
 

Siaran Pers: 5 Maret 2020 

Ubud Writers & Readers Festival Mengumumkan Tema untuk Tahun 2020 

‘Mulat Sarira: Refleksi Diri’ 

 

Ubud, Bali, INDONESIA–   

Pada tanggal 28 Oktober - 1 November 2020, lebih dari 150 penulis, seniman, pegiat 

dari lebih dari 30 negara akan hadir dalam Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 

ke-17, untuk berbagi kisah luar biasa dan berbagai gagasan menarik yang 

mengeksplorasi tema tahun ini, Mulat Sarira. 

Seperti Festival tahun-tahun sebelumnya, tema ini terinspirasi dari filosofi Hindu Bali. 

Mulat Sarira, Refleksi Diri, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri dan 

memahami alasan di balik tindakan-tindakan yang diambil. Bagi umat Hindu Bali, 

Mulat Sarira adalah prinsip spiritual dalam memandang perbuatan, pikiran, dan nilai-

nilai yang dilakukan oleh diri sendiri sebelum menilai orang lain. 

“Karena egosentrisme terus menyebabkan konflik manusia, dari diskriminasi hingga 

perang, penyakit, dan genosida,” komentar Pendiri dan Direktur UWRF Janet 

DeNeefe. “Umat Hindu Bali percaya bahwa mereka harus melihat pilihan dan 

perilaku mereka sendiri, untuk direnungkan terlebih dahulu sebelum melihat yang 

dilakukan oleh orang lain.” 

Festival tahun ini akan mengeksplorasi tindakan refleksi diri yang sederhana, 

memahami siapa diri kita, nilai-nilai kita, dan alasan di balik tindakan kita. Tema ini 

akan menghadirkan percakapan yang menarik antara tokoh-tokoh sastra, penulis 

emerging, pegiat dan jurnalis terkemuka, untuk membahas bagaimana refleksi diri 

berhubungan dengan pekerjaan dan proses artistik yang mereka jalani. Bagaimana 

literatur atau tulisan yang mencerminkan persepsi diri seorang seniman dapat 

berhubungan dengan orang lain di seluruh budaya. 

Diskusi penuh inspirasi, pertunjukan yang menarik, jamuan makan bersama para 

tokoh sastra, dan acara-acara selepas petang (after dark events) akan mengungkap 



 

inti dari setiap kisah penuh kejutan: siapa kita dan apa yang mendorong tindakan 

kita. 

Bersamaan dengan pengumuman tema 2020, UWRF juga telah meluncurkan karya 

seni atau poster resmi untuk tahun ke-17, yang diciptakan oleh seniman Bali 

terkemuka Teja Astawa. Karya-karyanya telah mendapat pengakuan nasional dan 

seni khas gaya Kamasan yang dikerjakannya mewakili kisah-kisah yang diceritakan 

dalam seri tematik. 

Menanggapi tema UWRF20, Teja Astawa berkomentar, “Bagi saya, Mulat Sarira 

berarti kembali ke tradisi, karena hal tersebut adalah akar kita. Ketika saya 

menerjemahkan tema Ubud Writers & Readers Festival ke karya seni saya, saya 

mengambil elemen-elemen yang berkaitan dengan tradisi yang mencerminkan 

makna dari tema itu sendiri.” 

 “Melalui tema tahun lalu, Karma, kita mengeksplorasi dampak tindakan pribadi dan 

kolektif kita pada lingkungan sosial dan sekitar kita,” ujar Janet DeNeefe. “Pada saat 

media sosial dan konektivitas bergerak sangat cepat, ketika kita dapat dengan 

mudah memberikan penilaian pada orang lain, kita akan bertanya seperti apa Mulat 

Sarira atau Refleksi Diri pada tahun 2020. Menyadari tindakan diri sendiri sebelum 

memberikan penilaian pada orang lain tidak akan semudah kelihatannya.” 

 “Pada tahun ke-17 ini, UWRF akan merayakan para penulis, seniman, dan pegiat 

dari seluruh Indonesia dan dunia yang sangat sadar akan konsekuensi dari tindakan 

mereka. Melalui perspektif lintas budaya tentang prinsip Hindu Bali dalam Mulat 

Sarira, kita akan mengeksplorasi bagaimana refleksi diri dapat memengaruhi orang 

lain di sekitar kita.” 
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Informasi Lebih Lanjut 

Tentang Festival 

Ubud Writers & Readers Festival yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 

2004, kini dikenal sebagai salah satu festival sastra terbesar di Asia Tenggara. Misi 

dari UWRF adalah mewujudkan festival sastra berskala internasional yang 

merayakan ide serta isu-isu global. UWRF adalah proyek tahunan utama dari 

yayasan nirlaba Mudra Swari Saraswati yang didirikan oleh Co-Founder, Janet 

DeNeefe sebagai bentuk pemulihan setelah tragedi bom Bali pertama. UWRF 

diselenggarakan selama lima hari dan diisi dengan ratusan program acara seperti 

panel-panel diskusi, lokakarya, lokakarya budaya, peluncuran buku, Special Event, 

pertunjukan musik, pameran seni, dan masih banyak lagi. Informasi lebih lanjut 

dapat diakses melalui www.ubudwritersfestival.com  

 

Ubud Writers & Readers Festival 2020 

UWRF ke-17 akan kembali diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober – 1 November 

2020. 

Poster UWRF20 

Karya seni atau poster resmi UWRF20 dibuat oleh seniman Bali, Teja Astawa. 

Kontak Media 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi National Media Coordinator, Tiara 

Mahardika di tiara@yayasansaraswati.org atau +62853-3308-8648.  

 

Foto Festival dan Social Media Toolkit 

Foto Festival beresolusi besar (mohon mencantumkan sumber foto) dapat diunduh 

melalui www.flickr.com/photos/ubudwritersfest/ | Social Media Kit Toolkit dapat 

dicek melalui http://www.ubudwritersfestival.com/social-media-toolkit/  
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