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UWRF akan luncurkan antologi spesial perayaan 20 tahun festival 
untuk menunjukan karya terbaik dari para penulis emerging 
 
Tahun ini Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) merayakan 20 tahun menyatukan 
penulis, budayawan dan seniman paling di dunia. Untuk merayakannya akan dipilih 
karya-karya terbaik dari penulis emerging yang lolos seleksi antara tahun 2008 hingga 
2022 dalam koleksi antologi spesial. 
 
Sejak tahun 2008, UWRF berupaya memberi akses pada karya-karya penulis muda 
Indonesia, dan membantu mereka menyampaikan kisahnya pada dunia. Setiap tahun, 
dewan kuratorial independen memilih novelis, penyair, dan penulis drama dari berbagai kota 
dan pulau terpencil di Indonesia. Penulis terpilih kemudian diundang untuk meluncurkan 
sebuah publikasi yang bisa menjadi sebuah kesempatan penting bagi mereka untuk 
menerjemahkan karya dalam bahasa Inggris dan memberi peluang agar karya mereka dapat 
dinikmati secara internasional. 
 
Untuk merayakan 20 tahun festival, UWRF akan menghadirkan Antologi Spesial yang terdiri 
dari para penulis emerging yang lolos seleksi antara tahun 2008 hingga 2022. Dewan kurator 
akan melakukan proses kurasi dari karya-karya sebelumnya dan menghadirkan karya baru 
dari penulis emerging Indonesia 2022 pada antologi ini. 
 
Dwi Ermayanthi, Manajer Festival, mengatakan, “Ini akan menjadi pengalaman yang luar 
biasa untuk melihat kembali selama dua dekade, karya luar biasa dan penceritaan yang kuat 
dari penulis bertalenta yang telah membentuk karier luar biasa sebagai penulis profesional. 
Kami berharap ini akan menjadi titik awal bagi lebih banyak orang untuk membagikan karya 
mereka di masa mendatang.” 
 
Sepuluh penulis emerging Indonesia 2022 saat ini tengah mempersiapkan karya terbaru 
mereka melalui lokakarya bersama penyair, penulis, dan editor Cynthia Dewi Oka. 
Lokakarya ini didukung penuh oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta dan Direktorat 
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana 
Abadi Kebudayaan Tahun 2022. 
 
UWRF tahun ini  tidak akan membuka seleksi penulis Emerging Indonesia, hal ini dilakukan 
untuk memberi apresiasi kepada para emerging writers yang ikut dalam perjalanan UWRF 
selama 2 dekade dan tumbuh bersama festival membangun literasi Indonesia. 
 
Seleksi Penulis Indonesia UWRF 2024 akan dibuka lebih awal, yakni pada bulan Agustus 
2023 dan penulis yang lolos akan diumumkan Februari 2024 serta mengikuti lokakarya 
persiapan dan kepenulisan selama 5 minggu sebelum tampil di UWRF 2024. 
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TENTANG PROGRAM 

Seleksi Penulis Emerging Indonesia adalah program utama Ubud Writers & Readers Festival 
(UWRF) yang bertujuan menampilkan penulis-penulis muda dan yang belum pernah 
terdengar namanya untuk bicara di festival bersama para penulis senior Indonesia dan 
Internasional dalam satu panggung. Festival juga setiap tahun meluncurkan buku kumpulan 
dari karya-karya para penulis emerging Indonesia yang lolos seleksi dalam dua bahasa 
(Bahasa Indonesia - Inggris). 
 
Dari tahun 2008-2022, UWRF telah memberikan kesempatan luar biasa kepada 197 penulis 
emerging yang lolos untuk tampil di festival, meluncurkan kumpulan antologi dua bahasa 
serta beberapa penulis telah mengikuti program pertukaran penulis ke Australia. 


