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DIWALI
juga dikenal sebagai perayaan cahaya, 
diwali merayakan kemenangan 
kebaikan terhadap kejahatan dengan 
cahaya diya dan merupakan salah satu 
perayaan paling megah di India.

KAPAN: 7 november 2018
DIMANA: Seluruh negeri

EID MILAD-UN-NABI
Menandai hari lahirnya nabi 
Muhammad saw., eid Milad-un-nabi 
dirayakan dalam tiga bulan dari 
kalender Islam, hijriah.

KAPAN: 21 november 2018
DIMANA: Seluruh negeri 

acara mendatang di selUrUh india

PERAYAAN HORNBILL
Menggambarkan seluruh suku di 
wilayah kaki bukit gunung japfü, 
perayaan 10 hari ini menyajikan 
pertunjukan budaya, permainan 
lokal, bazar kerajinan tangan, acara 
musik dan banyak lagi.

KAPAN: 1-10 desember 2018
DIMANA: kohima, nagaland

NATAL
Merayakan hari lahirnya yesus 
kristus, perayaan ini dimulai 
dengan misa tengah malam dan 
melibatkan pesta makan dan 
perayaan lainnya.

KAPAN: 25 desember 2018
DIMANA: Seluruh negeri

JODHPUR RIFF
dengan latar belakang benteng 
Mehrangarh, acara tahunan ini 
menawarkan berbagai pertunjukan dari 
seniman rakyat terbaik di rajasthan.

KAPAN: 24-28 Oktober 2018
DIMANA: jodhpur, rajasthan

NAVRATRI
Pengabdian dan perayaan sembilan 
hari demi menghormati dewi hindu, 
durga ini memuncak di dussehra 
pada hari kesepuluh dari perayaan ini.

KAPAN: 10-18 Oktober 2018
DIMANA: Seluruh negeri

BUNGA RAMPAI



J u l i - S e p t e m b e r  2 0 1 8   |  3  |  w w w. i n d i a p e r S p e c t i v e S . i n

di saat para ahli dari seluruh dunia berkumpul di Pusat konvensi Swami Vivekananda 
Internasional di Mauritius untuk menghadiri Vishwa hindi Sammelan (konferensi bahasa hindi 
dunia) yang ke-11 dari tanggal 18-20 agustus di Mauritius, bahasa hindi diberi penghargaan 
yang tak terlupakan oleh dunia. dalam isu India Perspectives kali ini, kami mengenang beberapa 
acara internasional yang signifikan dan melihat edisi selanjutnya yang akan digelar di Fiji.

Pemerintah India memiliki kalender diplomatik yang super sibuk selama beberapa bulan terakhir, 
dan serangkaian interaksi bilateral dan multilateral yang penting telah mengantarkan hasil yang 
luar biasa. bacalah tentang kunjungan resmi Presiden korea, Moon jae-in dan Presiden Vladimir 
Putin ke India. juga dapatkan wawasan dari kunjungan kenegaraan sukses Perdana Menteri 
narendra Modi ke rwanda, uganda, afrika Selatan, dan kunjungan resmi Menteri luar negeri, 
Sushma Swaraj ke kazakhstan, kyrgystan dan uzbekistan. 

di bagian Olahraga, berbanggalah ketika anda melihat performa luar biasa India pada asian 
games 2018 di jakarta-Palembang, Indonesia. dari debutan muda hingga atlit senior, anggota 
dari kontigen India telah bersama-sama membawa pulang kerumah medali-medali terbaik di 
Olimpiade tahun ini: 15 emas, 24 perak dan 30 perunggu.

di bagian perjalanan, cari tahu tentang Meghalaya yang spektakuler, dengan bukit-bukitnya 
yang bergelombang, air terjun yang indah dan jembatan akar yang mempersona. rasakan 
budayanya yang kaya sebagaimana kami membawa anda ke ibu kota wilayah ini, Shillong, dan 
kota bukit terdekat, Cherrapunji.

Pada bagian foto, nikmatilah suasana Pushkar Mela yang semarak di rajasthan. Salah satu 
pameran hewan terbesar di dunia, Pushkar Mela adalah kuali dari warna, budaya dan hiburan, 
dan mampu menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya.

dari kisah ceramah hingga narasi yang bernuansa, biarkan film-film India menginspirasi anda 
dengan hal-hal baru tentang masalah-masalah relevansi sosial dan budaya di bagian Sinema. 
temukan rahasia bagaimana mereka berpartisipasi dalam membangun negara India yang saat 
ini dengan menceritakan kisah-kisah orang awam dengan ide-ide yang luar biasa. Pada akhirnya, 
temukan lebih banyak inovasi di bagian tari, sebagaimana kami memberikan anda wawasan 
tentang euphonic yoga, sebuah bentuk tarian baru yang mengkombinasikan 
yoga dengan musik dan tari klasik India.

Raveesh Kumar

kaTa PEnganTar

PAMERAN UNTA 
PUSHKAR

SERUAN BUKIT-BUKIT
MEGHALAYA YANG MENAKJUBKAN

HARI KEMERDEKAAN 

71 TAHUN KEMERDEKAAN

THALI UNTUK SEMUA
ENAM JAMUAN INDIA

10 PRINSIP PANDUAN

HUBUNGAN BAIK INDO-AFRIKA

Jilid 32  n Isu 3  n  Juli-September 2018



50

UNTUK PERTANYAAN | 
MMGIPL 
Tel: +91.11.43011111 
FAX: +91.11.43011199 
www.maxposuremedia.com

Maxposure Media Group India Pvt Ltd 

CEO & Direktur Pengatur: Prakash Johari

Direktur: Vikas Johari

Direktur Editorial: Jayita Bandyopadhyay  

Kantor Pusat  
Maxposure Media Group India Pvt Ltd 
#TheAddress, Plot No 62, Okhla Phase-3,  
New Delhi-110020, India 
Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199 
CIN No: U22229DL2006PTC152087

Untuk pertanyaan: 
indiaperspectives@maxposuremedia.com

Redaktur: Raveesh Kumar

Asisten Redaktur: Rajat Bhatnagar

Kementrian Luar Negeri
Ruang No. 152, ‘A’ Wing, Shastri Bhavan, 
New Delhi - 110001, India
Tel.: 91.11.23388949, 23381719 
Fax.: 91.11.23384663
Web: http://www.indiandiplomacy.in

Untuk masukan : osdpd2@mea.gov.in

India Perspectives diterbitkan dalam 
bahasa Arab, Indonesia, Inggris, Perancis, 
Jerman, Hindi, Italia, Pashto, Persia, 
Portugis, Rusia, Sinhala, Spanyol, Tamil, 
Cina dan Jepang. 

India Perspectives diterbitkan oleh Raveesh Kumar, 
Sekretaris Tambahan (XP) dan Juru Bicara Resmi, 
Kementrian Luar Negeri (MEA), Nomor Ruangan. 152, ‘A’ 
Wing, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001 dan diterbitkan 
atas nama MEA oleh Maxposure Media Group Pvt. Ltd. 
(MMGIPL), #TheAddress, No Plot 62, Okhla Fase-3, 
New Delhi-110020, India. India Perspectives diterbitkan 
enam kali dalam setahun. Semua hak dilindungi. Tulisan, 
karyaseni dan/ foto yang terkandung didalamnya mungkin 
digunakan atau diproduksi ulang dengan pengakuan dari 
India Perspectives. MEA dan MMGIPL tidak bertanggung 
jawab atas kehilangan ataupun kerusakan produk, naskah, 
foto, karya seni, transparansi ataupun bahan lainnya 
yang tidak diharapkan. Pandangan-pandangan yang 
disampaikan dalam majalah ini belum tentu oleh mereka 
dari MEA ataupun MMGIPL.

Ikuti kami di:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Untuk mendapatkan India Perspectives, hubungi utusan 
diplomatis India terdekat.

jilid 32  n  Isu 3  n  juli-September 2018



34
40

74

J u l i - S e p t e m b e r  2 0 1 8   |  5  |  w w w. i n d i a p e r S p e c t i v e S . i n

PARTNERsHIP 

Perayaan bahasa hindi ..................................... 6

budaya kerjasama ............................................10

India untuk afrika ............................................16

Membangun brICS demi kemakmuran ...... 22

hormat kepada kemerdekaan ...................... 24

ke jantung asia ............................................... 30

bisnis dan strategi ........................................... 34

sPORTs

di puncak pertandingan .................................40

sUccEss 

Membawa bollywood ke amerika latin ...... 46

sNAPsHOT 

Pameran permainan ....................................... 50

TRAVEL 

bukit-bukit yang hidup ..................................60

DANcE 

Mengobati melalui pergerakan ....................66

HERITAgE 

antara garis ..................................................... 70

cINEMA 

Membentuk kenyataan baru ..........................74

ART 

Seni semata-mata untuk hati ....................... 78

cUIsINE  

thali, India raya .............................................. 82

PROgREss 

Visi terowongan .............................................. 88

d a f T a r  i s i



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  6  |  J u l i - S e p t e m b e r  2 0 1 8

Kemitraan

Vishwa Hindi sammelan ke-11 yang diselenggarakan di Mauritius dari tanggal 
18 hingga 20 2018, dihadiri oleh berbagai perwakilan dari 45 negara, yang 

mendapatkan prestasi dengan menjadi acara memperingati bahasa terbesar

baHasa Hindi
PErayaan 

oleh Dr HarisH Naval
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1,425 orang mendaftar untuk 
menghadiri konferensi mauritius, 
dimana 1,416 orang yang berhadir. 
di antara yang berhadir, 887 dari 
mereka adalah wanita

upacara pembukaan 
dari Vishwa hindi 

Sammelan ke-11

penghormatan terhadap sang mantan 
pemimpin. beberapa program budaya 
dibatalkan dan kavi sammelan (konvensi 
penyair) diubah menjadi kaavyanjali 
(penghormatan puitis). Setelah ini, program-
program terjadwal dari konferensi ini dimulai, 
membawa kembali kemiripan dari hal normal 
dan mengambil proses maju seperti yang 
direncanakan. Selama delapan sesi yang 
digelar dari tanggal 18 hingga 20 agustus, 
acara ini berhasil dilaksanakan dengan 
partisipasi aktif dari eaM Swaraj. Menteri-
menteri lainnya juga turut proaktif dalam 
berbagai diskusi dan rapat.     

Topik dari sesi tersebut adalah sebagai 
berikut:
•	 hubungan antara bahasa dan budaya 

rakyat
•	 Pembangunan dari bahasa India bersama 

dengan bahasa hindi melalui teknologi
•	 budaya India dalam Pendidikan bahasa 

hindi
•	 Pemikiran tentang budaya dalam Sastra 

bahasa hindi
•	 Perlindungan terhadap budaya India 

melalui Media Film
•	 Media komunikasi dan budaya India
•	 dunia diaspora: bahasa dan budaya
•	 Sastra bahasa hindi demi anak-anak dan 

budaya India 

Para sarjana dari seluruh dunia turut 
berpartisipasi dalam diskusi-diskusi ini. untuk 
menyoroti berbagai isu dan rekomendasi 
yang dilakukan selama berbagai sesi, sebuah 
komite rekomendasi dibentuk, seperti edisi 
konferensi sebelumnya, selama pertemuan 
komite konsultatif pada tanggal 7 September 
2018, yang dipimpin oleh eaM Swaraj. Vishwa 
hindi Sammela yang diselenggarakan tahun 
ini merupakan yang terbesar dari 11 edisi yang 

Jaishankar Prasad pernah menggunakan 
ungkapan ‘kesedihan akhir perayaan’ 
dalam salah satu aksinya. Persiapan 
untuk sebuah perayaan ini dilakukan 
dalam waktu lama, ketika hari 
perayaan tiba – aspirasi, antusiasme 

dan kebahagiaan meresap ke udara dan 
kemudian, tiba-tiba, perayaan berakhir 
setelah puncak kebahagiaan tercapai. 
apa yang terjadi selanjutnya adalah fase 
menunggu akan dimulainya perayaan 
tersebut lagi dengan semangat baru. 
Pada acara Vishwa hindi Sammelanke-11 
(konferensi bahasa hindi dunia), sebuah 
catatan kesedihan muncul sebelum perayaan 
dimulai, ketika mendapat kabar tentang 
kematian mantan Perdana Menteri India, 
atal bihari Vajpayee yang berencana ke 
Mauritius. Pada pidato peresmiannya di Pusat 
konvensi Internasional Swami Vivekananda 
(SVICC), Menteri luar negeri India, Sushma 
Swaraj mengatakan: “ada dua perasaan yang 
muncul secara bersamaan dalam konferensi 
ini. Pertama adalah perasaan berkabung 
dan kedua adalah perasaan puas. bayangan 
gelap dari perasaan berkabung atas kematian 
mantan Perdana Menteri India, atal bihari 
Vajpayee, sementara perasaan puas juga 
terasa sebagaimana seluruh dunia bahasa 
hindi berkumpul disini untuk memberi 
penghormatan kepada atal ji.”

Sebuah sesi penghormatan khusus 
diselenggarakan untuk memberi 
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Sebuah sesi paralel 
diselenggarakan 
untuk memberi 
penghormatan 
kepada mantan 
Perdana Menteri 
India, atal bihari 
Vajpayee

diselenggarakan selama ini. dalam kata-katanya, 
eaM Swaraj mengatakan ‘kompetisi ada pada diri 
kita sendiri’ karena Vishwa hindi Sammelan ke-
10 yang digelar di bhopal sebelumnya dianggap 
sebagai yang terbesar dari acara-acara sebelumnya. 
Perwakilan dari 39 negara ikut hadir pada acara 
di bhopal ini, sementara perwakilan dari 45 
negara menghadiri konferensi ke-11 di Mauritius. 
Sementara terhadap lebih dari 1,200 pendaftaran di 
bhopal, 1,425 orang yang mendaftar di konferensi 
Mauritius dimana 1,416 dari mereka yang hadir 
berpartisipasi. dari jumlah total pendaftar 
konferensi Mauritius, 887 peserta adalah wanita. 

eam swaraj memberikan 
pengumuman resmi bahwa 
Vishwa hindi sammelan ke-12 
akan diselenggarakan di Fiji pada 
tahun 2021

delegasi pemerintah yang melakukan 
perjalanan ke Mauritius untuk menghadiri acara 
ini terdiri dari 315 perwakilan. termasuk perwakilan 
dari ke-29 wilayah India dan tiga uni Wilayah. hal 
ini patut dicatat karena tidak pernah ada konferensi 
sebelumnya yang melibatkan partisipasi dari 
seluruh dunia dalam skala besar seperti ini.     

 di antara beberapa kegiatan yang digelar 
pada acara ini, pendirian sebuah pameran 
khusus terbukti sangat berhasil: 16 organisasi 
pemerintahan dan lima organisasi non-pemerintah 
mendirikan stan-stan yang berhubungan dengan 
sastra dan publikasi. Patut dicatat pula bahwa 
entitas teknologi seperti C-daC, Microsoft, Web 
duniya dan MIty turut berpartisipasi dalam 
pameran ini.  

dari Mauritius, 21 organisasi berpartisipasi 
dalam pameran ini, di antara mereka adalah 
para menteri Sumber daya Manusia, Pendidikan 
Menengah atas, Penelitian dan Pembangunan, dan 
Seni dan budaya, Institut Mahatma gandhi, hindi 
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kiri ke kanan: Presiden India, ram nath kovind dan kementerian luar negeri, Sushma Swaraj ikut hadir pada acara yang berjudul “dalam keberlanjutan 
konferensi bahasa hindi dunia ke-11” di new delhi pada tanggal 17 September; eaM Swaraj meluncurkan buku bhopal Se Mauritius tak pada upacara 
pembukaan dari Vishwa hindi Sammelan ke-11

Pracharini Sabha, hindi lethak Sangh, Mauritius 
hindi Santhan, arya Sabha, Pusat ramayana, 
Sanatan dharma Parishad, dan Pemerintah hindi 
Shikshak Sangh.

 Pencapaian penting lainnya dari Vishwa hindi 
Sammela ke-11 adalah acara akbar yang berjudul 
“dalam keberlanjutan konferensi bahasa hindi 
dunia ke-11” yang diselenggarakan di new delhi 
pada tanggal 17 September 2018. Presiden India, 
ram nath kovind, merupakan tamu utama pada 
malam spesial tersebut. beberapa sastrawan 
senior dan promotor dari bahasa hindi tidak bisa 

menghadiri konferensi di Mauritius ini dan 
seharusnya berhadir dengan ‘Penghormatan 
bahasa hindi dunia’, juga disanjung.

Pada acara di new delhi, sebuah video berisi 
enam puisi oleh mantan Perdana Menteri India, 
atal bihari Vajpayee, yang juga merupakan 
puisi berprestasi, juga ditampilkan. Pada acara 
ini, program lagu dan tari yang berjudul ‘hindi 
yatra’, yang juga ditunda di Mauritius, juga di 
sajikan. konsep dan presentasi dari acara ini 
juga menampilkan kontribusi yang tak ternilai 
dari eaM Swaraj.

Selama sesi penutupan dari komite 
konsultatif, Menteri urusan luar negeri India 
melakukan pengumuman resmi bahwa Vishwa 
hindi Sammelan ke-12 akan digelar di Fiji pada 
tahun 2021. Ia juga menegaskan bahwa edisi 
selanjutnya ini pastinya akan lebih meriah 
dan signifikan.

di antara beberapa kegiatan yang 
digelar pada acara ini, pendirian 
dari pameran khusus terbukti 
sangat sukses
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Presiden republik korea, Moon Jae-in melakukan kunjungan kenegaraan ke 
india pada tanggal 8 hingga 11 Juli 2018, bergabung dengan Perdana Menteri 

india, narendra Modi dalam mengartikulasikan visi akan perdamaian dan 
kemakmuran di wilayah ini

kErJa saMa
budaya

Membangun sebuah 
visi bersama demi 
kemakmuran dan 
perdamaian bersama, 
Presiden republik 

korea, Moon jae-in, melakukan kunjungan 
kenegaraan ke India pada tanggal 8 hingga 
11 juli 2018. bagi India, republik korea (rOk) 
adalah mitra penting dalam kebijakan aksi 
timur; dan bagi republik korea, India adalah 
pilar penting dalam kebijakan Selatan baru 
mereka. dengan demikian, kedua negara 
ini sangat saling menghargai kemitraan 
bilateral ini, dan mengakui kontribusnya 
bagi perdamaian, stabilitas dan pertahanan 
di wilayah tersebut. dengan tujuan untuk 
memelihara perdamaian dan kemakmuran 
global, kedua pemimpin ini juga saling 

berdiskusi tentang eksplorasi kemitraan 
tripatit, yang dimulai dengan inisiatif 
pembangunan kapasitas di afghanistan.

Presiden jae-in menegaskan komitmen 
mereka dalam memperluas kontak 
dengan menelusuri lebih banyak bidang 
seperti kerjasama dan kepentingan 
saling menguntungkan, serta meregulasi 
mekanisme dialog yang telah ada.

kemitraan Strategis khusus antara 
India dan republik korea ini didasarkan 
pada ikatan budaya dan sejarah yang saling 
dimiliki oleh kedua negara, dan nilai-nilai 
demokrasi universal, supremasi hukum, 
pasar ekonomi bebas, serta komitmen 
terhadap wilayah yang stabli, damai, 
merdeka, aman, inklusif dan berdasar pada 
aturan. dengan mata yang tertuju pada 
masa dengan, kedua negara ini saling 
berkomitmen terhadap asas kerjasama.

ORANg-ORANg
hubungan budaya dan sejarah antara kedua 
negara ini sangat kuat, hubungan antar 
orang juga ditekankan oleh kedua pemimpin 
sebagai sarana untuk meningkatkan 

Pm modi dan Presiden  
Jae-in menekankan perluasan 
perdagangan bilateral antara  
india dan republik korea
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atas: Perdana Menteri 
India, narendra Modi 
bertemu dengan 
Presiden republik 
korea, Moon jae-in 
di hyderabad house 
pada tanggal 10 juli 
lalu

 kanan: PM Modi 
bersama Presiden 
jae-in mengunjungi 
gandhi Smriti di new 
delhi
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kemitraan strategis khusus 
antara india dan republik 
korea dimulai pada ikatan 
budaya dan sejarah yang 
dibagi oleh kedua negara

pemahaman bersama. Inisiatif-inisiatif 
yang bertujuan saling membawa para 
penduduk dari kedua negara menjadi 
lebih dekat juga dibahas, termasuk 
program magang, pertukaran pemuda 
dan menyederhanakan prosedur 
visa guna mendorong sektor wisata 
dan bisnis.

Mengakui warisan bersama 
mereka, kedua negara ini juga sepakat 
untuk mempercepat upaya dalam 
memperbaharui monumen Queen 
Suriratna (hur hwang-ok) di ayodhya 
sebagai sebuah inisiatif bersama.
 
KEMAKMURAN 
Menekankan segi kemakmuran dan 
kesejahteraan bersama, PM Modi dan 
Presiden jae-in menegaskan perluasan 
perdagangan bilateral antara India 
dan republik korea. Mereka juga 
mendiskusikan kesimpulan awal dari 
negosiasi yang saat ini dilakukan untuk 
memperbaharui rOk-India Perjanjian 
kemitraan ekonomi komprehensif 
(CePa). berdasarkan sebuah bunyi pers 
yang diterbitkan oleh kementrian luar 
negeri (Mea), Pemerintah India, mereka 
juga berbicara tentang finalisasi elemen 
dari early harvest Package yang akan 
mengarah ke CePa yang diperbaharui. 
kedua pemimpin ini mendorong 
komunitas bisnis di kedua negara untuk 
‘meningkatkan peluang yang dihasilkan 

atas dan bawah: Presiden jae-in dan sang istri mengunjungi kuil akshardham di ibu kota 
nasional; PM Mod dan Presiden jae-in pada Forum Meja bundar India-rOk, yang digelar di 
new delhi pada tanggal 10 juli lalu
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Presiden jae-in 
bertemu dengan 
Presiden India, ram 
nath kovind, di 
rashtrapati bhavan

dari komplementaritas kedua negara ini’ guna 
mendorong usaha bersama, meningkatkan 
investasi dan upaya dalam mencapai tujuan 
untuk meningkatkan perdagangan bilateral 
antara India dan republik korea menjadi 50 
miliar dollar aS pada tahun 2030.

Perdana Menteri India dan Presiden 
korea juga sepakat untuk ‘bermitra satu 
sama lain dalam memelihara pertumbuhan 
ekonomi bersama dan saling berkontribusi 
untuk pembangunan ekonomi global.’ Pada 

akhirnya, inisiatif seperti ‘Make in India’, 
‘digital india’, ‘Skill India’, ‘Start-up India’ dan 
‘Smart Cities’ disambut dengan hangat oleh 
keinginan republik korea untuk bermitra dalam 
implementasinya.

berdasarnya terbitan pers Mea, 
kedua pemimpin ini juga sepakat untuk 
mendiskusikan potensi proyek edCF (dana 
kerjasama Pembangunan ekonomi korea), demi 
pembangunan sektor infrastruktur India lebih 
lanjut.lopment in India’s infrastructure sector.

PERDAMAIAN
Menekankan pentingnya perdamaian dan 
non-proliferasi persenjataan pemusnah 
masal di wilayah ini, PM Modi dan Presiden 
jae-in menyambut pembangunan positif 
baru-baru ini yang difasilitasi oleh republik 
korea, yang mencakup pertemuan uS-dPrk 
serta pertemuan-pertemuan intra korea 

Pm modi mengatakan bahwa 
jika india menjadi anggota 
kelompok Pemasok nuklir, india 
akan memperkuat rezim non-
proliferasi global
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lainnya. Presiden jae-in mengakui kontribusi 
India terhadap upaya non-proliferasi dan PM 
Modi menegaskan bahwa jika India menjadi 
anggota kelompok Pemasok nuklir, India 
akan mampu memperkuat regime non-
proliferasi internasional. Presiden korea juga 
mengakui peran India dalam memelihara 
perdamaian di wilayah ini selama beberapa 
tahun, termasuk upaya perdamaiannya 
setelah Perang korea. berdasarkan terbitan 
pers Mea, kedua negara ini sepakat untuk 
“mengeksplorasi kemungkinan lebih lanjut 
dalam mengkoordinasi upaya di bidang 
pertahanan dan strategis guna mendapat 
manfaat dari kemampuan dan pengalaman 

masing-masing.” India dan republik korea 
akan, pada akhirnya, juga “meningkatkan 
pertukaran militer, saling berbagi pelatihan dan 
pengalaman, dan penelitian dan pembangunan, 
termasuk teknologi inovatif demi keuntungan 
bersama.” Memperhatikan bahwa hubungan 
antara kemakmuran dan keamanan, kedua 
pemimpin ini juga menekankan komitmen 
mereka terhadap kebebasan bernavigasi, 
penerbangan di atas wilayah dan perdagangan 
tanpa hambatan. 

MAsA DEPAN
PM Modi mengungkapkan rasa percaya diri 
dalam keputusan India untuk membangun 
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‘kelompok Strategi Masa depan korea-
India’ dan ‘kerjasama Inovasi dan Penelitian 
Pusat India-korea’, yang mencatat bahwa 
kerjasama ini, bersama dengan berbagai 
Mou yang disepakati selama kunjungan ini, 
akan memberikan “sebuah kerangka kerja 

kiri: PM Modi dan Presiden jae-in bersama-sama meresmikan 
sebuah unit manufaktur dari sebuah perusahaan elektronik 
di noida; atas: Menteri luar negeri India, Sushma Swaraj 
mengundang Presiden jae-in pada tanggal 9 juli lalu

kedua pemimpin ini sepakat 
untuk mendiskusikan potensi 
proyek-proyek edcF (dana 
kerjasama Pembangunan 
ekonomi korea)

institusional bagi kerjasama yang berorientasi 
pada masa depan yang didasarkan pada 
penelitian, inovasi dan kewirausahaan”. 
berdasarkan terbitan pers Mea, kedua 
pemimpin ini juga mendorong institusi 
ilmiah, komunitas akademik dan tenaga 
profesional muda di kedua negara untuk 
saling terlibat dalam kolaborasi penelitian dan 
pembangunan serta berbagi pengalaman. 
hal ini akan memungkinkan mereka 
untuk mengembangkan teknologi baru 
untuk pembangunan simbiotik, termasuk 
bidang-bidang seperti ilmu material, energi 
terbaharukan, robotika, ilmu kesehatan 
dan teknik.
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Menandai kunjungan kenegaraan signifikan ke tiga negara afrika selama lima 
hari, Perdana Menteri narendra Modi menegaskan kembali komitmen india dalam 

meningkatkan hubungan diplomatis yang ramah dengan benua tersebut

india unTuk afrika

Memperkuat hubungan hangat 
dan ramah India dengan 
negara-negara afrika, 
Perdana Menteri narendra 
Modi melakukan kunjungan 

ke rwanda, uganda dan afrika Selatan dari 
tanggal 23 hingga 27 juli 2018. tahun-tahun 
lalu telah menjadi saksi akan keterlibatan yang 
meningkat antara India dan negara-negara 
afrika di beberapa bidang seperti perdagangan 

dan pertanian, dan kunjungan-kunjungan 
ini menegaskan kembali semangat dari kerja 
sama mereka. 

RWANDA
Menandai kunjungan perdana dari seorang 
perdana menteri India ke rwanda, PM Modi 
tiba di negara ini pada tanggal 23 juli, ditemani 
oleh delegasi tingkat tinggi. yang utama 
dalam agendanya adalah interaksi empat mata 

kiri: Perdana Menteri 
narendra Modi pada 
Memorial genosida 
kigali di gisozi, 
rwanda. 

kanan: PM Modi dan 
Presiden rwanda 
kagame (ketujuh dari 
kiri) mengunjungi 
desa Model rweru
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PM Modi bersama Presiden uganda, yoweri kaguta Museveni

dengan Presiden rwanda, Paul kagame, serta 
pembicaraan tingkat delegasi bilateral. Selama 
pertemuan ini, para pemimpin saling meninjau 
ulang kemitraan strategis antara kedua negara.

PM Modi menekankan pentingnya hubungan 
India dengan rwanda. berdasarkan sebuah 
terbitan pers oleh kementerian luar negeri, 
Pemerintah India (Mea), ia juga mengumumkan 
pembentukan dari Satuan tugas di bidang 
pendidikan digital – sesuatu yang akan sangat 

bermanfaat di sektor pendidikan di rwanda. 
Pengumuman penting lainnya adalah pemberian 
100,000 buku dari dewan nasional Pelatihan 
dan Penelitian Pendidikan (nCert) di India 
ke rwanda, dan penyediaan dukungan untuk 
digitalisasi materi pembelajaran.

Setelah pertemuan ini, Presiden kagame 
menggelar penjamuan khusus, di mana 
pemimpin nomor satu rwanda dan anggota-
anggota terkemuka dari komunitas India di 
negara tersebut berhadir.

Pada hari kedua kunjungan tersebut, Perdana 
Menteri India melakukan kunjungan ke Memorial 
genosida kigali dan meletakkan karangan bunga 
untuk menghormati para korban dari tragedi di 
tahun 1994 tersebut. Sang PM juga mengunjungi 
desa Model rweru, sebuah inisiatif oleh Presiden 
kagame di bawah program girinka, sebuah 

Pm modi mengunjungi desa 
model rweru di rwanda, sebuah 
inisiatif oleh Presiden kagame di 
bawah program girinka
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kanan: PM Modi 
pada upacara 
penyambutannya di 
uganda

bawah: PM Modi 
memberikan pidato 
di Parlemen uganda 
pada tanggal 25 juli

skema perlindungan sosial untuk mengangkat 
kaum ekonomi rendah di rwanda. delapan 
Mou bilateral juga ditandatangani selama 
kunjungan ini, termasuk kesepakatan di 
bidang pertahanan, perdagangan, kerja sama 
perusahaan susu, budaya dan pertanian.

UgANDA
PM Modi melakukan kunjungan perdananya 
ke uganda dari tanggal 24 hingga 25 juli, 
ditemani oleh pejabat pemerintah senior 
dan delegasi bisnis besar. Setelah menerima 
upacara sambutan hangat, PM Modi langsung 
mengadakan diskusi bilateral dengan Presiden 
uganda, yoweri kaguta Museveni.

kedua pemimpin tersebut menegaskan 
komitmen mereka dalam memperkuat 
hubungan ekonomi dan perdagangan antara 
India dan uganda. Secara khusus, mereka 
membicarakan tentang upaya dalam proses 
diversifikasi bidang perdagangan dan 
meningkatkan investasi sektor swasta untuk 
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Para pemimpin 
negara-negara 
brICS pada 
Pertemuan 
brICS ke-10 di 
johannesburg

keterlibatan india dengan afrika akan terus dipandu 
oleh 10 prinsip berikut ini: 

•	 Satu, afrika akan berada di puncak prioritas kami. kami akan terus 
mengintensifkan dan memperdalam keterlibatan kami dengan afrika. 
Seperti yang telah kami tunjukkan, upaya ini akan dipertahankan dan 
dirutinkan.

•	 dua, pembangunan kemitraan kami akan dipandu oleh prioritas 
anda. hal ini akan dilakukan sesuai dengan kenyamanan anda, yang 
akan membebaskan potensi anda dan tidak membatasi masa depan 
anda. kami akan mengandalkan bakat dan keahlian afrika. kami akan 
membangun sebanyak mungkin kapasitas lokal dan menciptakan 
peluang sebanyak mungkin.

•	 tiga, kami akan menjaga pasar tetap terbuka dan membuatnya lebih 
mudah dan lebih menarik untuk berdagang dengan India. kami akan 
mendukung industri kami untuk berinvestasi di afrika. 

•	 empat, kami akan memanfaatkan pengalaman India dalam 
bidang revolusi digital untuk mendukung pembangunan afrika; 
meningkatkan pengiriman pelayanan publik; memperluas bidang 
pendidikan dan kesehatan; menyebarkan literasi digital; memperluas 
inklusi finansial; dan mengutamakan kaum yang terpinggirkan. hal 
ini tidak hanya akan menjadi kemitraan kita untuk memajukan tujuan 
Pembangunan berkelanjutan Pbb, tetapi juga mempersiapkan para 
pemuda di afrika akan masa depan mereka di era digital.

•	 lima, afrika memiliki 60 persen dari lahan subur dunia, tetapi hanya 
menghasilkan 10 persen dari hasil global. kami akan bekerja bersama 
anda untuk meningkatkan pertanian afrika. 

•	 enam, kemitraan kami akan mencoba mengatasi tantangan dari 
perubahan iklim. kami akan bekerja bersama afrika untuk memastikan 
sebuah tatanan iklim internasional yang adil; untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati kita; dan, mengadopsi sumber energi yang 
bersih dan efisien.

•	 tujuh, kami akan memperkuat kerja sama dan kemampuan mutual 
kami dalam memerangi terorisme dan ekstremisme; menjaga agar 
cyberspace kita aman dan terlindungi; dan, mendukung Pbb dalam 
memajukan dan menjaga perdamaian.

•	 delapan, kami akan bekerja dengan negara-negara afrika untuk 
membiarkan lautan terbuka dan bebas untuk kepentingan seluruh 
negara. dunia butuh kerja sama dan bukan persaingan di pantai 
timur afrika dan Samudra India timur.  Itulah mengapa visi India dari 
keamanan lautan India bersifat kooperatif dan inklusif, yang berdasar 
pada keamanan dan pertumbuhan bagi seluruh wilayah.

•	 Sembilan, dan, ini sangat penting bagi saya: sebagaimana keterlibatan 
global di afrika meningkat, kita harus bekerja sama untuk memastikan 
bahwa afrika tidak lagi berubah menjadi sebuah teater dari ambisi 
saingan, tetapi menjadi pembibitan bagi aspirasi pemuda afrika.

•	 Sepuluh, sama seperti perjuangan India dan afrika melawan 
pemerintah kolonial bersama, kita akan bekerja sama untuk 
mewujudkan tatanan global yang adil, representatif dan demokratis 
yang memiliki suara dan peran bagi sepertiga komunitas yang tinggal 
di afrika dan India. rencana India untuk reformasi institusi global 
menjadi tidak lengkap tanpa tempat yang setara bagi afrika. hal ini 
akan menjadi tujuan utama dari kebijakan asing kita ini.

memperluas hubungan perdagangan saling 
menguntungkan. 

Sebuah sorotan dari kunjungan ini 
adalah pidato dari PM Modi kepada 
Parlemen uganda, yang menandai pidato 
pertama dari seorang perdana menteri India 
dan disiarkan secara langsung di India dan 
afrika. “Saat ini, India dan afrika berdiri di 
ambang masa depan yang menjanjikan: 
sebagai orang-orang yang percaya diri, 
aman, muda, inovatif dan dinamis. uganda 
merupakan sebuah contoh dari afrika dalam 
pergerakan ini. uganda kini menyaksikan 
peningkatan paritas gender, peningkatan 
standar pendidikan dan kesehatan, dan 
memperluas infrastruktur dan konektivitas. 
uganda adalah wilayah dengan dunia 
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perdagangan dan investasi yang terus berkembang. 
kami sedang melihat lonjakan inovasi. kami di India 
bersukacita atas setiap keberhasilan yang orang 
afrika raih dikarenakan hubungan pertemanan kita 
yang mendalam,” kata PM Modi.

Selama perjalanan dua hari ini, PM Modi 
mengumumkan beberapa bidang keterlibatan 
dengan uganda. terbitan Mea menyatakan 
bahwa keterlibatan ini mencakup kontribusi 
India terhadap pembangunan Pusat Warisan/ 
konvensi Mahatma gandhi di jinja, dimana abu 
dari Mahatma gandhi di tabur di Sungai nil, 
serta pelatihan angkatan Senjata rakyat uganda 
(uPdF) di berbagai institusi pelatihan tentara India. 
Mengakui pentingnya peran dari uganda di afrika 
timur, perdana menteri India mengumumkan 
dukungan finansial sebesar 929,705 dollar aS 
kepada komunitas afrika timur (eaC), yang saat 

ini dipimpin oleh uganda. Ia juga mengumumkan 
donasi berupa 88 kendaraan bagi negara tersebut, 
44 untuk digunakan oleh eaC dan 44 untuk 
penggunaan sipil oleh pemerintah uganda.

Sebelum pamit, PM Modi memberikan 
undangan kepada Presiden Museveni untuk 
mengunjungi India, yang mana sang Presiden 
sudah menerimanya.

AFRIKA sELATAN
yang paling utama dalam agenda PM Modi selama 
kunjungannya ke afrika Selatan dari tanggal 25 
hingga 27 juli adalah menghadiri pertemuan brICS 
ke-10. Sebuah interaksi bilateral dengan Presiden 
afrika Selatan, Cyril ramaphosa serta pertemuan 
bilateral dengan negara-negara anggota di sela-
sela pertemuan ini juga digelar.
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Berfokus pada tema “brICS di afrika: 
kolaborasi demi Pertumbuhan Inklusif 
dan kemakmuran bersama di era revolusi 
Industri ke-4”, Pertemuan brICS ke-10 ini 

diselenggarakan di johannesburg, afrika Selatan, 
dari tanggal 25 hingga 27 juli 2018. Perdana Menteri 

India bersama dengan para pemimpin dari negara-
negara brICS lainnya (brasil, rusia, India, Cina 
dan afrika Selatan) berkumpul di Pusat konvensi 
Sandton di ibu kota afrika Selatan untuk menggelar 
diskusi tentang beberapa subjek signifikan 
dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. 

Pertemuan briCs ke-10 mempertemukan kelima negara briCs di Johannesburg, 
afrika selatan. kami menyuguhkan anda apa-apa saja yang dibahas di pertemuan ini

dEMi kEMakMuran
MEMbangun briCs
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Subject signifikan yang dibahas mencakup 
revolusi industri keempat, multilateralisme dan 
kepemerintahan global, kesehatan serta vaksinasi, 
pembangunan berkelanjutan, perdamaian, 
pemberdayaan sosio-ekonomi dari wanita. PM 
Modi bersama para pemimpin lainnya merupakan 
bagian dari Sesi dibatasi, Sesi Pleno, retret 
Pemimpin, Penjangkauan dengan Para Pemimpin 
dari afrika dan Penjangkauan dengan Para 
Pemimpin dari global Selatan.

PERNYATAAN JOHANNEsBURg
Menandai kemajuan yang dilakukan oleh brICS 
selama beberapa dekade, dengan sejumlah 
pencapaian yang patut dipuji, para pemimpin 
dari seluruh negara anggota ini menegaskan 

kembali komitmen mereka terhadap kelompok ini. 
Menghormati prinsip-prinsip “saling menghargai, 
kesetaraan kedaulatan, inklusivitas dan kolaborasi 
yang semakin diperkuat” sebagai bagian dari 
deklarasi johannesburg pada kesempatan 
tersebut, mereka juga menekankan bahwa mereka 
bertekad untuk “memperkuat multilateralisme 
dan supremasi hukum dalam hubungan 
internasional, dan untuk mempromosikan sebuah 
tatanan internasional yang adil, seimbang, 
demokratis dan representatif”. Para pemimpin 
tersebut juga mengakui upaya yang dilakukan 
untuk mempertimbangkan pembentukan dari 
Forum brICS Wanita dan aliansi bisnis Wanita 
brICS. Pertemuan brICS yang ke-11 nantinya akan 
digelar pada tahun 2019 di brasil.

Para kepala 
negara keluarga 
brICS pada acara 
brICh Outreach 
di johannesburg, 
afrika Selatan
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Menandai Hari kemerdekaannya yang ke-72 pada tanggal 15 agustus 2018 lalu,  
india merayakannya dengan semangat patriotik dan hormat kepada para pahlawan

HorMaT kEPada

kEMErdEkaan
oleh – viNayak surya swami
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ika kita mendefinisikan kemerdekaan secara 
rinci, maka 15 agustus 1947 menandai 
suatu penutupan. Saat itu merupakan hari 
perjuangan politik melawan kekuatan 
imperial yang memuncak dalam keberhasilan 
dan dalam hari kemerdekaan kita. tetapi 
kemerdekaan dalam artian konsep yang 

lebih luas. hal ini masih tidak tetap dan terbatas. 
kemerdekaan adalah hal yang konstan dan upaya 
tanpa henti. bahkan beberapa dekade setelah 
tahun 1947, setiap dari kita dapat berkontribusi 
dengan cara seorang pejuang kemerdekaan. kita 
dapat melakukannya jika kita memperluas batas 
kemerdekaan dan kesempatan bagi para sahabat 
India dan India kita yang tercinta. bersama, kita 
dapat membantu setiap penduduk negeri ini. 
bersama, kita dapat melestarikan huta dan warisan 
alam kita, kita dapat melindungi monumen bagi 
generasi masa depan, kita dapat memperbaharui 
habitat pedesaan dan perkotaan kita. bersama, kita 
dapat menghilangkan kemiskinan, buta huruf dan 
ketidakadilan. kita dapat dan harus melakukan ini 
bersama-sama.

Seperti kata-kata dari Presiden India, ram 
nath kovind, perayaan hari kemerdekaan di India 
tidak hanya tentang merayakan momen masa lalu, 
tetapi juga tentang merayakan semangat negara 
ini dalam segala kesatuannya, keragamannya dan 
kedaulatannya. Ini adalah hari yang merayakan 
kemajuan yang negara ini telah capai selama 
bertahun-tahun dan menghormati tekadnya untuk 
terus melangkah maju. tahun ini, perayaan dimulai 
di ibu kota negara dengan PM Modi yang secara 
formal menginspeksi guard of honour di benteng 
Merah, yang terdiri dari satu perwira dan 24 pria 
masing-masing dari angkatan darat, angkatan 
laut, angkatan udara dan Polisi delhi. kontigen 
angkatan darat dipanggil dari batalion elit kelima 
dari gorkha rifles Pertama. kemudian diikuti dengan 
upacara pembentangan bendera nasional dengan 
21 tembakan Penghormatan oleh 2281 Field battery 
(upacara). Pada tanggal 15 agustus 1947, Pandit 
jawarharlal nehru menjadi Perdana Menteri India 

Perdana Menteri 
India, narendra 
Modi berinteraksi 
dengan anak-
anak di perayaan 
hari kemerdekaan 
India ke-72

Ram Nath Kovind
Presiden India

Hari kemerdekaan 
ini, sangat dengan 
dengan peringatan 
150 tahun gandhiji, 

ayo kita contoh 
ide-ide dan 

kreativitasnya

Narendra Modi
Perdana Menteri India

kami sedang 
merayakan Hari 

kemerdekaan pada 
sebuah lingkungan 
yang sangat positif 

dan di tengah 
serangkaian insiden 

yang positif pula

J
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PM Modi turun ke 
keramaian setelah 
membentangkan 
bendera nasional di 
benteng Merah

pertama yang membentangkan bendera nasional di 
atas benteng bersejarah ini, mendeklarasikan kepada 
dunia bahwa India kini telah merdeka. Pada tahun 
2018, 71 tahun kemudian, PM Modi membentangkan 
sang tiga Warna dan memberikan pidato kepada 
seluruh negara ini, memberi penghormatan kepada 
para pemimpin dan pahlawan yang membantu India 
mencapai kemerdekaan.

Sebuah sorotan dari perayaan di benteng Merah 
tahun ini adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam 
sejarah, sebuah tim yang beranggotakan wanita 
seluruhnya dipercaya dengan tanggung jawab 
menjaga tempat ini.

PIDATO sANg PERDANA MENTERI
Mengutip penyair Subramaniam bharti yang 
mengatakan bahwa India dapat menunjukkan 
pada dunia jalan menuju kemerdekaan dari semua 

guwahati, assam
Seorang anak perempuan 
tersenyum saat ia berpartisipasi 
dalam sebuah program budaya, 
merayakan hari kemerdekaan

attari, Punjab
Manisan dipertukarkan di 
batas wilayah attari-Wagah di 
perayaan hari kemerdekaan

Puri, Odisha
Seniman kerajinan pasir, 
Sudarshan Patnaik membuat 
sebuah mahakarya untuk 
memperingati acara ini

PERAYAAN-
PERAYAAN DI 
sELURUH INDIA
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belenggu, Perdana Menteri India menegaskan 
kembali bahwa negara ini kini sangat percaya diri. 
Ia berbicara tentang beberapa pencapaian penting 
seperti navika Sagar Parikrama, perjalanan keliling 
dunia oleh InSV tarini yang ditunggangi enam 
petugas angkatan laut wanita, dan pembentangan 
dari bendera nasional di gunung everest. Ia juga 
memberi penghormatan kepada para militer 
dan angkata polisi negara ini dan mengenang 
pembantaian jallianwala bagh, yang akan mencapai 
W100 pada tahun 2019, memberi penghormatan 
kepada mereka yang berkorban dalam tragedi ini.

Memperhatikan juga bahwa India kini telah 
menjadi negara dengan ekonomi terbesar keenam 
di dunia, PM Modi memberi pujian terhadap laju 
pembangunan di berbagai bidang. Ia juga mengakui 
kemajuan yang dibuat dalam inisiatif seperti bidang 
listrik yang telah mencapai desa-desa terpencil, 

konstruksi toilet, koneksi lPg, yang lain sebagainya. 
Ia juga kemudian menekankan bahwa pemerintah 
telah mengambil keputusan-keputusan penting 
dalam beberapa tahun belakangan, termasuk gSt, 
MSP yang lebih tinggi kepada para petani dan One 
rank – One Pension, yang menjaga kepentingan 
nasional sebagai prioritas tertinggi. Sebuah sorotan 
dari pidato ini adalah pengumuman gagan-
yaan, misi luar angkasa pertama India, yang akan 
dilakukan pada tahun 2022, dengan menggunakan 
kehebatan dalam negeri. PM Modi juga menekankan 
bahwa India akan menjadi negara keempat di dunia 
yang melakukan hal ini.

Sorotan lainnya lagi adalah pengumuman 
tentang Pradhan Mantri jan arogya abhiyan, yang 
telah diluncurkan pada tanggal 25 September lalu 
tahun ini. di bawah skema ini, 100 juta keluarga akan 
mendapatkan akses terhadap manfaat asuransi, 

PM Modi inspecting the guard of honour during the celebrations
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chennai, tamil nadu
Seorang siswa melukis telapak 
tangannya di perayaan ini, dan 
mempromosikan kehidupan yang 
ramah ekosistem

srinagar, Jammu & kashmir
Sekelompok anak perempuan 
kashmir melakukan pertunjukan 
sebagai bagian dari perayaan ini di 
stadiun Sher-i-kashmir

Jaipur, rajasthan
Seniman rakyat melakukan 
pertunjukan dalam merayakan 
hari kemerdekaan di Stadium 
Sawai Mansingh

menerima jaminan kesehatan sebesar 500,000 
rupee per tahunnya. 

PIDATO sANg PREsIDENT
Presiden India, ram nath kovind, memberikan 
pidatonya untuk negara ini dalam suasana perayaan 
hari kemerdekaan dalam format televisi dari 
rashtrapati bhavan di new delhi. Seperti PM 
Modi, sang presiden juga memberi penghormatan 
terhadap pahlawan kemerdekaan India, dengan 
mengatakan: “Mereka adalah pria dan wanita 
dengan keberanian langka dan kepercayaan akan 
masa depan India. Mereka datang dari berbagai 
wilayah dari negara ini, semua bagian masyarakat, 
seluruh komunitas dan seluruh kelompok sosial 
dan ekonomi. Mereka juga bisa dengan mudah 
berkompromi dan menetap untuk meraih 
keuntungan pribadi, tetapi tidak. komitmen 
mereka untuk India – untuk India yang merdeka, 
berdaulat, bersatu dan sederajat – adalah hal 
mutlak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk 
memberi penghormatan bagi para pahlawan ini di 
hari peringatan ‘Quit India day’ pada 9 agustus di 
rashtrapati bhavan.”

Indian defense personnel arriving for PM Modi’s inspection of the guard of honour

PERAYAAN-
PERAYAAN DI 
sELURUH INDIA
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kolkata, West bengal
Personil polisi wanita berbaris 
pada latihan peringatan hari 
kemerdekaan

allahabad (now Prayagraj), 
Uttar Pradesh
Para siswa membuat patung pasir 
di perayaan hari kemerdekaan

agartala, tripura
Siswa sekolah melakukan 
pertunjukan pada perayaan 
hari kemerdekaan ke-72

dia juga memberi penghormatan kepada para 
wanita India yang menegaskan bahwa mereka memiliki 
peran yang khusus untuk dimainkan dalam masyarakat 
negara ini. “Perluasan kemerdekaan di negara kita 
dalam banyak hal memiliki juga memiliki arti perluasan 
kemerdekaan bagi para wanita di negara kita. hal ini 
nyata baik kita melihat mereka sebagai ibu, saudara 
perempuan, putri atau hanya wanita yang berhak 
atas kehidupan yang mereka pilih – dan berhak atas 
kesempatan dan perlindungan untuk memenuhi 
potensi mereka. Mereka bisa menjadi jangkar utama 
di keluarga kita atau juga pendatang yang betul-betul 
dibutuhkan bagi lembaga pendidikan tinggi dan tenaga 
kerja kita. Pilihan ini adalah hak mereka; sebagai sebuah 
negara dan sebagai masyarakat kita harus memastikan 
bahwa mereka memiliki hak dan kemampuan untuk 
melatih pilihan mereka,” ungkapnya.

Ia juga berpendapat bahwa para pemuda 
negara ini harus merepresentasikan “harapan dan 
optimisme bagi India”. dalam mendorong dan 
mendukung pemuda India saat ini, ia menegaskan 
bahwa negara ini menghargai prinsip dari perjuangan 
kemerdekaan India.

India’s first all-
woman SWat team 
stood guard at the 
red Fort during the 
celebrations

PERAYAAN-
PERAYAAN DI 
sELURUH INDIA
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Menandai kehadiran diplomatis india di asia Tengah, Menteri urusan Luar 
negeri india, sushma swaraj melakukan tiga kunjungan kenegaraan penting 

dari tanggal 2 hingga 5 agustus 2018

kE JanTung asia

Menteri urusan luar negeri India, Sushma Swaraj tiba di astana, kazakhstan pada tanggal 2 agustus 2018
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Dimulai dengan republik kazakhstan 
pada tanggal 2 hingga 3 agustus, 
kemudian bergerak menuju republik 
kyrgyz di tanggal 3 hingga 4 
agustus dan mengakhiri kunjungan 

kenegaraannya di republik uzbekistan pada 
tanggal 4 hingga 5 agustus, Menteri urusan 
luar negeri India, Sushma Swaraj melakukan 
serangkaian kunjungan resmi pertamanya ke 
asia tengah tahun ini. kunjungan-kunjungan ini 
ditujukan untuk memfasilitasi keterlibatan India 
yang terus meningkat dengan wilayah tersebut. 
Memberikan beberapa kesempatan untuk 
melakukan diskusi mendalam tentang urusan 
kepentingan bersama baik regional, global dan 
bilateral yang juga berfungsi untuk membawa 
interaksi yang lebih besar antara India dan 
negara-negara tetangganya.

KAzAKHsTAN
“India berusaha untuk mengkonsolidasikan 
dan memperkuat hubungan persahabatannya 

dengan kazakhstan,” ungkap eaM Swaraj pada 
jumpa pers selama kunjungannya ke kazakhstan. 
Setelah tiba di astana, ibu kota kazakhstan, ia 
menggelar pertemuan bilateral dengan kairat 
abdrakhmanov, menteri urusan luar negeri 
negara tersebut. Selama pertemuan ini, kedua 
pemimpin saling berdiskusi tentang minat India 
dalam bermitra dengan kazakhstan “untuk 
mengeksplorasi pasar produk baru, melakukan 
diversifikasi dari sektor perdagangan produk 
tradisional guna menyuntikkan dorongan baru ke 
sektor perdagangan kedua negara”. keterlibatan 
yang terus meningkat di sektor-sektor seperti 

kunjungan menteri Urusan luar 
negeri india, sushma swaraj 
ke kazakhstan, kyrgystan dan 
Uzbekistan menandai kunjungan 
resmi perdananya ke asia tengah

eaM Swaraj 
menyapa Perdana 
Menteri kazakhstan, 
bakytzhan 
Sagintayev
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pertanian, bahan kimia, pengolahan makanan, 
energi dan farmasi juga didiskusikan.

Selama pernyataan persnya, eaM Swaraj juga 
menekankan kepentingan dalam memfasilitasi 
kontak antar kedua warga negara tersebut, 
menegaskan bahwa India sudah mengambil 
langkah yang meyakinkan untuk mempromosikan 
sektor wisata dengan memberikan para penduduk 
kazakhstan fasilitas visa elektronik sejak bulan 
Februari tahun ini. 

kedua pemimpin tersebut juga 
mengungkapkan komitmen mereka dalam 

meningkatkan kerjasama antara India dan 
kazakhstan dalam bidang pertahanan dan 
keamanan, mencatat bahwa unit angkatan 
bersenjata kazakhstan menjalani pelatihan dalam 
operasi pemeliharaan perdamaian di India baru-
baru ini, dan bahwa tim pelatihan dari angkatan 
bersenjata India saat ini sedang menjalani latihan 
di almaty di bawah personil kazakhstan. eaM 
Swaraj menekankan bahwa kedua negara telah, 
selama bertahun-tahun, mengembangkan sebuah 
pendekatan multifaset menuju kerjasama di 
seluruh bidang baik bilateral maupun multilateral. 
India dan kazakhstan telah menjadi mitra strategis 
sejak tahun 2009.

Selama kunjungannya, Menteri urusan luar 
negeri India tersebut juga berinteraksi dengan 
anggota-anggota dari komunitas India yang 
menetap di kazakhstan, dan kemudian menyapa 
Perdana Menteri kazakhstan, bakytzhan Sagintayev.

eam swaraj mengucapkan 
selamat kepada republik kyrgyz 
karena telah menjadi negara ketua 
scO pada periode tahun 2018-19

kiri ke kanan: eaM Swaraj bertemu dengan menteri luar negeri republik kyrgyz, erlan abdyldaev; eaM Swaraj menyapa Presiden republik kyrgyz, Sooronbay jeebekov
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REPUBLIK KYRgYz
tiba di Chopln ata di wilayah Issyk kul di 
republik kyrgyz untuk melakukan kunjungan 
dua harinya, eaM Swaraj menyapa presiden 
negara tersebut, President Sooronbay 
jeenbekov dan juga menggelar serangkaian 
pertemuan dengan menteri luar negeri, 
erlan abdyldaev dalam “format terbatas dan 
diperpanjang”, berdasarkan pernyataan media 
yang diterbitkan kementrian luar negeri 
Pemerintah India (Mea).

Selama pertemuan ini, serangkaian 
masalah bilateral dibahas, dan para pemimpin 
mendiskusikan beberapa bidang kerjasama. 
berdasarkan terbitan Mea, isu-isu yang dibahas 
mencakup “pertukaran politik dan parlemen, 
militer dan keamanan, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, ekonomi, kesehatan dan 
bidang wisata. Menteri luar negeri India juga 
memberi selamat kepada republik kyrgyz 
karena telah menjadi negara ketua SCO selama 
periode 2018-19. Ia kemudian menegaskan 
kembali komitmen India dalam memberikan 

dukungan penuh atas organisasi sukses dari 
pertemuan SCO pada tahun 2019, yang di 
selenggarakan oleh negara ini, serta beberapa 
pertemuan lainnya.

UzBEKIsTAN
Menteri urusan luar negeri India memulai 
perjalanan terakhir dari pertualangan asia 
tengahnya saat ia tiba di tashkent, ibu kota 
uzbekistan, pada tanggal 4 agustus lalu. 
agenda utamanya adalah diskusi mendalam 
dengan menteri urusan luar negeri uzbekistan, 
abdulaziz kamilov, tentang beberapa isu 
seperti perdagangan, ekonomi, keamanan 
dan pertahanan, kesehatan, pertanian, wisata, 
farmasi, budaya dan lain sebagainya.

ketika berada di uzbekistan, eaM Swaraj 
juga menggelar interaksi dengan para ahli 
indologi serta beberapa anggota dari komunitas 
India yang menetap di negara tersebut. terakhir, 
ia juga memberi penghormatan dengan 
menabur bunga pada tugu peringatan mantan 
Perdana Menteri India, lal bahadur Shastri.

eaM Swaraj 
menyapa Perdana 
Menteri uzbekistan, 
abdulla aripov, di 
tashkent 
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kunjungan kenegaraan Presiden rusia, Vladimir Putin dari tanggal 5 hingga 6 oktober 
untuk menghadiri Pertemuan bilateral Tahunan india-rusia ke-19, bertujuan untuk 

memperkuat hubungan strategis serta ekonomi yang kuat antara kedua negara 

sTraTEgi
bisnis dan

Perdana Menteri India, narendra Modi bersama Presiden rusia, Vladimir Putin di hyderabad house di new delhi



J u l i - S e p t e m b e r  2 0 1 8   |  35  |  w w w. i n d i a p e r S p e c t i v e S . i n

india dan rusia sepakat dalam 
komitmen mereka dalam 
memperkuat multilateralisme

Menteri urusan 
luar negeri 
India, Sushma 
Swaraj menyapa 
Presiden Putin 
pada saat 
kedatangannya

Memberikan dorongan 
terhadap hubungan bilateral 
yang hangat antara India 
dan rusia, Presiden rusia, 
Vladimir Putin melakukan 

kunjungan resmi ke India pada tanggal 
4 hingga 5 Oktober untuk menghadiri 
Pertemuan bilateral tahunan India-rusia. juga 
pada agenda ini, pembicaraan resmi dengan 
Perdana Menteri India, narendra Modi dan 
sebuah pertemuan dengan Presiden India, 
ram nath kovind juga digelar bersama 
dengan beberapa keterlibatan resmi lainnya. 
Setelah tiba di new delhi pada malam 4 
Oktober, Presiden Putin bertemu dengan 
PM Modi di lok kalyan Marg, diikuti dengan 
acara interaksi empat mata pada esok 
paginya di hyderabad house.  

KERJAsAMA sTRATEgIs
Pernyataan bersama yang diterbitkan oleh 
kementrian luar negeri (Mea), Pemerintah 
India, menyatakan bahwa selama kunjungan 
ini, kedua negara tersebut menegaskan 
kembali komitmen mereka dalam kemitraan 
Strategis khusus dan Istimewa antara mereka. 
Mereka juga menegaskan bahwa kemitraan 
ini dapat memainkan peran penting dalam 
memeliharan perdamaian dan stabilitas global 
dan mengakui peran masing-masing sebagai 
kekuatan besar dengan tanggung jawab yang 
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PM Modi dan 
Presiden Putin 
menggelar 
pembicaraan tingkat 
delegasi

sama dalam memelihara peran yang sama. 
“kemitraan Strategis khusus dan Istimewa 
kami ini secara konsisten menerima energi dan 
arah baru dari serangkaian berkelanjutan dari 
sembilan belas pertemuan ini. dan kerjasama 
kami dalam isu-isu global telah memperoleh 
artian dan tujuan baru,” kata PM Modi 
ketika memberikan pernyataan pers selama 
kunjungan Presiden Putin.

dalam hal kerjasama, India dan rusia 
telah sepakat dalam komitmen mereka untuk 
memperkuat multilateralisme. Perdana 
Menteri India mengatakan dalam konteks 

Pemerintah india mengundang 
perusahaan-perusahaan rusia 
untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan koridor-koridor 
industri di india

ini, ‘negara kami memiliki minat yang 
sama dalam kerjasama melawan terorisme, 
pembangunan di afghanistan dan Indo-
Pasifik, perubahan iklim, organisasi regional 
seperti SCO, brICS dan organisasi multilateral 
seperti g20 dan aSean. kami sepakat untuk 
melanjutkan kerjasama menguntungkan 
kami dan koordinasi dalam institusi-institusi 
internasional.” 

EKONOMI DAN PERDAgANgAN
Menyambut hasil dari pertemuan ke-23 dari 
komisi Intra Pemerintah India-rusia dalam 
kerjasama di bidang Perdagangan, ekonomi, 
Ilmu Pengetahuan, teknologi dan budaya yang 
digelar di Moskow pada bulan September lalu, 
kedua pemimpin ini mencatat bahwa kedua 
negara sedang berusaha untuk mencapai 
target untuk meningkatkan investasi dua 
arah antara mereka menjadi 30 miliar dollar 
aS pada tahun 2025. berdasarkan pernyataan 
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Pkanan ke kiri: PM Modi sedang menyampaikan pidatonya pada Pertemuan bisnis India-rusia yang digelar di new delhi pada tanggal 5 Oktober; 
Presiden Putin bertemu dengan Presiden India, ram nath kovind

bersama, kedua pihak juga menyambut 
permulaan konsultasi dari kesepakatan 
Perdagangan bebas antara uni ekonomi 
eurasia dan India. Mereka menyerukan untuk 
mempercepat proses negosiasi demi hal yang 
serupa. Pernyataan bersama ini kemudian 
menyatakan bahwa kedua negara “saling 
menghargai Studi bersama yang ditugaskan 
untuk menyusun aksi Strategi bersama untuk 
pembangunan hubungan perdagangan dan 
ekonomi serta investasi.” untuk meneruskan 
ini, mereka telah menominasikan Institusi 

Perdagangan asing India dan akademi 
Perdagangan asing rusia. 

Selama interaksi kedua pemimpin ini, PM 
Modi dan Presiden Putin juga menghargai 
kerja yang dilakukan oleh Pemerintah India, 
Invest India untuk memfasilitasi investasi 
rusia yang lebih besar di India. Mereka juga 
memuji peluncuran dari Pelayanan jendela 
tunggal oleh Menteri Pembangunan ekonomi 
Federasi rusia guna memfasilitasi perusahaan-
perusahaan India di rusia. Menurut bunyi 
pernyataan bersama, kedua pihak kini juga 
meninjau ulang kemajuan yang dilakukan 
selama ini dalam mengimplementasikan 
Proyek-Proyek Investasi Prioritas di bidang-
bidang seperti metalurgi, pertambangan, 
energi, teknologi informasi, rek kereta api, 
farmasi, kimia, otomobil, infrastruktur, 
penerbangan, luar angkasa dan lebih banyak 
lagi. Selain itu, India mengungkapkan 

kedua pihak menyambut permulaan 
dari konsultasi kesepakatan 
Perdagangan bebas antara Uni 
ekonomi eurasia dan india
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tujuannya untuk meningkatkan impor 
pupuk dari rusia dan kedua pihak mengakui 
kepentingan kerjasama dan kolaborasi dalam 
sektor aluminium.

Mengakui pentingnya pembangunan 
infrastruktur kedua negara ini, pemerintah India 
mengundang perusahaan-perusahaan rusia 
untuk “berpartisipasi dalam pembangunan 
koridor industri di India, termasuk bidang-
bidang seperti infrastruktur jalan raya dan rel 
kereta api, kota cerdas, pembangunan wagon 

kedua negara tersebut juga 
sepakat untuk meningkatkan 
kerjasama di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi

kiri ke bawah: PM 
Modi dan Presiden 
Putin bertemu 
dengan delegasi 
dari anak-anak 
bertalenta di 
Perayaan Inovasi 
aIM-SIrIuS 2018 di 
new delhi

dan penciptaan perusahaan transportasi logistik 
bersama”. rusia, pada gilirannya, menawarkan 
kemampuan koleksi pajak demi perwujudan 
proyek-proyek bersama di India dan juga 
mengungkapkan minatnya untuk berpartisipasi 
dalam penawaran competitif internasional dalam 
proyek-proyek rel kereta api cepat di India.

Selama kunjungan ini, sebuah Mou juga 
disepakati antara korporasi Industri-Industri 
kecil nasional India dan korporasi bisnis kecil 
dan Menengah rusia.

sAINs DAN TEKNOLOgI
Menekankan kepentingan dalam meningkatkan 
kerjasama di bidang sains dan teknologi, kedua 
negara ini menyambut penyelenggaraan sukses 
dari kelompok kerja Sains dan teknologi 
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India-rusia ke-10. acara ini secara bersama 
dikuratori oleh departemen Sains dan 
teknologi India dan kementrian Sains dan 
Pendidikan tinggi Federasi rusia, pada 
bulan Februari 2018 silam. Para pemimpin 
ini juga memuji kolaborasi sukses antara 
departemen Sains dan teknologi India dan 
yayasan Penelitian dasar rusia, yang telah 
menyelesaikan 10 tahun penelitian bersama 
di bidang Sains dasar dan terapan pada 
tahun 2017. 

berdasarkan pernyataan bersama, kedua 
negara ini juga sepakat untuk meningkatkan 
kerjasama di bidang teknologi informasi 
dan komunikasi, dengan penekanan khusus 
pada “desain dan produksi sistem elektronik, 
pengembangan perangkat lunak, super 
komputer, e-government, pengiriman 
layanan publik, keamanan jaringan, 
standardisasi, radio kontrol dan regulasi 
akan spektrum frekuensi ragion”, di antara 
hal-hal lainnya.

PERTEMUAN BIsNIs INDIA-RUsIA
diselenggarakan di sela-sela Pertemuan bilateral 
tahunan India-rusia ke-19, Pertemuan bisnis 
India-rusia ini menyaksikan partisipasi dari 
delegasi bisnis besar dari India serta rusia. 
Merepresentasikan bidang kerjasama bilateral 
signifikan antara kedua negara, pertemuan ini 
mengirimkan “sebuah sinyal kuat akan keinginan 
dan kapasitas dari sektor bisnis dari kedua 
negara untuk memperkuat kemitraan ekonomi, 
perdagangan dan investasi lebih lanjut”.

Menyampaikan pidatonya pada pertemuan 
ini, PM Modi memberitahu bahwa hubungan 
antara India dan rusia sedang diperluas 
hampir di setiap bidang. “hal ini merupakan 
kebahagiaan yang besar bagi seluruh kita 
dimana dunia industri dari kedua negara ini 
sedang memperkuat hubungannya lebih lanjut,” 
katanya dan kemudian menambahkan bahwa 
India menganggap rusia sebagai mitra yang 
sangat penting dalam perjalanan mereka menuju 
kemajuan ekonomi dan sosial.

PM Modi memberikan pernyataan pers bersama Presiden Putin
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olahragawan india telah membawa negara ini meraih medali terbanyak tahun ini, 
dengan para bintang muda yang mulai mempertunjukkan kehebatan mereka 

di PunCak

PErTandingan
oleh G raJaramaN

kontigen India pada upacara pembukaan asian games 2018
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Selama beberapa tahun, India telah 
memantapkan dirinya sebagai negara 
olahraga yang harus disegani. Sistem 
eco olahraga India, pemerintah, Federasi 
Olahraga nasional, dan bahkan beberapa 

lSM yang berkomitmen telah memperkuat para 
atlet untuk mengekspresikan sisi kompetitif 
mereka, dan hasil dari perubahan sikap ini telah 
menunjukkan dunia posisi kami pada panggung 
olahraga internasional. Pada asian games 2018 yang 
digelar di Indonesia pada tanggal 18 agustus hingga 2 
September, performa dari para bintang India benar-
benar telah membawa pulang poin penting ke rumah.

Pada tahun 2010, kontigen India telah meraih 
65 medali di 16 edisi asian games di guangzhou, 
Cina, hasil dari pelatihan terus-menerus sejak 
Commonwealth games di new delhi di tahun 
tersebut. Pada edisi ke-18 ini, kontigen 2018 telah 
memberikan hasil yang luar biasa dengan raihan 
69 medali, di antaranya 15 emas, 24 perak dan 30 
perunggu. kerja keras, komitmen dan dedikasi para 
atlet, yang ditambah dengan fokus dan intensitas 
dari sistem pendukung membantu India memberikan 
performa terbaiknya di asian games, dengan 

Pegulat India, 
bajrang 
Punja selama 
pertandingan 
di jakarta-
Palembang 2018

Ram Nath Kovind
Presiden India

india bahagia 
dengan performa 

menakjubkan 
[dari seluruh 

atlet]. selamat 
bagi yang telah 
memenangkan 

medali.

Narendra Modi
Perdana Menteri India

asian games 2018 
telah menjadi yang 

terbaik dalam 
sejarah india. 

setiap atlet yang 
mengambil bagi 

dalam Pertandingan 
ini adalah 

kebanggaan india.
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medali emas cabang lempar 
lembing neeraj chopra merupakan 
sorotan lainnya dari performa india 
di Jakarta-Palembang tahun 2018

sejumlah atlet muda yang membawa kemenangan 
bagi bangsa ini.

Medali emas bajrang Punia di cabang gulat 
bebas pria kelas 65 kg pada hari pembukaan 
di jakarta merupakan perubahan besar dari 
performa India di asian games selama dua dekade 
sebelumnya di bangkok, thailand, di mana 
medali pertama datang setelah penantian hampir 
seminggu lamanya. Sebuah gambaran yang 
berbeda dan sangat menggembirakan ditampilkan 
di tahun 2018 ini. Medali emas Punia didampingi 
medali perunggu ravi kumar dan apurvi Chandela 
dalam cabang menembak ( regu campuran 
senapan angin 10 m). 

Sudah pasti, kita dapat berbahagi terhadap 
pencapaian medali emas India di berbagai 
cabang olahraga di asian games ke-18 tersebut. 
Sementara cabang atletik menyumbangkan 
hampir setengah dari mereka, bendera tiga Warna 
berada di tiang pusat di sebanyak tujuh cabang 
olahraga, enam darinya adalah cabang disiplin 
Olimpiade. Cabang menembak dan gulat masing-
masing mengirimkan dua pemenang sementara 
tinju, dayung, tenis dan bridge masing-masing 
membantu India mengklaim satu medali emas.  

ada sukacita mendalam dari para peraih medali 
India. Sementara ayah dari peraih medali emas 
cabang heptathlon, Swapna barman, berprofesi 
sebagai penarik becak, peraih dua medali perak di 
cabang berkuda, Fouaad Mirza terlahir di keluarga 
yang mencintai kuda dari generasi ke generasi. 
Cabang penembak pistol, Saurabh Chaudhary, 
masih berumur 16 tahun sementara ace cabang 
bridge, Pranab bardhan dan Shibnath Sarkar 
telah berusia lebih dari 50 tahun. ada juga Vinesh 

kiri ke kanan: neeraj Chopra memenangkan medali emas di 
cabang lempar lembing di asian games 2018; Fouaad Mirza, 
selama pertandingan bara kuda di asian games
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india’s medallists at asian games 2018

gOLD MEDALLIsTs (15):
Bajrang Punia  
Wrestling (Men’s freestyle 65kg)

Vinesh Phogat 
Wrestling (Women’s freestyle 
50 kg)

Saurabh Chaudhary 
Shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

Rahi Sarnobat 
Shooting (Women’s 25 metre 
pistol)

Sawarn Singh, Dattu Baban 
Bhokanal, Om Prakash, 
Sukhmeet Singh 
rowing (Men’s quadruple sculls)

Rohan Bopannam, Divij Sharan 
tennis (Men’s doubles)

Tajinderpal Singh Toor 
athletics (Men’s shot put)

Neeraj Chopra – athletics 
(Men’s javelin throw)

Manjit Singh – athletics (Men’s 
800 metres)

Arpinder Singh – athletics 
(Men’s triple jump)

Swapna Barman – athletics 
(Women’s heptathlon)

Jinson Johnson – athletics 
(Men’s 1500 metres)

M. R. Poovamma, Saritaben 
Gaikwad, Hima Das, Vismaya 
athletics (Women’s 4 x 400 m 
relay)

Amit Panghal 
boxing (Men’s light Fly 49kg)

India men’s bridge team

sILVER MEDALLIsTs (24):
Deepak Kumar 
Shooting (Men’s 10 metre 
air rifle)

Lakshay Sheoran 
Shooting (Men’s trap)

Sanjeev Rajput 
Shooting (Men’s 50 metre rifle 
three positions)

Shardul Vihan 
Shooting (Men’s double trap)

India women’s national kabaddi 
team

Fouaad Mirza 
equestrian (Individual eventing)

Fouaad Mirza, Rakesh Kumar, 
Ashish Malik, Jitender Singh 
equestrian (team eventing)

Hima Das 
athletics (Women’s 400 metres)

Muhammed Anas 
athletics (Men’s 400 metres)

Dutee Chand 
athletics (Women’s 100 metres)

Dharun Ayyasamy 
athletics (Men’s 400 metres 
hurdles)

Sudha Singh 
athletics (Women’s 3000 metres 
steeplechase)

Neena Varakil 
athletics (Women’s long jump)

Muskan Kirar, Madhumita 
Kumari, Jyothi Surekha Vennam 
archery (Women’s team 
compound)

Abhishek Verma, Rajat 
Chauhan, Aman Saini 
archery (Men’s team compound)

PV Sindhu 
badminton (Women’s singles)

Jinson Johnson 
athletics (Men’s 800 metres)

Pincky Balhara 
kurash (Women’s 52 kg)

Rajiv Arokia, Muhammed Anas, 
Hima Das, M. R. Poovamma 
athletics (Mixed 4 x 400 metres)

Dutee Chand 
athletics (Women’s 200 metres)

Dharun Ayyasamy, Kunhu 
Mohammed, Rajiv Arokia, 
Muhammed Anas 
athletics (Men’s 4 x 400 m relay)

Shweta Shervegar, Varsha 
Gautham 
Sailing (49er FX Women)

India women’s hockey team

India women’s squash team

BRONzE MEDALLIsTs (30):
Ravi Kumar , Apurvi Chandela 
Shooting (10 metre air rifle 
mixed team)

Abhishek Verma 
Shooting (Men’s 10 metre air 
pistol)

India men’s national sepak 
takraw team

Divya Kakran 
Wrestling (Women’s freestyle 
68 kg)

Roshibina Naorem 
Wushu (Women’s sanda 60 kg)

Santhosh Kumar 
Wushu (Men’s sanda 56 kg)

Surya Bhanu Pratap Singh 
Wushu (Men’s sanda 60 kg)

Narender Grewal 
Wushu (Men’s sanda 65 kg)

Ankita Raina 
tennis (Women’s singles)

India men’s national kabaddi 
team

Dushyant Chauhan 
rowing (Men’s lightweight 

single sculls)

Rohit Kumar, Bhagwan Singh 
rowing (Men’s lightweight 
double sculls)

Heena Sidhu 
Shooting (Women’s 10 metre air 
pistol)

Prajnesh Gunneswaran 
tennis (Men’s singles)

Dipika Pallikal 
Squash (Women’s singles)

Joshna Chinappa 
Squash (Women’s singles)

Saurav Ghosal 
Squash (Men’s singles)

India men’s bridge team

India mixed team bridge

Saina Nehwal 
badminton (Women’s singles)

India men’s team table tennis

Malaprabha Jadhav 
kurash (Women’s 52 kg)

Achanta Sharath Kamal, Manika 
Batra 
table tennis (Mixed doubles)

PU Chitra 
athletics (Women’s 1500 metres)

Seema Punia 
athletics (Women’s discus 
throw)

Harshita Tomar 
Sailing (Open laser 4.7)

Varun Thakkar, Ganapathy 
Chengappa 
Sailing (49er Men)

India men’s squash team squash

Vikas Krishan Yadav 
boxing (Men’s Middleweight 
(75kg))

India men’s hockey team
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Phogat yang memiliki warisan gulat dalam dirinya 
dan meraih medali emas dalam cabang gulat bebas 
kelas 50 kg.

Selain medali emas, beberapa peraih medali 
perak juga memiliki tonggak besar dalam diri 
mereka. kesuksesan bintang cabang berkuda, 
Fouaad Mirza dalam yang berkuasa dalam acara 
tiga hari tersebut kemungkinan akan membuat 
cabang olahraga itu berharga di India saat ini. 
Meskipun ia tidak berkesempatan untuk meraih 
medali emas, medali peraknya merupakan medali 
pertama yang dimenangkan oleh India dalam 
cabang disiplin berkuda sejak tahun 1982. bersama 
dengan rekan setimnya, rakesh kumar, ashish 
Malik dan jitender Singh, ia merupakan duta besar 
dari cabang olahraga ini. raihan medali emas dari 
atlet cabang olah raga lempar lembing, neeraj 
Chopra merupakan sorotan lainnya bagi performa 
India di jakarta-Palembang tahun 2018. beberapa 
tampilan dalam jarak lemparan, terutama dari 
Manu bhaker di babak kualifikasi, memberikan 

Pegulat India, Vinesh 
Phogat, merayakan 
medali emas yang 
diraihnya dalam cabang 
gaya bebas kelas 50 kg

Rajyavardhan Singh Rathore
uni kementerian Olahraga, 

Pemerintah India

bangga dengan para 
atlet, olahragawan, 

pelatih dan kru 
pendukung kami. 
keinginan mereka 

untuk bertanding dan 
menang mencerminkan 

sikap dari jutaan 
pemuda india.

M Venkaiah Naidu
Wakil Presiden India

selamat kepada tim 
india yang telah 
memenangkan 

medali emas ke-5 
kali berturut-turut 
di cabang estafet 

4x400 m pada asian 
games Jakarta 

tahun 2018
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kepercayaan diri bagi India di acara-acara 
mendatang. Setelah memenangkan cabang 
tinju kelas 49 kg melawan Filipino Carlo Paalam, 
amit Panghal berada di puncak pertandingannya 
selama pertandingan final melawan juara 
Olimpiade, hasanboy dusmatov dari 
uzbekistan. kemenangan ini, telah menanamkan 
kepercayaan ini yang kuat kepada para petinju 
muda, yang kini akan mengambil mantel dengan 
menjadi andalan Olimpiade bersama Shiva 
thapa, gaurav Solanki dan gaurav bhiduri. 

ada juga beberapa atlet yang mungkin tidak 
memenangkan mendali apa pun, tetapi masih 
berhasil membuat tanda dan menginspirasi 
jutaan orang dengan semangat mereka. 
atlet renang, Virdhawal khade dan Srihari 

searah jarum jam dari atas: Pranab bardhan dan Shibnath Sarkar setelah memenangkan medali emas di final cabang bridge; Peraih medali emas cabang heptathlon, Swapna 
barman, merayakan kemenangannya; Saurabh Chaudhary yang masih berusia 16 tahun mengambil posisi membidik selama final cabang senapan angin 10 m di asian games

nataraj tidak berhasil naik ke podium tetapi 
memecahkan rekor nasional dan melintasi 
beberapa tonggak besar selama perjalanan 
mereka menuju kesuksesan di dunia olahraga di 
masa depan. 

kegembiraan dan ketakjuban yang 
ditimbulkan oleh performa jawara India di 
asian games 2018 akan bergema dengan para 
pemuda dan orang tua di seluruh negeri selama 
tahun-tahun yang akan datang. dengan lebih 
banyak tonggak sejarah ke depannya dan lebih 
banyak kemenangan yang dihargai, para atlet 
kita kini semakin bersemangat dan pemerintah 
juga sedang melakukan yang terbaik untuk 
mendukung mereka yang berusaha untuk 
membuat India bangga di arena olahraga global.
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dari seorang remaja yang bertabur bintang di bihar menjadi seorang pria 
terkemuka fi film blockbuster berbahasa spanyol di kosta rika, Perjalanan 
Prabhakar sharan merupakan sebuah kisah tentang tekad, ketekunan dan 

kemenangan yang menginspirasi

aMErika LaTin
MEMbaWa boLLyWood kE

oleh sHillpi a siNGH

Prabhakar Sharan memiliki bintang di 
kedua matanya, dan ia menggantung 
bulan untuk membuat mimpinya menjadi 
nyata di negeri yang jauh dari rumah. Ia 
kini memegang prestasi dengan menjadi 

aktor India pertama yang terkenal di industri film 
amerika latin, dengan peran utama. bocah kota 
kecil, yang berasal dari keluarga terpelajar di bihar 

ini menghabiskan banyak waktu mudanya di jalanan 
kota Saran, kemudian pindah ke ibukota Patna 
dan pada akhirnya ke hazaribagh (kini bernama 
jharkhand) untuk melanjutkan pendidikannya. 
langkah selanjutnya adalah menjadi pekerjaan, 
dan perjalanannya membawanya ke rohtak 
di haryana. bagi seorang anak laki-laki yang 
memiliki minat kuat terhadap semua hal tentang 
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aktor mengungkapkan, “Ia mengatakan pada saya 
bahwa hidup di negara asing akan penuh dengan 
tantangan lebih dari yang saya bayangkan. Saya 
mengerti apa yang ia maksud, tetapi menjadi tahu 
saja tidak cukup. Saya tahu komunikasi akan menjadi 
masalah utama, tetapi seperti kata pepatah: di mana 
ada kemauan, di situ ada jalan. Saya mengatakan 
kepadanya bahwa saya akan membuat India dan 
orang India dikenal di negara tersebut suatu 
hari nanti.”

Sesampai saya disana, ia memasukkan saya ke 
sebuah kursus di universitas Panamerican di tahun 
2000, dan mengikuti kelas di siang harinya serta 
mengambil kerja sambilan di malam harinya untuk 
menghidupi dirinya dan merealisasikan mimpinya. 
“Saya pernah menjadi penebang pohon. kebanyakan 
waktu luang saya selama kuliah saya habiskan 
di hutan,” ungkapnya. Ia menghabiskan banyak 
uang yang ia dapatkan dengan membeli Cd video 
film India, dan pada akhirnya bergabung dengan 
seorang kritikus terkenal film amerika latin, William 
Venegas, untuk melakukan terjemahan dalam 
bahasa Spanyol. “kemudian, saya mulai bekerja 

sinema, bagaimanapun, pekerjaan ini hanya untuk 
memenuhi kebutuhan dasar sementara ia mencoba 
untuk mendapatkan tempat di industri film India. 
“Saya tumbuh besar dengan menonton banyak 
film, menikmati karya-karya dari segala jenis dan 
genre. Film-film ini mencakup film yang memberi 
saya informasi, hiburan dan inspirasi,” katanya. Ia 
pergi ke Mumbai untuk mencoba peruntungannya, 
tidak dipersenjatai dengan hal apapun kecuali 
mintanya terhadap akting. Semula ia gagal, dan 
harus kembali ke haryana. tidak lama setelah itu, 
sebuah peluang untuk bertemu pebisnis Pawan 
Morarka, yang kemudian bekerja sebagai konsulat 
kehormatan bagi kosta rika, mengubah jalan 
hidupnya. “Semunya terjadi seperti sebuah film,” 
kenang Sharan, “Saya memainkan peran saya, dan 
didukung oleh banyak orang termasuk rakesh rathi 
yang memperkenalkan saya kepada Pawanji dalam 
proses saya meraih kebahagiaan  
yaitu sinema.”

Pada saat itu, tidak ada kedutaan besar India di 
negara indah tersebut, dan Sharan kemudian pindah 
ke San jose, kosta rika, mengikuti Morarka. Sang 

kiri ke kanan: Poster resmi dari enredados la Confusion; Sharan menerima penghargaan Sutradara terbaik di Peryaan Film new delhi; Sang aktor berpose dengan trofinya pada acara jIFF
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dengan departemen budaya di kosta rika dan 
duta besar India di wilayah tersebut,” kenangnya. 
Menyelenggarakan pemutaran film India ber-
subtitle di San jose pada tahun 2005, sejak saat 
itu, ia sering memimpin banyak kegiatan budaya 
dan pemutaran perdana film India di sepanjang 
amerika tengah, menyebarkan kesadaran akan 
sinema dan budaya India di wilayah tersebut. hari 
ini, ia juga merupakan distributor film India di 
kosta rika.

Semua ini ia lakukan ketika ia secara rutin 
menghadiri kelas-kelas akting untuk menempa 
talentanya dan mimpinya pada akhirnya terwujud 
pada tahun 2017 di film enredados la Confusion, 
sebuah film latin amerika bergaya bollywood yang 
menjadi sebuah blockbuster. Selain berakting di 
film tersebut, Sharan juga menjadi sutradara di film 
tersebut. “Ini adalah cara saya untuk membawa 
bollywood lebih dekat dengan amerika latin. Saya 

searah jarum jam dari atas: Sebuah adegan dari film 
enredados la Confusion; Sebuah adegan dari urutan lagu 
di film enredados la Confusion; Sharan pada acara promosi 
film enredados la Confusion

banyak berhutang budi kepada sutradara ashish 
r Mohan, di mana tanpa ilmu darinya saya akan 
dapat mewujudkan mimpi saya,” kata sang aktor.  

Film ini juga memenangkannya penghargaan 
aktor terbaik di Perayaan Film Internasional 
jharkhand (jIFF) yang digelar di ranchi awal tahun 
ini, dan penghargaan Sutradara terbaik di Perayaan 
Film new delhi. Ia telah memiliki perjalanan tak 
terkalahkan secara umum, dengan pemutaran 
film di Perayaan Film Internasional jaipur dan juga 
Perayaan Film Internasional dehradun. Sebagai 
satu-satunya film Spanyol serupa, film ini telah 
membuat gelombang dalam ranah internasional. 
“Setiap dari penghargaan ini sangat berarti 
bagi saya. bagian terbaiknya adalah ketika saya 
menerima penghargaan jIFF dari yang tidak lain 
adalah konsulat jendra dari kosta rika sendiri, 
eduardo Salgado,” kenangnya dengan bangga. 
hari ini, sebagai aktor utama, sutradara dan 
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sharan telah memimpin 
banyak kegiatan budaya dan 
pemutaran perdana film india 
di amerika tengah 

pengusaha terkemuka, namanya akan selalu 
dikenang di kosta rika dan ia juga membuat 
negaranya sendiri bangga.

Sang pemuda ini juga tidak beristirahat 
atas kemenangannya. “Saya masih memiliki 
perjalanan panjang ke depan, dan masih 
banyak proyek-proyek menarik lainnya yang 
akan membuat saya sibuk, katanya, dan 
menambahkan, “berkat enredados la Confusion, 
pasar besar baru telah dibuka dengan banyak 
peluang bagi para sutradara India. banyak 
perjanjian co-produksi telah disepakati baru-
baru ini untuk mengikuti resep film bollywood 
yang sama yang bekerja sangat luar biasa di film 
saya. Seluruh kedutaan besar India di amerika 
tengah – Panama, Salvador, guatemala, kosta 
rika, nikaragua, dan Peru - mendukung film 
ini dan film ini merupakan sebuah pengalaman 
yang benar-benar luar biasa.” kedutaan besar 

India dari setiap negara tersebut berkumpul dan 
berpartisipasi secara antusias dalam pertunjukkan 
perdana film ini, tanpa meninggalkan satu aspek 
pun dalam membuat film ini menjadi sebuah usaha 
budaya yang sukses. Sharan kini sedang bersiap-
siap untuk merilis film dalam bahasa hindi dan 
beberapa bahasa lokal India lainnya tahun ini. 

Proyek-proyek lainnya yang membuatnya 
sibuk di dunia perfilman termasuk film tentang 
perdagangan manusia yang berjudul borders 
Without life. “Film ini didukung oleh lima negara 
– kolombia, guatemala, Panama, Meksiko dan 
amerika Serikat – dan duta besar dari India di 
masing-masing negara ini,” ungkapnya.

Selain film, sang aktor juga memiliki minat 
lainnya seperti olahraga yang terkenal di 
negaranya. Ia telah ditunjuk sebagai bendahara 
dari dewan kabaddi dunia di San jose untuk 
mengembangkan olahraga tersebut di amerika 
latin. “Ide ini bertujuan untuk membawa kabaddi 
ke ranah Olimpiade suatu hari nanti,” tegasnya. 
Sebagai duta besar dari kamar dagang Indo-
amerika latin, ia juga bertanggung jawab dalam 
mengembangkan ikatan amerika latin dengan 
India di bidang-bidang seperti budaya, olahraga, 
film dan lain sebagainya.

kiri ke kanan: Sharan mengambil gambar dari adegan bertarung di enredados la 
Confusion; Para kru dari film ini terdiri dari anggota campuran amerika latin dan India
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salah satu pameran hewan terbesar di dunia, Pushkar 
Mela tahunan adalah campuran besar dari budaya, 

warna dan hiburan di tengah kota rajasthan

PaMEran 
PErMainan
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Pedagang unta tiba di Pushkar seminggu 
sebelum pameran resmi dibuka, untuk 

memulai melakukan bisnis mereka
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atas: Seorang pria berpose bersama unta yang menawan di 
pameran ini. Setiap tahun, pameran lima hari Pushkar Mela 
juga mencakup kompetisi unta hias terbaik.

kiri: Pedagang unta bersama dengan unta-untanya di 
pameran ini. Pushkar Mela menarik ratusan pedagang unta 
dan ternak lainnya dari seluruh negeri.
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searah jarum jam dari kiri: 
Seorang pedagang dengan 
lembut meniup api dari 
kompor darurat di acara 
Pushkar Mela. Para pedagang 
unta tiba seminggu sebelum 
pameran resmi untuk memulai 
melakukan bisnis mereka; 
Seorang wanita rajathan 
yang hadir di pameran ini, 
wajahnya tertutup dengan 
cadar tradisional; Seorang pria 
rajasthan yang mengenakan 
sebuah sorban tradisional 
berwarna tersenyum melihat 
pameran ini.
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atas dan kanan: Sebuah sorotan dari Pushkar Mela adalah 
pertunjukan budayanya, yang bersama-sama mewujudkan 
pertunjukkan musik rakyat dan tradisi tari rajathan. Pameran meriah 
ini juga menampilkan serangkaian kegiatan hiburan menantang bagi 
orang-orang, seperti kontes mengikat sorban.
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Pushkar mela menampilkan serangkaian acara 
kompetitif, termasuk sebuah kontes untuk 

menentukan kumis terpanjang!
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Potret
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searah jarum jam dari atas: Pushkar merupakan salah satu kota tertua di 
India, dan dianggap sebagai yang paling suci. kota ini merupakan rumah 
bagi satu-satunya kuil yang didedikasikan kepada dewa brahma di dunia ini. 
legenda mengatakan bahwa danau Pushkar diciptakan oleh dewa hindu, yang 
dipercaya sebagai pencipta dari Semesta alam ini; Sebuah stan makanan di 
pameran ini yang menjual makanan ringan vegetarian rajasthan yang dibuat 
dengan menggunakan buncis dan kentang; Seorang wanita menjual peralatan 
buatan tangan di pameran ini.
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Perjalanan
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bukiT-bukiT yang

Hutan hijau lebat, air terjun yang mengalir, 
jembatan akar yang hidup dan warisan suku yang 

kaya membuat wilayah Meghalaya di wilayah 
Timur Laut india menjadi pengalaman yang 

menarik bagi setiap wisatawan

oleh aNil mucHaNDaNi

Diantara wilayah-wilayah yang paling 
lembab, hutan subur Meghalaya, 
dengan bukit-bukit berbaris dan air 
terjun megah membuatnya menjadi 
tujuan wisata yang spektakuler bagi 

hari libur yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan 
kota. Ini adalah wilayah tempat tinggal suku garo, 
khasi dan jaintia, dengan identitas budaya dan 
gaya hidup yang berbeda, sistem kepercayaan 
dan cinta mendalam dan abadi bagi alam. Para 
sejarawan mengatakan bahwa ketika kerajaan 
suku dahulu kala dianeksasi oleh penjajah Inggris, 
ibu kota khasi, Shillong dijadikan sebagai ibu 
kota baru dari wilayah assam serta markas besar 
dari seluruh wilayah timur laut di tahun 1874. 
Iklim yang sedang, karena lokasinya yang berada 
di ketinggian 1,500 m di atas permukaan laut, 
membuatnya menjadi kota yang disukai oleh para 
petugas Inggris di wilayah timur laut. dikatakan 
bahwa bukit berbaris dan banyaknya danau ini 
mengingatkan mereka akan Skotlandia. bahkan 
hingga saat ini, Shillong merupakan rumah bagi 
peninggalan-peninggalan zaman raj, seperti 

Sebuah 
pemandangan 
dari air terjun 
nohkalikai

HiduP
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bangunan gaya tudor, pondok koloni, lapangan 
golf, lapangan polo dan beberapa gereja yang 
indah. Pada tahun 1904, kota ini dibagi menjadi 
serangkaian daerah, dan daerah eropa berada 
di dekat danau daerah tersebut, yang kini 
merupakan pusat rekreasi Shillong – daerah 
ini memiliki taman yang ditata dengan rapi, 
balkon tepi danau yang indah, jembatan hias 
dan fasilitas perahu. tidak jauh dari tempat ini, 
taman lady hydari memiliki kebun binatang 
mini di mana anda bisa menyaksikan fauna lokal 
dan mengunjungi museum hutan untuk belajar 
tentang tanaman pinus lokal. 

tidak terlalu jauh dari taman ini terdapat 
sejumlah bangunan koloni, termasuk bangunan 
pemerintah dan hotel. Istana tripura adalah salah 
satu tempat yang wajib dikunjungi: dipercaya 
telah dibangun di tahun 1920-an oleh Maharaja 
bir bikram, yang datang ke Meghalaya untuk 
melakukan pelatihan militer ketika ia berumur 16 
tahun dan jatuh cinta dengan Shillong. Struktur 

ini bukan hanya merupakan sebuah istana biasa, 
tetapi memancarkan kemegahan bangsawan 
dengan barisan tamannya, interior mewah dan 
koleksi anggrek yang luar biasa. ada banyak 
lagi struktur hunian koloni yang ada di wilayah 
ini seperti Oakland road dan lumsohphoh. 
gereja-gereja hias seperti katedra all Saints 
dan katedral Mary help of Christians juga wajib 
untuk dikunjungi. jika anda ingin melihat sekilas 
tentang sejarah wilayah ini, pergilah ke Museum 
Peringatan entonology Wankhar di dekat 
Police bazar, yang memiliki sejumlah koleksi 
dari spesimen kupu-kupu dan ngengat yang 
berasal dari tahun 1930-an. untuk mendapatkan 
wawasan lebih banyak tentang warisan arkeologi, 
budaya dan artistik dari wilayah ini, habiskan 
waktu siang anda di Museum Wilayah Meghalaya 
atau Pusat budaya lokal don bosco.

untuk mencicipi kehidupan lokal kota ini, 
cobalah telusuri bara bazar, di mana anda akan 
menemukan masyarakat lokal yang menjual 

kiri ke kanan: 
Para pedagang 
menjual bunga 
di bara bazar; 
Sebuah pasar ikan 
lokal di Shillong; 
Sebuah jembatan 
akar yang hidup di 
dekat Cherrapunji
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LIHAT LEBIH BANYAK LAgI

sejarah goa
gua-gua di Meghalaya 
menawarkan sebuah pengalaman 
menarik bagi para pencari tempat 
untuk santai

bisnis monyek
Pusat reservasi Selbagre hoolock 
gibbon merupakan rumah bagi 
spesies kera di India

sapu bersih
Mawlynnong di Meghalaya 
memegang prestasi sebagai desa 
terbersih di asia

Fantasi flora
Wilayah ini menawarkan berbagai 
spesies flora, termasuk jeruk liar 
dan lili kecil
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produk segar, rempah-rempah dan berbagai 
peralatan lain. Pasar mingguan disini dikenal 
secara lokal dengan nama ieduh yang juga tak 
kalah menarik: Wanita khasi yang mengenakan 
pakaian tradisional yang bernama jainsem, akan 
menyapa anda dengan hangat di beberapa stan 
yang menjual madu oranye, nanas, ikan kering, 
jamur hitam, buah pinang, syal yang ditenun 
menggunakan tangan, keranjang dan lebih 
banyak lagi. 

Salah satu daya tarik terbesar di Meghalaya, 
selain dari gua-guanya yang indah, adalah air 
terjunnya. air terjun gajah, terletak di pinggiran 
Shillong, merupakan daya tarik tersendiri bagi 
para wisatawan: sebuah aliran air dari sebuah 
gunung yang turun melalui dua air terjun lainnya 
merupakan pemandangan yang menakjubkan. 
juga, di pinggiran kota Shillong terdapat air terjun 
Spread eagle, air terjun yang menyerupai seekor 
elang dengan kepakan dua sayapnya. ada banyak 
lagi air terjun memesona yang menunggu anda 
sebagaimana anda bergerak lebih jauh dari ibu 
kota ini. Perjalanan dua jam akan membawa anda 

Sejumlah anak 
perempuan yang 
mengenakan 
kostum tradisional 
pada sebuah acara 
di Shillong

sEBUAH ERA 
BARU

apa artinya
Sejarah bumi selama 4.6 
miliar tahun dibagi oleh para 
geologis menjadi beberapa 
irisan waktu, setiap 
irisan merepresentasikan 
kejadian tertentu – 
sebuah perubahan iklim, 
kemunculan beberapa 
jenis hewan, atau kejadian 
yang menjadi pusat utama 
pergolakan bumi. Pada saat 
ini, kita sedang hidup di 
zaman yang dikenal dengan 
holocene epoch, sebuah 
zaman yang dimulai dengan 
puncak zaman es terakhir 
dan mencerminkan kejadian 
di 11,700 tahun yang lalu.

holocene epoch kemudian 
juga dibagi menjadi 
tiga bagian: Zaman 
greenlandian, Zaman 
northgrippian dan Zaman 
Meghalaya. Zaman 
Meghalaya merupakan 
zaman termuda dan 
mencakup 4,200 tahun dari 
keberadaan bumi. dikatakan 
bahwa zaman tersebut 
dimulai dengan kemarau 
besar, yang meratakan 
beberapa peradaban selama 
beberapa abad.

mengapa meghalaya
Sebuah batu stalagmit yang 
ditemukan di salah satu 
gua Meghalaya mengunkap 
tanda-tanda kimia yang 
memberikan bukti akan 
klasifikasi dalam sejarah 
geologi planet kita ini.

4,200 tahun dari 
sejarah bumi kini telah 
diklasifikasikan sebagai 
Zaman Meghalaya
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ke Cherrapunji, tempat paling lembap di bumi 
sebelum Mawsynwam, dan juga Meghalaya. 
di perjalanan anda, berhentilah di Shillong 
Peak untuk menyaksikan pemandangan indah 
di kota ini pada hari yang cerah. jalan raya di 
Cherrapunji akan menuntun anda melewati 
perbukitan yang diselimuti awan sebelum 
anda mencapai kota bukit kuno tersebut. Satu 
lagi yang wajib dilihat disini adalah jembatan 
akar hidup, yang secara lokal dikenal juga 
dengan nama jing kieng jri – dua pohon yang 
ditanam di setiap sisi aliran dan akar dari 
keduanya secara manual dipandu, selama 
beberapa generasi, untuk membentuk sebuah 
jembatan. beberapa dari struktur bertingkat 
ganda ini terlihat lurus seperti cerita dongeng. 
jika anda memutuskan untuk mengemudi ke 
Mawsynram dari sini, akan ada lebih banyak 
air terjun yang menunggu anda, salah satu 
yang terindah adalah air terjun nohkalikai. 
gua-gua legendaris Meghalaya juga terletak di 
dekatnya, menampilkan formasi stalagmit dan 
stalaktit yang memesona. ketika anda hendak 
meninggalkan wilayah timur laut yang indah 
ini, buatlah catatan akan kemegahan alam dan 
kekayaan budayanya dan tanyakan pada diri 
anda: siapa yang tidak ingin kembali ke sini! 

kiri:  Para penduduk 
lokal menjalani hari 
mereka dengan latar 
belakang perbukitan 
khasi di Meghalaya

bawah: katdral Mary 
help of Christians di 
Shillong
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Temukan seni dari Euphonic yoga, sebuah bentuk tarian yang mengacu pada tarian 
klasik, musik dan warisan yoga india untuk menciptakan sebuah sarana baru 

dalam mencapai kebugaran tubuh

MEngobaTi MELaLui 

PErgErakan 
oleh sHruti cHaturlal sHarma aND sumaN kaNawat siNGH

Shruti Chaturlal Sharma (kanan atas), co-kreator dari euphonic yoga dan timnya sedang memperagakan postur-postur euphonic yoga
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Orang-orang dengan pengetahuan 
tari dan musik pasti tahu 
betul bahwa pernapasan yang 
terkontrol dan stabil dapat 
melengkapi pergerakan anggun 

bagi para praktisi dari setiap bentuk tari klasik 
India, dan harmoni yang penuh bagi mereka 
yang terlibat dengan musik klasik India. euphonic 
yoga, sebuah penggabungan dari tari klasik dan 
yoga, menghubungkan bentuk tari yoga dengan 
tujuh nada suara (swara) dari musik klasik India 
sambil menggabungkan tari untuk menarasikan 
esensi, suasana hati dan karakteristik dari 
ketujuh chakra: yang dipercaya sebagai tujuh 
pusat dari kekuatan kehidupan (prana) yang 
bergerak bersama kita. euphonic yoga mungkin 
bukan merupakan sebuah bentuk tari klasik, 
tetapi yoga ini mengacu pada warisan tari klasik 
India untuk memberikan sebuah kesempatan 
baru untuk kebugaran dan ekspresi estetika. 
yoga ini memiliki beberapa manfaat bagi tubuh 
dan pikiran manusia.

Penciptaan raga dalam musik klasik India 
dipercaya oleh beberapa orang telah didasarkan 

Sebuah 
lokakarya 

euphonic yoga 
yang sedang 

berlangsung di 
Sri lanka

pada pengetahuan mendalam tentang hubungan 
harmonis antara tujuh swara dan chakra. Inilah 
mengapa komposisi klasik ini telah dibuktikan 
memiliki dampak positif yang signifikan terhadap 
pikiran dan tubuh kita, dan juga memiliki potensi 
untuk membangkitkan energi yang tidak aktif 
di dalam diri kita. Perjalanan ketujuh nada musik 
ini (sa, re, ga, ma, pa, dha, ni) dengan yoga 
dan tari terletak pada inti dari euphonic yoga. 
Contohnya, raga Malhar dipercaya mampu 
menenangkan kemarahan, kegembiraan yang 
berlebihan dan bahkan ketidakstabilan mental. 
raga hindol dikatakan dapat membantu 
mengasah memori dan meningkatkan 
konsentrasi. demikian pula, bentuk tarian klasik 
India menghormati tubuh manusia sebagai 
sebuah kuil suci: rumah peristirahatan roh. 

euphonic yoga menggabungkan kosakata 

euphonic Yoga menggabungkan 
dua dari delapan bentuk tari klasik 
india: kathak dan Odissi
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estetika dua dari delapan bentuk tari klasik India: 
kathak dan Odissi. Setiap pergerakan, setiap 
mudra dan setiap postur juga memiliki sebuah 
makna spiritual. banyak mudra (pergerakan 
tangan) yang digunakan dalam bentuk tari ini 
bertepatan dengan mudra yang digunakan dalam 
yoga. yoga menyatakan bahwa jari-jari tangan 
kita merepresentasikan pancha mahabhutas, 
atau lima elemen: tanah, udara, api, angin dan air. 
Menyatukan jari bersama-sama, dalam kombinasi 

yang berbeda, dipercaya dapat menyempurnakan 
sirkuit di dalam tubuh kita dimana energi dipercaya 
mengalir dengan leluasa. aliran energi ini 
memungkinkan tubuh untuk memperoleh sirkulasi 
darah yang lebih baik, memberikan kesehatan 
jangan panjang. Mudra lainnya juga digunakan 
untuk mengkomunikasikan gagasan, peristiwa, 
tindakan dan makhluk tertentu. Setiap mudra 
bukan hanya sebuah representasi, bagaimanapun 
– mudra memiliki sebuah dampak tertentu dalam 
tubuh kita. Contohnya, trishula hasta dalam Odissi 
adalah sebuah mudra yang menggambarkan 
trishula (trisula) yang sesuai dengan varun mudra 
dalam yoga, yang diyakini dapat menyeimbangkan 
kandungan air dalam tubuh dan mencegah rasa 
sakit peradangan atau penyusutan otot. Selain 
mudra, elemen-elemen lainnya dalam bentuk 

berlatih euphonic Yoga secara 
teratur dapat membantu 
meningkatkan efisiensi kerja anda 
dan mengurangi tingkat stres
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kanan: Shruti Chaturlal 
Sharma berinteraksi 

dengan para tahanan 
Penjara tihar selama 

lokakarya euphonic yoga

kiri: anak-anak sedang 
memperagakan rutinitas 

euphonic yoga di atas 
panggung

tari ini juga signifikan. Contohnya, chakkar 
(putar) dalam kathak melengkapi kekuatan dan 
stabilitas dari muladhar chakkar, salah satu pusat 
energinya ada di kedua kaki kita. Semakin kuta 
muladhar chakra, maka semakin kuat chakkar, dan 
sebaliknya. latihan chakkar dengan menginjakkan 
kaki anda dapat meningkatkan sirkulasi darah 
dan menghasilkan panas di kaki. latihan ini juga 
dapat memperkuat inti anda dan juga membantu 
meningkatkan konsentrasi. 

Sejak peluncurannya pada tahun 2016, 
yoga euphonic telah menarik banyak peminat 
di India dan juga seluruh dunia. beberapa 
lokakarya yang mengajarkan bentuk tari ini 
dikenal akan teknik pengajarannya yang inovatif, 
dan untuk menghargai inti dari yoga, musik 
dan tari, yang bersama-sama membentuk 
pondasinya. berlatih euphonic yoga secara 
teratur dapat membantu meningkatkan efisiensi 
dalam bekerja, mengurangi tingkat stres, 
meningkatkan kewaspadaan, membantu anda 

menanamkan kesabaran dan sifat positif dalam 
diri, meningkatkan kemampuan mengambil 
keputusan, memungkinkan anda untuk 
melakukan multi tugas, menstimulasi memori, 
mengendalikan diabetes, radang sendi, spondilitis, 
obesitas dan kemalasan, dan juga melindungi 
anda dari beberapa penyakit besar lainnya. Setiap 
asana yang digabungkan dengan euphonic 
yoga telah ditafsirkan kembali dengan cara yang 
membantu kita meningkatkan kemampuan 
pendengaran dan modulasi suara, memperluas 
jangkauan emosional kita, menstimulasi pemikiran 
inovatif dan lebih banyak lagi.

yoga, tari dan musik didasarkan pada ritme, 
karena terdapat ritme dalam tubuh setiap dari 
kita, dalam detak jantung kita dan dalam aliran 
oksigen melalui paru-paru kita. Membiarkan 
ritme ini saling melengkapi ritme dalam tubuh 
kita melalui euphonic yoga merupakan salah satu 
proses organik yang dapat membawa sukacita dan 
kesembuhan bagi tubuh dan pikiran kita.
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gambaran kolam di Tamil nadu bukan hanya sekedar sebuah 
tradisi estetika, tetapi juga merupakan sebuah simbol yang 

penting dari warisan budaya negara ini

garis
oleh supriya aGGarwal

Sebuah jalan 
di Mylapore, 
Chennai 
didekorasi 
dengan kolam 
oleh para 
penduduk lokal 
selama perayaan 
sebuah festival

anTara

Dari kejauhan, sebuah kolam, 
yang digambarkan dengan 
tangan di luar pintu masuk 
sebagian besar rumah di wilayah 
India Selatan dari tamil nadu, 

mungkin terlihat seperti sebuah desain 
tradisional yang sederhana.namun, jika 
diperhatikan lebih seksama, kompleksitas 
artistiknya mulai tampak muncul. di luar 
desainnya, kolam bersifat instrinsik terhadap 
budaya wilayah tersebut: membuat kolam 
menjadi sebuah ritual harian yang dilakukan 
oleh para wanita di banyak rumah di seluruh 
wilayah ini. ambang batas dari satu rumah 
dipercaya memegang kepentingan yang 
besar sebagai titik pertemuan antara bagian 
internal dan eksternal, dan kolam yang 
digambarkan diluarnya merupakan simbol 
dari pertemuan ini. Pertemuan pertama saya 
dengan aspek dari identitas budaya tamil 
nadu ini terjadi pada saat kunjungan saya 
ke Swamimalai, sebuah kota kuno di distrik 
thanjavur, dan saya langsung tertarik oleh 
berbagai macam pola serta kesederhanaan 
dimana para wanita menggunakan tepung 
beras untuk menggambarnya.

Secara tradisional dibuat sebelum fajar 
atau senja, kolam merupakan sebuah simbol 
dari kesejahteraan dan juga berfungsi 
sebagai sebuah tanda selamat datang. Warna 
sintesis sangat jarang, mungkin sesekali 
ditambahkan ke beras. beras dimaksudkan 
untuk memberikan fungsi ganda sebagai 
makanan untuk serangga, dan ide ini adalah 
untuk membiarkannya tetap dapat dimakan 
dan aman untuk dikonsumsi. kepercayaan 
yang populer lainnya adalah bahwa kolam 
dapat mengusir kejahatan: kisah ini berdasar 
dari Mudevi, dewi kesialan hindu, yang 
merupakan pembawa penyakit, kemiskinan, 
kemalasan dan ketidakberuntungan, dan 
bahwa kolam yang ada diluar rumah dapat 
menjaganya dari kejahatan ini. tidak adanya 
kolam diluar rumah hindu terkadang 
mengindikasikan terjadinya kemalangan. 
dalam pengertian ini, sebuah kolam 
berfungsi sebagai semacam pemetaan visual 
dari keberuntungan dan ketidakberuntungan 
di dalam sebuah komunitas 

Sebelum kolam dibuat, bagian dimana 
kolam akan digambar harus dicuci secara 
menyeluruh. Proses menggambar dimulai 
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saat permukaan masih lembap, sehingga garis-
garisnya dapat mempertahankan bentuknya 
lebih baik. Setiap desain kolam dimulai dengan 
titik-titik, dimana dengan ini pola nantinya akan 
dielaborasikan. Pada dasarnya, sebuah kolam 
itu berbentuk garis geometri yang terdiri dari 
lengkungan. dipercaya bahwa garis-garis dan 
lengkungan-lengkungan ini harus diselesaikan 
dalam kolam guna mencegah roh jahat untuk 
masuk ruang yang ada di garis luar. Secara 
simbolis, garis-garis dan lengkungan-lengkungan 
ini juga mencegah roh-roh jahat untuk masuk ke 
dalam rumah.

selama bertahun-tahun, kolam telah 
menjadi sebuah bagian yang penting 
dari seni kontemporer india selatan

Secantik-cantiknya mereka, dekorasi 
merupakan hal yang jauh dari tujuan utama dari 
kolam. Selain serangga, serbuk beras yang kasar 
yang digunakan juga mengundang beberapa 
hewan lain dan burung untuk memakannya. hal 
ini dianggap sebagai cara untuk menyambut 
makhluk-makhluk lain ke rumah seseorang 
dan membiarkan mereka menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari mereka. gambar dari kolam, 
dalam konteks ini, menjadi sebuah penghormatan 
harian terhadap koeksistensi yang harmonis dari 
alam serta keseimbangan ekologi.

dalam hal pola, desain dari kolam dapat 
mencakup serangkaian simbol motif dan abstrak. 
Motif-motif seperti burung, ikan dan gambar 
hewan diyakini menandakan kesatuan antara 
manusia dan hewan. Matahari, bulan dan simbol-
simbol zodiak lainnya juga digunakan sewaktu-
waktu. Pada umumnya, segitiga yang menunjuk 

searah jarum jam dari kiri atas: Secara tradisional, proses menggambar kolam dimulai dengan kumpulan titik-titik; Wanita di wilayah Chennai menggambar kolam di jalanan; 
Proses menggambar kolam merupakan ritual harian yang dilakukan oleh para wanita di rumah-rumah wilayah tamil  
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ke bawah merepresentasikan wanita sementara 
segitiga pada umumnya merepresentasikan pria; 
sebuah lingkaran merepresentasikan alam sementara 
sebuah persegi merepresentasikan budaya; bentuk 
teratai mewakili rahim wanita dan sebuah pentagram 
mewakili lima elemen. Seluruh gambar ini dibuat 
dengan gerakan tangan ahli yang gesit – memang, 
menyaksikan sebuah kolam yang sedang dibuat 
adalah salah satu pengalaman yang paling menarik 
yang anda bisa rasakan di tamil nadu. titik-titik kecil 
dapat diubah dalam beberapa menit menjadi pola 
penuh dengan hiasan yang spektakuler. Oleh karena 
itu, tidak heran bahwa kolam juga merupakan sebuah 
simbol kebanggaan dari suatu rumah.

terdapat beberapa interpretasi dari ritual, dan 
kepentingan simbolik dan budaya dari kolam yang 
telah menjadi subject dari banyak diskusi antara 
para sejarawan dan sosiolog selama bertahun-
tahun. lakshmi, salah satu penduduk di Swamimalai, 
memberitahu saya, “kami menggambar kolam untuk 

memberi penghormatan, mengundang, menyambut 
dan mengungkapkan rasa terima kasih kami terhadap 
dewa dan dewi, termasuk bhudevi (mewakili bumi), 
lakshmi (dewi kekayaan dan kemakmuran hindu), 
Surya (dewa matahari, mewakili kesehatan dan 
kebijaksanaan) dan ganesha (dewa berkepala gajah, 
dikenal sebagai penghilang rintangan).” kola juga 
berfungsi sebagai sebuah peralatan visual untuk 
mengingat dan memohon ampunan karena telah 
melangkah, berjalan dan membebani bumi.

Selama bertahun-tahun, kolam telah menjadi 
bagian yang sangat penting dari seni kontemporer 
India Selatan juga, dimana banyak para seniman 
yang menggambar pola dan motif mereka untuk 
berbagai bentuk seni dan kerajinan. dari tradisi kuno 
hingga estetika modern, kolam masih dianggap 
sebagai hal yang relevan saat ini sebagaimana kolam 
telah ada selama ratusan tahun, dan merupakan 
bagian berharga dari warisan budaya dan seni 
dari tamil nadu.

above: Sekelompok wanita menggambar 
sebuah kolam warna-warni di Perayaan 
Sangamam di perkampungan auroville

right: Para penduduk kuilapalayam 
menggambar kolam diluar rumah mereka 

selama perayaan Pongal
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sinema Hindi menjadi hidup kembali, dengan sekumpulan film 
yang menarasikan realita sosial di zaman modern india dengan 

kisah-kisah yang bernuansa serta karakter yang realistis

oleh aarti kapur siNGH

Selama beberapa tahun yang 
lalu, film-film India telah 
berusaha menangkap aspek 
dari realita sosial yang jarang 
dikemas, atau menelusuri 

isu-isu yang banyak dibicarakan dengan 
kisah bernuansa yang berbelok jauh dari 
didaktik. hal ini bahkan lebih penting 
karena tidak hanya ia bersifat independen, 
‘seni’ film menganggap para penonton 
sebagai sumber makanan utama yang 
relevan untuk dipikirkan, sebagaimana 
nama besar seperti yash raj Films dan 
dharma Productions juga berkecimpung 
dalam hal yang relistis dan menegangkan.

yash raj Films telah menerbitkan 
film-film yang mencerminkan realita sosial 
di masa lalu juga: daag, kaala Patthar 
dan Mashaal dianggap sebagai beberapa 
produksi terbaik selama tahun 1970-an 
dan 80-an. Film-film bollywood tahun 

90-an menandai sebuah transformasi 
paralel: permulaan dari pengalaman 
menonton multikompleks. Penulis naskah 
tidak lagi harus mengisi aula dengan 
1,000 kursi yang memaksa mereka untuk 
menggabungkan segala seusatu – aksi, 
komedi, horor – di film yang sama. 
bahkan dengan jumlah penonton yang 
lebih sedikit, para sutradara kini bisa 
mendapatkan hasil yang lebih tinggi. 
naskah juga menanggapi perubahan ini. 
Sutradara mulai menyelidik kehidupan 
orang-orang India yang lebih makmur, 
dan tujuan-tujuan internasional juga mulai 
muncul di layar kaca. banyak film yang 
dibuat saat ini telah memenuhi aspirasi 
dari kelas menengah modern, yang 
menawarkan mereka ketenangan dari 
kenyataan sehari-hari. hal ini, dengan kata 
lain, globalisasi pada intinya. 

Saat ini, narasinya telah berubah lagi. 

kEnyaTaan

baru
MEMbEnTuk
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searah jarum jam 
dari atas: adegan-
adegan dari film 
hindi Medium; Sui 
dhaaga – Made in 
India; Pink

Sutradara-sutradara baru kini membawa relisme 
ke sinema hindi dengan sebuah perbedaan. 
Sui dhaaga, persembahan terbaru dari yash 
raj, menelusuri etos-etos dari kemandirian 
dan merayakan semangat dari inisiatif ‘Make 
in India’, tetapi tanpa dengan menggunakan 
monolog ceramah atau sebuah penggambaran 
film dokumenter yang realistis. Ini tetapi menjadi 
hal yang klasik bagi film bollywood – ada lagi, 
drama, romansa dan komedi. tetapi ada lebih 
banyak lagi yang ditawarkan. Semangat yang kuat 
dari film tidak pernah membayangi pesan yang 
dikandungnya, dan hal ini merupakan pesan yang 
sama banyaknya tentang India seperti banyak 
tentang si protagonis, Mauji dan Mamta. Cerita 
ini menelusuri perjalanan dari sebuah keluarga 
sederhana yang ingin membangun industri fashion 
dalam negeri mereka sendiri, Sui dhaaga, yang 
dipersenjatai dengan mesin jahit, mimpi di mata 
mereka dan sihir di tangan mereka. Pada umumnya, 
penduduk India mendorong narasi sinematik yang 

belum pernah ada sebelumnya. Wirausaha, seperti 
di film Sui dhaaga, penuh dengan tantangan 
finansial dan hambatan yang tak terduga yang 
terkadang menjadi hal biasa dalam kehidupan dunia, 
merupakan sebuah aspirasi yang banyak penduduk 
India coba sampaikan di zaman ini. Film ini, 
sebagai sebuah kisah yang mengharuskan tentang 
suatu kebanggaan, ketekunan dan kemenangan, 
menawarkan sebuah pendangan optimis dunia. 
India kini berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dan 
penduduknya memiliki kemampuan dan potensi 
untuk terus maju. Membawa pesan ‘Make in 
India’ ke depan, film ini juga membawa pengrajin 
India tradisional menjadi sorotan, melirik keahlian 
dan mata pencaharian dari para penenun dan 
sebesar apa keahlian ini berharga bagi identitas 
estetika India.

Penulis sekaligus sutradara, Sharat katariya 
memahami peribahasa dimana kemenangan 
semangat dan kontes berjalan beriringan – sangat 
mirip dengan karyanya tahun 2015 lalu, dum laga 
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kini banyak sutradara sedang 
membawa realisme ke sinema 
india dengan sebuah perbedaan

ke haisha, yang berfokus pada kisah sebuah 
keluarga yang berjuang di ambang traidisi dan 
modernitas. Pada satu catatan serius, Masaan 
karya neeraj ghaywan juga menceritakan 
tensi antara modernitas dan tradisionalisme di 
India. di film dum laga ke haisha, kaset audio 
digantikan dengan audio Cd yang juga menjadi 
metafora bagi perubahan zaman. Pada film Sui 
dhaaga, sebuah mesin jahit menjadi simbol dari 
keahlian dan alat dimana dengan menggunakan 
peralatan ini, India mampu membangun dan 
kini membangun jejak artistik pada panggung 
internasional. dengan semangat yang tinggi, 
film ini merupakan sebuah pujian bagi semangat 
kewirausahaan yang terus mendorong kemajuan 
India. hal ini juga merupakan pandangan sekilas 
yang realistis dari akar India, menegaskan 
bahwa semangat dan tekad bisa diubah menjadi 
kekuatan dan pemberdayaan.

beberapa film ini juga sedang membawa 
pandangan yang lebih bernuansa tentang 
pemberdayaan perempuan. hal ini terdiri dari 
proyek-proyek komersial seperti film Pink yang 
dibintangi amitabh bachchan serta sinema indie 
seperti Parched yang dibintangi radhika apte. 
Minat pemirsa yang terus meningkat pada tema-
tema yang realistis mungkin juga dikarenakan 
kesadaran sosial dan politik yang lebih besar di 
antara generasi muda di India. tidak bisa dipungkiri 
lagi bahwa terdapat beberapa film yang bercerita 
tentang skema pemerintah yang spesifik seperti 
hindi Medium (2017) dan hichki (2018) berkisah 
tentang hak untuk Mengenyam Pendidikan 
sementara toilet: ek Prem katha dihubung-
hubungkan dengan Swachh bharat abhiyan. Sinema 
hindi kini telah hidup kembali, dan kali ini, kisahnya 
akan berfokus pada kisah India, yang diceritakan 
melalui kehidupan-kehidupan para penduduk India.

searah jarum jam 
dari atas: adegan-
adegan dari Parched; 
hichki; Masaan
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Seni

salah satu ajang seni kontemporer terbesar se-asia selatan, kochi-Muziris biennale, yang akan 
digelar dari tanggal 12 desember 2018 hingga 29 Maret 2019, menjanjikan untuk mempertemukan 

para seniman dari seluruh dunia demi menciptakan sebuah panggung kebebasan ekspresi 
sementara dengan menggelar acara ini, juga akan mendukukan para penduduk kerala

unTuk HaTi
sEni sEMaTa MaTa
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Edisi keempat dari kochi-
Muziris biennale akan 
menyaksikan sebuah 
kongregasi dari para 
seniman ikonik dan 

karya-karya yang berasal dari 
seluruh tempat warisan di kota 
kochi sepanjang garis pantai kerala. 
Pameran, yang dikuratori oleh 
seniman anita dube ini, akan melihat 
karya dari sekitar 90 seniman dari 31 
negara, yang didukung oleh beragam 
program publik seperti pemutaran 
film, diskusi dan pertunjukkan. 
kochi-Muziris biennale merupakan 
acara seni kontemporer terbesar se-
asia Selatan.

bertemakan ‘kemungkinan-
kemungkinan untuk Sebuah 
kehidupan yang tidak terasing’, 
edisi dari biennale kali ini akan 
menelusuri gagasan untuk saling 

mendengar, menggunakan aktivitas 
ini untuk berkumpul bersama, 
merayakan perdamaian ruang 
bersama dan memulai dialog. dube, 
yang telah secara terus-menerus 
memperjuangkan batas-batas 
dari keterlibatan politik sepanjang 
karirnya sebagai seorang seniman, 
telah menggunakan tema ini tidak 
hanya untuk memilih seniman yang 
akan berpartisipasi, tetapi juga untuk 
menginformasikan model biennale di 
luar pameran ini.

Pada proses kuratorialnya, dube 
mencatat bahwa ia akan segera 
“menyadari bahwa model pameran 
saja tidak cukup – bahwa ada hal lain 
yang juga diperlukan. barangkali, 
solusinya adalah sebuah ruang publik 
non-institusional untuk percakapan, 
tidak hanya bagi pembicaraan dan 
ceramah yang terprogram: dimana 

atas: Sebuah 
karya seni berjudul 
‘trapped, not 
defeated’ oleh 
Insha Manzoor; 
kanan atas: 
‘descension’ oleh 
seniman anish 
kapoor
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Seni

tidak ada hierarki dari siapa yang boleh berbicara 
dan apa yang boleh dikatakan dan dalam bahasa 
apa, dan dimana kebebasan dari Internet dapat 
digunakan untuk saling mendengar, baik itu 
sebuah film Malayalam atau sebuah ceramah 
dari judith butler. Inilah mengapa biennale telah 
disusun dalam dua bagian: pameran dan sebuah 
ruang diskursif, performatif, arsitektural yang juga 
disebut dengan Paviliun, dimana, secara potensial, 
setiap orang bisa menjadi kurator.”

Paviliun, yang desainnya dikonsepsikan oleh 
arsitek asal delhi, anagram, memungkinkan 
setiap orang untuk secara publik membagikan 
karya kreatif mereka, atau kerya-karya yang 
mereka kagumi, membukan sebuah ruang dalam 
biennale yang secara aktif dibentuk dengan para 
pengunjung yang berpartisipasi. ruang Paviliun 
ini dapat juga digunakan untuk memperluas 
pengetahuan para pengunjung tentang karya 
yang dipamerkan di tempat. Contohnya, jika 
seorang pengunjung sangat tertarik dengan 
papan pengumuman yang humoris dan mencolok 
karya dari kelompok seniman sekaligus aktivis 
asal amerika, guerrilla girls, mereka dapat 
menggunakan ruang paviliun ini untuk mengakses 
lebih banyak informasi tentang sejarah dan 

prakteknya, dan membagikan penemuan ini 
dengan orang lain.

Sebagai bagian dari proses penelitian dan 
kuratorialnya, dube mengunjungi 30 negara 
dimana ia dipandu oleh beragam institusi seni 
dan pendukung independen dari biennale. daftar 
seniman yang berpartisipan ini merefleksikan 
berbagai praktik dan percakapan dinamis yang 
ia bagi di sepanjang karirnya. Sebagai contoh, 
berbeda dengan seruan yang berani dari guerrilla 
girls, adalah karya lukisan-lukisan yang tenang, 
elegan dari seniman India, nilima Sheikh 
yang berjudul, Salaam Chechi, yang memberi 
penghormatan kepada para perawat yang bekerja 
di seluruh rumah sakit di negara ini dan seluruh 
dunia. Seniman terkenal, William kentridge, dari 
afrika Selatan akan mempresentasikan sebuah 
instalasi ruang penuh di acara biennale kali ini, 
merenungkan perjalanan waktu melalui musik 
dan ritual. karya dari Vipin dhanurdharan asal 
kochi, di samping itu, melibatkan pembangunan 
komunitas melalui praktik makanan lokal dari 
kelompok migran di kotanya dan mendirikan 
sebuah komunitas dapur – sebuah proyek yang 
berkembang secara perlahan selama 108 biennale.

Selain pameran dan paviliun utama biennale, 

kiri ke kanan: kurator anita dube; Sekelompok anak-anak yang mengunjungi sebuah galeri 
pada edisi awal biennale
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kochi juga akan menyelenggarakan beberapa 
pertunjukkan paralel, seperti Students’ biennale 
and the Pepper house residency exhibition. the 
Students’ biennale merupakan inisiatif pendidikan 
terbesar dari kochi biennale Foundation, yang 
berjalan sejajar dengan biennale sejak tahun 2014. 
lulusan dan mahasiswa pascasarjana seni rupa dari 
asia Selatan ini akan mempertunjukkan karya-
karya yang dibuat dengan tema “Membuat seperti 
berpikir”, atau memusatkan produksi seni sebagai 
situs pembelajaran yang generatif. karya-karya 
mahasiswa ini akan dikuratori oleh para akademisi, 
kurator dan praktisi seni yang terkenal.

the Pepper house residency, program lainnya 
yang diselenggarakn oleh yayasan ini sepanjang 
tahun, akan menghadirkan seniman-seniman 
internasional di kochi, dimana mereka akan tinggal 
dan menciptakan badan kerja selama dua bulan 
waktu tinggal mereka. Sangat beragam dalam 
media dan konsepnya, karya mereka telah selesai 

Sebuah instalasi yang berjudul ‘Prime 2016’ karya Camille norment pada edisi awal kochi-Muziris biennale

dan dipasang kembali dalam pameran paralel 
selama acara biennale. 

yayasan ini akan menyelenggarakan 
pertunjukkan musik terapeutik setiap hari rabu 
di sebuah rumah sakit pemerintah di pusat kota 
ernakulam. berjudul ‘Seni dan Obat’, seri ini akan 
menjadi seri yang ke-250 tahun ini. Para seniman 
pada edisi 2018 ini telah mulai bekerja di tempat.

acara kochi-Muziris biennale keempat ini 
diselenggarakan hampir empat bulan setelah 
kota tuan rumah menderita salah satu bencana 
alam terburuk pada abad ini. Para penyelenggara 
sksn maju dengan jadwal mereka, menyebarkan 
semangat optimisme dalam menghadapi semua 
tantangan. yayasan ini bahkan telah memulai 
sebuah program yang disebut dengan ark 
(bantuan Seni bagi kerala) untuk mempersatukan 
komunitas seni regional dan global dalam 
membantu mereka yang terkena dampak dari 
bencana ini.
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THaLi
india raya

berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari makanan dan musim, thali dari 
india mengemas keseimbangan nutrisi dan mineral secara teratur dalam 
masakannya. kami akan memberi anda enam dari thali yang harus anda 

coba dalam kunjungan anda selanjutnya ke negara ini

oleh maDHulika DasH

Bisa dikatakan tradisi kuliner yang 
paling dicintai India, thali, atau 
piring-piring berisi berbagai 
macam hidangan yang bersama-
sama membuat makanan lengkap, 

merupakan perayaan yang penting dari kuliner 
dan budaya wilayah ini. Setiap thali berdasar 
pada dua prinsip, makanan dan musiman, dan 
pilihan dari masakan yang tidak pernah acak: 
setiap masakannya kaya akan nutrisi yang 
penting. berikut kami suguhkan enam masakan 
terkenal dari berbagai daerah di India yang wajib 
anda coba.

THALI AssAM
jika anda ingin mengeksplorasi wilayah timur 
laut India melalui makanannya, thali assam 
adalah masakan yang permulaan sempurna 
untuk memulai perjalanan kuliner anda. 
Menggabungkan pengaruh dari berbagai suku 
dari wilayah tersebut, thali ini merupakan 
sebuah paket yang seimbang dari perlindungan 

dan makanan bagi tubuh. Makanan ini 
dimulai dari masakan khar, dinamakan begitu 
karena bahan dasar utamanya, juga disebut 
dengan khar: larutan alkalin yang disiapkan 
dengan menggunakan pusang. Masakan ini 
dipercaya bisa menjadi langkah sadar untuk 
mempersiapkan usus dari sisa makanan, yang 
menggabungkan elemen dari unsur-unsur asam 
untuk mempermudah pencernaan. Sebuah 
thali assam biasanya diakhiri dengan masakan 
tenga, kata ‘tenga’ secara harfiah memiliki arti 
‘asam’. hal ini bisa berarti kari ikan, atau kari 
yang dibuat dengan makanan buah jeruk dan 
sayuran. Masakan lainnya yang dipersiapkan 
termasuk poitabhat (nasi fermentasi yang 
dibumbui dengan minyak mustard, bawang dan 
cabe), pitika (sayuran yang ditumbuk, rebus 
dan panggang) dan acar (yang mengandung 
unsur probiotik). Sedikit mengandung 
rempah-rempah dan sodium, tahli ini adalah 
tentang menggunakan sayuran hijau lokal dan 
komponen asin alami.
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Pedagang unta tiba di Pushkar 
seminggu sebelum pameran 
resmi dibuka, untuk memulai 
melakukan bisnis mereka

THALI PUNJABI
dikenal baik dengan nama dal makhani, sarso ka saag, 
bajre ki roti dan ayam mentega, keindahan dari thali 
Punjabi terletak pada bagaimana thali ini menyatukan 
masakan-masakan yang paling cocok dengan iklim 
ekstrim wilayah ini: musim panas yang terik dan 
musim salju yang dingin. thali Punjabi dipercaya telah 
ditemukan di sekitar kawasan tradisi komunitas yang 
disebut dengan sanjha chulha, atau daput komunitas. 
Sebuah versi klasiknya akan memiliki sebuah roti 
datar – baik dibuat dengan gandum atau bajra – dal, 
semangkuk sayuran, bayam (sarson selama musim 
dingin, palak di musim panas) dan bawang segar yang 
dipotong bersama dengan akar sayuran seperti lobak 

dan wortel. dibuat dengan menggunakan ghee 
(mentega), masakan ini menggabungkan kebaikan 
dari karbohidrat dalam roti datar dengan kekuatan 
protein di dal, sementara memberikan sejumlah 
nutrisi dan antioksidan dari sayurnya. bawang segar 
tersebut bertindah sebagai pembersih langit-langit 
sekaligus sumber vitamin C yang baik; lassi, sebuah 
minuman khas musim panas yang dibuat dengan 
susu dan yogurt, seringkali menjadi pendamping 
thali ini selama bulan-bulan panas setiap tahunnya, 
karakteristik fermentasinya mampu membantu 
pencernaan. Pada musim dingin, masakan ini dimulai 
dengan gur ka halwa, sebuah persiapan manis yang 
dibuat menggunakan gula merah, yang mampu 
menghangatkan tubuh dari dalam. daging dikatakan 
menjadi bagian yang penting dari thali Punjabi 
selama bulan-bulan dingin setiap tahunnya.

RAJAsTHANI THALI
Salah satu contoh terbaik dari konsumsi 
berkelanjutan, thali rajasthani memiliki beberapa 

Sebuah hidangan tradisional Punjabi
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kanan atas: daal 
baati adalah 
masakan yang 
instrinsik bagi thali 
rajasthan

kanan: Sebuah thali 
rajathan

varian, yang dipercaya secara berbeda setiap 50 
mil di wilayah ini! thali disini dapat secara luas 
dibagi menjadi dua kategori: thali Mewari dan 
thali Marwari. Sementara yang satunya sarat 
akan penggunaan daging, yang satunya lagi 
memiliki bahan utama sayur-mayur. keduanya 
biasanya akan menyuguhkan sebuah baati atau 
roti tebal, dal, sebuah masakan sayur, hidangan 
saus berbahan yogurt, acar dan berbagai macam 
chutney dengan sesekali penambahan hidangan 
daging. Sebuah sorotan dari thali ini adalah 
bahwa hampir seluruh bahan dimasak dengan 
lambat dan setiap kelezatannya memiliki rasa 
dan tekstur yang berbeda. Sebuah hidangan 
populer yang merupakan makanan pokok bagi 
hampir setiap thali rajathan adalah ker sangri, 
sebuah hidangan dari buah beri hitam yang 
dikeringkan dan kacang twiggy yang dibuat 
dengan menggunakan minyak mustard, cabe 
merah utuh dan mangga mentah. dengan 
tekstur acar, hidangan ini dipercaya baik untuk 
pencernaan. 



Kuliner
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kiri: dhokla 
merupakan cemilan 
yang integral bagi 
thali gujarat

bawah: Secara 
tradisional, sadya 
disajikan di daun 
pisang

THALI gUJARAT
jika ada thali yang layak membanggakan koleksi 
terbesar dari masakannya berdasarkan penggunaan 
yogurt dan tepung gram yang cerdik, ia adalah thali 
gujarat. dipercaya telah dikonsepkan untuk sebuah 
profesi yang melibatkan waktu berjam-jam duduk 
dan bekerja, sejumlah hidangan di thali ini bekerja 
pada dua prinsip: makanan dan keringanan. ambil 
dhokla yang terkenal sebagai contoh. Cemilan kue 
kukus ini memiliki berat ringan yang diisi dengan 
indek glikemiknya yang renah, dan sekaligus 
merupakan sumber yang baik bagi selenium, 
Omega 3 dan magnesium. Masakan ini juga kaya 
akan antioksidan, berkat hidangan seperti undhiyu 
(hidangan sayur campur) dan kadhi, chutney dan 
kachumber (bawang dan tomat yang dipotong 
dadu) yang kaya akan serat. thali ini juga bermain 
pada interaksi manis dan asam, manisnya digunakan 
untuk memancing nafsu makan dan asam untuk 
membantu pencernaan makanan.   

sADYA
Sebuah penyebaran perayaan terkenal yang 
disuguhkan selama perayaam Onam, masakan ini 
dapat melibatkan 28 hidangan. Secara tradisional 
disajikan di daun pisang, thali sadya mencakup 
nasi merah rebus, lauk, makanan gurih, acara dan 
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THALI BENgAL
tahli ini disajikan dalam serangkaian kursus, 
setiap kursus dirancang secara berpasangan 
sehingga satu hidangan mampu melancarkan 
pencernaan makanan lain. hidangannya 
dimulai dengan shukto, sebuah hidangan 
campuran sayur. Sebuah sumber serat, Vitamin 
a, Vitamin C, folat, magnesium, potasium, 
seng dan mangan yang baik, shukto tidak 
hanya memberikan kebutuhan mineral harian 
tetapi juga membersihkan langit-langit. kursus 
berikutnya biasanya adalah luchi (roti tepung 
goreng) dan dal atau hidangan berbahan daging, 
diikuti dengan nasi dan ghonto (kari yang dibuat 
dengan menggunakan sayur dan ikan musiman). 
Makanan ini biasanya diakhiri dengan puding nasi 
yang disebut dengan paesh. hidangan lainnya 
termasuk bhaja (tumis sayur goreng), mochar 
puff (hidangan bungan pisang) dan hidangan 
berbahan ikan. kaya akan Omega 3 dan minyak 
ikan cod, thali bengal menawarkan makanan yang 
benar-benar seimbang nutrisinya.

thali terkenal kerala, sadya 
dapat menggabungkan 28 
hidangan dalam satu waktu

makanan penutup. Sementara nasi, yang kaya 
akan serat dan magnesium, disajikan pertama, 
makanannya dimulai dengan parippu, kari gram dan 
mentega. diikuti dengan sambar, hidangan rebusan 
kacang tumbuk dan campuran sayur-mayur. 
hidangan lainnya termasuk avial (sebuah hidangan 
sayur, pasta kelapa dan cabai hijau), thoran (kacang 
panjang cincang, kol, lobak dan kelapa parut) dan 
olan (labu dan gram merah yang dimasak dengan 
santan). untuk makanan penutupnya, payasam 
(sebuah puding yang dibuat dengan menggunakan 
susu atau molase coklat manis) menutup hidangan 
ini. thali ini belum berakhir disini. Sajian terakhirnya 
adalah nasi dan rasam (sebuah hidangan jus 
tamarin) yang akan membantu pencernaan dengan 
menstimulasi metabolisme.

thali bengal
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KEMAJUAN

Proyek terowongan Zojila di Leh, Jammu dan kashmir, berjanji untuk mengubah 
kehidupan di wilayah ini dengan terowongan dua arah strategis terpanjang di asia

Visi TEroWongan
oleh NB rao

Ketika Perdana Menteri India, narendra 
Modi meletakkan batu fondasi untuk 
pembangunan terowongan Zojila di leh, 
ia menandai permulaan proses yang akan 
mengubah ide revolusioner ini menjadi 

sebuah kenyataan yang megah. Sebuah proyek yang 
unik lagi menantang dari proporsi epik yang berjanji 
untuk mengubah kehidupan dari ribuan orang 
yang tinggal di wilayah jammu & kashmir, proyek 

terowongan Zojila akan, ketika selesai, memastikan 
konektivitas segala cuaca antara leh, kargil dan 
Srinagar. terowongan ini juga akan menjadi 
terowongan satu tabuh dua arah terpanjang se-asia. 

Proyek ambisius senilai 68.090 miliar rupee, 
dengan struktur sepanjang 14.2 km yang dibangun 
di jalan Zojila dan terletak di ketinggian 3,528 m ini 
akan secara drastis mengurangi waktu perjalanan 
– mengemudi dari Srinagar ke leh hanya akan 

Perdana Menteri India, narendra Modi pada terowongan Zojila yang sedang dibangun di leh
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katanya. “terowongan ini akan mengarah pada 
integrasi ekonomi dan sosio-budaya di wilayah ini. 
terowongan ini juga memiliki kepentingan strategis 
yang besar,” tambahnya.

Menggambarkan terowongan ini sebagai 
“keajaiban zaman modern”, Perdana Menteri India 
mengatakan bahwa zat karbon dioksida akan 
dihilangkan dari terowongan ini melalui sebuah 
menara, yang akan berukuran tujuh kali lebih tinggi 
dari Qutab Minar di new delhi!

Seiring dengan penyediaan konektivitas yang 
lebih baik di wilayah tersebut, proyek ini juga akan 

memakan waktu 15 menit ketika terowongan ini 
dioperasikan, pengurangan waktu yang besar 
dari yang ada saat ini yaitu tiga setengah jam! 
terowongan ini akan menjadi garis hidup bagi 
orang-orang yang tinggal di kargil, yang berlokasi 
sekitar 234 km arah timur dari leh.

yang paling penting, terowongan ini akan 
tetap terbuka sepanjang tahun. Saat ini hujan 
salju mengakibatkan penutupan beberapa jalan 
raya di wilayah tersebut selama enam bulan dalam 
setahun. kehidupan di kargil dan ladakh terhenti 
selama bulan-bulan musim dingin dan hal-hal 
penting seperti makanan dan obat-obatan harus 
ditransportasikan melalui udara.

Selain manfaat infrastruktural dan gaya hidup, 
terowongan ini juga menjadi kepentingan strategis 
bagi pasukan pertahanan India, memungkinkan 
mereka untuk mengangkut pasokan selama 12  
tahun penuh. 

PM Modi meletakkan batu fondasi di 
terowongan Zojila pada bulan Mei tahun ini. “Proyek 
ini akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun, 
tetapi saya meminta departemen yang terkait untuk 
mencari cara agar waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan terowongan ini bisa dikurangi,” 

Atas: jalur Zojila di jammu dan kashmir terletak pada ketinggian 3,528 di atas permukaan laut; bawah: jalan raya Srinagar-leh dibuka pada bulan april 2018 setelah turun salju 
selama enam bulan. terowongan Zojila, ketika selesai, akan tetap dibuka sepanjang tahun, memastikan konektivitas yang terus berlanjut di wilayah tersebut
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KEMAJUAN

terowongan Zojila juga akan 
menjadi kepentingan strategis 
bagi pasukan pertahanan india

meningkatkan peluang kerja bagi para pemuda. 
Menurut nitin gadkari, Menteri transportasi dan 
jalan raya, 90 persen dari peluang kerja yang 
dihasilkan dari konstruksi terowongan ini akan 
dipersembahkan kepada pemuda lokal. PM Modi 
kemudian menegaskan, “jammu & kashmir akan 
mendapatkan proyek pembangunan senilai 250 
miliar rupee dan hal ini akan memberikan dampak 
positif kepada para warganya.” 

terowongan Zojila juga akan menjadi 
terowongan cerdas, dengan fitur-fitur keamanan 
canggih yang mencakup sistem ventilasi transversa, 
pasokan daya tak terputus, terowongan darurat, 
pengawasan CCtV, tanda pesan variabel, peralatan 
penebangan lalu lintas, sistem pendeteksian 
kendaraan dengan tinggi tidak sesuai dan sistem 

radio terowongan. terowongan ini juga akan 
memiliki jalur lintas pejalan kaki setiap 250 m dan 
jalur motor serta tempat pemberhentian setiap 
750 m. akan ada juga telepon darurat serta lemari 
pemadam kebakaran setiap 125 m. 

Proyek utama ini akan dilaksanakan oleh 
kementerian transportasi dan jalan raya melalui 
korporasi Pembangunan jalan raya & Infrastruktur 
nasional. India juga memiliki beberapa proyek 
serupa yang sedang dijalankan. terowongan 
rohtang, contohnya, yang sedang dibangun pada 
ketinggian 3,000 m, akan memberikan konektivitas 
sepanjang tahun menuju lembah lahaul di himachal 
Pradesh. terowongan ini akan memotong jarak 
sepanjang 46 km dan menghemat waktu tempuh 
hingga lima jam antara Manali dan keylong. Proyek 
penting lainnya di jammu dan kashmir adalah 
terowongan 6.5 km, Z-Morh, yang akan memastikan 
konektivitas segala cuaca antara Srinagar dan kargil. 
dengan proyek-proyek tersebut, India sedang 
menciptakan peluang kerja serta wisata yang lebih 
besar di wilayah terpencil bahkan tidak dapat 
terakses dalam durasi tertentu setiap tahunnya.

terowongan Zojila akan menjadi terowongan satu tabung dua arah terpanjang se-asia
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