


siapa 
dan
bagaimana
kami 
bekerja

Kami adalah sebagian kecil dari sejumlah pekerja seni yang 
bertanggung jawab mengelola ruang seni, kolektif seniman, 
hingga berbagai macam pameran dan proyek seni. Kami memiliki 
beragam latar belakang pengalaman dan wilayah kerja yang 
berbeda. Antara lain seniman, pekerja lepas, asisten galeri, staf 
umum galeri, manajer operasional, dan manajer program. Tidak 
ada satu pun dari kami yang pernah mempelajari disiplin ilmu 
manajemen secara formal. Praktik kami tumbuh dari ketertarikan, 
motivasi, dan metode yang kami kembangkan sendiri saat terjun 
langsung di lapangan.

Kebutuhan akan ruang belajar untuk berbagi pengalaman 
menggerakkan kami untuk berkumpul dan membentuk kelompok 
yang kemudian kami namai sebagai PR Seni (singkatan dari 
Pengelolaan Ruang Seni). Kelompok ini aktif sejak bulan Oktober 
2016 dan bermula dari jalinan pertemanan antar individu yang 
ruang kerja dan ruang geraknya berada di wilayah Mantrijeron. 
Dalam beberapa pertemuan bulanan, kami membahas praktik 
dan wacana pengelolaan yang berlangsung di wilayah kerja kami, 
berdasarkan pengalaman kerja masing-masing dan mengundang 
rekan pelaku seni lainnya untuk berbagi sudut pandang. 

Anggota PR Seni saat ini terdiri dari: Ama Bahas, Eleonora A. 
Yuanita, Elizabeth Kamaratri, Fredy Hendra, Gintani NA Swastika, 
Putri Siswanto, Theodora Agni.



identifikasi dan pemaknaan kerja, 
pertemuan bulanan bersama 
syafiatudina dan brigitta isabella 
(kunci cultural studies)

2016



AMA BAHAS (lahir di Jayapura, 1993) tumbuh dan dibesarkan 
di Ternate, Maluku Utara. Ia meraih gelar sarjana di jurusan 
Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
pada tahun 2015. Ia tinggal dan bekerja di Yogyakarta sebagai 
administrator seni. Dalam dua tahun belakangan, ia aktif terlibat di 
komunitas seni dan proyek seni, antara lain Ruang MES 56, Artjog, 
dan Deaf Arts Community. Ia tertarik mengeksplorasi cara kerja 
kolektif dan penyelesaian masalah kelompok.

ELEONORA A. YUANITA (lahir di Malang, 1991) meraih gelar 
sarjana di jurusan Sastra Inggris dan melanjutkan studi pasca 
sarjana dengan fokus yang sama di Universitas Gadjah Mada 
di Yogyakarta. Ia mulat terlibat di bidang manajemen seni sejak 
melamar sebagai relawan di sebuah acara seni di Yogyakarta. 
Ia kemudian memahami hubungan antara seni dengan 
kehidupannya. Hingga saat ini, ia masih menjelajahi kemampuan 
dirinya secara luas di bidang manajemen seni. Ia tinggal dan 
bekerja di Yogyakarta.

ELIZABETH KAMARATRI (lahir di Yogyakarta, 1991) meraih 
gelar sarjana di jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada di 
Yogyakarta. Ia mengawali pengalamannya sebagai project officer 
dengan kelompok penyelenggara musik independen ‘Kongsi Jahat 
Syndicate’ di Yogyakarta pada tahun 2012 dan masih aktif sampai 
saat ini. Pada tahun 2015, ia mulai berkenalan dan terlibat dalam 
sebuah proyek seni yang diinisiasi oleh Ace House Collective 
sebagai kolaborator. Sejak itu, ia bergabung dengan Ace House 
Collective sebagai koordinator program dan menggunakan 
proyek-proyek seni yang diinisiasi oleh kolektif ini sebagai ruang 
belajarnya.



menghubungkan dan memahami satu sama lain dalam budaya 
manajemen.

THEODORA AGNI (lahir di Bantul, 1983) bekerja sebagai Manajer 
Program Residensi di Cemeti – Institut untuk Seni dan Masyarakat 
sejak tahun 2010. Ia menyelesaikan pendidikan di jurusan Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Gadjah Mada di Yogyakarta. Refleksi teoritis dan irisan praktik 
antara seni kontemporer dengan kajian komunikasi mendorongnya 
untuk menekuni bidang tata kelola seni. Sejak tahun 2005, ia 
mengembangkan pengalamannya secara otodidak di berbagai 
proyek seni dan pameran. Pada tahun 2008, ia terpilih sebagai 
peserta Magang Nusantara Kelola yang berpengaruh terhadap 
praktiknya sebagai manajer seni. Bersama dengan beberapa 
rekan pekerja seni di Yogyakarta, ia mendirikan kelompok kajian 
bernama ‘Pengelolaan Ruang Seni’ yang berfokus pada praktik 
dan wacana dalam tata kelola seni.

FREDY HENDRA (lahir di Jombang, 1994) pernah bekerja sebagai 
asisten galeri di ARK Galerie selama lima tahun dan bekerja 
lepas dalam berbagai pameran, proyek seni, dan pertunjukan 
di Yogyakarta. Ia memiliki ketertarikan untuk memperdalam 
pengetahuannya, tidak hanya di bagian teknis saja seperti 
menangani tata letak karya dan pengemasan karya. Melainkan 
juga ingin mempelajari kerja kuratorial dan bidang pengetahuan 
lainnya. Salah satu aktivitasnya saat ini adalah sebagai peserta 
program Sekolah Salah Didik yang merupakan bagian dari 
program KUNCI Cultural Studies.

GINTANI NA SWASTIKA (lahir di Yogyakarta, 1984) meraih 
gelar Sarjana Seni di Fakultas Seni Rupa, jurusan Seni Murni di 
Institut Seni Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2010. Ia juga 
sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di jurusan Ilmu 
Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, 
dengan minat utama mengenai seniman perempuan Indonesia. 
Praktik utamanya adalah sebagai seniman. Ia aktif terlibat dalam 
berbagai pameran kelompok, program residensi, dan proyek seni 
di Indonesia, Singapura, Taiwan dan Australia. Karyanya juga 
dimuat dalam buku Indonesian Eye: Contemporary Indonesian 
Art, diterbitkan oleh SKIRA pada tahun 2011. Ia adalah salah satu 
pendiri kolektif seniman bernama Ace House Collective di mana 
ia mengembangkan praktik artistik, kuratorial, dan manajerialnya 
melalui proyek seni yang diinisiasi bersama kolektif ini.

PUTRI SISWANTO (lahir di Gunungkidul, 1987) menyelesaikan 
pendidikan di Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia 
di Yogyakarta. Ia aktif terlibat dalam penyelenggaraan beberapa 
proyek seni di Yogyakarta dan juga bekerja dengan seniman lokal 
dan internasional dalam proyek seni tersebut sebagai manajer 
seni independen. Ia tertarik dan menekuni praktik manajemen 
seni. Melalui pengalaman kerjanya sehari-hari, ia ingin lebih 
jauh menjelajahi dan menemukan cara-cara yang berbeda untuk 



presentasi 
simulasi 
ruang kerja
di festival 
arsip ivaa, 
2017

Keterlibatan kami dalam pameran seni rupa ‘Festival Arsip IVAA 
2017’ ini berhubungan dengan salah satu sub platform yang 
dikembangkan oleh tim kuratorial pameran dalam meneliti praktik-
praktik kesenian berdasarkan pada dinamika dan persentuhan 
antara seni dengan berbagai aspek dalam struktur sosial 
masyarakat, antara lain hubungan antar individu yang menjadi 
basis interaksi dalam medan sosial seni. Di bawah naungan 
tema kuratorial tentang seni rupa, kekerabatan dan pasar, kami 
menampilkan sebuah bentuk presentasi berupa ruang simulasi. 
Melalui ruang simulasi ini, kami ingin menyelidiki ragam kerja dan 
praktik dalam pengelolaan di medan seni rupa yang tidak hanya 
berada di balik layar komputer saja dan menguji mitos mengenai 
modal sosial yang dikenal sebagai infrastruktur dasar dalam 
praktik kerja kami. 

Ruang simulasi ini dirancang berdasarkan elemen-elemen yang 
selalu ada di ruang kerja kami sehari-hari. Misalnya meja dan kursi 
yang dapat menampung banyak orang untuk setiap pertemuan, 
alat-alat pertukangan yang kami gunakan di setiap proses 
pemajangan karya untuk pameran, kopi dan teh yang selalu 
menemani setiap pertemuan dan proses kerja kami, hingga benda-
benda pribadi seperti buku catatan yang menjadi alat produksi 
kami. Untuk menguji sejauh mana modal sosial kami bekerja, kami 
membangun ruang simulasi ini dengan cara meminjam seluruh 
perabotan dan peralatan yang kami butuhkan dari ruang-ruang 
seni dan jejaring sosial kami.

Karena praktik kerja kami yang berbeda-beda, kami tidak dapat 
menyederhanakan dan menyeragamkannya dengan hanya 
memindahkan ruang kerja kami sehari-hari ke dalam ruang pamer. 
Selain itu, habitat kerja kami hampir seluruhnya berada di sekitar 
wilayah Mantrijeron. Sehingga kami menggunakan televisi yang 
dipasang di ruang simulasi ini untuk menampilkan aktivitas, ruang 
kerja, dan jejaring sosial kami melalui akun instagram: 
@pengelolaanruangseni.



presentasi simulasi ruang kerja di
pembukaan festival arsip ivaa,  
pusat kebudayaan koesnadi 
hardjasoemantri

2017



bagian dari aktivasi ruang kerja: 
obrolan bersama titik sidin (ketua 
ikaisyo), ellena (sindikasi), dan tim 
distribusi poster acara seni

2017



elemen presentasi simulasi ruang 
kerja: peta mobilitas 

2017

Peta mobilitas ini merupakan upaya kami dalam 
menggambarkan ruang kerja dan ruang gerak kami sehari-
hari. Kami mengambil layout dari Jogja Contemporary Art 
Map (JCAM) sebagai pijakan untuk memetakan mobilitas, 
jejaring, dan keterhubungan masing-masing anggota PR Seni 
dengan orang-orang beserta berbagai tempat di dalamnya. 
Pemilihan JCAM sebagai basis pemetaan kami berkaitan 
dengan beberapa alasan penting. Pertama, JCAM telah 
menjadi salah satu elemen penting dalam pekerjaan kami 
dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ruang-ruang 
seni di wilayah selatan Jogja kepada pengunjung dari luar. 
Kedua, JCAM ini dibuat atas inisiatif Yustina Neni, pemilik 
Kedai Kebun Forum, untuk merespon pertumbuhan 
industri wisata di Jogja yang tidak hanya berpengaruh 
terhadap bisnis restoran, hotel, dan tempat hiburan, 
melainkan juga terhadap komunitas seni di wilayah 
Jogja. Ketiga, peta ini merefleksikan keterhubungan 
kami dengan komunitas seni yang berada di dalamnya.

Kami membagi peta ini menjadi empat bagian utama. Bagian 
pertama adalah ruang kerja utama yang menjadi basis kerja 
kami. Bagian kedua adalah lokasi bengkel, toko alat dan 
bahan, pusat kerajinan, serta sumber daya manusia. Bagian 
ketiga adalah kantor administrasi publik dan toko kebutuhan 
sehari-hari. Bagian keempat adalah lokasi menjamu tamu 
(hospitality).



tata letak simulasi ruang kerja yang 
dibangun dari pinjaman properti dan 
inventaris jaringan sosial 
anggota pr seni

2017

Properti ini merupakan bagian dari inventaris IVAA yang terletak di lantai dua 
ruang perpustakaan. Sebagai sebuah lembaga arsip yang terbuka publik, 
IVAA merancang sistem dan anggaran khusus untuk pengadaan barang dan 
peralatan yang dilakukan setiap tahun. Peralatan yang dibelanjakan dari 
anggaran tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu inventaris dan barang 
habis pakai. Proyektor dan sound system merupakan jenis inventaris yang 
paling sering dipinjam oleh jejaring kerja IVAA. Sebagai kompensasinya, IVAA 
memberlakukan tarif sewa yang besarannya sangat terjangkau. Strategi ini 
diterapkan untuk menjaga komitmen peminjam dalam menggunakan dan 
merawat inventaris.

Pengatur lalu lintas inventaris ini adalah Santosa. Ia adalah pustakawan IVAA 
yang telah bekerja di lembaga ini sejak tahun 2002. Pada waktu itu, IVAA 
masih bernama Yayasan Seni Cemeti (YSC). Santosa bekerja di YSC atas 
rekomendasi Bambang ‘Toko’ Witjaksono, tetangga kampungnya di Siliran 
yang juga merupakan seorang seniman grafis dan anggota Apotik Komik. Saat 
bekerja di YSC, Santosa berperan sebagai staf umum yang tugas utamanya 
adalah membuat kliping koran untuk arsip. Tugas-tugas lainnya bersifat 
serabutan. Antara lain membeli keperluan rumah tangga, mendistribusikan 
jurnal berkala terbitan YSC, dan melayani publik yang ingin mengakses 
perpustakaan. Sehingga, ruang kerja Santosa lebih banyak berada di luar 
ruangan. Ketika YSC berubah menjadi IVAA, peran Santosa pun ikut berubah. 
Karena ia memiliki peran penting sebagai garda depan perpustakaan untuk 
melayani publik, tugas-tugas tersebut kemudian dibagikan kepada rekan kerja 
barunya, Edy Suharto. 




