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Salah satu hal yang belakangan sering diutarakan dengan setengah becanda oleh beberapa teman kepada saya
adalah tentang bagaimana saya mulai mendapat predikat kurator muda tanpa latar belakang pendidikan formal
mengenai kekuratoran (saya mendapat gelar sarjana sastra dari Universitas Sanata Dharma dan saat tulisan ini
dibuat belum menyelesaikan pendidikan sarjana saya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada). Dalam
Beberapa Catatan tentang Forum Kurator Muda, Mitha Budhyarto menyinggung persoalan serupa: Pada saat
mengikuti FKM (Forum Kurator Muda), pendapat bahwa untuk menjadi kurator seseorang harus pernah ditempa
oleh pendidikan mengenai kekuratoran, sejarah seni rupa, atau sebagainya, sering terlontar dari mulut praktisi
seni di sekitar saya. Tapi saya melihat permasalahan ini dengan mata yang berbeda. Bagi saya, tuntutan tadi
hanya boleh diutarakan jika kita berada dalam sebuah masyarakat dimana memang tersedia pendidikan formal
dalam area keilmuan tersebut. Memang, pendidikan formal membekali seseorang dengan disiplin (rigour) yang
sangat khusus. Tapi tidak adil untuk memaksakan hal ini dalam sebuah masyarakat yang sistem pendidikan seni
rupanya “bolong”. i

Candaan serta pendapat soal menjadi kurator dan pendidikan kekuratoran saya pandang mewakili isu soal
legalitas kurator sebagai sebuah profesi di Indonesia: bagaimana seseorang bisa dan layak mendapatkan
predikat kurator? Tulisan ini coba menghadirkan pembacaan mengenai profesi kurator dalam kaitannya dengan
masih rumpangnya pendidikan formal kekuratoran di Indonesia dan kian maraknya inisiatif-inisiatif pewacanaan
dan pendidikan kuratorial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesenian, khususnya dalam konteks hari ini
saat kurator muda makin banyak bermunculan.

Jalur Pendidikan Kurator yang Berlubang

Dalam konteks global, 1989 dicatat sebagai tahun awal globalisasi seni rupa sekaligus tahun yang memberi
pengaruh signifikan bagi perkembangan seni rupa di dunia. Seiring dengan hal itu, terjadi titik balik dalam praktik
kuratorial. Kurator yang mula-mula berjarak dengan proses produksi artistik menjadi pegiat aktif dalam proses
tersebut. ii Kurator jadi agen aktif dalam proses kekaryaan seniman pun presentasi karya dalam pameran (terkait
urusan pencahayaan, penamaan, penempatan karya, dan sebagainya). Medio 1990an, praktik kuratorial seperti
itu bergerak ke tahapan yang lebih mapan. Profesionalisme dalam praktik kuratorial seni rupa kontemporer juga
mulai terjadi.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kurator mulai tampil sebagai agen penting yang tidak kenal batas
geografis. Kecenderungan seperti itu membuat Ralph Rugoff mengistilahkan kurator sebagai ‘jet-set flaneur’.iii
Sebagai jet-set flaneur, kurator memiliki akses istimewa. Kurator bisa berpindah-pindah dari satu wilayah ke
wilayah lain untuk mengerjakan praktik kuratorialnya. Dalam perpindahan tersebut, kurator mengajak seniman
dari berbagai wilayah untuk ikut serta dalam berbagai pameran berskala internasional. Wilayah Asia Tenggara
jadi salah satu tujuan perjalanan para jet-set flaneur tersebut. Kecenderungan itu tampak jelas, misalnya, saat
kurator asing, khususnya sejak awal 1990an, ramai masuk ke Indonesia dan menawarkan kerjasama lewat
berbagai pameran dan residensi di luar negeri. Perlu juga dicatat bahwa inisiatif-inisiatif itu umumnya datang dari
institusi seni rupa regional (dengan Jepang dan Australia sebagai yang paling dominan).

Di masa yang sama, praktik kuratorial seni rupa kontemporer juga mulai diusahakan di kawasan Asia Tenggara
oleh para pelaku lokal. Usaha tersebut, menurut Patrick D. Flores dalam Past Peripheral (2008)iv, berkelindan
dengan konteks global yang dijelaskan di atas. Dalam pandangannya, seiring dengan perkembangan konteks
global, kehadiran kurator dari masing-masing wilayah, khususnya dalam konteks Asia Tenggara sebagai wilayah
tepi, memang dibutuhkan. Mereka dibutuhkan bukan hanya untuk mengintervensi proses kekaryaan seniman
tapi juga untuk melakukan mediasi antara konteks global dan  lokal. Ada banyak hal yang butuh dimediasi terkait
konteks yang dikotomis tersebut. Pada masa itu, di Indonesia, tersebutlah Jim Supangkat sebagai orang yang
pertama kali menyematkan predikat ‘kurator seni rupa independen’ untuk dirinya sendiri. Flores menyebut
Supangkat sebagai sosok kunci dalam perkembangan kekuratoran di Indonesia.



Label kurator sendiri tidak bisa dilepaskan dari politik representasi yang berjalan di medan seni rupa
kontemporer Internasional. Misalnya, hanya mereka yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, mewakili
pemikiran tentang kerangka teoritik yang tengah hangat dibicarakan, dan menampilkan ide-ide kuratorial yang
dianggap cocok dengan kebutuhan para patronlah yang mendapat label “kurator”. Dari perspektif tersebut, Jim
Supangkat adalah agen yang mengikuti pola strukturisasi dan profesionalisme medan seni rupa sehingga ia
kemudian mendapat penasbihan sebagai “kurator”.v Bukti bahwa Jim mengikuti pola strukturisasi dan
profesionalisme tersebut misalnya saat menjadi kurator Biennale Seni Rupa Jakarta IX dimana Supangkat
menggadang-gadang posmodernisme sebagai isu dalam gelaran tersebut. Kala itu, posmodernisme tengah
menjadi kerangka teoritik yang tengah hangat dibicarakan secara global. Supangkat sendiri mengawali kariernya
sebagai kurator dengan menjadi seniman dan kritikus tanpa menempuh pendidikan kekuratoran atau sejarah
seni rupa secara formal.

Agung Hujatnika, dalam Kurasi dan  Kuasa, menyebut tahun 1989 adalah tahun yang penting bagi Supangkat..
Pada tahun itu Supangkat bertemu dengan sejumlah kurator independen dalam gelaran ARX (Artists Regional
Exchange) di Perth, Australia. Dari merekalah Supangkat mendapatkan informasi tentang bidang kerja baru
yang disebut “kurator independen”. Setelah lawatan ke ARX, Supangkat menjadi ko-kurator Indonesia untuk
Asia-Pacific Triennale of Contemporary Art (APT) I di Queensland Art Gallery, Australia, tahun 1993. Kurang
lebih setelah dua gelaran tersebut, ARX 1989 dan APT I itulah Supangkat mantap bekerja penuh sebagai
kurator independen dan meninggalkan pekerjaannya  yang lain. Meski secara resmi Supangkat baru mulai
menjadi kurator independen di awal tahun 1990an, embrio praktik kuratorialnya sebenarnya sudah tampak sejak
ia terlibat dalam GSRBI (Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia). Peran Supangkat sebagai salah seorang juru
bicara yang paling aktif dalam GSRBI dalam menjelaskan kekaryaan GSRBI dan menempatkannya dalam
konteks praktik seni rupa modern Indonesia pada tahun 1970an dapat dikatakan masuk dalam lingkup kerja
praktik kuratorial.

Menurut Hujatnika, praktik kekuratoran Supangkat pada 1990an menjadi model bagi kurator-kurator generasi
selanjutnya di Indonesia. Setelah Jim, bermunculan nama-nama baru dalam medan kuratorial seni rupa
kontemporer Indonesia. Nama-nama kurator tersebut dengan cermat dicatat oleh Flores dalam bukunya
berdasar tahun awal praktik kuratorial mereka (lihat Flores, 2008: 73). Dalam situasi ketiadaan pendidikan formal
kekuratoran di Indonesia, hampir semua kurator di Indonesia yang aktif sejak 1990an adalah akademisi, kritikus,
atau seniman yang tidak mengenyam pendidikan khusus kurator atau sejarah seni rupa. Adapun nama-nama
yang memiliki latar belakang pendidikan kekuratoran atau sejarah seni rupa adalah mereka yang mendapatkan
gelarnya di luar Indonesia lalu memulai praktiknya setelah selesai studi. Maka, secara umum. regenerasi dan
profesionalisme kurator dalam medan seni rupa Indonesia di masa itu berlangsung tanpa pola dan lebih
didukung oleh pergaulan secara informal.vi Supangkat sendiri menjalankan sistem mentoring sebagai metode
pendidikan dan regenerasi kurator. Beberapa nama yang hadir sebagai kurator setelah Supangkat adalah
mereka yang permah terlibat sebagai asisten Supangkat dalam proyek-proyek yang dikerjakannya.

Selain melalui metode mentoring, ada juga kurator yang mendapat pengetahuan tentang praktik kuratorial lewat
bergabung dalam komunitas seni dan kerja di ruang-ruang seni alternatif. Flores berpendapat bahwa proses
belajar yang didapatkan kurator seni rupa Indonesia melalui praktik di bawah “bimbingan” kurator yang lebih
senior ataupun lewat kerja-kerja mereka di ruang-ruang seni altermatif punya posisi yang signifikan. Lewat
praktik, kemampuan kuratorial mereka diasah, mulai dari kemampuan mengorganisir sebuah pameran, menjalin
komunikasi dengan publik, dan mengatur produksi serta sirkulasi karya seni rupa.  Selain itu, metode
pembelajaran macam itu juga dianggap menambal kekosongan pendidikan formal kekuratoran di Indonesia
serta menggantikan peran infrastruktur macam museum atau institusi pemerintah yang tidak mengembangkan
disiplin kuratorial.

Walau dalam ketiadaan kajian studi khusus mengenai kekuratoran, sebagian besar kurator di Indonesia,
khususnya generasi awal yang hadir setelah Supangkat, adalah mereka yang mendapat gelar sarjana dari
pendidikan tinggi seni rupa. Kita tahu bahwa pendidikan tinggi seni rupa di Indonesia mengajarkan
mahasiswanya untuk menjadi seniman ketimbang peneliti seni rupa. Maka, mereka yang kemudian menjadi
kurator itu lebih banyak menyelesaikan pendidikan tinggi lewat praktik penciptaan seni, alih-alih penelitian
tentang sejarah seni rupa.vii Terkait hal ini, Flores sempat sedikit menyinggung tentang pentingnya bagi seorang



kurator untuk menjadi terlatih dalam penciptaan karya seni. Menurutnya, hubungan antara praktik kuratorial dan
penciptaan karya seni ada pada hubungan intrinsik antara intervensi kuratorial dan disiplin artistik.

Pada perkembangannya, orang-orang yang berlatar pendidikan yang tidak terkait langsung dengan seni rupa
juga mulai melakukan praktik kuratorial. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya karena bekerja di
ruang-ruang seni alternatif atau menjadi  jurnalis pun penulis kajian seni dan budaya tersebab memiliki minat
terhadap seni rupa. Alia Swastika dalam Praktik Kuratorial di Indonesia: Individu sebagai Institusi mencontohkan
bagaimana ia yang berlatar pendidikan komunikasi UGM mulai melakukan dan membangun praktik-praktik
kuratorialnya lewat kerja di Cemeti. Swastika  kala itu tertarik dengan kerja-kerja untuk menghubungkan praktik
penciptaan seni dengan wilayah kajian, atau disiplin lain yang lebih berhubungan dengan riset dan penulisan.
Kerja-kerja yang dilakukan olehnya di Cemeti kala itu adalah membangun konteks sebuah karya dan
mendistribusikan bangunan pengetahuan atas karya dan praktik kekaryaan tersebut. Baru di kemudian hari
Swastika menyadari bahwa praktik yang dilakukannya terlingkupi juga dalam w ilayah kerja kuratorial. Swastika
menganggap dirinya sebagai salah satu contoh nyata bagaimana fleksibilitas sistem yang penuh chaos justru
menciptakan peluang-peluang menarik. Ketiadaan institusi formal dalam sistem seni Indonesia, baginya,
membuat atribut kurator menjadi terasa longgar, karena seolah-olah siapapun yang bisa “membuat pameran”
atau menulis dalam katalog  pameran bisa disebut sebagai kurator. Dalam pandangannya, proses tersebut
merupakan proses yang wajar terjadi dalam sebuah lingkungan seni yang baru tumbuh berkembang.

Situasi pendidikan formal kekuratoran di Indonesia ini jelas berbeda dengan apa yang terjadi di barat. Seiring
dengan profesionalisme kurator di medio 1990an, kajian kuratorial mulai menjadi sebuah disiplin baru dalam
bidang keilmuan di sana. Sejumlah perguruan tinggi membuka Kajian Kuratorial sebagai ekstensi baru dari
fakultas atau sekolah tinggi seni rupa, dengan target menghasilkan lulusan yang bekerja di berbagai jenis ruang
dan institusi seni, baik kategori pemerintah maupun partikelir, publik maupun komersial. Sejak 1990an program
residensi internasional juga tidak lagi diperuntukan untuk seniman, tapi juga kurator. Sejak awal 200an, program-
program pelatihan di luar konteks universitas juga mulai tumbuh, misalnya apexart di New York dan De Appel di
Amsterdam yang mengkhususkan dirinya untuk memberikan pelatihan kepada para kurator muda.viii

Ilustrasi mengenai situasi pendidikan formal kekuratoran di barat dengan jelas dituliskan oleh Mitha Budhyarto
dalam tulisannya untuk Turning Targets. Budhyarto menceritakan bagaimana di dekade pertama tahun 2000an
dia yang mengambil studi Sejarah Seni Rupa untuk tingkat sarjana harus mengambil sederet mata kuliah
mengenai kekuratoran baik menurut perspektif sejarah maupun realita kontemporernya. Ia juga menceritakan
bagaimana institusi perguruan tinggi di sana mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga kebudayaan baik
yang dimiliki negara, privat, maupun berbasis komunitas juga praktisi di bidang kesenian yang tidak hanya
terbatas pada seniman tapi juga kurator, manajer, teoritikus, dan tokoh-tokoh dengan berbagai latar belakang
profesi.Hal ini berkebalikan dengan situasi di Indonesia di mana institusi perguruan tinggi  seni rupa terasa
berjarak dengan itu semua. Dalam iklim belajar yang formal, ada parameter dan standar yang pasti tentang
penguasaan mahasiswa atas ilmu yang dicerna. Kejelasan tolok ukur ini jelas berbanding lurus dengan
kepastian pengakuan kemampuan yang didapatkan setelah melalui proses belajar-mengajar. Layak tidaknya
pengetahuan mereka untuk kriteria sarjana ditentukan berdasar parameter dan standar yang ada.

Di Indonesia, setelah hampir tiga dekade profesi kurator hadir di sini, belum juga ada perguruan tinggi yang
menawarkan kekuratoran atau sejarah seni rupa  sebagai tawaran studi di tingkat sarjana. ITB memang telah
membuka jalur pilihan Manajemen Seni dan Kekuratoran tapi baru untuk tingkat Magister program studi Seni
Rupa. Jalur pilihan Manajemen Seni dan Kekuratoran ini juga baru memasuki tahun keempatnya di 2016 ini. Di
bawah ini adalah struktur kurikulum Program Studi Magister Seni Rupa, jalur pilihan Manajemen Seni dan
Kekuratoran.



Gambar 1.
Daftar mata kuliah wajib jalur pilihan Manajemen Seni dan Kekuratoran Program Studi Magister Seni Rupa, ITB.

(sumber gambar http://fsrd.itb.ac.id/program-studi/seni-rupa-s-2/)

Gambar 2.
Daftar mata kuliah pilihan Program Studi Magister Seni Rupa, ITB.
(sumber gambar http://fsrd.itb.ac.id/program-studi/seni-rupa-s-2/)

Lokakarya  Kurator Muda: Usaha Mengisi Kekosongan

Tidak adanya pendidikan formal kekuratoran di Indonesia  membuat para kurator atau calon kurator di Indonesia
mencari caranya sendiri bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan tentang  praktik kuratorial tapi juga



untuk menunjang karier mereka. Hujatnika mencatat setidaknya sejak 1990an, residensi internasional untuk
kurator adalah gejala baru yang sekaligus memperlihatkan sisi “globalisasi kurator”. Hampir semua  kurator atau
calon kurator di Indonesia menjadikan residensi internasional sebagai batu lompatan untuk mempelajari
kekuratoran melalui magang atau pelatihan singkat kekuratoran. Program-program residensi itu dihibahkan oleh
lembaga-lembaga kebudayaan asing. Di samping itu, mereka juga mengandalkan program-program lokakarya
manajemen pameran di  dalam negeri. Hujatnika mencontohkan program macam itu pernah berlangsung di
Galeri Soemardja, Bandung, atas inisiatif Asialink.

Hingga hari ini, residensi di luar negeri dan lokakarya masih jadi moda pembelajaran sekaligus moda berjejaring
bagi para kurator muda atau calon kurator di Indonesia. Terkait residensi, lokakarya, dan pelatihan di luar negeri,
setidaknya dalam tiga tahun terakhir saya amati cukup banyak kurator muda Indonesia yang turut serta di
dalamnya. Mereka, misalnya, berpartisipasi dalam Gwangju Biennale Curator Course, workshop kurator muda
yang diadakan oleh The Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) bekerjasama dengan Berlin Biennale, serta lolos
dalam program kursus kuratorial selama setahun yang diadakan oleh De Appel, Amsterdam. Adapun Lokakarya
kurator muda di dalam negeri diinisiasi oleh ruang-ruang seni dan lembaga kebudayaan asing. Swastika dalam
Praktik Kuratorial di Indonesia: Individu Sebagai Institusi menyinggung absennya negara untuk terlibat dalam
penyelesaian masalah-masalah kehidupan bersama  memberikan peluangbagi warga untuk bertindak, entah
dengan cara reformasi atau revolusi dan membangun sistem bertahan mereka sendiri. Inisiatif-inisiatif macam
lokakarya kurator  muda sebagai pengisi kekosongan pendidikan formal kekuratoran patut dilihat dalam
kerangka pikir tersebut.

ruangrupa, misalnya, merupakan salah satu ruang seni yang menginisiasi lokakarya kurator muda. Untuk setiap
lokakarya kurator muda, ruangrupa melakukan undangan terbuka kepada siapa saja yang berusia 20 hingga 35
tahun yang memiliki minat terhadap seni dan budaya serta berkeinginan untuk menjadi kurator seni.
Berlangsung sejak 2008 (meski tidak setiap tahun), proses seleksi di tiap pelaksanaan lokakarya ini jadi makin
ketat. Jika di tahun-tahun awal pelaksanaan para peminat hanya diminta untuk mengirimkan formulir
pendaftaran workshop, CV, dan contoh tulisan. Belakangan, para peminat juga diminta untuk mengirimkan
contoh proyek/riset yang sudah pernah dikerjakan dan proposal proyek kuratorial yang akan dipresentasikan
dalam sebuah simulasi pameran di akhir workshop. Dalam pelaksanaannya sejak 2008, lokakarya yang
berlangsung selama dua minggu ini diikuti oleh sekitar sepuluh peserta dengan latar belakang pendidikan yang
berbeda-beda. Setiap lokakarya menghadirkan berbagai mentor (misalnya kurator, peneliti, sejarawan seni,
praktisi, seniman, dan komunitas/organisasi seni) dan beragam materi (antara lain tentang sejarah kurator dan
seni rupa Indonesia, wacana seni rupa kontemporer, metode penelitian berbasis visual, hingga urusan teknis
terkait pameran macam cara memajang karya). Terhitung sejak tahun 2013, lokakarya kurator muda ini
diadakan ruangrupa bekerja sama dengan DKJ (Dewan Kesenian Jakarta).

Di tahun 2013,  Rumah Seni Cemeti bekerja sama dengan Alia Swastka dan Yayasan Biennale Yogyakarta
mengadakan FKM. Berbeda dengan lokakarya kurator muda yang diadakan Ruangrupa, FKM melakukan sistem
aplikasi tertutup bagi pesertanya. Para peserta terpilih dalam FKM adalah mereka sudah pernah menguratori
pameran seni rupa, terlibat dalam pameran seni rupa (entah sebagai penulis pengantar, manajer galeri/ruang
seni, atau asisten kurator), dan memiliki minat pada kajian tentang pameran (yang tampak dari publikasi tulisan).
Ada enam belas peserta terpilih yang berasal dari Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Swastika menyatakan
bahwa gagasan untuk menginisiasi FKM merupakan sebuah usaha untuk memunculkan individu baru, institusi
baru, dengan jaringan kerja yang kuat di antara mereka yang berbagi pengalaman sebagai generasi yang sama.

FKM sendiri berlangsung selama delapan hari pada bulan Januari dan Februari 2013. Melalui
http://25years.cemetiarthouse.com/id/program/ dijelaskan bahwa FKM merupakan lokakarya kurator yang
diselenggarakan dengan kombinasi diskusi dan metode mentoring bersama fasilitator dengan bahasan
mengenai peran kurator, konteks politik dalam penciptaan seni, infrastruktur dan kekuatan pasar, menghimpun
pengetahuan dan penciptaan wacana, serta globalisasi kesenian pada masa kini. Pada akhir workshop, para
peserta FKM diminta untuk memikirkan sebuah proyek kuratorial, menyusun proposal tentangnya, dan
mempresentasikan di antara peserta lainnya dan dewan juri. Proposal proyek kuratorial terpilih akan difasilitasi
oleh Rumah Seni Cemeti untuk direalisasikan. Budhyarto dalam tulisannya tentang FKM menyatakan bahwa
kegiatan seperti FKM menjadi penting karena memberi kesempatan baginya dan kurator muda lainnya untuk
membawa praktik kekuratoran keluar dari wilayah spekulasi abstrak ke diskusi dan perdebatan yang konkret.



Sejak tahun 2014, the Japan Foundation juga mengadakan lokakarya kurator muda. Dalam proses aplikasi dan
seleksi, ada kesamaan antara Ruangrupa dan the Japan Foundation. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena
Ade Darmawan, direktur ruangrupa, terlibat sebagai penyeleksi dan mentor dalam lokakarya kurator muda yang
diadakan oleh the Japan Foundation. Namun, berbeda dengan lokakarya kurator muda ruangrupa yang lebih
intens dalam pembahasan berbagai materi pembelajaran, lokakarya kurator muda the Japan Foundation lebih
fokus pada pematangan proposal proyek kuratorial yang diajukan oleh peserta yang lolos seleksi. Lokakarya ini
juga hanya berlangsung selama empat hari. Jauh lebih singkat dari lokakarya yang diadakan oleh ruangrupa.

Saya sendiri merupakan salah seorang peserta lokakarya kurator muda yang diadakan oleh the Japan
Foundation di tahun 2014.  Saat itu, the Japan Foundation mengadakan panggilan terbuka kepada siapa saja
yang tertarik dengan praktik kuratorial untuk mengirimkan proposal proyek kuratorial di bawah tema “spekulasi
ruang dan penonton baru”. Dari sejumlah proposal yang masuk, ada dua belas proposal yang lolos seleksi. Para
pengirim proposal itulah yang kemudian ikut serta dalam lokakarya di Jakarta dengan Ade Darmawan dan Yukie
Kamiya sebagai mentor. Di penghujung kegiatan, dipilih empat proposal terbaik. Kami yang proposalnya terpilih
kemudian mengikuti  lokakarya lanjutan dengan berbagai mentor (kurator, peneliti, kritikus, dan seniman yang
berbasis di Jepang) dan study trip (ke berbagai museum, galeri, kolektif seniman, dan triennale) selama dua
minggu di Jepang bersama dengan peserta terpilih dari negara lain (kala itu Filipina, Malaysia, dan Thailand).

Di lokakarya lanjutan dan study trip barulah kami secara intens belajar dan mendiskusikan berbagai hal,
misalnya tentang kerangka kerja kuratorial, hubungan seni rupa dan sejarah sosial politik, seni rupa
kontemporer, sejarah pameran besar (biennale/triennale), seni rupa dan pasar, praktik seniman secara individu
dan kolektif, seni rupa dan publik yang lebih luas, hingga hal-hal praktis macam cara memegang, memajang,
dan mengemas karya seni. Lewat sesi-sesi berbagi dengan peserta dari negara lain kami juga bisa menganalisa
persamaan dan perbedaan yang ada di skena masing-masing negara. Kami juga mengalami momen-momen
memikirkan dan merumuskan kembali ide proyek kuratorial kami seiring dengan hadirnya komentar dan saran
baik dari mentor pun dari peserta lokakarya yang lain. Setelah lokakarya lanjutan dan stury trip di Jepang, para
pemilik proposal terbaik mendapatkan hibah dari the Japan Foundation untuk merealisasikan proyek
kuratorialnya di wilayah masing-masing. Di tahun 2015, the Japan Foundation juga mengadakan lokakarya
serupa dengan beberapa pengembangan dalam metode pembelajaran, teknis penyelenggaraan lokakarya, dan
teknis pelaksanaan proyek kuratorial dari para peserta terpilih.

Dari tiga lokakarya kurator muda yang dijabarkan di atas, saya mencatat dan hendak mengajukan dua hal.
Pertama, tampak ada pola yang berbeda dalam perekrutan peserta lokakarya kurator muda di Indonesia. Ada
sistem perekrutan terbuka, ada sistem perekrutan tertutup. Sistem perekrutan terbuka macam yang dilakukan
oleh ruangrupa dan the Japan Foundation membuka kesempatan yang lebih besar bagi mereka yang “benar-
benar hijau” dengan praktik kuratorial bahkan pelaksanaan pameran untuk turut berpartisipasi dalam lokakarya
bersama dengan peserta yang lebih berpengalaman demi mendapatkan pengetahuan. Sistem terbuka seperti itu
juga memungkinkan hadirnya peserta-peserta lokakarya dari luar Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta (atau
bahkan dari luar pulau Jawa). Hal  yang dalam amatan saya hampir selalu terjadi di lokakarya kurator muda
yang diadakan oleh ruangrupa dan juga hadir dalam lokakarya kurator muda the Japan Foundation yang saya
ikuti.

Di titik ini, lokakarya kurator muda yang menggunakan sistem perekrutan terbuka layak diartikan sebagai ruang
pembentukan agen baru bagi diseminasi wacana tentang praktik kuratorial seni rupa ke publik dan wilayah yang
lebih luas di Indonesia. Di sisi lain, sistem perekrutan tertutup macam FKM bisa dilihat sebagai upaya untuk
menguatkan dan menajamkan wacana dan praktik kuratorial yang dimiliki oleh individu-individu muda yang telah
menunjukkan kinerjanya dalam praktik kuratorial atau kerja-kerja terkait. Perekrutan tertutup macam yang
dilakukan FKM, di titik tertentu, juga bisa dilihat sebagai tindak antisipatif supaya “lulusannya” di kemudian hari
tidak lantas berhenti melakukan praktik kuratorial, penyelenggaraan pameran, kajian seni rupa, dan sebagainya.
“Resiko” itu lebih besar hadir di sistem perekrutan terbuka yang pesertanya bisa saja berhenti atau sama sekali
tidak melakukan kerja-kerja tersebut sebab partisipasinya dalam lokakarya kurator muda hanya didasarkan pada
rasa ingin tahu dan “coba-coba”.



Gambar 3.

Poster publikasi lokakarya kurator muda 2015 oleh ruangrupa dan Dewan Kesenian Jakarta

Kedua, ada tambal sulam materi dan metode pembelajaran dalam lokakarya-lokakarya kurator muda itu,
khususnya dalam lokakarya yang diadakan berkelanjutan oleh ruangrupa dan the Japan Foundation. Tambal
sulam bisa dibaca sebagai upaya pencarian bentuk tapi di sisi lain juga menunjukkan belum ada sebuah silabus
yang jelas dalam lokakarya-lokakarya itu. Baru dalam publikasi  mengenai lokakarya kurator muda 2015,
ruangrupa dan DKJ menyatakan bahwa lokakarya kala itu menggunakan silabus baru yang disusun oleh Institut
ruangrupa –divisi edukasi  ruangrupa— sebagai bagian dari program jangka panjang pendidikan seni rupa
kontemporer untuk calon pekerja seni. Adanya silabus ini bukan saja bermanfaat pada proses penerapan materi
yang akan diajarkan tapi juga pada kejelasan kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh peserta lokakarya
kurator muda, kegiatan pembelajaran macam apa yang akan berlangsung, indikator keberhasilan proses belajar
tersebut, proses penilaian yang akan dilakukan, alokasi waktu ajar, dan referensi bacaan. Singkatnya, silabus ini
menjadi mekanisme belajar peserta lokakarya kurator muda.

Saya pribadi merasa adanya silabus dalam proses belajar sebagai sesuatu yang perlu. Ia bukan saja membuat
proses belajar mengajar menjadi lebih terarah tapi juga membuat saya mampu mengukur kompetensi diri saya
sendiri di bidang tertentu sebab tolok ukurnya jelas. Saat mengikuti lokakarya kurator muda the Japan
Foundation tanpa silabus yang ketat, secara personal saya merasa sedikit kebingungan. Bingung dalam artian
saya tidak  tahu dan harus meraba-raba sendiri kompetensi apa sebenarnya yang diharapkan untuk saya miliki
setelah mengikuti seluruh rangkaian lokakarya (meski bukan berarti saya merasa tidak mendapatkan
pengetahuan baru setelah mengikuti lokakarya tersebut).

(Agar Tidak Berakhir Sebagai) Kecelakaan Takdir

Dalam kumpul-kumpul dengan beberapa teman yang tertarik pada kajian kuratorial, kami sering bergurau
tentang bagaimana di Indonesia, banyak darii generasi kami yang menjadi kurator sebab kecelakaan takdir.
Frasa kecelakaan takdir mengisyarakatkan proses penerimaan begitu saja (taken for granted) tanpa refleksi kritis
atas  predikat tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana agar profesi ini tidak diterima dengan begitu saja?



Menuntut adanya pendidikan formal kekuratoran beserta lembaga formal yang bisa melakukan mentasbihan
kepada seseorang sebagai kurator, setelah berpuluh-puluh tahun para pekerja seni menjalankan konsep
pengorganisasian-(sen)diri, rasanya merupakan tindakan yang buang-buang energi. Bukan hanya karena
institusi-institusi seni pemerintah belum pasti akan mengikuti tuntutan tersebut itu tapi juga karena medan dan
infrastruktur seni rupa kontemporer Indonesia sudah bergerak dan berkembang sejauh ini meninggalkan
institusi-institusi tersebut.

Bisa jadi celah agar profesi kurator tidak diterima begitu saja khususnya oleh generasi kami yang umumnya
berkenalan dengan praktik dan wacana kuratorial dari lokakarya kurator muda adalah dengan memperketat
sistem di dalam lokakarya itu sendiri. Bagaimana caranya agar para peserta lokakarya kurator muda di
Indonesia mampu mempunyai kompentensi sebagai kurator? Melakukan proses  penyeleksian yang tepat dan
membuat silabus sebagai mekanisme belajar peserta lokakarya mungkin salah dua caranya.Permintaan agar
lokakarya kurator muda mampu menghasilkan peserta yang memiliki ilmu sebagai kurator  bisa membuatnya jadi
serasa perguruan tinggi. Namun, setelah berlangsung sekian tahun di tengah iklim pendidikan formal
kekuratoran yang masih begini-begini saja dan makin banyak generasi muda yang tampak tertarik dengan
profesi kurator, siapa tahu memang tidak ada salahnya untuk mencoba menciptakan sistem lokakarya kurator
muda yang lebih “formal” demi medan dan infrastruktur seni rupa kontemporer Indoensia yang lebih baik? Tentu
saja dengan menyadari bahwa dalam perkembangannya nanti, tiap-tiap peserta lokakarya yang terus melakukan
praktik dan mengembangkan wacana kuratorial akan menemukan pengetahuan dan nilai baru untuk dirinya
sendiri.

Menciptakan iklim lokakarya  kurator muda yang lebih disiplin ini rasa-rasanya bisa dilakukan tanpa perlu
berurusan dengan persoalan legitimasi. Toh, kalau dilihat sejak kemunculannya, lokakarya sendiri dimaksudkan
untuk mengisi kekosongan di bagian pengetahuan mengenai wacana dan praktik kuratorial alih-alih untuk
melakukan pentasbihan profesi kurator. Di titik ini, kompetensi jauh lebih mendesak ketimbang legalitas profesi.
Untuk menjawab pertanyaan yang hadir di awal tulisan ini terkait legalitas profesi kurator: bagaimana seseorang
bisa dan layak mendapatkan predikat kurator? Mengutip Swastika, pada akhirnya, setiap orang akan
menemukan arahnya sendiri, membangun integritas atas profesinya, tanpa harus ada pentasbihan formal
sebuah lembaga.*
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