
Notulensi Rapat Venice Biennale 
 

Hari, dan Tanggal : Jumat, 8 November 2013  
Pukul : 10.00 s/d 12.00 WIB 
Pimpinan  rapat : Dirjen EKMDI 
Hadir dalam rapat
  

: 1. Bambang Cahyo Murdoko 
2. Sugino 
3. Danny Wicaksono 
4. Endy Subijono 
5. Avianti Armand 
6. Agus Marsudi 
7. Niza dan Mita 

Agenda  : 1. Pembahasan SK Panitiadanpembagiantugas 
2. Pembahasantentang Sponsorship 
3. Pembahasan lain-lain 
 

 
No. Topik Pembahasan 
1. Pembahasan tentang SK 

Satgas 
SK Satgas Kegiatan Architecture International Exhibition Venice 
Biennale 2013 – 2014 merupakan SK yang memayungi SK-SK lainnya 
(SK Juri, Komisioner dan Kurator). SK ini dibuat untuk menjelaskan 
tugas-tugas dari tiap individu yang terkait dalam manajemen Venice 
Biennale. Yang perlu dicermati dari SK yang ditampilkan dalam 
pertemuan kali ini adalah susunan satgas. Kemenparekraf 
menyetarakan project manager sebagai Koordinator . 
 
Untuk merespon pertemuan yang lalu, kami telah mencantumkan Tim 
Ad Hoc yang terdiri dari : 
1. Agus Marsudi,  
2. Tri Handini dan  
3. TB Robby Budiansyah.  
 
Tanggapan : 
 
Endy Subijono :  
- Apakah perlu membuat SK lagi jika memerlukan orang tambahan? 

Sebaiknya dengan adanya SK ini tidak menyebabkan kita tidak 
leluasa dalam merekrut orang. 

- Tugas-tugas dari draft yang disampaikan ke Parekraf masih perlu 
diperbaiki terutama dalam pemilihan kata dan istilah dalam 
menjelaskan tugas.  

 
Avianti : 
- Yang perlu diperbaiki Draft SK ini misalnya dalam tugas Komisioner 

ada tugas “Membantu menetapkan pagu anggaran”. Hal ini masih 
belum terukur. Membantu siapa, pagu anggaran yang dibuat 
kemenparekraf atau yang dibuat oleh kurator? Dan masih ada 
beberapa hal lain yang perlu diperbaiki.  



 Restrukturisasi Danny :  
Dalam rapat kali ini, harus ada evaluasi tim komisioner dan tugas IAI. 
Tim Komisioner masih sangat lambat dalam mengambil keputusan. 
Dari 7 komisioner, ada yang kurang berperan dalam mengambil 
keputusan. Contohnya : Pak Elitua, Daliana dan Bu Zoraida Ibarahim 
sangat sulit dihubungi karena punya kesibukan masing-masing. IAI 
juga jarang hadir dalam setiap rapat. Oleh karena itu perlu 
restrukturisasi cara kerja dalam tim komisioner. Hal itu perlu dilakukan 
karena dengan waktu yang sangat sedikit masih banyak hal yang harus 
dilakukan seperti penunjukkan project manager, art director dan 
kontrator, keputusan besaran ruangan yang dipakai, mekanisme 
penurunan dan pengumpulan dana. 
 
Usulan : 
Danny mengajukan usul, yaitu Danny bersama Steve akan 
mengerjakan tugas day to day seperti mencari dana, memastikan 
sponsorship, menjaga kesekretariatan dan sebagainya. Keputusan 
strategis yang harus diambil akan dikomunikasikan langsung kepada 
komisioner lain melalui telepon sedangkan keputusan kecil akan 
diambil langsung oleh Danny sendiri. Mekanisme kontrolnya adalah 
rapat 2 minggu sekali dimana Danny menjelaskan perkembangan 
jalannya kegiatan.  
 
Masukan dari Avianti : 
1. Danny sebagai CEO, yang mengurus publikasi, koordinasi dengan 

IAI dan pemerintah, konstruksi tapi tetap memiliki posisi sebagai 
komisioner. 

2. Steve sebagai CFO, yang mengurus keuangan, Keduanya harus 
tanggap dengan schedule yang ada.  

 
Untuk penunjukan sumber daya, harus ada kontrak yang jelas.  Dalam 
hal ini, penunjukkan harus melalui undangan resmi. Penunjukkan boleh 
ditandatangani dua komisioner. Surat penunjukkan harus dilengkapi 
dengan job desc, kontrak dan pembayarannya bagaimana. 
 
3. Fundraising Team : Lin Chi Wei.  
 

2. Yang perlu dipastikan dan 
dijadwalkan dalam rapat ini. 

1. Kepastian luasan pavilion harus ditetapkan hari ini dan langsung 
dikabarkan ke Carlotta 

- Luasan yang diputuskan : 500 m2 
- Yang menghubungi Carlotta : penanggungjawab Endy, 8 

November 2013 
2. Penyusunan roadmap pengumpulan dana, rencana pengelolaan 

dana dan Pembahasan sponsorship  
- Akan dilaksanakan Senin, 11 November 2013 
- Perlu dibahas, apa yang didapat oleh sponsor baik inkind 

maupun uang 
- Untuk pengelolaan, Harus ada 1 rekening yang dipakai, 

nantinya account tersebut diatas namakan Lin Chi Wei dan 
Steve. 

3. Memperbarui master-schedule 



- Dijadwalkan Rabu, 13 November 2013 
- Draft sudah dibuat oleh Tim Kurator, namun harus dilengkapi 

oleh pihak lain. 
4. Publikasi sebelum dan selama Venice Biennale Indonesia 

- Akan ada pertemuan dengan Kompas pada tanggal 15 
November 2013 

- Sebaiknya pertemuan awal dengan media dilakukan secara 
informal sehingga ekspektasi keduanya bisa dipertemukan. 

5. Penuntasan jobdescSK Satgas 
6. Penunjukkan Project Manager, Kontraktor, Art Director, Event 

Organizer. Penunjukkan dilakukan di hari kerja 
- Project Manager: Steve JM (ditegaskan sebagai financial 

manager) 
- Kontraktor : 
- Art Director : Davy Linggar 
- Event Organizer di Venice : Mau belajar dari Art Biennale. Minta 

referensi dari Manuella 
- Graphic designer: 8 November 2013 

7. Pembentukkan website, sudah dilakukan tapi belum diaktivasi 
karena belum ada persetujuan proposal 

8. Pencetakan kartu nama dan kop surat, desain sudah ada dan 
belum disetujui 

9. Sekretariat : Tempatnya akan dikabarkan sore Jumat, 8 November 
2013 

10. Tanggal 15 November 2013, Kurator membuat seminar untuk 
pengumpulan data. 

 



3. Pembahasan sponsorship Posisi Keuangan 
 

Dana Yang 
dibutuhkan 

Sponsor yang masuk 
Nama Jumlah 

Rp15,526,000,000 Kemenparekraf Rp 3,700,000,000 
  Kemdikbud Rp 3,000,000,000 
  Lin Chi We Rp    500,000,000 
  JOTHC Rp 1,000,000,000 
  Mulia Glass (kasih kaca) Rp    733,200,000 
  Data Script (Kasih 

Proyektor) 
Rp 2,010,869,000 

  TOTAL Rp10,944,069,000 
Sisa Dana yang 
Perlu Dicari 
Rp4,581,931,000 

    

    
   

 
1. Dana yang sudah didapat, menurut perhitungan sudah bisa 

mencakup sewa ruang dan pembangunan pavilion. Dana yang perlu 
dicari kembali adalah untuk biaya administrasi, biaya perjalanan, 
honorarium kurator dan keperluan lain. 

2. Ada sponsor yang belum konfirmasi tentang dana yang akan 
diberikan yaitu Bluescoope. 

3. Propan sudah mengkonfirmasi bahwa akan memberikan Rp. 
500.000.000,-, Rp. 250.000.000 berupa dana, sisanya berupa 
inkind. Inkind tersebut berupa cat dan nantinya akan diberikan 
kepada JHOTC, dan JHOTC akan memberikan uang melalui Lin Chi 
We.  

4. Satu lagi sponsor yang belum disebutkan yaitu Djarum. Bisa 
memanfaatkan LCD Djarum yang jumlahnya banyak di Indonesia 
dan perjanjian Djarum dengan Kompas sebagai balasan untuk 
sponsorship dan dicantumkan di dalam draft sponsorship.  

5. Untuk biaya perjalanan, Lin Chi Wei sedang mengusahakan Garuda 
Indonesia menjadi sponsor 

6. Untuk biaya penyelenggaraan acara bisa minta counter prestasi dari 
beberapa sponsor 

7. Dana yang bisa diusahakan cepat untuk turun adalah dana dari Lin 
Chi Wei. 

8. Paket Sponsorship harus diperbarui, paling tinggi Rp.500.000.000,- 
9. Sebelum menuliskan suatu counter prestasi ke dalam draft 

sponsorship, hal ter sebut harus sudah pasti.  
 
Pembagian Dana dari kementerian 
- Dana dari Kemenparekraf untuk sewa ruang. Pembayaran sewa 

ruang bisa langsung dari kementerian kemanajemen venice 
biennale melalui kontrak yang jelas. 

- Dana Kemendikbud untuk pembangunan pavilion dikurangi biaya 
manpower dan kaca 

 
 



Yang perludipastikan : 
1. Kepastian bahwa uang dari kemendikbud bisa turun 
2. Memastikan JOTHC akan tetap memberikan dana sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar), karena alasan mereka mau 
mendanai Venice Biennale adalah supaya nantinya pavilion 
tersebut dapat ditampilkan di Kota Tua, padahal sebenarnya kita 
hanya punya video, kaca dari Mulia Glass hanya didanai hingga 
sampai di Venice,  tidak ada biaya pengembalian dan proyektor, 
pinjam ke Data Script selama pavilion diadakan.  

3. Ada ide dari Lin Chi Wei untuk menggalang dana salah satunya 
adalah, Lin Chi Wei  mencarikan proyek, nanti IAI mengumpulkan 
ahli untuk proyek tersebut dengan catatan beberapa persen dari 
hasilnya diberikan kepada tim Venice Biennale. Untuk itu, perlu 
komitmen arsitek-arsitek dalam membantu penggalangan dana. 

4. Memastikan aset-aset yang dipunyai beberapa sponsor bisa 
dijadikan counter prestasi untuk dimasukkan kedalam draft 

 MOU Kemenparekraf 
dengan IAI.  

Draft MOU IAI dengan Kemenparekraf, draftnya sudah kami sampaikan 
ke Bapak dan ke IAI nasional.  
Kesepakatan dalam MOU perlu ada tapi isinya perlu dievaluasi ulang 
dan harus dilakukan dengan cepat.  
Draft yang baru ke IAI karena Parekraf sudah menyampaikan ke IAI. 
Deadlinenya tanggal 15 November 2013  

 


