolaborator dan penajaman melalui pertukaran 
gagasan. Komite Teater menghadirkan enam karya dalam 
proses (work in progress) yang tercetus di masa vakum-pentas 
atau yang mengalami penundaan selama pandemi. Diharapkan 
dapat mengambil waktu untuk memeriksa kembali proses 
penciptaan atau rencana penyajian karya dalam ruang ini. 

Karya-karya ini memiliki kesinambungan satu dengan lainnya 
terutama dalam hal retrospeksi budaya dan pemaknaan 
hubungan manusia dan lingkungannya sebagai cara memaknai 
situasi hari ini. 

Keenam karya ini mempresentasikan pencapaian prosesnya 
dengan memanfaatkan fitur dan fasilitas daring berupa reka-
man video, drama audio maupun permainan interaktif. Kami 
juga mengundang sejumlah pelaku seni pertunjukan dan 
lintas media untuk hadir sebagai penanggap karya. Harapannya 
ruang presentasi karya dalam proses ini mampu menjadi ruang 
jeda untuk membuka jaringan dan peluang mengatasi keter-
batasan gerak dan pertemuan kita hari ini. 
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4. Presentasi Karya Panggung Luar 
Presentasi karya panggung luar di perhelatan Djakarta Teater 
Platform 2020, ditujukan sebagai ruang uji bentuk karya di masa 
pandemi. Seniman dan grup terpilih menginisiasi sebuah proyek 
presentasi langsung dengan sejumlah tawaran terkait dengan 
pementasan teater di ruang dan media baru serta 
protokol baru. 

Ini sekaligus menjadi perwujudan konkret untuk memperlihat-
kan proses adaptasi teater dalam situasi dan konteks hari ini. 
Kemungkinan juga tempat baru untuk menguatkan tawaran 
dramaturgi WFH atas pertunjukannya di masa pandemi dengan 
keterlibatan publik yang terbatas. Kali ini dua penyaji terpilih di 
DTP 2020 difokuskan pada grup yang bergiat di wilayah Jakarta 
dengan berbagai pertimbangan taktis dan strategis. 

Keduanya, menawarkan uji bentuk karya adaptasi masa pan-
demi dengan cara yang berbeda. Ditonton dengan publik terba-
tas dan disiarkan secara digital livestreaming di kanal Dewan 
Kesenian Jakarta. Diharapkan karya tersebut dapat memberi 
ruang percakapan dan rangsangan atas kemungkinan kreativi-
tas lain dari penciptaan teater di masa mendatang. 
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Kegiatan Peserta/Pembicara Platform

1

2

3

4

5

21-22 
November 
2020
14.00-17.00
WIB

23,25 & 27 
November 
2020
13.00-18.00
WIB

Rabu, 25 
November 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa, 24 
November 
2020
15.00-17.00
WIB

Kamis, 26 
November 
2020
15.00-17.00
WIB

Lokakarya
Penciptaan
Teater

Diskusi Buku

Ruang Presentasi 
Proses Karya

Fasilitator:
Yudi Ahmad Tajudin
Peserta:
15 Sutradara terpilih 
dari Lingkungan 
Festival Teater 
Jakarta.

Pembicara:
Afrizal Malna, Seno 
Gumira Ajidarma
Moderator:
Dymussaga

Penyaji:
Mesin Hamlet oleh 
Unlogic Theatre, 
Otobiografi oleh 
Rokateater, Situs 
oleh Lembaga Teater 
Selembayung
Moderator:
Muhammad Abe

Penyaji:
Kota Kami Dijaga 
Mitos-Mitos Kece-
masan oleh Sun 
Community, Beras 
Dhumpah oleh 
Language Theatre
Susur Jalin: Kola-
borasi Abdi Karya 
(ID) & Theatr na nÓg 
(Inggris)
Moderator: 
Rama Thaharani 

Zoom 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta 

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Zoom 
Webinar 
(undangan) 
& YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Kegiatan Peserta/Pembicara Platform

6

7

Sabtu, 28 
November 
2020
20.00-22.00
WIB

Minggu, 29 
November 
2020
16.00-17.00
WIB

Presentasi Karya
Panggung Luar

Penyaji: 
Teater SIM
Sutradara: 
Athpal Paturusi
Karya: 
Pembajak Makan 
Malam

Penyaji:
Teater Ghanta
Sutradara: 
Yustiansyah Lesmana
Karya: 
Musim Ketiga; Tempat 
Terbaik di Dunia

YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Teater
Bambang Prihadi
Dendi Madiya
Nurul Susantono
Rebecca Kezia
Suaeb Mahbub
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Manajer Program
Anita Dewi
Pelaksana Program
Afifa Ezi
Pelaksana Proyek
Yusuf Purnama Bakrie
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Farras Safira
Keuangan
Tri Suci Meilawati
Unggul Wilma 
Indra Kurniawan
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
Lokakarya
Yudi Ahmad Tajudin
Huma Ark
Pembicara DIskusi
Afrizal Malna
Seno Gumira Ajidarma
Presentasi Karya 
Panggung Luar
Teater Ghanta
Teater SIM

Ruang Presentasi 
Proses Karya
Unlogic Theatre
Roka Teater
Lembaga Teater Selembayung
Sun Community Language Theatre
Kolaborasi Abdi Karya & 
Theatr na nOg (UK)
Moderator
Muhammad Abe
Rama Thaharani
Dymussaga
Penulis
Heru Joni Putra
Penerjemah Konsekutif
Anggraeni Dewi
Penerjemah Buku
Betha Uminajiba
Operator Teknis
Suryanto Tanjung
Jimmy Wijaya
Reynold Andika Pranoto 
Andri 
Harry Setiawan 
Agustina 
Undangan
Anom Ebbieyoso
Pengantar Tamu
Muhammad Firmansyah
Christa Ansi
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
7-9 dan 12 Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Forum Teater Jakarta 2020 terbagi atas tiga mata acara yang 
diselenggarakan melalui platform Zoom dan YouTube DKJ: 
1. Forum Diskusi Terbatas 
2. Pentas Pembacaan Dramatik Daring 
3. Bincang Komite Teater 

Deskripsi Kegiatan
Forum Teater Jakarta adalah upaya Komite Teater DKJ untuk 
mempertemukan berbagai pihak terkait dalam ekosistem 
teater. Bertujuan untuk memberi dampak pada pertumbuhan 
dan perkembangan teater melalui percakapan yang terjadi. 

Kerangka Kuratorial
Masih dalam semangat JEDA di masa pandemi, Komite Teater 
Dewan Kesenian Jakarta menginisiasi serangkaian forum fokus 
diskusi terbatas yang hendak mempertemukan berbagai pihak 
terkait. Tujuannya lebih pada upaya memantik persoalan yang 
tidak baru dalam dinamika perwajahan teater di Jakarta. Namun 
cukup memberi dampak pada pertumbuhan dan perkembangan 
teater selama ini. Diangkat ke atas meja percakapan melalui 
aplikasi daring untuk kemudian dibaca ulang secara seksama, 
diperdebatkan, ditawar dan kemudian disesuaikan pada kebu-
tuhan dan tantangan kesenian mutakhir. Juga Pentas Pemba-
caan Dramatik yang akan memuat percakapan atas konsep
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penciptaan yang menjadi bagian dari rencana produksi selan-
jutnya. Bertujuan menimbang kemungkinan lain dalam praktik 
pertunjukan teater di masa mendatang. 

Komite Teater DKJ kemudian menyebutnya; Forum Teater 
Jakarta. Terurai dalam 2 bentuk kegiatan; 3 Fokus Diskusi dan 
Pembacaan Dramatik dari 3 kelompok teater. Fokus diskusi 
pertama mengangkat soal ekosistem teater di Jakarta. 
Mengundang pelaku teater, penonton, institusi pemerintah, 
pengelola tempat, lembaga asing, lembaga donor, produser, 
penyelenggara festival, pengamat dan akademisi. Membayang-
kan percakapan strategis untuk menguatkan kerja jaringan, 
optimalisasi subsidi dan bantuan serta distribusi pengetahuan. 
Mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak untuk mendorong 
peningkatan mutu karya teater dan dampak sosial ekonominya. 

Fokus diskusi kedua mengangkat soal proses penciptaan teater 
anak dan pelajar. Mengundang pelaku teater anak dan pelajar, 
psikolog anak, institusi pemerintah, penyelenggara festival 
dan praktisi Pendidikan. Membayangkan percakapan yang 
dipantik dari proses penciptaan teater yang diharapkan 
memberi pantulan pada penyelenggaraan festival teater 
anak -pelajar, dan penyelenggara pendidikan formal, juga 
sebaliknya. Fokus diskusi ketiga menyoal pedoman Festival 
Teater Jakarta 2017. Mengundang praktisi teater dari lingkungan 
FTJ, perwakilan perhimpunan teater dari 6 wilayah, perwakilan 
juri, perwakilan lulusan FTJ, institusi pemerintah, dan pengamat. 
Membayangkan sebuah percakapan produktif yang berpijak 
dari pedoman pelaksanaan festival teater Jakarta 2017 yang 
disepakati 12 stakeholder FTJ. Menawarkan bentuk penyeleng-
garaan yang terintegrasi dalam satu kapal besar kepanitiaan. 
Tak lain, demi menjawab tantangan FTJ di masa mendatang. 

Turunan lain dari Forum ini adalah Pembacaan Dramatik dari 
3 kelompok teater terpilih. Setiap kelompok bertolak dari 
naskah pilihan yang menjadi pijakan karya pertunjukan 
mereka selanjutnya. Sebagai upaya kecil mendorong upaya 
keterlibatan publik, sejak mula proses penciptaan digelar 
oleh sebuah kelompok. Selain membuka percakapan atas 

kemungkinan dramaturgi lain selama atau bahkan pasca 
pandemi. Singkat kata, Forum Teater Jakarta ini dialamatkan 
untuk membahas seksama masa depan pembinaan, pengem-
bangan, perluasan dan penguatan kerja-kerja kesenian teater 
dalam lingkup ekosistemnya. Mengidentifikasi masalah dan 
menentukan arah perbaikan kedepannya melalui kebijakan 
dan program dewan kesenian Jakarta Sebagai produk budaya 
yang merekam perjalanan kehidupan umat manusia, yang men-
syaratkan keterlibatan masyarakat dan negara di dalam dirinya.

Rangkaian Kegiatan

Forum Diskusi Terbatas
1. “Ekosistem Teater Jakarta: Penguatan Jaringan, Bantuan, 
 dan Distribusi Pengetahuan”
Forum diskusi ini dihadirkan untuk memfasilitasi terjadinya 
percakapan strategis para pelaku ekosistem teater di Jakarta 
untuk menguatkan kerja jaringan, optimalisasi subsidi dan 
bantuan serta distribusi pengetahuan. Juga bertujuan untuk 
mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak untuk mendorong 
peningkatan mutu karya teater dan dampak sosial ekonominya.
Adapun sasaran acara ini yaitu:
1.  Pelaku teater
2.  Penonton
3.  Institusi pemerintah
4.  Pengelola tempat
5.  Lembaga asing
6.  Lembaga donor
7.  Produser
8.  Penyelenggara festival
9.  Pengamat
10. Akademisi

2. “Evaluasi Pedoman Festival Teater Jakarta 2017 sebagai 
 Lembaga Pembinaan dan Penciptaan Karya”
Forum diskusi ini dilaksanakan untuk memulai sebuah perca-
kapan produktif yang berpijak dari pedoman pelaksanaan 
Festival Teater Jakarta 2017 yang disepakati 12 stakeholders FTJ.
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Di samping itu, diskusi ini menawarkan bentuk penyelengga-
raan yang terintegrasi dalam satu kapal besar kepanitiaan 
sebagai upaya untuk menjawab tantangan FTJ di masa 
mendatang.

Sasaran acara ini mencakup:
1. Praktisi teater dari lingkungan FTJ
2. Perwakilan perhimpunan teater dari 6 wilayah
3. Perwakilan juri
4. Perwakilan lulusan FTJ
5. Institusi pemerintah
6. Pengamat

3. “Proses Penciptaan Teater Anak dan Pelajar dalam Metode   
 Pendidikan Kreatif”
Forum diskusi ini dilakukan atas dasar keresahan langkanya 
teater anak dan pelajar yang memang ditujukan untuk anak-
anak dan pelajar. Maka dari itu, tujuan forum diskusi ini adalah 
mengangkat soal proses penciptaan teater anak dan pelajar 
serta mendorong kreativitas anak lewat seni teater.

Sasaran diskusi yaitu:
1. Pelaku teater anak dan pelajar
2. Psikolog anak
3. Institusi pemerintah
4. Penyelenggara festival
5. Praktisi pendidikan

Pentas Pembacaan Dramatik
Pandemi memaksa para pelaku teater untuk berjarak dengan 
penontonnya. Namun, perkembangan media daring justru 
semakin kuat dan tidak sedikit pelaku teater yang mulai 
memanfaatkannya untuk memberikan tawaran-tawaran baru 
pada bentuk pertunjukan. Untuk itu, pentas pembacaan drama-
tik ini digagas untuk membuka percakapan atas kemungkinan 
dramaturgi lain selama atau bahkan pasca pandemi. Dengan 
memanfaatkan Zoom sebagai medianya pentas ini diharapkan

dapat menjadi upaya untuk memperlihatkan bagaimanaseni-
man teater berproses dan beradaptasi, sekaligus mendorong 
keterlibatan publik, sejak mula proses penciptaan digelar oleh 
sebuah kelompok.

Bincang Komite Teater
Di penghujung Forum Teater Jakarta ini, Komite Teater meng-
gelar diskusi publik terbuka untuk merefleksikan hasil semen-
tara dari 3 forum diskusi terbatas. Mengundang dan memicu 
publik untuk turut menyampaikan masukan dan sudut pandang-
nya melalui aplikasi daring terhadap topik-topik yang menjadi 
pembahasan dalam FGD, Bincang Komite ini diharapkan 
dapat memantulkan pandangan beragam yang dapat 
mematangkan arah perbaikan dan pengembangan ekosistem 
teater bersama-sama.Lebih dari itu dapat memberi amunisi 
pada penyempurnaan dan perluasan program-program komite 
teater dewan kesenian Jakarta. Adapun diskusi publik ini akan 
diawali dengan pemutaran video dalam bentuk highlights, 
hasil diskusi dari forum diskusi yang dilaksanakan pada 
tanggal 7-9 Desember 2020.
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Rangkaian Kegiatan: Forum Diskusi Terbatas

No. Waktu Tema/Judul
Diskusi

Platform

1 Senin, 
7 Desember 
2020
10.00-13.30
WIB

Sesi 1: 
“Ekosistem 
Teater Jakarta: 
Penguatan 
Jaringan, 
Bantuan, dan 
Distribusi 
Pengetahuan.”

Fasilitator:
Joned Suryatmoko
Peserta:
• Aditya, Sanggar   
 Laguna Pulau 
 Untung Jawa 
• Bayu Pontiagust,   
 Produser Musikal 
• Bram Abdinagoro,   
 Pemerhati Teater   
 & Dosen DRM 
 Binus University 
• Dinyah Latuconsina,  
 Goethe-Institut   
 Indonesia 
• Edian Munaedi,   
 Sutradara Teater   
 Stasiun 
• Ening Nurjanah,   
 Program Manager,   
 Salihara 
• Gumilar Ekalaya,   
 Plt. Kadis Parekraf   
 Provinsi DKI Jakarta 
• Imam Hadi Purnomo,  
 Sekertaris Kadisbud   
 Dinas Kebudayaan   
 DKI Jakarta 
• Imas Darsih, 
 Sutradara Sandiwara   
 Sunda Miss Tjijih 
• Imbong Hasbullah,   
 Sekjen Lembaga 
 Kebudayaan Betawi
• Remon Ghazaly,   
 Sutradara Teater   
 Camuss 
• Sri Muliani, Eks-
 Direktur Ciputra 
 Artpreneur 
• Tahyudin, Wakil Ketua  
 Bamus Provinsi DKI   
 Jakarta 

Zoom 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Peserta/
Pemantik

Rangkaian Kegiatan: Forum Diskusi Terbatas

No. Waktu Tema/Judul
Diskusi

Platform

2 Selasa, 
8 Desember 
2020
10.00–13.30
WIB

Sesi 2: 
“Evaluasi 
Pedoman 
Festival Teater 
Jakarta 2017 
sebagai 
Lembaga 
Pembinaan 
dan Penciptaan 
Karya.”

Fasilitator:
Madin Tyasawan
Peserta:
• Acep S. Martin, Teater   
Poros 
• Aditya, Sanggar
  Laguna, Pulau
  Untung Jawa 
• Budi Yasin, Teater   
 Alamat 
• Dewi Noviami, Koor-  
 dinator Program   
 “Berdaya Bersama”,   
 Kayan Production 
• Dindon WS, Teater   
 Kubur 
• Echo Chotib, Teater   
 eLnama 
• Ipeh Chupachabra, 
 Manajer Produksi,   
 Teater Ghanta 
• Iqbal Samudra,   
 Kelompok Pojok 
• Joind Bayuwinanda,   
 Sutradara, Aktor,   
 Acting Coach 
• Kris Aditya, Ketua   
 Asosiasi Jakarta   
 Pusat
• Malhamang Zamzam,   
 Sutradara dan    
 Pimpinan Bandar   
 Teater Jakarta 
• Maya Azeezah, 
 Sutradara dan Pimpinan  
 Maura Lintas Teater 
• Ragilbiru, Ketua Umum   
 IKATAMUR
• Rusmantoro, Kepala   
 Seksi Lembaga   
 Kebudayaan Dinas   
 Kebudayaan DKI 
• Moh. Yusro, Lembaga   
 Teater Jakarta 
• Zoebir, Seniman, Mata   
 Art Community 

Zoom 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Peserta/
Pemantik
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Rangkaian Kegiatan: Forum Diskusi Terbatas

No. Waktu Tema/Judul
Diskusi

Platform

3 Rabu, 9 
Desember 
2020
10.00-13.30
WIB

Sesi 3: 
“Proses 
Penciptaan 
Teater Anak 
dan Pelajar 
dalam Metode 
Pendidikan 
Kreatif”.

Fasilitator:
Adinda Luthvianti
Peserta:
• Acep S. Martin, Teater   
 Poros 
• Anto Ristargie, Seni-
 man, Art Manager
• Christina Tulalessy,   
 Balitbang Kemdikbud
• Dedi Wijaya, TGUPP   
 Pemprov DKI Jakarta
• Djaelani Manock, 
 Sutradara, Teater   
 Lorong 
• Elia Yovan Chandra, •  
 Head of Performing   
 Arts Program,    
 Sekolah Cikal 
• Gilang Yudhi Prata-
 ma, Komisi Perlin-
 dungan Anak 
 Indonesia 
• Iqbal Samudra,   
 Kelompok Pojok 
• Jose Rizal Manua,   
 Teater Tanah Air
• Kerensa Johnston 
 Dewantoro, 
 DarahRouge 
• Madin Tyasawan,   
 Dosen UMT Indonesia
• Pri Ario Damar, Dekan   
 Fakultas Seni Pertun-  
 jukan, IKJ
• Ruth Marini, Pendiri   
 dan Pelatih Sanggar  
 Aktor Cilik Indonesia
• Seto Mulyadi, Psikolog
• Sir Ilham Jambak, 
 Aktor dan Manager   
 Teater Anak 
• Sri Masrifah Chambari,   
 Ketua MGMP Bahasa   
 Indonesia SMP   
 DKI Jakarta 
• Sugandi, Kepala SMPN 
 75 Jakarta 

Zoom 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Peserta/
Pemantik

Rangkaian Kegiatan: Pentas Pembacaan Dramatik

No. Waktu Tema/Judul
Diskusi

Platform

4 Sabtu, 
12 Desem-
ber 2020
15.00-17.00
WIB

Pentas 
Pembacaan 
Dramatik

Komite Teater DKJ 
2020-2023:
• Bambang Prihadi
• Dendi Madiya 
• Nurul Susantono
• Rebecca Kezia 
• Suaeb Mahbub 
Moderator:
Cecil Mariani

Zoom &
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Peserta/
Pemantik
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Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Seni Rupa
Bambang Prihadi
Dendi Madiya
Nurul Susantono
Rebecca Kezia
Suaeb Mahbub
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Manajer Program
Anita Dewi
Pelaksana Program
Afifa Ezi

Pelaksana Proyek
Christa Ansi
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Keuangan
Tri Suci Meilawati
Unggul Wilma 
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher

Operator Teknis
Suryanto Tanjung
Jimmy Wijaya
Reynold Andika Pranoto 
Andri 
Harry Setiawan 
Agustina 
Moderator
Cecil Mariani
Narahubung
Yusuf Bakrie
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Oktober 2020 – Januari 2021

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Diskusi Publik Komite Teater diselenggarakan tiga kali:

1. Diskusi Publik #1 
 “Kapan Manggung Lagi?” 
 Selasa, 6 Oktober 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB
 Zoom dan YouTube DKJ

2. Diskusi Publik #2 
 “Drama Berakhir Dengan Diskusi 
 (63 Kumpulan Esai Wiratmo Sukito)”
 Rabu, 25 November 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB
  Zoom dan YouTube DKJ

3. Diskusi Publik #3 
 “Siapa Menonton Siapa”
 Selasa, 19 Janauari, 
 pukul 19.00 – 21.00 WIB
 Zoom dan YouTube DKJ
 
Kerangka Kuratorial
Diskusi Publik #1: “Kapan Manggung Lagi?”
Salah satu aspek yang spesifik, mendasar dan paling terdampak 
dalam kaitannya antara teater dengan kondisi pandemi ini 
adalah relatif sulitnya kini membuat pertunjukan teater secara 
live performance, p ertunjukan langsung, dimana penonton 
dan pertunjukan berada dalam satu momentum ruang dan 
waktu yang sama.

Seri Diskusi Publik
Komite Teater
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Beberapa pelaku teater masih tetap mencoba untuk menyu-
guhkan sifat liveness dari pertunjukan teater ini ketika 
mempertunjukkan karya mereka lewat berbagai platform 
di internet, misalnya dengan mempertahankan sifat interaktif 
dengan penonton, meminta penonton untuk berada dalam 
situasi keruangan tertentu, atau eksplorasi penggunaan 
media (kamera, aplikasi) yang spektakuler. Selama pandemi, 
bagaimana para pelaku teater menempatkan diri di layar 
menjadi penting. Penonton juga membuat cara menonton 
yang baru, dari sudut pandang digital. 

Sementara beberapa pelaku teater lainnya tetap (berencana) 
menggelar pertunjukan langsung dengan ketentuan 
pembatasan jumlah penonton dan pemberlakuan protokol 
kesehatan. Pilihan ruang pertunjukan mereka kebanyakan 
bukan di gedung pertunjukan yang konvensional. Mereka 
memilih kantong-kantong budaya di sudut-sudut kota, 
galeri-galeri alternatif, ruang terbuka, ruang khusus, hingga 
di bawah jembatan rel kereta. Juga sampai ke ide-ide 
pertunjukan langsung satu pemain versus satu penonton 
hingga pertunjukan tanpa penonton (hanya disaksikan oleh 
beberapa orang pengamat). 

Menipisnya kesempatan untuk melakukan ritual bersama 
menonton teater di ruang dan waktu yang sama berhadap-
hadapan langsung dengan pertunjukan, serta transformasi 
teater dalam keadaan yang serba berjarak dan tidak pasti
ini, melahirkan peluang, tantangan, respon dan refleksi. 
Bahkan setelah pandemi ini berakhir, perubahan ini tidak 
akan begitu saja lewat lalu kita kembali ke titik sebelum 
pandemi. Disrupsi ini menghasilkan perubahan yang 
permanen dari banyak aspek, mulai dari pola kerja seniman, 
publik, ruang-ruang pertunjukan hingga model berjejaring.

Diskusi Publik #2: “Drama Berakhir dengan Diskusi 
(63 Kumpulan Esai Wiratmo Sukito)”
Sebuah frasa dari kuratorial program Teater Arsip yang 
diselenggarakan pada 11-17 Maret 2019 oleh Komite Teater 
Dewan Kesenian Jakarta menyebutkan, “Arsip merupakan 

tubuh untuk terbentuknya publik dengan visi sejarah. Perbu-
ruan terhadap arsip terjadi tidak hanya karena nilai informasi 
maupun pengetahuan yang dikandungnya, tetapi juga nilai 
politik, ekonomi dan koleksi masa lalu”. 

Pendekatan baru yang dilakukan oleh para pelaku teater dalam 
membangun platform-platform produksi pengetahuan lewat 
riset, arsip, jaringan media, dan penonton telah melahirkan nilai 
penciptaan yang melampaui lontaran-lontaran ekspresi atau 
sekedar kegelisahan individu. 

Dalam esai-esai yang terkumpul dalam buku ini, Wiratmo 
Soekito menegaskan bahwa drama atau teater merupakan 
sebuah bidang kesenian yang berkaitan dengan seluk-beluk 
pengetahuan lainnya, melalui hasratnya ketika melihat teater 
modern lewat lakon-lakon modern klasik. Analisis terhadap 
naskah-naskah teater yang dilakukan Wiratmo, bukan untuk 
keperluan pertunjukan, tetapi lebih kepada upaya penciptaan 
ekosistem teater. Dengan kata lain, Wiratmo juga ingin 
mengatakan bahwa teater tidak sekadar hiburan. 

Wiratmo banyak membuat ulasan-ulasan sebelum sebuah 
pertunjukan dipentaskan. Melalui tulisan-tulisan tersebut, 
Wiratmo turut memberikan informasi kepada calon  penonton 
teater tentang pertunjukan yang akan disaksikannya. Dengan 
cara seperti ini, Wiratmo seperti mengingatkan para pelaku 
teater untuk lebih memberikan keterangan yang cukup jelas 
tentang pertunjukan yang dibuatnya. 

Sebuah pertunjukan teater akan terus hidup dalam diri penon-
ton ketika pertunjukan tersebut sanggup mendorong penonton 
untuk melakukan refleksi dari apa yang ditontonnya dengan 
kenyataan di sekitarnya. Dengan demikian, teater berhasil 
melahirkan diskusi bahkan ketika pertunjukan tersebut telah 
lama dan jauh melampaui ruang serta waktu. Buku ini dapat 
diharapkan turut mendorong ekosistem teater kita untuk lebih 
mengalirnya sirkulasi pengetahuan, antara pelaku teater, per-
tunjukan dan penonton.
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Diskusi Publik #3: “Siapa Menonton Siapa” 
Penonton “baru” teater disinyalir telah hadir, bukan saja dalam 
konteks kepenontonan daring pada masa pandemi ini, teta-
pi juga regenerasi penonton tumbuh seiring berkembangnya 
minat publik menonton teater yang dirangsang oleh sejumlah 
strategi publikasi pertunjukan teater, maupun festival-festival 
teater di sejumlah daerah.
 
Penonton sebagai bagian dari ekosistem teater telah mewarnai 
dunia teater kita, sekaligus juga sebagai bagian yang tampak-
nya masih perlu diamati, bahkan diteliti secara lebih kompre-
hensif agar penonton tidak hanya selesai di tingkat data jumlah 
dan informasi contact person semata tetapi juga memperkaya 
proses penciptaan dan pengetahuan dalam ekosistem teater. 
Pertanyaan mendasar yang kerap disinggung adalah siapakah 
sebenarnya penonton teater kita? Apakah motif sesungguhnya 
yang menggerakkan mereka untuk menonton teater? 
 
Khusus dalam konteks pandemi ini, menjadi penting bagi 
kelompok teater untuk memelihara hubungan dengan penon-
ton sebagaimana sebelum masa pandemi. Sejumlah taktik 
dijalankan seperti diskusi online sebelum dan sesudah pertun-
jukan. Penonton memperoleh dan menciptakan pengalaman 
serta kebiasaan baru dari serangkaian eksperimen pertunju-
kan daring ini. Sedangkan bagi pelaku teater, terjadi dinamika 
tertentu dengan penonton dalam konteks pertunjukan daring. 
Pertanyaan lain muncul, berhasilkah kita merawat hubungan 
dengan penonton atau bahkan, adakah strategi daring 
menciptakan kelompok penonton “baru”?

Diskusi ini diharapkan memantik kesadaran pelaku teater untuk 
senantiasa mengidentifikasi pertumbuhan penonton teater 
dengan segala karakteristiknya yang tidak bisa terlepas dari 
dinamika kondisi zaman.
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/
Judul Diskusi

Platform

1

2

3

Selasa,
6 Oktober 
2020
19.00-21.00
WIB

Rabu,
25 Novem-
ber 2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
19 Januari 
2021
19.00-21.00
WIB

Diskusi Publik #1 
“Kapan 
Manggung
Lagi?”

Diskusi Publik #2 
“Drama Berakhir 
Dengan Diskusi 
(63 Kumpulan 
Esai Wiratmo 
Sukito)”

Diskusi Publik #3
 “Siapa Menon-
ton Siapa”

Pembicara:
• Afra Suci Rama-
 dhon (KEMUDI 
 Inisiatif Literasi 
 Digital)
• Nano Riantiarno  
 (Teater Koma)
• Taufik Darwis  
 (Bandung Per-
 forming Arts 
 Forum)
Moderator:
Dewi Noviami

Pembicara:
• Afrizal Malna
• Seno Gumira 
 Ajidarma
Moderator:
Dymussaga

Pembicara:
• Agus Susilo  
 (Sutradara Teater  
 Rumah Mata)
• Dewi Delim (Enter 
 prise Partner Ma- 
 nager, Loket.com)
• Sri Bramantoro 
 Abdinagoro (Aka-
 demisi, Periset  
 Penonton Teater)
• Yudi Ahmad 
 Tajudin (Co-
 Produser dan Sutra-
 dara Teater Garasi)
Moderator:
Dendi Madiya (Komite 
Teater DKJ, Sutradara 
dan Penulis)

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Pembicara/
Pemantik
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Analisa Live YouTube 

No.
Diskusi Publik
Komite Teater

Total 
Views

Like &
Dislike

Engagement

1

2

3

Kapan 
Manggung Lagi?

Drama Berakhir 
Dengan Diskusi: 
63 Esai Wiratmo 
Soekito

Siapa Menonton 
Siapa

572 Views

719 Views

541 Views

34 likes, 
0 dislike

41 likes, 
0 dislike

36 likes, 
2 dislikes

Terjalin 
51 percakapan 
dalam fitur live 
chat. 

Terjalin 
56 percakapan 
dalam fitur live 
chat.

Terjalin
86 percakapan 
dalam fitur live 
chat.

  

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Teater
Bambang Prihadi
Dendi Madiya
Nurul Susantono
Rebecca Kezia
Suaeb Mahbub
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Manajer Program
Anita Dewi
Pelaksana Program
Afifa Ezi
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja

Keuangan
Tri Suci Meilawati
Unggul Wilma 
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
Operator Teknis
Anies Wildani
Suryanto Tanjung
Jimmy Wijaya
Andri
Harry Setiawan
Agustina 
Reynold Andika Pranoto
Notulis
Betha Uminajiba



LAPORAN
KOMITE
MUSIK
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Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian 
dan tidak bisa dipungkiri, menjadi tahun yang sangat menant-
ang bagi seluruh manusia di bumi ini. Begitu pula di Indonesia, 
di mana situasi ini membuat setiap individu harus mencari cara 
untuk bertahan. Sebagian besar berstrategi, namun tidak sedikit 
yang hanya bisa menunggu.

Ekosistem seni adalah salah satu pihak yang sangat terdampak 
karena pandemi. Segala bentuk pembatasan sosial, sebagai 
upaya untuk menekan angka penularan virus Covid-19, mem-
batalkan dan meniadakan berbagai kegiatan pertunjukan 
secara langsung (live). Para pelaku seni pertunjukan pun 
mencari berbagai kemungkinan untuk tetap menggelar pertun-
jukan, diantaranya dengan pertunjukan live melalui media 
sosial. Pertunjukan live online/streaming/pre-recorded tersebut 
akhirnya menjadi salah satu solusi alternatif yang dilakukan 
para pelaku seni pertunjukan untuk tetap bekerja dan membuat 
roda ekonomi kembali berputar meskipun perlahan.

Menghadapi lingkungan kerja yang baru seperti ini berbagi 
macam tantangan baru mulai bermunculan ke permukaan, 
beriringan dengan semakin nyatanya tantangan-tantangan 
yang sudah ada. Sebagian dari isu yang umum ditemui antara 
lain adalah:
• Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap musik dan para   
 pekerja musik: Profesi musisi seringkali tidak dilihat sebagai  
 bentuk pekerjaan yang jelas dan mempunyai value. Terlihat   
 dari kurangnya kebijakan pemerintah yang melindungi profesi  
 musisi. Kurangnya kurikulum/pendidikan musik di sekolah-
 sekolah juga dapat berpengaruh pada apresiasi masyarakat   
 terhadap musik dan para pekerjanya. 
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Adra Karim / Ketua

Asep Hidayat / Anggota

Cholil Mahmud / Anggota

Imam Firmansyah / Anggota

Muhammad Amrullah / Anggota

Pengantar
Ketua Komite Musik
Adra Karim
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• Adanya kesenjangan antara musik komersial dan non- 
 komersial: Kesenjangan antara musik komersial dengan   
 non-komersial cukup besar dari berbagai sisi, seperti 
 kurangnya fasilitas, sarana dan penghargaan, terhadap   
 pekerja musik non-komersial. 
• Perlunya memperbanyak tulisan tentang musik Indonesia   
 sehingga penyebaran pengetahuan dan capaian-capaiannya  
 tercatat dengan baik, salah satunya dengan mengadakan   
 pelatihan menulis musik.
• Masih perlu ditingkatkannya fungsi ekosistem musik:
 Asosiasi musik yang ada masih simpang siur dalam mewakili  
 suara para pekerja musik. Kurangnya pendataan dan direk-
 tori pekerja musik. Kurang meratanya sosialisasi mengenai   
 isu-isu hak cipta (HAKI) 

Dalam situasi darurat ini, isu-isu diatas semakin jelas terlihat 
sebagai suatu permasalahan yang cukup mendasar dalam 
ekosistem musik, yang dampaknya dapat merembet ke 
banyak sektor di dunia permusikan Indonesia.

Arahan kerja Komite Musik di tahun anggaran 2020
Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dalam menghadapi situasi pan-
demi ini pun tidak ketinggalan dalam beradaptasi untuk meng-
gunakan metode online/daring agar tetap dapat menjalankan 
program-program yang sudah direncanakan. Komite Musik 
DKJ periode 2020-2023, yang secara keseluruhan merupakan 
anggota baru DKJ, pada awal masa jabatannya harus mera-
ba untuk mengenal situasi dan cara kerja DKJ, yang tentunya 
lebih menantang ketika pertemuan secara tatap muka tidak 
bisa dilakukan. Tentu saja seluruh acara/pertunjukan, festival 
musik yang ada dalam program dengan sangat terpaksa tidak 
dapat dilaksanakan secara live. Oleh karena itu anggota Komite 
berusaha untuk mengadakan pertemuan rutin secara daring 
untuk membahas program-program yang sudah, sedang dan 
akan berjalan dan dicari jalan yang terbaik untuk tetap berjalan 
dalam kondisi ini. Beberapa program Komite Musik DKJ tahun 
2020 yang dilaksanakan secara online/daring, yaitu:

1. Tiga Diskusi Publik yang masing-masing berjudul:
 a. “Baek-baek Gunain Karya Orang! Menelisik Hak Cipta   
  Musik di Era Digital” 
 b. “Konser Virtual: Menolak Padam di Era Pandemi – Diapresi 
  asi atau Dikasihani?” 
 c. “Kisah Klasik (?) Musik Klasik”

2. Konser Jakarta City Philharmonic (JCP) yang dilakukan secara  
 daring melalui kanal YouTube dengan Program Konser Edisi   
 #27 “Beethoven Marathon 250”. Konser ini diaba oleh   
 Budi Utomo Prabowo dimana pada kesempatan ini JCP 
 membawakan karya-karya milik Beethoven antara lain:
 a. Candana, Andhanu
  Symphonic Miniature (2020) 
 b. Beethoven, Ludwig van
  Simfoni Ketujuh dalam A Major Op. 92, Poco sostenuto -   
  Vivace, Allegretto
 c.  Beethoven, Ludwig van
 d. Aria Konser “Ah! Perfido”/ “Per pieta, non dirmi addio”   
  untuk Sopran dan Orkestra 
 e. Op. 65, Pepita Salim, Sopran
 f. Beethoven, Ludwig van
  Simfoni Keempat dalam Bes Mayor Op. 60

2. Meja Bundar, ditayangkan melalui kanal YouTube DKJ, yang   
 mengangkat isu seputar musik Gambang Kromong dari 
 Betawi. Melalui segmen baru “Maestro Talks”, Komite Musik  
 menghadirkan dua maestro yang telah puluhan tahun 
 bergulat dengan musik Gambang Kromong, yaitu, Jali Jalut   
 dan Ukar Sukardi untuk mengupas perjalanan karir mereka   
 dan perkembangan Gambang Kromong secara mendalam. 

3. Seluruh anggota Komite Musik menggubah lagu “Di Kam-  
 pung-Kampung” yang terinspirasi dari karya dan pidato   
 Slamet Abdul Sjukur, dan kemudian menampilkannya pada   
 acara Pidato Kebudayaan DKJ 2020.
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Harapan untuk Tahun Anggaran 2021
Komite Musik mempunyai beberapa harapan dari tahun 2021, 
yaitu:
 • Komite musik berharap agar program yang sudah dibuat   
 rancangannya bisa terlaksana dengan anggaran yang sesuai  
 sehingga dapat berkontribusi dalam perkembangan seni dan  
 budaya musik Indonesia. 
• Selain itu, diharapkan agar di tahun anggaran 2021 dapat   
 lebih banyak program lintas komite yang saling bersinergi. 
• Membangun komunikasi, dalam rangka penjajakan kerja   
 sama dengan berbagai pihak yang telah bekerja untuk 
 musik Indonesia seperti iramanusantara, serikat musisi 
 dan lain-lain.

Perihal lain yang dianggap penting untuk disampaikan terkait 
dengan komite masing-masing:

Adanya beberapa tambahan masukan 
• Perlunya diskusi lebih mendalam mengenai perencanaan   
 beberapa online platform DKJ seperti website, konten 
 YouTube, podcast, playlist DKJ di berbagai streaming
 platform, DKJ TV dan lain-lain. 
• Perlunya kolaborasi lintas komite untuk menyajikan 
 program-program baru yang berkualitas dan bisa 
 dilaksanakan bersama.
• Tahun anggaran 2021 bisa lebih fokus dalam konsep 
 inovasi seni.
• Perlu lebih banyak program-program pendidikan dalam 
 berbagai bentuk dari workshop sampai kegiatan sosial. 
 Diharapkan dengan ikut terlibatnya DKJ dalam program-
 program pendidikan, selera seni masyarakat akan semakin   
 berkembang menjadi lebih kaya dan apresiasi akan seni 
 akan semakin meningkat.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Jakarta City Philharmonic: 6 – 9 dan 16 Desember 2020
Meja Bundar: 5 November dan 12 Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
JCP 2020 terbagi atas 3 kegiatan yang diselenggarakan di 
Taman Ismail Marzuki dan ditayangkan melalui platform 
YouTube Jakarta City Philharmonic: 
1. Latihan (TIM)
2. Tapping (TIM)
3. Tayang (YouTube JCP)
Meja Bundar terbagi atas 2 kegiatan yang diselenggarakan di 
Taman Ismail Marzuki dan disiarkan melalui kanal YouTube 
Dewan Kesenian Jakarta:
1. Tapping (TIM)
2. YouTube ( YouTube DKJ)

Deskripsi Kegiatan
Jakart City Philharmonic
Jakarta City Philharmonic (JCP) didirikan pada tahun 2016. 
Kelompok Simponi orkestra yang digagas oleh Dewan Kesenian 
Jakarta dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mengisi 
kelangkaan pertunjukan orkestra dan secara strategis bertujuan 
membangun ekosistem musik klasik di Jakarta. Program ini 
rintisan untuk melahirkan sebuah “orkes kota” yang bisa 
menjadi ikon Ibu kota. Pertunjukan JCP bertujuan untuk 
mengembangkan ekosistem pendukung, bukan hanya
 infrastruktur, management, pembiayaan, dan apresiasi tetapi 
juga kesiapan sumber daya manusianya untuk membuat atau 
menciptakan atmosfer berkesenian yang baik di Jakarta pada 
khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

Jakarta City Philharmonic
dan Meja Bundar Musik
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Meja Bundar Musik
Meja Bundar Musik adalah gagasan Komite Musik Dewan 
Kesenian Jakarta untuk menyajikan diskusi yang menarik diton-
ton. Kami mengundang tokoh-tokoh musik dalam tema yang 
aktual, dengan membelokkan rute kegiatan mereka hingga 
berpotongan satu sama lain di waktu dan tempat yang 
sama. Perpotongan sesaat ini tentu saja sebuah perkenalan 
yang memengaruhi satu sama lain dan menjai peristiwa 
budaya tersendiri. 

Kerangka Kuratorial
Dalam situasi normal baru, Jakarta City Philharmonic menutup 
tahun 2020 dengan pergelaran Beethoven Maraton, mengenang 
250 tahun kelahiran Ludwig van Beethoven, komposer agung 
yang visinya turut membentuk pemikiran dan gaya musik di 
Eropa dan dunia hingga beratus-ratus tahun setelah ia wafat. 

Perayaan 250 tahun kelahiran Beethoven dirayakan secara 
paralel oleh berbagai institusi musik ternama di seluruh dunia. 
Di Indonesia, tidak kurang dari orkestra besar seperti Jakarta 
Simfonia Orchestra, Jakarta Concert Orchestra, dan Jakarta 
Sinfonietta turut berbagi andil dalam perayaan tersebut. Ada 
perlunya, dalam perspektif, kita meninjau ulang mengapa 
sosok Beethoven menjadi sedemikian penting dalam kancah 
permusikan dunia hingga saat ini? “Musik adalah wahyu tert-
inggi di antara seluruh Kebijaksanaan dan Falsafah”, Beethoven 
lahir 16 Desember 1770 di Bonn (sekarang bagian dari Jerman). 
Sejak usia dini, Beethoven diperkenalkan dengan musik. Guru 
pertamanya adalah ayahnya, sosok bertemperamen kasar dan 
spartan. Beethoven sering dipukuli karena gagal berlatih piano 
dengan benar. Suatu saat, ibunya memprotes kekerasan yang 
dilakukan oleh sang ayah, namun alih-alih, sang ibu malah turut 
dipukul. Konon, Beethoven bertekad untuk menjadi pianis hebat 
agar ibunya tidak lagi dipukuli oleh ayahnya. 

Bakat Beethoven sebagai ahli piano diakui oleh Pangeran 
Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein. Ia mensponsori 
Beethoven muda, membuka jalan baginya untuk melakukan 
perjalanan ke Wina, tempat tinggal Mozart. Diharapkan 

Beethoven akan dapat belajar di bawah bimbingan seorang 
Wolfgang Amadeus Mozart yang ternama, namun kurang jelas 
apakah keduanya pernah bertemu. Mozart meninggal tidak 
lama setelahnya, namun Beethoven menghabiskan banyak 
waktu dengan komposer kawakan lainnya, Joseph Haydn, yang 
mengajarinya banyak hal.

Alih-alih bekerja untuk gereja, Beethoven mengandalkan donasi 
pribadi dari berbagai dermawan untuk menyokong kehidupan-
nya sebagai komposer. Namun, kebanyakan dari penggemar 
musiknya tidak datang dengan sumbangan sehingga Beethoven 
terkadang harus berjuang untuk mengumpulkan nafkah. Ia 
kerap kali mengeluhkan perlakuan orang-orang terhadap 
seniman seperti dirinya. 

Situasinya menjadi lebih sulit dengan kematian dini ibunya dan 
transformasi ayahnya menjadi alkoholik; rangkaian peristiwa ini 
menyebabkan Beethoven bertanggung jawab atas dua saudara 
laki-lakinya. Beethoven secara umum dianggap sebagai mu-
sisi hebat, meskipun karakternya tidak selalu cocok dengan 
lingkungan sosial tempat ia menetap. Dia tidak rapi, kikuk, dan 
(menurut berbagai sumber) kurang rupawan. Segenap upaya 
para sahabatnya untuk membuat Beethoven berperilaku “pan-
tas” senantiasa gagal.

Pada suatu kesempatan, Beethoven berusaha menemui 
Pangeran (Archduke) Austria, mengatakan bahwa diriinya tidak 
ditakdirkan untuk mengikuti berbagai tata cara kehidupan 
sosial kelas atas. Sang pangeran tersenyum dan berseloroh, 
“Kita harus menerima Beethoven apa adanya.” 

Mengutip catatan para para pangeran di istana, Beethoven 
sendiri digambarkan sebagai sosok yang terlampau percaya 
diri. Musik Beethoven pun tidak konvensional. Ia berusaha 
mengeksplorasi ide-ide baru dan meninggalkan konvensi lama 
tentang gaya dan pakem musik. Ide-ide musiknya yang lebih
bebas dan eksploratif menyebabkan kerenggangan dengan
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guru-gurunya yang lebih condong pada gaya Klasik, seperti 
Haydn dan Salieri. Sejak awal usia 20-an, Beethoven mengalami 
penurunan pendengaran yang lambat, hingga akhirnya mem-
buatnya benar-benar tuli. Namun, terlepas dari ketulian dan 
rasa frustrasi yang ditimbulkannya, Beethoven tetap mampu 
menggubah musik dengan kualitas terbaik. Dalam hati, ia masih 
dapat mendengar musik yang paling agung. Namun, disebab-
kan ketuliannya, ia mengalami kesulitan untuk tampil dengan 
dukungan orkestra karena membutuhkan waktu lebih panjang 
untuk gladi resik. Hal ini menyebabkan karier pianistik Beetho-
ven semakin kurang diapresiasi publik. Akibatnya, ia memutus-
kan untuk mengundurkan diri dari dunia panggung, berkutat 
dalam dunia komposisi. 

Terlepas dari kesulitan-kesulitan di kemudian hari, karya-
karyanya yang paling dikagumi digubah dalam 15 tahun 
terakhir yang sulit ini, termasuk karya besar Misa Solemnis 
dan Simfoni Kesembilan – keduanya selesai tak lama sebelum 
kematiannya. Simfoni Kesembilan adalah dobrakan dalam 
menciptakan kelindan paduan suara dari suara yang ber-
beda, menyanyikan berbagai alur musik terpisah untuk 
merealisasikan sebuah simfoni besar. Bagian akhir dari 
simfoni tersebut (sering dijuluki “Ode to Joy”) adalah 
representasi musik simbolik dari persaudaraan universal.

Banyak cendekiawan yang menganggap bagian ini sebagai 
klimaks untuk merangkum kreativitas musik dan kehidupan 
Beethoven yang unik. Beethoven sendiri percaya bahwa 
musik adalah salah satu aspek terbesar bagi filosofi yang 
lebih tinggi. Beethoven juga seorang pendukung gerakan 
Pencerahan yang marak berkembang di Eropa. Pada awalnya, 
ia mempersembahkan simfoni besar (Ketiga) untuk Napoleon 
yang diyakininya akan mempertahankan cita-cita Republik 
Prancis. Namun, ketika ambisi terselubung kekaisaran 
Napoleon diketahui, Beethoven mencoret namanya dengan 
begitu kuat sehingga manuskrip partiturnya robek. Kemudian, 

simfoni ini dipersembahkan ulang dengan nama, “Eroica – 
untuk merayakan kenangan akan seorang Manusia Agung.” 

Selama beberapa bulan terakhir hidupnya, Beethoven terbaring 
di tempat tidurnya karena sakit. Di antara pengunjung ter-
akhirnya adalah komposer muda Franz Schubert yang sangat 
terinspirasi oleh Beethoven. Beethoven, sebagai apresiasi, 
mengungkapkan kekaguman yang besar atas karya Schubert 
dan berkata tentangnya, “Schubert memiliki jiwa saya.” Sebe-
lum mangkat, kata-kata terakhir Beethoven adalah, “Plaudite, 
amici, comedia finita est” (Tepuk tangan, teman-teman, komedi 
sudah berakhir.) Ich werde im Himmel hören! (Aku akan men-
dengar di surga!)” Ia meninggal pada tanggal 26 Maret 1827, 
dalam usia 56 tahun. Penyebab pasti kematiannya tidak 
pasti, namun ia mengalami kerusakan liver yang signifikan, 
dipicu oleh komplikasi keracunan timbal atau konsumsi 
alkohol yang berlebihan. Lebih dari 20.000 orang berbaris 
di jalanan Wina untuk mengantar prosesi pemakamannya. 
Meskipun Beethoven memiliki temperamen yang keras, 
dan walaupun musiknya terkadang terlalu visioner untuk 
masyarakat pada zamannya, Beethoven sangat dihargai 
atas kontribusinya yang unik pada musik.

Dalam Konser Edisi #27 dengan tajuk “Beethoven Marathon 
250” Jakarta City Philharmonic membawakan karya-karya milik 
Beethoven.

Beethoven adalah seorang komposer yang telah menciptakan 
karya-karya yang terkenal seperti simfoni kelima dan kesem-
bilan serta lagu piano Für Elise. Ia merupakan seorang pianis 
yang hebat dan populer di antara orang-orang penting di Wina, 
Austria. Beethoven kehilangan pendengarannya pada tahun 
1801 dan pada tahun 1817 ia menjadi tuli sepenuhnya. 

Karya-karya Beethoven yang dibawakan dalam Konser Edisi #27 
“Beethoven Marathon 250” ini antara lain:
1. Candana, Andhanu
 Symphonic Miniature (2020) (versi orkestra digital)
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2. Beethoven, Ludwig van
 Simfoni Ketujuh dalam A Major Op. 92, Poco sostenuto - 
 Vivace, Allegretto

3. Beethoven, Ludwig van
 Aria Konser “Ah! Perfido”/ “Per pieta, non dirmi addio” 
 untuk Sopran dan Orkestra Op. 65, Pepita Salim, Sopran

4. Beethoven, Ludwig van
 Simfoni Keempat dalam Bes Mayor Op. 60

Konser JCP edisi ke-27 ini diaba oleh Budi Utomo Prabowo. 
Melibatkan 40 musisi dan penyanyi. Profil dan bidata pengaba, 
pemusik dan penyanyi dirangkum dalam Buku Program Jakarta 
City Philharmonic Edisi #27 yang dapat diakses melalui tautan: 
http://jcphilharmonic.id/event/konser.

Meja Bundar Musik
Jakarta sebagai kota urban mempunyai kompleksitasnya 
sendiri. Sebagai sebuah ibukota, pusat pemerintahan pusat 
perekonomian, serta pusat pertemuan berbagai kebudayaan. 
Berbagai macam unsur budaya dapat masuk dan saling mem-
pengaruhi di kota ini. Hal tersebut telah terjadi ratusan tahun 
yang lalu, semenjak kota ini masih bernama Batavia. 

Berbagai produk budaya lahir, tumbuh, dan berkembang di 
kota ini, termasuk salah satunya adalah musik gambang 
kromong. Sebuah ansambel musik tradisional yang hidup 
dalam masyarakat Betawi. Selain di Jakarta, gambang 
kromong juga tersebar di Tangerang dan Bogor. TIga wilayah 
yang secara lokasi relatif berdekatan, bahkan dapat dikatakan 
bertetangga. Gambang kromong di ketiga wilayah tersebut 
mempunyai gaya dan ciri khas masing-masing. Dari perbedaan 
tersebut maka lahirlah yang disebut dengan gambang 
kromong Wetan (Jakarta), Kulon (Tangerang), dan Udik (Bogor). 

Gambang kromong mulai dari abad 18 yang ditandai dengan 
berkembangnya jenis lagu dalem atau lagu klasik atau lagu
lama. Di abad 19 perkembangan gambang kromong ditandai

dengan berkembangnya lagu sayur. Di sekitar tahun 1960-an 
Benyamin S. membawa gambang kromong ke dalam industri 
film dan rekaman, hingga muncul dengan jenis lagu modern. 

Untuk mengetahui perkembangan gambang kromong secara 
mendalam maka Meja Bundar Musik kali menghadirkan dua 
orang narasumber yang sudah puluhan tahun berkecimpung 
dalam musik gambang kromong, yaitu Jali Jalut (83) dan 
Ukar Sukardi (69). 
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Oktober 2020 – Januari 2021

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Diskusi Publik Komite Musik diselenggarakan tiga kali:

1. Diskusi Publik #1 
 “Baek-Baek Gunain Karya Orang! Menelisik Hak Cipta Musik  
 di Era Digital” 
 Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB,
 Zoom dan YouTube DKJ

2. Diskusi Publik #2 
 “Konser Virtual: Menolak Padam di Era Pandemi – Diapresiasi  
 atau Dikasihani?”
 Selasa, 1 Desember 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB 
 Zoom dan YouTube DKJ

3. Diskusi Publik #3 
 “Kisah Klasik (?) Musik Klasik”
 Selasa, 26 Januari 2021, pukul 19.00 – 21.00 WIB
 Zoom dan YouTube DKJ

Kerangka Kuratorial
Diskusi Publik #1 
“Baek-Baek Gunain Karya Orang! Menelisik Hak Cipta 
Musik di Era Digital”
Selama enam bulan terakhir, kita semua bersiasat agar bisa 
terus selamat dari pandemi sambil mencari cara agar imbasnya 
tak membuat mati eknonomi. Musisi dan kegiatan bermusiknya,

Seri Diskusi Publik
Komite Musik
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sialnya, menjadi pihak yang paling awal harus gigit jari. Hal 
tersebut dikarenakan kegiatan pertunjukan musik yang 
berkarakter mengumpulkan orang, justru bertentangan 
dengan upaya mengatasi pandemi yang membatasi mobilitas 
orang dan menjaga jarak. Sehingga, demi menekan laju penular-
an virus Covid-19 yang sangat cepat, sejak pertengahan Maret 
2020, pertunjukan musik dibatalkan dan ditiadakan. 

Ketiadaan pertunjukan musik, yang bagi sebagian musisi 
merupakan sumber pendapatan utama, menyadarkan 
bahwa pelaku musik sebaiknya tidak hanya bersandar pada 
satu sumber pendapatan saja, namun juga mampu memak-
simalkan sumber pendapatan lain, salah satunya pemanfaatan 
hak cipta. Dengan memanfaatkan pengelolaan hak cipta, 
paling tidak, royalti atapun pendapatan dari karya cipta kita, 
bisa menjadi penolong di saat paceklik gig. 

Secara tidak langsung, pandemi ini mengingatkan para musisi, 
untuk mengerti dan bisa memaksimalkan hak cipta atas karya-
karya mereka. Dengan berjalannya penerapan hak cipta, sedikit 
banyak akan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkem-
bangan dari ekosistem industri musik kita. Sehingga pada masa 
karantina seperti  ini, musisi tetap bisa mendapatkan peng-
hasilan dari royalti karyanya. Faktanya, konsumsi musik di 
masa pandemi ini memang meningkat, yang berdampak pada 
meningkatnya pembayaran royalti kepada para pencipta. 

Pada awal masa karantina, banyak musisi mengisi waktunya 
dengan menciptakan karya dan rekaman. Lewat satu bulan 
setelah masa karantina, banyak pihak mulai memanfaatkan 
teknologi dan sosial media, mencoba melakukan pertun-
jukan live baik di Instagram, Faceboook maupun Youtube. 
Walau kepuasannya jauh jika kita bandingkan dengan 
pertunjukan langsung/konvensional, di mana antara pemusik 
dan yang menonton musik bisa saling berbagi energi, tetap saja 
dengan segala keterbatasannya, pertunjukan live online/stream-
ing/pre-recorded bisa menjadi penangkal rasa bosan, stres, 
dan sedikit banyak membantu perekonomian para musisi 
yang makin terjepit.

Dari banyaknya konser virtual tersebut, muncul juga berbagai 
permasalahan seputar hak cipta seperti bagaimana caranya 
agar pencipta lagu bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan 
penggunaan karya secara digital? Siapakah yang harus mem-
bayar performing rights jika pertunjukan dilangsungkan secara 
digital? Sampai, kapan munculnya hak sinkronisasi? Dan masih 
banyak lagi. 

Oleh karena itu, diharapkan dengan webinar ini, kita bisa mem-
pelajari lebih jauh lagi seluk beluk hak cipta, sehingga tidak ada 
satu pihak pun yang dirugikan atas penggunaan karya seseo-
rang, namun di saat yang sama, musisi yang sedang kesulitan 
ini, bisa terus menjalankan aktivitas bermusiknya secara daring. 

Diskusi Publik #2 
“Konser Virtual: Menolak Padam di Era Pandemi – 
Diapresiasi atau Dikasihani?”
Melanjutkan diskusi publik #1 Komite Musik Dewan Kesenian 
Jakarta (DKJ) yang membahas tentang bagaimana memaksimal-
kan hak cipta di era pandemi, pada kesempatan kali ini kami 
ingin menggali lebih dalam tentang maraknya penyelenggaraan 
konser virtual. Seperti yang sudah kami bahas dalam diskusi 
musik sebelumnya, bahwa kegiatan bermusik, yang berkarakter 
mengumpulkan penonton, sejak Maret 2020 harus dihentikan 
kegiatan luringnya. 

Pada awal masa pandemi, para pelaku musik banyak yang 
menunggu, menimbang dan melihat berbagai kemungkinan 
yang bisa dilakukan untuk mengadakan pertunjukan musik 
secara virtual. Namun, karena situasi yang mendesak dan 
butuh panggung, banyak pelaku musik mulai mengadakan 
pertunjukan live melalui media sosial b aik di Instagram, 
Faceboook maupun Youtube. Dengan segala keterbatasannya, 
pertunjukan live online/streaming/pre-recorded tersebut sedikit 
banyak bisa menjadi alternatif bagi para musisi untuk berkreasi 
dan mendapatkan sedikit rejeki.
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Namun keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana 
membuat pelaksanaan konser virtual masih jauh dari memuas-
kan. Ditambah lagi penerapan protokol Kesehatan seperti 
menjaga jarak, yang menyebabkan penonton harus dibatasi, 
yang berujung pada visibilitas penyelenggaraan konser, jika 
dilihat dari kacamata untung dan rugi Oleh karena itu, diharap-
kan dengan webinar ini, kita bisa mempelajari fenomena konser 
virtual, yang terbilang baru, dengan lebih tepat, berdasarkan 
pengalaman dari para penyelenggara konser virtual. Apalagi 
seperti yang kita bahwa teknologi tidak pernah berjalan mun-
dur, sehingga konser virtual yang berdaya jangkau luas ini, 
mungkin tetap bisa menjadi alternatif medium penyelenggaraan 
konser, setelah pandemi berakhir. 

Pada diskusi publik putaran kedua kali ini, kami ingin belajar 
dari para pelaku musik antara lain: Ario Dimas, yang saat ini 
menjabat sebagai Vice President Loket.com, sebuah portal yang 
banyak menyelenggarakan konser virtual. Selain itu, kami juga 
mengundang Donny Hardono, penggagas Konser 7 Ruang, 
konser donasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Lalu 
kami juga mengundang Wendi Putranto, Co-Founder dan 
Program Director M Bloc, sebuah Cultural Hub yang sedang 
ramai diperbincangkan karena berhasil merevitalisasi aset
pemerintah yang mangkrak dan diubah menjadi gedung pertun-
jukan. Wendi juga merupakan penulis buku Music Biz, sehingga 
kita bisa menggali lebih dalam tentang peran konser, baik 
daring maupun luring, bagi ekosistem musik Indonesia. Dan 
terakhir, kita bisa belajar banyak dari Ed Van Ness, seorang 
pemusik klasik, pengaba dan pengamat musik yang sudah 
puluhan tahun aktif di Indonesia. Darinya diharapkan kita 
bisa mengetahui bagaimana para musisi non-industri 
berstrategi di era pandemi ini. 

Diskusi Publik #3 “Kisah Klasik Musik Klasik”
 Musik di Indonesia lahir dari pertemuan budaya dan/atau 
pengaruh asing ke Nusantara. Banyaknya jenis musik yang 
ada di Indonesia juga merupakan bukti dari kerja keras dan

kreativitas rakyatnya. Satu dari banyak aliran musik yang kuat 
menancapkan akarnya di musik Indonesia adalah musik klasik, 
yang  pengaruhnya bias kita rasakan pada berbagai bentuk 
musik yang kita dengar hari ini (Primastiwi, 2018).

Musik klasik yang berasal dari Eropa, pertama datang ke Indo-
nesia pada abad ke-18. Namun demikian, musik tersebut baru 
bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia pada abad ke-19. Selanjut-
nya, musik klasik mempunyai pengaruh yang sangat besar 
dalam dunia musik Indonesia (Primastiwi, 2018).

Pengaruh musik klasik yang besar terjadi karena secara umum 
teori musik yang diajarkan di seluruh dunia mengacu kepada 
teori musik klasik. Begitu pula di Indonesia, dimana teori musik 
klasik itu mewujud dalam berbagai kurikulum sekolah musik 
formal dan non formal. Namun, meskipun telah berjalan kurang 
lebih selama enam setengah dasa warsa, yaitu sejak didirikan-
nya SMIND (Sekolah Musik Indonesia) tahun 1952, ranah pendi-
dikan musik di Indonesia, masih menghadapi berbagai perma-
salahan yang menarik untuk diperbincangkan dan dibahas.

Dalam ranah pendidikan musik, masih dijumpai dikotomi mana 
yang lebih penting antara kuantitas dan kualitas lulusan seko-
lah musik dalam konteks ketersediaan tenaga pengajar musik. 
Kita juga masih melihat fenomena minimnya apresiasi musik di 
sekolah-sekolah umum. Namun, kami juga mencatat beberapa 
perkembangan yang menarik tentang musik klasik, yaitu mun-
culnya berbagai orchestra yang beranggotakan anak-anak dan 
generasi muda dan mampu menyelenggarakan sebuah festival. 
Jika melihat dari para penontonnya, orkes klasik mulai dipenuhi 
oleh penonton muda dan dari berbagai kalangan. Ini bisa ber-
arti bahwa minat akan musik klasik sedang sangat meningkat 
di Indonesia. Namun, di sisi lain, pandangan masyarakat dan 
perlakuan terhadap musik klasik beserta pelakunya masih 
sangat berbeda dengan musik populer.

Diskusi publik kali, menggali berbagai perkembangan dan 
permasalahan yang dialami musik klasik, guna menumbuhkan 
kecintaaan akan musik klasik bagi generasi yang lebih muda.
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Pokok Permasalahan
1. Dikotomi antara kuantitas atau kualitas bagi para pengajar   
 musik.
2.  Akulturasi budaya yang belum diimbangi dengan sikap
 dalam menerima musik klasik sebagai sebuah cabang 
 ilmu.
3.  Minimnya apresiasi musik di sekolah-sekolah umum.
4.  Minimnya  dana dan kesempatan yang dapat disediakan
 untuk konser musik klasik dalam  rangka penyebarluasan   
 apresiasi musik kepada masyarakat.
5.  Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pertun-
 jukan musik klasik
6.  Apa yang bisa didorong agar musik klasik bisa diminati
 oleh generasi muda.
 
Pembicara
Diskusi publik Komite Musik kali ini akan mengundang beberapa 
narasumber, antara lain:
1.  Asep Hidayat (pengajar, cellist, pelaku musik klasik)
 yang akan membahas tentang perkembangan musik klasik 
 di Indonesia, terutama dari sudut pandang pendidikan.
 
2.  Budi Utomo Prabowo (pengaba, Pendiri dan Board JCP)
 yang akan membahas perkembangan musik klasik di 
 Indonesia secara umum dan membahas cara merawat dan   
 memelihara orkestra di Indonesia.
 
3.  Windy Setiadi
 Membahas tentang idenya dalam mendirikan Klasikkhaus   
 dan memberikan pandangan-pandangan anak muda 
 terhadap musik klasik saat ini.
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Judul Diskusi Pembicara Platform

1

2

3

Selasa,
13 Oktober 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
1 Desember 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
26 Januari 
2021
19.00-21.00
WIB

Diskusi Publik #1 
“Baek-Baek 
Gunain Karya 
Orang! Menelisik 
Hak Cipta Musik 
di Era Digital.”

Diskusi Publik #2 
“Konser Virtual: 
Menolak Padam 
di Era Pandemi – 
Diapresiasi atau 
Dikasihani?”

Diskusi Publik #3
“Kisah Klasik (?)
Musik Klasik”

Candra Darusman
Marcell Siahaan
Muara Sipahutar
Indra Aziz
Moderator: 
Cholil Mahmud

Ario Adimas
Donny Hardono
Ed Van Ness
Wendy Putranto
Moderator: 
Cholil Mahmud

Asep Hidayat
Budi Utomo Prabowo
Nathania Karina
Windy Setiadi
Moderator: 
Cholil Mahmud

Zoom dan 
live di 
YouTube DKJ

Views: 4416

Zoom dan 
live di 
YouTube DKJ

Views: 736

Zoom dan 
live di 
YouTube DKJ

Views: 1034
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Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Musik
Adra Karim
Asep Hidayat
Cholil Mahmud
Imam Firmansyah
Muhammad Amrullah
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Manajer Program
Anita Dewi
Pelaksana Program

Nanda Vima Tasha
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Keuangan
Tri Suci Meilawati
Unggul Wilma 
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
Operator Teknis
Suryanto tanjung



LAPORAN
KOMITE
SASTRA



Tentang 2020
Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta periode 2020 – 2023 
memulai tugasnya tahun ini dari Agustus hingga Desember 
2020. Di tengah situasi pandemi yang membatasi mobilitas, 
waktu kerja singkat, dan anggaran terbatas, Komite Sastra 
harus bersiasat agar geliat dan gairah sastra tetap terjaga. 

Ada banyak program yang direncanakan oleh Komite Sastra 
periode sebelumnya, baik yang berupa gagasan baru, maupun 
yang sudah menjadi legasi, seperti program sayembara penu-
lisan novel, puisi, kritik sastra, dan cerita anak. Tetapi dengan 
segala keterbatasan yang ada, pada akhirnya hanya dua pro-
gram yang diselenggarakan tahun ini: “Road to Jakarta Interna-
tional Literary Festival 2021” dan program lintas komite, yaitu 
Diskusi Publik. Kedua program ini penting, karena keduanya 
merupakan respon yang positif dan sensitif terhadap situasi 
dan kondisi Sastra Indonesia hari ini. 

Jakarta International Literary Festival (JILF) adalah sebuah 
platform penting yang berupaya menghadirkan dan memper-
temukan karya-karya terbaik sastra kontemporer dari seluruh 
dunia, khususnya belahan bumi selatan. Meskipun telah lama 
bertunas dan berkembang, kesusastraan Indonesia masih 
diabaikan oleh pembaca sastra dunia. Ketersediaan terjemah-
an karya sastra Indonesia minim, sementara yang belum diter-
jemahkan dianggap tidak ada oleh masyarakat yang berkiblat 
pada sastra Anglofon. Karakter JILF yang melintasi sekat-sekat 
ini dirancang agar setiap penyelenggaraannya selalu berpeluang 
memunculkan dialog-dialog yang menarik dan orisinil, dan me-
ngangkat kehadiran sastra Indonesia ke khalayak internasional.

159

Laporan Tahunan Kegiatan 2020
Dewan Kesenian Jakarta

Avianti Armand / Ketua*

Ben Sohib / Anggota

Hasan Aspahani / Anggota

Jaronah Abdullah / Anggota

Yusi Avianto Pareanom / Anggota

* Berdasarkan Surat Keputusan No. 043/SK/PH-DKJ/I/2021 tentang 
 Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, 22 Januari 2021, telah 
 diputuskan bahwa Avianti Armand menjadi Ketua Komisi Simpul 
 Seni dalam susunan Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta. 
 Untuk itu Hasan Aspahani menggantikan Avianti Armand 
 menjadi Ketua Komite Sastra.

Pengantar
Ketua Komite Sastra
Avianti Armand
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Di tahun 2020 ini, program JILF dirancang sebagai program 
persiapan menuju JILF 2021, dengan mengambil tema dan 
menetapkan nama program “Road to JILF 2021 – Heroes: 
(Re)making History”. Keinginan untuk mendengarkan narasi dari 
suara-suara yang lama diredam adalah pemantik gagasan tema 
festival kali ini. Melalui “Road to JILF 2021”, pelaku sastra dapat 
menemukan dan mempelajari sejarah yang diceritakan dari 
sudut pandang “pemenang” yang berbeda. “Road to JILF 2021” 
ingin menjadi sebuah ruang yang terbuka dan berani dalam 
menembus batasan, terutama dalam upaya menjadi bagian dari 
sebuah kolektif untuk mereka ulang lanskap sastra dunia yang 
lebih mudah diakses, beragam, dan setara.

“Road to JILF 2021” disajikan secara daring dalam 2 program 
utama, yaitu Program Podcast dan Program Diskusi Panel.

1. Program Podcast, “Footnotes from JILF” 
 Program ini menghadirkan perbincangan penulis dan 
 intelektual dari berbagai penjuru negeri untuk berbagi 
 gagasan-gagasan yang merangsang pikiran perihal kesu-  
 sastraan. Ada 8 podcast yang diproduksi dalam  rangka   
 “Road to JILF 2021”, dengan tema yang diturunkan dari 
 tema utama dalam diskusi panel, agar kedua produk ini 
 terkait satu sama lain. Program ini melibatkan 18 nara-
 sumber dan 4 host yang memperbincangkan aneka 
 subtema dan dapat diakses melalui platform Spotify 
 dengan nama akun “Footnotes from JILF”.

2. Program Diskusi Panel, “Heroes: (Re)making History” 
Program ini disusun untuk mempertemukan sastrawan dari 
negara-negara selatan, termasuk Indonesia, dengan para 
pembacanya untuk mendiskusikan gagasan-gagasan sastra 
terbaru yang paling menantang. Tema tahun ini mencoba 
menelaah sejarah atau potensi sejarah melalui narator yang 
berbeda. Melalui Diskusi Panel, khalayak sastra dan pemirsa 
JILF pada umumnya dapat menyimak perspektif-perspektif 
segar dan pendekatan baru mengenai peristiwa-peristiwa 
besar di sekeliling kita. Sebanyak 4 sub tema diskusi panel 
diturunkan dari tema besar “Heroes: (Re)making History” 

yang disiarkan langsung pada 4 – 6 Desember 2020 serta 
tayangan ulangnya dapat diakses oleh publik melalui kanal 
YouTube Jakarta International Literary Festival.

Sementara itu, Diskusi Publik Komite Sastra adalah bagian 
dari program diskusi lintas komite, yang mengangkat tema 
dan masalah yang kontekstual dengan kehidupan kesenian 
hari ini. Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Komite 
Sastra bertujuan untuk melibatkan sebanyak mungkin audiens 
dari semua unsur ekosistem sastra, melalui isu-isu kritis yang 
tidak hanya mengangkat masalah populer, namun juga tabu, 
untuk memperkaya khasanah dan meningkatkan kualitas 
karya sastra Indonesia.

Ada 3 Diskusi Publik Komite Sastra yang terselenggara sepan-
jang Agustus – Desember 2020. Diskusi Publik pertama Komite 
Sastra membahas tentang bagaimana Festival Sastra yang 
hadir di berbagai daerah di Indonesia, dengan segala hambatan, 
tantangan, dan peluangnya, dalam berbagai skala dan inten-
sitas, ternyata berhasil menumbuhkan kegairahan yang sehat 
terhadap sastra. Diskusi Publik kedua mengangkat maraknya 
platform sastra digital yang membuka akses bagi penulis di 
mana pun dan kapan pun untuk menjangkau pembacanya. 
Pertanyaan yang dilempar untuk dibicarakan adalah: apakah 
dengan adanya kebebasan tersebut, mutu karya tetap bisa 
dipertanggungjawabkan. Diskusi Publik terakhir, yang menutup 
2020, menyinggung masalah yang sedikit sensitif: Erotika Sastra 
Indonesia – Atara Estetika Teks dan Perayaan Seks. Di dalam 
percapan ini, kita tidak hanya membahas spektrum Erotika 
dan Pornografi, namun juga peran etis sastra erotik dalam 
kancah feminisme. 

Masih akan ada teman-tema menarik yang akan membawa 
perbincangan sastra menjadi semakin guyub dan ramai. Diskusi 
Publik ini diharapkan akan menjadi ruang dialog yang berkelan-
jutan dan menghidupkan budaya kritis dalam sastra Indonesia.
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Untuk 2021
Kata kunci untuk keseluruhan penyelenggaraan program di 
tahun 2021 adalah “Platform”, sebuah wadah yang melibatkan 
partisipasi para pemangku kepentingan yang difungsikan 
sebagai tempat pertukaran nilai. Wadah tersebut bisa berben-
tuk digital, tempat, maupun event dalam berbagai rupa. 

Selain dari program-program yang telah menjadi legasi dari 
Komite Sastra sebelumnya, beberapa program unggulan akan 
dilaksanakan oleh Komite Sastra di tahun 2021, yang akan 
memanfaatkan platform digital. 

Tiga inisiatif berikut akan memanfaatkan platform digital yang 
lebih kontekstual untuk masa sekarang. Platform digital juga 
terbukti efektif untuk melebarkan jangkauan dan menyetarakan 
aksesibilitas. Merujuk pada proyeksi tentang pandemi, kita tahu 
bahwa kita akan hidup covid 19. Dengan demikian, platform 
digital adalah jalan keluar yang paling baik untuk menghadapi 
keterbatasan mobilitas.

1. Situs Penulisan Kritik
 Sebuah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas karya   
 sastra Indonesia adalah melalui kritik. Kritik sastra adalah   
 ikhtiar untuk menjembatani antara karya sastra dan    
 pembaca kepada pengarang, sekaligus sebuah langkah 
 untuk memperbaiki kesusasteraan. Maraknya kritik sastra   
 akan menjadi suatu indikator pertumbuhan sastra yang 
 wajar, meski tak selalu memotivasi pengarang. Untuk    
 menumbuhkan dunia kritik sastra yang bergairah tak ada   
 cara lain kecuali memperbanyak saluran-saluran untuk 
 penulisan kritik sastra.

 Sebagai jalan untuk mendorong bergairahnya penulisan 
 kritik sastra, Dewan Kesenian Jakarta mengadakan    
 Sayembara Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta sejak 
 2007 dan direncanakan bergulir setiap dua tahun sekali,   
 berselang-seling dengan Sayembara Novel DKJ. Namun,

 hingga kini DKJ baru berhasil melaksanakannya empat   
 kali, yakni pada 2007, 2009, 2013, dan 2017.

 Di tahun 2021, selain kembali menyelenggarakan sayem-  
 bara kritik sastra, Komite Sastra DKJ merencanakan 
 pembentukan satu situs khusus kritik sastra yang dikelola   
 secara profesional sebagai wadah dari kritik atau esai   
 berupa tulisan-tulisan panjang yang digarap secara serius,   
 yang tak tertampung di tempat lain. Pewadahan kritik di   
 satu tempat bakal memudahkan pembaca mencari tulisan   
 pembanding atau tulisan terkait objeknya yang sama.

2. Data Base Sastrawan Indonesia
 Sebuah langkah penting yang dilakukan oleh DKJ tahun 2020  
 adalah upaya pengelolaan arsip dan koleksi Dewan Kese-  
 nian Jakarta. Arsip dan koleksi tersebut bukan cuma memiliki  
 nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga adalah khasanah data,   
 yang merupakan aset potensial untuk membangun landasan  
 pengetahuan dunia seni kita sendiri. 

 Menyadari hal tersebut, Komite Sastra merencanakan 
 untuk mulai menyusun data base dari sastrawan Indone-  
 sia dan karya-karyanya. Bila kita ingin bangsa dengan    
 250 juta warga ini menjadi bangsa yang gemar membaca   
 dan menulis, bangsa yang mencintai dan merawat bahasa
 dan sastranya sendiri, maka langkah pertama yang harus   
 diambil adalah dengan mengenali karya-karya sastra kita   
 sendiri. Dari situ barulah kita bisa punya mimpi untuk masuk  
 dalam gelanggang sastra dunia. 

3. Podcast Sastra
 Melanjutkan program podcast yang sudah diawali dalam   
 kegiatan “Road to JILF 2021”, Komite Sastra berencana untuk  
 melanjutkannya menjadi sebuah program yang tetap. Pod-  
 cast adalah jembatan untuk menjadikan sastra Indonesia   
 sebuah bahasan sehari-hari, wacana yang punya keterlibatan  
 tinggi dengan audiensnya. Berbeda dengan kritik yang mem- 
 butuhkan fokus dan keseriusan dalam pembahasan dan
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 pembacaan, podcast adalah pembuka pintu kritik, menyayat  
 permukaan masalah, dan memancing keingintahuan dari 
 audiens. Justru karena itu podcast memiliki peluang untuk   
 memperbanyak dan memperluas tema dan bahasan. 

 Tahun 2021 juga diharapkan dapat menjadi tahun lintas   
 kolaborasi yang aktif antar Komite di dalam Dewan Kesenian  
 Jakarta dalam berbagai inisiatif yang sudah ada, seperti   
 pemanfaatan arsip dan diskusi publik, juga produksi wacana  
 kesenian yang subur dan bebas dari sekat-sekat disiplin. 
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
November—Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Road to JILF (Jakarta International Literary Festival) 2021 
“Heroes: (Re)making History”, terselenggara dengan baik dalam 
8 seri podcast melibatkan 18 narasumber dan 4 host yang 
memperbincangkan aneka subtema dan dapat diakses melalui 
platform Spotify dengan nama akun “Footnotes from JILF”.

Sebanyak 4 sub tema diskusi panel diturunkan dari tema besar 
“Heroes: (Re)making History” yang disiarkan langsung pada 
4—6 Desember 2020 serta tayangan ulangnya dapat diakses 
oleh publik melalui kanal YouTube Jakarta International 
Literary Festival. Road to JILF 2021: “Heroes: (Re)making Histories” 
melibatkan 15 pembicara dari luar dan dalam negeri serta 
4 moderator diskusi. Semua panel tersedia subteks Bahasa 
Indonesia-Bahasa Inggris dan juru Bahasa isyarat BISINDO & 
International Sign (IS). Total keseluruhan views hingga laporan 
ini disampaikan (11 Januari 2020), ada sebanyak 6.606 views 
di YouTube Jakarta International Literary Festival. 

Rangkaian program dapat berjalan dengan baik dengan tahapan 
besar berupa:
1. Penelitian dan penyusunan kuratorial program
 Juli—September 2020

2. Aktivasi Website dan Sosial Media JILF
 Agustus—Desember 2020
 Situs www.jilf.id baik user interface maupun user 
 experience-nya disesuaikan dengan program yang dirancang  
 tahun ini. 

Road to JILF 2021: 
“Heroes: (Re)making History”
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3. Program Podcast  “Footnotes from JILF”
 Oktober—November 2020, Spotify “Footnotes from JILF”   
 yang dapat diakses melalui Spotify, SoundCloud, Google 
 Podcast, dan Anchor.

4. Diskusi Panel 
 4—6 Desember 2020, YouTube JILF dalam Seri Diskusi Panel  
 yang mengundang total 16 pembicara dari dalam dan luar   
 negeri dilaksanakan dan ditayangkan live di YouTube Jakarta  
 International Literary Festival. 

5. Program Penerbitan Buku Lanjuran/Prosiding Book JILF
 Desember 2020.

Deskripsi Kegiatan
Jakarta International Literary Festival (JILF) adalah sebuah 
platform yang berupaya menghadirkan dan mempertemukan 
karya-karya terbaik sastra kontemporer dari seluruh dunia. 
Karakter JILF yang melintasi sekat-sekat ini dirancang sede-
mikian rupa agar setiap penyelenggaraannya selalu berpeluang 
memunculkan dialog-dialog penting, menarik, dan orisinil. 

Meskipun telah lama bertunas dan kini telah berkembang 
pesat, kesusastraan Indonesia masih diabaikan oleh pembaca 
sastra dunia. Ketersediaan terjemahan karya sastra Indonesia 
masih sangat terbatas, sementara yang belum diterjemahkan 
seringkali serta-merta dianggap tidak ada oleh masyarakat 
yang berkiblat pada sastra Anglofon. 

Karya Indonesia adalah suara yang penting bagi kesusastraan 
dunia. Dalam upaya menguatkan gaungnya, Komite Sastra 
Dewan Kesenian Jakarta menggagas festival sastra bertaraf 
internasional yang mengundang sejumlah pelaku sastra 
dunia. Dengan proses kurasi dan pembangunan program 
yang cermat, JILF ini diharapkan akan menjadi penghubung 
Indonesia dengan sastra dunia.

Tahun 2020 program JILF dirancang sebagai program persiapan 
menuju JILF 2021 dengan mengambil tema  dan menetapkan 
nama program Road to JILF 2021: “Heroes: (Re)making History”. 
Keinginan untuk mendengarkan narasi dari suara-suara yang 
lama diredam adalah pemantik gagasan tema festival kali ini. 
Melalui Road to JILF 2021, pelaku sastra dapat menemukan 
dan mempelajari sejarah yang diceritakan dari sudut pandang 
“pemenang” yang berbeda.

Disajikan dalam 2 program utama yaitu Program Podcast dan 
Program Diskusi Panel. 

#PROGRAM PODCAST “Footnotes from JILF” 2020
Footnotes from JILF menghadirkan perbincangan penulis dan 
intelektual dari berbagai penjuru negeri untuk berbagi ga-
gasan-gagasan yang merangsang pikiran perihal kesusastraan. 

#PROGRAM DISKUSI PANEL ““Heroes: (Re)making History” 
Program ini disusun untuk mempertemukan sastrawan 
dengan para pembacanya untuk mendiskusikan gagasan-
gagasan sastra terbaru yang paling menantang. Tema tahun 
ini mencoba menelaah sejarah atau potensi sejarah melalui 
narator yang berbeda. Melalui Diskusi Panel, khalayak sastra 
dan pemirsa JILF pada umumnya dapat menyimak perspektif-
perspektif segar dan pendekatan baru mengenai peristwa-
peristiwa besar di sekeliling kita. 

Kerangka Kuratorial
“Heroes: (Re)making History”
Dalam beberapa tahun terakhir, efek dari waralaba raksasa 
budaya pop membuat ide akan sosok pahlawan dan superhero 
semakin merasuk dalam kesadaran kolektif. Di tahun bersejarah 
di mana kita melihat atau bahkan mengalami langsung dampak 
dari berbagai kejadian luar biasa, seperti pandemi global, 
gelombang gerakan keadilan sosial, kerusakan lingkungan, 
serta kisah-kisah mengenaskan dari migrasi manusia, bayangan 
akan sosok ‘manusia super’ yang datang untuk memperbaiki 
keadaan pun menjadi semakin menarik. 
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Namun ada imajinasi yang spesifik dan terbatas akan siapa 
yang boleh dianggap sebagai pahlawan dan siapa yang 
kemudian dikategorikan sebagai ‘karakter pendukung’. Dan 
konstruksi sejarah seperti ini kerap menyoroti peran kelompok 
elite, yang kontribusinya dianggap penting dan objektif, semen-
tara komunitas yang suaranya dianggap tak sesuai dalam 
narasi ini terhapus kerjanya dan kemudian hilang dari kanon. 

Dalam konteks sastra dunia, dekonstruksi narasi seperti ini 
memungkinkan terjadinya pengalihan fokus yang memungkin-
kan kita untuk mulai mempertanyakan; cerita serta sejarah apa 
dan milik siapa yang selama ini terlupakan? Bagaimana kisah 
serta ingatan personal bisa terjalin dan hadir dalam catatan 
akan sebuah peristiwa sejarah? Siapakah kelompok yang 
belum terwakili dan suaranya belum cukup didengar serta 
bagaimana mereka membuat diri mereka menjadi nampak? 
Dan apakah masih perlu untuk memaknai ulang apa dan siapa 
yang bisa disebut sebagai pahlawan? Festival ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban akan pertanyaan- 
pertanyaan tersebut. 

Di sisi lain, kekacauan dan kehancuran juga menghadirkan 
kesempatan untuk membangun sebuah dunia baru. Lalu, 
bagaimana bayangan kita akan masa depan, terutama 
saat teknologi justru memperbesar ketidaksetaraan yang 
sudah ada? Dan apa saja kemungkinan-kemungkinan 
lebih baik yang bisa dimunculkan dalam imajinasi tentang 
membangun masa depan?

Jakarta International Literary Festival ingin menjadi sebuah 
ruang yang terbuka dan berani dalam menembus batasan, 
terutama dalam upaya menjadi bagian dari sebuah kolektif 
untuk mereka ulang lanskap sastra dunia yang lebih mudah 
diakses, beragam, dan setara.

Isyana Artharini
Ronny Agustinus
Kurator Road to JILF 2021: “Heroes: (Re)making History”

Rangkaian Kegiatan
#PROGRAM PODCAST “Footnotes from JILF” 2020
Footnotes from JILF menghadirkan perbincangan penulis dan 
intelektual dari berbagai penjuru negeri untuk berbagi gagas-
an-gagasan yang merangsang pikiran perihal kesusastraan. 

1. Podcast# 1: “Memungut Remah Era Kolonial”
Era kolonial adalah salah satu sumber inspirasi untuk fiksi 
masa kini yang belum habis digali. Selalu saja ada karya sastra 
Indonesia yang muncul dengan tema-tema ini. Belum lagi, jika 
kita menengok sedikit lebih jauh pada karya-karya ‘mooi indie’ 
di Belanda yang juga tampaknya kerap memberikan kejutan 
demi kejutan. Pada kesempatan ini kami meminta Bonnie 
Triyana dan Iksaka Banu berbagi pandangan perihal saling 
singgung dan saling menunjang antara sejarah kolonial dan 
kerja kreatif sastra atasnya.

2. Podcast# 2: “Mengimajinasikan Masa Kini Sebagai 
 Sejarah”
Pada akhirnya, setiap waktu akan menjelma masa lalu. Pada 
gilirannya, setiap peristiwa akan kehilangan kontekstualisa-
sinya. Pada saatnya, setiap orang akan terlupakan. Perjala-
nan waktu dan perubahan-perubahannya adalah konsep yang 
menarik untuk dinakal-nakali di dalam kerja-kerja sastra. Lantas, 
bagaimana pandangan seorang sejarahwan atau pekerja arsip 
terhadap masa kini yang seketika bisa menjelma masa lalu?

3. Podcast# 3: “Sejarah dari Ingatan”
Sejarah tidak selalu terletak pada arsip-arsip yang lama diang-
gap sebagai otoritas kebenaran sejarah. Pasalnya, arsip adalah 
milik pemenang. Di Indonesia, sebagaimana pernah diutarakan 
Gerry van Klinken, bahkan arsip milik pemenang itu pun 
terbengkalai tak keruan. Di sinilah sastra hadir sebagai ‘penye-
lamat’ arsip. Kemudian, bagi ingatan ‘non-pemenang’, misalnya 
suara korban atau perspektif mereka yang dimarjinalkan, sastra 
pun memberi tempat dalam arsipnya.
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4. Podcast# 4: Kekuatan dan Batasan Representasi”
Politik identitas adalah isu yang cukup pelik. Namun, suka-tidak 
suka, ia ada dan menjadi permasalahan kehidupan sehari-hari. 
Tak terkecuali di dunia sastra. Representasi perempuan dan 
LGBTQ, misalnya, menjadi penting dalam perombakan menuju 
ekosistem sastra yang sehat.

5. “Perihal Pusat dan Pinggiran”
Masih pentingkah membicarakan problema daerah dan pusat 
di dalam sastra Indonesia? Jika ditilik, problema pusat daerah 
adalah problem khas Orde Baru. Begitu pula di dalam sastra; 
perlawanan sastra daerah terjadi di masa Orde Baru. Per-
tanyaannya, problem apa yang muncul sekarang di dalam 
kacamata pusat-daerah itu? Masihkah relevan? Masih adakah 
perkara-perkara demikian yang tersisa?

6. “Para Pahlawan di Dalam Semesta Cerita Anak”
Cerita anak dan komik barangkali paling banyak mengandung 
kisah-kisah kepahlawanan. Di sana juga paling banyak kita 
temukan kisah-kisah fantasi yang tentunya kuat dengan 
kepahlawanan dan nilai-nilai yang tertanam pada seorang 
pahlawan tersebut. Mengapa kisah-kisah anak banyak 
memuat nilai-nilai kepahlawanan? Dan bagaimanakah 
keadaan keduanya di Indonesia?

7. “Para Pendekar Sepanjang Masa”
Kisah-kisah heroik yang selalu memunculkan kepahlawanan 
bukanlah hal baru dalam khazanah sastra kita. Pasalnya, jenis 
cerita yang demikian ini sangat digemari dan kerap menjadi 
penghibur yang mengasyikan buat masyarakat. Pada masanya, 
karya-karya ini kerap dipandang sebelah mata lantaran pem-
bedaan antara sastra tinggi dan sastra rendah. Bersama para 
pembicara, Seno Gumira Ajidarma dan Koko Hendri Lubis, 
akan dibicarakan kisah-kisah silat dan para pendekar kita sejak 
zaman Batjaan Liar hingga era Orde Lama. Bersama mereka, 
kita akan bangkitkan para pendekar dari masa lalu.

8. “Future Stories/Future Realities”
Bagaimanakah cerita atau sastra di masa depan ketika algorit-
ma sudah memenuhi seluruh seni hidup manusia seperti yang 
sudah mulai dipertunjukannya saat ini? Bagaimanakah sastra 
yang kita bayangkan di masa depan ketika komputerisasi ada 
di segala sendi kehidupan, termasuk seni? Apakah karya sastra 
akan berbahasa seperti bahasa saat ini, atau adakah imajinasi 
tentang bahasa di masa depan?
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Rangkaian Kegiatan

Narasumber
Tanggal
Tayang

Judul

1

2

3

4

5

6

7

8

• Bonnie Triyana
• Isaka Banu
Host:
• Berto Tukan 
• Dirdho Adithyo

• Martin Suryajaya
• Harry Isra
Host:
Doni Ahmadi

• Dhianita Kusuma  
 Pertiwi
• Gilang Saputro
Host:
Doni Ahmadi

• Feby Indirani
• Ninus Andar- 
 nuswari
Host:
Bonni Rambatan

• Safar Nurhan
• Sunlie Thomas  
 Alexander
Host:
Doni Ahmadi

• Reda Gaudiamo
• Annisa Rizkiana  
 Rahmasari
Host:
Bonni Rambatan

• Koko Hendri Lubis
• Seno Gumira  
 Ajidharma
Host:
• Berto Tukan 
• Dirdho Adithyo

• Rio Johan
• Fallissa Putri
Host:
Bonni Rambatan

17 November 
2020
Spotify JILF

29 November 
2020

24 November 
2020
Spotify JILF

26 November 
2020
Spotify JILF

28 November 
2020
Spotify JILF

1 Desember 
2020
Spotify JILF

19 November 
2020

3 Desember 
2020
Spotify JILF

“Memungut Remah Era 
Kolonial”

“Mengimajinasikan Masa 
Kini Sebagai Sejarah”

“Sejarah dari Ingatan”

 “Kekuatan dan Batasan 
Representasi”

“Perihal Pusat dan Ping-
giran”

“Para Pahlawan di Dalam 
Semesta Cerita Anak”

“Para Pendekar Sepan-
jang Masa”

“Future Stories/Future 
Realities”

#PROGRAM DISKUSI PANEL ROAD TO JILF 2021: 
“(Re)making History” 

1. Diskusi Panel# 1: “SEJARAH DARI INGATAN”
Apa pentingnya menulis tentang peristiwa sejarah yang terjadi 
dalam hidup kita? Dan bagaimana kita mengisahkannya? 
Lewat karya-karya mereka, para penulis ini telah menggunakan 
ingatan mereka akan peristiwa sejarah penting untuk menun-
jukkan bagaimana kehidupan ‘orang-orang biasa’ terdampak 
oleh peristiwa tersebut. 

2. Diskusi Panel# 2: “KEKUATAN DAN BATASAN REPRESENTASI 
Di dunia di mana praktik budaya yang dominan masih banyak 
terjadi, representasi dianggap sebagai satu cara efektif untuk 
mendukung keragaman sudut pandang. Namun, mengutip 
Angela Davis, ‘keragaman tidak sama dengan keadilan, ini 
adalah strategi yang dirancang untuk memastikan institusi 
berjalan seperti biasa, tapi kini ada wajah-wajah kulit cokelat 
dan kulit hitam’. Di dunia sastra, bagaimana ‘representasi’ 
bisa hadir secara bermakna? Bagaimana seharusnya bentuk 
representasi yang ideal?

3. Diskusi Panel# 3: “KISAH-KISAH FANTASTIS // THE FAN-
 TASTICS
Dalam sebuah dunia yang ‘fantastis’, ada sosok pahlawan atau 
‘hero’ di sana. Bagaimana sebenarnya kita membayangkan 
sosok ini dan siapa yang boleh menjadi sosok pahlawan, serta 
siapa yang kita bayangkan sebagai identitas sosok ‘antihero’? 
Dan bagaimana kita menuliskan tentang sosok pahlawan 
dalam realita saat ini dan bagaimana kita menggunakan sosok 
ini untuk membayangkan masa depan?

4. Diskusi Panel# 4: “KISAH-KISAH MASA DEPAN”
Jika kenyataan membantu kita menuliskan cerita, bagaimana 
dampaknya pada sastra jika kita tak mengalami kenyataan yang 
‘sama’? Algoritma semakin berperan dalam cara kita menga-
mati dan mengalami dunia di sekitar kita. Namun layar yang

Podcast
No.
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kita gunakan untuk melihat dunia kerap tak menyajikan rang-
kaian data serta gambaran kenyataan yang sama bagi setiap 
orang. Apa yang kita lihat dan baca lewat layar kerap adalah 
amplifikasi dari algoritma yang justru menguatkan apa 
yang kita yakini daripada memberi kita informasi baru. 
Aspek ini kemudian berpengaruh pada cara kita memproses 
peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat lewat versi 
kenyataan yang berbeda-beda. Bagaimana ‘realitas paralel’
ini berdampak pada cara kita menjalani masa sekarang 
dan cara kita mengeksplorasi identitas dan eksistensi? 
Dan akankah ini berdampak pada cara kita menuliskan 
karya-karya sastra di masa depan?
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/Judul/
Jenis

Pembicara Platform

1

2

3

4

Jumat,
4 Desember 
2020
18.30-21.30 
WIB

Sabtu,
5 Desember 
2020
13.30-15.30 
WIB

Sabtu,
5 Desember 
2020
16:00-18:00
WIB

Minggu,
6 Desember 
2020
19.00-21.00 
WIB

Diskusi Panel #1
“Sejarah dari 
Ingatan”
Pembukaan:
• Pengantar 
 Gubernur DKI  
 Jakarta
• Pengantar 
 Ketua DKJ
• Pengantar 
 Direktur 
 Eksekutif JILF
• Musik oleh   
 LAIR Musik JAF

Diskusi Panel #2
“Kekuatan dan 
Batasan Repre-
sentasi”

Diskusi Panel #3
“Kisah-kisah 
Fantastis / The 
Fantastics”

Diskusi Panel #4
“Kisah-kisah 
Masa Depan”
  

Pembicara:
• Nguyen Phan Que  
 Mai (VNM)
• Raisa Kamila (IDN)
• Jeremy Tiang (SIN)
• Hilmi Faiq (IDN) 
Moderator:
Reza Idria (IDN)

Pembicara:
• Bonni Rambatan 
(IDN)
• Norman Erikson  
 Pasaribu (IDN)
• Eunice Andrada  
 (PHL-AUS)  
Moderator:
Hera Diani (IDN)

Pembicara:
• Clara Ng (IDN)
• Khairani Barokka  
 (IDN-UK)
• Tiffany Tsao (IDN- 
 AUS)
• Ria Papermoon (IDN 
Moderator: 
Inaya Wahid (IDN)

Pembicara:
• Brilliant Yotenega  
 (IDN)
• Richa Kaul Padte  
 (IND)
• Mulya Amri (IDN)
Moderator:
Evi Mariani (IDN))

Zoom &
Live YouTube 
JILF

Views:
1.888

Zoom &
Live YouTube 
JILF

Views:
276

Zoom &
Live YouTube 
JILF

Views:
2244

Zoom &
Live YouTube 
JILF

Views:
2198
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Kerabat Kerja

Penasihat   
Gubernur DKI Jakarta
Penanggung Jawab  
Dewan Kesenian Jakarta
Steering Committees  
Danton Sihombing,
Yusi Avianto Pareanom 
Ben Sohib
Hasan Aspahani
Jaronah Abdullah
Direktur Eksekutif  
Avianti Armand
Kurator    
Isyana Artharini dan 
Ronny Agustinus
Direktur Pelaksana  
Ziggy Zezsyazeoviennaz-
abrizkie
Manajer Festival  
Ana Rosdianahangka 
Sekretariat
Gayuh Chitta Adyani, 
Christy Ratna Gayatri,     
Vincentia Lerin
Koordinator Humas dan 
Komunikasi
Amalia Sekarjati 
Relasi media   
Emira P. Pattiradjawane 
Relasi media 
Frederika Kristin 
Dapamanis 
Media Sosial    
Sheridan Olenka  
Fransiskus Sena 
Desainer Grafis  
Riosadja
Logotype & Illustration 
Ruth Marbun
Multimedia   
Ephraim Tan 

Manajer Keuangan  
Tri Suci Meilawati
Staf Keuangan  
Indra Kurniawan
Unggul Wilma 
Fotografer   
Eva Tobing
Videografer   
Joel Taher
Pembicara Panel
Bonni Rambatan (IDN)
Brilliant Yotenega (IDN) 
Clara Ng (IDN) 
Eunice Andrada 
(PHL-AUS)
Hilmi Faiq (IDN)
Jeremy Tiang (SIN)
Ria Papermoon (IDN) 
Mulya Amri (IDN)
Richa Kaul Padte (IND) 
Khairani Barokka (IDN-UK)
Nguyen Phan Que Mai 
(VNM)
Norman Erikson Pasaribu 
(IDN) 
Raisa Kamila (IDN) 
Tiffany Tsao [IDN-AUS]
Moderator
Hera Diani
Reza Idria
Evi Mariani 
Inaya Wahid
Podcast
Koordinator Program 
Podcast
Berto Tukan 
Koordinator Produksi 
Podcast   
Hilman Handoni

Buku Lanjuran 
Penyunting   
Ziggy Zezsyazeoviennaz-
abrizkie
Penerjemah
Isyana Artharini, Ziggy 
Zezsyazeoviennazabriz-
kie, Gayuh Chitta Adyani
Proofreader   
Nina Samidi, Ana Rosdi-
anahangka
Penyiaran
Koordinator Teknis   
Anies Wildani
Host    
Cempaka Pertiwi Alwi 
Penerjemah Bahasa 
Isyarat   
Pusat Layanan Juru 
Bahasa Isyarat
Musik    
LAIR Musik Jatiwangi
Art Favtory
MC    
Farid Mardhiyanto
Situs web www.jilf.id 
Web Design and 
Developer    
Riosadja
Web Content   
Ziggy Zezsyazeoviennaz-
abrizkie
Co-editor    
Ana Rosdianahangka, 
Amalia Sekarjati 
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Liputan Media
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Oktober – Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Diskusi Publik Komite Sastra diselenggarakan tiga kali:
1. Diskusi Publik #1  
 “Festival dan Kegairahan Sastra”, 
 22 September 2020, 19.30-21.00 WIB

2. Diskusi Publik #2
 “Jasa dan Dosa Platform Digital Pada Sastra”, 
 3 November 2020, 19.00 – 21.00 WIB

3. Diskusi Publik #3
 “Erotika Sastra Indonesia: Antara Estetika Teks 
 dan Perayaan Seks”, 
 Selasa 22 Desember 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB

Kerangka Kuratorial
Diskusi Publik #1 “Festival dan Kegairahan Sastra”
Festival sastra harus dipandang sebagai puncak perayaan 
atau pesta panen yang berhasil. Panen yang baik adalah 
hasil kerja serius sepanjang musim tanam, dari memilih 
benih, menyemai, menyiapkan lahan, menjaga pertumbuhan 
hingga memetik hasil. Di Indonesia sejumlah festival sastra, 
sebagai inisiatif dari berbagai pihak, dengan berbagai 
nama dan bentuk, tumbuh semarak nyaris tanpa 
sentuhan strategis lembaga-lembaga negara terkait.  

Seri Diskusi Publik
Komite Sastra
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Dalam beberapa tahun terakhir berbagai festival sastra di 
Indonesia banyak digelar. Sekadar menyebut beberapa: 
Ubud Writers and Readers Festival, Makassar International 
Writers and Readers Festival, Banggai Literary Festival, 
Banjarbaru Rainy Day Festival, Aruh Sastra di Kalsel, hingga 
yang lebih baru Festival Sastra Internasional Gunung Bintan 
di Tanjungpinang. 
 
Sebagai perbandingan di India sepanjang tahun ada lebih dari 
60 festival sastra. Di Australia dan Selandia Baru ada lebih 
dari 80 festival sastra. Di Kanada ada lebih dari 30 festival
sastra yang rata-rata sudah berumur panjang. Pada diskusi 
publik ini Komite Sastra DKJ ingin melihat apakah memang 
festival sastra sudah menjadi bagian dari ekosistem sastra 
yang sehat, ajeg, dan berfungsi sebagai ajang demokratisasi 
sastra yang berhasil menjawab upaya desentralisasi 
perkembangan sastra di Indonesia.  

Diskusi Publik #2 “Jasa dan Dosa Platform Digital 
Pada Sastra”
Suka atau tidak suka, platform digital kian berjaya menjadi 
medium publikasi karya tulis. Menyusul Wattpad, beberapa 
tahun belakangan ini berbagai aplikasi baca tulis lahir dan 
berkembang menjadi wadah bagi para penulis untuk 
menyuguhkan karyanya kepada khalayak pembaca. Dan ini 
berbanding lurus dengan kian menyusutnya peran media kon-
vensional—setidaknya dalam hal oplah dan penjualan—seperti 
buku, koran, dan majalah. Boleh dibilang, saat ini platform 
digital telah menjadi surga baru bagi dunia literasi.

Kata “surga” layak dinisbatkan pada platform digital lantaran 
polanya yang memberikan sebegitu banyak kemudahan dan 
kebebasan dalam menjalankan aktivitas baca tulis. Siapa pun 
bisa menampilkan karyanya tanpa harus melewati proses 
kurasi dan hal-hal lainnya yang biasa dilakukan oleh penerbit 
media konvensional. Dalam platform digital, penulis akan 
merangkap menjadi kurator, penerbit, sekaligus pemasar bagi

karyanya. Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar 
di Indonesia, maka format serupa itu menjanjikan pangsa pasar 
pembaca yang menggiurkan. Dan hal ini telah dibuktikan oleh 
sejumlah nama, baik sebagai pemasok konten tulisan maupun 
sebagai pihak pengelola aplikasi, yang sukses mendulang begitu 
banyak pembaca atau viewer.

Lalu apa kaitan fakta itu dengan dunia sastra? Sejauh mana 
awareness para sastrawan dan pegiat sastra akan hal ini? 
Apakah semesta literasi yang nyaris tanpa kurasi dan bebas 
kritik—dengan publik pembaca yang besar—itu, akan meng-
gerogoti kesehatan ekosistem dan mengancam keberlang-
sungan sastra? Jika ya, bagaimana para pemangku kepentingan 
sastra harus meresponnya? Ataukah kegiatan literasi di 
platform digital itu justru merupakan sebuah kabar gembira: 
membuka ruang kemungkinan bagi perkembangan yang lebih 
berwarna dan perayaan yang makin semarak bagi sastra? 
Jika ya, bagaimana musti menyambut dan mengelolanya? 
Adakah sastrawan yang telah memanfaatkan platform digital 
bagi kepentingan karier kepenulisannya? Jika ada, bagaimana 
seluk beluk mereka berkecimpung di sana, dan bagaimana 
pandangan-pandangannya?  

Diskusi Publik #3 “Erotika Sastra Indonesia: Antara 
Estetika Teks dan Perayaan Seks”
Erotika adalah bentuk ekspresi. Erotisme adalah jalan estetika. 
Keduanya bersentuhan bahkan bersumber dari seksualitas 
manusia. Karena itu ia juga membentuk kebudayaan kita. 
Maka kehadirannya juga bagian penting dalam perkembangan 
sastra kita. 

Adalah Umar Kayam yang mengatakan bahwa soal sex - 
dengan demikian soal erotika - adalah satu soal kemanusiaan 
yang terbesar yang selalu akan mengganggu kehidupan manu-
sia, yang karenanya akan selalu kita jumpai dalam kesusastraan 
kapan saja. (Budaya VI (1), Januari 1957, hal 16-24). 
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Jebakan memasuki atau mengekspresikan hal itu adalah 
profanisasi, vulgarisasi bahkan menjadi pornografi, sekadar 
perayaan yang banal. Padahal jalan estetika apa pun seharus-
nya mampu mengarahkan manusia ke arah hidup yang lebih 
berharga dan membawa kesadaran ke arah yang lebih 
baik. Erotika bila dipahami dengan wajar, adalah kekuatan 
yang memberdayakan, bahkan bisa jadi energi kesetaraan. 
Sastra seharusnya melihat peluang untuk memanfaatkan 
energi tersebut.

Pembicaraan soal erotika dan pornografi kerap tercampur 
aduk dan karena itu sering menjadi tak nyaman bahkan 
dielakkan. Pembicaraan dari aspek objektif-formil selalu 
terdesak oleh etik-moral. Sementara fenomenanya dalam 
sastra kita terus saja ada. Pertanyaan yang kerap diajukan: 
di mana batasnya? Apa kriterianya? 

Padahal yang lebih penting daripada itu adalah kenapa 
erotika penting untuk hadir dalam sastra, sebagai ekspresi 
sisi lain manusia. Tanpa memahami itu maka erotika akan 
berhenti sebatas khasanah saja atau fenomena yang tak 
terpahami. Kita juga perlu meninjau bisakah erotika 
(terutama dalam sastra) membebaskan seks sebagai 
ekspresi yang wajar dalam hidup, bukan eksploitasi terhadap 
tubuh perempuan, atau sebaliknya represi terhadap gairah 
perempuan. Berangkat dari pemikiran tersebut Komite Sastra 
Dewan Kesenian Jakarta menggelar diskusi publik dengan 
tema “Erotika Sastra Indonesia: Antara Estetika Teks dan 
Perayaan Seks”.
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/
Judul Diskusi

Platform

1

2

3

Selasa, 22 
September 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa, 2 
November 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,22 
Desember 
2020
19.00-21.00
WIB

Diskusi Publik #1 
“Festival dan 
Kegairahan 
Sastra ”

Diskusi Publik #2 
“Jasa dan Dosa 
Platform Digital 
Pada Sastra”

Diskusi Publik #3
 “Erotika Sastra 
Indonesia: Antara 
Estetika Teks dan 
Perayaan Seks”

• Isyana Artharini 
 (Kurator Jakarta  
 International Li-
 terary Festival)
• Lily Yulianti Farid  
 (Penggagas Ma-
 kassar International  
 Writers Festival)
• Okha Miharza
 (Penggagas Aruh  
 Sastra Kalimantan  
 Selatan)
• Windy Ariestanty  
 (Co-Founder Patjar  
 Merah)
Moderator: 
Andina Dwifatma 
(Penulis, Dosen)

• Brilliant Yotenega
 (Pendiri nulisbuku. 
 com & storial.co)
• Dewi Anggraeni
 (Kritikus Sastra)
• Ry Azzura
 (Senior Editor 
 Gagas Media)
• Joko Pinurbo
 (Penyair)
Moderator
Hasan Aspahani 

• Eka Kurniawan 
 (Sastrawan, Ko- 
 lomnis)
• Mariana Amiruddin
 (Aktivis Perempuan)
• Oka Rusmini 
 (Sastrawan)
• Zen Hae 
 (Sastrawan, Kri-
 tikus)
Moderator:
Avianti Armand 

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 677

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 1876

Zoom & 
YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 2501

Pembicara/
Pemantik
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Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Sastra 
Avianti Armand
Hasan Aspahani
Ben Sohib
Jaronnah Abdullah
Yusi Avianto Pareanom
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Manajer Program
Ana Rosdianahangka
Pelaksana Program
Gayuh Chitta Adyani

Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Manajer Keuangan
Tri Suci Meilawati
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
Arnold Simanjuntak
Operator Teknis
Anies Wildani

Analisa Live YouTube 

No.
Diskusi Publik
Komite Sastra

Total 
Views

Like &
Dislike

Engagement

1

2

3

“Festival dan 
Kegairahan 
Sastra”

“Jasa dan Dosa 
Platform Digital 
Pada Sastra”

“Erotika Sas-
tra Indonesia: 
Antara Estetika 
Teks dan Pe-
rayaan Seks”

 677 Views
 

1876 Views

2501 Views

32 likes, 
1 dislike

71 likes, 
3 dislikes

126 likes, 
0 dislike

Terjalin 24 
percakapan 
dalam fitur 
live chat.

Terjalin 49
percakapan 
dalam fitur 
live chat

Terjalin 48
percakapan 
dalam fitur 
live chat  
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Tahun 2020 adalah masa transisi selain pembatasan Program 
yang sudah direncanakan juga disesuaikan dengan kemampuan 
Pemprov DKI Jakarta sehingga dalam pelaksanaan Program 
yang disetujui hanya Festival Film Internasional Madani saja. 
Dalam perjalanannya Komite Film memiliki Program Rutin yang 
menjadi ranah Apresiasi Masyarakat Film Jakarta yang dikelo-
la dalam program Kineforum, sehingga mengakibatkan secara 
pembiayaan tidak dapat dipenuhi, sehingga anggota Komite 
Film bersepakat dan bersiasat dalam pelaksanaannya beberapa 
program yang sudah di rencanakan dalam Rencana Kerja 2020 
pada tahun 2018 disesuaikan dibawah Program Festival Film 
Internasional Madani. 

Dalam pelaksanaannya Program Apresiasi sepanjang tahun 
oleh Kineforum tetap berjalan walaupun terkendala dengan 
Pandemi yang dimulai awal tahun 2020 sehingga beberapa 
penyelenggaraan dialihkan secara daring. Bersamaan ini pula 
keluar Keputusan Gubernur yang baru nomer 4 tahun 2020 
tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta sehing-
ga ada perubahan anggota komite film periode ini yang terdiri 
dari Agni Ariatama, Hikmat Darmawan melanjutan dari periode 
sebelumnya dan anggota baru Angga Sasongko, Shuri Mariasih 
Gietty, Ekky Imanjaya dan pada Pleno DKJ pertama periode baru 
setelah melalui kesepakatan memberikan amanat ketua komite 
film kepada Agni Ariatama.

Melihat kondisi yang baru terkait Peraturan Gubernur Baru 
maka Komite film sepakat selain menjalankan program yang 
sudah direncanakan untuk menyiapkan strategi dalam 1 peri-
ode ke depan yang hanya 3 tahun. Kembali lagi ini pergub baru 
yang tidak terbayangkan akan terbit kapan sehingga tidak
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Agni Ariatama / Ketua*

Angga Sasongko / Anggota

Ekky Imanjaya / Anggota

Hikmat Darmawan / Anggota

Shuri Mariasih Gietty Tambunan / Anggota

* Berdasarkan Surat Keputusan No. 043/SK/PH-DKJ/I/2021 tentang 
 Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta, 22 Januari 2021, telah 
 diputuskan bahwa Agni Ariatama menjadi Wakil Ketua 2 dalam
 susunan Pengurus Harian Dewan Kesenian Jakarta. Untuk itu 
 Angga Sasongko menggantikan Agni Ariatama menjadi Ketua 
 Komite Film.

Pengantar
Ketua Komite Film
Agni Ariatama
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teranggarkan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Komite 
FIlm dan kita mencoba tetap bekerja dengan keterbatasan 
yang ada. Pada proses penyusunan Renstra kitapun berusaha 
menerima masukan dari pemangku kepentingan film Jakarta 
dengan mengadakan 3 kali Fokus Diskusi Terpumpun (FDT) 
dengan fokus pertama Advokasi Pelaku Film terkait pelin-
dungan, pengembangan, pemanfaatan Sumber Daya Jakarta, 
fokus  kedua pengelolaan kineforum yang bukan sekedar 
ruang putar tetapi forum bersama komunitas apresiator film 
Jakarta yang saling terhubung dalam simpul seni, fokus ketiga 
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata 
Kebudayaan yang pelaksananaan FDT bekerja sama dengan 
Perum PFN.

Bersamaan dengan mencari isu permasalahan dalam FDT 
Komite film juga mengadakan diskusi publik dengan tema 
Pembukaan Kembali Bioskop: Telaah Kasus Healthonomic 
Dunia Hiburan di Jakarta, yang saat itu bersamaan dengan 
kebimbangan untuk membuka bioskop terkait ekonomi yang 
terkait dalam ekosistem perfilman bersamaan dengan masalah 
kesehatan yang harus diutamaakan disaat pandemi Covid-19. 
Sehingga pada diskusi publik selanjutnya kami membuat tema 
Film Indonesia di Rimba Maya: Peluang & Tantangan Bisnis Film 
Online di Era Pandemi tentu saja semua diskusi publik ini masih 
bisa diakses di YouTube Dewan KesenianJakarta, sehingga pada 
diskusi publik selanjutnya mencoba menawarkan Jakarta Kota 
Sinema: Menuju Simpul Seni Jakarta dimana sekarang saatnya 
kita berfikir dan menyiapkan cetak biru saat bekerja dari rumah 
untuk membangun simpul-simpul yang saling menghidupi 
dalam Ekosistem Kesenian Jakarta. 

Berdasakan masukan dari FDT maupun Diskusi Publik kami 
mencoba meramu dalam Rapat Kerja terkait masalah isu-isu 
strategis Seni Film di Jakarta dalam sebuah Visi Sebagai 
lembaga yang membantu masyarakat film Jakarta terhadap 
pengembangan kreatifitas yang beradab di tingkat Nasional 
dan Internasional yang kami turunkan dalam Misi:
1. Membuat kebijakan yang menghidupkan masyarakat 
 film Jakarta

 2. Meningkatkan kreatifitas masyarakat  film jakarta.
 3. Menjaga kekaryaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Misi tersebut Isu-isu permasalahan kita terjemah-
kan menjadi program kerja 2 tahun mendatang walaupun 
ada beberapa isu yang tidak mungkin terselesaikan dalam 
2 tahun semoga Renstra tersebut menjadi acuan kepada 
Anggota Komite Film di periode mendatang sehingga berke-
sinambungan sebagai salah satu prinsip dasar Ekosistem. 
Permasalahan lain adalah Kineforum sendiri sebagai platform 
yang berkegiatan rutin setiap tahunnya sehingga secara pem-
biayaan operasional harus masuk kedalam subsistem kesek-
retariatan DKJ-UP PKJ TIM, dimana sumber pembiayaannya dari 
Pendapatan Asli Daerah menurut Rencana Kerja UP PKJ TIM.

Semoga dengan kondisi Pandemi tidak mengurangi SemangArt 
kita semua sehingga waktu kemacetan di Jakarta bisa kita 
gunakan lebih maksimal dalam mengembangkan strate-
gi-strategi Kesenian khususnya di Jakarta. tidak lupa kami 
ucapkan terima kasih kepada baik anggota komite film maupun 
penurus Kineforum periode sebelumnya dan seluruh pemangku 
kepentingan film Jakarta yang telah berbagi dan bertukar 
pikiran dalam pengembangan perencanaan Seni Film Jakarta, 
tidak lupa terima kasih kepaada semua pendukung anggota DKJ 
terutama seluruh staf DKJ yang selalu sabar untuk mendapat-
kan berkah yang lebih besar.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
20 November – 4 Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
1. Pemutaran film: Digital Platform Kwikku, KlikFilm 
 dan Viddsee. 
2. Diskusi publik, talkshow, peluncuran buku: Zoom Madani   
 Film Festival, Zoom Dewan Kesenian Jakarta, ditayangkan   
 live di YouTube Madani Film Festival, YouTube Dewan 
 Kesenian Jakarta dan Kwikku: madanifilmfest.kwikku.com

Deskripsi Kegiatan
Pada tahun ketiga, Madani Film Festival digelar 20 November 
hingga 4 Desember 2020. Madani Film Festival tahun ini 
mengangkat tema Re(dis)covery. Tema ini diambil dari kata 
recovery yang bermakna pemulihan, dan rediscovery yang 
berarti penemuan kembali. Madani Festival ingin membawa 
semangat menjadikan film sebagai medium dialog, bahwa 
di tengah upaya pemulihan (bagi dunia yang tengah dilanda 
pandemi) selalu ada ruang bagi penemuan kembali hal-hal 
yang penting, sehingga umat manusia bisa selalu berada dalam 
upaya memperbaiki dan memaknai hidup. Madani Film Festival 
adalah festival film berskala internasional yang bertujuan meng-
gambarkan kehidupan kaum Muslim di pelbagai belahan dunia, 
dengan Muslim menjadi mayoritas maupun minoritas, serta 
merayakan bersama perbedaan dalam kehidupan Muslim.

Festival ini diselenggarakan sepenuhnya secara online, dan 
mengundang 5 pembicara internasional di tahun ini, yaitu dari 
USA, Afghanistan, Belanda, Thailand, dan juga Malaysia

Madani Film Festival 2020
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Kerangka Kuratorial
Sinema, Normal Baru dan Semangat Penemuan Kembali
Festival Film Madani kali ini begitu istimewa. Situasi global 
terkait pandemi Covid-19 membuat semua hal melakukan 
penyesuaian, termasuk juga festival film. Dunia sekarang pun 
menerapkan segala hal yang bersifat normal baru, yang terkait 
normal baru dan kebiasaan baru. Dalam istilah fiqih, norma 
baru, bagi saya, bisa juga disetarakan dengan “ma’ruf”, hal-hal 
baik yang sudah dikenal secara umum kalau hal-hal itu baik. 
Tentu saja sulit untuk beradaptasi dengan norma baru, 
dengan ma’ruf baru. Termasuk festival film “rasa daring”. 
Tetapi pendekatan healtheconomics mesti diterapkan, dan 
pemutaran online pun menjadi pilihan banyak festival film, 
termasuk kami. Untuk tema besarnya pun, Re(dis)covery, 
sengaja dirancang supaya kita semua bisa melihat bagaimana 
dunia, termasuk dunia yang terekam dalam semesta reka-
percaya film, melakukan recovery, discovery, dan rediscovery.

Terkait penemuan ulang, rediscovery, salah satu program 
penting tahun ini adalah “penemuan kembali” film-film Rhoma 
Irama. Menurut seorang sutradara terkenal, salah satu ciri film 
bagus adalah, kita seperti terasa menonton film baru saat 
menonton yang kedua kalinya. Hal ini, bagi saya, karena kita 
bisa menemukan makna dan penafsiran baru dalam film 
yang sama itu. Diharapkan penonton bisa menemukan 
bingkai makna dan tafsir baru saat menonton (lagi) film-film dari 
Sang Raja Dangdut.

Pemilihan program Rhoma Irama ini juga menjadi penegasan 
posisi politik selera kami: Bahwa Festival Film Madani ini tidak 
mendikotomi film komersil vs film art-house. Pendekatan kami 
adalah: seberapa penting sebuah film bagi penontonnya; dalam 
konteks ini adalah terkait dengan visi misi kami,  yaitu repre-
sentasi dari living Islam, muslimness, dan ke-madani-an. Singkat 
kata: seberapa madani film-film ini untuk ditelaah dan dinik-
mati. Hal ini juga tercermin dengan pilihan dari film-film 

Pembukaan Madani Film Festival 2020
secara daring oleh Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan, 20 November 2020.

198



di program lain, yang bisa dieksplorasi di kanal khusus di 
Kwikku. Kami hendak merayakan keberagaman dunia Muslim, 
termasuk dari berbagai genre dan gaya.

Kali ini, seperti tahun 2018 dan 2019, kami mengajak Anda 
semua ke berbagai belahan negeri Muslim. Dari negeri yang 
penuh konflik seperti Afghanistan hingga muslim minoritas di 
Thailand. Semoga bisa membuat kita untuk mengenal (kembali) 
wilayah-wilayah yang ada dalam sinema yang disajikan di 
menu kali ini.

Dan tentu saja, festival ini dirancang untuk semua orang, 
tidak hanya untuk kaum Muslim. Karena kami yakin, nilai-nilai 
madani dan keislaman adalah juga nilai-nilai kemanusiaan yang 
bisa dinikmati (dan dihikmati) siapa saja dan tidak seharusnya 
diklaim oleh suatu kelompok tertentu.

Semoga festival film yang digelar di era Normal Baru ini bisa 
membawa kita semua untuk merenung dan melakukan re(dis)
covery terkait film, dan, kalau beruntung: menemukan diri 
sendiri, menemukan kemanusiaan kita sendiri. Mirip dengan 
pepatah sufistik, yang saya modifikasi: “Barang siapa yang 
mengenal (kembali) dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya”.

Ekky Imanjaya
Dewan Festival
Madani Film Festival 
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Rangkaian Kegiatan
Sebanyak 7 tema program dan 40 judul film dapat diakses 
melalui kanal kwikku.com, Klik Film, viddsee.com, mulai 
tanggal 20 November – 4 Desember 2020. Lalu dilengkapi 
dengan diskusi, bincang, kelas dan peluncuran buku yang 
berlangsung selama 13 hari, serta 20 partner yang terlibat 
dalam penyelenggaraan Madani Film Festival 2020. 

Program Madani Film Festival 2020
1. FOKUS: RHOMA IRAMA “GITAR DAN DAKWAH”
Film-film Rhoma Irama sangat penting dalam menghidupkan 
industri film Indonesia pada 1970-an dan 1980-an. Bahkan, 
seakan telah jadi subgenre sendiri. Sebagaimana musiknya 
yang menampakkan hibridisasi budaya Melayu, Arab, India, 
dan Barat, film-film Rhoma juga hibridisasi musikal Holly-
wood-India dengan bahan kultural yang sangat dekat dengan 
kebanyakan orang Indonesia pada masanya. Elemen utama 
subgenre “film Rhoma” memang gitar dan dakwah, sebuah 
hibridisasi tersendiri. Film yang diputar: Gitar Tua Oma Irama, 
Darah Muda, Satria Bergitar, Perjuangan dan Do’a, Berkelana I, 
Berkelana II.

1. PANORAMA: IRAN
Madani Film Festival memilih film-film dari Tanah Persia. 
Namun, kami sengaja tidak memilih film-film “besar” atau 
sutradara yang sudah dikenal seantero jagat sinema dunia.
Penonton diajak untuk menjelajah sisi-sisi lain dari film Iran, 
dengan semangat rediscovery, penemuan kembali. Sehingga 
kita bisa berpikir ulang saat menemukan bahwa begitu banyak 
hal-hal baru yang selama ini jarang diketahui secara umum. 
Termasuk  bertemu dengan (karya) bakat-bakat baru. Film 
yang diputar: Parting/Raftan (Opening Film), Amir, Born of 
the Earth, Glasses, Patio, It’s A Dream, The Descendants, 
Road to Perdition.
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3. FILM DAKWAH/ISLAMI: ROMANTIKA DAN MIGRASI 
TRANSNASIONAL
Pasca-Reformasi 1998, selain melahirkan gelombang baru 
industri film Indonesia, juga hadirnya semarak genre film 
dakwah yang menyodorkan gaya hidup “Islami”. Corak 
dakwah genre ini didominasi oleh keberagamaan yang hadir 
sebagai diskursus ideologis, sambil mengangkat aspek gaya 
hidup kelas menengah kota sebagai gaya hidup ideal. Dua 
obsesi dalam film-film “Islami” itu adalah (1) masalah percintaan 
romantik dan urgensi lembaga pernikahan, (2) kepergian ke 
luar negeri (hal ini diungkap, antara lain oleh Eric Sasono dalam 
ulasannya atas film Haji Backpacker di blog-nya). Tentu ada 
variasi dan perkecualian. Tapi, kehadiran aspek gaya hidup 
itu jadi corak utama subgenre ini, dan menarik untuk dikaji 
dan didalami. Film yang diputar: Haji Backpacker, Emak Ingin 
Naik Haji, 99 Cahaya di Langit Eropa: The Final Edition, Cinta 
Laki-Laki Biasa, Kukejar Cinta ke Negeri Cina.

4. MADANI CLASSIC
Pemutaran film berlatar komunitas Muslim adalah ruang 
berharga yang ditawarkan oleh Madani Film Festival untuk 
merayakan keberagaman. Tahun ini kita akan menjelajahi 
waktu dan merasakan kemajemukan budaya Muslim dari 
perspektif historis melalui Program Madani Classic. Dalam 
program ini dipersembahkan 2 buah film yang berasal dari 
benua Afrika dan negeri jiran Thailand, yaitu Shaihu Umar 
dan Peesua lae dokmai atau Butterfly and Flowers (Sutra-
dara: Euthana Mukdasanit, 1985). Film yang diputar: Shaihu 
Umar, Peesua lae dokmai/Butterfly and Flowers (Closing Film).

5. MADANI SHORT
Tahun 2020 bagaikan tahun ketika sebuah tombol “pause” ‘
raksasa ditekan. Semua perikehidupan dipaksa jeda selama 
waktu yang tidak ditentukan. Lalu apa? Lewat krisis yang 
kronis dan “hening”, manusia pun seperti dipaksa mere-
nungkan ulang segalanya. Sembari berusaha pulih, kita 
mungkin beruntung menemukan lagi nilai-nilai lama yang 
terlupakan, dari seperangkat nilai yang bernama agama itu.

Kembali menengok ke dalam, apa sesungguhnya yang lebih 
penting. Yang mungkin teronggok terlupakan ketika sibuk 
dipacu balapan hidup. Dua kompilasi film pendek yang tayang 
di digital platform Viddse adalah pilihan kineforum untuk Madani 
Film Festival 2020. Karena dipaksa ingat bahwa hidup itu 
pendek, kineforum memilihkan film-film pendek. Yang 
semoga bisa jadi asupan gizi kecil bagi proses pemulihan, 
dan menemukan kembali yang sesungguhnya telah lama ada, 
tetapi kembali baru. Semoga yang lama maupun yang baru 
bisa sama-sama bergizi. Film yang diputar: Ameen, Gaddafi,
 Journey to Iftar, Wiwitan, Jakarta Subuh “A Piece of Hope”, 
Tudung, On the Path, Ji Dullah.

6. RELAKSASI BERAGAMA/RELAX, IT’S JUST RELIGION
Relaksasi Beragama adalah suatu gerakan yang menggunakan 
sastra dan seni untuk mengkampanyekan kebebasan 
berekspresi dan berpendapat di dalam lingkup kemerdekaan 
beragama dan berkeyakinan. Perbedaan interpretasi terhadap 
agama tidak selayaknya membuat kita bersitegang atau 
menghina pihak yang berseberangan. Menjadi lebih rileks 
dalam beragama merupakan ajakan, terutama untuk pihak-
pihak yang merasa tegang terkait agama, apakah dalam 
menjalani agama, maupun dalam menghindari agama. 
Gerakan ini diinisiasi oleh penulis Feby Indirani, Direktur Kreatif 
Pabrikultur, Hikmat Darmawan dan Psikolog Ferlita Sari. Dela-
pan film dipersembahkan oleh program ini, berangkat dari 
dunia yang menempatkan agama sebagai bagian hidup dan 
nilai, tanpa penguasaan politik identitas. Dan dari film-film ini, 
wajah manusia terlihat jelas, sesuai salah satu prinsip “Relax, 
It’s Just Religion”: hakikat manusia adalah kesamaan. Wajah 
mereka, adalah wajah kita juga. Film yang diputar: Aku, Kau & 
KUA, Bajaj Bajuri The Movie, Jakarta Maghrib, Bintang Kejora, 
Sang Guru, 3 Hati, 2 Dunia, 1 Cinta, Hoax (Rumah dan Musim 
Hujan), Humanisick (film pendek).
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Program Pemutaran Film

No. Judul Film
(Tahun)

Sutradara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gitar Tua Oma 
Irama (1976)

Darah Muda 
(1977)

Satria Bergitar 
(1984)

Perjuangan dan 
Doa (1980)

Berkelana I 
(1978)

Berkelana II 
(1978)

Parting/Raftan 
(2016)

Amir (2018)

Born of the 
Earth (2020)

Glasses  (2017)

Patio (2018)

It’s a Dream 
(2012)

The Descen-
dants (2016)

Road to Perdi-
tion (2016)

Haji Backpacker 
(2014)

Maman 
Firmansyah, 
Sjumandjaja

Maman 
Firmansyah

Nurhadie 
Irawan

Rhoma Irama, 
Maman 
Firmansyah

Yung 
Indradjaya

Sapto 
Boesono

Navid 
Mahmoudi

Nima Eghlima

Mojgan Bayat

Reza Aghaei

Maryam 
Bahrololoomi

Mahmoud 
Ghaffari

Yaser Talebi

Yaser Talebi

Danial Rifki

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

Kwikku/
KlikFilm 

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Negara

7. EAST CINEMA
East Cinema merupakan sebuah program film yang fokus pada 
film-film dari negara konflik seperti Irak, Afghanistan, Syria dan 
Palestina, juga dari Indonesia Timur seperti Papua, Ambon, 
Makassar, Palu, dan Kendari. East Cinema diadakan dengan 
latar belakang oleh komitmen untuk memberikan referensi 
baru bagi penonton Indonesia dan membangun “mutual 
understanding”. Film-film yang dihadirkan menekankan pada 
nilai-nilai toleransi, keberagaman dan semangat perdamaian. 
East Cinema di Madani Film Festival 2020 menghadirkan 
Sayed Jalal Rohani, salah satu sutradara muda (lahir 1989) 
Afghanistan yang telah membuat 6 film pendek dan film 
panjangnya sedang dalam proses editing, berjudul The One 
Hundred Years Independence of Afghanistan. Film yang diputar: 
Lady with the Purple Shoes, Elephantbird, Water.
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Tanggal
Pemutaran

Tempat 
Pemutaran

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Iran
Afghanistan

Iran

Iran

Iran

Iran

Iran

Iran

Iran

Indonesia
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Program Pemutaran Film

No. Judul Film
(Tahun)

Sutradara

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Aku, Kau & KUA 
(2014)

Bajaj Bajuri The 
Movie (2014)

Jakarta Maghrib 
(2010)

Bintang Kejora 
(1986)

Sang Guru 
(1986)

3 Hati, 2 Dunia, 
1 Cinta (2010)

Hoax (Rumah 
dan Musim 
Hujan) (2018)

Humanisick 
(2020)

Lady with the 
Purple Shoes 
(2019)

Elephantbird 
(2018)

Water (2014)

Monty Tiwa

Fajar Nugros

Salman Aristo

Chaerul Umam

Edward Pesta 
Sirait

Benni 
Setiawan

Ifa Isfansyah

Adiyan 
Chandra Tejo

Sayed Jalal 
Rohani

Amir Masoud 
Soheili

Sayed Jalal 
Rohani

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

Kwikku/
KlikFilm 

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Negara Tanggal
Pemutaran

Tempat 
Pemutaran

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Afghanistan

Afghanistan

Afghanistan

Program Pemutaran Film

No. Judul Film
(Tahun)

Sutradara

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Emak Ingin Naik 
Haji (2009)

99 Cahaya di 
Langit Eropa: 
The Final Edition 
(2014)

Cinta Laki-Laki 
Biasa (2016)

Kukejar Cinta 
ke Negeri Cina 
(2014)

Shaihu Umar 
(1976)

Peesua lae 
dokmai/Butter-
fly and Flowers 
(1985)

Ameen (2011)

Gaddafi (2014) 

Journey to Iftar 
(2019)

Wiwitan (2019)

Jakarta Subuh 
“A Piece of 
Hope” (2019)

Tudung (2015)

On the Path 
(2014)

Ji Dullah (2017)

Aditya Gumay

Guntur
Soeharjanto

Guntur 
Soeharjanto

Fajar Bustomi

Adamu Halilu

Euthana 
Mukdasanit

Sanif Olek

Panu Aree, 
Kong Rithdee

Razny
Mahardhika

Fachri al Jupri

Syahreza 
Fahlevi

Thilagan 
Narayanasamy 

Amir Sarrafha

Alif Septian

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

20 Nov sd. 
4 Des 2020

Kwikku/
KlikFilm 

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Kwikku/
KlikFilm

Viddsee

Viddsee

Viddsee

Viddsee

Viddsee

Viddsee

Viddsee

Viddsee

Negara Tanggal
Pemutaran

Tempat 
Pemutaran

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Nigeria

Thailand

Singapura

Thailand

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Singapura

Iran

Indonesia
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Jenis
Tema/Judul

Platform

6

7

8

9

10

Kamis,
26 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Jumat,
27 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Minggu,
29 November 
2020
19.00-20.00 
WIB

Senin,
30 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Selasa,
1 Desember 
2020
19.00-21.00 
WIB

Diskusi Publik:
“Relax, It’s Just 
Religion”

Diskusi Publik:
“What We Can 
Learn from Iranian 
Cinema”

Bincang:
Madani Short “Re-
discovering: Old and 
New”

Diskusi Publik:
East Cinema “Filming 
Afghanistan”

Diskusi Publik:
“Gender and Islam in 
Indonesian Cinema”

• Feby Indirani
• Inaya Wahid/Board  
 Madani Film 
 Festival, Pegiat Seni
• Riyana Rizki 
 Yuliatin/Penulis,  
 Pegiat Seni

• Afifah Ahmad/ 
 Gusdurian Teheran,  
 Penulis
• Bastian Zulyeno/ 
 Ahli Studi Persia,  
 Dosen FIB UI
• Ekky Imanjaya

• Ifan Ismail
• Fachri al Jupri/ 
 Sutradara Film

• Sayed Jalal Rohani/ 
 Sutradara Film 
 (Afghanistan)
• Sofia Setyorini/Film  
 Programmer,   
 Founder of East  
 Cinema
Moderator:
Ekky Imanjaya 

Alicia Izharuddin/ 
Women’s Studies 
in Religion, Harvard  
Divinity School
Moderator:
Ekky Imanjaya 

Live Zoom 
& YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

Live Zoom 
& YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

IG Live 
@kineforum

Live Zoom 
& YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

Live Zoom 
& YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

Pembicara

Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Jenis
Tema/Judul

Platform

1

2

3

4

5

Sabtu,
21 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Minggu,
22 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Senin,
23 November 
2020
16.00-18.00 
WIB

Selasa,
24 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Rabu,
25 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Diskusi Publik:
“Film Dakwah dalam 
Batasan Orba (The 
Ideological Framing 
of Da’waa Movies in 
the New Order Indo-
nesia)” 

Bincang/Kultum 
Hikmat & Ekky Edisi 
Madani:
“Mencari Film 
Madani di OTT (dan 
Platform Digital 
Lainnya)

Kelas:
Kineforum Punya 
Kelas “Cerita tapi 
Beda”

Peluncuran Buku:
“Memburu Muham-
mad” karya Feby 
Indirani

Peluncuran Buku:
“Memoar Garin 
Nugroho: Era Emas 
Film Indonesia” 
karya Garin Nugroho

• Andrew N. 
 Weintraub/Peneliti
• Eric Sasono/Kritikus  
 Film
• Quirine van Heeren/ 
 Peneliti Film, 
 Penulis 
Moderator:
Hikmat Darmawan/
Board Madani Film 
Festival, Kritikus Film

• Ekky Imanjaya/ 
 Board Madani Film  
 Festival, Dosen  
 Binus University
• Hikmat Darmawan

• Ifan Ismail/Film 
 Programmer 
 Kineforum
• Meiske Taurisia/
 Produser Film

• Feby Indirani/
 Penulis, Film 
 Programmer
• Ulil Abshar Abdala/ 
 Cendekiawan Islam
• Salman Faridi/CEO  
 Bentang Pustaka
Moderator:
Lia Kusumawardani/ 
Penulis

• Garin Nugroho/ 
 Penulis, Sutradara
• Hikmat Darmawan
• Putri Ayudya/Aktris
Moderator:
Gietty Tambunan/
Komite Film DKJ

Live Zoom 
& YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Kwikku.com 

Live Zoom 
& YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

Zoom 
Kineforum

Live Zoom 
& YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

Live Zoom &
YouTube 
Madani Film 
Festival

Kwikku.com

Pembicara
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Jenis
Tema/Judul

Platform

11

12

13

Rabu,
2 Desember 
2020
19.00-21.00 
WIB

Kamis,
3 Desember 
2020
19.00-20.00 
WIB

Jumat,
4 Desember 
2020
15.00-17.00 
WIB

Diskusi Publik:
“Filming (and Redis-
covering) Identity 
Politics”

Bincang:
“Garin Nugroho dan 
Rhoma Irama: Gitar 
dan Dakwah”

Diskusi Publik:
“Madani Classic”

• Kong Rithdee/
 Kritikus Film 
 (Thailand), 
 Sutradara Film
• Krisnadi Yuliawan/ 
 Board Madani Film  
 Festival, Penulis
• Ifan Ismail

• Garin Nugroho/ 
 Penulis, Sutradara
• Rhoma Irama/  
 Pemusik, Aktor, 
 Produser, Sutradara

• Euthana 
 Mukdasanit/  
 Sutradara Film  
 (Thailand)
• Lisabona Rahman/ 
 Film Programmer 
• Krisnadi Yuliawan

Live Zoom 
& YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Kwikku.com

YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Kwikku.com 

YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Kwikku.com

Pembicara

Analisa Live YouTube 

No.
Madani Film
Festival 2020

Total 
Views

Like &
Dislike

Engagement

1

2

3

Diskusi Publik:
The Ideological Fram-
ing of Da’waa Movies 
in The New Order 
Indonesia

Bincang Madani: 
Bersama Legenda  
Garin Nugroho dan 
Rhoma Irama – Gitar 
dan Dakwah

Diskusi Madani Klasik

 493 Views
 

7355 Views

99 Views

30 likes, 
0 dislike

322 likes, 
6 dislikes

13 likes, 
0 dislike

Terjalin 24 
percakapan 
dalam fitur 
live chat.

Terjalin 45
percakapan 
dalam fitur 
live chat

Terjalin 4
percakapan 
dalam fitur 
live chat  

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab  
Dewan Kesenian Jakarta
Festival Board  
Putut Widjanarko
Garin Nugroho 
Inaya Wulandari Wahid
Hikmat Darmawan
Ekky Imanjaya
Krisnadi Yuliawan
Chikita Fawzi
Festival Director  
Sugar Nadia Azier
Programming Team  
Sugar Nadia Azier  
Putut Widjanarko
Hikmat Darmawan
Ekky Imanjaya
Krisnadi Yuliawan
Ifan Ismail (kineforum)
Sofia Setyorini (East
Cinema)
Lisabona Rahman
Feby Indirani
Inaya Wulandari Wahid

 

Festival Manager   
Christy Ratna Gayatri
Finance Manager  
Syamsul Hidayat
Publicist   
Alfa Gumilang (Amygdala 
Publicist)
Media Partner
Coordinator    
Indiah Sari Kasmadi
Translator & Copywriter 
G. Suryo
Graphic Designer  
Zulfikar Arief
Website   
JJ Adibrata
Trailer & Dokumentasi 
Anggi Oktavian
Operator & Technical 
Alinda Rimaya
Anies Wildani
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Liputan Media
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
November – Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Focus Group Discussion diselenggarakan pada:
1. FGD #1 “Ruang Putar”
 Kamis 19 Januari 2020, pukul 14.00 – 17.00 WIB
2. FGD #2 “Advokasi Pelaku Film Jakarta”
 Rabu 2 Desember 2020, pukul 14.00 – 17.00 WIB
3. FGD #3 “Pengembangan SDM dalam Industri Audio Visual”   
 Kerja sama dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) 
 Senin 14 Desember 2020, pukul 09.00 – 15.00 WIB

Deskripsi Kegiatan
Sebagai bagian dari pemetaan tantangan dan peluang yang 
dihadapi berbagai pihak baik komunitas, industri dan peme-
rintah terkait film dalam konteks Jakarta, Komite Film DKJ 
mengadakan seri Focus Group Discussion yang akan diadakan 
sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan November dan Desember 
2020. FGD diharapkan dapat menjadi ruang diskusi bagi pegiat 
film di konteks Jakarta dan memberikan landasan bagi Komite 
Film untuk menyusun rencana jangka panjang induk pengem-
bangan (RENIP).  

Hasil diskusi dipetakan oleh Komite Film dan kineforum untuk 
dijadikan rekomendasi dan diajukan ke Dewan Kesenian Jakarta 
dan Pemda DKI. Selain itu, hasil diskusi juga akan dijadikan 
landasan penyusunan RENIP serta RENSTRA Komite Film 
terutama untuk tahun 2022 sampai 2023.

Focus Group Discussion (FGD)
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Kerangka Kuratorial
FGD #1 “Ruang Putar” 
Komite Film bersama dengan kineforum mengundang 
perwakilan dari komunitas dan industri ruang putar untuk (1) 
mendiskusikan tantangan, kebutuhan dan peluang yang terkait 
ruang putar di ibukota, (2) membangun jejaring dan kerjasama, 
(3) memberikan masukan untuk rencana jangka panjang, 
dan (4) membuka ruang dialog antar komunitas, industri dan 
pengambil keputusan. Hasil diskusi akan dipetakan oleh Komite 
Film dan kineforum untuk dijadikan rekomendasi dan diajukan 
ke Dewan Kesenian Jakarta dan Pemda DKI. Selain itu, hasil 
diskusi juga akan dijadikan landasan penyusunan RENIP serta 
RENSTRA Komite Film terutama untuk tahun 2022 sampai 2023.

FGD #2 “Advokasi Pelaku Film Jakarta”
Saat ini, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tidak hanya menjadi 
mitra Gubernur, tetapi juga turut membantu dalam memberi 
masukan dan sebagai sebuah Lembaga di DKI Jakarta, DKJ 
memiliki rencana strategis untuk kedepannya. Salah satu target 
Dewan Kesenian Jakarta adalah menjadi sebuah tempat untuk 
arsip seni yang tentunya memiliki ruang penyimpanan.

Pada pembahasan FGD ini Komite Film membahas mengenai 
kebutuhan advokasi pelaku film di Jakarta. Beberapa hal yang 
menjadi agenda pembahasan dalam diskusi kali ini adalah 
membahas mengenai tantangan terkait kebijakan perfilman di 
Ibukota. Diharapkan setelah adanya diskusi di dalam forum ini 
juga bisa menjadi jalan pada alih profesi seperti pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mau terlibat dan lebih mem-
perhatikan SDM yang ada di dalam dunia perfilman ini.

Saat ini, dunia perfilman sedang bergeser dengan adanya OTT 
dan kondisi pandemi. Dialog-dialog seperti ini dianggap perlu 
dilakukan karena organisasi profesi terlalu sibuk dengan peker-
jaannya sehingga lupa untuk membuat perbincangan baru dan 
membuat dunia perfilman—termasuk OTT—menjadi lebih
 

menarik. Dengan adanya dialog seperti ini pun memperkuat 
asosiasi dan profesionalisme serta jejaring dan kerjasama yang 
bisa terjadi ke depannya.

Pemerintah daerah di Indonesia tidak berlomba untuk 
mengadakan syuting di daerahnya termasuk di Jakarta. 
Perizinan untuk melakukan syuting di Jakarta bukanlah hal 
yang mudah dan murah. Kebijakan pemerintah yang ada saat 
ini belumlah mempermudah para pekerja dunia perfilman. 
Mungkin kedepannya Komite Film DKJ membutuhkan surat 
teknis dan memang komite perlu melakukan pendampingan 
untuk syuting dan bisa diupayakan oleh Komite untuk mem-
perlancar produksi.

Pengedukasian kepada masyarakat mengenai dunia perfilman 
juga dianggap penting agar kemudian ranah ini bisa semakin 
baik lagi kedepannya. Adanya komunitas-komunitas yang 
juga perlu disatukan dan terus didorong untuk berkontri-
busi serta memberi kesempatan. Asosiasi perfilman pun 
harus memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin 
berkontribusi dan di lapangan memang tersedia banyak 
pelatihan; secara independen maupun kooperasi. 

FGD #3 “Pengembangan SDM dalam Industri Audio Visual”
Terhitung sejak satu dekade terakhir, terdapat sejumlah 
sektor yang tumbuh cukup pesat dan organik dalam ekosistem 
audio visual di Indonesia. Dari mulai perfilman, penyiaran hingga 
media baru. Ini tentu dipengaruhi oleh maraknya pertumbuhan 
teknologi dan informasi. 

Setelah melakukan observasi terhadap ekosistem audio 
visual, masih belum adanya model integrasi yang ideal 
khususnya jalinan antara sektor pendidikan, uji kompetensi 
dan industri. Bilamana model ini ada, diharapkan seluruh 
stakeholders pada setiap sektor dapat berperan dan 
melaksanakan tugasnya secara jelas dan sesuai fungsinya. 
Oleh karena itu dibutuhkan panduan pemetaan (roadmap) 
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dan aksi bersama (action plan). Hal ini agar setiap sektor dapat 
saling berintegrasi untuk membangun ekosistem yang tepat. 

Studi Film/Televisi/Multimedia yang ditawarkan oleh sejumlah 
perguruan tinggi di Indonesia. Menurut database BNSP, dari 309 
LSP Pihak Ketiga (Profesi Industri) yang ada, hanya 6 LSP yang 
memfokuskan diri bergerak dalam Film dan Multimedia. 

Di samping SMK ataupun Perguruan Tinggi, sertifikasi menjadi 
faktor penentu peningkatan SDM Industri. Sertifikasi mengizin-
kan adanya pemetaan kualifikasi SDM berdasarkan keahlian 
dan profesionalitasnya. Paralel dengan pertumbuhan pasar 
global yang signifikan, sertifikasi yang dibutuhkan SDM tidak-
lah yang berskala nasional, namun juga berskala internasional. 
Dengan adanya mekanisme sertifikasi semacam ini, diharapkan 
dapat mendukung potensi SDM dalam mendapatkan pekerjaan 
skala global dan sebagai bentuk perlindungan diri.  

Dengan demikian, adanya kehendak untuk membentuk kesepa-
katan bersama antar lembaga (collective agreement) dari lem-
baga pendidikan hingga sertifikasi dalam meningkatkan kuanti-
tas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kebutuhan 
sektor industri. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan 
dapat mendorong integrasi dari setiap sektor untuk memben-
tuk keseimbangan – baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 
Disamping itu, adanya keinginan untuk meningkatkan pendi-
dikan vokasi dan tempat uji kompetensi.

Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/
Judul Diskusi

Platform

1

2

Kamis,
19 November 
2020
14.00-17.00 
WIB

Rabu,
2 Desember 
2020
14.00-17.00 
WIB

FGD #1 
“Ruang Putar” 

FGD #2 
“Advokasi Pelaku 
Film Jakarta”

Pembicara: 
• Agni Ariatama 
 (Ketua Komite Film  
 DKJ) 
• Jimmy Haryanto  
 (Gabungan 
 Pengusaha Bioskop  
 Seluruh Indonesia)
• Adrian Jonathan  
 Pasaribu (Cinema  
 Poetica)
Moderator:
Shuri Mariasih Gietty 
Tambunan (Komite 
Film DKJ)
Peserta diskusi:
• Kinosaurus
• Cine Center
• Info Screening
• 100 Persen 
 Manusia
• Forum Lenteng
• Persatuan Bioskop  
 Keliling Indonesia

Pembicara:
• Agni Ariatama
 (Ketua Komite Film  
 DKJ) 
• Alex Sihar 
 (Badan Perfilman 
 Indonesia)
• Zairin Zain
  (Persatuan 
 Perusahaan Film  
 Indonesia)
Moderator: 
Angga Dwimas 
Sasongko (Komite 
Film DKJ)
Peserta diskusi:
• Asosiasi 
 Produser Film 
 Indonesia (APROFI)

Zoom 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Pembicara &
Peserta
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/
Judul Diskusi

Platform

3 Senin,
14 Desember 
2020
09.00-15.00 
WIB

FGD #3 
“Pengembangan 
SDM dalam Indus-
tri Audio Visual”, 
bekerja sama 
dengan Perum 
Produksi Film Nega-
ra (PPFN)

• Indonesian Film  
 Directors Club  
 (IFDC)
• Indonesian 
 Cinematographer  
 Society (ICS)
• Indonesian Film  
 Editor (INAFED)
• Karyawan Film dan  
 Televisi (KFT)

Pembicara:
• Agni Ariatama 
 (Ketua Komite Film  
 DKJ) 
• Judith J. 
 Dipodiputro 
 (Direktur Utama  
 PPFN)
• Hery Sofiaji   
 (SVP Finance & 
 Human Capital -  
 PPFN) 
• Gunawan Paggaru  
 (Ketua Bidang  
 Organisasi & 
 Jaringan - BPI) 
• Tubagus Sukmana  
 (Kepala Substansi  
 Media Baru dan  
 Arsip Direktorat  
 Film, Musik dan  
 Media Baru 
 Kemendikbud)
• Muchtar Aziz 
 (Kepala Sub 
 Direktorat 
 Pengembangan  
 Standarisasi 
 Kompetensi 
 Kemenaker)

Zoom 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Pembicara &
Peserta

Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/
Judul Diskusi

Platform

• Fransiskus Teguh
 (Staf Ahli Bidang  
 Pembangunan  
 Berkelanjutan 
 dan Konservasi 
 Kemenparekraf)
• Rosarita Niken 
 Widiastuti 
 (Staf Khusus 
 Menteri Kominfo)
• Gerzon R. Ajawaila,  
 M.Sn (Ketua 
 PROSFISI)
Moderator: 
Tito Imanda (Ketua 
Bidang Litbang BPI)
Peserta diskusi:
• Karyawan Film 
 dan Televisi 
 (KFT)
• Perum Produksi Film  
 Negara (PPFN)
• PROSFISI 
 Jabodetabek  
 (IKJ, BINUS, UMN,  
 UPH, President 
 University)
• Badan Perfilman  
 Indonesia (BPI)
• Asosiasi Pengkaji  
 Film Indonesia 
 (KAFEIN)
• Politeknik Negeri  
 Media Kreatif 
 (POLIMEDIA)
• SMK Film & 
 Broadcasting 
 (SMKN 51)
• Citra Film School
• LSP Kreator
• LSP InsCinema

Pembicara &
Peserta
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Kerabat Kerja
FGD 3

Dewan Kesenian Jakarta
Danton Sihombing 
Agni Ariatama
Suzen HR. Tobing 
SM. Gietty Tambunan
Ana Rosdianahangka
Christy Ratna Gayatri  
Poetra Harindra 
Rio Sadja
Perum Produksi Film 
Negara
Judith J. Dipodiputro 
Hery Sofiaji
Tjandra Wibowo
Erwin Arnada
Rita M. Darwis
Gigih Imam Nugroho
Tim Analis
Julita Pratiwi 
Indriana Oktavia 
Manajer Keuangan
Tri Suci Meilawati
Kineforum
Poetra Harindra
Ifan Adriansyah Ismail
Design Grafis
Rio Sadja

Kerabat Kerja
FGD 1 dan 2

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Film 
Agni Ariatama/Ketua
Shuri Mariasih Gietty 
Tambunan/Sekretaris
Angga Dwimas Sasongko/
Anggota
Ekky Imanjaya/Anggota
Hikmat Darmawan/
Anggota
Manajer Program
Ana Rosdianahangka
Pelaksana Program
Christy Ratna Gayatri
Manajer Keuangan
Tri Suci Meilawati
Kineforum
Poetra Harindra
Ifan Adriansyah Ismail
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Januari – Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2020 sempat diawali dengan suasana optimis sekaligus 
waspada di kalangan pengurus kineforum dikarenakan se-
dang bergairahnya skena perfilman Indonesia, baik arusutama 
maupun alternatif, baik film panjang maupun yang pendek. 
Kewaspadaan sempat mencuat karena sejak awal tahun 2020 
pula, tersebar kabar adanya penyakit misterius yang mewabah 
di Tiongkok dan telah menyebar ke beberapa negara.

Januari 2020
Di bulan Januari 2020, diadakan program pemutaran reguler 
bertajuk “Familial”. Program ini berfokus pada tema keluarga 
dalam film Indonesia, dan berlangsung pada tanggal 24-26 
Januari 2020. Pemilihan film dan pengurusan ijin film dilakukan 
oleh Harry Hariawan. 

Februari 2020
Pada Februari 2020 diadakan program kecil pemutaran 
reguler bertajuk “Dilarang Jatuh Cinta” yang direncanakan 
akan diputar di sekitar akhir pekan berdekatan dengan 
tanggal 14 Februari 2020. Kineforum juga mengadakan 
kolaborasi pemutaran dan diskusi bersama Program Peduli, 
sebuah inisiatif pemerintah Indonesia yang dikelola The Asia 
Foundation dengan dukungan pemerintah Australia. Program 
pemutaran ini bertajuk “Mengenal Marginal”, bertepatan 
dengan momentum Hari Keadilan Sosial Sedunia yang jatuh 
pada tanggal 20 Februari

Kineforum
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Maret 2020
Pada Maret 2020, pengurus berinisiatif untuk melakukan 
kolaborasi yang lebih masif untuk merayakan Bulan Film 
Nasional, dengan semangat kolaborasi horizontal antara 
komunitas dan ruang putar film alternatif se-Indonesia. 
Bermitra dengan ruang putar Kinosaurus Jakarta, kami
memprogram sederetan film nasional baru dan lama untuk 
merayakan dan membaca perkembangan film Indonesia 
sesuai cermatan kami saat itu. Selain itu juga kami 
mempersembahkan penghormatan kepada dua insan film 
yang telah pergi mendahului kita, yaitu M. Abduh Aziz dan 
Ria Irawan.  

April-Mei 2020
Menyikapi vakumnya kegiatan sehubungan dengan diberlaku-
kannya PSBB, ruang-ruang putar seantero Indonesia pun 
“tiarap”, tak terkecuali kineforum. Namun kami masih mem-
pertahankan semangat dengan cara mengadakan acara
diskusi online melalui medium Instagram Live dengan bendera 
“bincang film #dirumahaja”.

Diskusi online yang diselenggarakan selama Maret hingga
Mei 2020:
1.  Penggambaran Krisis dalam Film Indonesia bersama Eric
 Sasono (kritikus dan akademisi film) dan Ifan Ismail selaku   
 Koordinator Program kineforum, pada tanggal 30 Maret 2020,  
 tentang bagaimana film Indonesia (dan luar negeri) meng-  
 gambarkan penanganan krisis, terutama membandingkan   
 antara upaya kolektif dan individu yang digambarkan sebagai  
 “hero” dalam narasi film-filmnya.

2. Film dan Ruang Putar Alternatif bersama Alexander Matius   
 (programmer Kinosaurus) dan Ifan Ismail, pada tanggal 31   
 Maret 2020, tentang peran dan posisi ruang putar alternatif 
 di peta besar perfilman.

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam Perfilman   
Kita bersama Ekky Imanjaya (dosen prodi film Binus Univer-

sity dan kritikus film) dan Ifan Ismail, pada tanggal 2 April 2020, 
tentang bagaimana hak-hak pekerja film Indonesia yang 
belum sepenuhnya optimal terpenuhi karena pengaruh sistem, 
metode kerja dan status pekerjanya.

4. Sinema Rakyat dan Pandemi Globalisme, bersama Dirmawan  
 Hatta (sutradara film dan pendiri Yayasan Tumbuh Sinema   
 Rakyat) dan Ifan Ismail, pada tanggal 6 April 2020, tentang   
 bagaimana sinema bisa menjadi corong bersuara yang tak   
 disangka-sangka bagi rakyat kelas tertentu yang kerap 
 dianggap tidak “melek” media, dan bagaimana globalisme   
 pun bisa menjadi sebentuk pandemi.

5. Film Klasik Tetap Asyik, bersama Salman Aristo dan Gina S.   
 Noer (penulis skenario dan sutradara, filmmaker), dan Ifan   
 Ismail, pada tanggal 8 April 2020, tentang bagaimana 
 belajar dan memetik mutiara dari film-film lawas yang 
 sering dianggap “jadul” oleh generasi kekinian.

6. Aceh Merdeka untuk Bersuara, bersama Akbar Rafsanjani   
 (peneliti dan pegiat Aceh Documentary) dan Ifan Ismail, 
 pada tanggal 13 April 2020, tentang bagaimana film dan 
 sinema juga menjadi corong bersuara bagi masyarakat Aceh  
 yang dipersepsikan punya pandangan miring terhadap 
 medium film, dengan tidak adanya bioskop di propinsi itu.

7. Berpacu dengan Pandemi: Nasib Pekerja dan Film Indonesia  
 di Masa Pandemi, bersama Alex Sihar (Ketua Bidang 
 Advokasi Kebijakan Badan Perfilman Indonesia) dan Ifan 
 Ismail, pada tanggal 17 April 2020, tentang bagaimana 
 memetakan ulang model industri dan membangun ulang   
 sistem karena tersendatnya nafas perfilman Indonesia 
 tersebab pandemi global.

8. Oke, Boomers. Mana Arsipnya? bersama Lisabona Rahman   
 (konsultan pengarsipan dan restorasi film) dan Ifan Ismail,   
 pada tanggal 20 April 2020, tentang bagaimana pengarsipan
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dan mindset yang baik berkontribusi terhadap memori kolektif 
sebuah masyarakat dan pembelajaran darinya. 

9. Pencerita dari Palu-Poso, bersama Yusuf Radjamuda    
 (sutradara, filmmaker) dan Ifan Ismail, pada tanggal 24 
 April 2020, tentang peran sinema sebagai medium ekspresi 
 masyarakat Palu dan Poso yang sempat terjebak dalam 
 konflik sektarian.

10. Komedi ala Warkop, bersama Alexander Matius 
 (programmer Kinosaurus) dan Harry Hariawan (asisten   
 Koordinator Program Kineforum) pada tanggal 2 Mei 2020,   
 tentang pencapaian dan peran kelompok legendaris Warkop  
 DKI lewat komedi mereka yang bernas, cerkas dan disisipi   
 kritik sosial.

11. Putar Otak, Putar Film, bersama Sugar Nadia Azier 
 (programmer film dan festival) dan Ifan Ismail pada tanggal  
 12 Mei 2020, tentang bagaimana bentuk pemutaran dan   
 apresiasi film ke depannya, dan bagaimana menglibatkan   
 publik film seiring dengan berlarut-larutnya situasi pandemi.

12. Tertawalah Sebelum Tidak Bisa, bersama Ernest Prakasa 
 (aktor, komedian, filmmaker) dan Ifan Ismail pada tanggal   
 15 Mei 2020, tentang mencari humor dan kearifan di balik   
 situasi dan peristiwa yang sekilas tidak bisa ditertawakan, 
 dan bagaimana kondisi psike kolektif seharusnya bisa lebih 
 sehat lewat komedi yang sehat pula.

Juni 2020
Pada bulan Juni 2020, Kineforum menggagas penggalangan 
dana untuk membantu seorang rekan pekerja perfilman yang 
sedang berjuang melawan penyakitnya, yaitu Keliek Wicaksono, 
ahli visual effects dan animasi 3D yang karyanya antara lain bisa 
dilihat dalam film Wiro Sableng dan Nanti Kita Cerita Tentang 

Hari Ini. Penggalangan dana dilakukan lewat kegiatan Kineforum 
Punya Kelas #6 - Online yang membahas tentang Efek Visual 
dan Film. 

Juli 2020
Pada bulan Juli 2020 Kineforum Punya Kelas kembali dalam 
edisi ke-7, dan dilakukan dengan cara online dan offline 
sekaligus. Kelas yang kami adakan bertajuk “Sound for 
Pictures”. Pemateri yang dipilih untuk menjadi mentor pada 
kelas edisi ini adalah Ichsan Rahmaditta dan Satrio Budiono, 
keduanya pekerja profesional dalam bidang sound production 
untuk medium audio-visual. Ichsan Rahmaditta fokus dalam 
bidang produksi audio, sementara Satrio Budiono fokus pada 
tahap post-produksi.

Agustus-Oktober 2020
Sepanjang Agustus hingga September 2020, Kineforum 
mengalami vakum kegiatan sehubungan dengan situasi
anggaran operasional tahun 2020 yang terus tertunda.

Meskipun situasi ini merupakan bagian dari konteks besar 
kondisi yang melanda banyak aspek kehidupan termasuk 
industri dan budaya perfilman secara umum, kami selaku 
pengurus dan Komite Film DKJ merasa bahwa ini adalah 
sebuah wake up call. Kineforum perlu berbenah dan bersiap 
diri bertumbuh dan berubah. 

Wacana pembentukan kineforum sebagai badan hukum mandiri 
menjadi kian relevan dan perlu dikonkritkan. Pada bulan-bulan 
ini banyak terjadi diskusi dan persiapan untuk mempersiapkan 
akan jadi apa nanti kineforum, termasuk di antaranya; 
membahas model bisnis yang tepat bagi kineforum sebagai 
entitas badan hukum yang sustainable, dan membahas 
bentuk badan hukum yang tepat mengingat sejarah dan 
konteks lahirnya kineforum. 
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November-Desember 2020
Pada tahun anggaran 2020, program lain dari Komite Film DKJ 
adalah penyelenggaraan Madani Film Festival 2020. Pada edisi 
yang ketiganya ini, festival mengambil tema “recovery/redis-
covery”, dan berlangsung pada 20 November s/d 4 Desember 
2020 dalam bentuk pemutaran dan diskusi online; pemutaran 
online dilakukan di platform KlikFilm/Kwikku dan Viddsee, se-
mentara diskusi online dilakukan di Zoom dan disiarkan ke 
kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta dan kanal YouTube 
Madani Film Festival, atau di IGTV.

Kineforum berpartisipasi dalam festival ini melalui kontribusi 
pemrograman/kurasi film dan diskusi. Ifan Ismail selaku 
Koordinator Program tergabung dalam tim programmer 
Madani Film Festival 2020, mengkhususkan diri merangkai 
dan mempersembahkan film-film pendek yang disajikan lewat 
platform Viddsee, dalam kompilasi “Rediscovering Old and New/
Temuan Lama Temuan Baru”. 

Penonton Kineforum
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2020  lalu, program 
Kineforum dikunjungi oleh 891 penonton.

Pelaksanaan Pemutaran Film di Mitra Program Kineforum
• Secara umum, penayangan luring di tahun 2020 hanya 
 diadakan di venue mitra program kineforum, semua kegiatan  
 berjalan dengan lancar, baik program reguler kineforum, 
 program kolaboratif, maupun diskusi.
• Kineforum selalu menjaga dan membiasakan penonton untuk  
 menghargai setiap film yang diputar dengan selalu men-
 gingatkan penonton untuk tidak merekam sebagian atau 
 keseluruhan film yang diputar. 
• Kebersihan venue mitra program juga menjadi perhatian yang  
 utama. Koordinasi dengan pihak kebersihan dan operasional  
 berjalan dengan baik.

• Selama tahun 2020 ini, proses jemput-antar film dilakukan   
 oleh staf trafik. Kendala yang ada biasanya adalah waktu,   
 untuk menunggu konfirmasi dari pemilik film, MoU, serta 
 kondisi film. Secara umum, proses jemput-antar film telah   
 berjalan dengan lancar. 

Struktur Organisasi
Tahun 2020 tim pengelola kineforum pada dasarnya terdiri 
dari 7 orang. Anggota tim pengelola kineforum berikut beberapa 
pergeserannya adalah sebagai berikut: 
• Manajer: Poetra Rizky Harindra (Januari s/d Desember 2020) 
• Koordinator Program: Ifan Ismail (Januari s/d Desember 2020) 
• Koordinator Teknis: Bonaventura Sarif Andrian (Januari s/d 
 Desember 2020) 
• Koordinator Publikasi: Nadilla Izzati (Januari s/d Desember   
 2020) 
• Koordinator Operasional: Devi Sarjani (Januari s/d Desember   
 2020) 
• Desain dan Trailer: Anies Wildani (Januari s/d Desember 2020)
• Traffic Film: Kadek Agustinus (Januari s/d Desember 2020)
 
Selain tim pengelola kineforum, jalannya pelaksanaan program 
juga dibantu oleh tim pendukung kineforum, baik teknis mau-
pun non-teknis. Di tahun-tahun sebelumnya, tim pendukung 
ini disebut sebagai peserta magang. Namun pada prakteknya, 
tahun 2020 ini, dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda 
dunia, operasional berjalan pada batas minimal dan peserta 
magang hampir tidak pernah/perlu dikerahkan. 
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Oktober – Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Diskusi Publik Komite Film diselenggarakan tiga kali:
1. Diskusi Publik #1 
 “Pembukaan Kembali Bioskop: Telaah Kasus Healthonomic   
 Dunia Hiburan di Jakarta” 
 Selasa 8 September 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB
2. Diskusi Publik #2 
 “Film Indonesia di Rimba Maya: Peluang & Tantangan Bisnis  
 Film Online di Era Pandemi”
 Selasa 20 Oktober 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB
3. Diskusi Publik #3 
 “Jakarta Kota Sinema: Menuju Simpul Seni Jakarta”
 Selasa 8 Desember 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB

Kerangka Kuratorial
Diskusi Publik #1 
“Pembukaan Kembali Bioskop: Telaah Kasus Healthonomic 
Dunia Hiburan di Jakarta”
Wacana pembukaan kembali bioskop di Jakarta maupun 
seluruh wilayah Indonesia setelah masa transisi PSBB (Pem-
batasan Sosial Berskala Besar) Pandemi Covid-19 mengemuka 
pada bulan Juni-Agustus 2020. Industri perfilman kita saat ini, 
dengan mengambil model industri perfilman di AS, bertumpu 
pada penjualan tiket bioskop dan film-film box office sebagai 
pintu utama aliran pemasukan di dalam ekosistem perfilman 
kita yang ada. 
  

Seri Diskusi Publik
Komite Film
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Penutupan bioskop di DKI Jakarta diterapkan seiring berlakunya 
PSBB pada 15 Maret 2020. Setelah tiga bulan, pihak produsen 
film dan pengusaha bioskop (yang merupakan unsur eksebisi 
di dalam ekosistem perfilman kita) terdampak secara ekonomi 
oleh penutupan tersebut. Ada ancaman infrastruktur perfilman 
kita yang telah ada akan runtuh dan mengalami krisis ekonomi 
yang berdampak secara meluas pada produksi film secara 
keseluruhan. Di sisi lain, pola menonton selama 5-6 bulan 
pandemi pun telah berubah: menonton di rumah via gawai dan 
layanan OTT telah menjadi kebiasaan baru; perasaan aman 
dalam menikmati hiburan di luar rumah menjadi prioritas, 
ketimbang konsumsi hiburannya itu sendiri. 

Wacana yang ada tentang pembukaan kembali bioskop 
masih dihantui oleh oposisi pertimbangan kesehatan 
masyarakat vs. pertimbangan ekonomi. Seolah, memilih 
salah satu adalah meninggalkan yang lain. DKJ mendorong 
pendekatan healthonomic dalam dunia seni pertunjukan dan 
hiburan, yakni pendekatan meniadakan pertentangan tersebut. 
Dalam pendekatan ini, kesehatan adalah ekonomi, dan seba-
liknya. Pendekatan ini memerlukan pertimbangan yang kon-
prehensif/menyeluruh berbagai aspek seni dan bisnis hiburan 
sekaligus aspek kesehatan masyarakat. 

Pada 1 September 2020, ada pertemuan terbatas antara DKJ, 
TGUPP, APROFI, dan GPM untuk menelisik berbagai segi 
kebijakan pembukaan kembali bioskop. Segi-segi itulah yang 
hendak dilontarkan sebagai bahan wacana publik dalam 
acara Diskusi Publik DKJ-Komite Film episode pertama ini. 
Diskusi akan dilakukan secara terbuka via Zoom dengan men-
gundang berbagai pihak yang berkepentingan terhadap isu ini, 
dan juga ditayangkan secara live di kanal Youtube. 

Diskusi Publik #2 
“Film Indonesia di Rimba Maya: Peluang & Tantangan 
Bisnis Film Online di Era Pandemi”
Situasi pandemi sejak Maret 2020 membuat perekonomian 
dunia terpuruk. Perfilman Indonesia adalah salah satu dari 

sekian banyak industri yang terkena dampak. Salah satu 
dampak yang paling merugikan adalah tutupnya bioskop yang 
menyebabkan peredaran dan pertunjukan film dihentikan sejak 
ditetapkannya kebijakan PSBB di Jakarta dan beberapa kota di 
Indonesia. Sebagai solusi, pelaku bisnis film mencari alternatif 
lain untuk mendistribusikan produk film mereka, dan yang 
paling menjanjikan adalah medium daring, khususnya streaming 
services (OTT atau Over the Top). Dengan kebijakan PSBB yang 
mengharuskan konsumen untuk tinggal di rumah, streaming 
services menjadi pilihan sarana hiburan untuk mengisi waktu 
ketika tidak bisa keluar rumah. 

Sinergi dan kerja sama antara para pelaku bisnis di industri 
perfilman Indonesia serta bisnis streaming services seperti Klik 
Film, Netflix, Iflix, Disney+ Hotstar dan lainnya menjadi alternatif 
karena dapat memberi ruang baru bagi film Indonesia selama 
pandemi berlangsung. Di satu sisi, medium daring memberikan 
angin segar bagi perfilman Indonesia selama masa pandemi. 
Akan tetapi, diperlukan diskusi lebih mendalam mengenai 
peran OTT sebagai tulang punggung distribusi dan eksibisi film 
Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang justru 
menjadi hambatan, seperti misalnya infrastruktur jaringan 
Internet yang tidak merata dan isu keamanan karena 
potensi pembajakan yang sangat tinggi apabila film didistri-
busikan secara daring. Beberapa film baru yang beredar di 
OTT sudah langsung beredar versi bajakannya di lapak 
bajakan dan situs ilegal. Hal ini menyebabkan sebagian 
pembuat film jadi enggan mendistribusikan filmnya secara 
daring melalui streaming services. 

Selain permasalahan streaming services, pandemi juga
membawa permasalahan tersendiri untuk pelaksanaan 
produksi film dan juga penyelenggaraan festival film. 
Bagaimana  mencari jalan keluarnya ketika perfilman Indonesia 
dipaksa untuk berpindah ke medium daring dalam melakukan 
strategi-strategi produksi dan distribusi film? Apakah streaming 
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services sebagai platform media daring yang baru menjadi
solusi terbaik bagi kebuntuan perekonomian perfilman di 
Indonesia? Atau adakah usaha kreatif lainnya untuk 
mengatasi kebuntuan ini?

Diskusi Publik #3 
“Jakarta Kota Sinema: Menuju Simpul Seni Jakarta”
Jakarta adalah pusat bagi kegiatan perfilman di Indonesia. Dari 
produksi hingga festival film, banyak digelar di Jakarta. Sebagian 
besar bioskop juga menumpuk di Jakarta. Tetapi, apakah kita 
bisa mengklaim bahwa salah satu identitas Jakarta adalah Kota 
Sinema? Apakah seluruh komponen dalam ekosistem perfilman 
di Jakarta, termasuk penonton dan masyarakat umum, sudah 
merasakan gairah dan gelora film dan perfilman secara merata? 
Terkait dengan hal ini, Dewan Kesenian Jakarta memiliki 
rencana untuk membangun distrik-distrik kesenian, termasuk 
film, di berbagai pelosok Jakarta, sehingga tidak berpusat pada 
beberapa lokasi saja. 

Jika menilik sejarahnya, kota Jakarta dan sinema Indonesia 
memiliki keterikatan yang kuat. Pasar Senen, misalnya, adalah 
tempat para seniman berkumpul, termasuk para sineas. Taman 
Ismail Marzuki, juga punya andil yang besar. Tankiwood dan  
komplek Studio Persari di Polonia (Jatinegara) pun mengand-
ung kisah bersejarah. Tak lupa pula, selain berbagai festival film 
yang masih aktif, Jakarta pernah punya Jakarta International 
Film Festival yang berlangsung cukup panjang dan menghasil-
kan animo besar, tak hanya dari sisi produksi-distribusi-eksibisi, 
tapi terkait dengan penonton, penggemar serta ranah apresiasi 
dan literasi film. Tentu saja tak dapat dilupakan kehadiran 
Sinematek Indonesia sebagai institusi kearsipan pertama di Asia 
Pasifik, di samping beberapa institusi kearsipan dan museum 
terkait film, yang berlokasi di Jakarta.

Salah satu ciri khas identitas Kota Sinema adalah hadirnya 
wisata sinema. Misalnya, di luar negeri terdapat banyak Plakat 
Biru (blue plaque) dan situs-situs bersejarah terkait film. Atau 

maraknya  destinasi wisata yang dikunjungi peziarah dan 
pelancong film terkait sinema favorit mereka, yang awalnya 
adalah lokasi syuting sebuah film, seperti Harry Potter di 
London, The Lord of the Rings di Queenstown, dan Laskar 
Pelangi di Belitung. Terkait film tourism, bagaimanakah 
sebenarnya posisi Jakarta jika akan menjadi Kota Sinema 
dan menuju simpul seni Jakarta?
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Jenis
Tema/Judul

Platform

1

2

3

Selasa,
8 September 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
20 Oktober 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
8 Desember 
2020
19.00-21.00
WIB

Diskusi Publik #1:
“Pembukaan Kem-
bali Bioskop: Telaah 
Kasus Healthonomic 
Dunia Hiburan di 
Jakarta”

Diskusi Publik #2:
“Film Indonesia di 
Rimba Maya: 
Peluang & Tan-
tangan Bisnis Film 
Online di Era 
Pandemi”

Diskusi Publik #3:
“Jakarta Kota Sine-
ma: Menuju Simpul 
Seni Jakarta”

• Dedi Wijaya
  (TGUPP Gubernur  
 DKI)
• Linda Gozali
 (APROFI)
• Sigit Pramono
 (GPM-Gerakan 
 Pakai Masker)
• Marcella Zalianty
 (Inisiator Indiskop)
• Hikmat Darmawan
 (Komite Film DKJ)
Moderator: 
Aquino Hayunta 
(Sahabat Seni Nusan-
tara)

• Salman Aristo  
 (Produser/Penulis/ 
 Sutradara)
• Frederica 
 (Direktur KlikFilm)
• Sugar Nadia 
 (Direktur Festival  
 Film Madani)
Moderator:
Ajeng Sharfina 
(Mondiblanc Acting 
Lab)

• Avianti Armand 
 (Ketua Komite Sas 
 tra DKJ, Ketua 
 Gugus Tugas Distrik  
 Seni DKJ)
• Dedi Wijaya 
 (TGUPP Pemprov  
 DKI Jakarta)
• Ekky Imanjaya 
 (Komite Film DKJ)
Moderator:
Moyang Kasih 
(Jurnalis Tempo)

Live Zoom 
& YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 488

Live Zoom 
& YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 558

Live Zoom 
& YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 319

Pembicara

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Film 
Agni Ariatama/Ketua
Shuri Mariasih Gietty 
Tambunan/Sekretaris
Angga Dwimas Sasongko/
Anggota
Ekky Imanjaya/Anggota
Hikmat Darmawan/
Anggota
Manajer Program
Ana Rosdianahangka

Pelaksana Program
Christy Ratna Gayatri
Humas
Fransiskus Sena
Desainer Grafis
Rio Sadja
Manajer Keuangan
Tri Suci Meilawati
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
Operator Teknis
Anies Wildani
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Road to Jakarta Biennale Menuju ESOK 2021
Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta yang terbentuk 
bulan Agustus tahun lalu, pada 2020 berfokus pada program 
Road to Jakarta Biennale 2021. Program adalah rancangan 
kegiatan pre-event yang telah disiapkan oleh Komite Seni Rupa 
sebagai bagian dari pemberdayaan visi dan misi program, 
serta menumbuhkan antisipasi dan dukungan publik menuju 
penyelenggaraan event Jakarta Biennale, salah satu program 
unggulan DKJ, di 2021.

Pada 2019, program Jakarta Biennale yang terbaru sudah 
dipersiapkan dan seharusnya diselenggarakan akhir tahun 
2020 ini. Dolorosa Sinaga, pematung dan aktivis kemanusiaan, 
dipilih sebagai Direktur Artistik Jakarta Biennale. Proses ini 
dimulai pada Januari 2020. Jakarta Biennale 2021 mengusung 
tema ‘ESOK’, sebuah ajakan bagi para seniman dan komunitas 
seni untuk turut bersama memikirkan masa depan kemanu-
siaan yang lebih baik – terutama dengan krisis pandemi 
yang terjadi di 2020. Pandemi ini juga yang kemudian 
membuat keputusan menunda penyelenggaraan ke tahun 
2021, dan mengganti fokus program menjadi pre-event; 
Road to Jakarta Biennale 2021.

Tema ESOK adalah bagaimana sejarah bersama dibangun 
melalui kekuatan seni; sebuah tantangan bagi para seniman 
untuk membawa wacananya masing-masing dengan target 
bersama dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat 
dunia yang lebih baik di masa depan. Tantangan ini menyentuh 
beragam permasalahan kehidupan dunia hari ini: hak asasi 
manusia, lingkungan hidup, keberagaman, kesetaraan gender, 
diskursus kebudayaan, hingga disrupsi digital. ESOK akan
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Aidil Usman / Ketua

Cecil Mariani / Anggota

Danton Sihombing / Anggota

Farah Wardani / Anggota

Harry Purwanto / Anggota

Pengantar
Ketua Komite Seni Rupa
Aidil Usman
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mengeksplorasi berbagai strategi dan praktek seni melalui 
“aktivisme kuratorial” yang dihadirkan dalam berbagai medium, 
platform, ruang fisik dan virtual, serta arsip sebagai basis 
pengkaryaan dan produksi pengetahuan.

Penitikberatan di penggunaan digital platform menjadi pilihan 
strategis pelaksanaan Road to Jakarta Biennale, dengan premis 
yang tetap beranjak pada tema ESOK — dengan relevansi akan 
situasi terkini yaitu kepedulian bersama akan pandemi Covid-19 
dan dampaknya di ekosistem seni. Rangkaian output program 
Road to Jakarta Biennale adalah berikut ini:

1. Seri Webinar dan Diskusi publik
 Rangkaian webinar yang melibatkan para kurator dan jejaring  
 seniman dan penggiat seni nasional dan mancanegara, serta  
 rangkaian Diskusi Publik sebagai bagian dari program ber-
 sama DKJ, menyorot topik-topik yang relevan di skena seni   
 rupa yaitu Seni dan Kemanusiaan, Kerja-kerja Seni Rupa 
 di Masa Pandemi dan isu Pendidikan Seni Rupa saat ini.

2. Laporan proses kuratorial ESOK
 Proses penelitian kuratorial ESOK telah dimulai sejak 
 program Road to Jakarta Biennale 2021, dan dilanjutkan 
 tahun ini dengan memulai dialog dan keterlibatan 
 seniman serta pegiat seni nasional dan mancanegara 
 yang akan diajak berpartisipasi dalam event Jakarta 
 Biennale ESOK. 

3. Masterclass Penulisan Seni Rupa Sepanjang bulan lalu 
 Jakarta Biennale dan Dewan Kesenian Jakarta bekerjasama   
 menyelenggarakan 3 sesi Masterclass Penulisan Seni Rupa   
 dengan tutor jurnalis, kritikus dan kurator senior Nawa 
 Tunggal, Bambang Bujono dan Enin Supriyanto. Ketiga sesi 
 ini diselenggarakan secara pendaftaran tertutup (tidak 
 publik) dan boleh saya bilang sukses sekali. Materinya 
 sangat bermutu dan sudah banyak permintaan untuk 
 rekamannya dibagikan ke publik luas.

4. E-Book Spektrum: 6 Perspektif Seni Rupa Kontemporer 
 Indonesia
 Komite Seni Rupa mengundang enam penulis untuk    
 menyumbangkan pemikirannya dalam e-book 
 ‘Spektrum 2020: 6 Perspektif Seni Rupa Kontemporer 
 Indonesia’. Sebagai keynote writer, kami mengundang 
 kurator senior Hendro Wiyanto untuk menuliskan tulisan   
 utama yang berposisi sebagai semacam kaleidoskop 
 dari segala dinamika seni rupa kontemporer sejak awal 
 millennium. Tulisan Hendro Wiyanto ini beresonansi dengan   
 sejumlah tulisan yang menjadi buah pemikiran lima kurator/  
 pemikir seni rupa muda yang sedang aktif dalam skena dan   
 diskursus seni rupa terkini: Wulan Dirgantoro, Grace Samboh,  
 Asep Topan, Sally Texania, dan Gesyada Siregar. Serangkaian  
 pemikiran mereka merambah berbagai isu mulai dari sejarah,  
 trauma dan estetika, institusionalisasi seni, arsip sebagai   
 basis pengkaryaan, dan perkembangan kolektif serta eko  
 sistem seni rupa generasi baru. Proses penyuntingan e-Book  
 ini telah rampung dan akan diterbitkan pada konferensi press  
 event Jakarta Biennale di tahun 2021.

Di penghujung tahun, atas permintaan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, Komite Seni Rupa juga terlibat kerjasama dengan Dinas 
Bina Marga DKI dan Walikota Jakarta Selatan untuk respon seni 
di pembanngunan flyover Tapal Kuda Lenteng Agung. Komite 
Seni Rupa menawarkan konsultasi kuratorial dan pember-
dayaan jejaring komunitas street art di Jakarta untuk merespon 
atap rumah dengan eksplorasi artistik yang menekankan pada 
manusia, kemasyarakatan dan keberagaman. Eksplorasi bentuk 
dan warna mencerminkan semangat para perupa dan warga 
menatap masa depan yang lebih baik, terutama setelah 
melewati tantangan dan kesulitan sepanjang tahun ini.

Kerja ini kemudian tidak hanya memperindah area tersebut, 
namun juga membantu dan memberdayakan komunitas seni 
dan memberikan semangat bagi warga, serta memberikan 
sebuah penanda sejarah dengan kesan positif ke depan.
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Mei — Desember 2020

Rancangan Kegiatan
1. Aktivasi Digital:
 a. Optimalisasi media sosial Jakarta Biennale. 
 b. Pembuatan dan pengembangan infrastruktur digital 
  Jakarta Biennale (website).
• Bersama SAM Fund for Arts and Ecology-Jogja 
 Biennale-Makassar Biennale menyelenggarakan program   
 “Karya Normal Baru”- pemberian hibah seni produksi karya   
 dan pameran daring 
2. Produksi Pengetahuan Publik.
 a. Mengadakan diskusi daring (webinar) untuk mewadahi 
  wacana seni rupa Indonesia.
 b. Pemanfaatan arsip digital melalui media sosial.
 c. Penulisan buku “6 Perspektif Seni Rupa Kontemporer 
  Indonesia”

Pelaksanaan Kegiatan
1. Kuratorial Aktivisme Jakarta Biennale 2021
 1 Mei—30 November 2020, daring dan luring
2. Infrastruktur dan Aktivasi Online Road to Jakarta 
 Biennale 2020 
 Mei—Desember 2020
3. Webinar “Artistic Director Meetup” 
 Selasa, 12 Mei 2020; 14.00 WIB
4. Webinar “Konflik sebagai Bidan Kesadaran”
 Sabtu, 25 Juli 2020; 16.00 WIB, Pelaksanaan: 
 daring (dalam  bahasa Inggris)

Road to Jakarta Biennale 2021
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5. Wawancara Prof Toeti Heraty “Seni, New Normal, Esok”
 Rabu, 19 Agustus 2020; 13.00 WIB, Galeri Cemara (dalam 
 bahasa Indonesia)
6. Webinar “Art Brut: Ruang Liyan dalam Dunia Seni 
 Rupa Indonesia” 
 Kamis, 12 November 2020; 19.00 WIB, daring (dalam
 bahasa Indonesia)
7. Webinar “Telusur, Ungkap, Kaji-Ulang, dan Percaya 
 terhadap Praktik Artistik”
 Kamis, 10 Desember 2020; 14.00 WIB, daring (dalam 
 bahasa Indonesia)
8. Webinar “Berpihak pada Publik”
 Jumat, 11 Desember 2020; 14.00 WIB, daring (dalam
 bahasa Indonesia)
9. Penerbitan Buku Elektronik berjudul SPEKTRUM 2020: 
 6 Perspektif Seni Rupa Kontemporer Indonesia
 1 Oktober 2020—31 Desember 2020

Kerangka Kuratorial
Dolorosa Sinaga akan menentukan arahan artistik dan 
mengundang para kurator, perupa dan kolektif-kolektif seni 
untuk merespon tema ESOK – Membangun Sejarah Bersama. 
Bersama, memikirkan berbagai isu yang kita sebagai warga 
dunia masih harus selesaikan untuk masa depan yang 
lebih baik, seperti HAM, perempuan, gender, lingkungan hidup, 
migrasi dan sebagainya, untuk dieksplorasi melalui dua jalur 
pendekatan artistik:
1. Seni rupa di ruang publik: seni patung kontemporer, instalasi  
 luar ruang, performans site-specific, dan berbagai platform   
 seni rupa publik lainnya.
2. Arsip sebagai medium artistik: mengeksplorasi, memikirkan  
 kembali sejarah dan masa depan melalui berbagai penggu-  
 naan/eksperimentasi arsip sebagai medium seni visual. 
 Premis ini akan direalisasikan melalui empat bentuk 
 program, yang dilandasi tiga poros ideologi: kontribusi 
 Indonesia kepada dunia, kebebasan berekspresi dan 
 produksi pengetahuan:

a. Kontribusi Indonesia kepada dunia:
 a1. Pameran Utama
  Pameran utama Jakarta Biennale yang akan mengha-
  dirkan serangkaian karya seni kontemporer oleh perupa  
  Indonesia dan internasional, yang dipilih oleh Direktur   
  Artistik dan para kurator. 
 a2. Jakarta Biennale Symposium
  Serangkaian simposium berskala internasional yang akan  
  mengundang berbagai akademisi, kurator, sejarawan   
  dan  seniman mancanegara, yang akan membahas tema  
  JB2021 dan ditargetkan untuk merumuskan resolusi. 

b. Kebebasan Berekspresi:
 b1. Jakarta Sculpture Park Project
  Proyek khusus JB2021 yang bersifat undangan terbuka   
  bagi seniman lokal untuk menghadirkan eksperimentasi  
  karya patung dan instalasi publik mereka di ruang-ruang  
  publik Jakarta.

c.  Produksi Pengetahuan:
 c1. Seri Eksperimentasi Arsip
  Serangkaian program yang mengeksplorasi arsip sebagai  
  medium untuk melihat dan menuliskan kembali sejarah,  
  yang direalisasikan dalam berbagai bentuk media kreatif:
  • Rangkaian Pameran Arsip.
  • Program film.
  • Penerbitan Buku Sejarah.
  • Rangkaian Lokakarya dan Edukasi Publik dengan 
     beragam komunitas kreatif.

Rangkaian Kegiatan
1. Kuratorial Aktivisme Jakarta Biennale 2021
Tim Artistik meneliti dan mengkaji ulang kerangka-kerangka 
kuratorial guna merumuskan metodologi pameran dan program 
Jakarta Biennale 2021. Penelitian ini mengelaborasi kondisi 
sosial masyarakat, pembacaan sejarah dan filsafat, dan isu-isu 
kontemporer seperti kerusakan lingkungan, disrupsi digital, 
hingga hak asasi manusia. 
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Penelitian ini bertujuan untuk membangun argumen berda-
sarkan bagaimana kita memandang diri kita sebagai sebuah 
institusi dan desakan untuk mengkalibrasi Biennale sebagai 
kekuatan pendorong untuk mengambil keputusan yang tegas 
untuk mereposisi dirinya sendiri dalam merespon isu global 
dalam karya seni mereka tidak hanya dengan rasa ke dalam 
tetapi sikap etis harus menjadi tantangan bagi memberdayakan 
kontribusi yang signifikan dan memproklamasikan praktik seni 
kami sebagai aktivisme artistik yang memfasilitasi gerakan 
untuk perubahan sosial

2. Infrastruktur dan Aktivasi Online Road to Jakarta 
 Biennale 2021
Mengembangkan infrastruktur digital Jakarta Biennale 
termasuk situs dan sosial media, serta produksi pengetahuan 
online dikembangkan menjadi aktivasi konten digital yang 
menjadi bagian paling aktif dari kegiatan Road to JB 2021, 
apalagi secara strategis melihat bagaimana konten digital 
berkembang dan digunakan publik sepanjang pandemi/
new normal. 

3. Webinar “Artistic Director Meetup” 
 Para Direktur Artistik berkumpul!
Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa di dunia seni rupa 
global. Berbagai ajang seni rupa dan biennale internasional 
dibatalkan atau ditunda, sementara praktik seni rupa kontem-
porer merambah dunia maya untuk berpameran dan tetap 
terhubung dengan publiknya.

Bienial selalu menjadi parameter bagaimana praktik seni rupa 
merespons dan berkontribusi dalam perkembangan kebu-
dayaan terkini. Maka, urgensi memikirkan masa depan biennale 
dan praktik seni rupa yang terus terlibat dalam perubahan 
dunia menjadi semakin nyata.

Jakarta Biennale menyelenggarakan Artistic Directors’ Meet-up 
dengan menghadirkan Charles Esche (Direktur Artistik JB 2015), 
Melati Suryodarmo (Direktur Artistik JB 2017), Dolorosa Sinaga 
(Direktur Artistik JB 2021), dan Jim Supangkat (Direktur Artistik 
JB 1993) dalam topik “Biennales of Tomorrow, Contemporary Arts 
and Society Post-Corona”, Selasa, 12 Mei 2020, 14.30-16.30 WIB.

4. Webinar “Konflik sebagai Bidan Kesadaran”
Jakarta Biennale bekerjasama dengan Amnesty Internasio-
nal menyelenggarakan bincang-bincang “Konflik Sebagai Bidan 
Kesadaran: Percakapan Seni dan HAM” pada 25 Juli 2020, pukul 
16.00-17.00 di aplikasi Teams Live dan disiarkan di Indonesia, 
Hong Kong dan wilayah Asia lainnya.

Dipandu oleh Grace Samboh, salah satu kurator Jakarta 
Biennale 2021, bincang-bincang ini menghadirkan dua seniman 
dari dua latar belakang dan praktik seni berbeda. Badiucao 
(Tiongkok) dan Tamarra (Indonesia), berbicara tentang pergu-
latan mereka memperjuangkan Hak Asasi Manusia melalui 
karya dan aktivisme seninya. Keduanya memiliki keberanian 
mengungkap konflik dan ketimpangan HAM di sekitar mereka.

5. Wawancara Prof Toeti Heraty “Seni, New Normal, Esok”
Wawancara dilakukan di Galeri Cemara 6 dan bertujuan 
untuk mengelaborasi peran seniman untuk Esok dan meme-
diasi perbincangan-perbincangan digital. Wawancara ini 
menelusuri pokok pikiran Prof Toeti Heraty yang jarang dike-
mukakan pada publik. Rekaman dan arsip wawancara ini 
dapat diakses publik di kanal Youtube/Jakarta Biennale. 

6. Webinar “Art Brut: Ruang Liyan dalam Dunia Seni 
 Rupa Indonesia” 
Layaknya sebuah pohon, seni rupa memiliki banyak cabang 
yang mengelompokkan seniman dan karya-karyanya berdasar 
genre atau jenis tertentu. Di antara cabang-cabang itu, terdapat 
art brut yang dikenalkan oleh seniman Jean Dubuffet. Meski 
kerap disamakan dengan Outsider Art atau seni liyan yang
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pada karya seni yang dibuat oleh pra otodidak dan pelaku 
seni lain di luar institusi seni, Art Brut dalam konsepsi Dubuffet 
menekankan perhatian pada karya dari orang-orang dengan 
kelainan otak atau gangguan mental akibat keterhubungan 
seniman Perancis itu dengan buku seorang psikiater dan 
art historian Jerman, Hanz Prinzhorn, berjudul The Art of 
the Insanity.

7. Webinar “Telusur, Ungkap, Kaji-Ulang, dan Percaya 
 terhadap Praktik Artistik”
Menelaah kerja di balik presentasi retrospektif Hendrawan 
Riyanto (1959-2004) pada JB 2017 dan Riksa Afiaty yang 
melanjutkan kerja pendokumentasi, penelusuran, dan 
pemetaan kekaryaan Surya Wirawan (l. 1973) pasca 
presentasinya dalam Jakarta Biennale 2015.

8. Webinar “Berpihak pada Publik”
Mengungkap ragam eksperimentasi pencarian bentuk hu-
bungan seni dengan publik (JB 2009 dan JB 2013), karakter 
publik dari perspektif editorial (JB 2009, 2013, 2015), serta 
beragam ruang yang pernah dijelajahi bentuk serta ke-
mungkinan keterlibatannya melalui sejummlah perhelatan 
Jakarta Biennale terdahulu tsb.

9. Penerbitan Buku Elektronik “SPEKTRUM 2020: 
 6 Perspektif Seni Rupa Kontemporer Indonesia”
Sebagai bagian dari puncak program Road to Jakarta Biennale 
2021: ESOK, Jakarta Biennale dan Dewan Kesenian Jakarta 
mengundang para praktisi, penulis, dan kritikus seni rupa 
untuk menulis ebook “Spektrum 2020: 6 Perspektif Seni Rupa 
Kontemporer Indonesia”. Penerbitan ebook ini adalah untuk 
memberikan rangkuman dan berbagai dimensi atas dinamika 
yang terjadi di seni rupa kontemporer Indonesia, terutama di 
tahun 2020 dan refleksinya sejak dua dekade millennium.

 

Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Jenis
Tema/Judul

Platform

1

2

3

4

Selasa,
12 Mei 2020
14.00 WIB

Sabtu, 
25 Juli 2020
16:00 WIB

Rabu, 
19 Agustus 
2020
13.00 WIB

Kamis, 
12 November 
2020
19.00 WIB 

Webinar
“Artistic Director 
Meetup”

Webinar
“Konflik sebagai 
Bidan Kesadaran”

Wawancara 
“Seni, New Normal, 
Esok”

Webinar
“Art Brut: Ruang 
Liyan dalam Seni 
Rupa Indonesia” 

• Jim Supangkat, 
Direktur Artistik  
 JB 1993
• Charles Esche,
 Direktur Artistik 
 JB 2015
• Melati Suryodarmo,  
 Direktur Artistik 
 JB 2017
• Dolorosa Sinaga,
 Direktur Artistik 
 JB 2021
Moderator:
Farah Wardani

• Grace Samboh,
 Kurator JB 2021
• Badiucao, Seniman  
 Tiongkok-Australia
• Tamarra Perta-
 mina, Seniman 
 Lintas Media dan  
 Aktivis, Yogyakarta
Moderator:
Sadika Hamid, Mana-
jer Komunikasi Am-
nesty International

Narasumber:
Prof. Toeti Heraty 
Noerhadi
Pemantik:
Farah Wardani

• Hana Madness,
 Seniman Art Brut
• Nawa Tunggal,
 Jurnalis, pendiri  
 Komunitas ART  
 BRUT.ID
• Sujud Dartanto,
 Kurator
Moderator:
Indah Ariani, Sahabat 
Seni Nusantara

Zoom 
Webinar &
YouTube 
Jakarta 
Biennale

Views: 
120 viewers

Peserta:
75 orang

Microsoft 
Teams &
YouTube 
Amnesty 
International 
Indonesia

Views: 
166 viewers

Peserta:
51 orang

Youtube 
Jakarta 
Biennale 

Views:
31 viewers

Zoom 
Webinar &
YouTube 
Jakarta 
Biennale

Views:  
58 viewers

Peserta:
30 orang

Pembicara/
Narasumber
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Jenis
Tema/Judul

Platform

5

6

7

Kamis, 
10 Desember 
2020 
14.00 WIB

Jumat, 
11 Desember 
2020 
14.00 WIB

1 Mei —30 
November 
2020

Webinar
“Telusur, Ungkap, 
Kaji-Ulang, dan 
Percaya terhadap 
Praktik Artistik”

Webinar
“Berpihak pada 
Publik”

Penelitian:
“Kuratorial 
Aktivisme Jakarta 
Biennale 2021”

• Melati Suryodarmo,
 Direktur Artistik JB  
 2017
• Riksa Afiaty, 
 Kurator JB 2015
Moderator:
Grace Samboh,
Kurator JB 2021

• Ardi Yunanto, 
 Kurator Ruang 
 Publik Zona 
 Pertarungan JB  
 2009
• Firman Ichsan, 
 Ketua Dewan 
 Kesenian Jakarta  
 2009-2012 

Tim Artistik JB 2021:
• Dolorosa Sinaga,
 Direktur Artistik  
 JB 2021
• Grace Samboh,
 Kurator JB 2021
• Sally Texania, 
 Kurator JB 2021

Zoom 
Webinar &
YouTube 
Jakarta 
Biennale

Views:  
36 viewers

Peserta:
32 orang

Zoom 
Webinar &
YouTube 
Jakarta 
Biennale

Views:  
20 viewers

Peserta:
28 orang

Bandung, 
Yogyakarta, 
Majalengka, 
Jakarta

Pembicara/
Narasumber

Penelitian Kuratorial
Direktur Artistik Jakarta 
Biennale 2021
Dolorosa Sinaga  
Kurator 
Grace Samboh (IDN) 
Kurator
Sally Texania  (IDN) 
Kurator
Qinyi Lim (SING)  
Penerbitan
Penulis
Hendro Wiyanto  
Penulis 
Asep Topan   
Penulis
Gesyada Namora Siregar 
Penulis
Grace Samboh  
Penulis
Sally Texania   
Penulis
Wulan Dirgantoro  
Editor
Farah Wardani  
Editor 
Dini Andarnuswari  
Editor, Project Manager 
Indah Ariani  
 

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab  
Dewan Kesenian Jakarta
Tim Eksekutif 
Direktur Eksekutif  
Farah Wardani
Deputi I   
Ari Prameswari
Deputi II   
Indah Ariani
Staf Khusus Komunikasi 
dan Pemasaran
Dian Artati
Manajer   
Rafika Lifi
Website   
Yohanes Adibrata 
Desain   
Pat Adele, Zulfikar Arief
Sosial Media   
Akmalia Rizqita
Perancangan dan 
Pengembangan Situs: 
www.jakartabiennale.id
Website Developer
Yohanes Adibrata
Desain UI
Pat Adele, Zulfikar Arief
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
November – Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Serial Masterclass DKJ: Penulisan Seni Rupa terselengara 6 kali 
dengan jadwal sebagai berikut:
1. Masterclass Penulisan Jurnalisme Seni Rupa bersama   
 Nawa Tunggal
 Rabu, 11 dan 18 November 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB
2. Masterclass Penulisan Kritik Seni Rupa bersama 
 Bambang Bujono 
 Rabu, 25 November dan 2 Desember 2020, 
 pukul 19.00 – 21.00 WIB
3. Masterclass Penulisan Kuratorial Seni Rupa bersama   
 Enin Supriyanto
 Rabu, 9 dan 16 Desember 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB

Deskripsi Kegiatan
Serial Masterclass Penulisan Seni Rupa merupakan bagian dari 
Road to Jakarta Biennale—ESOK. Berupa rangkaian sesi 
pelatihan penulisan seni rupa dalam tiga kategori: Jurnalisme, 
Kritik dan Kuratorial Seni Rupa.

Program Masterclass ini adalah salah satu kontribusi Komite 
Seni Rupa DKJ dalam upayanya turut mengembangkan produksi 
pengetahuan. Juga, memberdayakan penulis-penulis baru 
dalam ekosistem seni rupa kontemporer Indonesia. 

Serial Masterclass 
Penulisan Seni Rupa
Jurnalisme, Kritik, Kuratorial
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Judul
Masterclass

Platform

1

2

3

4

5

6

Rabu,
11 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Rabu,
18 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Rabu,
25 November 
2020
19.00-21.00 
WIB

Rabu, 
2 Desember 
2020 
19.00-21.00 
WIB

Rabu, 
9 Desember 
2020 
19.00-21.00 
WIB

Rabu, 
16 Desember 
2020 
19.00-21.00 
WIB

Masterclass 
Penulisan Jurnal-
isme Seni Rupa. 
Tutor menyampai-
kan materi dan 
memberikan tugas.

Masterclass 
Penulisan Jurnal-
isme Seni Rupa.
Tutor membahas 
tulisan dan tugas 
yang disampaikan 
oleh peserta.

Masterclass 
Penulisan Kritik 
Seni Rupa. Tutor 
menyampaikan 
materi dan mem-
berikan tugas.

Masterclass Penu-
lisan Kritik Seni 
Rupa.Tutor mem-
bahas tulisan dan 
tugas yang disam-
paikan oleh peserta.

Masterclass Penu-
lisan Kuratorial Seni 
Rupa. Tutor men-
yampaikan materi 
dan memberikan 
tugas.

Masterclass Penu-
lisan Kuratorial Seni 
Rupa. Tutor mem-
bahas tulisan dan 
tugas yang disam-
paikan oleh peserta. 

Pemateri: 
Nawa Tunggal 
(Jurnalis KOMPAS)
Peserta:
41 orang

Pemateri: 
Nawa Tunggal
 (Jurnalis KOMPAS)
Peserta: 
28 peserta

Pemateri:
Bambang Bujono
Peserta:
28 peserta

Pemateri:
Bambang Bujono
Peserta:
28 peserta

Pemateri:
Enin Supriyanto
Peserta:
30 peserta

Pemateri:
Enin Supriyanto
Peserta:
28 peserta

Zoom 
Komite Seni 
Rupa DKJ

Zoom 
Komite Seni 
Rupa DKJ

Zoom 
Komite Seni 
Rupa DKJ

Zoom 
Komite Seni 
Rupa DKJ

Zoom 
Komite Seni 
Rupa DKJ

Zoom 
Komite Seni 
Rupa DKJ

Pembicara/
Narasumber

Manajer Program
Ana Rosdianahangka
Pelaksana Program 
Cempaka Pertiwi
Manajer Keuangan
Tri Suci Meilawati
Humas 
Fransiskus Sena
Design Grafis
Rio Sadja
Fotografer
Eva Tobing

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan Kesenian Jakarta
Komite Seni Rupa 
Aidil Usman/Ketua
Cecil Mariani/Anggota 
Danton Sihombing/
Anggota
Farah Wardani/Anggota
Harry Purwanto/Anggota
Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Oktober – Desember 2020

Pelaksanaan Kegiatan
Seri Diskusi Publik Komite Seni Ripa diselenggarakan tiga kali:
1. Diskusi Publik #1 
 “Kemanusiaan dan Aktivisme dalam Praktik Seni Rupa 
 Kontemporer”
 Selasa, 15 September 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB

2. Diskusi Publik #2 
 “Jangan Kasih Kendor! Siasat Kerja-Kerja Produksi Pameran   
 Seni Rupa Masa Pandemi”
 Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB

3. Diskusi Publik #3 
 “Membaca Ulang Pendidikan Seni Rupa dan Desain
 di Indonesia”
 Selasa, 15 Desember 2020, pukul 19.00 – 21.00 WIB

Kerangka Kuratorial
Diskusi Publik #1 
“Kemanusiaan dan Aktivisme dalam Praktik Seni Rupa 
Kontemporer”
Persoalan kemanusiaan, terutama Hak Asasi Manusia dan ke-
bebasan berekspresi, adalah salah satu isu fundamental global 
yang selalu menjadi bagian dari praktek seni rupa kontemporer. 
Banyak persoalan- persoalan di wilayah ini yang belum selesai 
dan di saat krisis dunia sekarang ini urgensi tentang kondisi ma-
nusia (the human condition) sekarang dan masa depan menjadi 
pemikiran semua orang. Salah satu program unggulan Dewan 

Seri Diskusi Publik
Komite Seni Rupa
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Kesenian Jakarta, Jakarta Biennale 2021, dengan tema ‘ESOK’ 
mencoba mengajak para perupa dan penggiat budaya bersama 
mengangkat persoalan-persoalan mendasar tentang kemanu-
siaan dan lingkungan, Hak Asasi Manusia dan kebebasan 
berekspresi untuk esok yang lebih baik. 

Pada Diskusi Publik kali ini, Komite Seni Rupa DKJ mengundang 
sejumlah penggiat seni, aktivis HAM dan kebebasan bereks-
presi untuk berbagi perspektif, aspirasi dan temuan mereka, 
dan bagaimana praktek seni rupa, strategi artistik dan 
komunikasi visual bisa berkontribusi dan menjadi agensi 
dalam persoalan ini. 

Pembicara pertama adalah Dolorosa Sinaga, pematung senior 
negeri ini, pengajar di Institut Kesenian Jakarta, dan telah dike-
nal pula sebagai aktivis Hak Asasi Manusia. Dolorosa juga saat 
ini menjabat sebagai Direktur Artistik Jakarta Biennale 2021, 
dan akan membagi sejumlah refleksinya tentang keadaan HAM 
saat ini dan visinya bagaimana praktik seni rupa kontemporer 
dapat berkontribusi membawa perubahan. 

Pembicara kedua adalah Sadika Hamid dari Amnesty Interna-
tional, sebuah organisasi global yang mengkhususkan dalam 
mendukung gerakan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia, dan 
akan berbagi tentang beberapa strategi komunikasi yang 
dilakukan Amnesty serta inisiasi baru mereka Art For Amnesty, 
dukungan untuk aktivisme melalui praktik seni. 

Pembicara ketiga adalah Ratri Ninditya, peneliti dari Koalisi 
Seni Indonesia, yang telah melakukan riset tentang kebebasan 
berekspresi melalui seni sebagai bagian dari program 
penelitian dan advokasi yang dilakukan Koalisi, dan akan 
berbagi tentang berbagai temuannya. Pembicara terakhir 
adalah Farah Wardani, Direktur Eksekutif Jakarta Biennale dan 
anggota Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta, yang akan 
berbagi tentang Jakarta Biennale: ESOK serta latar tentang tema 
tersebut dan rencana eksplorasinya di JB 2021.

Diskusi ini dimoderatori oleh Retha Dungga dari Koalisi Seni 
Indonesia. Kami mengajak rekan media untuk turut serta 
berbagi kepedulian di acara ini. 

Diskusi Publik #2 
“Jangan Kasih Kendor! Siasat Kerja-Kerja Produksi 
Pameran Seni Rupa Masa Pandemi”

Wilayah kerja dalam dunia seni rupa tidak hanya mencakup 
penciptaan karya dan kuratorial saja, tetapi satu bagian yang 
penting adalah kerja produksi pameran, yang kebanyakan 
berada di belakang layar. Terutama dengan perkembangan 
pengkaryaan seni rupa kontemporer yang semakin kompleks 
dengan penanganan medium dan logistik yang beragam, profesi 
seperti art handler atau tata kelola seni rupa menjadi semakin 
dibutuhkan. Namun, apa yang terjadi selama pandemi melanda 
dan pameran-pameran ditunda serta beralih ke ruang virtual? 
Apakah ada potensi lain dari produksi pameran dan tata kelola 
seni rupa untuk merambah wilayah baru?

Sejumlah penggiat produksi dan manajemen seni rupa dari 
3 kota berbagi cara kerjanya masing-masing dan juga situasi 
saat ini, serta berbagai siasat mereka menghadapi pandemik.

Diskusi ini dimoderatori oleh Harry Purwanto dari Komite Seni 
Rupa DKJ, Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD).

Diskusi Publik #3 “Membaca Ulang Pendidikan Seni Rupa 
dan Desain di Indonesia
Pendidikan Seni Rupa formalsekolah seni salah satu hal yang 
sangat penting dalam ekosistem kesenian yang kuat dan 
berkesinambungan. Untuk itu penting untuk melihat ulang 
pendidikan seni rupa dan desain formal di Indonesia. 

Pendidikan seni rupa di Jakarta terbangun dengan pengaruh- 
pengaruh langgam dan pemikiran Instusi pendidikan seni awal 
di Indonesia. Mazhab Bauhaus dalam disiplin seni rupa dan
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desain, lewat pengaruh ITB Bandung dan juga ASRI (ISI) Yogya-
karta, yang dalam kontestasinya memicu respon Gerakan 
Seni Rupa Baru (GSRB), yang kemudian ragam transformasi 
bersambut dengan maraknya pemikiran seni rupa berbasis 
komunitas dan kolektif pasca 1998. Ini hanya sebagian dari 
ragam hal yang mempengaruhi perjalanan gerak estetika, 
metode, dan pemikiran pendidikan seni rupa Indonesia yang 
terus berdialog dan saling respon dengan ragam aspek 
pengalaman lokal dan wacana global dalam membentuk 
seniman-seniman rupa.

Wacana dalam pendidikan seni secara umum juga terus 
bertransformasi dengan adanya perubahan kondisi sosial, 
kultural dan politik, juga perubahan media dan teknologi. 
Dibingkai dan dibentuk juga oleh regulasi pendidikan 
negara yang berperspektif industri neo-lliberal, Inisiatif 
pendidikan non-formal pun bermunculan. Bentuk pendidikan 
dan produksi pengetahuan berbasis praktek dan pengalaman 
kolektif dalam merespon kebutuhan dan kemungkinan lintas 
disiplin yang lebih lincah turut membangun pendidikan seni. 
Ada keterdesakan untuk kebaruan dalam merespon perubahan 
dan melampaui keterbatasan pendidikan seni yang ada.

Pengaruh dan dampak baik yang tercatat formal sebagai 
sejarah perkembangan maupun sebagai fenomena-fenomena 
organik atau yang informal pendidikan seni semakin marak. 
Bagaimana melihat kembali peta dan peran pendidikan Seni 
formal di Jakarta maupun di Indonesia? 

Diskusi ini akan mendialogkan problematika pendidikan seni 
rupa dan desain. Topologi pemikiran dan pembentukan wacana 
dalam merandai perkembangan global serta kekhasan 
praktek-praktek yang ada dan bermunculan terkait pendidikan 
seni rupa dan desain. Diskusi bersifat reflektif dan otoktitik 
dalam melihat ulang yang ada sembari merembug ke depan 
arah pendidikan seni seni rupa dan desain di lini formal 
dan non-formal.
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Tema/Judul
Diskusi

Platform

1

2

3

Selasa,
15 September 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
27 Oktober 
2020
19.00-21.00
WIB

Selasa,
15 Desember 
2020
19.00-21.00
WIB

Diskusi Publik #1 
“Kemanusiaan dan Ak-
tivisme dalam Praktik 
Seni Rupa Kontempo-
rer”

Diskusi Publik #2
“Jangan Kasih Kendor! 
Siasat Kerja-Kerja 
Produksi Pameran Seni 
Rupa Masa Pandemi”

Diskusi Publik #3
 “Membaca Ulang 
Pendidikan Seni Rupa 
dan Desain 
di Indonesia”

• Dolorosa Sinaga
 (Pematung Senior,  
 Pengajar di IKJ,  Aktivis  
 HAM)
• Farah Wardani
 (Komite Seni Rupa  
 DKJ)
• Ratri Ninditya
 (Peneliti, Koalisi Seni  
 Indonesia)
• Sadika Hamid
 (Amnesty Interna-
 tional)
Moderator:
Retha Dungga
(Koalisi Seni Indonesia)

• Heri Pemad 
 (Direktur Heri   
 Pemad Art Manage 
 ment, Yogyakarta)
• MG Pringgotono 
 (Co Founder Serrum  
 Art Studio, Jakarta)
• Anwar Jimpe
  Rachman
 (Direktur Makassar  
 Biennale, Makassar)
• Aidil Usman 
 (Ketua Komite Seni  
 Rupa DKJ, Cikini Art  
 Stage)
Moderator: 
Harry Purwanto
(Komite Seni Rupa DKJ)

• Mikke Susanto 
 (Ketua Jurusan/Pro- 
 gram Studi Tata Kelola  
 Seni ISI Yogyakarta 
• Wagiono Sunarto 
 (Pengajar Program  
 Pascasarjana IKJ)
• Yannes Martinus 
 Pasaribu 
 (Sekretaris Senat  
 FSRD-ITB))
Moderator: 
Brigitta Isabella
(KUNCI Study Forum 
and Collective)

Zoom & 
Live di 
YouTube DKJ

Views: 400

Zoom & 
Live di 
YouTube DKJ

Views: 369

Zoom & 
Live di 
YouTube DKJ

Views: 1034

Pembicara/
Narasumber
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LAPORAN
PIDATO
KEBUDAYAAN
2020



Pidato Kebudayaan merupakan tradisi tahunan Dewan 
Kesenian Jakarta yang diselenggarakan setiap 10 November, 
sebagai bagian dari ulang tahun TIM (Taman Ismail Marzuki). 
Sebagaimana tercantum 52 tahun lalu dalam program 
peresmian TIM oleh Gubernur DKI, Ali Sadikin. TIM adalah 
pusat kreativitas seni yang kosmopolitan, di mana seni 
tidak akan pernah lagi tunduk pada alat dari percekcokan 
politik dan penindasan. Kemudian, sastrawan dan budayawan 
Umar Kayam, menyebut Taman Ismail Marzuki sebagai ‘oasis’ 
budaya. Kemandirian Dewan Kesenian Jakarta memberi 
peluang bagi Pidato Kebudayaan untuk mengetengahkan 
persoalan penting dan aktual, memperbincangkan, mene-
ropong, mengupas dan mengkritik dengan pemikiran-pemikiran 
yang jernih melalui perspektif budaya, oleh karenanya kami 
memaknainya sebagai “Suara Jernih Dari Cikini”. 

Pemirsa yang berbahagia, penyaji pidato kebudayaan tahun
ini adalah Prof. Melani Budianta Ph.D, seorang akademikus, 
intelektual publik, dan aktivis gerakan perempuan. Sebagai 
salah seorang pelopor perkembangan kajian budaya di 
Indonesia, Ibu Melani Budianta kerap menelaah hubungan 
antara demokrasi, pluralisme, dan politik identitas dari 
perspektif budaya. Baginya, keragaman hal yang tidak bisa 
dianggap enteng, keragaman Indonesia diwarnai oleh interaksi 
lintas budaya yang menyatukan kita sebagai bangsa. Ibu Melani 
Budianta juga seorang kritikus sastra yang tajam. Baginya 
kesusastraan bukan hanya mencerminkan keindonesiaan,
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tetapi berperan penting membentuk keindonesiaan dengan 
berbagai cara, lewat bangunan estetik, simbol-simbol, ste-
reotipe, wawasan, dan ideologi. Lontaran kritiknya terhadap 
penyelesaian persoalan budaya yang telah banyak tergerus 
oleh desakan gaya hidup urban dan pembangunan yang 
berorientasi pada pemikiran modernis, menggiring sajian 
topik pidato kebudayaan tahun ini dengan tajuk “Lumbung 
Budaya di Sepanjang Gang”. 

Pemirsa yang senantiasa optimis, pada masa krisis seperti 
saat ini, pandemi mendera. Merupakan kesempatan yang 
sangat baik bagi Indonesia untuk membangun tatanan 
hidup yang lebih merdeka, sehat, dan menyejahterakan. 

Jakarta, 10 November 2020.

Kerangka Kuratorial
Ketahanan Budaya Kampung-Kota Menghadapi Pandemi
Penyaji Pidato: Profesor Melani Budianta Ph.D.

Selama dua tahun belakangan, Prof. Melani Budianta melakukan 
serangkaian penelitian tentang pergerakan budaya yang muncul 
di kampung-kampung sebagai lokus keterlibatan kritis dengan 
kerumitan Dunia Selatan Global di abad ke-21. Selama pandemi, 
Prof. Melani mengembangkan penelitian yang berbasis gagasan 
cultural commons dan ketahanan budaya dalam menghadapi 
pandemi di kampung-kota Jakarta dan sekitarnya. Penelitian ini 
akan disajikan sebagai sebuah tawaran kritis terhadap konsep 
urban di Jakarta dan kota-kota metropolis baru di seluruh 
Indonesia, dan menjadikan dunia pandemi sebagai sebuah 
dunia yang mengandung peluang kultural untuk membentuk 
sebuah dunia kehidupan baru yang lebih arif menyikapi kaum 
marginal dan warga kebanyakan. 
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Rangkaian Kegiatan

No. Waktu Kegiatan Tempat/
Platform

1

2

3

Sabtu,
31 Oktober 
2020
08.00-17.00 
WIB

Minggu,
01 November 
2020
08.00-18.00 
WIB

Selasa,
10 November 
2020
19.00 - 21.00 
WIB

Tapping pertunjukan 
musik pembuka 
Pidato Kebudayaan

Tapping DKJ dan 
Penyaji Pidato

Live Pidato 
Kebudayaan 2020

Komite Musik DKJ:
• Adra Karim
• Amrullah
• Asep Hidayat
• Cholil Mahmud
• Imam Firmansyah

• Danton Sihombing
• Hikmat Darmawan
• Farah Wardani
• Hasan Aspahani
• Melani Budianta

• Komite Musik DKJ
• Melani Budianta

Teater Kecil 
Taman Ismail 
Marzuki 

Teater Kecil 
Taman Ismail 
Marzuki

YouTube 
Dewan 
Kesenian 
Jakarta

Views: 6.960

Likes: 463
Dislikes: 2

Engagement: 
76 live chat

Pengisi Acara
Footage
Farrah Aulia
Panggung
Dony Lazuardi
Humas
Sena Pamudya
Umum
Serley Banowati
Make Up
Nanda Tasha
Usher
Yusuf Bakrie
Keuangan
Tri Suci Meilawati
Dokumentasi
Eva Tobing
Joel Taher
 

Kerabat Kerja

Penanggung Jawab
Dewan  Kesenian Jakarta
Penyaji Pidato
Prof. Melani Budianta 
Ph.D
Pertunjukan Musik
Adra Karim
Asep Hidayat
Cholil Mahmud
Imam Firmansyah
Muhamad Amrullah
Alur Acara
Anita Dewi Puspita
Administrasi
Cempaka Pertiwi
Juru Kamera
Gigih Ibnur
Desainer Grafis
Rio Sadja
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Susunan Pengurus Harian dan Ketua Komite DKJ
5 Agustus 2020 sd. 22 Januari 2021

PENGURUS HARIAN
Ketua Umum
Danton Sihombing
Wakil Ketua 1
Angga Sasongko
Wakil Ketua 2
Jaronah Abdullah

KOMITE TARI
Ketua
Yola Yulfianti
Anggota
Aiko Senosoenoto
Josh Marcy
Saras Dewi
Siko Setyanto

KOMITE TEATER
Ketua
Bambang Prihadi
Anggota
Rebecca Kezia
Dendi Madya
Nurul Susantono
Suaeb Mahbub

KOMITE MUSIK
Ketua
Adra Karim
Anggota
Amrullah
Asep Hidayat
Cholil Mahmud
Imam Firmansyah

Kepala Bidang Program
Hikmat Darmawan
Kepala Bidang Arsip 
dan Koleksi
Harry Purwanto
Kepala Bidang Riset 
dan Pengembangan
Cecil Mariani
Kepala Bidang Hubungan
Antar Lembaga
Rofiqoh Mustafa (Ex-officio)

KOMITE SASTRA
Ketua
Avianti Armand
Anggota
Ben Sohib
Hasan Aspahani
Jaronah Abdullah
Yusi Avianto Pareanom

KOMITE FILM
Ketua
Agni Ariatama
Anggota
Angga Sasongko
Ekky Imanjaya
Hikmat Darmawan
Shuri Mariasih Gietty

KOMITE SENI RUPA
Ketua
Aidil Usman
Anggota
Cecil Mariani
Danton Sihombing
Farah Wardani
Harry Purwanto

Perubahan Susunan Pengurus Harian dan 
Ketua Komite DKJ per 22 Januari 2021

PENGURUS HARIAN
Ketua Umum
Danton Sihombing
Wakil Ketua 1
Hikmat Darmawan
Wakil Ketua 2
Agni Ariatama

KOMITE TARI
Ketua
Yola Yulfianti
Anggota
Aiko Senosoenoto
Josh Marcy
Saras Dewi
Siko Setyanto

KOMITE TEATER
Ketua
Bambang Prihadi
Anggota
Rebecca Kezia
Dendi Madya
Nurul Susantono
Suaeb Mahbub

KOMITE MUSIK
Ketua
Adra Karim
Anggota
Amrullah
Asep Hidayat
Cholil Mahmud
Imam Firmansyah

Ketua Komisi Program
Harry Purwanto
Ketua Komisi Arsip
dan Koleksi
Farah Wardani
Ketua Komisi Simpul Seni
Avianti Armand
Ketua Komisi Riset dan 
Pengembangan
Cecil Mariani
Ketua Komisi Birokrasi
Kelembagaan
Rofiqoh Mustafa (Ex-officio)

KOMITE SASTRA
Ketua
Hasan Aspahani
Anggota
Avianti Armand
Ben Sohib
Jaronah Abdullah
Yusi Avianto Pareanom

KOMITE FILM
Ketua
Angga Sasongko
Anggota
Agni Ariatama
Ekky Imanjaya
Hikmat Darmawan
Shuri Mariasih Gietty

KOMITE SENI RUPA
Ketua
Aidil Usman
Anggota
Cecil Mariani
Danton Sihombing
Farah Wardani
Harry Purwanto
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Kegiatan Rapat DKJ Agustus 2020 sd. Januari 2021

No. Tanggal Jenis Rapat

1

2

3

4

5

6

7

8

5 Agustus 
2020

7 Agustus 
2020

12 Agustus 
2020

31 Agustus 
2020

7 September 
2020

23 September 
2020

30 September 
2020

5 Oktober 
2020

Rapat Pleno (luring)

Rapat Pengurus Harian 
(daring)

Rapat arsip & koleksi 
(luring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Akademi Jakarta 
(daring)

Diskusi Distrik Seni 
(daring)

Rapat Pimpinan Plus
(daring)

Pemilihan Pengurus Harian, Kepala 
Bidang dan Ketua Komite Dewan 
Kesenian Jakarta.

Pembahasan anggaran hibah 
2020.

Diskusi lanjutan pengarsipan.

1. Arahan kegiatan strategis 
 ekosistem kesenian oleh 
 Ketua DKJ.
2.  Arahan Orientasi program 
 berbasis platform oleh Ketua  
 DKJ.
3. Arahan kegiatan program oleh  
 Kepala Bidang Program
4. Pemaparan singkat kegiatan   
 pengarsipan & koleksi 
 oleh Kepala Bidang Arsip &   
 Koleksi.
5. Pemaparan singkat dari para  
 Ketua Komite tentang rencana  
 kerja program 2020.

Penyelarasan arahan program 
Komite DKJ terhadap praktik 
ekosistem kesenian & platform 
program DKJ.

Keberadaan posisi AJ yang belum 
ada SK Gubernur.

1. Pemaparan progres Situs MT  
 Haryono oleh Diana Nazir.
2. Pemaparan singkat visi 
 destinasi wisata urban Pemprov  
 DKI oleh Danton Sihombing.
3. Advokasi DKJ untuk Pengem-  
 bangan Distrik-distrik Seni oleh  
 Cecil Mariani.

1.  Pemaparan program kerja   
 bidang arsip & koleksi 
 oleh Farah Wardani.
2. Pemaparan program kerja   
 bidang riset & pengembangan  
 oleh Cecil Mariani

Agenda Rapat

Kegiatan Rapat DKJ Agustus 2020 sd. Januari 2021

No. Tanggal Jenis Rapat

9

10

11

12

13

14

14 Oktober 
2020

20 Oktober 
2020

26 Oktober 
2020

19 November
2020

26 November
2020

3 Desember
2020

Rapat Pimpinan Plus
(daring)

Rapat Pimpinan 
(daring)

Rapat Pimpinan 
(daring)

Rapat Pimpinan 
(daring)

Rapat Pimpinan Plus
(luring)

Forum Komite (daring)

3. Pemaparan usulan Pidato 
 Kebudayaan oleh Hikmat 
 Darmawan.
4. Inventarisasi permasalahan   
 yang dihadapi oleh Komite oleh  
 para Ketua Komite
5. Inventarisasi permasalahan   
 koordinasi kerja oleh seluruh  
 partisipan Rapim Plus.

Advokasi operating equipment 
untuk TIM dan Berita Acara Andra 
Matin & Jakpro.

Identifikasi masalah distrik seni.

1. Pemahaman bersama tentang  
 program advokasi DKJ.
2.  Pembahasan isu jejaring teater  
 di Jakarta.
3. Kehumasan DKJ.

Pembahasan situs distrik seni 
MT Haryono bersama TGUPP DKI 
Jakarta.

1. Pengaturan tentang poin-poin  
 laporan secara lembaga untuk  
 kegiatan 2020 oleh Ketua DKJ.
2. Laporan progres pelaksana 
 program 6 Komite oleh Ketua  
 Komite dan laporan progres   
 oleh Kepala Bidang.
3. Tata cara pelaporan setiap   
 komite untuk laporan tahunan  
 oleh Kepala Bidang Program.
4.  Arahan Renstra, Renip dan   
 Renop untuk setiap komite oleh  
 Agni Ariatama.
5. Laporan khusus oleh Bidang   
 arisp & koleksi DKJ.
6. Penyampaian rencana reshuffle
 Pengurus Harian oleh Ketua DKJ.

Tema “Distopia” oleh Yola Yulfianti

Agenda Rapat
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Kegiatan Rapat DKJ — Agustus 2020 sd. Januari 2021

No. Tanggal Jenis Rapat

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

7 Desember 
2020

9 Desember 
2020

11 Desember 
2020

15 Desember 
2020

21 Desember 
2020

22 Desember 
2020

23 Desember 
2020

13 Januari 
2021

14 Januari 
2021

15 Januari 
2021

18 Januari 
2021

19 Januari 
2021

22 Januari 
2021

25 Januari 
2021

29 Januari 
2021

Rapat Pimpinan Plus
(daring)

DKJ dan AJ (daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pleno

Rapat Pimpinan
(daring)

Forum Komite (daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Tim Ad Hoc 
Kelembagaan
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pleno
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Rapat Pimpinan
(daring)

Kelembagaan DKJ Dalam Pera-
turan Gubernur no. 4 Tahun 2020 
Tentang Akademi Jakarta dan 
Dewan Kesenian Jakarta.

Diskusi lebih lanjut terkait rencana 
kedepan antara AJ dan DKJ.

Kelanjutan kerjasama dan MOU 
dengan Pemprov DKI perihal 
simpul seni.

1. Overview DKJ 2020 & 2021
2. Kesepakatan reshuffle PH.

Adhoc bidang kelembagaan.

Tema “Kurasi Dalam Jaringan” 
oleh Rebecca Kezia.

Penjajakan kerjasama dengan 
Komuntas Hijau terkait dengan 
simpul seni.

Pelaporan program dan keuangan
2020, anggaran 2021.

Pelaporan anggaran 2020.

Pembahasan renstra, renip, dan
renop APBD 2022.

Pembahasan persiapan anggaran
2020.

Pembahasan kelembagaan dan 
struktur kesekretariatan DKJ.

Penetapan susunan Pengurus 
Harian dan Ketua Komite baru.

Paparan dan diskusi perihal 
Portal Teater dan Portal Seni.

Memutuskan perihal Portal Seni.

Agenda Rapat

Karyawan Dewan Kesenian Jakarta

Manager Keuangan
Trisuci Melawati 
Staf Keuangan
Unggul Wilma
Indra Kurniawan 
Manager Program Komite Tari, 
Musik, dan Teater
Anita Dewi Puspita
Manager Program Komite Sastra, 
Film
dan Seni Rupa
Ana Rosdianahangka
Manager Kesekretariatan
C. Serley Banowati
Staf Program Komite Tari
Burda Ulfy
Staf Program Komite Teater
Afifa Ezi Ramadhiyanti
Staf Program Komite Musik
Nanda Vima Tasha
Staf Program Komite Sastra
Gayuh Chitta Adyani
Staf Program Komite Film
Christy Ratna Gayatri
Staf Program Komite Seni Rupa
Cempaka Pertiwi Adek Putri 

Staf Bidang Fotografi
Eva Tobing
Staf Bidang Video
Julizar Thaher 
Staf Bidang Kehumasan
Fransiskus Sena 
Staf Bidang IT
Rizaldy Bagus
Staf Bidang Desain
Rio
Staf Bidang Perpustakaan
Srituti Handayani 
Staf Penerima Tamu
Sumini 
Staf Keamanan
Sri Endang Purboyo 
Triyanto
Staf Umum/OB
Dedy Gunawan
Elan Jaelani
Syaiful Anwar
Juliansyah
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Kontributor Laporan dan Esai
Danton Sihombing
Hikmat Darmawan
Harry Purwanto
Farah Wardani
Yola Yulfianti
Bambang Prihadi
Adra Karim
Avianti Armand
Agni Ariatama
Aidil Usman

Koordinator Laporan 
Komite Tari, Teater, dan Musik
Anita Dewi Puspita
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