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Pembatalan Beberapa Panel Diksusi Terkait Rekonsiliasi dan Penyembuhan

dalam Rangkaian Program Ubud Writers & Readers Festival 2015

Ubud, BALI –

Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, dengan berat hati Ubud Writers & Readers

Festival secara resmi mengumumkan beberapa sesi yang dibatalkan.

Tiga diskusi panel terkait Rekonsiliasi dan Pemulihan, pemutaran film The Look of

Silence karya Joshua Oppenheimer, dan pameran serta peluncuran buku The Act of

Living tidak dapat dilaksanakan. Terkait satu dan lain hal, program-program tersebut

terpaksa harus dibatalkan. Pembatalan tersebut dilakukan berdasarkan masukan dari

pihak keamanan dan pemerintah setempat. Masukan diberikan pada sejumlah

pertemuan, termasuk pertemuan koordinasi yang melibatkan pihak panitia dan

sejumlah instansi pemerintah di Mapolres Gianyar pada Jumat (23/10) siang.

Komite festival telah mengupayakan yang terbaik, serta berdiskusi hingga titik akhir.

Namun pada akhirnya festival disarankan untuk tidak melanggar ketentuan yang telah

ditetapkan, dengan pertimbangan keberlangsungan festival kedepannya.

Pendiri & Direktur Janet DeNeefe menyampaikan kekecewaan ketika menyampaikan hal

tersebut, “Dengan festival ini kami berharap untuk mewujudkan misi sebagai media

terbuka untuk berlangsungnya diskusi ” ujarnya. “Tahun bersejarah itu memiliki arti bagi

masyarakat Indonesia, dan itulah maksud kami untuk memberikan pengertian melalui

rekonsiliasi dan penyembuhan” tambahnya.

Permohonan maaf kami sampaikan sedalam-dalamnya kepada pengunjung, partisipan

yang telah menyumbangkan segenap waktu dan tenaga mereka: termasuk Joshua



Oppenheimer, the Herb Feith Foundation, dan yang mengalami dampak langsung dari

isu tersebut.

Besar harapan festival terus mampu menjadi medium untuk pembahasan mendalam

serta membangun kedepannya. Kami tetap akan melanjutkan program-program lain

yang tidak kalah menarik, seiring dengan visi dan misi festival untuk tetap menghadirkan

keragaman dan kekayaan Nusantara.

Lebih dari 200 program dengan pembahasan terkait penulisan kreatif, budaya,

penuturan kisah dari para penulis, jurnalisme dan masih banyak lagi. Serta pemutaran

belasan film lainnya, pertunjukan musik dan seni akan tetap berlangsung selama lima

hari dari tanggal 28 Oktober – 1 November 2015.

Informasi Lebih Lanjut:

Hubungi Hanna Nabila, National Media Coordinator, di hanna@ubudwritersfestival.com

(0817888774) atau kunjungi www.ubudwritersfestival.com/id
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