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PERAYAAN DREE
Suku Apatani dari wilayah Ziro, 
Arunachal Pradesh, merayakan 
perayaan pertanian ini dengan tari-
tari tradisional, lagu-lagu rakyat dan 
berbagai pertunjukkan budaya.

KAPAN: 5 Juli 2018
DIMANA: Ziro, Arunachal Pradesh

RATH YATRA
Perayaan ini merayakan perjalanan 
Dewa Jagannath, Dewa Balabhadra 
dan Dewi Subhadra dari kuil 
Jagannath ke kuil Gundicha di Puri 
yang dipercaya sebagai rumah 
sang bibi.

KAPAN: 14 Juli 2018
DIMANA: Puri, Odisha

HARI KEMERDEKAAN
Tahun ini, India akan memperingati 
Hari Kemerdekaannya yang ke-72. 
Perayaan besar ini akan diadakan di 
Benteng Merah di New Delhi.

KAPAN: 15 Agustus 2018
DIMANA: Di seluruh negeri

AMARNATH YATRA
Ribuan jemaat dari seluruh dunia 
akan melakukan ziarah tahunan 
di Jammu dan Kashmir untuk 
mempersembahkan doa ke 
Dewa Siwa.

KAPAN: Hingga 26 Agustus 2018
DIMANA: Jammu dan Kashmir

LOMBA PERAHU 
CHAMPAKKULAM
Perlombaan perahu ular tertua di wilayah 
Kerala, perlombaan ini memulai musim 
balap perahu di Sungai Pampa. Perahu-
perahu besar saling memperebutkan 
kemenangan dan menyanyikan lagu-lagu 
perahu tradisional.

KAPAN: 28 Juni 2018
DIMANA: Alappuzha, Kerala 

PERAYAAN HEMIS
Salah satu perayaan terbesar yang 
diselenggarakan di biara-biara 
Ladakh, perayaan ini memperingati 
hari kelahiran Guru Padmasambhaya.

KAPAN: 23-24 Juni 2018
DIMANA: Ladakh, Jammu 
dan Kashmir

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
BUNGA RAMPAI
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Acara Vishwa Hindi Sammelan (Konferensi Hindi Dunia), yang digelar dari tanggal 18-20 
Agustus di Mauritius, akan mempertemukan para penggemar Hindi dari seluruh dunia pada 
panggung yang menghormati warisan bahasa ini dan membawanya mempertunjukkannya 
ke dunia. Pada isu India Perspectives kali ini, kami menghidupkan kembali warisan dari 
peristiwa penting dan melihat sekilas tentang apa yang edisi ke-11 dari acara ini tawarkan.

Serangkaian keterlibatan diplomatik penting telah membuat pemerintah India sibuk selama 
beberapa bulan terakhir, dengan beberapa pertemuan bilateral dan multilateral yang telah 
menghasilkan perjanjian dan hasil yang penting. Bacalah tentang kunjungan sukses Perdana 
Menteri Narendra Modi ke Swedia, Inggris dan Jerman dan partisipasi sang PM di Pertemuan 
Pemerintahan Kepala-Kepala Negara Persemakmuran dari 19-20 April di London. Dan juga 
dapatkan wawasan tentang serangkaian kunjungan resmi yang dilakukan oleh Menteri Luar 
Negeri, Sushma Swaraj: Italia, Perancis, Luksemburg, Belgia dan Afrika Selatan.

Di bagian Perjalanan, ikutlah bersama kami menuju Odisha sebagaimana kami menjelajahi 
harta karun terbesar yang dimiliki wilayah ini: dari kuil Dewa Jagannath yang megah di Puri 
dan desa para seniman yang semarak, Raghurajpur, hingga pinggiran jalan Cuttack yang 
ramai dan Danau Chilika yang tenang.

Di bagian foto, siap-siap untuk terpesona oleh masjid-masjid paling menakjubkan di seluruh 
India sebagaimana kami menghormati bulan suci Ramadan dan mengantarkan hari raya Idul 
Fitri yang jatuh pada 16 Juni 2018 lalu.

Terlahir di pinggir jalan hingga memperoleh reputasi internasional di dunia olahraga, lihatlah 
bagaimana perjalanan atlit pemanah India, Deepika Kumari akan menginspirasi anda di 
bagian Sinema ketika kami berbicara dengan sutradara film Ladies First, film dokumenter 
pemenang penghargaan yang diangkat dari cerita hidup sang atlit pemanah. Sebagaimana 
anda membaca tentang komitmen sang atlit yang terus melakukan yang terbaik dan 
melawan seluruh rintangan, temukan kisah yang serupa dalam perjalanan musik rapper 
zaman baru India, yang telah menggunakan bentuk ekspresi puitis ini untuk menyampaikan 
pesan sosial penting dari relevansi kontemporer yang sangat besar.

Pada akhirnya, nikmati artikel khusus kami oleh atlit kriket India, Harbhajan 
Singh, dimana sang atlit memberikan gambaran dalam tentang Liga Premier 
India dan bagaimana Liga Premier India menyatukan dunia bersama dalam 
lapangan kriket.

Raveesh Kumar
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jk"Vªfirk egkRek xka/kh us dgk 
Fkk] ^^jk"VªHkk"kk ds fcuk jk"Vª 
xwaxk gSA esjk ;g er gS fd 
fganh gh fganqLrku dh jk"VªHkk"kk 
gks ldrh gS vkSj gksuh 

pkfg,A** xka/khth dh mfDr dks lkFkZd djus dh 
fn’kk esa ns’k dh ljdkjksa us fganh ds izpkj&izlkj 
ds vFkd iz;kl fd,A blh Øe esa fo’o fganh 
lEesyu vk;ksftr djus dk eu cuk;k x;kA 
vxLr] 2018 esa 11oka fo’o fganh lEesyu dk 

vk;kstu ekWjh’kl esa fd;k tk,xkA bl izdkj ds 
dk;ZØeksa dk mn~ns’; ;gh gS fd vf/kd ls vf/kd 
yksx fganh dks viuk,aA oSf’od Lrj ij fganh dks 
igpku feysA fuLlansg ,sls vk;kstuksa ls mn~ns’; 
dh vkiwfrZ gqbZ gSA

11oka fo’o fganh lEesyu vxLr] 2018 esa 
ekWjh’kl esa gksxk] blh izLrko ds lkFk Hkksiky esa 
vk;ksftr 10oka fo’o fganh lEesyu lekIr gqvk 
FkkA ;g dk;ZØe 10 ls 12 flrEcj] 2015 dks gqvk 
FkkA igyh ckj fganh Hkk"kk ij dsafnzr bl lEesyu 

fganh dks ns’k dh jk"VªHkk"kk rFkk varjjk"Vªh; Hkk"kk cukus dh fn’kk esa 10oka fo’o fganh lEesyu 
mi;qDr eap fl) gqvk FkkA le; ds lkFk vc rks fganh dk mi;ksx Hkh c<+ jgk gS

ys[k% oh.kk lcyksd ikBd

xkSjo’kkyh vrhr
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eq[; i`"B% Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us Hkksiky esa vk;ksftr 10osa fo’o fganh lEesyu dk mn~?kkVu fd;k FkkA bl volj ij Mkd fVdV Hkh tkjh dh xbZA bl vk;kstu esa Hkkjr dh 
fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt] fof/k o vkbZVh ea=h Jh jfo’kadj izlkn ,oa e/; izns’k ds eq[;ea=h Jh f’kojkt flag pkSgku Hkh mifLFkr FksA Åij% fganh dk izpkj&izlkj c<+kus dh fn’kk 
esa vusd egÙoiw.kZ l=ksa dk Hkh vk;kstu fd;k x;k Fkk

esa 12 fo"k;ksa ij fopkj&foe’kZ fd;k x;kA Hkksiky 
esa vk;ksftr rhu fnolh; lEesyu esa vyx&vyx 
ppkZvksa ds ckn buls tqM+s mik; Hkh lEesyu esa is’k 
fd, x, FksA ;g r; fd;k x;k fd bu mik;ksa 
ij vey ds fy, dsanz ljdkj ,d leh{kk lfefr 
Hkh cuk,xhA ml lEesyu esa ljdkj dh vksj ls 
vk’oklu fn;k x;k Fkk fd tks flQkfj’ksa is’k dh 
xbZ gSa] mu ij gj laHko vey gksxkA Hkksiky esa 
vk;ksftr lEesyu dk vk;kstu fons’k ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj }kjk e/; izns’k ljdkj ds lg;ksx 
ls fd;k x;k FkkA bldk eq[; fo"k; ^fganh txr% 
foLrkj ,oa laHkkouk,a* FkkA 

bl dk;ZØe esa eq[; vfrfFk Hkkjr ds 
iz/kkuea=h ekuuh; Jh ujsanz eksnh Fks tcfd fo’ks"k 
vfrfFk ekWjh’kl x.kjkT; dh f’k{kk o ekuo 
lalk/ku ea=h Jherh yhyk nsoh nqdu yNqeu FkhaA 
bl volj ij Jh eksnh us dgk] ^^nqfu;k esa Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk egÙo c<+ jgk gSA fganh dks 
le`) cukus ds fy, mls vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa ls 
tksM+uk gksxkA lkFk gh fMftVy bafM;k esa bldk 
mi;ksx c<+kuk gksxkA** blesa dqy 12 ’kSf{kd 
l= vk;ksftr fd, x, Fks & fxjfefV;k ns’kksa 
esa fganh] fons’kksa esa fganh f’k{k.k & leL;k,a o 
lek/kku] fonsf’k;ksa ds fy, Hkkjr esa fganh v/;;u 
dh lqfo/kk] vU; Hkk"kk Hkk"kh jkT;ksa esa fganh] fons’k 
uhfr esa fganh] iz’kklu esa fganh] foKku {ks= esa fganh] 
lapkj ,oa lwpuk izkS|ksfxdh esa fganh] fof/k ,oa U;k; 

{ks= esa fganh vkSj Hkkjrh; Hkk"kk,a] cky lkfgR; esa 
fganh] fganh i=dkfjrk vkSj lapkj ek/;eksa esa Hkk"kk 
dh ’kq)rk rFkk ns’k&fons’k esa izdk’ku% leL;k,a o 
lek/kkuA bl volj ij Jh eksnh us ^xxukapy* 
uked iqfLrdk dk Hkh foekspu fd;kA bl volj 
ij iqLrd ds ys[kd Jh v’kksd pØ/kj ,oa 
Jherh lq"kek Lojkt ekStwn FksA bl lEesyu esa 
dbZ izkS|ksfxd daifu;ksa us Hkh fgLlk fy;k FkkA 
blesa dbZ fons’kh daifu;ka tSls xwxy] ,Iiy] 
ekbØkslkW¶V] oscnqfu;k fganh ds lkFk&lkFk dbZ 
Hkkjrh; laLFkk,a tSls lh&Msd] dsanzh; fganh laLFkku] 
Hkkjr dks’k] jk"Vªh; foKku izlkj dsanz ’kkfey jghaA

bl volj ij dsanzh; x`gea=h Jh jktukFk 
flag us dgk] ^^ge tc 21 twu dks ;ksx fnol 
eukus ds fy, nqfu;k ds 171 ns’kksa dk leFkZu 
izkIr dj ldrs gSa rks fganh dks la;qDr jk"Vª dh 
vkf/kdkfjd Hkk"kk cukus ds fy, 127 ns’kksa dk 
leFkZu D;ksa ugha izkIr dj ldrsA** vHkh vaxzst+h] 
Ýsap] LiSfu’k] :lh] phuh o vjch la;qDr jk"Vª 
dh vkf/kdkfjd Hkk"kk,a gSaA fo’o fganh lEesyu dh 
ladYiuk jk"VªHkk"kk izpkj lfefr] o/kkZ }kjk 1973 
esa dh xbZ FkhA lfefr ds rRoko/kku esa izFke fo’o 
fganh lEesyu 10&12 tuojh] 1975 dks egkjk"Vª 
ds ukxiqj esa vk;ksftr fd;k x;k FkkA lEesyu dk 
mn~ns’; bl fo"k; ij fopkj&foe’kZ djuk Fkk fd 
rRdkyhu oSf’od ifjfLFkfr esa fganh fdl izdkj ls 
lsok dk lk/ku cu ldrh gSA
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KEMITRAAN

Mahatma Gandhi pernah 
mengatakan, “Satu bangsa 
akan bodoh tanpa bahasa 
nasional. Saya berpendapat 
bahwa Hindi dapat menjadi 

bahasa nasional India dan harus.” Untuk 
memenuhi mimpi Gandhi ini, selama beberapa 
tahun sejumlah langkah telah diambil untuk 
mempromosikan dan mempopulerkan bahasa 
Hindi di India dan juga untuk berfokus pada 
kepentingannya secara internasional. Diantara 
semua ini, insiatif paling menonjol yang telah 

diselenggarakan adalah Konferensi Hindi 
Dunia. Pertama kali diselenggarakan di Nagur 
pada tahun 1975, Vishwa Hindi Sammelan 
(Konferensi Hindi Dunia) diadakan sekali dalam 
tiga tahun dan telah memainkan peran yang 
sangat penting dalam membangun keunggulan 
bahasa Hindi sebagai bahasa masa dan kelas. 
Tahun ini, acara ini akan menandai edisi ke-11, 
dan akan diselenggarakan di Mauritius, yang 
memiliki popular besar dari orang-orang India 
asli dan bahasa Hindi adalah bahasa yang paling 
menonjol disana.

Untuk menyambut pagelaran Vishwa Hindi Sammelan ke-11 diselenggarakan di 
Mauritius pada bulan Agustus mendatang, mari kita lihat kembali edisi-edisi 

sebelumnya dari perayaan ini dan hal-hal penting yang ditawarkannya

YANG MEGAH
MASA LALU

Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pidato pada acara Vishwa Hindi Sammelan ke-10 di Bhopal pada tahun 2015

OLEH VEENA SABLOK PATHAK
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Perdana Menteri 
India dan Menteri 
Luar Negeri India, 
Sushma Swaraj 
memberikan apresiasi 
kepada mereka yang 
mempromosikan 
bahasa Hindi pada 
edisi ke-10 dari 
konferensi ini di 
tahun 2015

Selama perayaan Vishma Hindi Sammelan ke-
10, yang diselenggarakan antara tanggal 10 dan 12 
tahun 2015, berbagai diskusi telah diadakan untuk 
membahas beberapa aspek dalam mempromosikan 
bahasa Hindi. Konferensi ini juga menghasilkan 
sejumlah rekomendasi yang dibuat. Pemerintah 
India telah memutuskan untuk mendirikan sebuah 
komite peninjau, yang akan menganalisa apakah 
rekomendasi-rekomendasi ini telah dilaksanakan dan 
langkah apa saja yang harus diambil untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2015 
lalu ini.

Edisi Bhopal, yang berfokus pada “Hindi World: 
Expansion and Potential”, telah menjadikan Perdana 
Menteri Narendra Modi sebagai tamu utamanya dan 
akan diselenggarakan oleh Kementrian Luar Negeri, 
dibawah komando sang Menteri Luar Negeri, Sushma 
Swaraj. Beberapa sarjana Hindi ternama, termasuk 
Dr Ashok Chakradha juga akan hadir. Acara ini akan 
menjadi saksi dari partisipasi perusahaan teknologi 
informatika ternama seperti, Google, Apple dan 
Microsoft, yang mendiskusikan masuknya bahasa 

Hindi ke dalam berbagai perangkat lunak dan aplikasi 
ramah pengguna.

Berbicara pada konferensi ini, Menteri Dalam 
Negeri, Rajnath Singh membahas masalah masuknya 
bahasa Hindi sebagai salah satu bahasa resmi di 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, “ketika India bisa 
mendapatkan 177 suara untuk Hari Yoga Internasional, 
tidak menjadi masalah bagi India untuk mendapatkan 
127 suara yang dibutuhkan di PBB untuk memasukkan 
India sebagai salah satu bahasa resminya.”

Bahasa-bahasa resmi PBB saat ini adalah Bahasa 
Inggris, Perancis, Spanyol, Rusia, Cina dan Arab. 
Sejak pertama kali Vishma Hindi Sammelan digelar 
antara tanggal 10 Januari dan 12 Januari tahun 1975, 
10 konferensi serupa telah digelar hingga saat ini 
diberbagai belahan dunia. Konsep dari konferensi ini 
diperdebatkan oleh Rashtrabhasha Prachar Samiti, 
Wardha, di tahun 1793. Edisi pertama konferensi ini 
diselenggarakan oleh Samiti. Tujuan dari konferensi 
ini adalah untuk membahas bagaimana bahasa Hindi 
dapat menjadi media dalam melayani umat manusia 
di lingkungan yang berlaku saat ini.
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^pyks ekWjh’kl* ;g ukjk X;kjgosa 
fo’o fganh lEesyu dk 
izrhd ukjk gS ftls fn;k gS 
Lo;a Hkkjr dh fons’k ea=h 
Louke/kU;k Jherh lq"kek 

Lojkt usA ekWjh’kl esa fo’o fganh lEesyu rhljh 
ckj vk;ksftr gksxkA lu 1976 esa iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa nwljk fo’o fganh lEesyu vkSj 1993 
esa iksVZ yqbl] ekWjh’kl esa gh pkSFkk lEesyu lEiUu 
gq, FksA

---vkSj vc X;kjgoka lEesyu iqu% iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa vk;ksftr fd;k tk jgk gSA X;kjgosa 
lEesyu dk vk/kkj fo"k; ^fganh fo’o vkSj 
Hkkjrh; laLd`fr* r; fd;k gSA fganh dsoy ,d 
Hkk"kk ugha] ;g Lo;a esa laLd`fr Hkh gSA fo’o dh 
lcls vf/kd cksyh tkus okyh rhu Hkk"kkvksa esa fganh 
dk LFkku fu/kkZfjr gSA fo’o dh dqy tula[;k 
esa vuqekur% 18 izfr’kr fganh tkurs gSaA fo’o esa 
Hkkjr ds vfrfjDr jkt&dkt ;k dk;kZy;h Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk iz;ksx ekWjh’kl] Qhth] lwjhuke] 

^pyks ekWjh’kl---*
fganh dsoy ,d Hkk"kk ugha vfirq vius vki esa laLd`fr Hkh gSA  

11oka fo’o fganh lEesyu blh Hkko dks ifjyf{kr djsxk

ys[k% MkW- gjh’k uoy
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iksVZ yqbl fLFkr 
xaxkrkykc ij 
okjk.klh dh Hkkafr 
xaxk vkjrh dk HkO; 
vk;kstu fd;k tk,xk

x;kuk] usiky vkfn ns’kksa esa gksrk jgk gSA fo’o ds 
vusdkusd ns’kksa esa fganh dk iz;ksx O;olk;] f’k{kk] 
lkfgR; ;k lkaLd`frd ljksdkjksa ds :i esa gks jgk 
gSA ,sls ns’kksa esa] dgk tkrk gS fd nks djksM+ ls 
vf/kd izoklh vkSj vkfnoklh Hkkjrh; gSa tks bu 
iz;ksxksa dk nkf;Ro ogu dj jgs gSaA

fganh dk lkaLd`frd mn~?kks"k ekWjh’kl 
ds ^xaxkrkykc* ij 17 vxLr dh la/;k ls 
izkjaHk gks tk,xkA fons’kh izfrHkkfx;ksa ds fy, 
okjk.klh ls ^iwtk&izrhd* :i esa ,d fnO; migkj 
Hkh izLrkfor gSA ^xaxk&vkjrh* dk vk;kstu vkSj 
jkf= Hkkst ekWjh’kl ljdkj }kjk gksxkA ’kfuokj 18 
vxLr] 2018 dks izkr% 10 cts ^nhi&izToyu* vkSj 
osnea= ikB ls lEesyu dk fof/kor ^’kqHkkjaHk* Lokeh 
foosdkuan varjjk"Vªh; lHkk dsanz esa gksxkA 

blesa eap ij Hkkjr dh fons’k ea=h] vU; 
ea=hx.k vkfn vkSj ekWjh’kl ljdkj ds mUuk;d 
mifLFkr gksaxsA mn~?kkVu l= esa dqN fof’k"V 
yksdkiZ.k gksaxs ftuesa lEesyu&Lekfjdk] ljdkjh 
if=dk ^xxukapy* dk lEesyu fo’ks"kkad] ekWjh’kl 
dh gLrfyf[kr if=dk ^nqxkZ* dk izdkf’kr :i] 
jktHkk"kk&foHkkx ¼Hkkjr ljdkj½ dh if=dk dk 

fo’ks"kkad lfEefyr gSA lwpuk&izkS|ksfxdh ls lac) 
D;k yksdkfiZr gksaxs] bldh tkudkjh rHkh feysxh] 
le> yhft, tks gksaxs vizfre gksaxsA bl ftKklk 
dks Fkkes jf[k,A

X;kjgosa fo’o fganh lEesyu ds ijke’kZeaMy esa 
ekuuh; fons’k ea=h us fganh ds ikap fganh/kfeZ;ksa dks 
euksuhr fd;k gS%& MkW- v’kksd pØ/kj] izks- fxjh’oj 
feJ] MkW- jke eksgu ikBd] MkW- dey fd’kksj 
xks;udk rFkk MkW- gjh’k uoyA MkW- gjh’k uoy dks 
ijke’kZnkrk eaMy dk la;kstd ?kksf"kr fd;k x;k 
gSA buds vfrfjDr bl eaMy ¼lfefr½ esa nksuksa 
fons’k jkT; ea=h ekuuh; MkW- oh- ds- flag vkSj 
ekuuh; Jh ,e- ts- vdcj] x`g jkT;ea=h ekuuh; 
Jh fdju fjfttw] lfpo ¼iwoZ½ Jherh izhfr lju] 
la;qDr lfpo ¼fons’k izpkj½ Jh joh’k dqekj rFkk 
la;qDr lfpo ¼fganh ,oa laLd`r½ Jh v’kksd dqekj 
Hkh gksaxsA

lEesyu ds fy, tks ’kqHkadj cuk gS] mlds fy, 
,d izfr;ksfxrk dh xbZ FkhA Hkkjr ds jk"Vªh; i{kh 
eksj rFkk ekWjh’kl ds jk"Vªh; i{kh MksMks dk lgp;Z 
p;fur ’kqHkadj esa fpf=r gS tks lPPkh fe=rk dk 
|ksrd gS!

IP_Indo.indb   11 13/09/18   5:33 pm



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  12  |  A P R I L - J U N I  2 0 1 8

KEMITRAAN

Negara kepulauan ini sedang mempersiapkan diri untuk menggelar edisi 
ke-11 dari acara mega sukses Vishma Hindi Sammelan

‘AYO KE MAURITIUS’

Ayo ke Mauritius!” Ini adalah 
slogan untuk acara Vishma 
Hindi Sammelan ke-11, yang 
diciptakan oleh Menteri Luar 
Negeri, Sushma Swaraj. Dan 

kata-kata ini tampaknya benar-benar akan 
menggemakan sentimen populer di India, 
sebagaimana Mauritius sedang bersiap 
untuk menggelar konferensi bergengsi untuk 
mempromosikan bahasa Hindi untuk ketiga 
kalinya sejak acara ini pertama kali digelar lebih 
dari satu dekade yang lalu. Negara kepulauan 

ini pertama kali menggelar konferensi terkait 
pada tahun 1976 dan kemudian pada tahun 
1993. Tema konferensi edisi ke-11 ini, yang akan 
diselenggarakan di Benteng Louis, ibu kota 
Mauritius, pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 
mendatang, akan berfokus pada tema “Dunia 
Bahasa Hindi dan Budaya India”. 

Bahasa Hindi bukan hanya tentang sebuah 
bahasa. Bahasa ini merepresentasikan budaya 
itu sendiri. Bahasa Hindi termasuk di antara 
lima bahasa paling banyak digunakan di dunia. 
Berbagai penelitian mengatakan sekitar 18 

OLEH DR HARISH NAVAL
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Ganga Talao yang indah di Benteng Louis, Mauritius

persen total populasi dunia menggunakan bahasa 
Hindi. Bahasa ini termasuk bahasa yang diakui 
untuk pekerjaan resmi di negara-negara seperti, 
Mauritius, Fiji, Suriname, Guyana dan Nepal selain 
India. Negara-negara ini memiliki populasi orang 
asli India yang cukup besar, yang menggunakan 
bahasa Hindi dalam beberapa bentuk atau lainnya. 
Selama beberapa abad, sekitar dua puluh juta 
warga India telah bermigrasi ke negara-negara di 
seluruh dunia dan mereka terus menjaga bahasa 
ini tetap hidup di tempat tinggal baru mereka.

Acara di Benteng Louis ini akan dimulai pada 
malam 17 Agustus di Ganga Talao. Pada hari Sabtu, 
18 Agustus, konferensi ini akan diresmikan dengan 
nyanyian shloka Veda dan lampu yang menerangi 
upacara ini di Pusat Konferensi Internasional 
Swami Vivekanand. Sesi peresmiannya akan 
mencakup peluncuran beberapa edisi khusus 
dari publikasi seperti Gagananchal, sebuah jurnal 
bahasa Hindi yang diterbitkan oleh Dewan India 
untuk Urusan Hubungan Kebudayaan dan Durga, 

sebuah majalah yang dibuat oleh departemen Raj 
Bhasha, Pemerintah India.

Diselenggarakan dibawah naungan Menteri 
Luar Negeri, Sushma Swaraj, perayaan ini 
direncanakan dan dilaksanakan oleh komite lima 
anggota, yang terdiri dari Dr Ashok Chakradhar, 
Prof Girishwar Mishra, Dr Ram Mohan Pathak, 
Dr Kamal Kishore Goenka dan Dr Harish Naval. 
Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri, Dr 
VK Singh, menteri negara untuk Urusan Luar 
Negeri, MJ Akbar, menteri untuk Urusan Dalam 
Negeri, Kiren Rijiju, sekretari (Timur) Preeti 
Saran, sekretaris bersama (Publisitas Eksternal) 
Raveesh Kumar dan sekretaris gabungan (Bahasa 
Hindi dan Sanskerta) Ashok Kumar akan menjadi 
anggota-anggota penasihat lainnya. Sebuah 
kontes diselenggarakan untuk memilih maskot 
dari konferensi ini. Jejak maskot yang dipilih untuk 
menunjukkan koeksistensi dari burung nasional 
India, merak dan burung nasional Mauritius, 
Dodo; sebuah simbol dari persahabatan sejati!
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Perdana Menteri India, Narendra Modi mengunjungi Rusia pada tanggal 21 
Mei 2018, dimana ia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk 
menggelar pertemuan tak resmi guna membahas pertukaran pandangan 

tentang masalah internasional dan regional

SOCHI
PERTEMUAN

Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Presiden Rusia, Vladimir Putin saling menyapa
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Kedua pemimpin ini saling berbagi 
pandangan bahwa negara mereka 
memiliki peran penting dalam 
berkontribusi terhadap tatanan 
dunia yang terbuka dan adil

Perdana Menteri Narendra Modi menerima sambutan hangat di Rusia

Pada tanggal 21 Mei, Perdana 
Menteri India, Narendra Modi 
mengunjungi Rusia atas undangan 
Presiden Rusia, Vladimir Putin. 
Kedua pemimpin ini bertemu untuk 

menggelar pertemuan tak resmi di resort kota 
Black Sea di Sochi.

Pada kesempatan tersebut, PM Modi dan 
Presiden Putin saling bertukar pandangan 
tentang isu internasional dan regional, dengan 
menjunjung tinggi tradisi dari pertukaran 
politik reguler tingkat tinggi antara India dan 
Rusia. Sebuah pernyataan yang diterbitkan 
oleh Kementrian Luar Negeri, Pemerintah 
India (MEA) menyatakan: “Kedua pemimpin ini 
sepakat bahwa Kemitraan Strategis Khusus dan 
Istimewa antara India dan Rusia adalah sebuah 
faktor yang menentukan bagi perdamaian dan 
keseimbangan global”. Hubungan antara kedua 

negara ini semakin kuat dengan disepakatinya 
Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa 
selama kunjungan Presiden Putin ke India pada 
tahun 2010.

Kedua pemimpin ini saling berbagi 
pandangan bahwa India dan Rusia memainkan 
peran yang sangat penting dalam berkontribusi 
pada tananan dunia yang terbuka dan adil. 
Dalam hal ini, PM Modi dan Presiden Putin 
mengakui peran masing-masing sebagai 
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PM Modi bersama 
Presiden Putin 
selama pertemuan 
tak resmi tersebut

kekuatan besar dunia dengan tanggung jawab 
masing-masing dalam memelihara perdamaian 
dan keseimbangan global.”

“Rusia adalah teman lama India. Kami 
saling berbagi hubungan sejarah yang panjang. 
Mr Presiden Putin adalah teman pribadi saya 
dan teman bagi India,” kata Perdana Menteri 
India selama pertemuan ini. Menoleh ke 
Presiden Putin, ia kemudian menambahkan, 
“Selama empat tahun, anda dan saya berdiri 
berdampingan dalam format bilateral dan 
panggung internasional. Saya sangat senang 
akan semua hal itu.”

India dan Rusia mengakui 
peran masing-masing sebagai 
kekuatan besar dunia dengan 
tanggung jawab yang sama

SOROTAN PADA PERTEMUAN 
TERSEBUT
Beberapa isu penting dibahas dan beberapa 
poin penting disepakati selama pertemuan 
ini. Kedua pemimpin ini terlibat dalam diskusi 
mendalam tentang isu-isu internasional utama 
dan sepakat akan pentingnya membangun 
tatanan dunia yang multipolar. 

“Mereka berdua memutuskan  untuk 
mengintensifkan konsultasi dan koordinasi 
satu sama lain, termasuk di wilayah Indo-
Pasifik. PM Modi dan Presiden Putin juga 
sepakat untuk terus bekerja sama melalui 
organisasi multilateral seperti Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, SCO, BRICS dan G-20,” bunyi 
pernyataan MEA.

Kedua pemimpin ini juga menyampaikan 
keprihatinan mereka yang mendalam tentang 
terorisme dan radikalisasi, dan mengungkapkan 
tekad mereka untuk memerangi isu tersebut 
dalam segala bentuk dan manifestasinya.
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Kanan ke kiri: PM Modi dan Presiden Putin berjabat tangan; Kedua pemimpin ini mengunjungi Pusat Edukasi Sirius di Sochi

Terkait hal ini, PM Modi dan Presiden Putin 
mendukung pentingnya proses memulihkan 
perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, 
dalam suasana yang bebas dari ancaman 
terorisme. Mereka juga sepakat untuk bekerja 
sama dalam menggapai tujuan ini.

KEPUTUSAN PENTING YANG DIAMBIL
Selama pertemuan ini, Perdana Menteri India 
dan Presiden Rusia juga mengambil beberapa 
keputusan penting dalam hal-hal yang menjadi 
perhatian bersama. Kedua pemimpin ini 
sepakat untuk membentuk Dialog Ekonomi 
Strategis antara NITI Aayog dari India dan 
Kementrian Pembangunan Ekonomi Federasi 
Rusia, untuk menciptakan sinergi yang lebih 
besar di bidang perdagangan dan investasi. 
“Mereka puas akan perluasan kerjasama di 

bidang energi dan, dalam hal ini, menyambut 
kedatangan pengiriman LNG pertama di 
bawah perjanjian jangka panjang antara 
Gazprom dan GAIL pada bulan Juni. Kedua 
pemimpin ini juga menegaskan kembali 
pentingnya kemitraan jangka panjang di 
bidang militer, keamanan dan energi nuklir 
dan menyambut kerjasama yang telah 
berlangsung di bidang-bidang ini,” begitu 
bunyi pernyataan MEA.

Kedua pemimpin ini juga menyambut ide 
untuk menggelar pertemuan tak resmi sebagai 
keterlibatan tambahan di tingkat pemimpin, di 
samping Pertemuan Tahunan yang telah diatur 
di antara mereka.

PM Modi telah mengundang Presiden 
Putin pada Pertemuan Tahunan ke-19 yang 
akan digelar di India tahun ini.
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Menandai langkah signifikan ke depan dalam hubungan bilateral antara 
India dan Cina, Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj dan Perdana 

Menteri Narendra Modi mengunjungi Cina dari tanggal 21 hingga 24 
April dan 26 hingga 28 April 

PERDAMAIAN
MEMBANGUN JEMBATAN

Apa yang terjadi di Wuhan di pusat 
Cina pada tanggal 27-28 April 
2018 adalah peristiwa-peristiwa 
yang akan tertera di buku sejarah 
masa depan. Para pemimpin 

dari dua raksasa Asia – Perdana Menteri India 
Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping – 
menggelar sebuah pertemuan tak resmi yang 
belum pernah terjadi sebelumnya di tempat 
favorit Mao Zedong untuk merencanakan 
strategi bersama dalam memperbaiki masa 
depan 2.75 miliar penduduk mereka, dan dunia 
pada umumnya. Seolah-olah naga dan burung 
merak telah memutuskan menari bersama di 
panggung dunia!

Pertemuan Wuhan merupakan sebuah 
upaya untuk membangun kembali kepercayaan 
dan meningkatkan hubungan yang terpukul 
oleh kebuntuan Doklam 73 hari pada 
pertemuan segitiga India-Cina-Bhutan tahun 
lalu. Ini merupakan kunjungan PM Modi 
keempat ke Cina dan pertemuannya yang ke-13 
bersama Presiden Jinping yang mengambil alih 

jabatan pada bulan Mei 2014 lalu. PM Modi 
telah menyambut Presiden Jinping dalam 
pertemuan Sabarmati Ashram Mahatma Gandhi 
di Ahmedabad pada tahun 2014. Sebagai 
imbalannya, Presiden Cina telah menyambut 
Perdana Menteri India di kampung halamannya, 
Xi’an, di Cina. Hubungan yang dibangun dalam 
serangkaian pertemuan dari waktu ke waktu ini 
memfasilitasi diskusi yang lancar. Saat PM Modi 
tiba untuk kunjungannya, kedua pemimpin 
ini saling bersalaman, berpose untuk foto dan 
menonton program budaya di musium sebelum 
memulai pertemuan antarmuka. Mereka 
melakukan empat interaksi. Kemudian mereka 
menggelar pembicaraan tingkat delegasi yang 
diikuti oleh enam pejabat tertinggi dari kedua 
pihak. Presiden Jinping juga menyelenggarakan 
jamuan makan bagi PM Modi di istana tamu 
negara di tepi  Danau Timur.

Perdana Menteri India mengenang bahwa 
India dan Cina telah menjalin hubungan lebih 
dari 2,000 tahun. Dan, bersama, mereka telah 
meraih lebih dari 50 persen GDP (Produk 

OLEH S VENKAT NARAYAN
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Atas: Perdana Menteri India, Narendra Modi bertemu dengan Presiden Cina, Xi Jinping di Istana Tamu Danau Timur di Wuhan pada tanggal 27 April lalu; Bawah: PM Modi dan 
Presiden Jinping sedang melakukan diskusi di Musium Provinsi Hubei, Wuhan
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PM Modi mengatakan: 
“[Sebagaimana] India dan Cina 
[bergerak] meraih perdamaian… 
saya melihat lima elemen 
positif dalam upaya tersebut: 
pemikiran, kontak, kerjasama, 
mimpi [dan] resolusi”

Domestik Bruto) global. Kedua pihak ini 
kini memiliki sebuah “peluang besar” 
untuk bekerja sama demi kepentingan 
rakyat mereka masing-masing dan juga 
kepentingan dunia. Berbicara pada 
pada pertemuan tingkat delegasi ini, ia 
mengatakan: “[Sebagaimana] India dan 
Cina [bergerak] menuju perdamaian… saya 
melihat lima elemen positif di dalamnya: 
pemikiran, kontak, kerjasama, mimpi [dan] 
resolusi, yang dapat menjadi kekuatan 
perdamaian dan kemakmuran dunia.”

PM Modi berterima kasih kepada 
Presiden Jinping atas undangan ini, 
dengan mengatakan bahwa kedua 
ini sudah seharusnya saling berusaha 
memperkuat dialog, saling tukar dan 
kerjasama, serta mempertahankan 
koeksistensi perdamaian dan pertemanan 
yang tidak berujung. Ia mengundang 
Presiden Cina untuk mengunjungi India 
pada pertemuan tak resmi selanjutnya di 
tahun 2019. Sang presiden pun langsung 
menerima undangan ini.

Sebagai dua negara berkembang 
terbesar dan ekonomi terbesar di dunia, 
India dan Cina adalah faktor penstabil 
dalam skenario internasional. Berdua, 
negara ini harus bersama-sama membuat 
kontribusi yang lebih besar demi mencapai 

Atas: PM Modi dan Presiden Jinping sedang memperhatikan sebuah kapal perunggu 
dekoratif kuno di Musium Provinsi Hubei di Wuhan; Bawah: PM Modi dan Presiden Jinping 
menikmati segelas teh sambil menaiki perahu di Danau Timur di Wuhan
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PM Modi dan 
Presiden Jinping 
saling bersalaman

perdamaian, stabilitas dan kemakmuran Asia 
dan dunia di abad ke-21, ujar kedua pemimpin 
ini. Sepakat untuk mempertahankan 
komunikasi strategis tingkat tinggi, 
mereka memutuskan untuk terus saling 
berhubungan satu sama lain.

Perdana Menteri India mengatakan bahwa 
kedua negara ini memiliki konsep, keputusan 
dan visi yang serupa dalam membangun 
hubungan bilateral, dan menyarankan 
bahwa kedua pihak untuk terus memperkuat 
kontak dan kerjasama, meningkatkan rasa 

saling pengertian dan percaya, dengan baik 
mampu menangani dan mengendalikan 
perbedaan dan meningkatkan hubungan 
orang ke orang, sehingga hubungan 
bilateral ini dapat meningkatkan hubungan 
bilateral ini ke tingkat yang baru. India 
dengan teguh berupaya untuk mewujudkan 
kebijakan asing independen dan mendukung 
hubungan internasional globalisasi dan 
demokratis, tegasnya.

Presiden Jinping, di satu pihak, 
mengatakan: “Saya yakin di masa depan 
kita akan bertemu dalam format seperti ini 
terus dari waktu ke waktu. Saya menantikan 
komunikasi mendalam dengan [anda, 
sehingga] kita dapat membangun sebuah 
pemahaman yang sama dan membantu 
membawa hubungan Cina dan India ke 
tingkat yang baru. Hubungan erat antara 
kedua negara ini harus terus tumbuh seperti 

Presiden Jinping mengatakan: 
“Saya menantikan komunikasi 
mendalam [sehingga] kita dapat 
menggapai pemahaman bersama

IP_Indo.indb   21 13/09/18   5:34 pm



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  22  |  A P R I L - J U N I  2 0 1 8

KEMITRAAN

Yangtze dan Ganges yang terus mengalir ke 
depan!” ujarnya.

“Keamanan internasional saat ini berada 
pada periode penyesuaian yang krusial. Cina 
dan India adalah dua mesin yang penting dalam 
pertumbuhan global dan kita adalah tiang inti 
dalam mempromosikan sebuah dunia yang 
mulipolar dan global. Hubungan Cina dan India 
yang baik adalah sebuah faktor penting dan 
positif untuk mempertahankan perdamaian dan 
stabilitas dunia,” tambahnya. 

Baik Cina dan India adalah negara yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi global dan tulang punggung dalam 
mempromosikan multipolarisasi dan globalisasi 

ekonomi. Kecenderungan perdamaian dan 
pembangunan tidak dapat dirubah. Suara bagi 
hubungan India-Cina adalah faktor yang penting 
dan positif untuk menjaga stabilitas dunia, dan 
sangat berarti bagi pembangunan dan kemajuan 
umat manusia, ungkapnya.

Kedua negara ini saling menghadapi tugas 
serupa dalam mengejar pembangunan dan 
pemulihan, sebagaimana sosialisme dengan 
karakteristik Cina telah masuk ke era yang 
baru, dan tujuan pembangunan “new India” 
telah diusulkan, kata Presiden Cina. Dalam 
hubungan yang terus berkembang antar kedua 
negara berpengaruh ini, Cina menjunjung 
tinggi otonomi strategis dan optimis dalam 
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membangun kerangka kerja baru untuk 
hubungan internasional yang menampilkan rasa 
saling menghormati, keadilan dan kerjasama, 
yang sejalan dengan Lima Prinsip Koeksistensi 
Perdamaian yang secara bersama telah 
disepakati oleh India dan Cina dengan sebutan 
Panch Sheel di tahun 1950-an, tegasnya.

Mentri Luar Negeri India, Sushma Swaraj 
juga mengunjungi Cina (21-24 April) untuk 
berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri-
Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama 
Shanghai (SCO) pada tanggal 22 April silam, 
dan untuk menyelenggarakan interaksi bilateral 
dengan dewan negara dan menteri luar negeri 
Cina, Wang Yi. Pertemuannya dengan menteri 

Kiri: Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj bersama 
menteri-menteri urusan asing negara-negara SCO di Beijing; 
Atas: EAM Swaraj selama Pertemuan Menteri-Menteri Urusan 
Asing SCO di Beijing

Cina ini merupakan bagian dari keterlibatan 
tingkat tinggi reguler antara kedua negara. 
Ia menegaskan bahwa India berkomitmen 
untuk menkonsolidasi dan memperkaya SCO 
lebih jauh lagi, dan menekankan komitmen 
pemerintahannya dalam bekerja sama dengan 
SCO guna memperkuat hubungan ekonomi dan 
investasi di wilayah tersebut. “Kami percaya 
bahwa globalisasi ekonomi harus lebih terbuka, 
inklusif, adil dan seimbang untuk hubungan 
saling menguntungkan. Proteksionisme dalam 
segala bentuk harus diberantas dan berbagai 
upaya harus dilakukan untuk mendisiplinkan 
langkah-langkah yang menjadi hambatan bagi 
dunia perdagangan,” ujarnya.
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Melakukan tiga kunjungan internasional yang penting dalam lima hari, 
dari 16 hingga 20 April 2018, Perdana Menteri, Narendra Modi telah secara 

efektif memperkuat hubungan bilateral yang India jalin dengan Swedia, 
Inggris dan Jerman

TANDA TIGA

Perdana Menteri, Narendra Modi 
memulai serangkaian kunjungan 
pada tanggal 16 April 2018, dimulai 
dengan kunjungan kenegaraan ke 
Swedia (16-17 April) dan Inggris (18-

20 April), diikuti dengan persinggahan ke Jerman 
(20 April). Selain menggelar diskusi bilateral 
di dua negara pertama, ia juga menghadiri 
Pertemuan India-Nordik dan Pertemuan Kepala 
Pemerintahan Negara-Negara Persemakmuran 
masing-masing di Swedia dan Inggris

SWEDIA
PM Modi melakukan kunjungan kenegaraan 
pertamanya ke Swedia atas undangan dari 
Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven. 
Kunjungannya ini merupakan kunjungan 
kenegaraan pertama ke Swedia bagi Perdana 
Menteri India dalam tiga dekade. Tiba di 
Stockholm pada tanggal 16 April, ia disambut 
dengan hangat oleh PM Lofven di bandara. PM 
Modi terakhir kali bertemu dengan PM Lofven 
ketika PM Lofven melakukan kunjungan ke India 

Kiri: Perdana Menteri 
India, Narendra Modi 
bersama Perdana 
Menteri Swedia, 
Stefan Lofven

Kanan: PM Modi 
dan PM Lofven 
sedang berinteraksi 
dengan anak-anak 
yang mengenakan 
kostum India di Balai 
Kota Stockholm
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Pangeran Charles menyambut Perdana Menteri India di Musium Science di London

pada Februari 2016 silam untuk berpartisipasi 
dalam Program ‘Make In India’ Week di Mumbai.

Kedua pemimpin ini menggelar sebuah 
diskusi ekstensif dalam memperkuat hubungan 
bilateral antara India dan Swedia, dengan 
penekanan khusus dalam membangun 
hubungan ekonomi yang lebih kuat serta 
membahas isu-isu global dan regional yang 
penting. PM Lofven juga menggelar makan 
malam spesial bagi PM Modi dan kemudia 
Deklarasi Bersama tentang Kemitraan 
Inovasi India-Swedia untuk Masa Depan 
Berkelanjutan disepakati oleh kedua negara. 
Kedua perdana menteri ini juga berpartisipasi 
dalam pertemuan meja bundar dengan hampir 
30 CEO perusahaan-perusahaan Swedia. 
Pada tanggal 17 April, Perdana Menteri India 
mengadakan audiensi bersama Raja Swedia 

XVI, King Carl Gustaf. Ia kemudian berbicara 
tentang pertemuan para pemimpin bisnis Swedia 
terpilih dan juga berinteraksi dengan anggota-
anggota komunitas India yang berada di Swedia. 
Kunjungan kenegaraan ini telah dilakukan pada 
saat yang tepat, ketika hubungan ekonomi 
antara India dan Swedia telah menjadi jauh lebih 
kuat. Perdagangan bilateral antara kedua negara 
mencapai sekitar 1.8 miliar Dolar AS. 

Selama kunjungan PM Modi, Pertemuan 
India-Nordik pertama juga digelar pada 
tanggal 17 April. Selain perdana menteri India 
dan Swedia, pertemuan ini juga dihadiri oleh 
perdana menteri dari negara-negara Nordik 
lainnya: PM Lars Lokke Rasmussen dari 
Denmark, PM Juha Sipila dari Finlandia, PM 
Katrin Jakobsdottir dari Islandia dan PM Erna 
Solberg dari Norwegia. PM Modi juga menggelar 

IP_Indo.indb   26 13/09/18   5:34 pm



A P R I L - J U N I  2 0 1 8   |  27  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Kanan: PM Modi 
memberikan pidato 
kepada komunitas 
India di Inggris pada 
acara yang berjudul 
‘Bharat Ki Baat Sabke 
Saath’ di London

Bawah: PM Modi 
dan Perdana Menteri 
Inggris, Theresa May 
menghadiri Forum 
CEO Inggris-India 
di London

pertemuan bilateral terpisah dengan setiap 
Perdana Menteri tersebut pada hari pertemuan 
ini, mendiskusikan isu-isu bilateral seminal dan 
menyepakati serangkaian MoU penting.

INGGRIS
Perdana Menteri India mengunjungi Inggris 
sebagai Tamu Pemerintah Inggris pada 
tanggal 18 April lalu, atas undangan dari 
Perdana Menteri Inggris, Theresa May. Selama 
kunjungan ini, kedua pemimpin negara ini 
menggelar diskusi ekstensif tentang beberapa 
isu kepentingan bersama, menekankan 
“kemitraan strategis dan konvergensi 
berkembang pada isu-isu regional dan 
internasional” antara kedua negara, menurut 
pernyataan bersama yang diterbitkan MEA.

Dengan tujuan untuk memperkuat 
kemitraan strategis antara India dan Inggris 
yang berbasis pada “nilai-nilai bersama, hukum 
dan lembaga yang sama”, ditekankan bahwa 
kedua negara demokrasi ini merupakan anggota 
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tetap dari Negara-Negara Persemakmuran dan 
“saling berbagi pandangan global dan komitmen 
terhadap sebuah sistem internasional yang 
berlandaskan pada aturan yang secara tegas 
menentang tindakan sepihak yang bertujuan 
untuk merusak sistem ini melalui paksaan”. 
Kedua pemimpin ini menegaskan bahwa mereka 
akan bekerja sama dengan negara-negara 
Persemakmuran, Sekretariat Negara-Negara 
Persemakmuran serta organisasi-organisasi mitra 
lainnya untuk memberantas ancaman global 

seperti terorisme dan perubahan iklim. PM 
Modi juga menghadiri Pertemuan Pemerintahan 
Kepala Negara-Negara Persemakmuran 
(CHOGM) di London pada tanggal 19-20 April. 
CHOGM diselenggarakn setiap dua tahun 
untuk mendiskusikan dan membentuk agenda 
Negara-Negara Persemakmuran dua tahun 
berikutnya. Forum CEO India-Inggris juga digelar 
selama kunjungan kenegaraan ini. Fokus utama 
dari persinggahan PM Modi di Inggris adalah 
membangun mitra teknologi antara kedua 

IP_Indo.indb   28 13/09/18   5:34 pm



A P R I L - J U N I  2 0 1 8   |  29  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

negara. Pernyataan bersama menyatakan: 
“Kemitraan Teknologi Inggris-India adalah 
pusat dari visi bersama kami dan bertujuan 
untuk mewujudkan kemakmuran bersama, 
kini dan bagi generasi yang akan datang. 
Negara kami sedang berada di garis depan 
revolusi teknologi. Kami akan berbagi ilmu 
pengetahuan, berkolaborasi dalam penelitian, 
inovasi dan membangun kemitraan antara 
kelompok inovasi kelas dunia kami. Kami 
akan mengerahkan kekuatan teknologi dalam 
negeri untuk menciptakan peluang kerja 
bernilai tinggi, meningkatkan produktivitas, 
mempromosikan perdagangan dan investasi, 
dan mengatasi tantangan bersama.”

JERMAN
Atas undangan Konselor Jerman, Angela 
Merkel, Perdana Menteri India melakukan 
persinggahan singkat di Berlin, Jerman setelah 
menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke 
Swedia dan Inggris pada tanggal 20 April lalu. 
PM Modi dan Konselor Merkel menggelar 
sebuah pertemuan selama kunjungan singkat 
ini, dan saling bertukar pandangan tentang 
sejumlah isu regional, bilateral dan global. Ini 
merupakan pertemuan pertama antara kedua 
pemimpin ini sejak Konselor Mekel memulai 
masa jabatan keempatnya pada Maret tahun 
ini. Kunjungan ini menjadi saksi terhadap 
komitmen kedua negara dalam memelihara 
momentum pertukaran tingkat tinggi.

PM Modi bersama 
kepala-kepala 

negara lainnya pada 
acara pembukaan 
resmi Pertemuan 

CHOGM di London

“Kemitraan Teknologi Inggris-India 
adalah pusat dari visi bersama 
kami dan untuk mewujudkan 
kemakmuran, kini dan untuk 
generasi yang akan datang,” bunyi 
pernyataan bersama
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KKemitraan strategis India-
Perancis, yang telah dijalin 
sejak tahun 1998, adalah salah 
satu keterlibatan bilateral 
yang paling penting dan paling 

komprehensif di dunia. Ditandai dengan 
pertukaran reguler tingkat tinggi dan 
dibangun dalam pemahaman politik yang 
mendalam, hubungan ini telah memastikan 
kerjasama yang kokoh di bidang seperti 

pertahanan, keamanan, ruang angkasa, 
energi dan lebih banyak lagi. Kedua negara 
ini juga telah bekerja sama untuk mengatasi 
beberapa masalah yang menjadi perhatian 
bersama serta perhatian internasional, seperti 
terorisme, perubahan iklim, pembangunan 
berkelanjutan, urbanisasi cerdas dan 
pertukaran pemuda. Dengan tujuan untuk 
terus memperkuat dimensi ekonomi, politik 
dan strategis dari hubungan bilateral 

Menandai 20 tahun kemitraan strategis India dan Perancis, Presiden 
Perancis, Emmanuel Macron, melakukan kunjungan kenegaraan ke India 

pada tanggal 9 hingga 12 2018 lalu

PERANCIS
HUBUNGAN

Presiden Perancis, Emmanuel Macron dan Perdana Menteri India, Narendra Modi di Istana Hyderabad, New Delhi
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antara kedua negara ini, Presiden Perancis, 
Emmanuel Macron, didampingi sang istri, 
Brigitte Marie-Claude Macron, melakukan 
kunjungan kenegaraan ke India dari tanggal 
9-12 Maret 2018.

Menurut pernyataan bersama yang 
diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri, 
Pemerintah India, (MEA), Perdana Menteri 
India, Narendra Modi dan Presiden Macron 
menggelar diskusi luas tentang berbagai subjek 
kepentingan bersama, dan menggarisbawahi 
“pertumbuhan konvergensi antara kedua 
negara dalam masalah-masalah regional dan 
internasional”. Kunjungan ini juga menandai 
peringatan 20 tahun berlangsungnya hubungan 
strategis India-Perancis, dan kedua pemimpin 
negara ini saling menegaskan kembalik 
komitmen mereka dalam memperkuat 
hubungan ini dengan dasar nilai-nilai 
demokrasi, kebebasan, aturan hukum bersama 
dan hormat terhadap hak asasi manusia. 

TENTANG STRATEGI
PM Modi dan Presiden Macron menandatangani 
“Kesepakatan antara Pemerintah Republik India 
dan Pemerintah Republik Perancis mengenai 
Pertukaran dan Perlindungan Timbak Balik 
dari Informasi Rahasia dan Dilindungi” di 
New Delhi, yang mencerminkan dalamnya 
kepercayaan strategis yang dua negara ini 
bagi. Mereka juga menekankan kepentingan 
kerja sama di di bidang maritim, khususnya di 
wilayah Samudra Hindia. Mereka menyatakan 
bahwa pemeliharaan keamanan di jalur laur 
internasional merupakan hal yang penting, 
dengan tidak merintangi perdagangan 
dan komunikasi bersama dengan hukum 
internasional, melawan pembajakan maritim 
dan terorisme, dan mewujudkan “koordinasi 
yang lebih besar dalam forum regional/
internasional” di wilayah tersebut.

Pengadaan pelatihan militer bersama 
secara reguler juga ditekankan, dan kedua 

Presiden Macron 
didampingi sang 
istri bersama 
Presiden India, 
Ram Nath Kovind, 
sang istri dan PM 
Modi pada acara 
Rashtrapati Bhavan
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perdana menteri ini menyambut keberhasilan 
pelaksanaan pelatihan angkatan laut Varuna dan 
pelatihan angkatan darat Shakti yang digelar 
di Perancis masing-masing pada April 2017 dan 
Januari 2018. Kedua pihak ini sepakat untuk 
“memelihara tingkat kualitas operasional dari 
pelatihan ini di masa mendatang”, begitu bunyi 
pernyataan bersama.

TENTANG TERORISME
Melawan terorisme di segala manifestasinya, 
termasuk terorisme lintas batas dan insiden 
terkait teror di Perancis serta India, PM Modi dan 
Presiden Macron mengingat kembali pernyataan 
bersama tentang terorisme yang telah diadopsi 
oleh kedua negara in di tahun 2016 dan 
menegaskan kembali komitmen mereka dalam 

menghilangkan terorisme di muka bumi. Mereka 
juga sepakat bahwa komunitas internasional 
harus memainkan peran yang lebih besar 
dalam membendung pendanaan terorisme, dan 
menyambut organisasi Konferensi Internasional 
dalam Pemberantasan Pendanaan Terorisme 
yang digelar di Perancis pada bulan April 2018 
oleh pemerintah Perancis.

EKONOMI DAN PERTUKARAN
Mengakui hubungan baik antara India dan 
Perancis di bidang kerjasama ekonomi, 
pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan 
terorisme, PM Modi dan Presiden Macron 
menandatangani sebuah kesepakatan kemitraan 
bilateral tentang migrasi dan mobilitas. Menurut 
bunyi pernyataan bersama, kesepakatan ini 

Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj menyambut Presiden Macron di New Delhi pada tanggal 10 Maret lalu
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akan “memfasilitasi mahasiwa dan mobilitas 
profesional antara Perancis dan India dengan 
melonggarkan kondisi untuk masuk dan tinggal 
jangka panjang di kedua negara ini”.

Kedua pemimpin negara ini menekankan 
pentingnya pertukaran tenaga ahli yang 
berkelanjutan dan menggarisbawahi perlunya 
program pertukaran pemuda yang lebih banyak. 
Untuk mewujudkan visi ini, mereka menyambut 
peluncuran Program Perancis-India untuk Masa 
Depan, sebuah inisiatif Perancis yang bertujuan 
untuk membina pertukaran pemuda. Pada 
tanggal 10 Maret, Menteri Luar Negeri India, 
Sushma Swaraj meminta Presiden Macron untuk 
mendiskusikan peningkatan lebih lanjut dalam 

kemitraan strategis antara India dan Perancis di 
bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, 
keamanan, pertahanan, budaya, pendidikan dan 
hubungan orang ke orang.

KEKHAWATIRAN IKLIM
Menegaskan kembali komitmen mereka untuk 
memimpin perjuangan global mengatasi 
perubahan iklim dengan prinsip dalam 
“membangun keadilan iklim, mendorong 
ketahanan iklim dan mengurangi emisi gas rumah 
kaca”, kedua pihak sepakat bahwa mereka akan 
sepenuhnya menerapkan Kesepakatan Iklim 
Perancis ini. Mereka sepakat untuk melakukan hal 
ini “sebagai bagian dari proses global yang tidak 
dapat dirubah dalam mengatasi perubahan iklim”. 
PM Modi dan Presiden Macron secara bersama-
sama meresmikan sebuah pabrik tenaga surya 
100 MWp di Mirzapur, Uttar Pradesh, selama 
kunjungan tersebut, dan menyambut Perjanjian 
Kerangka Aliansi Surya Internasional (ISA) yang 
telah berlaku, dan menanti Konferensi Pendirian 
ISA pada tanggal 11 Maret 2018 di New Delhi.

Perdana Menteri India  dan Presiden 
Perancis menggarisbawahi perlunya 
lebih pertukaran pemuda yang lebih 
banyak lagi di masa depan

PM Modi dan Presiden 
Macron meresmikan 
pabrik tenaga surya 100 
MWp di Mirzapur pada 
tanggal 12 Maret silam
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Dengan melakukan kunjungan produksi ke empat negara di Uni Eropa dari tanggal 17 
hingga 23 Juni, 2018, Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj memberikan dorongan 

terhadap momentum tingkat tinggi antara India dan Uni Eropa

UNI EROPA
DALAM LANGKAH BERSAMA

Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj bersama Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, Bangsawan Besar Luksemburg
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EAM Swaraj bertemu dengan Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte

Mengunjungi empat negara dalam 
satu perjalanan, Menteri Luar 
Negeri India, Sushma Swaraj 
melakukan kunjungan resmi 
ke Italia, Perancis, Luxembourg 

dan Belgia dari tanggal 17 hingga 23 Juni lalu. 
Persinggahan Eropa-nya ini terbukti sangat 
signifikan berkenaan dengan berbagai aspek 
dari kebijakan asing India, dan memberikan jalan 
bagi serangkaian pertukaran dan dialog penting 
tentang berbagai isu bilateral, regional dan 
global. Keempat kunjungan ini secara bersamaan 
berfungsi sebagai sebuah langkah dalam 
memperkuat hubungan strategis India dengan 
Uni Eropa.

ITALIA
Menandai pertukaran politik signifikan pertama 
antara India dan Italia sejak pelantikan Perdana 

Menteri Italia, Giuseppe Conte pada Juni 2018 
silam, EAM Swaraj tiba di Italia pada tanggal 17 
Juni. Dalam agendanya di Roma, ia melakukan 
pertemuan dengan PM Conte dan menteri luar 
negeri Italia, Enzo Moavero Milanesi. Selama 
pertemuannya dengan Perdana Menteri Italia, 
EAM Swaraj menegaskan kembali komitmen 
India dalam memperkuat hubungan bilateral 
dengan Italia. Menurut siaran pers yang 
disebarkan oleh Kementrian Luar Negeri, 
Pemerintah India (MEA), ia juga menekankan 
bahwa kedua negara ini harus bekerja sama 
dan saling “mengkoordinasikan posisi dalam 
forum-forum multilateral”. Kedua pemimpin ini 
sepakat untuk saling mengidentifikasi bidang 
kerjasama baru, khususnya di bidang ekonomi. 
Dalam diskusinya dengan menteri luar negeri 
Italia, EAM Swaraj menyorot kebutuhan dalam 
membangun kemitraan di berbagai bidang 
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Kanan ke kiri: EAM Swaraj di Maison de l’Inde, sebuah asrama mahasiswa India di Kota Universitas Internasional di Paris; EAM Swaraj bertemu dengan Presiden Perancis, 
Emmanuel Macron

seperti perdagangan, budaya, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, dan pertukaran tenaga ahli. Kedua 
menteri ini juga menyambut perayaan bagi kedua 
negara yang menandai 70 tahun hubungan 
diplomatis antara India dan Italia.

PERANCIS
Menindaklanjuti kunjungan kenegaraan Presiden 
Perancis, Emmanuel Macron ke India pada 
bulan Maret 2018 lalu, Menteri Luar Negeri India 
mengunjungi Perancis dari tanggal 18 hingga 19 
Juni lalu. Bertemu dengan mitra Perancisnya, Jean-
Yves Le Drian, ia mengemukakan pandangannya 
tentang subjek yang menjadi kepentingan bersama 
sekaligus kedua negara ini juga menandai dua 
dekade kemitraan strategisnya. Ia juga meminta 
Presiden Macron untuk menyampaikan salam 
pribadi dari Presiden India, Ram Nath Kovind dan 
Perdana Menteri Narendra Modi. Beberapa dari 
keterlibatan lain sang menteri di Perancis selama 
kunjungan ini termasuk menghadiri upacara 

penamaan Pusat Budaya India menjadi Swami 
Vivekananda sebagai tamu kehormatan, yang 
mengunjungi Maison de l’Inde, sebuah asrama 
mahasiswa India di Kota Universitas Internasional di 
Paris dan mengunjungi sebuah resepsi komunitas 
India di Kedutaan India di kota tersebut. 

LUKSEMBURG
Kunjungan EAM Swaraj ke Luksemburg merupakan 
hal yang signifikan sebagaimana ini adalah 
kunjungan kenegaraan pertama ke negara tersebut 
bagi seorang menteri luar negeri India. Agenda 
sang menteri selama kunjungan dari tanggal 19-20 
Juni ini mencakup pertemuan dengan Bangsawan 
Besar Luksemburg, Henri Albert Gabriel Félix 
Marie Guillaume dan interaksi dengan Perdana 
Menteri Luksemburg, Xavier Bettel. Ia juga 
mengadakan pertemuan dengan menteri luar negeri 
setempat, Jean Asselborn dan menteri keuangan 
Luksemburg, Perre Gramegna. Mengakui investasi 
dan perdagangan sebagai pondasi dari hubungan 

IP_Indo.indb   36 13/09/18   5:34 pm



A P R I L - J U N I  2 0 1 8   |  37  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Kanan ke kiri: EAM Swaraj berjabat tangan dengan menteri luar negeri Luksemburg, Jean Asselborn; EAM Swaraj bersama Jean-Claude Juncker, presiden Komisi Eropa

diplomatis kokoh antara India dan Luksemburg, 
yang telah berlangsung selama 70 tahun pada 
tahun 2018 ini, EAM Swaraj berdiskusi dengan PM 
Bettel mengenai kepentingan dalam meningkatkan 
hubungan komersial antara India dan Uni Eropa, 
serta kerjasama di bidang di bidang digital dan 
luar angkasa.

BELGIA
Menyimpulkan serangkaian kunjungan dengan 
Belgia, Menteri Luar Negeri India tiba pada 

tanggal 20 Juni di Brussels, markas besar Uni 
Eropa. Menghabiskan dua hari di Belgia, agenda 
sang menteri mencakup pertemuan dengan Didier 
Reynders, wakil perdana menteri Belgia, dan menteri 
luar negeri Belgia, Jean-Claude Juncker, presiden 
Komisi Eropa, Antonia Tajani, presiden Parlemen 
Eropa, dan mitranya, Federica Mogherini, perwakilan 
tertinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan 
kebijakan keamanan dan wakil presiden Komisi 
Eropa. Beberapa keterlibatan sang menteri lainnya 
di Belgia termasuk memberikan pidato utama pada 
acara yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan 
Aksi Luar Eropa yang berjudul ‘Iklim, Perdamaian 
dan Keamanan: Waktunya untuk Bertindak’ dan 
memimpin perayaan Hari Internasional Yoga 
keempat yang jatuh pada tanggal 21 Juni di Parlemen 
Eropa. Lebih dari 200 orang, termasuk beberapa 
anggota Parlemen Eropa, Komisi Eropa serta 
komunitas India di Belgia menghadiri acara tersebut.

EAM Swaraj mengakui bahwa bidang 
investasi dan perdagangan sebagai 
pondasi hubungan diplomatis 
antara India dan Luxemburgs
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Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli menyambut Perdana Menteri India, Narendra Modi menjelang pembicaraan tingkat delegasi di Kathmandu

Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi ke Nepal (11 hingga 
12 Mei 2018) menjadi saksi akan hubungan persahabatan dan bilateral 

yang kuat antara kedua negara tetangga ini

YANG LEBIT ERAT
MENEMPA JALINAN PERSAHABATAN
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PM Modi disambut pada Upacara Penyambutan di Kathmandu pada tanggal 11 Mei

Menandai kunjungan 
tingkat tinggi pertama dari 
India sejak pembetukan 
pemerintah baru di Nepal, 
Perdana Menteri Narendra 

Modi melakukan kunjungan kenegaraan 
selama dua hari ke negara tersebut dari 
tanggal 11 hingga 12 Mei 2018. “Meskipun saya 
memiliki koneksi yang terbilang tua dengan 
Nepal, ini merupakan kunjungan ketiga saya 
ke negara ini sebagai seorang Perdana Menteri 
India. Hal ini jelas mencerminkan seberapa 
dalam komitmen pemerintah India terhadap 
Nepal dan hubungan India-Nepal,” kata PM 
Modi dalam pernyataan pers di Kathmandu 
pada tanggal 11 Mei, dan menambahkan, 
“hubungan India dengan Nepal memiliki azas 
kekeluargaan dan persahabatan, dan berdiri 
pada pondasi kuat dari hubungan saling 
menguntungkan dan mendalam antara warga-

warganya.” Kunjungan ini selaras dengan 
tradisi pertukaran tingkat tinggi reguler antara 
kedua negara tetangga ini. Perdana Menteri 
Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli juga telah 
melakukan kunjungan kenegaraan ke India 
pada bulan April lalu.

PM Modi dan PM Oli menggelar 
pembicaraan tingkat delegasi pada hari 
pertama kunjungan ini, dalam suasana yang 
hangat dan ramah. Mengingat pertemuan 
sebelumnya di New Delhi, selama kunjungan 
Perdana Menteri Nepal ke India, mereka 
menegaskan kembali komitmen mereka untuk 
melakukan langkah-langkah efektif dalam 
penerapan seluruh perjanjian, serta inisiatif 
bilateral di bidang pertanian, perhubungan 
rel kereta api dan pembangunan saluran air 
pedalaman. “Saya menganggap kerjasama 
kita di bidang perairan pedalaman sangatlah 
penting. Nepal seharusnya tidak terkunci di 
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PM Modi bertemu 
dengan Presiden Nepal, 
Bidya Devi Bhandari

daratan, sebaliknya memiliki hubungan daratan 
dan perairan yang baik,” tegas PM Modi dalam 
sebuah pernyataan pers. “Menteri Pertanian 
kami akan segera bertemu dan bekerja dalam 
mempersiapkan sejumlah kerjasama di 
penelitian pertanian, pendidikan pertanian 
dan pembangunan pertanian. Survei tentang 
hubungan rel kereta api baru antara Raxaul dan 
Kathmandu akan segera dilaksanakan. Dan 
untuk memperkuat hubungan ini lebih lanjut di 
bidang perdagangan dan investasi, kami juga 
akan segera melakukan tinjauan komprehensif 
tentang Perjanjian Perdagangan,” tambahnya. 

“Nepal seharusnya tidak dikunci 
di darat, sebaliknya terhubung 
di darat dan air,” tegas PM Modi 
dalam pernyataan persnya

Perdana Menteri India juga menyapa Presiden 
Nepal, Bidya Devi Bhandari.

KERJASAMA BIDANG EKONOMI
Kedua pemimpin ini juga mendiskusikan 
perluasan kemitraan mereka dalam 
pembangunan sosio-ekonomik di kedua 
negara, yang berdasarkan azas rasa saling 
percaya dan manfaat, keadilan dan rasa hormat. 
Berbicara tentang hubungan perdagangan dan 
ekonomi antara India dan Nepal, pernyataan 
bersama yang diterbitkan oleh Kementrian Luar 
Negeri, Pemerintah India menyatakan bahwa 
PM Modi dan PM Oli “menyambut hasil dari 
pertemuan Komite Inter-Pemerintah yang baru-
baru ini digelar yang membahas tentang bidang 
Perdagangan, Transit dan Kerjasama untuk 
mengendalikan perdagangan yang tiak sah dan 
secara bersama memulai tinjauan komprehensif 
dari Perjanjian Perdagangan bilateral, dan 
untuk mempertimbangkan amandemen 
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PM Modi mengunjungi Kuil Pashupatinath di Kathmandu pada tanggal 12 Mei

terhadap Perjanjian Transit dan perjanjian-
perjanjian terkait dengan pandangan untuk 
lebih memfasilitasi akses Nepal ke pasar 
India, meningkatkan perdagangan bilateral 
secara keseluruhan, dan memudahkan transit 
perdagangan Nepal.”

URUSAN HUBUNGAN WARGA
Kedua pemimpin ini juga menyorot “peran 
katalisator dari konektivitas dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi serta mempromosikan 
gerakan warga antara kedua negara tetangga 
ini. Mereka juga mengakui pentingnya kontak 
warga ke warga dalam memelihara dan 
meningkatkan hubungan bilateral yang kuat. 
Memutuskan untuk “mengambil langkah 
lebih lanjut dalam meningkatkan konektivitas 
ekonomi dan fisik melalui udara, darat dan 
air”, PM Modi dan PM Oli mengarahkan 

para pejabat untuk memperluas kerjasama 
dalam bidang penerbangan sipil. Mereka juga 
menyerukan “diskusi teknis awal tentang rute 
masuk udara ke Nepal dengan para tim teknis 
dari kedua negara”.

SIRKUIT KEBUDAYAAN
Dengan maksud untuk memperkuat ikatan 
kebudayaan antara India dan Nepal, kedua 
perdana menteri ini meluncurkan Sirkuit 
pelayanan bus Ramayana Nepal-India 
selama kunjungan tersebut. Sirkuit ini akan 
menghubungkan Janakpur di Nepal, yang 
dipercaya sebagai tempat lahir Sita, dengan 
Ayodhya di India, serta kota-kota lainnya 
yang berkaitan dengan kisah epik Ramayana 
India. PM Modi dan PM Oli meresmikan bus 
langsung antara Janakpur dan Ayodhya pada 
tanggal 11 Mei.
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Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke 
Indonesia (29 hingga 31 Mei 2018) dan Singapura 
(31 Mei hingga 2 Juni 2018) menandai langkah pasti 
dalam memperkuat Kebijakan Aksi Timur India

AKSI TIMUR
KEBIJAKAN Tujuan utama dalam Kebijakan 

Aksi Timur India adalah untuk 
meningkatkan hubungan ekonomi, 
budaya dan strategi dengan negara-
negara di wilayah Asia-Pasifik 

melalui keterlibatan berkesinambungan baik 
di tingkat bilateral, regional dan multilateral. 
Menjunjung tinggi tujuan ini, Kunjungan 
Perdana Menteri Narendra Modi ke tidak negara 
di wilayah tersebut – Indonesia, Malaysia 
dan Singapura – menandai langkah yang 
menentukan dalam memperkuat hubungan 
strategis India dengan ketiga negara ASEAN ini. 
Sementara Indonesia dan Singapura menyambut 
PM Modi dalam kunjungan kenegaraan 
yang resmi, kunjungan persinggahannya 
di Kuala Lumpur, Malaysia mencakup 

Perdana Menteri India, Narendra Modi sedang disambut pada acara komunitas lokal di Indonesia pada tanggal 30 Mei 2018 silam. Ia sedang mengenakan pakaian yang 
menyandang cetakan tradisional Indonesia
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pertemuan singkat lagi penuh wawasan dengan 
Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, 
Dr Mahathir Mohamad. 

INDONESIA
PM Modi tiba di Indonesia pada tanggal 29 Mei 
untuk melakukan kunjungan resmi pertamanya 
di negara itu, atas undangan Presiden Indonesia, 
Joko Widodo. Agenda PM Modi untuk kunjungan 
ini mencakup pertemuan bilateral bersama 
Presiden Indonesia, diikuti dengan pertemuan 
tingkat delegasi antara kedua negara. Pertemuan 
bilateral dengan Presiden Widodo berlangsung 
dalam suasana yang hangat, dimana kedua 
pemimpin negara ini menggelar diskusi 
mendalam tentang masalah-masalah kepentingan 
bersama bilateral, regional dan global dan 
menentukan arah pasti dalam meningkatkan 

hubungan strategis antara India dan Indonesia. 
Pada akhirnya, disepakati bahwa kedua negara 
akan melakukan Pertemuan Tahunan, termasuk 
interaksi pada tingkat acara-acara multilateral. 

Berdasarkan bunyi pernyataan bersama 
yang diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri, 
Pemerintah India (MEA), Presiden Indonesia dan 
Perdana Menteri India juga menyambut adopsi 
dari “Visi Bersama dalam Kerjasama Maritim di 
wilayah Indo-Pasifik antara India dan Indonesia”. 

Atas: PM Modi bersama Presiden Indonesia, Joko Widodo; 
Kiri (atas ke bawah): PM Modi bersama Presiden Widodo 
sedang menggelar pembicaraan tingkat delegasi di Istana 
Merdeka, Jakarta pada tanggal 30 Mei 2018 lalu; Perdana 
Menteri India disambut oleh anak-anak Indonesia di 
Istana Merdeka, Jakarta

PM Modi dan Presiden Widodo 
menekankan komitmen mereka 
akan kerjasama berkesinambungan 
di bidang pertahanan
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PM Modi dan 
Presiden Widodo 
mengunjungi 
Masjid Istiqlal, 
masjid nasional 
Indonesia dan 
masjid terbesar 
se-Asia Tenggara
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PM Modi berangkat menuju Kuala Lumpur setelah setelah persinggahannya di Malaysia, dikawal oleh wakil perdana menteri Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail (kanan)

Mereka mengungkapkan rasa percaya diri 
bahwa kerjasama antara kedua negara dalam 
sektor maritim ini dapat ditingkatkan lebih 
lanjut dan juga berfungsi sebagai sumber dari 
stabilitas di wilayah tersebut pada tingkat yang 
lebih besar. Mereka menyambut hubungan 
strategis yang tumbuh antara India dan 
Indonesia di bidang-bidang seperti politik, 
pertahanan, keamanan dan ekonomi, dan 
“sepakat untuk saling memperkuat kerjasama 
di seluruh bidang dengan membangun sebuah 
Kemitraan Strategis Komprehensif Baru untuk 
membawa hubungan bilateral Indonesia dan 
India menuju era baru.”

Dengan penandatanganan Perjanjian 
Kerjasama Pertahanan (DCA) antara India 
dan Indonesia, Presiden Widodo dan PM 
Modi menekankan komitmen mereka akan 
kerjasama berkelanjutan di bidang pertahanan. 
Menanti pertemuan Komite Kerjasama 

Pertahanan Bersama Keenam pada Agustus 
2018 mendatang, mereka juga setuju untuk 
membangun “rasa saling percaya melalui 
pertemuan reguler dan staff yang akan 
membicarakan tentang angkatan darat, 
angkatan laut dan angkatan udara antar 
kedua negara.”

Di bidang ekonomi khususnya, kedua 
pemimpin ini menekankan perlunya 
penyimpulan awal dari Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Regional (RCEP) dan 
menginstruksikan pejabat terkait untuk 
bekerja dalam memperkuat kerjasama 
antara India dan ASEAN guna membangun 
hubungan perdagangan yang saling 
menguntungkan antara kedua badan besar 
ini. Menyorot pentingnya pembangunan 
infrastruktur, Presiden Widodo juga mengakui 
dan berterima kasih atas kontribusi India 
terhadap ekonomi Indonesia.
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Perdana Menteri India dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong selama pertemuan di Istana pada tanggal 1 Juli 2018 lalu

 SINGAPURA
Perdana Menteri India dan Perdana Menteri 
Singapura, Lee Hsien Loong menggelar 
sebuah pertemuan bilateral pada tanggal 1 
Juni silam. Pada awal pertemuan ini, kedua 
pemimpin tersebut saling mengungkapkan 
kepuasan mereka terhadap kemajuan yang 
sehat dari hubungan bilateral antara India dan 
Singapura sejak penandatanganan Deklarasi 
Bersama tentang Kemitraan Strategis selama 

kunjungan PM Modi sebelumnya di Singapura 
pada November 2015 lalu. Mereka juga saling 
mengekspresikan dukungan mereka untuk 
angkatan bersenjata kedua negara, untuk 
mempertahankan latihan tahunan, kunjungan 
niat baik dan pertukaran tenaga profesional, 
menantikan edisi ke-25 dari SIMBEX, pelatihan 
angkatan laut tahunan bilateral.

Mengakui kerjasama antara India dan 
Singapura di tingkat regional serta international, 
kedua pemimpin ini saling menegaskan 
komitmen mereka untuk memperkuat hubungan 
di, Organisasi Perdagangan Dunia, Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, Asosiasi Lingkar Samudra 
Hindia, Gerakan Non-Blok, Negara-Negara 
Persemakmuran dan forum-forum terkait, dan 
mekanisme kerjasama regional lainnya.

“Hari ini, kita dipanggil untuk 
mengabaikan divisi dan 
kompetisi untuk saling bekerja 
sama,” kata PM Modi
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Salah satu agenda kunjungan PM Modi 
ke Singapura adalah untuk menyampaikan 
pidato utama di Dialog Shangri La pada 
tanggal 1 Juni 2018 lalu. Selama pidato ini, ia 
menyoroti pentingan keberadaan Singapura 
dalam kebijakan asing India, dengan 
mengatakan: “Singapura adalah sarana kami 
menuju ASEAN. Negara ini telah, selama 
berabad-abad, menjadi pintu gerbang bagi 
India ke wilayah Timur.” Berbicara tentang 
membangun sebuah agenda komprehensif 
dari kerjasama regional melalui Asosiasi 
Lingkar Samudra Hindia, ia menambahkan, 
“Kami juga harus bekerja dengan mitra-
mitra di luar Wilayah Samudra Hindia untuk 
memastikan bahwa rute transit global terus 
damai dan gratis untuk semua.” Sejalan 
dengan semangat yang terletak di jantung 
Kebijakan Aksi Timur India, Perdana Menteri 
India menegaskan bahwa keterlibatan India 
yang terus berkembang dengan wilayah 

PM Modi 
menyampaikan 

pidato utamanya 
di acara Dialog 

Shangri La pada 
tanggal 1 Juni 2018

Asia Tenggara digarisbawahi dengan tujuan 
untuk menempa kerjasama ekonomi dan 
pertahanan yang lebih mendalam di wilayah 
ini. “Ini adalah dunia dimana keberuntungan 
dan kegagalan tidak dapat dipisahkan. Dan, 
tidak ada negara yang mampu membentuk 
dan melindungi dirinya sendiri,” tegasnya, 
menyorot pentingnya mempertahankan 
perdamaian dan stabilitas sebagai tujuan yang 
lebih besar bagi wilayah Timur sebagai satu 
persatuan sebagaimana ia menambahkan, 
“Indo-Pasifik adalah wilayah alami. Ini adalah 
rumah bagi peluang dan tantangan yang tak 
terhingga. Saya semakin yakin setiap harinya 
bahwa takdir dari mereka yang tinggal di 
wilayah ini saling terhubung. Saat ini, kita 
sedang dipanggil untuk mengabaikan divisi 
dan kompetisi untuk bekerja secara bersama… 
Inklusivitas, keterbukaan dan sentralitas serta 
kesatuan ASEAN, oleh karena itu, terletak pada 
jantung Indo-Pasifik baru.

Sorotan dari pidato utama 
PM Modi

•	 “Takdir dunia ini akan sangat dipengaruhi 
oleh alur pembangunan di wilayah 
Indo-Pasifik.”

•	 “Hubungan kita dengan Jepang – mulai 
dari bidang ekonomi dan strategi – telah 
sepenuhnya berevolusi. Hubungan ini 
adalah sebuah kemitraan substansi dan 
tujuan besar yang menjadi batu penjuru 
dari Kebijakan Aksi Timur India.”

•	 “Kita akan segera memulai pelatihan 
tri-lateral baru dengan Singapura dan 
kami berharap dapat memperluasnya ke 
negara-negara ASEAN lainnya.”

•	 “ASEAN mewakili tingkat keanekaragaman 
budaya, agama, bahasa, pemerintahan 
dan kemakmuran terbesar dari kelompok 
mana pun di dunia.”

•	 “Di India, misi utama kami adalah untuk 
mengubah India menjadi New India pada 
tahun 2022, ketika usia Kemerdekaan 
India mencapai 75 tahun.” 
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Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, 
melakukan kunjungan kenegaraan ke 

Afrika Selatan dari tanggal 3 hingga 7 Juli 
2018 dan merayakan 25 tahun hubungan 

diplomatis antara kedua negara

Pada sore hari tanggal 3 Juni 2018, 
Menteri Luar Negeri India, Sushma 
Swaraj tiba di Johannesburg, Afrika 
Selatan. Tujuan dari kunjungan lima 
hari ini adalah untuk menghadiri 

pertemuan Menteri-Menteri Asing negara BRICS 
di Pretoria dan juga untuk menjadi pemimpin 
pertemuan Menteri-Menteri IBSA. Ia menerima 
sambutan yang hangat di Johannesburg dari 
menteri hubungan dan kerjasama internasional 
Afrika Selatan, Luwellyn Landers. Tahun 2018 
merupakan tahun yang penting bagi hubungan 
India-Afrika Selatan sebagaimana tahun ini 
menandai 25 tahun terbangunnya hubungan 
diplomatis antara kedua negara.

DISKUSI BILATERAL
Pada hari pertama kunjungannya, EAM 
Swaraj menyapa Preside Afrika Selatan, Cyril 
Ramaphosa. Sang presiden dengan bahagia 
mengenang pertemuannya dengan Perdana 
Menteri India, Narendra Modi pada Pertemuan 

Negara-Negara Persemakmuran. Menurut 
pernyataan yang diterbitkan oleh Menteri 
Luar Negeri, Pemerintah India (MEA), EAM 
Swaraj juga menyebutkan bagaimana 2018 
telah menandai 100 tahun hari lahir pemimpin 
ikonik Afrika Selatan, Nelson Mandela, serta 
menjadi peringatan ke-125 tahun insiden 
Pietermaritzburg dimana Mahatma Gandhi 
diusir dari kompartemen kelas atas di sebuah 
kereta api. Diskusi mereka membahas beberapa 
isu di bidang kerjasama bilateral seperti 
pengembangan keterampilan, pertanian dan 
teknologi informatika.

BERTEMU DENGAN MENTERI-MENTERI 
NEGARA BRICS
Pada hari kedua kunjungannya, EAM Swaraj 
menghadiri Pertemuan Menteri-Menteri Asing 
Negara-Negara BRICS kedua di Pretoria, dimana 
ia bertemu dengan Lindiwe Sisulu, menteri 
hubungan dan kerjasama Afrika Selatan, yang 
memimpin pertemuan tersebut; Menteri luar 

DIALOG YANG
MEMBUAHKAN HASIL

Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj berangkat dari 
kunjungan lima harinya ke Afrika Selatan
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kami hari ini adalah kepentingan dalam 
mempersiapkan landasan untuk keberhasilan 
Pertemuan BRICS Johannesburg.”

PERTEMUAN MENTERI-MENTERI 
ASING IBSA
Pada hari yang sama, EAM Swaraj juga 
menghadiri pertemuan tak resmi dari Menteri-
Menteri Asing IBSA. Pertemuan ini dihadiri 
oleh menteri luar negeri Afrika Selatan, Sisulu 
dan menteri luar negeri Brazil, Galvao. Pada 
pertemuan ini, para pejabat ini saling bertukar 
pikiran tentang kerjasama pembangunan dan 
kerjasama Selatan-Selatan. Sesuai dengan 
bunyi pernyataan MEA, “Para menteri tersebut 
mengadopsi dan secara bersama merilis 
Deklarasi IBSA dan Kerjasama Selatan-Selatan, 
untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih 
mendalam tentang kerjasama pembangunan 
sebagai upaya umum dari Global South.”

EAM Swaraj menyampaikan pidatonya pada acara makan malam peringatan bersejarah 125 tahun di Stasiun Rel Kereta Api, Pietermaritzburg

negeri Rusia, Sergey Lavrov; menteri luar negeri, 
Wang Yi; dan menteri luar negeri Brazil, Marcos 
Bezzera Abbott Galvao. Menurut pernyataan 
MEA ini, para menteri tersebut saling “bertukar 
pandangan terhadap isu-isu kepentingan 
global di bidang politik, keamanan, ekonomi, 
keuangan dan pembangunan berkelanjutan, serta 
kerjasama intra-BRICS.” Seluruh menteri dan 
pejabat tersebut juga menegaskan kembali tekad 
mereka untuk mewujudkan arsitektur tata kelola 
ekonomi global yang lebih efektif dan reflektif 
dalam lansekap ekonomi global yang berlaku saat 
ini, dan yang juga akan meningkatkan suara dan 
representasi dari pasar-pasar negara berkembang.

Dalam pernyataannya selama sesi pembukaan 
dari pertemua tersebut, EAM Swaraj mengatakan, 
“Dalam waktu kurang dari dua bulan dari 
sekarang, para pemimpin kita akan bertemu 
di Johannesburg untuk menghadiri Pertemuan 
BRICS ke-10. Oleh kareta itu, pertimbangan 
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Menyuguhkan kemewahan, ketenaran dan ketegangan, Liga Premier 
India juga tentang menyatukan budaya dan sistem keyakinan yang 

berbeda, dan menumbuhkan semangat bagi olahraga ini

TANAH LAPANG UNTUK

PERSAHABATAN
OLEH HARBHAJAN SINGH
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Memang benar bahwa Liga Premier 
India (IPL) telah mengubah 
olahraga kriket India, sejak 
didirikan pada tahun 2008. 
Setelah sekarang melewati 11 

musim, saya bisa berbicara tanpa henti tentang 
manfaat dari liga ini. Sebaliknya, saya akan beri 
tahu anda, sebuah kisah tentang edisi tahun 2011 
yang saya percaya merupakan sebuah landmark.

Ketika Mumbai Indians tidak berhasil 
memenangkan IPL pada tahun itu, turnamen 
tersebut sangat membantu dalam meningkatkan 
hubungan saya dengan seorang atlit kriket 
Australia – Andrew Symonds. Ada riwayat yang 
melibatkan Symmo (Panggilan akrabnya) dan 
saya, sebagaimana para penggemar kriket sudah 
tahu. Kami terlibat dalam pertengkaran selama 
pertandingan Persahabatan di Sydney, pada tahun 
2008. Hari itu penuh darah dan rasa tidak percaya 
yang buruk.

Pada tahun 2011, Symmo dibeli oleh Mumbai 
Indians dan kami saling berbagi ruang ganti yang 
sama. Ada banyak spekulasi tentang bagaimana 
kami akan akur. Untuk membuat semua orang 
senang, semuanya berjalan lancar antara kami 

Para atlit kriket dari 
tim Kolkata Knight 
Riders memberi 
selamat kepada 
bowler Jacques Kallis 
setelah melakukan 
wicket selama 
pertandingan IPL 
di Kolkata

Virender Sehwag
Atlit kriket India

Salah satu hal yang 
signifikan yang IPL 
telah wujudkan bagi 
olahraga kriket India 

adalah bahwa IPL telah 
memberikan para atlit 
yang belum terkenal 
kesempatan bermain 
bagi tim kriket India

Sachin Tendulkar
Atlit kriket India

IPL sama kerasnya dan 
sama kompetitifnya 

dengan kriket 
internasional. IPL tidak 
hanya membantu para 
atlit kriket India, IPL 
juga telah membantu 

seluruh para atlit 
kriket di seluruh dunia
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berdua. Kami bisa melupakan seluruh hal yang terjadi 
pada insiden tersebut, dan bermain untuk tujuan 
bersama – untuk memenangkan pertandingan bagi 
tim kami. Kami sering keluar untuk makan malam 
dan juga melakukan obrolan dari hati ke hati. Semua 
berjalan baik dan hal ini membuat kami lebih nyaman 
dengan satu sama lain.

Hal ini, bagi saya pribadi, adalah seluruhnya 
tentang IPL – membangun jembatan dan 
memperkuat hubungan dengan para atlit 
internasional. Bagi orang luar, IPL mungkin terkesan 
lebih banyak tentang kemewahan dan uang, 
tetapi dari pandangan saya, IPL adalah melting pot 
dimana para atlit kriket dari berbagai bagian dunia 
berbeda disatukan untuk tujuan bersama. Anda 
belajar tentang budaya, bahasa, kebiasaan makan, 
kesuakaan dan ketidaksukaan yang berbeda selama 
tujuh minggu IPL setiap tahun. Anda bermain 
untuk 40 pertandingan lebih, tetapi membangun 
persahabatan seumur hidup.

Bagaimana lagi anda bisa menjelaskan bagaimana 
Stadium Chinnasawamy di Bengaluru bergema 
dengan teriakan “ABD…ABD…” ketika AB de Villiers 
yang lincah mendapat giliran memukul melawan 
India pada pertandingan Uji? Semua ini dia dapat 

Para penonton 
bersorak di tribun 
selama pertandingan 
IPL antara Rajasthan 
Royal dan Delhi 
Daredevils di Jaipur

Sunil Gavaskar
Mantan atlit kriket India

Salah satu hal yang 
membuat IPL unik 
adalah bahwa para 

fans kriket mendapat 
kesempatan untuk 

menyaksikan seluruh 
aspek dari olahraga ini 

dalam waktu cepat

Harbhajan Singh
Atlit kriket India

Anda belajar tentang 
budaya, bahasa, 

kebiasaan makan, 
kesukaan dan hal 
yang tidak disukai 

selama tujuh minggu 
dari IPL setiap tahun. 
Anda bermain selama 

40 pertandingan 
lebih tetapi menjalin 
persahabatan seumur 

hidup
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dari sejumlah besar popularitas yang ia peroleh di 
negara ini selama bertahun-tahun, bermain bagi 
Royal Challengers Bangalore (RCB). IPL adalah satu-
satunya panggung dimana anda akan menemukan 
legenda Australia, Ricky Pointing memberikan tips 
memukul kepada kapten kriket U-19 India, Prithvi 
Shaw di markas Delhi Daredevils. Saya bahkan telah 
melihat pemuda Inggris, Sam Billing mencoba untuk 
mencoba meminta saran Mahendra Singh Dhoni 
pada markas Chennai Super Kings.

Hari dimana olahraga kriket dikatakan olahraga 
orang elit sudah lewat, dengan klasifikasi seperti 
Gentlemen (kelas elit) dan Players (kelas pekerja) 
sebagaimana istilah ini ada pada era Inggris di abad 
ke-20. Di IPL, anda akan melihat putra pengemudi 
becak (Mohammed Siraj dari Hyderabad) dan putra 
dari petugas antar kirim silinder LPG (Rinku Singh 
dari Aligarh) yang telah berubah menjadi jutawan 
dalam semalam berkat kemampuan, keterampilan 
dan talenta yang dimilikinya.

IPL juga merupakan turnamen yang membantu 
India membangun hubungan kuat dengan 
negara-negara tetangganya seperti Afghanistan 
dan Nepal. India selalu memiliki hubungan yang 
baik dengan Afghanistan dan IPL telah menjadi 

sarana untuk memanfaatkan bakat dari para atlit 
kriket Afghanistan. Rashid Khan adalah nama yang 
tak asing bagi India berkat pertunjukkannya di 
IPL. Edisi tahun ini, atlit kriket muda berumur 17 
tahun, Mujeeb Zadran, yang ditemukan oleh para 
pencari talenta, memikat kerumuman India dengan 
pertunjukkannya yang menakjubkan. Singkatnya, 
IPL tidak hanya tentang kriket ataupun hiburan. 
IPL juga tentang ‘cricketainment’ – gabungan dari 
keduanya.

Hal lain yang berhasil IPL wujudkan adalah 
mendatangkan kerumunan baru yang cinta 
mendukung di tepi, romantis dengan sensasi 
permainan. Bagi mereka, soaring sixed dan rattling 
stumps lebih menarik dari pada pertandingan Uji 
tradisional. Dengan lebih dari 100 pertandingan Uji 
yang saya lakoni, saya tetap murni hati tetapi saya 
tidak dapat mengabaikan fakta bahwa negerasi 
selanjutnya menginginkan hiburan yang berbeda. 
Mereka ingin menonton bintang olahraga favorit 
mereka selama tiga jam dan disuguhkan hiburan 
murni setelah kembali dari penatnya kerja. IPL 
mampu memberikan mereka persis apa yang 
mereka inginkan dan mereka tidak mengeluh. Ini 
benar-benar hiburan yang mengasyikkan. 

Kiri ke kanan: Atlit kriket, Mohammad Sami bersama pelatih tim Delhi Daredevils, Ricky Pointing selama sesi latihan IPL; AB de Villiers melakukan selebrasi dengan 
Amit Mishra selama pertandingan IPL antara Deccan Chargers (kini Sunrisers Hyderabad) dan Delhi Daredevils
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Saat bulan suci Ramadan memuncak pada perayaan Idul 
Fitri, kami menyuguhkan anda momen kebahagiaan, doa dan 
berserah diri dari beberapa masjid-masjid terindah di India

LEBIH
DARI SUCI
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Masjid Vizhinjam, Thiruvananthapuram, Kerala 
(atas): Terletak di sebuah desa nelayan kecil yang 
berjarak sekitar 2 km dari Kovalam, masjid ini 
merupakan perpaduan sempurna dari kehebatan 
dan semangat.

Masjid Asafi, Lucknow, Uttar Pradesh (kanan): 
Terletak di dalam kompleks Bara Imambara yang 
ikonik, Masjid Asafi megah akan monumen populer 
dengan kemegahannya sebagaimana menara ini 
menjulang tinggi dengan segala keistimewaannya.
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Masjid Mekah, Hyderabad, 
Telangana (atas): Terletak 
berdekatan dengan 
Charminar, masjid yang 
dibangun dengan granit 
lokal ini merupakan salah 
satu masjid dengan bahan 
granit terbesar di India.

Hazratbal, Srinagar, 
Jammu dan Kashmir (kiri 
dan kanan): Di sepanjang 
pinggiran Danau Dal berdiri 
masjid putih murni yang 
dipercaya menjadi rumah 
bagi sehelai jenggot Nabi 
Muhammad saw.
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Masjid Jama, New Delhi: Masjid terbesar 
di India, Masjid Jama mampu menampung 
25,000 orang di halamannya! Masjid ini 
masih menjadi bukti kemewahan terakhir 
dari kaisar Mughal, Shah Jahan, yang mulai 
membangun masjid ini pada tahun 1644 M. 
Sangat dekoratif dalam gaya arsitekturnya, 
masjid ini memiliki tiga pintu gerbang, 
empat menara dan dua menara yang 
dibangun menggunakan batu pasir merah 
dan marmer putih. Dalam foto-foto ini, para 
jamaah terlihat berada di samping tempat 
wudhu’ tempat di halaman masjid, beberapa 
dari mereka membasuh tangan dan kaki 
mereka dengan air sebagai bagian dari ritual 
pembersihan sebelum shalat.
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Dari kuil-kuil kuno dan desa-desa para seniman yang 
semarak akan pantai-pantai indah, dan hidangan seafood 
yang menggugah selera, inilah beberapa alasan mengapa 
Odisha harus menjadi tujuan liburan anda selanjutnya

KALINGA
OLEH MADHULIKA DASH 

Kuil Matahari 
yang terkenal 
di Konark

Pelajar dan pelancong, Hiuen Tsang pernah 
mengatakan, “Hal tentang Calingae 
(Kalinga, sebagaimana Odisha disebut 
dulunya) adalah bahwa anda dapat 
menemukan hal baru di setiap sudut, 

bahkan tempat yang anda telah telusuri sebelumnya.” 
Beberapa abad kemudian, pejabat Inggris, John Beames 
diinspirasi oleh catatan sejarah seperti ketika Tsang 
berkunjung ke wilayah tersebut. Setelah menghabiskan 
beberapa bulan menelusuri harta karun Odisha, ia 
menyebut wilayah ini sebagai “rahasia tersembunyi 
paling menarik dari tanah India yang besar”.

Saat ini, Odisha masih menjadi tanah bagi 
keindahan tak tersentuh dan mistisisme kuno bahka 
ketika wilayah ini merangkul modernitas dalam kondisi 
terbaiknya – Bhubaneswar, ibukotanya, kini merupakan 
Kota Cerdas, sejalan dengan Misi Kota Cerdas Perdana 
Menteri India yang diluncurkan pada tahun 2015. 
Dengan kekayaan praktik artistik dan budaya, beberapa 
dari kuil paling indah di negara ini dan dunia berada di 
tempat ini, wilayah ini dapat memberikan anda banyak 
kesempatan untuk keluar dari kuruman kota dan 
ingin diremajakan kembali. Singkatnya, dimana anda 
akan dapat menemukan danau air payau terbesar di 
Asia ( danau Chilika), berbagai pantai murni, mata air 
panas yang menarik (Taptapani), satwa liar (Simlipal, 

DI JANTUNG
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Bhitarkanika, Nandan Kanan) dan bahkan sebuah 
biara Buddha kuno (Biswanath Hill)!

TRITUNGGAL EMAS
Tidak hanya ibu kota wilayah ini menjadi gerbang 
menuju detak jantungnya, tetapi Bhubaneswar 
juga merupakan, dalam banyak hal, menjadi 
mini-Odisha. Juga dikenal dengan sebutan 
“kota kuil India”, wilayah ini menjadi rumah bagi 
ratusan kuil dan menyuguhkan para pengunjung 
sebuah paradoks yang menarik: Kota tua 
bersejarah yang tumbuh bersama Kota Cerdas 
yang baru direncanakan, keduanya beresonansi 
dengan semangat dinamis Bhubaneswar dalam 
harmoni sempurna. Terletak di antara Dhauli dan 
Udaygiri, kompleks Buddha terbesar di Odisha, 
di sisi lain, juga dekat dengan Nandan Kanan, 
kebun binatang pertama India dan taman botani 
yang termasuk ke dalam Kebun Binatang dan 
Akuarium Asosiasi Dunia pada tahun 2009. Jika 
sejarah suatu tempat merupakan ketertarikan 
anda sebagai seorang pelancong, kota ini 
menyuguhkan beberapa musium menarik yang 

didedikasikan untuk kerajinan tangan, budaya 
suku dan bahkan naskah daun palem yang berasal 
dari periode abad pertengahan.

Dua jam perjalanan dari Bhubaneswar 
membawa anda ke Konark, dimana anda dapat 
mengunjungi kuil matahari yang ikonik. Dianggap 
sebagai salah satu representasi arsitektur kuil 
Odisha, kuil ini pernah dideskripsikan oleh penulis 
dan penyair, Rabindranath Tagore: “Disini, bahasa 
batu melampaui bahasa manusia.” Berangkat 
ke kota kuil Puri dari sini, tetapi tidak sebelum 
anda melakukan jalan-jalan di sepanjang pantai 
Chandrabhaga di dekatnya – sebuah surga 
matahari dan pasir yang tenang dan murni 
dimana anda akan menemukan wisatawan yang 
lebih sedikit dari kebanyakan pantai di wilayah ini. 
Seolah-olah hal itu tidak cukup menarik, dan jika 
anda beruntung, anda mungkin berkesempatan 
bertemu seniman pasir pemenang penghargaan, 
Sudarshan Patnaik, yang bekerja keras di salah 
satu mahakarya yang menggugah pikirannya. 

Tidak ada perjalanan ke Odisha yang dapat 
ditempuh kurang dari satu hari di Puri. Jelajahilah 

Kiri: Seniman pasir, 
Sudarshan Patnaik 
dengan salah satu 
mahakaryanya

Kanan: Dua anak 
laki-laki sedang 
menikmati perjalanan 
mengendarai kuda di 
pantai Puri
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Seafood di pantai
Pantai Puri memiliki banyak 
kegiatan yang ditawarkan, dari 
tunggangan unta hingga kuda 
dan lebih banyak lagi, tetapi 
anda tidak boleh lupa untuk 
mencicipi beberapa masakan 
seafood di salah satu kios di 
tepi pantai ini

Menonton Satwa Liar 
di Danau Chilika
Wilayah perbukitan dan 
hamparan berpasir yang 
mengelilingi Danau Chilika 
penuh dengan kroket, 
blackbuck, monyet, kucing 
pemburu, luwak, landak dan 
kuntul besar

Gupchup di Cuttack
Jika anda merupakan pecinta 
gol gappas, anda tidak boleh 
melewatkan versi khas Odisha 
dari masakan jalanan favorit 
India: pedas, tajam dan benar-
benar memuaskan!

YANG WAJIB 
DILAKUKAN
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Seorang seniman 
sedang melukis 
sebuah pattachitra di 
Raghurajpur

kuil Dewa Jagannath yang megah disini, beri 
penghormatan kepada dewa-dewa setempat dan 
cicipi khaja di sekitarnya – sebuah cemilan berbahan 
tepung renyah yang menjadi suguhan bagi mereka 
yang menyukai makanan manis.

Apa yang membuat kunjungan ke Puri lebih 
bernilai adalah perjalanan menuju tujuan, jika 
anda berkendara dari Bhubaneswar atau Konark. 
Pipli, sebuah dusun kecil yang terkenal akan karya 
aplikasinya yang unik, adalah tempat yang wajib 
dikunjungi, contohnya. Di dekat Puri juga terhadap 
Raghurajpur, desa seniman yang dihuni oleh ratusan 
pengrajin yang melestarikan dan mempromosikan 
seni dan kerajinan paling indah di wilayah tersebut. 
Desa ini sangat terkenal akan pattachitra, yang 
memiliki arti ‘kain yang dilukis’. Warna-warna 
cerah yang diterapkan oleh para seniman terampil 
pada kain seperti sutra tussar, setiap potongannya 
menceritakan episode mitologi dimana tergambar 
sosok seperti Dewa Jagannath, Dewa Balabhadra 
dan Dewi Subhadra. Tempat yang tidak boleh 
dilewatkan lainnya adalah Brahmagiri. Sebuah desa 
kecil yang aneh, desa ini merupakan rumah bagi 
kuil Baliharachandi. Legenda mengatakan bahwa 

Hari 1
Tiba di Bhubaneswar di pagi 
hari dan pergilah menuju 
kuil Lingaraj. Setelah sarapan 
pagi cepat dengan bara (kue 
lentil yang difermentasikan), 
chop (bola kentang berlapis 
adonan) dan guguni (sebuah 
lentil pedas), telusuri kuil ini 
dan kemudian jalan-jalan ke 
Dhauligiri dan Khandagiri. 
Berbagai kegiatan ini akan 
memakan waktu sehari penuh.

Hari 2
Berkendara ke Pantai 
Chandrabhaga di pagi hari, 
berhentilah di Pahala untuk 
mencicipi manisan chenna 
(keju lembut). Pergilah jalan-
jalan santai dan kemudian 
pergilah ke kuil matahari 
di Konark. Pergilah ke Puri 
untuk makan siang. Anda bisa 
memilih untuk menghabiskan 
seharian penuh menelusuri 
kota kuil ini atau habiskan 
beberapa jam disana dan 
pergilah menuju Raghurajpur 
untuk berinteraksi dengan 
para seniman disana. Jika 
anda beruntung, anda 
mungkin dapat menyaksikan 
pertunjukkan gotipua.

Hari 3
Anda dapat menghabiskan 
hari bahagia di Danau Chilika, 
menyaksikan keindahan alam 
yang menakjubkan dan juga 
cicipi beberapa makanan 
seafood yang dimasak dengan 
penggunaan sedikit minyak 
dan rempah.
Untuk informasi lebih lanjut 
kunjungi: odishatourism.gov.in 

ODISHA DALAM 
TIGA HARI
Meskipun tidak mungkin 
menelusuri seluruh wilayah 
dalam waktu singkat, anda 
pasti dapat menangkap 
beberapa kilasan yang 
mengesankan!
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Kuntul besar (burung yang bermigrasi) di dekat Danau Chilika

doa-doa dipanjatkan disini selama musim suci 
kuil tersebut. 

TERTUNDA DALAM WAKTU
Salah satu cara terbaik untuk merasakan pesona 
lokal Odisha adalah dengan menghabiskan 
beberapa jam menjelajahi jalanan Cuttack. 
Jalanan yang ramai dengan becak sepeda, mobil 
atau becam mesin kurang lebih terasa sama dan 
jalan-jalan ini dihidupi oleh orang-orang ceria 
yang menjalani hari-hari mereka, kota ini adalah 
kota sibuk yang diselimuti dengan pakaian kota 
tua. Rumah bagi Stadium Barabati – dengan 
berbagai macam makanan jalanan diluarnya – 

Cuttack juga merupakan kota yang memberikan 
wilayah ini makanan jalanan yang lezat: dahi 
bara-aloo dum, potongan adonan goreng yang 
disiram dengan yogurt, yang disajikan dengan 
sajian kentang pedas. Jika anda mendambakan 
beberapa terapi ritel, pergilah ke pasar filigri perak 
dan belilah pernak-pernik perak yang dibuat 
dengan kerajinan tinggi, dengan harga yang 
cukup terjangkau.

SYAIR KE HUTAN BELANTARA
Berkat hamparan hutan yang sebagian besar 
tak tersentuh, Odisha memiliki beberapa 
suaka margasatwa terbaik di negara ini yang 
menarik burung yang bermigrasi, Lumba-Lumba 
Irrawaddy (Chilika) dan bahkan kura-kura laut 
Olive ridley (Suaka Penyu Gahirmatha). Setiap 
tahun, Taman Nasional Simlipal menyambut 
Ruddy Mongoose, tupi terbang, kura-kura 
hitam dan biawak! Suaka Harimau Satkosia yang 
terletak di sepanjang ngarai Sungai Mahanadi, 
juga tempat yang harus dikunjungi.

Raghurajpur adalah rumah 
bagi ratusan pengrajin yang 
melestarikan bentuk-bentuk seni 
paling indah di wilayah ini
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MUSIK

Dari irama parodi lucu hingga puisi kontemporer yang keras, 
rap di India telah berkembang pesat

IDENTIAS

LIRIS
OLEH AARTI KAPUR SINGH

IP_Indo.indb   68 13/09/18   5:36 pm



A P R I L - J U N I  2 0 1 8   |  69  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Saat itu, malam November yang 
dingin, saya sedang berada di 
sebuah kampus di Chandigarh, di 
tengah-tengah kerumunan besar 
yang datang untuk menonton 

Raftaar, sebuah nama yang tak asing dalam 
dunia rap kontemporer India. Sebagaimana 
saya menonton rapper kelahiran Kerala dan 
besar di Delhi bernyanyi dalam bahasa Punjabi, 
setiap pertemuan antiknya selalu berakhir 
dengan tepuk tangan meriah, saya sadar bahwa 
rap desi memang sudah sangat diakui.

Pertama kali kami menyalakan televisi dan 
mendengar Baba Sehgal bernyanyi Thanda 
Thanda Pani, tidak ada yang tahu bahwa ia 
sedang nge-rap – mungkin Sehgal sendiri 
tidak menyadarinya. “Saya termasuk ke dalam 
keluarga kelas menengah dan harus datang dari 
Lucknow ke Mumbai. Ayah saya memberikan 
saya enam bulan untuk memenuhi impian saya. 
Ketika saya mendengar sebuah lagu berjudul 
Ice Ice Baby, saya merasa melodinya sangat 
cocok dan saya menciptakannya kembali 
dengan kisah saya sendiri. Label rekaman 
memberi tahu saya bahwa lagu ini tidak akan 
pernah terjual dan saya meminta mereka untuk 
merilisnya tanpa harus membayar saya seperser 
pun,” kenang Sehgal, yang menjadi legenda 
lagu pop tak lama setelah itu.

Orang-orang lain seperti Sylebhai, Blaaze 
dan Devang Patel pada akhirnya mengikuti. 
Memberikan gender ini rasa yang lebih 
menyatu, rapper asal UK, Apache Indian 
melakukan serangkaian hits selama tahun 
1990-an. Meskipun populer, bagaimanapun, 
musik rap masih terlihat sebagai resiko besar, 
dan tidak banyak peminat dalam industri 
musik. Walaupun sudah menjadi genre musik 
yang diakui secara luas di dunia Barat, genre 
ini masih menjadi rute yang tidak konvensional 
untuk menjadi terkenal di India.

Sebagai sebuah bentuk seni, rap yang 
berasal dari Afrika dan AS ini digunakan 
sebagai media untuk protes, memberi suara 
kepada mereka masyarakat pinggiran. Tetapi 
apa sebenarnya arti rap saat ini? Apakan 
rap masih digunakan sebagai sarana untuk 
protes? Raftaar mengatakan, “Bentuk penuh 
dari rap adalah ‘ritme dan puisi’. Anda dapat 
memasukkan seluruh cerita ke dalam dua menit 
lagu. Dan liriknya adalah kisah tentang apa 
yang anda lihat dan dengar di sekitar anda.

Gelombang rap yang muncul selama tahun 
90-an sekarang melihat kebangkitannya 

Bohemia merupakan 
rapper Punjabi 
pertama yang 

berhasil masuk ke 
10 Besar di Radio 

BBC Inggris
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dengan rap musik Punjabi masuk ke dalam aliran ini. 
Pujian tentang ini, sebagian besar, harus diberikan 
kepada penyanyi seperti Bohemia, rapper Punjabi 
pertama yang masuk ke dalam 10 Besar di Radio 
BBC Inggris dengan album pertamanya, Vich 
Pardesan De (2002). Dan juga karena pengaruhnya 
bahwa sebuah band papan bawah dengan nama 
Mafia Mundeer mulai muncul dari bayang-bayang. 
Anggota-anggota dari band ini kini memegang obor 
desi rap di India – Honey Singh, Badshah, Raftaar, 
Ikka dan lebih banyak lagi. 

“Ketika saya mulai nge-rap pada tahun 2013, 
hanya ada segelintir orang yang menulis irama 
mereka sendiri,” kenang Raftaar, “pada awalnya, 
sangat sedikit orang mendengarkan penyanyi rap 
Barat seperti Tupac Shakur atau NWA. Tidak ada 
sumber inspirasi dan rap hanya tentang irama 
dan  kesenangan tersendiri. Saat ini, rap dipahami 
sebagai sarana seni yang serius, yang berfokus pada 
penceritaan dan puisi.”

Pada tahun 2007, Hard Kaur muncul 
sebagai penyanyi rap wanita pertama India dan 
memecahkan stereotip yang ada. “Saya telah 
menekuni musik rap selama 20 tahun. Pada 
awalnya, rap hanya merupakan jenis dari musik, 
dan kemudian genre ini mulai digunakan untuk 
menceritakan pengalaman pribadi orang-orang. 
Setelah itu, genre ini mulai digunakan untuk 
menyuarakan masalah sosial dan politik. Tentu 
saja, terdapat jenis rap yang lebih sembrono, tetapi 
pada akhirnya, hal ini tergantung pada apa yang 
orang-orang pilih untuk didengarkan. Bagi para 
penyanyi rap yang serius, bentuk ini adalah tentang 
memiliki dan mengungkapkan sebuah identitas 
mereka sendiri.”

Bohemia meyakini bahwa rap adalah sebuah 
ungkapan dari perubahan pribadi dan sosial. Bait Atas ke bawah: Baba Sehgal; Raftaar; Hard Kaur

Gelombang rap yang muncul 
selama tahun 90-an kini 
menyaksikan kebangkitannya 
dengan musik rap Punjabi yang 
mulai muncul ke permukaan
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RAP DEMI SEBUAH 
PERNYATAAN

Raja Kumari 
Lirik dan penampilannya 
membuat pernyataan 
tentang siapa ia sebenarnya: 
penggabungan budaya, 
dengan warisan Indo-Amerika 

AllOK 
Aktor dan rapper Kannada, 
Alok Babu, atau AllOK 
sebagaimana ia dikenal, 
menggunakan rap untuk 
mempromosikan budaya dan 
bahasa Kannada

Khasi Bloodz 
Seorang kelompok penyanyi 
rap indie dari Meghalaya, 
lirik mereka dilahirkan dari 
isu yang berdampak pada 
kehidupan para pemuda di kota 
mereka, Shillong

rap, contohnya, berfungsi sebagai sebuah pengingat 
instan akan akar-akarnya. “Orang-orang seperti Faiz 
Ahmed Faiz, dan Mirza Ghalib merupakan ikon saya 
dan kebanyakan lirik saya terinspirasi dari mereka. 
Contohnya, dalam salah satu lagu saya, saya berbicara 
tentang ‘going beyond the stars’, ide tersebut berasal 
dari lagu Allama Iqbal yang berjudul ‘Sitaron Se Aagay 
Jahan Aur Bhi Hain’.”

Mungkin pergeseran terbesar yang terjadi sebagai 
bagian dari kebangkitan rap di kehidupan saat ini, adalah 
kemunculan dari penyanyi musik papan bawah, indie 
yang mengkritik aspek realita sosial yang lagu rap biasa 
tidak selalunya singgung. Prabh Deep, penyanyi rap 
berusia 23 tahun dari Delhi yang telah menarik perhatian 
akan irama sadar sosialnya, mendokumentasikan 
kehidupan gang Tilak Nagar Delhi Barat dengan 
berani dan realita yang rinci. Ia mewakili musik rap 
yang seringkali dikaitkan dengan musik jalanan, 
membawanya kembali ke bentuk paling awal dan paling 
nyata – persis seperti rap yang seharusnya ada.

Prabh Deep
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Terdapat banyak harta karun sejarah dan budaya tersebar di seluruh India yang sangat 
berharga untuk dikunjungi dari pada sekedar dilewatkan begitu saja. Lancong warisan di 

berbagai wilayah ini memperkenalkan para pengunjung ke banyak hal baru di hidup mereka. 
Kami memberi anda sekilas tentang empat lancong warisan yang harus anda lakukan

PERJALANAN YANG

PATUT DIKENANG
OLEH MADHAVI KAPOOR
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Kiri ke kanan: Teras dari rumah warna di Kahmir; Sebuah masjid di 
sepanjang perjalanan lancong warisan dari Patthar Masjid hingga kuil 

Khanqah-i-Mualla di Kashmir; Sebuah rumah di Kashmir

Bahkan sebagaimana beberapa landmark 
paling ikonik India terus menarik 
para pelancong dari seluruh dunia, 
tersembunyi di seluruh pemandangannya 
harta karun sejarah yang menunggu 

untuk ditelusuri. Dipandu oleh sejumlah 
perkumpulan organisasi saat ini, lancong warisan 
terus mendapatkan banyak popularitas di negara 
ini. Memperkenalkan orang-orang kepada aspek-
aspek tak terlihat dari berbagai kota, dengan warisan 
budaya dan arsitektur yang kental, memungkinkan 
mereka untuk melihat lebih dalam tentang India 
yang telah mereka bangga-banggakan, dalam 
segala kemegahannya. 

KASHMIR, JAMMU & KASHMIR
Kashmir memiliki sekitar 12 koridor warisan. Tetapi 
salah satu yang merangkum seni, budaya, warisan 
dan arsitektur negara yang paling diingat dimulai 
dari Masjid Patthar bersejarah, yang terletak di dekat 

Sungai Jhelum, dan perjalanan ini ditutup dengan 
kunjungan ke kuil Khanqah-i-Mualla. “Masjid 
Patthar yang berasal dari abad ke-18 ini dibangun 
oleh Noor Jehan dan telah berdiri hingga saat ini 
sebagai sebuah simbol kekuatan,” kata pemimpin 
pelancong, Taha Mughal, yang memandu kami di 
sepanjang jembatan Zaina Kadal, salah satu dari 
tujuh jembatan terindah di atas Sungai Jhelum yang 
dibangun oleh raja Zain-ul-Abidin. Jhelum ghat 
adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati 
arsitektur lokal. “Rumah-rumah disini merupakan 
contoh terbaik dari arsitektur Kashmir dan juga 
mencerminkan pengaruh jajahan. Struktur rumah-
rumah tersebut dibangun menggunakan sistem 
konstruksi dhajji dewari, yang terdiri dari kerangka 
kayu yang diperkuat dalam pola yang berbeda. Jarak 
antara bingkai diisi dengan batu atau batu bata 
yang secara tradisional diletakkan di dalam lumpur 
mortar. Teknik ini dipercaya dapa membuat struktur 
yang tahan akan bencana gempa,” tambah Mughal.
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ORCHHA, MADHYA PRADESH
Kota kuno Orchha di Madhya Pradesh ini 
sarat akan banyak cerita. Kota ini dipercaya 
telah menjadi ibu kota kedua dari kerajaan 
Bundelkhand dan didirikan oleh raja 
pertamanya, Rudra Pratap Singh. Nitin Kumar 
Kharem, pemimpin pemandu, membagikan 
bahwa salah satu sorotan dari lancong 
warisan di Orchha adalah Jahangir Mahal, 
sebuah istana hiasan yang dibangun untuk 
menghormati kaisar Mughal, Jahangir. 
Dengan beberapa lengkungan dan kubah 
yang indah, istana ini dibangun oleh Bir Singh 
Deo sekitar abad ke-17. Sebagaimana saya 
dipandu selama di istana tersebut, saya sadar 
terdapat sebuah labirin tangga curam, lorong 
misterius dan jendela kisi-kisi yang indah.

Tempat yang wajib dikunjungi lainnya 
dalam perjalanan ini adalah Chhatris, atau 14 
monumen makan kerajaan yang dibangun 
sebagai penghormatan terhadap raja-raja 
Orchha. Perjalanan di sepanjang air yang 
dangkal ini membuatku melihat sekilah 
kehidupan lokal pada masa itu, sebagaimana 
orang-orang bersama-sama mencuci pakaian 
dan saling menikmati waktu ceria.

Kiri ke kanan: Jahangir Mahal di Orchha, Madhya Pradesh; 
Tugu Peringatan Mahakavi Bharatiyar di Puducherry
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MAWPHLANG, MEGHALAYA
Apakah anda tahu bahwa tersimpan di tengah-tengah 
dedaunan hijau yang subur di Perbukitan Khasi di 
Meghalaya, terdapat hutan yang dianggap sakral oleh 
para penduduk asli selama berabad-abad? Hutan Suci 
Mawphlang, yang terletak sekitar 25 km dari Shillong, 
adalah surga bagi pohon-pohon berbunga, anggrek 
eksotis dan kupu-kupu yang indah. Naphibahun 
Lyngdoh, pemimpin pemandu memberi tahu kami 
bahwa tempat ini juga mungkin merupakan rumah 
bagi makhluk suci. “Dipercaya bahwa hutan ini 
merupakan tempat tinggal dari U Ryn-gkew U Basa, roh 
pelindung atau dewa pelindung,” katanya. Beberapa 
menit kemudian, saya melangkah keluar dari semak 
hijau menuju ruang kedamaian, kemegahan alami dan 
padang belantara yang tak tersentuh. Merusak pohon 
dengan cara apapun adalah hal yang tidak lumrah 
disini – alam memegang kepentingan yang luar biasa 
dalam budaya Khasi dan semangat konservasi tertanam 
secara mendalam pada gaya hidup para penduduk asli 
serta selayaknya hutan subur yang saya lihat di sekitar 
saya ini. Sebagaimana Lyngdoh katakan, saya bertanya-
tanya seberapa banyak harta karun tersembunyi yang 
terdapat di India, tersebar di sepanjang daratannya.

Pemanjangan Hutan Suci Mawphlang, Meghalaya

PUDUCHERRY
Ratusan orang berjalan masuk dan keluar dari Jalan 
Easwaran Dharmarajan Koil di Puducherry setiap hari. 
Tetapi sedikit dari mereka yang sadar akan pentingnya 
jalan tersebut. Ini adalah jalan yang sama dimana 
Subramania Bharati, salah satu pelopor dari gerakan 
Kemerdekaan dari India Selatan, hidup dan bekerja 
beberapa tahun disana.

Lata Iyer, pemimpin pemandu memberi tahu kami: 
“Alasan saya menjalankan usaha lancong warisan ini 
adalah untuk memperkenalkan orang-orang dengan 
Bharati dan Bharathidasan, dua tokoh India Selatan 
yang sangat dihormati. Orang-orang berjalan melewati 
rumah Bharati setiap hari tanpa mengetahui bahwa 
rumah tersebut adalah pusat dari dimana ia memberikan 
seruan keras bagi perjuangan kemerdekaan india dan 
menyusun beberapa kata-kata terbaiknya. Ia juga 
menginspirasi muridnya, Bharathidasan, yang bersyair 
tentang keadilan sosial, kesetaraan dan pemberantasan 
kemiskinan.” Tempat tinggal Bharati yang terakhir kali 
diketahui terletak di Puducherry ini telah direnovasi 
agar dapat menjadi rumah bagi Peringatan Mahakavi 
Bharathiyar, sebuah musium yang menyorot kehidupan 
dalam kehidupan dan karya Bharati.  
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Sekilas dibalik layar dari film Ladies First, sebuah film dokumenter tentang 
pemanah India ternama, Deepika Kumari, yang telah membuat gelombang 

besar pada perayaan film-film international

PERTAMA
KEBERANIAN YANG

Pada Hari Wanita tahun ini, 
sebuah film tentang ‘kehebatan 
wanita’ telah ditayangkan 
bagi para penikmat film di 
Netflix seluruh dunia. Tanpa 

dibantu oleh efek suara, pahlawan wanita 
ini menunjukkan kekuatan supernya; 
ia meruntuhkan rintangan kemiskinan 
dan keterbatasan keadaan jender dan 
kelahirannya, dan berhasil meraih tingkat 
dunia. Si protagonist ini adalah Deepika 
Kumari, pemanah yang memenangkan 
medali emas di Kejuaraan Negara-Negara 
Persemakmuran, peraih Penghargaan 
Arjuna dan Padma Shri, yang harus berjuang 
sangat keras dan menghadapi tantangan di 
kampung halamannya, Ranchi, Jharkhand, 
sebelum ia dapat menjadi bagian dari 
sejarah olahraga India.

Film dokumenter berdurasi 39 menit ini 
berjudul Ladies First. Dan pasangan yang 

telah membuat Deepika menjadi bintang 
dari film dan ikon internationalnya ini adalah 
duo suami istri, Uraaz Bahl dan Shaana Levy 
Bahl. Sebagai penggemar olahraga, Uraaz 
pertama mengenal nama Deepika Kumari 
ketika menonton Olimpiade 2012. “Karena 
pada saat itu Deepika tidak menang, tidak 
banyak media yang menyorot tentangnya,” 
ingat Uraaz. “Akan tetapi, saat kejuaraan 
Olimpiade Rio 2016 hampir dimulai, saya 
mengingat bakatnya dan mulai menyaksikan 
aksinya.” Pada saat itulah ia mengetahui 
perjalanan inspiratif dari sang pemanah 
ini – mulai dari lahir di pinggir jalan hingga 
memenangkan medali emas di usianya yang 
ke-16, dan menjadi juara satu dunia! “Saya 
sadar saya harus menceritakan kisahnya, 
ungkapnya. Ia membagikan ide tersebut 
kepada Shaana, yang mengatakan: “Saya 
mengerti bahwa ini bukan tentang olahraga 
memanah, menang atau kalah – ini tentang 

OLEH AEKTA KAPOOR
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Deepika Kumari 
(tengah) berpose 
dengan medali 
emasnya bersama 
Alison Williamson 
dari Inggris (kiri) 
dan Dola Banerjee 
dari India (kanan) 
pada Kejuaraan 
Negara-Negara 
Persemakmuran 
2010

hal yang lebih besar dari itu. Kisahnya dapat 
menginspirasi banyak wanita dan atlit di India.” 
Pasangan ini kemudia menghubungi Akademi 
Memanah Tata di Jharkhand, dimana Deepika 
berlatih untuk kompetisi Olimpiade Rio. Sang 
pemanah awalnya sangat waspada karena ia 
pernah memiliki pengalaman negatif bersama 
media sebelumnya dan tidak ingin apapun 
mengganggu jadwalnya. “Tetapi begitu ia sadar 
bahwa kami hanya ingin mendokumentasikan 
kisah hidup dan latihannya, kewaspadaannya kian 
redup dan kami menjalin ikatan kepercayaan yang 
kuat,” ungkap Uraaz. 

Kedua sutradara film ini kemudian mulai 
mengikuti perjalanan sang atlit selama tiga 
tahun, tetap berhati-hari dan bekerja sesuai 
kebutuhan dan jadwalnya. “Kami ingin ia 
menang lebih dari apapun, dan hal terakhir yang 
kami mau adalah agar kamera ini membuatnya 
terkenal!” kata Shaana dan menambahkan 
bahwa mereka memilih perilisan Netflix melalui 
sinema karena mereka ingin membuat film ini 

lebih muda diakses ke ranah penonton dunia. 
Sebagai sutradara utama, Uraaz tidak hanya 
harus menghadapi serangkaian tantangannya 
sendiri dalam menarasikan sebuah kisah nyata 
kehidupan yang kuat, ia juga harus menghadapi 
momen pribadi tentang frustasi terhadap 
ketidakadilan yang ia saksikan dalam prosesnya. 
“Tantangan-tantangan yang Deepika harus 
hadapi di masa lalu sungguh membuatku geram,” 
katanya. Disamping latihannya, film ini juga 
menayangkan bagaimana budaya pedalaman 
dan tatanan sosial Jharkhand. “Kini, setelah 
membuat film Ladies First, mimpiku adalah 
untuk berkontribusi lebih signifikan dalam dunia 
olahraga di India dan membantu lebih banyak 
atlit berbakat lainnya untuk berkembang di 
panggung dunia,” tegasnya.

Menyebut projek ini dengan sebutan “sebuah 
film kecil dengan hati yang besar”, ia sangat 
gembira dengan respon dari film Ladies First yang 
ia terima dari para penonton India serta media 
internasional. Setelah film ini rilis, pemanah 
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Deepika Kumari 
melakukan 
selebrasi setelah 
memenangkan 
medali emas 
di Recurve 
Archery Wanita 
pada Kejuaraan 
Negara-Negara 
Persemakmuran 
2010

berusia 23 tahun ini telah berkunjung ke Shanghai 
dan dibanjiri dengan pujian dari para pelatih dan 
pemain tentang betapa inspiratif film tersebut 
bagi mereka. Ia masih berhubungan dengan Uraaz, 
yang memastikannya agar keduanya berbicara 
setidaknya sekali dalam seminggu.

Shaana juga mengenang tentang sosok 
para ibu-ibu yang berterima kasih karena telah 
membuat film ini: “Setelah menonton film ini, 
mereka sepakat untuk mengirimkan putri-putri 
mereka ke kelas berenang yang mereka dambakan, 
atau mendaftarkan mereka untuk ikut serta dalam 
olahraga yang mereka inginkan! Film ini memiliki 
kekuatan cerita sebagai alat dan katalis yang luar 
biasa untuk melakukan perubahan,” kata sang 
sutradara, yang percaya bahwa olahraga dapat 
dimanfaatkan untuk mengurangi kerentanan para 
wanita dan memberi mereka kesempatan dan 
keahlian yang diperlukan untuk menegosiasikan 
transisi kehidupan mereka. “Saya bangga telah 
dapat membagikan semangat dan kisah Deepika 
ke seluruh dunia.”

Tanggapan terhadap 
film ini benar-

benar menunjukkan 
kekuatan cerita 

sebagai alat 
dan katalis yang 
luar biasa untuk 

melakukan 
perubahan

Deepika Kumari
 Atlit Memanah

Ladies First berkisah 
tentang kehidupan saya 
sebagai atlit memanah, 

tetapi film ini juga 
menunjukkan sisi-sisi 

lain dari kehidupan 
saya. Film ini adalah 

kisa dari… hal-hal 
yang kita lakukan dan 

kita perjuangkan di 
sekitar mereka

Shaana Levy Bahl
Sutradara
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Kisah rempah-rempah ini lebih dan kurang 
mengisahkan tentang kuliner India itu 
sendiri, dengan segudang suguhan 
sebagaimana kuliner India disuguhkan 
dari satu wilayah ke wilayah lainnya; dari 

satu komunitas ke komunitas lainnya. Walaupun 
beberapa rempah telah menjadi bagian penting bagi 
masakan India saat ini, rempah-rempah ini memiliki 
asal-usul di negara-negara lain, menjadi bahan 
utama dalam banyak kuliner regional yang secara 
bersama menenun permadani kuliner yang hidup 
di negara ini. Setiap rumah tangga memiliki ruang 
untuk rempah-rempah ini di dapur mereka, dan 
beberapa dari rempah ini juga merupakan inti dari 
perawatan dan pengobatan Ayurveda untuk sakit 
gigi, kejang otot, flu, batuk, gangguan pencernaan 
dan lebih banyak lagi. Keempat rempah yang paling 

RASA
REMPAH

Empat rempah India, jintan, ketumbar, kunyit dan cabai 
– muncul dengan kisah menarik masing-masing. Kami 
memberi anda suguhan tentang apa yang membuat 

rempah-rempah ini begitu merekat dengan India, tak peduli 
dimanapun rempah-rempah ini berasal

OLEH MARRYAM H RESHII
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Tidak ada bahan yang lebih 
ramah bagi para vegetarian selain 
biji jintan hitam panggang

Atas (kiri ke kanan): Jintan; bubuk cabai merah

banyak digunakan di India ini adalah jintan, 
ketumbar, kunyit dan cabai. Meskipun rempah-
rempah ini juga dapat digunakan secara tunggal, 
keempat rempah ini sering digunakan sekaligus 
sebagai dasar dari beberapa persiapan saus, serta 
bahan aduk goreng.

JINTAN 
Salah satu rempah tertua yang tercatat dalam 
sejarah, jintan dipercaya berasal dari Mesir, dan 
telah digunakan di berbagai bagian dunia selama 

5,000 tahun! Hari ini, tidak hanya rempah ini 
digunakan di seluruh India tetapi juga digunakan 
secara luas dalam kuliner Meksiko dan Afrika 
Utara. Di India, sebagaimana jintan atau jeera 
tumbuh subur di daerah kering, sebagian besar 
rempah ini berasal dari Rajasthan dan Gujarat. 
Secara kebetulan, kedua wilayah ini juga memiliki 
jumlah besar dari komunitas vegetarian di 
India, termasuk Jains dan Marwaris, dan tidak 
ada rempah yang sesuai bagi para vegetarian 
yang menginkan cita rasa setinggi jintan hitam 
panggang. Sementara setiap rumah tangga di 
seluruh India menggunakan jeera, ada perbedaan 
dalam bagaimana setiap rumah tangga vegetarian 
mempersiapkannya. Dipanggang lembut dengan 
sepotong kecil mentega hingga berwarna 
kecoklatan dan harum, digiling hingga menjadi 
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bubuk halus kemudian disimpan. Rempah ini 
kemudian dapat digunakan untuk melunakkan 
aneka sayuran dan masakan India.

KETUMBAR
Selain methi (fenugreek), ketumbar dipercaya 
berasal dari Yunani. Jika ada sebuah rempah 
yang dapat digunakan sebagai bahan dasar 
sebuah hidangan masakah, itulah biji ketumbar. 
Sementara seluruh tanaman ketumbar, mulai 
dari akar dan biji hingga batang dan daun, dapat 
dimakan, hanya biji ketumbar yang dianggap 
sebagai rempah. Sisanya dimanfaatkan sebagai 
ramuan. Mahdya Pradesh adalah pemasok 
terbesar tumbuhan ketumbar. Bagaimanapun, 
para petani dari Bhopal menanam ketumbar 
untuk dipetik daunnya, sementara para petani 
dari Indore menanamnya untuk dipanen 

Ketumbar Indori adalah biji 
ketumbar dengan ukuran 
terbesar di negara ini, dengan 
bentuk panjang yang indah

Atas (kiri ke kanan): 
Kunyit; biji ketumbar

bijinya. Menariknya, ketumbar Indori adalah 
biji ketumbar dengan ukuran terbesar di 
negara ini, dengan bentuk panjang yang 
indah dibandingkan biji ketumbar di tempat 
lainnya dengan ukuran biji yang bulat dan 
kecil. Ayurdeva memberi tahu bahwa memasak 
dengan cilantro (sebagaimana daun ini 
dinamakan, untuk membedakannya dengan 
bijinya) dapat menurunkan efek keras dari 
air keras. Di wilayah-wilayah yang menerima 
pasokan air keras secara teratur, masakan ini 

IP_Indo.indb   83 13/09/18   5:37 pm



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  84  |  A P R I L - J U N I  2 0 1 8

KULINER

Seorang wanita sedang menjual rempah-rempah di sebuah pasar di Goa

menggabungkan lebih banyak ketumbar dalam 
masakan sehari-harinya.

KUNYIT
Secara lokal dikenal dengan nama haldi, rempah 
paling mendasar ini dipercaya berasal dari India 
– Tamil Nadu, lebih tepatnya, dan di Tamil Nadu, 
adalah wilayah Kunkunad yang menumbuhkan 
kunyit paling banyak. Ini merupakan satu-satunya 
rempah, yang telah bertahan selama berabad-
abad, menjadi sebuah bagian tak terpisahkan 
dari tidak hanya kuliner India, tetapi juga budaya 
India. Pasangan yang hendak menikah mewarnai 
baju pernikahan mereka dengan kunyit sebagai 
simbol keberuntungan di Tamil Nadu, dan pasta 
dan air kunyit adalah bagian vital pada perayaan 
pra-wedding di Bengal Barat, contohnya. Tidak 

dipungkiri lagi bahwa haldi tumbuh di setiap 
sudut negara ini, termasuk wilayah Timur Laut 
dimana, selain digunakan sebagai rempah, kunyit 
juga digunakan sebagai pewarna untuk pakaian 
sutra mentah. Di Goa, nasi yang ditumbuk kasar 
di antara dua daun tanaman kunyit dapat menjadi 
sebuah makanan lezat di musim hujan. Aroma 
kunyit meresap ke patoleo sebagaimana masakan 
ini disebut.

CABAI
Tidak ada rempah yang paling baru lainnya yang 
mencapai pantai India selain cabai. Juga, tidak ada 
rempah yang dimasukkan secara antusias ke dalam 
masakan kami selain cabai. Walaupun catatan ini 
seringkali bertentangan, kabar simpang siur dari 
para sejarawan mengatakan orang Portugis yang 
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Jintan, cabai 
merah, kunyit 
dan ketumbar 

merupakan bahan 
pokok yang 

digunakan di 
berbagai macam 

masakan India

membawa cabai pertama kali ke India melalui Goa, 
kemungkinan dari Brazil. Seluruh cabai ini berwarna 
hijau saat pertama kali muncul, dan berubah menjadi 
merah setelah matang. Tetapi terdapat beberapa 
pengecualian. Gollapadu, dari desa yang terkenal di 
Rajahmundry, Andhra Pradesh, memiliki cabai yang 
tidak pernah berubah warna merah, membuatnya 
sangat cocok dipakai oleh para pembuat acar yang 
menginginkan cabai hijau. Selebihnya, jenis hibrida dan 
penanaman cabai ‘Kashmiri’ di Karnataka membuktikan 
bahwa terdapat ribuan jenis cabai, setiap dari cabai ini 
memiliki penggunaan khusus dan berbeda.

Di wilayah Selatan India, dimana masakan 
pedas lebih disukai, sedangkan rasa sedang lebih 
berharga di wilayah India Utara. Di wilayah Selatan, 
acar yang berwarna agak merah dicari, sementara 
fakta ini terbalik di wilayah Utara. Komunitas yang 
menggunakan cabai hancur untuk mengolah masakan 
lezat membutuhkan cabai dengan kulit tebal, 
sedangkan untuk membuat cabai, jenis-jenis cabai 
ini dibutuhkan dimana kulitnya baik dan bisa dibuat 
menjadi bubuk.

LEBIH PEDAS
Selain empat rempah utama 
India ini, inilah empat rempah 
pribumi dan unik lainnya:

Kalpasi
Juga dikenal dengan nama 
daagar ka phool, rempah 
ini berbentuk sejenis lumut 
yang ditemukan di Tamil 
Nadu dan digunakan dalam 
masakan Chettinad

Kokum
Buah yang termasuk ke dalam 
keluarga mangga, rempah 
ini secara luas digunakan 
di wilayah Konkan: Goa 
dan Maharashtra

Guntur
Berasal dari wilayah terkenal 
di Andhra Pradesh, rempah ini 
adalah jenis cabai yang secara 
lokal diproduksi dan merupakan 
bahan yang cocok untuk 
membuat acar

Moringa
Bubuk daun pohon moringa 
dapat dinikmati sebagai bahan 
tambahan dalam teh, resep dal 
dan bahkan paratha
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Sebuah penelitian baru-baru ini yang 
dilakukan oleh Universitas Teknologi 
Michigan (MTU) berupaya untuk 
mengukur bagaimana meditasi 
kesadaran (seringkali dipraktekkan 

sebagai bagian dari yoga) dapat berdampak 
pada sekelompok kecil perserta. Ditemukan 
bahwa tidak hanya yoga dapat menurunkan 
tingkat kecemasan, tetapi juga efek ini dapat 
bertahan selama beberapa hari! Sebagaimana 
kita merayakan Hari Yoga Internasional keempat 
pada tanggal 21 Juni 2018, kita dapat melihat salah 
satu aspek penting dari yoga sebagai bagian dari 
kehidupan kita yang muncul lebih jelas dari pada 
sebelumnya: kemampuannya untuk menenangkan 
pikiran. Dalam dunia modern, sebagaimana kita 
melakukan tugas sehari-hari dan melakukan yang 
terbaik untuk mengatasi gaya hidup perkotaan 
yang sibuk dan serba tergesa-gesa, beberapa 
menit yang kita luangkan untuk yoga asana 
tertentu dapat membantu kita untuk mengelola 
dan melepaskan stres lebih baik dari obat apapun, 
dan memungkinkan kita untuk senantiasa 
seimbang dan positif. Berikut enam yogaasana 
yang anda dapat terapkan dalam kegiatan rutin 
anda sehari-hari. Dengan latihan teratur, anda 
akan dapat melihat hasil yang memuaskan.

Perdana Menteri 
India, Narendra 
Modi pada sesi 
yoga masal 
di Institut 
Penelitian Hutan 
di Dehradun, 
Uttarakhand 
pada Hari Yoga 
Internasional 

Sebagaimana dunia merayakan hari Yoga 
Internasional keempat pada tanggal 21 Juni 
2018, kami menyuguhkan anda informasi tentang 
enam asana yang membuktikan bagaimana yoga 
tidak hanya dapat memberikan anda kesehatan 
badan tetapi juga pikiran yang tenang dan 
senantiasa positif 

YOGA UNTUK

PIKIRAN

OLEH SHILLPI A SINGH
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ADHO MUKHA SVANASANA
Nama asana ini berasal dari bahasa Sanskerta, adho 
(setengah), mukha (wajah) dan svan (anjing). Berlututlah 
di matras, condongkan tubuh anda ke depan dan 
letakkan kedua telapak tangan di depan anda. Dorong 
bagian lantai, secara perlahan angkat pinggul anda 
sambil hembuskan napas dan luruskan siku dan lutut 
anda, letakkan kedua kaki anda di matras sebisa 
mungkin, dan luruskan punggung anda. Tahan postur ini 
selama beberapa detik dan kemudian perlahan letakkan 
lutut anda ke matras. 

Selain merenggangkan bahu, lengan dan kaki, 
asana ini dapat melancarkan aliran darah ke otak dan 
membantu menghilangkan stres dan bahkan depresi 
ringan. Yoga ini juga dapat membantu melepaskan 
ketegangan dari tulang belakang, meringankan sakit 
kepala, insomnia dan kelelahan.

PRASARITA PADOTTANASANA
Pose prasarita (sikap lebar), pada (kaki), uttana 
(renggangan) adalah tikungan ke depan yang 
menenangkan. Dimulai dengan berdiri tegak, menarik 
napas dan melangkah keluar dari samping, renggangkan 
kaki anda dengan jarak dua atau tiga kaki. Jaga 
punggung anda tetap tegak, keluarkan napas dan 
letakkan kedua telapak tangan anda di samping kaki 

Seorang pria sedang mempraktikkan adho mukha svanasana

Narendra Modi
Perdana Menteri India

Sementara banyak 
kekuatan di dunia ini 

yang memisahkan kita, 
namun yoga mampu 

menyatukan kita. 
Yoga memberikan kita 
kedamaian individual. 

Alih-alih mengkeruhkan 
suasana, yoga dapat 

membuat kita 
saling mengerti

Napas adalah kunci 
utama dalam yoga. 
Semakin anda sadar 

akan napas anda, 
maka anda semakin 

dapat mengendalikan 
gelombang 

pikiran anda

Dheeraj Vashistha
Guru Yoga
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anda, tekuk siku anda. Gunakan lengan anda untuk 
menarik dahi anda ke arah matras. Tarik napas 
dalam-dalam dan perlahan, dan tahan postur ini 
selama satu menit. Untuk melepaskan, julurkan 
lengan anda ke samping dan tarik napas sambil 
meluruskan punggung anda. Asana ini hanya harus 
dilakukan ketika perut dalam keadaan kosong, 
setidaknya 10-12 jam setelah makan.

VRIKSHASANA
Asana ini menyerupai sikap pohon tegak. Berdiri 
tegak dan relakskan tangan anda. Tekuk lutut 
kanan anda dan letakkan kaki kanan anda pada 
paha kiri bagian dalam. Setelah anda berada dalam 
posisi tersebut, tarik napas dalam-dalam sambil 
fokuskan diri anda pada gravitasi. Sebagaimana 
anda menarik napas kembali, angkat tangan 
anda dengan perlahan ke atas kepala anda dan 
satukan kedua telapak tangan anda dalam posisi 
namaste. Luruskan pandangan anda pada objek 
yang jauh dan fokus pada objek itu untuk menjaga 
keseimbangan. Tulang punggung anda harus tetap 
tegak lurus, dan anda harus mengambil napas 

dalam-dalam. Untuk melepaskan, kembalikan 
lengan anda kebawah, diikuti dengan kaki anda. 
Ulangi postur ini dengan kaki kiri anda. Pagi 
adalah waktu terbaik untuk mempraktekkan 
asana ini. Asana ini dapat membantu melemaskan 
sistem saraf pusat anda, membantu anda 
mengembangkan konsentrasi dengan lebih baik.

SUPTA BADDHA KONASANA  
Mendapatkan namanya dari supta (berbaring), 
baddha (terikat) dan kona (sudut), asana ini 
melibatkan postur restoratif. Baringkan tubuh 
anda terlentang di atas matras dan perlahan tekuk 
lutut anda, satukan kedua telapak kaki anda dan 
letakkan tumit anda sedekat mungkin dengan 
panggul anda. Letakkan telapak tangan anda di 
samping pinggul anda, tarik napas dan pastikan 
bahwa otos perut anda berkontraksi saat tulang 
ekor anda bergerak lebih dekat ke tulang pubis 
anda. Lepaskan secara perlahan, peluk lutut anda 
dan goyangkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Anda 
dapat menggunakan guling di bawah punggung 
anda untuk membuat yoga ini lebih mudah 

Kiri ke kanan: Para wanita sedang mempraktekkan vrikshasana dan prasarita padottanasana
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dan lebih nyaman. Jangan lakukan asana ini jika 
anda menderita masalah lutut, pinggang, bahu 
atau punggung. Anda dapat mempraktekkan 
supta baddha konasana pada malam hari, untuk 
melepaskan ketegangan hari-hari anda.

BALAKASANA
Asana ini melibatkan pose istirahat. Berlututlah 
tegak pada matras, jari-jari anda terselip di bawah 
tumit anda. Kangkang lutut anda, tarik napas lalu 
hembuskan sebagaimana anda membungkukkan 
tubuh anda dan tempatkan tubuh anda di antara 
kedua paha anda. Letakkan lengan anda di sisi 
tubuh anda atau renggangkan kedua lengan anda 

Arah jarum jam dari kiri atas: Sekelompok orang sedang mempraktekkan 
sarvangasana; Seorang wanita mempraktekkan supta baddha konasana; 
Seorang anak perempuan melakukan balakasana

dan letakkan di atas kepala anda. Anda dapat 
menahan posisi ini selama beberapa menit, dan 
kemudian perlahan tarik napas sebagaimana 
anda mengangkat kembali tubuh anda ke posisi 
tegak. Anda dapat mempraktekkan asana ini 
selama beberapa jam setelah makan. Mereka yang 
menderita diare dan wanita hamil disarankan 
untuk tidak melakukan asana ini. Praktek teratur 
dari balakasana dapat membantu melepaskan 
kepenatan dan melancarkan sirkulasi darah.

SARVANGASANA
Asana ini terkadang disebut sebagai ratu dari 
seluruh asana karena asana ini menggunakan 
seluruh anggota tubuh secara bersamaan. Pada 
dasarnya, asana ini adalah ketegapan bahu – 
seluruh beban tubuh anda diletakkan pada 
bahu anda. Berbaringlah terlentang, satukan 
kedua kaki anda bersama dan kedua tangan 
anda menempel pada tubuh anda. Dengan 
satu gerakan cepat, angkat kaki, pinggul dan 
punggung anda, tekuk siku anda dan letakkan 
di lantai sebagaimana tangan anda menopang 
punggung anda. Pastikan tulang punggung 
anda benar-benar tegap dan beban badan anda 
bertumpu pada bahu dan lengan anda, tidak pada 
kepala dan leher. Lepaskan perlahan hingga anda 
kembali terlentang pada punggung anda. Hindari 
melakukan asana ini jika anda menderita sakit 
kepala atau tekanan darah tinggi.
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

INDONESIAN

IP_Indo.indb   92 13/09/18   5:37 pm




