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Perayaan SaStra JaiPur
sebuah perayaan sastra bergengsi, 
perayaan ini dihadiri oleh para penulis, 
penyair, musisi dan fotografer dari 
seluruh negeri dan dunia

KaPan: 24 hingga 28 januari 2019
Dimana: jaipur, rajasthan

Perayaan Seni Kala GhoDa
Perayaan sarat budaya sembilan 
hari yang mencakup pameran seni 
dan kerajinan tangan, lokakarya dan 
pertunjukan jalanan yang semarak.

KaPan: 2-10 Februari 2019
Dimana: mumbai, maharashtra

Perayaan yoGa 
internaSional
salah satu perayaan yoga paling 
populer di negara ini, perayaan 
ini mencakup berbagai sesi yoga, 
lokakarya dari para guru dan 
pembicaraan oleh para pemimpin 
spiritual. 

KaPan: 1-7 maret 2019
Dimana: rishikesh, uttarakhand

holi
sebuah perayaan semarak yang 
menadai awal musim semi, 
perayaan ini menyaksikan banyak 
orang saling melumuri warna satu 
sama lain

KaPan: 20/21 maret 2019
Dimana: seluruh india

KumBh mela
salah satu jemaat terbesar dan 
wisatawan hindu, kumbh mela digelar 
diadakan di tiga sungai suci.

KaPan: 14 januari hingga 4 maret 2019
Dimana: Prayagraj, uttar Pradesh

hari rePuBliK
hari ini merupakan hari di mana 
india mengadopsi konstitusi republik 
pada tahun 1950. dirayakan dengan 
mengibarkan bendera nasional dan 
berbagai pawai. tahun ini, india 
menandai hari republik ke-70-nya. 

KaPan: 26 januari, 2019
Dimana: di seluruh negeri 

aCara Mendatang di seluruh india
BUNGA RAMPAI
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kota suci Varanasi sedang bersiap-siap untuk menjadi tuan rumah bagi diaspora india dari seluruh 
dunia, yang akan datang bersama untuk merayakan Pravasi bharatiya divas yang ke-15 di antara 
tanggal 21 dan 23 januari. di isu india Perspectives kali ini, kami menyajikan kisah persiapan dari 
beberapa even besar. tahun ini, telah direncanakan secara khusus untuk memberikan kesempatan 
para delegasi yang hadir di acara kumb mela yang menguntungkan di Prayagraj dan juga menghadiri 
perayaan hari republik di new delhi pada tanggal 26 januari.

serangkaian keterlibatan diplomatik, yang melibatkan banyak asosiasi bilateral dan multilateral, 
telah membuat pemerintah india sangat sibuk. Para pemimpin kita melakukan perjalanan ke jepang, 
maladewa, Zimbabwe, bostwana, malawi, Qatar dan kuwait untuk membangun dan menyegarkan 
kembali hubungan-hubungan internasional india. Perdana menteri india juga turut hadir di acara 
asean dan berbagai pertemuan terkait di singapura dan pertemuan g20 di buenos aires, argentina.

kami merangkum perjalanan menuju Perayaan burung rangkong di nagaland di bagian perjalanan 
untuk menyaksikan sebuah pertunjukan spektakuler dari budaya dan warisan dari berbagai suku di 
wilayah india bagian timur laut. kami juga melakukan perjalanan di seluruh negeri, menenggelamkan 
diri kami di beberapa perayaan-perayaan besar india, termasuk durga Puja, Chhat, diwali, dussehra, 
milad-un-nabi dan natal melalui sebuah esai-foto. di bagian makanan daerah, kami mempelajari 
tentang cita rasa dari kuliner bhojpuri, menelusuri asal-usul kuliner ini selama berabad-abad.

kami juga memandang ke langit seraya memberi hormat terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan 
dalam perencanaan dan konstruksi dari Patung Persatuan di gujaratm, sebuah patung raksasa 
seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan visioner, sardar Vallabhbhai Patel, yang, saat ini, dianggap 
sebagai patung tertinggi di dunia. dibangun dalam waktu 33 bulan, patung ini merupakan sebuah 
keajaiban teknik dan desain.

kami juga memberikan penghormatan kepada bapak bangsa, mahatma gandhi, pada peringatan 
150 tahun kelahirannya, sebagaimana kami berfokus pada dua inisiatif baru dari Pemerintah india 
untuk mempertingati hari penting ini. Pertama-tama, terjemahan dari bhajan favorit dari gandhiji, 
“Vaishnav jan to tene kahiye” oleh para seniman yang berasal dari 155 negara lebih. kedua, sebuah 
proyeksi video led dari kehidupan mahatma tentang beberapa monumen paling ikonik di dunia.

di bagian akhir, kami saling merayakan berbagai pencapaian dari tim sepak bola 
nasional bersama para penggemar india dan kapten tim, sunil Chhetri, yang 
telah mempelopori kebangkitan olahraga sepakbola di seluruh india. 

Raveesh Kumar

Kata Pengantar

150 TAHUN  WARISAN MAHATMA

PERAYAAN HORNBILL 
 WARISAN SUKU NAGALAND

BANDARA-BANDARA  
INDIA SEMAKIN MAJU

BHOJPURI MENEBAR CITA  

RASA DARI WILAYAH TERSEBUT
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Kemitraan

Sebagaimana hitung mundur dari acara penghargaan Pravasi Bharatiya dan 
Pravasi Bharatiya Samman ke-15 telah dimulai, Ishita goel melihat kembali 

sejarah, format dan penawaran khusus dari edisi acara kali ini yang akan digelar 
di Uttar Pradesh di bulan Januari 2019 mendatang

PUlang Ke
VaranaSI

Konferensi tahunan Pravasi bharatiya 
divas (Pbd) tahunan, yang digelar oleh 
menteri luar negeri, Pemerintah india, 
diluncurkan pada tahun 2003 sebagai 
sebuah keterlibatan dan jejaring bagi 

orang india yang berada di luar negeri, pemerintah 
dan penduduk india. acara ini telah berkembang 
dalam ukuran dan dampak selama bertahun-tahun 
dan menandai kontribusi dari komunitas luar negeri 

india terhadap tanah air mereka. Pravasi bharatiya 
divas digelar setiap tahun pada tanggal 9 januari. 
bagaimanapun, tanggal dimana Pbd ke-15 akan 
digelar di kota suci Varanasi di uttar Pradesh telah 
dipindah ke tanggal 21 januari (dan berlanjut hingga 
tanggal 23), untuk memungkinkan mereka yang 
ingin bepergian ke luar negeri agar mendapatkan 
peluang untuk menghadiri kumbh mela di Prayagraj 
dan Pawai hari republik di new delhi.

menteri urusan luar negeri, sushma swaraj dan Cm uttar Pradesh, yogi adiyanath sedang menyalakan lampu upacara untuk meluncurkan 
website Pbd di Pravasi bharatiya divas ke-15 pada tanggal 15 september 2018
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acara unggulan dari pemerintah india, 
konferensi Pbd akan menampilkan sesi 
pleno, pameran, program-program budaya 
dan memberikan sebuah panggung untuk 
mendiskusikan isu-isu penting yang berkaitan 
dengan diaspora india, dan memberi kesempatan 
bagi para hadirin untuk berinteraksi dengan 
pembuat kebijakan, pemimpin politik dan pejabat 
tinggi lainnya. 

selama acara ini, individu-individu dengan 
prestasi yang luar biasa akan dianugerahi 
penghargaan Pravasi bharatiya samman yang 
bergengsi untuk menghargai peran mereka 
dalam pertumbuhan india. tepatnya, tema Pbd 
ke-15 kali ini adalah “Peran diaspora india dalam 
membangun sebuah india yang baru.”

JaDWal
Pbd ke-15 kali ini akan diawali dengan peresmian 
youth Pravasi bharatiya divas, yang akan digelar 
dalam kemitraannya dengan kementerian urusan 
Pemuda dan Olahraga pada tanggal 21 januari 2019. 

Pbd di uttar Pradesh ini juga akan diluncurkan 
pada hari yang sama untuk menawarkan peluang-
peluang unik kepada para anggota diaspora, yang 
berasal dari india untuk kembali berhubungan 
dengan tanah air mereka.

Pada tanggal 22 januari, Perdana menteri 
narendra modi akan meresmikan konvensi 
Pravasi bharatiya divas, di hadapan Pravind 
kumar jugnauth, Perdana menteri mauritius. hari 
berikutnya, tepatnya tanggal 23 januari, akan 
menyaksikan pidato perpisahan dan penghargaan 
Pravasi bharatiya samman yang dianugerahkan 
oleh Presiden ram nath kovind. himanshu gulati, 
anggota Parlemen, norwegia, akan menjadi tamu 
istimewa, sementara kanwaljit singh bakshi, 
anggota Parlemen, selandia baru, akan menjadi 
tamu kehormatan di youth Pravasi bharatiya divas. 

Wilayah mitra
wilayah mitra bagi acara kali ini adalah uttar 
Pradesh, yang juga merupakan wilayah dengan 
ekonomi terbesar keempat di negara ini. situs 

Para pengunjung 
mendatangi stall, 
termasuk stall 
yang menyajikan 
pengalaman virtual 
reality, pada konvensi 
Pravasi bharatiya divas 
ke-14 di bengaluru 
tahun 2017
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menteri luar 
negeri dan 
Pembangunan 
internasional 
Perancis, jean 
marc ayrault 
sedang menyapa 
Pm modi pada 
perayaan Pravasi 
bharatiya divas di 
bengaluru pada 
bulan januari 
tahun 2017

website untuk Pbd ke-15 (pbdindia.gov.in) 
diluncurkan oleh menteri luar negeri india 
(eam), sushma swaraj dan menteri kepala 
uttar Pradesh, yogi adityanath, pada tanggal 
15 september 2018. hal ini mengumumkan 
pendaftaran online untuk berpartisipasi pada 
edisi ke-15 Pravasi bharatiya divas. 

SeJarah
keputusan untuk merayakan Pravasi bharatiya 
divas diambil sejalan dengan rekomendasi 
komite tingkat tinggi yang dibentuk oleh 
pemerintah india untuk membangun 
hubungan yang lebih kuat dengan diaspora 
india. mantan Perdana menteri india, atal 
bihari Vajpayee, menerima rekomendasi dan 
mengumumkan peluncuran Pravasi bharatiya 
divas, yang dulunya digelar setiap tahun pada 
tanggal 9 januari, di new delhi. konferensi-
konferensi Pravasi bharatiya divas telah 
dimulai pada tahun 2003.

Format Dan FoKuS
namun pada tahun 2015, Pemerintah Pusat 
merevisi format Pravasi bharatiya divas dan 
memutuskan bahwa konferensi ini akan 
digelar sekali dalam dua tahun di sebuah 
kota di luar ibu kota nasional. Pada tahun 

ScheDule For PBD convention, 2019

day 1, 21 January, 2019
the day will mark the beginning of the 15th Pbd 
convention with the inauguration of the youth 

Pravasi bharatiya divas. the uttar Pradesh Pbd is 
also set to be inaugurated.

day 2, 22 January, 2019
the convention will be formally inaugurated with 
address from sushma swaraj (minister of external 

affairs), yogi adityanath and narendra modi 
(Prime minister of india) with the keynote address 

delivered by the Prime minister of mauritius 
Pravind jugnauth. there will also be plenary 

sessions held on various topics of immediate 
concern to the indian diaspora from various 

countries.  

day 3, 23 January, 2019
Various plenary session on topics highlighting 

the benefits of the indian diaspora’s involvement 
in holistic national development followed by 
distribution of various awards, including the 

prestigious Pravasi bharatiya samman awards by 
the President of india, ram nath kovind who will 

also deliver the valedictory session. 

day 4, 24 January, 2019
the participants will take the special busses to 

Prayagraj to attend the largest religious gathering, 
the kumbh mela. For the kumbh 2019, modern 

technologies are being deployed to enhance the 
‘divyata’ and ‘bhavyata’ of the festival.

day 5, 25 January, 2019
special trains (two-tier aC coaches) that will be 

run specially for the Pdb convention will ferry the 
delegates and participants from Prayagraj to new 
delhi. the trains are fitted with modern amenities 
so that no inconvenience or discomfort is caused 

to the participants. 

day 6, 26 January, 2019
the delegates and participants of the Pbd, 2019 
will get a chance to witness the iconic republic 
day Parade and will be issued special passes to 
be a part of the 70th republic day celebrations 

in new delhi. this will be the final day of the 
convention and will mark its conclusion in the 

national capital.   
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berikutnya, diputuskan bahwa konferensi Pravasi 
bharatiya dias yang lebih kecil dan berorientasi 
pada hasil akan diselenggarakan di delhi untuk 
mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan 
diaspora india. diputuskan pula bahwa misi dan 
konsulat india akan merayakan Pravasi bharatiya 
divas setiap tahun. bahkan berbagai wilayah 
menyelenggarakan Pbd versi mereka sendiri. 
menjelang acara Pbd ke-15 kali ini, menteri 
terkait telah merencanakan tujuh konferensi Pbd 
atau diskusi panel di new delhi di tahun 2017 dan 
2018. dipimpin oleh kementerian luar negeri, 
sushma swaraj, konferensi-konferensi ini akan 
mendatangkan para ahli dari diaspora, pemangku 
kepentingan dan pembuat kebijakan yang tinggal 
di india dan negara-negara asing, yang akan 

membahas berbagai topik. berbagai rekomendasi 
yang juga telah dibuat pada konferensi tersebut 
telah diserahkan kepada para menteri dan 
departemen terkait dari pemerintah india sebagai 
pertimbangan selama pembentukan kebijakan. 
aksi yang diambil oleh para menteri terkait 
rekomendasi ini akan dipresentasikan kepada para 
delegasi Pbd pada konvensi Pbd ke-15.

SeBuah KiSah SuKSeS
meskipun sejarahnya sangat singkat, Pbd telah 
mendapatkan sukses yang luar biasa. Pbd ketiga 
yang digelar pada tahun 2005 mampu meraih 
jutaan dolar dalam bantuan untuk merehabilitasi 
para korban tsunami yang telah menghancurkan 
bagian-bagian pantai india di akhir tahun 2004. 
Pbd keempat, yang digelar pada tahun 2006, 
sangat berperan penting dalam pembuatan 
kebijakan serta mendorong kerja sama di 
berbagai bidang dan menghubungkan diaspora 
muda india. Peraih penghargaan nobel, laureate 
amartya sen merupakan pembicara utama pada 
acara tersebut. Pbd kedelapan, yang digelar 
pada tahun 2010, dilaporkan langsung di media 
sosial. acara ini juga menyaksikan peluncuran dari 
Pravasi bharatiya pada sebuah panggung online.

eam bersama anandiben Patel, mantan menteri utama gujarat, pada sebuah program budaya selama Pravasi bharatiya divas ke-13 di gandhinagar, gujarat, pada tahun 2015

10 years of Pravasi bharatiya divas 
2008: new delhi

2009: Chennai

2010: new delhi

2011: new delhi

2012: jaipur

2013: kochi

2014: new delhi

2015: gandhi nagar

2017: bengaluru

2019: Varanasi
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edisi ke-13 pertemuan g20, yang digelar di Buenos aires, argentina, sangat membantu 
proyek India sebagai suara utama dari masalah kepentingan global

InDIa DI g20
OLEH P Sharma 
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berpartisipasi dalam keterlibatan plurilateral 
penting serta menggelar pertemuan-pertemuan 
bilateral bersama beberapa pemimpin g20 
di sela-sela pertemuan ini. g20 terdiri dari 
campuran negara-negara maju dan berkembang 
yang mewakili hampir dua per tiga populasi 
dunia, 85 persen produk domestik bruto dan 
lebih dari 75 persen perdagangan global. 
Penjangkauan india kepada berbagai pemimpin 
dunia ini sangat penting sebagaimana hal ini 
menegaskan utilitarianisme pragmatis yang 
mendorong kebijakan asing india.

memBanGun KonSenSuS
dengan tema g20 2018 yang berbunyi 
‘membangun konsensus untuk sebuah 
Pembangunan yang adil dan berkelanjutan’, 
Pm modi menekankan langkah-langkah untuk 
menghadapi tantangan baru dan yang akan 
datang di beberapa dekade selanjutnya bersama 
para pemimpin dunia ini. ia juga mengatakan 
bahwa melalui 10 tahun kehadirannya, 
kelompok negara-negara g20 telah berupaya 
mempromosikan pertumbuhan global yang 
stabil dan berkelanjutan. Pada pertemuan ini, 
sang Perdana menteri menyorot beberapa 
tantangan yang dihadapi ekonomi global saat 
ini, termasuk ancaman dari meningkatnya 
kerentanan finansial yang timbul dari kebijakan-
kebijakan moneter dari beberapa negara-
negara maju. ia juga menekankan perlunya 
sebuah multilateralisme yang proaktif dan 
direformasi. ia juga menyajikan agenda sembilan 
poin dalam menghadapi tantangan dari para 
pelaku ekonomi.

itulah beberapa kekuatan sudut pandang 
india, yang deklarasi g20 anut pada pertemuan 
yang menyorot beberapa kepentingan yang 

tema pertemuan g20 ke-13 kali ini 
adalah ‘Membangun Konsensus 
untuk Pembangunan yang adil 
dan berkelanjutan’

Perdana menteri india, narendra modi bersama para pemimpin negara-
negara anggota g20 pada sesi Pleno dari Pertemuan g20 di buenos aires 

pada bulan november 2018

Kunjungan Perdana menteri narendra 
modi ke buenos aires, ibu kota 
argentina, untuk menghadiri 
pertemuan g20 ke-13 dari tanggal 
20 hingga 30 november 2018, 

sangat membantu dalam memperkuat 
komitmen india terhadap multilateralisme. 
selama kunjungannya di buenos aires selama 
lebih dari 48 jam, sang Perdana menteri 
menghadiri sesi Pleno g20 dan retret, 
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pemimpin as dan jepang di sela-sela Pertemuan 
g20, pada pertemuan trilateral perdana ini. 
menegaskan keinginan india untuk mengejar 
cita-cita bersama, Pm modi menciptakan 
singkatan jai (japan, america dan india), sebuah 
kata yang juga bermakna kemenangan dalam 
bahasa hindi. hubungan trilateral jepang, 
as dan india berfungsi sebagai isyarat dalam 
menegaskan kepentingan bersama delhi, tokyo 
dan washington dC dalam wilayah indo-Pasifik 
yang bebas, terbuka, konklusif dan berbasis 
aturan yang juga berdasarkan rasa hormat 
kepada hukum internasional dan resolusi 
damai bagi setiap perbedaan. hal ini kembali 
lagi kepada komitmen india dalam membuat 
wilayah indo-Pasifik terbuka guna mewujudkan 
pertumbuhan global dan kemakmuran bersama, 
menggarisbawahi preferensi negara dan 
keamanan non-blok untuk wilayah tersebut. 
Para pemimpin ketiga negara ini – Pm modi, 
Presiden donald trump dan Pm jepang, shinzo 
abe – mendiskusikan lima konsep yang akan 

diungkapkan oleh Pm modi, termasuk aksi 
melawan teror pendanaan, aset curian, aliran 
keuangan gelap, reformasi kuota dana moneter 
internasional dan menjunjung tinggi tatanan 
internasional yang berbasis pada aturan. secara 
keseluruhan, suara india adalah suara bagi 
moderasi dan suara untuk konsensus.

di sela-sela Pertemuan g20, sang Perdana 
menteri menghadiri pertemuan para pemimpin 
briCs tak resmi. ia menggarisbawahi peran 
dari negara-negara briCs untuk menopang 
perdagangan global dan sistem keuangan 
dan untuk memperkenalkan reformasi 
sehingga negara-negara berkembang bisa 
menyampaikan suara mereka. Perdana menteri 
modi juga mengambil bagian pada dua trilateral 
antipodal yang tampak di sela-sela pertemuan 
g20, dimana india telah muncul sebagai faktor 
umum di antara empat kekuatan utama dunia.

‘Jai’ ho
Perdana menteri modi duduk bersama para 

Kiri (Kiri ke Kanan) Perdana menteri jepang, shinzo abe, Presiden as, donald trump bersama Perdana menteri india, narendra modi pada pertemuan trilateral 
india-as-jepang di buenos aires; Kanan (Kiri ke Kanan) Pm modi bersama Vladimir Putin, Presiden rusia, dan Xi jinping, Presiden Cina, pada sebuah pertemuan 
trilateral yang digelar di sela-sela Pertemuan g20 di buenos aires
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berfungsi sebagai kepentingan umum dalam 
mempromosikan perdamaian dan kemakmuran 
di wilayah indo-Pasifik.

koordinasi hubungan trilateral antara india, 
amerika serikat dan jepang telah tumbuh 
dalam beberapa tahun ini, terutama latihan 
angkatan laut malabar dari angkatan laut as 
dan angkatan laut india, termasuk Pasukan 
bela diri maritim jepang sejak tahun 2015. 
Pada tahun 2017, as telah mendeklarasikan 
india sebagai “mitra pertahanan besar”, 
yang memberikan new delhi akses terhadap 
teknologi keamanan di tingkat yang sama 
dengan sekutu amerika. 

dalam beberapa jam pertemuan, Pm modi 
bertemu dengan Presiden russia, Vladimir Putin 
dan Presiden Cina Xi jinping untuk mengadakan 
pertemuan trilateral kedua dari riC – rusia, 
india, Cina – yang digelar setelah selisih waktu 
12 tahun. hubungan trilateral ini sangat penting 

Perdana menteri modi bersama para pemimpin negara-negara briCs pada sebuah pertemuan tak resmi yang digelar di sela-sela Pertemuan g20 di buenos aires

sebagaimana ketiga pemimpin ini sepakat atas 
pentingnya mereformasi dan memperkuat 
institusi-institusi multilateral yang telah 
menguntungkan dunia, termasuk Perserikatan 
bangsa-bangsa, Organisasi Perdagangan 
dunia dan lembaga-lembaga keuangan global 
baik yang mapan maupun yang baru. mereka 
menekankan manfaat dari sistem perdagangan 
multilateral dan ekonomi dunia yang terbuka 
bagi pertumbuhan dan kemakmuran global. 
ketiga pemimpin ini juga sepakat untuk 
menggelar konsultasi secara rutin pada seluruh 
tingkat untuk secara bersama mempromosikan 
perdamaian dan stabilitas internasional dan 
regional, untuk memperkuat kerja sama 
melalui mekanisme briCs (brasil, rusia, india, 
Cina dan afrika selatan), sCO (Organisasi 
kerjasama shanghai) dan Pertemuan asia 
timur (eas) untuk mengatasi tantangan global 
seperti terorisme dan perubahan iklim, dan 
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untuk mendorong resolusi semua perbedaan 
secara damai.

FaKtor SauDi
Pertemuan lainnya yang patut dicatat adalah 
diskusi Perdana menteri modi dengan Putra 
mahkota arab saudi, mohammed bin salman. 
dalam pertemuan ini, arab saudi menawarkan 
pasokan produk minyak dan minyak bumi 
untuk memenuhi permintaan energi india 
yang terus tumbuh dengan bertindak sebagai 
“penyerap shok” selama masa-masa penting 
di pasar minyak global yang sangat fluktuatif. 
kedua pemimpin ini sepakat untuk membangun 
sebuah mekanisme untuk mendorong investasi 
arab saudi di bidang energi, infrastruktur 
dan pertahanan di india. konfederasi industri 
india menyambut hubungan bilateral ini dan 
memprediksikan bahwa “arab saudi akan 

atas: Perdana menteri 
modi bertemu dengan 
Putra mahkota arab 
saudi, mohammed  bin 
salman di sela-sela 
Pertemuan g20 di 
buenos aires; 
Kiri: Pm modi sedang 
disambut oleh 
anggota-anggota 
komunitas india pada 
saat kedatangannya di 
buenos aires
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menjadi salah satu mitra terbesar di tahun-
tahun yang akan datang.”

eDiSi inDia
sang Perdana menteri juga menggelar 
pertemuan bilateral bersama para pemimpin 
kelompok g20 lainnya. ia bertemu dengan 
para pemimpin Cina, afrika selatan, Chili, 
argentina, spanyol, jamaika, belanda dan 
jerman. ia juga bertemu dengan mitra italianya, 
giuseppe Conte, di buenos aires kurang dari 
sebulan setelah Pertemuan india-italia tech 

searah jarum jam dari 
kiri: Pm modi bertemu 
dengan antonio 
guterres, sektretaris 
jenderal Pbb, angela 
merkel, kanselir 
jerman dan Presiden 
argentina, mauricio 
macri pada Pertemuan 
g20

yang pertama kali digelar pada bulan november 
tahun ini. beberapa hasil pertemuan ini adalah 
kongruensi italia untuk menjadikan india tuan 
rumah Pertemuan g20 di tahun 2022, sebagai 
gantinya, pada acara kemerdekaan india 
yang ke-75. hal ini dapat dikaitkan dengan 
momentum yang diperoleh dalam hubungan 
diplomatis india-italia, dimulai dengan 
kunjungan ke italia oleh menteri luar negeri 
india, sushma swaraj. 

sementara mengakui peran kepemimpinan 
india dalam membangun kesadaran dan 
konsensus terhadap tantangan-tantangan global 
utama, pertemuan di sela-sela pertemuan g20 
ini juga menjadi sebuah refleksi bagi kesediaan 
india untuk berkontribusi dalam sebuah langkah 
yang positif dan konstruktif dalam memperkuat 
lembaga-lembaga bilateral dan multilateral. 
hasil positif dari pertemuan ini juga memperkuat 
kebangkitan ekonomi india dan kemampuannya 
untuk mengelola beragam hubungan global. 
kunjungan Perdana menteri india ke argentina 
ini telah membantu memproyeksikan india 
sebagai suara terkemuka di dunia dalam 
masalah-masalah kepentingan global.
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Perdana menteri narendra modi bersama Perdana menteri jepang, shinzo abe, pada pembicaraan tingkat delegasi yang digelar di tokyo selama pertemuan 
tahunan indo-jepang ke-13
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Kunjungan Perdana Menteri narendra Modi ke Jepang pada bulan Oktober 2018 
lalu, memperkuat hubungan antara kedua negara dan berfokus pada isu-isu 

kepentingan bersama bilateral, regional dan global 

KOnVergenSI

StrategIS
OLEH Patanjali Pundit

Perdana menteri india, narendra 
modi baru-baru ini mengakhiri 
kunjungan ketiga beliau ke jepang 
untuk menghadiri Pertemuan tahunan 
india-jepang. diselenggarakan antara 

tanggal 28 dan 29 Oktober, pertemuan ini adalah 
pertemuan tahunan kelima antara Perdana 
menteri modi dan Perdana menteri jepang, 
shinzo abe, dan pertemuan mereka yang ke-
12 sejak tahun 2014. di bawah kerangka dari 
kemitraan khusus strategis dan global antara 
india dan jepang, kedua pemimpin ini melakukan 
diskusi yang luas tentang isu-isu kepentingan 
bersama bilateral, regional dan global. kunjungan 
Perdana menteri modi memperkuat kembali 
hubungan persahabatan tradisional yang kedua 
negara ini bagi dan juga menegaskan kembali 
kerja sama di berbagai bidang. kunjungan ini juga 
memajukan visi bersama india dan jepang untuk 
mempromosikan perdamaian dan kemakmuran di 
wilayah indo-Pasifik dan sekitarnya.

kedua pemimpin, yang saling berbagi 
hubungan personal yang hangat ini, memulai 
diskusi mereka di sebuah hotel tepi danau dekat 
gunung Fuji, Perdana menteri modi dan Perdana 
menteri abe menghabiskan waktu seharian 
bersama. Pm modi juga diundang ke vila pribadi 
Pm abe dekat danau kawaguchi di yamanashi, 
dimana kedua pemimpin ini menikmati makan 

malam pribadi di samping perapian. Faktanya, 
Pm modi menjadi pemimpin asing pertama yang 
diundang ke rumah pribadi Pm jepang. kedua 
pemimpin ini bahkan bepergian bersama ke 
tokyo dengan menggunakan kereta api.  

SeBuah Kemitraan StrateGiS
selama sebuah percakapan singkat menjelang 
kunjungan Pm modi, kenji hiramatsu, duta besar 
jepang untuk india, sementara menjelaskan 
bidang-bidang utama konvergensi kedua negara, 
mengatakan, “Perdagangan dan investasi telah 
mendominasi hubungan, pertahanan dan 
keamanan kini perlu mengejar ketinggalan.” 
Perjalanan Pm modi ini meletakkan dasar bagi 
hubungan yang lebih kuat yang kini mencakup 
kerja sama pertahanan strategis. di antara 32 
keterlibatan yang disimpulkan pada pertemuan 
puncak tersebut, permulaan pakta logistik militer 
aCsa (akuisisi dan keterlibatan lintas layanan) 
menyoroti kepentingan dari pernyataan yang 
dibuat oleh duta besar jepang tersebut. setelah 

Kunjungan ini menyaksikan 32 
dokumen yang dipertukarkan 
di hadapan kedua pemimpin 
tersebut
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selesai, aCsa akan memungkinkan akses kedua 
negara terhadap fasilitas dan pangkalan militer satu 
sama lain. india memiliki pakta yang serupa dengan 
Perancis dan as dalam memastikan jejak india yang 
terus meningkat di wilayah indo-Pasifik. aCsa 
merujuk pada konvergensi strategis bagi demokrasi 
kedua negara asia terbesar sebagaimana mereka 
menegaskan kembali “komitmen mereka yang tak 
tergoyahkan untuk bekerja sama untuk mewujudkan 
indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.”

kerjasama keamanan antara kedua negara ini 
semakin diperdalam dengan kunjungan ini. dialog 
strategis dan Pertahanan antar muka kini telah 
diangkat ke tingkat menteri, di samping peluncuran 
interaksi militer tri-service antara angkatan darat, 
laut dan udara india, dan nipponese ground, maritim 
dan Pertahanan angkatan udara. Perkembangan ini 
sangat dekat dengan pelatihan pertahanan pertama 
indo-jepang yang digelar baru-baru ini.

Selain BiDanG Keamanan
sementara sorotan tetap pada hubungan keamanan 
dan pertahanan selama kunjungan ini, permulaan 

Pm modi bertemu 
dengan beberapa 
anggota dari 
diaspora india di 
jepang

Narendra Modi
Perdana menteri india

India sedang melalui 
fase transformatif 
yang besar saat ini. 
Dunia menghargai 

India atas 
pelayanannya terhadap 

kemanusiaan

Shinzo Abe
Perdana menteri jepang

Saya yakin bahwa 
kunjungan Perdana 

Menteri Modi ke 
Jepang kali ini juga 

akan bermanfaat 
seperti pertemuan-

pertemuan 
sebelumnya
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baru dan menarik juga dilakukan di bidang-bidang 
lain. moC antara para menteri kesehatan india dan 
jepang berdiri sebagai sebuah inisiatif penting. 
Program ayushmaan bharat, inisiatif medis terbesar 
di dunia, berupaya meningkatkan ahwin (inisiatif 
kesehatan dan kebugaran asia) jepang dengan 
“memperkenalkan teknologi, pembangunan skill 
dan praktik-praktik terbaik yang terjangkau di 
bidang medis melalui pendekatan timbal balik 
dan saling menguntungkan.” mengambil kerja 
sama dalam bidang kesehatan lebih lanjut, sebuah 
moC juga disepakati antara kementerian ayush 
dan Prefektur kanagawa dalam mempromosikan 
dan memperdalam pemahaman dan interaksi 
saling menguntungkan antara sistem kebugaran 
tradisional india seperti yoga dan ayurdeva dan 
kebijakan kesehatan Prefektur kanagawa yang 
berpusat pada “mengobati me-byO”, sebuah 
konsep yang didasarkan pada sistem kebugaran 
tradisional jepang, kampo. sorotan lainnya dari 
kunjungan ini adalah aksesi jepang terhadap 
aliansi solar internasional (isa), sebuah proyek 
yang Pm modi telah sangat berjuang untuk 

hubungan indo-Jepang bertumpu 
pada pilar kuat dari Kebijakan aksi 
timur india, nilai-nilai dan visi 
bersama, dan sebuah komitmen 
terhadap wilayah indo-Pasifik yang 
bebas, terbuka dan inklusif

Perdana menteri modi menginspeksi Penjaga kehormatan di tokyo

mewujudkannya. bersama penyerahan instrumen 
ratifikasi pada tanggal 29 Oktober 2018, jepang 
menjadi negara ke-71 yang menjadi bagian dari 
aliansi ini, dan negara ke-48 yang meratifikasi 
kesepakatan kerangka isa. baik india dan jepang 
telah menunjukkan ketertarikan mereka dalam 
berupaya untuk mewujudkan sinergi yang 
lebih besar di bidang kemitraan digital dengan 
inteligensi buatan, hal-hal di internet dan 
data besar sebagai bidang-bidang potensi dari 
kolaborasi ini. Faktanya, pertemuan tahunan ini 
telah diresmikan dengan sebuah tur dari fasilitas 
Fanuc motor assembly yang termasuk ke dalam 
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Kiri: Perdana 
menteri modi 
berbicara dengan 
Pm jepang, shinzo 
abe, di vila sang 
Pm jepang di 
yamanisha;

bawah: Para 
pemimpin ini 
bertemu di 
yamanashi

Fanuc Corporation, salah satu produsen robot 
terbesar di dunia yang ada di yamanashi. 
kunjungan ini memegang kepentingan 
sebagaimana kunjungan ini mengisyaratkan 
pergerakan india menuju “industry 4.0”, tren 
dari sistem Cyber-Fisik baru-baru ini di bidang 
manufaktur, yang juga secara umum disebut 
sebagai revolusi industri keempat. 

SeBuah tatanan Dunia yanG Baru
kedua negara menegaskan kembali komitmen 
mereka untuk mewujudkan reformasi yang 
dipercepat dan komprehensif di Perserikatan 
bangsa-bangsa, khususnya dewan keamanan 
Perserikatan bangsa-bangsa (dk Pbb), 
untuk membuat organisasi dunia ini lebih 
representarif terhadap kenyataan kontemporer. 
dalam hal ini, kedua negara ini “menegaskan 
pentingnya kolaborasi global dengan negara-
negara yang berorientasi pada reformasi”. 
sebagai bagian dari kelompok negara-negara 
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g4, india dan jepang saling mengakui dan 
mencalonkan satu sama lain untuk keanggotaan 
permanen dalam dk Pbb yang diperluas. 

Kemitraan KeSeJahteraan
sama seperti di masa lalu, edisi pertemuan 
india-jepang kali ini juga menyaksikan rata-rata 
hubungan ikatan keuangan yang kuat. jepang 
telah berjanji untuk memberi pinjaman untuk 
india senilai 202.773 miliar inr untuk tujuh proyek, 
termasuk 96 miliar inr demi membangun rel kereta 
api sepanjang 500 km dan berkecepatan tinggi, 
shinkansen antara kota mumbai dan ahmedabad. 
reserve bank dari india dan bank jepang telah 
sepakat untuk mengadakan perjanjian pertukaran 
mata uang sebesar 75 miliar dolar as selama 
kunjungan Perdana menteri modi. di bawah 
pengaturan ini, india dapat memperoleh baik yen 
maupun dolar dari jepang dengan imbalan rupee 
untuk memenuhi ketidakcocokan likuiditas jangka 
pendek. Pertukaran mata uang bilateral ini, yang 
merupakan salah satu kesepakatan terbesar dalam 
bidangnya di dunia, dipandang sebagai langkah 
penting dalam meningkatkan kepercayaan diri dan 
stabilitas di pasar india. Pm modi juga menghadiri 
serangkaian acara bisnis, termasuk pertemuan 

dengan kelompok pengusaha kapitalis jepang. ia 
juga memberi pidato pada forum bisnis jepang. 
Pm modi berbicara kepada komunitas india di 
jepang pada sebuah acara terpisah juga. dalam 
sebuah pernyataan bersama dengan Pm abe, 
Pm india mengakui potensi yang tak tertandingi 
untuk mengembangkan hubungan antara 
kedua negara. mengakui konvergensi yang 
terus tumbuh dalam bidang politik, ekonomi 
dan strategis, Pm modi memuji nilai kerja sama 
indo-jepang sebagai landasan dalam membuat 
abad ke-21 menjadi “abad asia”.

Kanan: Pm modi 
di fasilitas Fanuc 

motor assembly di 
yamanashi bersama 

Pm jepang, abe
 

bawah: kedua 
Perdana menteri 

tersebut melakukan 
perjalanan bersama 

menuju tokyo dengan 
menggunakan kereta 

api ekspres, kaiji
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Pada perjalanan dua hari ke Singapura, Perdana Menteri, narendra Modi 
menghadiri acara Pertemuan Sarapan aSean-India, pertemuan asia timur ke-13, 

dan juga menggelar beberapa pertemuan bilateral

InDIa UntUK aSean
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Perdana menteri, naredra modi 
melakukan kunjungan dua hari ke 
singapura, pada tanggal 14 dan 15 
november, 2018, untuk menghadiri 
Pertemuan sarapan asean-india 

dan Pertemuan asia timur ke-13. kunjungan 
ini memiliki banyak agenda, dan sang Pm 
menekankan perluny untuk lebih memperkuat 
hubungan ekonomi, meningkatkan kegiatan yang 
berhubungan dengan perdagangan dan investasi 
dan meminimalkan kesenjangan pembangunan di 
antara negara-negara di wilayah asia timur. 

india berkomitmen terhadap 
hasil yang mewujudkan 
kemitraan ekonomi yang 
komprehensif dan
saling menguntungkan

Pm narendra modi 
bersama para 
pemimpin negara-
negara asean 
pada Pertemuan 
sarapan tak resmi 
asean-india 2018 
di singapura

Perdana menteri modi menegaskan kembali 
komitmen india kepada asosiasi negara-negara 
asia tenggara (asean) dan turut berpartisipasi 
pada Pertemuan sarapan asean-india. 
Pertemuan, yang digelar di pusat konvensi 
suntec di singapura, menjadi tuan rumah bagi 
10 negara asean dan dipimpin oleh Perdana 
menteri singapura, lee hsien loong. selama 
kunjungan ini, Perdana menteri modi juga 
berpartisipasi di Pertemuan asia timur.

ia mengatakan bahwa partisipasi pada 
pertemuan asean india dan asia timur di 
singapura ini mencerminkan “komitmen 
berkelanjutan” india untuk memperkuat 
keterlibatannya bersama anggota-anggota 
asean dan wilayah indo-Pasifik yang lebih 
luas. selama pertemuan ini, Perdana menteri 
modi menegaskan pentingnya persatuan 
asean dan sentralitas pada “kebijakan aksi-
timur” india, yang telah memberikan sebuah 
momentum baru bagi hubungan india-asean 
sejak kebijakan ini disahkan oleh Pm modi pada 
november 2014 silam.

sang Perdana menteri juga memuji 
pendekatan yang didorong oleh konsensus 
asean dan mendorong arsitektur keamanan 
regional yang terbuka dan inklusif, yang 
berdasar pada sentralitas asean. ia 
menyatakan dukungan atas hubungan 
perdagangan dan investasi yang terus tumbuh 
antara india dan asean dan menguraikan 
pentingnya peningkatan pada konektivitas 
dengan asean, melalui darat, laut dan jalur 
digital. selama pertemuan ini, para pemimpin 
asean menunjukkan ketertarikan dalam 
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memperdalam hubungan maritim dengan 
india, khususnya dalam bidang ekonomi 
biru. mereka juga mengungkapkan kepuasan 
mereka terhadap kemajuan yang dibuat pada 
isu-isu yang didiskusikan pada Pertemuan 
komemoratif asean-india, yang digelar di new 
delhi pada januari 2018. india menjadi tuan 
rumah bagi pertemuan ini guna merayakan 
25 tahun dialog kemitraan, 15 tahun interaksi 
tingkat Pertemuan dan lima tahun kemitraan 
strategis. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh 
pemimpin negara asean, yang kemudian 
menghiasi perayaan hari republik india sebagai 
tamu kehormatan. selama pertemuan ini, para 
pemimpin saling mengadopsi deklarasi india.

Pertemuan aSia timur 
selama kunjungan ke singapura, Perdana 
menteri modi juga ikut menghadiri Pertemuan 
asia timur ke-13 (eas), yang merupakan forum 

yang dipimpin oleh para pemimpin utama 
dari wilayah indo-Pasifik. Pada pertemuan 
ini, Perdana menteri india bergabung dengan 
para pemimpin eas dalam mengadopsi lima 
pernyataan eas pada isu-isu seperti perjuangan 
melawan teroris; puing plastik laut; kota cerdas; 
penggunaan material nuklir dan radioaktif yang 
aman; ekonomi iCt dan digital. Perdana menteri 
modi juga memuji eas atas adopsi pernyataan 
Perjuangan melawan teroris dan menyatakan 
harapan bahwa kerja sama antara setiap 
anggota ini tidak hanya akan terbatas pada 
pernyataan yang diutarakan tetapi juga maju ke 
arah kerja sama praktiknya. ia menggarisbawahi 
pentingnya bidang perdagangan dan investasi 
dalam memajukan kemakmuran dan keamanan 
dari wilayah indo-Pasifik, pada intervensinya 
di pleno tersebut. ia juga menekankan 
bahwa india akan tetap berkomitmen pada 
kesimpulan awal dari kemitraan ekonomi 

Kiri: Pm modi bertemua dengan Prayut Chan-o-cha, Perdana menteri thailand.

atas: Perdana menteri modi bertemua dengan scott morrison, Pm australia di singapura
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Kiri: Perdana 
menteri modi 
bertemu dengan 
wakil Presiden 
amerika, michael 
r Pence.

bawah: Pm modi 
bersama lee 
hsien loong, 
Perdana menteri 
singapura, 
di sela-sela 
pertemuan asia 
timur

komprehensif regional (rCeP) yang seimbang. 
ini adalah keterlibatan perdagangan bebas yang 
dinegosiasikan oleh 16 negara – 10 anggota negara 
asean serta india, australia, Cina, jepang, selandia 
baru dan republik korea. setelah difinalisasi, 
kesepakatan ini akan mencakup 45 persen populasi 
dunia, 40 persen perdagangan dunia, dan 34 
persen Pdb global, senilai 21.3 triliun dolar as. 
sejak tahun 2012, 24 kali negosiasi telah digelar 
di tingkat para ahli, bersama dengan sesi menteri. 
india akan tetap berkomitmen pada hasil seimbang 
yang akan menghasilkan kemitraan ekonomi yang 
modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan 
saling menguntungkan.

di sela-sela pertemuan eas, sang Pm 
menggelar sebuah pertemuan bilateral bersama 
wakil presiden as, mike Pence, dan mendiskusikan 
langkah-langkah untuk memperkuat hubungan di 
bidang perdagangan, keamanan dan pertahanan.

Perayaan Fintech
Pada tanggal 14 november, Pm modi 
menyampaikan pidatonya pada Perayaan Fintech, 
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india akan terus berkomitmen 
pada formasi rCeP, kesepakatan 
perdagangan bebas yang 
diusulkan di antara 16 negara

yang kemudian menjadi kepala pemerintahan 
yang pertama kali melakukan ini. Perayaan 
Fintech singapura adalah acara teknologi 
finansial terbesar di dunia dan partisipasi Pm 
modi di perayaan ini memberikan dorongan 
bagi aspirasi india untuk menjadi pusat inovasi 
global. acara ini menghadirkan partisipasi 
yang antusias dari beberapa perusahaan india.

sang Pm mengatakan bahwa perayaan 
ini merupakan forum yang tepat untuk 
mempertunjukkan kekuatan india pada sektor 
yang tumbuh cepat dan untuk menjalin 
kemitraan internasional demi mendorong 
inovasi. “ada minat inovasi fintech dan 
perusahaan yang besar di india. hal ini 
telah menjadikan india negara fintech dan 
startup terkemukan di dunia. masa depan 
fintech dan industry 4.0 telah muncul di 
india,” kata Perdana menteri india dalam 

pidatonya. di hari yang sama, sang Perdana 
menteri mempersembahkan pemenang 
dan peserta hackathon india-singapura 
yang diadakan secara bersama oleh dewan 
seluruh india dan universitas teknolofi 
nanyang, singapura. kunjungan Perdana 
menteri narendra modi ke singapura adalah 
sebuah simbol dari komitmen india yang 
berkelanjutan terhadap asean dan menuju 
visi dalam membuat wilayah indo-Pasifik 
aman dan sejahtera. 

atas: sang Perdana 
menteri bertemu 

dengan tim-
tim pemenang 

hackathon india-
singapura 2018. 

Kanan: Pm modi 
menyampaikan 
pidatonya pada 

Perayaan Fintech 
singapura
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Kemitraan

Pada kunjungan perdananya ke Qatar dan Kuwait, Menteri Urusan luar 
negeri, Sushma Swaraj berusaha menegaskan kembali hubungan bilateral 

yang kuat yang India miliki dengan kedua negara teluk ini

PerSahaBatan
tangan

Menteri urusan luar negeri india, 
sushma swaraj, baru-baru ini 
menyelesaikan sebuah kunjungan 
sukses ke dua negara asia barat, 
Qatar dan kuwait, yang semakin 

memperkuat hubungan bersejarah yang india miliki 
dengan kedua negera ini. kunjungannya ke Qatar 
merupakan yang pertama bagi menteri luar negeri 
india. demi meningkatkan keterlibatan dengan 

negara teluk, yang juga merupakan negara tetangga 
india, tujuan dari kunjungan tempat hari ini adalah 
untuk memberikan peluang dalam mengadakan 
wacana bersama para pemimpin politik dari kedua 
negara ini, membahas tentang isu-isu global, 
regional dan bilateral. sang menteri melangsungkan 
berbagai pertemuan di negara Qatar pada tanggal 
28 dan 29 Oktober dan di negara kuwait pada 
tanggal 30 dan 31 Oktober, 2018.

menteri urusan 
luar negeri, 
sushma swaraj 
bertemu dengan 
sheikh mohammed 
bin abdulrahman 
al thani, menteri 
urusan luar negeri 
Qatar
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selain melakukan interaksi diplomatis, 
sang menteri luar negeri (eam) juga bertemu 
dengan para anggota komunitas india yang 
tinggal di kedua negara ini.

Qatar
selama kunjungan dua hari yang sukses ini, 
eam swaraj menggelar pembicaraan tingkat 
delegasi bersama rekan sekedudukannya, 
sheikh mohammed bin abdulrahman al 
thani. diumumkan bahwa india dan Qatar 
akan membangun sebuah komisi bersama 
untuk secara rutin meninjau urusan-urusan 
bilateral, serta isu-isu kepentingan bersama 
regional dan global. sebuah deklarasi untuk 
membangun komisi bersama antara kedua 
negara ini juga telah diterbitkan. deklarasi ini 
menyatakan bahwa komite tingkat tinggi antar 
menteri akan ditugaskan untuk memperkuat 
hubungan antara kedua negara., khususnya 
dalam bidang ekonomi, perdagangan, budaya, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan edukasi. sang 
menteri juga bertemu dengan emir dari Qatar, 
sheikh tamim bin hamad al-thani. india dan 
Qatar saling berbagi hubungan baik yang telah 
berlangsung sejak berabad-abad lalu. Faktanya, 
sekitar tujuh ratus ribu hidup di Qatar saat 
ini, membentuk sebuah komunitas ekspatriat 
terbesar di negara teluk ini. Qatar memasok 
lebih dari 50 persen impor gas alam india dan 
hubungan perdagangan bilateral india-Qatar 
bernilai sebesar 9.9 miliar dolar as pada tahun 
2017-18. hubungan dekat antara kedua negara 
ini kemudian didorong dengan kunjungan emir 
dari Qatar pada maret tahun 2015 silam dan 
Perdana menteri Qatar, abdullah bin naseer bin 
khalifa al-thani, ke india pada bulan desember 
2016 dan kunjungan berikutnya oleh Perdana 
menteri india, narendra modi ke Qatar pada 
bulan juni 2016. 

eam juga mengundang rumah-rumah bisnis 
Qatar untuk berinvestasi di india dan industri-

eam swaraj 
menerima 
sambutan 
yang hangat 
di bandara 
internasional 
doha
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industri seperti petrokimia, infrastruktur, 
pertanian dan pengolahan makanan. sang 
menteri berinteraksi dengan beberapa 
perwakilan dari diaspora india juga di doha, ibu 
kota Qatar. 

KuWait
Pada putaran kedua dari perjalanannya, eam 
berkunjung ke negara teluk yang kaya akan 
minyak, kuwait, di mana ia disambut dengan 
hangat. india dan kuwait memiliki hubungan 
bilateral yang dekat dan kuat dan lebih dari 
delapan ratus ribu warga negara india kini 
tinggal di kuwait. selama tahun 2017-18, kuwait 
merupakan pemasok minyak kesembilan terbesar 
ke india dan memenuhi sekitar 4.6 persen dari 
kebutuhan energi india. total nilai perdagangan 
bilateral bersama kuwait selama tahun 2016-17 
adalah 5.9 miliar dolar as dan 8.5 miliar dolar as 

Kiri ke kanan: menteri luar negeri india, sushma swaraj tiba di doha untuk putaran pertama kunjungannya; eam swaraj disambut pada kedatangannya di negara kuwait

di tahun 2017-18. eam swaraj mengundang para 
pemimpin kuwait, termasuk amir sheikh sabah 
al-ahmad al-jaber al-sabah, dan mendiskusikan 
serangkaian isu untuk memperkuat hubungan 
bilateral ini. ia juga mengangkat isu komunitas 
india dengan para pemimpin tersebut. ia juga 
bertemua dengan rekan sekedudukannya, 
sheikh sabah al khalid al sabah, wakil Perdana 
menteri dan menteri urusan luar negeri negara 
kuwait, juga. setibanya di kuwait, sang menteri 
meletakkan karangan bunga pada sebuah patung 
mahatma gandhi. dan kemudian, di malam 
harinya, eam swaraj memuji penyanyi kuwait, 
mubarak al-rashid yang membawakan lagu 
favorit gandhiji, bhajan Vaishnav jan to. kemudian, 
eam swaraj berinteraksi dengan komunitas india 
di kuwait, yang berkontribusi secara signifikan 
terhadap perkembangan ekonomi dan ilmiah di 
negara tersebut.

Qatar
eam swaraj invited Qatari investments in industries like 
petrochemicals, infrastructure, agriculture and food 
processing.

india and Qatar signed a declaration to establish a joint 
commission at the level of external affairs and Foreign 
minister to periodically review progress in various 
cooperation initiatives.

Kuwait
in kuwait, external affairs minister sushma swaraj 
discussed issues of bilateral concern and explored avenues 
for enhancing and further strengthening economic and 
investment cooperation.

eam swaraj called on amir of the state of kuwait, sheikh 
sabah al-ahmad al-jaber al-sabah, and raised the concerns of 
the indian community with him.

hiGhliGhtS
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Menegaskan kembali fokus India pada benua kedua terbesar di dunia 
ini, Wakil Presiden India, M Venkaiah naidu memulai tur di Botswana, 

Zimbabwe dan Malawi

FOKUS aFrIKa

Sejalan dengan kebijakan asing india 
dalam keterlibatan tingkat tinggi yang 
berkelanjutan dengan negara-negara 
afrika, wakil Presiden india, m Venkaiah 
naidu memulai perjalanan enam hari 

ke tiga negara afrika – botswana, Zimbabwe dan 
malawi dari tanggal 31 Oktober 2018. kunjungan ini 
mengikuti “10 Prinsip keterlibatan dengan afrika” 
yang ditegaskan oleh Perdana menteri india, 
narendra modi.

dengan lebih dari 25 kunjungan tingkat 
tinggi dalam empat tahun terakhir, kunjungan 

ke tiga negara afrika ini semakin menegaskan 
prioritas tinggi yang diberikan kepada afrika oleh 
india. didampingi oleh delegasi tingkat tinggi, 
kunjungan wakil Presiden (VP) ini bertujuan untuk 
memperdalam kerja sama strategis india dengan 
botswana, Zimbabwe dan malawi.

BotSWana
sang wakil Presiden tiba di gabarone, ibu kota 
botswana, pada malam tanggal 31 Oktober, dan 
diterima dengan hangat. kunjungan ini juga 
penting sebagaimana perwakilan tingkat tinggi dari 
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sang wakil Presiden juga menggelar 
pembicaraan tingkat delegasi, berbicara 
dengan komunitas india di botswana dan 
menjadi bagian dari meja bundar CeO. dalam 
kesempatan khusus, yang menyorot kekuatan 
dari hubungan antara kedua negara, Presiden 
botswana, mokgweetsi eric keabetswe 
masisi, terbang kembali dari kunjungannya 
ke mozambik untuk bertemu dengan wakil 
Presiden india.

ZimBaBWe
kedatangan sang wakil Presiden di ibu kota 
Zimbabwe, harare, pada tanggal 2 november 
2018 silam, menandai kunjungan pertama 
dari pejabat tinggi india ke negara tersebut 
setelah sebelumnya mantan Pm, hd deve 
gowda mengunjungi negara ini pada tahun 
1996. di sini, sang wakil Presiden mengundang 
Presiden Zimbabwe, emmerson mnangagwa 
dan menerima pertemuan yang hangat 
yang berlangsung selama satu jam. Presiden 
Zimbabwe tersebut berterima kasih kepada 
india karena telah “mendukung negara tersebut 

india ke botswana telah berlangsung setelah 
jeda selama delapan tahun. sang wakil Presiden 
bertemu dengan rekan sekedudukannya di 
botswana, slumber tsogwane dan bersama-
sama meresmikan expo global botswana 2018. 
dengan partisipasi dari 25 perusahaan india 
di ekspo tersebut, india mempertunjukkan 
kekuatan ekonomi dan industrinya di 
berbagai bidang. selama beberapa tahun 
terakhir, hubungan antara kedua negara telah 
sangat beragam, mencakup bidang-bidang 
seperti pertahanan, perdagangan, kesehatan 
dan pembangunan kapasitas. hubungan 
perdagangan juga telah ditingkatkan dan 
pada tahun 2017-18, hubungan perdagangan 
bilateral india dengan botswana mencatat 
pertumbuhan yang luar biasa sebesar 26 
persen, menjadikannya 1.75 miliar dolar as.

sang wakil Presiden menyempatkan diri 
untuk melakukan tur ke Pusat Perdagangan 
berlian botswana. india mengimpor hampir 
27 persen dari kebutuhan berlian kasar dari 
botswana, yang merupakan rumah bagi 
beberapa tambang berlian terbesar di dunia.

halaman muka: 
sang wakil Presiden 
india dan slumber 
tsogwane, wakil 
Presiden botswana, 
saling meresmikan 
expo global ke-13 di 
botswana; 

Kanan: sang wakil 
Presiden india sedang 
disambut dengan gaya 
tradisional setibanya 
di gaborone, ibu kota 
botswana
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selama masa isolasinya” dan secara mendalam 
menghargai sikap india yang menolak untuk 
bergabung dengan pihak-pihak lain yang 
menjatuhkan sanksi kepada Zimbabwe. ia 
juga mengungkapkan keyakinannya bahwa 
“kunjungan dari wakil Presiden india ini akan 
membawa hubungan kedua negara ke tingkat 
yang baru”.

selain memberi pidato kepada 9,000 
diaspora india yang kuat di Zimbabwe dan 
menghadiri forum bisnis india-Zimbabwe, sang 
wakil Presiden dan wakil Presiden Zimbabwe 
melakukan kesepakatan di berbagai perjanjian 
antara kedua negara di bidang pertambangan, 
teknologi informasi dan komunikasi, 

pembebasan visa, pengobatan tradisional, 
penyiaran dan seni budaya. india dan Zimbabwe 
memiliki hubungan sejarah persahabatan yang 
panjang dan india telah memberikan bantuan 
kepada Zimbabwe di bidang-bidang seperti 
telekomunikasi dan energi.

india juga mengumumkan sebuah pinjaman 
sebesar 310 juta dolar as untuk membiayai 
proyek rehabilitasi untuk pembangkit listrik 
tenaga panas hwange yang merupakan yang 
terbesar kedua di Zimbabwe. Proyek ini akan 
mencakup peningkatan stasiun dan perluasan 
masa pakainya. sang wakil Presiden juga 
meletakkan batu fondasi untuk pembangunan 
gedung kanselir yang akan menjadi rumah 
duta besar india yang baru di harare. bangunan 
ini juga akan mengadopsi fitur-fitur yang 
terinspirasi dari arsitektur india seperti ashoka 
Chakra dan juga rumah pusat yoga.

malaWi
wakil Presiden, Venkaiah naidu tiba di 

india mengimpor hampir 27 persen 
kebutuhan berlian kasar dari 
tambang-tambang di botswana
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halaman muka: 
sang wakil Presiden 
india memberi 
penghormatan 
pada heroes acre 
nasional di harare, 
Zimbabwe. situs 
ini ditujukan 
untuk memberi 
penghormatan 
kepada mereka 
yang telah berjuang 
melawan rezim 
penindasan di 
Zimbabwe; 

Kanan: sang wakil 
Presiden tiba di 
lilongwe, ibu kota 
malawi

lilongwe, ibu kota malawi, pada tanggal 4 
november. di malam yang sama, ia memberi 
pidato kepada diaspora india di malawi, 
yang sebagian besar berasal dari wilayah 
gujarat. dengan jumlah sekitar 11,000 orang, 
komunitas india telah secara signifikan 
berkontribusi terhadap tatanan ekonomi dan 
sosial malawi dan telah naik meraih posisi-
posisi yang penting. 

selama putaran terakhir turnya ke malawi, 
sang wakil Presiden juga memfinalisasi 
perjanjian untuk memperluas jalur kredit 
yang baru sebersar 215.16 juta dolar as 
untuk mendanai 18 proyek air yang tersebar 
di berbagai area di malawi, negara yang 
terkurung daratan. kedua pihak telah 
menyepakati tiga mou di bidang ekstradisi, 
kerja sama di bidang energi atom dan 
pembebasan visa. sebuah penjamuan juga 
telah diselenggarakan demi menghormati 
sang wakil Presiden oleh Presiden 

malawi, arthur Peter mutharik, di mana ia 
menyampaikan “penghargaan khususnya bagi 
india” dan mengenang tiga kunjungannya 
ke india.

sang wakil Presiden india juga 
meresmikan sebuah acara, india untuk 
kemanusiaan, untuk merayakan 150 tahun 
hari lahir mahatma gandhi. di bidang 
kesehatan dan pengobatan, sang wakil 
Presiden menyampaikan perjanjian india 
untuk menghadiahkan mesin Perawatan 
kanker bhabatron untuk rumah sakit kamuzu 
selain 10 ambulan serta pasokan berbagai 
obat-obatan penting.

kunjungan sukses oleh sang wakil 
Presiden ini telah membawa hubungan india 
dengan tiga negara afrika, yang saling berbagi 
nilai, hubungan demokrasi dan masa lalu 
kolonial yang sama, ke tingkat yang lebih baru 
dengan memperkuat ikatan yang ada dan 
menjalin kerja sama di bidang-bidang baru.
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Dengan mulainya kepemimpinan baru di Maladewa, secara tradisional hubungan 
kuat antara India dan negara pulau ini sedang direvitalisasi dengan pertemuan-

pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara

DIBangUn KeMBalI
hUBUngan yang 

Perdana menteri narendra modi disambut oleh ibrahim mohamed solih, Presiden maladewa, selama kunjungan sang Pm ke male, ibu kota maladewa, 
pada tanggal 17 november 2018
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maladewa, merupakan pemimpin asing yang 
hadir pada upacara tersebut.

kuda pemimpin tersebut menggelar 
pembicaraan setelah upacara dan 
mengungkapkan kepercayaan diri dalam 
“hubungan dekat kerja sama dan persahabatan 
yang diperbaharu” antara india dan 
maladewa. sebuah pernyataan bersama telah 
disepakati di mana kedua pemimpin telah 
membuktikan ketahanan hubungan india-
maladewa dan mengakui “kepentingan dalam 
mempertahankan perdamaian dan keamanan 
di samudra hindia dan memperhatikan 
kekhawatiran dan aspirasi satu sama lain untuk 
mewujudkan stabilitas dari wilayah tersebut”. 

Kepulauan kecil maladewa berlokasi 
di samudra hindia dan merupakan 
rute pengiriman yang sangat vital 
bagi negara kami. maladewa dan 
india secara tradisional berbagi 

hubungan kuat yang telah diperkuat selama 
beberapa bulan terakhir dengan kunjungan 
tingkat tinggi antara negara-negara, khususnya 
setelah pemilihan Presiden maladewa baru, 
ibrahim mhamed solih.

SeBuah haraPan Baru
upacara pelantikan presiden baru, Presiden 
solih pada tanggal 17 november 2018, 
mendorong Perdana menteri india untuk 
melakukan kunjungan perdananya yang lama 
tertunda ke maladewa, satu-satunya negara 
anggota saarC yang belum Pm modi kunjungi. 
ini adalah kunjungan kali pertama dari orang 
nomor satu india ke maladewa sejak tahun 
2011. kekuatan dari hubungan antara india dan 
maladewa ditegaskan oleh fakta bahwa Perdana 
menteri india, yang duduk di dekat Presiden 

india dan Maladewa sedang 
berfokus dalam memperbaharui 
hubungan tradisional mereka 
yang kuat

Kiri ke Kanan: ibu 
negara maladewa, 
Fazna ahmed, 
Presiden maladewa, 
ibrahim mohamed 
solih, Presiden india, 
ram nath kovind 
bersama sang istri, 
savita kovind dan 
Perdana menteri india, 
narendra modi di 
rasthrapati bhavan 
selama kunjungan 
Presiden maladewa 
baru-baru ini ke india
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mariya ahmed didi, menteri pertahanan 
maladewa, dalam sebuah pernyataan media, 
mengatakan bahwa “maladewa sangat senang 
melihat Perdana menteri modi hadir pada 
acara ini dan bahwa maladewa akan selalu 
mengikuti kebijakan ‘Pertama india’. sebagai 
gantinya, Perdana menteri modi berjanji akan 
memberikan bantuan kepada maladewa untuk 
menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi 
yang berkelanjutan dan “menyambut peluang 
yang luas bagi perusahaan-perusahaan india 
untuk berinvestasi di maladewa di berbagai 
bidang untuk keuntungan bersama bagi kedua 
negara”. Para pemimpin ini juga mengakui 
kebutuhan dalam memfasilitasi prosedur visa 
yang lebih mudah untuk warga negara masing-
masing.

inDia Pertama
salam beberapa hari pelantikan presiden dan 
kunjungan Pm modi, menteri luar negeri 
republik maladewa, abdulla shahid tiba 
di india. ia ditemani oleh delegasi tingkat 

menteri luar negeri, 
Pemerintah india, 
sushma swaraj 
selama pertemuan 
bersama ibrahim 
mohamed solih, 
Presiden republik 
maladewa, di new 
delhi pada tanggal 17 
desember 2018

tingginya. menteri luar negeri shahid 
menggelar pembicaraan bilateral bersama 
rekan sekedudukannya di india, sushma swaraj, 
menteri pertahanan, nirmala sitharaman dan 
mengundang Presiden, ram nath kovind.

tetanGGa Pertama
apa yang kemudian semakin menyorot 
kedekatan antara kedua negara ini adalah 
bahwa dalam waktu sebulan setelah upacara 
pelantikannya, Presiden solih melakukan 
kunjungan asing perdananya ke india, atas 
undangan Perdana menteri modi. Presiden 
solih, dalam kunjungannya (16 hingga 17 
desember), ditemani para menteri dan 
delegasi bisnis tingkat tinggi. dalam acara 
khusus ini, Presiden maladewa dan sang 
ibu negara bermalam di rasthrapati bhavan 
sebagai tamu dari Presiden india. langkah ini 
merupakan sebuah contoh dari kehangatan 
dan rasa hormat yang diungkapkan oleh 
kedua kepemerintahan ini. Presiden solih 
mendeskripsikan india sebagai “teman terdekat 
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dan salah satu mitra perdagangan yang paling 
penting.” india membalas langkah tersebut 
dengan mengumumkan bantuan dana sebesar 1.4 
miliar dolar as melalui pinjaman bunga rendah 
melalui beberapa cicilan, dukungan anggaran dan 
pertukaran mata uang untuk memenuhi program 
pembangunan sosio-ekonomi di maladewa. 

KerJa Sama multilateral
setelah pembicaraan ini, kedua pihak telah 
menandatangani perjanjian tentang fasilitasi 
pengaturan visa, pada kerjasama budaya untuk 
membangun kerja sama timbal balik guna 
meningkatkan ekosistem di bidang agribisnis 
dan kerja sama di bidang teknologi informasi 
dan komunikasi serta elektronik. kedua 
pemimpin ini juga meninjau ulang upaya “dalam 
mempromosikan hubungan perdagangan bilateral 
dan investasi” dan “sepakat untuk mempromosikan 
kerja sama ekonomi yang lebih dekat”.

SamuDra hinDia yanG aman
sebuah pernyataan bersama yang diterbitkan 

oleh Pm modi dan Presiden solih mengakui 
bahwa kepentingan keamanan dari kedua 
negara saling terkait di wilayah tersebut dan 
kedua pemimpin ini juga menegaskan kembali 
kepedulian mereka untuk memperhatikan 
kekhawatiran satu sama lain dan aspirasi 
terhadap stabilitas lingkungan dan tidak 
membiarkan masing-masing wilayah untuk 
digunakan untuk hal yang bertentangan. 
selain itu, kedua pemimpin ini juga telah 
sepakat untuk memperkuat kerja sama 
dalam meningkatkan keamanan maritim 
di wilayah samudra hindia melalui patroli 
yang terkoordinasi dan pengawasan udara, 
pertukaran informasi dan pembangunan 
kapasitas. india juga menyambut maladewa 
untuk kembali ke Commonwealth dan sebagai 
anggota baru dari asosiasi lingkar samudra 
hindia. di bawah kepemimpinan Presiden solih, 
ada rasa optimis yang besar bagi new delhi dan 
male yang mana kedua negara ini akan dapat 
merevitalisasi dan meningkatkan hubungan 
kemitraan strategis mereka yang penting.

Kiri: eam swaraj bertemu dengan abdulla shahid, menteri luar 
negeri maladewa di new delhi pada tanggal 26 november; 

atas: Pm modi bersama dengan Presiden maladewa 
menerbitkan pernyataan pres selama kunjungan sang Presiden 
ke new delhi, india pada tanggal 17 desember
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hampir dua kali lebih tinggi dari Patung liberti yang terkenal di new york, Patung 
Unity, yang berdiri di tengah-tengah pegunungan Satpura dan Vindhyachal, di gujarat, 

merupakan sebuah pemandangan yang menakjubkan dan sebuah keajaiban teknik

BerDIrI tegaP

Besar, tidak! raksasa! inilah 
reaksi pertama saya ketika 
mobil kami melaju jalan berliku 
menuju Patung unity (sou). 
sebuah jembatan panjang 

yang menghubungkan daratan utama 
dengan pulau sadhu bet, dekat bendungan 
sardar sarovar, di mana patung ini berdiri. 
bersiluet melawan pegunungan satputra 
dan Vindhya di sekeliling dan langit biru, 
saya akhirnya percaya apa yang dikatakan 
oleh laporan media internasional, bahwa 
struktur raksasa ini bisa dilihat dari luar 
angkasa! warisan manusia besi india, 
sardar Vallabhbhai Patel, hidup pada bentuk 
patung raksasa yang mendominasi lembah 
sungai narmada di gujarat. Patung ini 
menjulang seolah-olah, mengawasi tanah 
air tercinta yang ia telah perjuangkan 
hingga meraih kemerdekaan.

berdiri dengan ketinggian 182 m, Patung 
unity, yang didedikasikan untuk para 
pahlawan kemerdekaan dan negarawan 
ini, merupakan patung tertinggi di dunia. 
Patung ini menggambarkan sardar Patel 
dalam pose berjalan, dibalut pakaian 
sederhana yang merupakan khasnya.

sekitar 100 kali tinggi dari orang bertinggi 
lima setengah kaki, seseorang dapat melihat 
patung ini dari kejauhan delapan km dan 
merasa bangga melihat struktur buatan 
manusia, yang dibangun di tengah perbukitan 
ini, hampir menyentuh langit. sou diresmikan 
pada tanggal 31 Oktober, 2018, oleh Perdana 
menteri narendra modi untuk memperingati 
hari lahir Patel yang ke-143.

dari area parkit, saya tiba di jalur menuju 
patung tersebut, yang dikelilingi oleh kebun 
yang indah terawat. sebagaimana saya 
berdiri di atas travelator dan beberapa inci 
mendekati monumen ini, ukurannya membuat 
saya menjadi manusia kerdil. saya terus 
menggerakkan leher ke sudut yang tidak 
mungkin, hingga kepala patung tersebut 
terlihat hilang di telan langit! dan saya masih 
belum meraih kaki patung tersebut!

saya rasa saya telah naik empat eskalator, 
saya kehilangan hitungan, sebagaimana saya 
mendaki semakin tinggi, untuk mencapai 
pangkalan patung yang sebenarnya. ada dua 
jenis tiket yang tersedia: satu untuk pangkalan 
patung, yang terletak pada ketinggian kaki 
Patel dan yang lainnya membawa ke dek atas 
untuk melihat pemandangan.

sebuah 
pemandangan 
yang indah dari 
Patung unity 
yang memiliki 
tinggi 182 m

OLEH namita Kumar
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statue of unity 
india

182 Metre

spring temple buddha 
China

153 Metre

ushiku daibutsu 
japan

120 Metre

statue of liberty 
usa

93 Metre

the motherland Calls 
russia

85 Metre

Christ the redeemer 
brazil

38 Metre
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melihat Galeri
dibangun pada sebuah dasar geometris 
berbentuk bintang yang menutupi 
seluruh bukit sadhu, sou memiliki galeri 
pemandangan pada ketinggian 135 m, pada 
posisi dada dari patung tersebut, yang 
dapat dicapai melalui dua lift berkecepatan 
tinggi. gerbang menuju lift adalah melalui 
sebuah galeri pameran, yang mana anda 
dapat mengagumi sebuah model patung 
dan sebuah cetak biru yang indah di antara 
pameran lainnya. lift ini dapat menempuh 
ketinggian 150 m dalam setengah menit dan 
mampu menampung 26 orang sekali waktu. 
ketika melihat lift ini naik tanpa suara, saya 
merasakan kebanggaan pada keajaiban 
teknik ini!

dari galeri pemandangan, yang diperkuat 
dengan kisi-kisi baja, saya menikmati 
pemandangan sekeliling yang luar biasa 

dan reservoir sardar sarovar di kejauhan. 
seseorang dapat juga melihat pegunungan 
satputra dan Vindhyachal dari tempat ini.

menariknya, tidak hanya patung ini 
mencerminkan kehidupan dan pencapaian 
Patel, tetapi juga pertunjukan laser, yang 
menampilkan aspek-aspek penting lain dari 
kehidupan sang negarawan. Pertunjukan 
laser ini menelusuri kehidupan Patel dan 
menceritakan tentang mengapa patung 
tersebut didirikan untuk menghormatinya. 
Pertunjukan ini juga menegaskan kontribusi 
para pemimpin terhadap negaranya. 
bagaimanapun, apa yang sangat menarik 
adalah proyeksi-proyeksi realistis yang 
menampilkan Patel dalam fase-fase berbeda 
dari kehidupannya: dalam pakaian pengacara, 
gambar-gambar dari gerakan ‘bharat Chodo’-
nya (meminta inggris untuk meninggalkan 
india) dan mengenakan piyama khasnya, kurta.
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KeaJaiBan teKniK
dibangun oleh perusahaan teknik raksasa, 
larsen dan toubro, sou dibangun dalam waktu 
33 bulan. Patung ini lebih tinggi 98 kaki dari 
patung spring temple buddha di Cina (patung 
tertinggi kedua di dunia), yang membutuhkan 
waktu 11 tahun untuk menyelesaikannya. sou 
terdiri dari dua inti silinder beton komposit 
semi-gabungan yang dikelilingi oleh rangka 
ruang baja untuk menopang kelongsong 
luarnya. Pembuatan wajah dari patung ini 
dinilai sangat penting, dan pemahat berusia 
93 tahun, ram sutar telah membuat patung 
ini memiliki ekspresi yang tenang. kepala 
Patel dibuat terangkat tinggi dengan lengan di 

Patung ini memiliki galeri 
pemandangan di ketinggian 135 
m, yang bisa dicapai melalui dua 
lift berkecepatan tinggi

sampingnya, dan pemimpin tersebut terlihat 
berjalan ke air menuju arah bendungan sardar 
sarovar, dengan kaki kirinya yang ditempatkan 
sedikit ke depan. dikatakan bahwa 
menentukan postur sempurna dari patung 
ini merupakan sebuah tantangan yang rumit. 
Para insinyur memindai sekitar 2,000 foto, 
dan berkonsultasi dengan beberapa sejarawan 
untuk memilih gambar akhir.

KamPanye ‘loha Dan Bumi’
batu fondasi dari patung ini diletakkan lima 
tahun yang lalu, pada tanggal 31 Oktober 2013, 
oleh Pm modi, ketika ia masih menjadi kepala 
menteri gujarat. selama peluncurannya, ia 
juga meluncurkan kampanye “loha (besi) dan 
bumi” yang mana implementasi pertanian 
tanah dan besi dikumpulkan dari lebih dari 
550.000 desa untuk membangun patung ini. 
Patung ini dibangun dengan perkiraan dana 
30 miliar dolar as dan dipercaya mampu 
menghasilkan 15,000 pekerjaan langsung bagi 
penduduk setempat setiap tahun.

berdiri setinggi 182 m, Patung unity, yang didedikasikan kepada sardar Vallabhbhai Patel, merupakan patung tertinggi di dunia. Patung ini menjulang di atas 
pemandangan sekitarnya
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Sepanjang musim gugur dan musim dingin, berbagai wilayah di India 
merayakan beragam perayaan, yang kebanyakan menandai kemenangan 
kebaikan terhadap kejahatan. Kami membawa anda melihat beberapa 

perayaan sebagaimana mereka dirayakan dengan tradisi yang bersemangat 
dan semangat antusias di seluruh negeri

SeMangat

Perayaan
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halaman muka: Para 
wanita berpartisipasi 
dalam ritual yang disebut 
dengan nama sindoor 
khela, pada hari terakhir 
durga Puja

Kiri: Perayaan lima hari 
durga Puja berpuncak 
pada Vijayadashami. Pada 
hari ini, para penyembah 
membenamkan berhala 
dewa mereka di perairan 
terdekat
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ramleela merupakan sebuah tradisi kuno 
dan sangat populer di india, yang melibatkan 

permulaan kisah epik  hindu
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Kiri: Para seniman yang berpakaian seperti dewa rama dan dewa 
laksmana ini sedang membidik dengan peralatan memanah mereka 
kepada patung rahwana, sebagaimana mereka mengambil bagian pada 
prosesi religius selama ramleela. Perayaan ini dirayakan di seluruh india 
selama navratri.

bawah: Pada perayaan dussehra, yang menandai akhri dari perayaan 
10 hari navratri, patung rahwana, saudara laki-lakinya dan putranya 
meghnad dibakar di tanah terbuka di seluruh negeri ini
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halaman muka atas: ribuan orang berkumpul di pinggiran sungai dan danau selama perayaan 
Chhath, yang dirayakan di sebagian besar wilayah bihar, uttar Pradesh dan jharkhand

halaman muka bawah: Para penyembah berdoa kepada surya devta atau dewa matahari 
selama perayaan Chhath; 

bawah: umat hindu melakukan ritual-ritual pada perayaan Chhath di sungai gomti di 
lucknow, uttar Pradesh
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diwali, atau deepavali, merupakan salah satu 
perayaan terbesar dan terpenting di india. Perayaan ini 
mendapatkan namanya dari deretan (avali) dari lampu 

tanah liat (deepa) yang orang-orang nyalakan
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halaman muka: seorang wanita menyalakan lampu atau diya di kuil dewa 
ramachandraji di jaipur pada perayaan diwali. dikatakan juga bahwa perayaan ini 
pertama kali dirayakan untuk menandai kembalinya dewa rama ke kerajaannya, 
ayodhya setelah menaklukkan rahwana

atas: ghats di sepanjang sungai ganga di Varanasi dihias dengan diyas selama 
perayaan dev deepavali, yang dirayakan dua minggu setelah diwali
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Kiri: Para pemuda 
berpartisipasi dalam 
milad-un-nabi atau id-
e-milad di Varanasi, uttar 
Pradesh

bawah: seorang pria 
menjual bihun di luar 
masjid nakhoda di jalan 
Zakaria di kolkata
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atas ke bawah: sebuah 
adegan kelahiran kristus 
dipertunjukkan di katedral 
st Philomena di mysuru, 
karnataka
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KISah SUKU-SUKU
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Jelajahi budaya dan tradisi etnis nagaland 
pada Perayaan hornbill tahunan

OLEH namita Kumar

Orang-orang 
dari komunitas 
angami sedang 
menikmati pesta 
makan selama 
Perayaan hornbill 
di kisama

Di sebagian besar tahun 
tersebut, warisan desa kisama 
yang tenang, di pinggiran 
kohima, ibu kota nagaland, 
membentang pada sebuah 

selimut berkabut yang hening. dengan 
rerumputan dan semak belukar yang tumbuh 
liar, rumpun rumah-rumah tradisional ini 
mungkin terlihat seperti desa sederhana 
tetapi juga desa yang indah di perbukitan. 
hanya ketika anda masuk kompleks yang 
luas melalui gerbang seremonial yang tinggi 
yang bertuliskan “jendela ke nagaland” dan 
berjalan ke setiap rumah yang dibangun 
dengan unik (atau morung), anda mulai 
menyadari bahwa ini adalah desa yang 
representatif, desa yang menjaga budaya 
sukunya yang kaya tetap hidup.

terselip di lereng gunung dan menghadap 
ke puncak yang membentang sampai ke 
cakrawala, dengan tulisan putih raksasa yang 
terukir tinggi di sisi gunung yang bertuliskan 
“desa warisan naga”, kisama mulai hidup 
selama 10 hari bulan desember selama 
Perayaan tahunan hornbill. dari uji kekuatan, 
perang tiruan, tarian dan musik, seni dan 
kerajinan tangan tradisional, dan berbagai 
hidangan dari dapurnya, perayaan ini 
melibatkan 16 suku lokal nagaland dengan 
ribuan pengunjung di desa warisan kisama. 

menariknya, nama-nama dari jalan dan 
perayaan ini memiliki kisah-kisah yang 
menarik di baliknya. sementara nama kisama 
diambil dari dua desa – ki dari kigwema dan 
sa dari Phesama – dan ma, yang memiliki arti 
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desa dalam dialek lokal, perayaan ini mengambil 
namanya dari burung khas wilayah tersebut, 
rangkong, yang dihormati oleh para penduduk 
lokal. 

SeJarah
diluncurkan pada tahun 2000 oleh pemerintah 
pusat nagaland untuk menghidupkan kembali 
dan mengembalikan budaya, warisan dan 
sejarah populasi suku wilayah tersebut, 
Perayaan hornbill ini merupakan salah satu 
perayaan yang paling berwarna-warni dalam 
tradisi etnis. diselenggarakan oleh departemen 
wisata dan seni & budaya wilayah nagaland, 

Pemandangan luas dari sebuah sudut desa kisama sebagaimana anggota-anggota dari suku naga mempertunjukkan sebuah tarian tradisional di perayaan ini

perayaan ini mempertunjukkan tradisi budaya 
yang beragam dari wilayah tersebut di bawah 
satu atap pada kisama. sementara kisama 
mungkin terkenal dikarenakan adanya Perayaan 
hornbill, wilayah ini juga sangat kaya akan 
sejarah. berlokasi di jalan kohima-imphal 
yang bersejarah – kini menjadi jalan raya sibuk 
yang melintasi dusun-dusun suku angami dan 
menghubungkan dimapur dengan manipur – 
dulunya merupakan tempat pertempuran paling 
sengit yang terjadi antara pasukan inggris yang 
bertahan dan tentara jepang yang maju selama 
Perang dunia Pertama.

setiap tahun, Perayaan hornbill dimulai 
pada tanggal 1 desember, yang juga kebetulan 
merupakan hari Formasi nagaland. Pada tahun-
tahun awal perayaan ini, kesemarakannya 
biasanya berakhir pada hari ketujuh tetapi 
dikarenakan arus wisatawan yang tinggi, 
perayaan ini diperpanjang selama tiga hari.

Perayaan hornbill 
mempertunjukkan budaya dan 
tradisi dari 16 komunitas nagaland
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atas: sebuah 
pertunjukan tari yang 
sedang digelar di depan 
sebuah morung

Kanan: anggota-
anggota komunitas etnis 
lokal pada perayaan ini
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searah jarum jam dari kiri: detail tutup kepala yang 
dikenakan oleh anggota suku kachari pada Perayaan 
hornbill; para penduduk lokal berkumpul di dalam sebuah 
morung miliki suku konyak dan memamerkan sebuah 
tombak tradisional

traDiSi yanG hiDuP
selama perayaan ini, seluruh kompleks desa 
kisama berubah menjadi tambalan warna-
warni dari budaya suku yang berbeda, dengan 
tarian upacara dan perang tiruan yang 
dipertunjukkan. Perang tiruan ini melibatkan 
para pria suku yang mengacungkan tombak 
yang dihiasi dengan manik-manik, cangkang 
dan jumbai rambut kambing yang diwarnai 
merah; dao (sebuah peralatan mirip kapak 
dengan pisau berbentuk segitiga) dan sebuah 
tameng; serta teriakan besar perang tradisional.

terkadang, para wanita juga ikut menari 
dengan senjata-senjata perang tiruan ini. 
kebanyakan pertunjukan ini berlangsung di 
depan morung, yang dapat juga digambarkan 
sebagai hostel, di mana kaum muda-mudi 
dikirim untuk mempelajari cara-cara hidup 
suku kuno mereka. Para tetua desa mengambil 
tanggung jawab masing-masing untuk 
memberikan edukasi. morung merupakan 
bagian yang penting dari kehidupan naga. 
dan bahkan hingga saat ini, hampir setiap 
desa di seluruh wilayah memiliki morung yang 
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atas: disini, 
para wanita juga 
ikut melakukan 
pertunjukan; 

bawah: warga suku 
mempertunjukkan 
tarian perang tiruan 
dengan baju perang 
pada perayaan ini

berfungsi. di tanah perayaan ini, morung-
morung ini adalah tempat di mana para 
pengunjung dapat berinteraksi dengan 
anggota-anggota komunitas suku lokal, 
mencicipi makanan mereka dan menonton 
praktik ritual dan tradisi mereka. 

tetapi pertunjukan-pertunjukan ini 
adalah satu bagian kecil dari perayaan 
ini. terdapat juga pameran warisan dan 
sejarah suku nagaland melalui berbagai 
macam pakaian, perhiasan dan objek-
objek upacara lainnya. akan ada juga 
sejumlah syal yang disulam dan tenun, 
dan rok bungkus etnis, perhiasan gelang, 
dada dan leher, dan tutup kepada upacara 
yang rumit. 

bagaiaman cara kesana

tempat bermalam

hal lainnya yang bisa 
dilakukan

bandara dan stasiun kereta api 
terdekat ada di dimapur dimapur yang 

sangat baik terhubung ke kota-kota 
besar seperti delhi, guwahati dan 

imphal.

dari dimapur, kohima berjarak 70 km 
dari kota tersebut, dan dibutuhkan 

waktu tiga jam tempuh dengan 
menggunakan mobil. 

tetapi tenanglah, anda tidak akan 
merasa bosan karena rutenya sangat 

menakjubkan! desa warisan kisama, di 
mana Perayaan hornbill berlangsung, 

berjarak 12 km dari kohima. 

tenda mewah tersebar di 
kohima dan kisama sepanjang 

Perayaan hornbill. jika anda 
merasa ingin bertualang, anda 

mungkin bisa mencobanya. 
ingatlah bahwa suhu setempat 

akan dingin (bisa turun hingga 7° 
atau 8° Celsius) jadi mengenakan 
pakaian hangat pada malam hari 

adalah hal yang wajib.

selain menghadiri Perayaan hornbill, 
ada beberapa tempat-tempat menarik 

lainnya yang bisa dikunjungi di kohima. 

Pemakaman Perang kohima: yang 
didedikasikan untuk sekitar 1,500 

tentara inggris, bangsawan dan 
tentara india yang terbunuh selama 

Pdii, pemakaman tak ternoda ini 
berdiri di situs yang pernah menjadi 

medan perang sengit melawan 
jepang selama Perang kohima yang 

berlangsung selama 64 hari.

 museum Pusat: museum yang 
dijalankan oleh pemerintah ini, 

memamerkan beberapa artefak, 
perhiasan suku lokal dan sebuah 
tampilan tengkorak kepala hasil 

buruan. museum ini menawarkan 
informasi menarik tentang budaya dan 

kebiasaan wilayah ini. 

dengan masukan dari kalgi desai
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atas ke bawah: 
seorang pria 
memamerkan 
penggunaan dari 
sebuah peralatan 
tradisional; sementara 
yang lainnya 
menikmati minuman 
dari gelas bambu lokal
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JamBore BuDaya
sangat populer di kalangan para wisatawan 
dari india dan luar negeri, perayaan ini 
memiliki sesuatu untuk menarik perhatian 
para pengunjung setiap tahunnya. bagi para 
pencinta musik, akan ada konser rock dan 
berbagai kompetisi di samping pertunjukan 
suku lokal. konser rock merupakan yang paling 
populer, tidak hanya bagi musik dan tari eksotis 
tetapi juga bagi alat-alat musik unik yang para 
peserta gunakan. terbuat dari dari bahan-
bahan yang tersedia secara lokal seperti bambu 
dan ranting, alat-alat musik ini sangat menarik 
bagi mata sebagaimana mereka menarik 
didengar telinga! suasananya menjadi sangat 
bersemangat, sebagaimana setiap suku maju 
untuk melakukan pertunjukan, mengenakan 
kostum tradisional mereka, mengeluarkan 
teriakan perang atau pukulan genderang, yang 
bergema di antara bukit-bukit di sekitarnya. 
Perayaan rock internasional, yang sebagian 
besar melayani audiensi muda-mudi, juga 

merupakan sebuah atraksi yang populer, 
dengan sekitar 20 ban dari seluruh negeri, 
dan empat dari wilayah lokal, dipilih untuk 
bersaing tahun ini. bagi para pencinta makanan, 
terhadap berbagai macam pilihan menarik, baik 
vegetarian maupun non-vegetarian. sementara 
non-vegetarian harus mencoba makanan khas 
lokal, daging bekicot, bagi vegetarian, terdapat 
akibiye (hidangan yang terbuat dari colocasia 
dan rebung) dan hinkejvu (yang terbuat dari 
colocasia, daun kol cincang, daun sawi dan 
kacang-kacangan).

yang paling penting, perayaan ini juga 
secara tidak langsung mempertunjukkan 
kehangatan para penduduk nagaland. 
sebagaimana para penduduk membuka 
rumah-rumah mereka untuk dihuni oleh para 
wisatawan dan keluar rumah untuk membantu 
mereka, Perayaan hornbill ini menjadi sebuah 
batu loncatan untuk mengeksplorasi lebih 
tentang wilayah indah ini dengan penduduknya 
yang indah pula.

dua pria 
mengenakan 
pakaian 
tradisional suku 
mereka
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PaDang PaSIr
Dari lagu-lagu yang merayakan kehidupan hingga mereka 
yang meratapi kematian, musik rakyat rajasthan memiliki 
beragam macam

BUJangan DarI 

OLEH Shailaja Khanna
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Setiap wilayah mengembangkan 
jenis dari musik mereka sendiri 
berdasarkan medan dan geografi 
tanah mereka. rajasthan, 
tanah padang pasir thar, yang 

membentang menjadi sebuah pemandangan, 
memiliki orang-orangnya tangguh, namun 
sangat menarik, telah mengembangkan gaya 
musik unik mereka sendiri selama berabad-
abad. musik rakyat rajasthan ini dapat dibagi 
menjadi dua aliran – musik istana agung dan 
musik suku-suku pengembara.

Penyanyi iStana
Penyanyi maand terkenal dari istana kerajaan 
bikaner, jodhpur, udaipur, jaipur dan kota 
di rajasthan, memiliki daya tarik universal 
sehingga lagu-lagu kuno mereka telah 
banyak dimasukkan dalam musik klasik india 
sebagai genre eponymous. raga maand 
memiliki asal-usul dalam tradisi musik rakyat 
rajasthan. saat ini, raga ini merupakan 
sebuah bagian penting dari repertoar 
sejumlah musisi klasi di seluruh india. lebih 
populernya lagi, “kesariya baalam padhaaro 
mhare des,” yang merupakan nyanyian 
sambutan rakyat di seluruh rajasthan, 
merupakan sebuah contoh dari musik 
maand. musisi-musisi maand yang termasuk 
ke dalam komunitas kanjar di wilayah ini dan 
bersama kaum pria, bahkan kaum wanita 
mereka juga melakukan pertunjukkan di 
istana. Penyanyi legendaris maand dari 
bikaner, allah jilai bai (1902 hingga 1992), 
yang bernyanyi di istana maharaja ganga 
singh, dihormati bahkan hingga saat ini. 
dikatakan bahwa suara sang penyanyi begitu 
kuat sehingga ia dapat menarik lebih dari 
5,000 penonton tanpa kesulitan. 

muSiSi KelilinG
musik suku rajasthan sangat dikaitkan 
dengan kuat dan populer dengan dua suku 
wilayah tersebut – manganiyar dan langa, 

sekelompok musisi 
rakyat rajasthan 
melakukan 
pertunjukan di 
bawah langit 
terbuka. sebagian 
besar musisi 
rakyat melakukan 
perjalanan secara 
terus-menerus 
dengan keluarga 
dan ternak mereka
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setelah itu, bernyanyi untuk meratapi kematian. 
kemudian, ketika sistem kerajaan tidak ada lagi, 
para musisi ini menjadi dekat dengan keluarga 
kaya dan sering dipanggil untuk bernyanyi pada 
beberapa perayaan seperti merayakan kelahiran 
bayi, upacara pernikahan dan bahkan meratapi 
kematian, membagikan ikatan yang kuat 
dengan keluarga. seorang seniman manganiyar 
yang terkenal, bhutte khan mengatakan: 
“meskipun kami bepergian secara luas, kami 
senantiasa terikat dengan daerah dan wilayah 
dan jajmaan (pelanggan) kami itu tetap. kami 
seperti bagian keluarga bagi jajmaan kami. 
kami merayakan dengan dan untuk mereka di 
setiap kesempatan. hal ini mirip dengan divisi 
buruh – mereka melindungi dan menghasilkan, 
kami melayani mereka melalui musik kmai. 
kami dipanggil tidak hanya pada saat-saat 
menggembirakan tetapi juga ketika ada 
anggota keluarga yang meninggal dunia. kami 
mempertahankan ritual lisan tradisional kami 
tentang perpisahan dengan kehidupan.”

di sisi lain, langa, yang memiliki arti 
“pemberi lagu” secara tradisional adalah 

bhanwari devi, nama 
yang sangat populer 
di dunia musik rakyat 
rajasthan, sedang 
bernyanyi dalam gaya 
bhopa tradisional di 
Perayaan internasional 
edinburgh beberapa 
tahun silam

yang telah memasukkan ritme ratapan dan 
semangat di musik mereka selama berabad-
abad. suku-suku pengembara ini merupakan 
musisi-musisi profesional dan seni mereka 
telah secara tradisional dilindungi oleh para 
saudagar kaya raya di wilayah tersebut. musik 
mereka didasarkan pada raga klasik dan 
karena itu, musik mereka sangat cocok untuk 
dimainkan di semua acara yang berhubungan 
dengan kehidupan dan bahkan kematian. 
sementara para penyanyi dari kedua suku 
ini bernyanyi dengan dialek yang sama, gaya 
mereka tetap berbeda. menariknya, meskipun 
kedua komunitas ini rata-rata terdiri dari musisi 
muslim, banyak dari lagu mereka memuja 
dewa-dewa hindu dan dinyanyikan selama 
perayaan-perayaan hindu.

Para musisi manganiyar telah secara 
tradisional dikaitkan dengan para penguasa 
rajput, dengan demikian, memuja dewa 
krishna sebelum memulai pertunjukan mereka. 
berdasarkan sejarah, para musisi ini menemani 
raja-raja menuju medan peperangan dan 
bernyanyi sebelum perang dimulai dan bahkan 
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penyair, selain juga menjadi musisi. termasuk ke 
dalam wilayah barmer, rajasthan, dikatakan bahwa 
langa telah berpindah agama dari agama hindu 
ke agama islam pada abad ke-17 dan musisi-musisi 
mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan 
alat-alat perkusi. mungkin ini alasan mengapa 
sindhi sarangi dan algoza (seruling) adalah 
dua instrumen yang mengiringi musik mereka. 
repertoar mereka memiliki pengaruh islam yang 
kuat. musisi-musisi tersebut juga bernyanyi selama 
musim tabur benih dan panen tanaman, dengan 
komposisi yang menggambarkan aksi dan doa 
untuk kesuksesan. Pada awal musim, khususnya 
musim hujan, saat tersebut musik juga akan 
menginspirasi   

muSiK ilahi
bentuk lain dari musik suku tradisional rajasthan 
adalah bhopas. juga dikenal dengan pendeta 
bernyanyi, bhopas memuja Pabuji, seorang penjaga 
ternak. tradisi menyembah ini melibatkan sebuah 
narasi liturgi dari epik yang di sebut dengan 

Pabuprakasa, yang memuliakan Pabuji sebagai 
makhluk ilahi.

Pengembara rabari, yang memelihara unta, 
sapi dan kambing – dan yang pernah menjadi 
penonton utama bhopas – tidak dapat dapat 
mengunjungi kuil di tempat yang sama. Oleh 
karena itu, bhopas akan melakukan perjalanan ke 
tempat para pengembara mendirikan kemah dan 
melakukan pertunjukan disana. mereka membawa 
bersama mereka phad, atau par, sebuah gulungan 
kain di mana terlukis adegan-adegan miniatur dari 
beberapa epos dan legenda.

saat ini, musisi rakyat rajasthan melakukan 
perjalanan ke seluruh negeri dan luar negeri 
untuk mempersembahkan musik mereka. di masa 
dimana pertunjukan tradisional jalanan dianggap 
sebagai sesuatu yang sudah usang, musisi-musisi 
ini menjaga tradisi mereka tetap hidup dengan 
berpartisipasi dalam berbagai perayaan musik di 
seluruh india dan dunia. beberapa seniman rakyat 
rajasthan seperti bhanwari devi juga telah menjadi 
bagian dari eksperimen musik kontemporer ini.

seorang penari langa melakukan pertunjukan di sebuah pameran di desuri, rajasthan
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MeleBIhI lIttI

chOKha
Kuliner Bhojpuri tidak hanya tentang budaya makanan 
dari beberapa wilayah tertentu di Bihar, tetapi juga 
tentang sebuah bab yang menelusuri evolusi dari 
ekosistem makanan di wilayah sekitar Patna, Uttar 
Pradesh dan serta wilayah-wilayah di Odisha

OLEH madhuliKa daSh

Sebahagian nepal, sebahagian 
awadhi dan sebahagian lagi dari 
buxar, kuliner bhojpuri bagi wilayah 
bihar sama pentingnya seperti 
makanan nizami bagi wilayah 

hyderabad. kuliner ini merupakan campuran 
yang menarik dari zaman baru, lama dan 
inovasi. masakan-masakan unik seperti parwal 
ki mithai (sebuah hidangan penutup berbahan 
labu runcing) dan masakan populer lain seperti 
litti chokha (bola tepung gandum panggang 
dengan tepung gram panggang pedas yang 
disajikan dengan sayuran panggang) dikatakan 
memiliki asal-usul di kota kuno buxar, yang 
pernah dianggap sebagai ibu kota kuliner di 
bihar. Faktanya, kuliner abad pertengahan ini 
mempertunjukkan tidak hanya evolusi makanan 
yang menarik dari wilayah ini tetapi juga budaya 
yang kaya dari wilayah bhojpur. lagi pula, 
kuliner ini tidak hanya mencakup beberapa 
masakan ikonik yang mendeskripsikan warisan 
kuliner bihar, seperti thekua (kue tepung 
gandum), besan chila (pancake gurih yang 
terbuat dari tepung gram), makhane ka kheer 
(hidangan penutup yang dibuat dari kacang 
rubah, gula dan susu), tetapi juga bagaimana 

baigan ka 
chokha (terong 
tumbuk, 
panggang dan 
dihias) dengan 
roti (roti pipih)
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atas: wilayah bihar 
sangat terkenal akan 
kebabnya, di antaranya 
boti kebab

Kiri: makhane ka kheer 
(hidangan penutup 
berbahan susu yang 
dibuat dengan kacang 
rubah)



  O kt O b e r - D e s e m b e r  2 0 1 8   |  67  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

berbagai pengaruh yang berbeda telah 
membentuk makanan ini di wilayah tersebut 
yang diketahui telah menghasilkan beberapa 
figur terbaik di dunia administrasi dan bisnis.   

ambil boti kebab dari bihari sebagai contoh. 
salah satu makanan yang menjadi sorotan 
di bhojpuri (atau bihari), hidangan menarik 
ini adalah saudara dekat dari kebab, yang 
dipopulerkan oleh para tentara turki selama 
abad ke-11 dan ke-12, dan masih mengikuti gaya 
kuno dalam proses pembuatannya. namun, 
ketika berbicara tentang rasa, masakan ini 
dapat menjadi saingan bagi versi kerajaan yang 
dibuat di bawah kekuasaan awadhi. masakan 
lain yang memiliki kisah menarik lainnya adalah 
hidangan daging – kari ayam madhubani. 
sebuah pertunjukan luar biasa dari teknik 
kuliner kuno bhunja (proses memasak bawang 
dan bumbu dengan lambat), masakan, yang 
mana para sejarawan makanan percaya pertama 
kali dipersiapkan dengan daging kambing, 
terkenal akan rasa manis dan pedasnya. Contoh 
lain dari gaya memasak kuno dan halus yang 

juga menjadi sebuah bagian penting dari budaya 
makanan bhojpuri adalah machili goreng (ikan). 
terinpirasi dari kuliner nepal, resep dari wilayah 
maithil ini sangat populer tidak hanya akan 
rasanya yang menggugah selera tetapi juga gaya 
penempaannya yang unik. masakan ini, menurut 
chef gautam kumar (chef eksekutif, Country 
inn & suites by radisson), yang telah sejak 
lama mendokumentasikan kuliner bhojpuri, 
“juga mengikuti praktek memasak kuno dengan 
mengasinkan ikan dengan kunyit, garam laut 
dan kemudian menggorengnya hingga garing di 
bagian luar. kemudian ditaburi dengan paanch 
phoran (campuran dari lima bumbu utuh) 
dan bawang putih di dalam minyak mustard.” 
masakan ini, faktanya, menurut sang chef, 
“sebuah masakan yang mendahului masakan 
awadhi, dan menawarkan sekilas pengalaman 
dari teknik memasak dari zaman tersebut.”

masakan lain yang menampilkan pengaruh 
dari zaman pra-awadh dan mughal pada 
masakannya adalah pitha (sebuah hidangan 
seperti pangsit). legenda mengatakan bahwa 

Kiri ke kanan: hidangan malpua dan litti yang terkenal. litti merupakan makanan jalanan yang umum di wilayah ini
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pitha pertama kali dikembangkan oleh 
brahmana mithila untuk menikmati rasa gurih 
dan manis dalam satu gigitan. banyak yang 
percaya bahwa bentuk dari pitha terinspirasi 
oleh momo dari nepal. dibuat dalam dua bentuk 
– bentuk gurih, yang dibumbui dengan jahe 
dan cabai hijaum dan versi manis dengan asli 
(biji rami) dan gula – keduanya adalah hidangan 
yang cocok untuk sekedar makanan ringan 
dan sarapan, yang juga sangat populer selama 
perayaan tertentu. di antara versi gurihnya, yang 
paling terkenal adalah dal pitha, yang dibuat 
dengan pasta tepung dan diisi dengan campuran 
lentil kukus. masakan ini bisa digoreng maupun 
dikukus dan kemudian digoreng.

malpua yang populer, sebuah hidangan 
penutup perayaan holi di wilayah ini, merupakan 
masakan menarik lainnya yang terinspirasi dari 
pitha. ini merupakan masakan yang mudah 
diadopsi oleh orang-orang di zaman mughal. 
banyak yang percaya bahwa bahkan orang-
orang inggris sangat doyan terhadap malpua 
sebagaimana masakan ini mirip dengan pancake 
sirup maple.

hidangan lainnya adalah thekua, yang para 
ahli juga percaya memiliki pengaruh dari nepal. 
sebuah masakan yang wajib disantap sealam 
perayaan Chhath ini, sangat gurip dan renyah. 
masakan manis ini juga dikatakan memiliki 
pengaruh dari arisa pitha dari Odisha dan sel 
roti dari nepal. secara tradisional dibuat dengan 
gula merah dan tepung terigu, masakan ini 
masih menjadi sebuah hidangan klasik, dengan 
mungkin penambahan dari adas, yang banyak 
orang percaya hal ini dikarenakan pengaruh 
kekuasaan mughal di bihar. dalam masakan 
ini, tepung terigu dan gula atau gula merah 
dicampur untuk membentuk kue kecil dan 
kemudian digoreng hingga matang.

di samping hidangan manis, salah satu ciri 
khas dari makanan bhojpuri yang baik adalah 
penambahan dari chokha, sebuah hidangan 
tumbuh dari sayuran panggang. sebuah 
makanan bhojpuri yang baik, faktanyam 
diketahui menggunakan produk musiman, yang 

atas: khaja, sebuah hidangan manisan lapis yang digoreng hingga matang, merupakan 
hidangan yang sangat populer di wilayah ini. atas: seorang pria sedang menjual berbagai 
macam manisan di sebuah pameran di sonpur dekat Patna
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ditampilkan juga dalam bentuk chokha. saat 
ini, masakan ini mendapatkan popularitasnya 
sebagaimana generasi yang sadar akan 
kesehatan saat ini telah menemukan banyak 
kebaikan dari sayuran panggang.

hampir setiap sayuran musiman yang lembut 
ada di daftar bahan resep dari chokha. dan jika 
beberapa sayuran tumbuh berlimpah, seperti 
labu runcing dan buah nangka, masakan ini 
juga memiliki versi manisnya. Versi manisnya 
adalah parwal ki mithai yang terkenal, dimana 
labu runcing diisi dengan susu padat dan 
buah-buahan kering, dan kemudian dicelupkan 
ke dalam sirup gula. di samping itu, ada juga 
dal atau hidangan lentil, yang memiliki inovasi 
uniknya tersendiri. seperti, chana saag, yang 
merupakan sebuah masakan yang wajib di 

musim dingin, menggunakan gram hijau dan 
daunnya yang lembut untuk membuat kari yang 
sedikit dibumbui.

masakan unik lainnya dari wilayah ini 
adalah kathal ki tarkari (kari buah nangka) yang 
memiliki pengaruh zaman mughal serta kathal ki 
biryani (hidangan nasi dan buah nangka), yang 
banyak orang percaya lahir di zaman yang sama 
ketika kuliner awadhi sedang dikembangkan 
di lucknow, sebagaimana masakan-masakan 
tersebut memiliki rasa yang halus serta 
menggetarkan lidah. tetapi tak satu pun dari 
hidangan ini dibuat sebagai alternatif bagi rekan-
rekan masakan dagingnya. masakan ini tidak 
lebih hanya sebagai alat diplomatik, yang versi 
terbaiknya ditampilkan oleh penguasa bengal di 
atas meja makannya.

searah jarum jam 
dari kiri: ikan dalam 
kari mustard; sebuah 
kari daging kambing 
dan sebuah kari 
buang nangka lezat 
dari kuliner bhojpuri
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Dalam sebuah wawancara, di 
tahun 2006, kepada majalah 
time, sutradara peraih 
penghargaan Oscar, steven 
spielberg pernah mengatakan, 

“saya merasa tidak ada pengganti yang cocok 
untuk mengganti hobi pergi menonton 
bioskop. tidak akan pernah ada yang sesuai.” 
lebih dari satu dekade kemudian, pernyataan 
ini masih berlaku, khususnya di india, di 
mana film tidak hanya dibuat, ditonton dan 
disambut tetapi juga dirayakan! beberapa 
perayaan film nasional dan internasional 
digelar di seluruh negeri sepanjang tahun, 
tetapi tidak ada yang mampu menandingi 
semangat dari Perayaan Film internasional 
india (iFFi) yang akan digelar di goa. selama 
acara sembilan hari ini, para sutradara film 
dan aktor dari india dan seluruh dunia akan 
datang bersama untuk memberi penghargaan 
dan memilih karya terbaik di bidang ini. 

Perayaan sinema terbesar India kembali akan 
digelar di ibu kota goa, Panaji, untuk edisi ke-49-

nya. Perayaan ini akan menjadi saksi beberapa 
bintang besar yang datang bersama untuk memberi 

penghormatan keajaiban seluloid ini

yang nyata
KeSePaKatan

OLEH Faizal Khan

tempat 
Perayaan Film 
internasional 
india, yang 
digelar pada 
tahun 2016
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Perayaan film india edisi ke-49 yang baru saja 
selesai yang digelar dari tanggal 20 hingga 
28 november, tidak jauh berbeda. bahkan, 
perayaan ini menarik ribuan delegasi dari 
seluruh dunia di ibu kota goa, Panaji, yang 
menggarisbawahi status india sebagai negara 
pembuat film terbesar di dunia dengan 
lebih dari 1,000 film yang dibuat setiap 
tahunnya. “india merupakan sebuah negeri 
bagi para pendongeng di mana setiap orang 
memiliki kisah untuk diceritakan,” ucap 
uni kementerian informasi dan Penyiaran, 
Col rajyavardhan singh rathore, ketika 
meresmikan perayaan ini dalam sebuah 
upacara yang megah di Panaji. “kisah-kisah 
ini menginspirasi dan menghibur kita. iFFi 
merupakan sebuah panggung bagi generasi 
muda kita untuk mempertunjukkan bakat 
mereka. ini merupakan sebuah panggung 
bagi para sutradara film internasional untuk 

menyaksikan keragamaan dari sinema india 
dan mengeksplorasi bakat yang kami punya,” 
tambahnya.

menGhuBunGKan BuDaya
mempertahankan tradisi perayaan ini dalam 
menghubungkan budaya, israel merupakan 
Fokus negara pada tahun ini. sepuluh film 
israel, termasuk nominasi Oscar untuk Film 
bahasa asing terbaik seperti Footnote dan 
waltz with bashir, ditayangkan pada perayaan 
ini, yang juga memberikan sutradara israel, 
dan wolman Penghargaan Pencapaian 
sepanjang masa. “ada chemistry antara 
india dan israel, yang saya harap dapat 
terwujud dalam co-produksi dan kolaborasi 
dalam dunia sinema,” kata wolman ketika 
menerima penghargaan tersebut. Perayaan 
ini merupakan panggung yang ideal bagi 
kedua negara ini, yang telah menyepakati 
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SAiBAl ChAtterjee
 kritikus film pemenang Penghargaan nasional

Perayaan ini dianggap 
sebagai salah satu 
perayaan film yang 

paling berpengaruh di 
asia. edisi selanjutnya 

dari perayaan ini 
adalah edisi ke-50-

nya dan semua orang 
sedang melakukan 

rencana besar untuk 
merayakan acara ini.

Salim Khan
aktor indiar

Saya mendedikasikan 
penghargaan ini 

[untuk kontribusi luar 
biasa terhadap dunia 
sinema India] kepada 

Indore, wilayah tempat 
lahir saya dan Mumbai, 

kota saya bekerja.

sebuah perjanjian co-produksi di dunia sinema 
pada januari 2018 silam, selama kunjungan 
kenegaraan Perdana menteri israel, benjamin 
netanyahu ke india, untuk melanjutkan 
kolaborasi di arena budaya. Osnat bukofzer, 
dari departemen yayasan rabinovich untuk 
hubungan internasional seni yang berlokasi 
di tel aviv, menggelar pembicaraan dengan 
sutradara india, suraj kumar, CeO johnsons-
suraj Film international yang berlokasi di new 
delhi. “kami telah memulai perbincangan dan 
menanti untuk melakukan proyek co-produksi 
ke depan,” kata bukofzer, yang merupakan 
bagian dari delegasi film israel untuk iFFi, goa. 
kesepakatan co-produksi, yang telah mulai 
berlaku dari september 2018 ini, mencakup 
inisiatif dari israel dalam memudahkan 
pengurusan visa bagi para kru film yang 
berkunjung, memberikan bantuan finansial 
dan membebaskan pajak bagi produksi india. 
“hal ini akan menjadi sebuah peluang yang luar 

atas: sutradara film 
asal swedia, ingmar 
bergman (kiri); 

halaman muka: 
direktur asal israel, 
dan wolman (ketiga 
dari kiri) sedang 
menerima Penghargaan 
Pencapaian sepanjang 
masa pada perayaan 
iFFi ke-49    
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Versi audio deskriptif khusus dari film-film seperti sholay dan hichki diambil untuk anak-anak tuna netra di perayaan ini

biasa untuk membuka pintu gerbang kerja sama 
antara sutradara dan produser film india dan 
israel,” kata kumar, yang turut memproduksi 
film fitur india-argentina, thinking of him. 
Proyek co-produksi kumar dengan israel 
terinspirasi dari mantan duta besar india 
terhadap amerika serikat, novel navtej sarna, 
indians at herod’s gate – a jerussalem tale. 
buku dari sarna, mantan duta besar india 
untuk israel ini, menceritakan kisah dari sebuah 
rumah sakit yang didirikan berabad-abad lalu di 
jerussalem.

Perayaan yanG BerPenGaruh
melanjutkan pencapaian india di asian games 

2018 yang digelar di jakarta, indonesia, 
di mana negara ini meraih 60 medali, iFFi 
menjadwalkan sebuah bagian khusus dari 
biopic untuk memberi penghormatan terhadap 
para legenda olahragawan di india. Pemutaran 
film-film ini juga merupakan sebuah 
perpanjangan dari kampanye khelo india, 
program nasional terhadap pembangunan 
dunia olahraga. keenam biopic yang 
ditampilkan di perayaan ini mencakup gold, 
yang menceritakan kisah keberhasilan tim 
hoki india pada Olimpiade tahun 1948; mary 
kom, yang menghisahkan perjalanan pantang 
menyerah dari seorang petinju manipuri 
menuju kesuksesan dan ms dhoni – the 
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untold story, yang menampilkan kehidupan 
dan perjuangan dari mantan kapten tim kriket 
india. “iFFi merupakan sebuah perayaan 
penting dalam kalender perayaan film 
internasional,” kata sutradara film asal assam, 
utpal borpujari, yang mana film debutnya, 
ishu, memenangkan Penghargaan nasional 
Film assam terbaik di tahun 2018. “iFFi 
memiliki banyak sejarah dibaliknya,” tambah 
borpujari, seorang anggota komite pratinjau 
yang memilih film-film internasional untuk 
perayaan ini. “bagi para sutradara muda, ajang 
ini merupakan peluang yang bagus untuk 
mengetahui apa yang sedang terjadi di bidang 
artistik dan teknologi,” ungkap sang sutradara, 
yang memoderasi sebuah kelas master 
dari editor peraih Penghargaan nasional, 
sreekar Prasad. 

memPromoSiKan inKluSivitaS
tahun ini, perayaan film ini juga merayakan 
ulang tahun keseratus dari sutradara asal swedia, 
ingmar bergman di bawah sebuah bagian yang 
berjudul retrospective of the masters, yang 
mempertunjukkan tujuh dari film terbaiknya 
termasuk wild strawberries, summer with 
monika, the seventh seal, Persona dan autumn 
sonata. tidak hanya itu, perayaan ini juga 
menggelar sebuah bagian khusus dimana film-
film audio-deskriptif ditayangkan bagi para anak-
anak tunanetra agar memberikan kesempataan 
mereka untuk menikmati keajaiban karya layar 
tancap ini. dibuat dalam kerja sama dengan 
unesCO dan ngO saksham yang berbasis di new 
delhi, bagian ini mempromosikan kampanye india 
yang dapat diakses lebih lanjut. Film-film seperti 
sholay dan hichki ditayangkan di bagian ini.

upacara penutupan perayaan ini mencakup pertunjukan bertabur bintang dari beberapa nama-nama bintang besar di industri film india
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Pameran Seni India, acara raksasa seni tahunan yang digelar di new Delhi, 
terus menarik antusiasme dan optimisme di antara para peserta pameran. Saat 

edisi tahun 2019 dari acara ini telah dibuka, mari kita melihat apa saja yang 
disuguhkan dan bagaimana acara ini tetap berfokus pada seni India

DalaM SenI
OLEH Poonam Goel

ini adalah tahun dimana persaudaraan seni 
dari seluruh india ditampilkan secara besar-
besaran, dengan kochi biennale, Perayaan seni 
serendipity di goa dan Pameran seni india 
(iaF) di new delhi – seluruhnya berlangsung 

dalam waktu yang sama. adalah Pameran seni 
india, bagaimanapun, yang menjadi pusat 
perhatian dari sebagian besar para pecinta seni, 
khususnya sejak jabatan direktur diganti di tahun 
lalu. untuk edisi ke-11 dari pameran ini yang akan 
dimulai pada tanggal 31 januari 2019 di new delhi, 
direktur barunya, jagdip jagpal telah mengikat 
sejumlah galeri terkenal untuk pertama kalinya. 
meskipun masih sangat awal untuk mengukur 
bagaimana pameran ini akan menonjol secara 
kuantitatif di bawah kepemimpinannya, antusiasme 
dari galeri-galeri yang berpartisipasi memberi 
tanda bagi masa-masa indah bagi seni india. “saya 
merasa bahwa jagpal membawa banyak sekali 
pengalaman internasional,” kata tunty Chauhan, 
direktur, galeri threshold, new delhi, “dan juga 
tim yang bertanggung jawab menjadi semakin 
cerdas dalam memilah-milah setiap galeri dan 
hal ini telah sangat jelas menjadikan standar dari 
pameran ini menjadi lebih tinggi.”

PerJalanan
Parul Vadehra, direktur dari galeri seni Vadehra 
yang berlokasi di new delhi mengatakan, 
“Pameran seni india telah berjalan jauh sejak 

karya seniman asal 
malaysia yang berjudul 
dewi Cinta, yang 
ditampilkan di Pameran 
seni india tahun lalu, 
diciptakan dengan 
memanfaatkan bahan-
bahan yang digunakan 
sehari-hari seperti 
rantai PVC, aksesoris 
fashion, peralatan 
dapur dan kebun serta 
alat-alat tulis

nIlaI tInggI
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seorang pengunjung sedang memperhatikan karya instalasi karya seniman bengaluru, avinash Veeraraghavan yang berjudul sumur kemungkinan yang dipamerkan 
di pameran seni ini pada tahun 2017 silam

shivan, rekha rodwittiya, surendran nair dan 
schon mendes. tidak mengherankan, bahwa 
meskipun terus-menerus terdengar gumaman 
tentang adanya perlambatan di pasar seni 
secara global, pameran ini masih dipandang 
sebagai salah satu dari sebagian besar acara 
penting di kalender seni india. 

SKenario Saat ini
Pada edisi tahun 2019 yang akan digelar di 
exhibition ground nsiC di new delhi, akan 
ada 75 peserta pameran dari seluruh india dan 
dunia, termasuk nama-nama terkemuka dari 
negara ini seperti jhaveri Contemporary, galerie 
isa dan Chemould Prescott (seluruhnya dari 
mumbai), dan galeri-galeri yang berbasis di 
new delhi seperti nature morte dan galleryske. 
galeri internasional yang berpartisipasi di 
Pameran seni india untuk pertama kali akan 
mencakup neugerriemschneider (berlin, 
jerman) dan sokyo galeri (kyoto, jepang). 

kami pertama kali berpartisipasi di Pertemuan 
seni india pertama, begitu nama pameran 
ini sebelumnya. banyak kelompok museum 
internasional ternama telah mulai berhadir 
serta memiliki kolektor seni dari india dan luar 
negeri.” kepercayaan diri terhadap pameran 
ini dicerminkan pada fakta bahwa sebagian 
besar galeri terus menghadirkan koleksi reguler 
dari seniman dan karya seni mereka. Vadehra, 
contohnya, pernah mengandalkan nama-nama 
seperti sh raza, dan rameshar broota di antara 
para senior, sementara juga mempertunjukkan 
seniman kontemporer seperti atul dodiya, 
shilpa gupta dan jagannath Panda. salah satu 
dari peserta reguler sejak dimulainya acara ini, 
geetha mehra dari galeri sakshi, juga percaya 
bahwa “perencanaan dan tata letak umum ini 
telah semakin membaik dan fokusnya adalah 
pada pameran ini dan tidak pada yang lainnya”. 
mehra juga memilih untuk mempertunjukkan 
para bintang reguler di galerinya seperti shine 
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sebuah patung 
bayangan karya 
seniman berdarah 
Pakistan-amerika, 
anila Quayyum agha 
merupakan sebuah 
penarik kerumunan 
di tahun 2017. kubus 
merah yang di pahat 
dalam pola bunga dan 
diterangi dari bagian 
dalam. bayangannya 
terbentuk pada para 
pengunjung ketika 
mereka bergerak 
melewati layar ini

BerFoKuS PaDa talenta Baru
beberapa galeri seperti sobha bhatia dari ganesha 
galeri, sebuah galeri yang berlokasi di ibu kota, 
mempercayai bahwa pameran ini tidak hanya 
tentang mempertunjukkan karya-karya dari 
para seniman ternama. ia pribadi tidak pernah 
menghindar untuk mempertunjukkan karya-karya 
dari seniman-seniman baru seperti devdatta 
Padekar, avijit dutta dan neelkant Chowdurry. 
“kami selalu menemukan para pembeli bagi 
sosok-sosok yang baru muncul, sebagaimana 
pada akhirnya, talenta dan kualitaslah yang akan 
mendapatkan perhatian khusus,” katanya dan 
menambahkan, “dalam edisi kali ini juga, tema 
kita adalah tentang seni tradisional dan rakyat. 
berbeda dengan seni kontemporer yang bersifat 
lebih konseptual, pameran-pameran kami bersifat 
lebih simbolis dan menilai dengan sepenuh 
jiwa.” juga, selama beberapa tahun, semakin 
banyak galeri telah memilih untuk melakukan 
pertunjukan solo. Pada tahun 2019, akan ada lebih 
banyak pertunjukan solo dari pada sebelumnya 
– sedangkan karya dari seniman Pakistan, aisha 

galeri-galeri yang akan kembali berkarya di acara 
ini termasuk blain|southern (berlin dan london), 
aicon galeri yang berbasis di new york dan arario 
galeri dan korea.

menyeBarKan KeSaDaran
di luar pameran, sebuah inisiatif baru, iaF Parallel, 
akan menyaksikan acara-acara menjanjikan yang 
digelar oleh berbagai galeri, museum dan ruang 
seni yang digelar di jalan-jalan di sepanjang new 
delhi. beberapa sorotan dari iaF Parallel akan 
mencakup seniman kontemporer, pameran solo 
dari bharti kher di bikaner house, new delhi, 
sebuah pertunjukan yang didedikasikan kepada 
seniman upendra maharathi di galeri seni modern 
nasional, retrospektif  dari arpita singh di museum 
seni kiran nadar, sebuah pameran khusus dari 
yayasan untuk seni kontemporer india di Pusat seni 
nasional indira gandhi dan penelusuran di lado 
sarai, sebuah pusat seni kontemporer di wilayah 
selatan delhi. seni studio juga akan menyuguhkan 
pertunjukan solo dari seniman Pakistan, khalil 
Chishtee kepada bikaner house.
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khalid akan dipamerkan oleh anant art, 
sementara seni sumakshi singh akan disajikan 
oleh exhibit 320. sebuah proyek dari seniman 
madhusudhanan akan di tampilkan oleh galeri 
seni Vadehra di ibu kota. di tengah seluruh 
pembicaraan tentang iklan seni dunia, para 
penggemar merasa bahwa acara ini juga akan 
membantu menjaga fokus pada seni edukasi. 
ashna singh, dari seni studio, mengatakan 
bahwa seni india telah menemukan tempatnya 
di setiap rumah di india, maka diperlukan 
penekanan lebih besar dalam seni edukasi, 
yang akan diwujudkan oleh pameran ini. ia 
kemudian menambahkan, “ada bakat luar biasa 
di negara kita, dan untuk menemukan jalannya 
ke seluruh segmen masyarakat, diperlukan 
kesadaran. sementara Pameran india telah 
banyak membantu dalam mempromosikan 
pengetahuan tentang seni dan warisan 
seni, kita membutuhkan upaya lebih lanjut. 
Pemerintah beserta korporasi sektor harus bisa 
membantu membangkitkan kesadaran ini.”

atas: sekelompok pengunjung asing di galeria karla Osorio 2018 yang berbasis di brasil. jalan-jalan yang dihias ditampilkan selama acara ini. bawah: bagi karyanya 
yang berjudul 1000 Percobaan menuju kebaikan, seniman asal korea, timothy hyunsoo lee memindahkan 1,000 lembar daun emas 24 karat ke permukaan 
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i a mungkin hanya terlihat sebagai remaja 
yang memiliki tinggi 1.7 m, mungkin juga 
salah, tetapi coba tempatkan dia di depan 
tiang gawang dan anda akan tahu apa 
keajaiban yang mampu dilakukan oleh pria 

kecil ini. sering kali disebut sebagai “mr Football” 
india, kebangkitan sunil Chhetri menjadi pemain 
india yang jumlah permainan terbanyak dan 
menyandang ban kapten bagi tim nasional dari 
pemain liga sekolah di new delhi, menceritakan 
kisah dari bagaimana upaya yang konsisten dan 
ketekunan mampu mengubah wajah sebuah 
olahraga bagi  
seluruh negeri. 

PeruBahan
selama 15 tahun terakhir, banyak telah berubah 
dari olahraga sepak bola india. dari antrian 
panjang yang terbentuk di luar stadium pada 
setiap pertandingan hingga sirkuit domestik yang 
kompetitif, komunitas sepak bola di india akhirnya 
tampak telah menuju ke arah yang benar. tetapi, 
secara ilmiah, perubahan adalah sesuatu yang 
selalu membutuhkan sebuah anomali, kejadian 
dan katalis untuk memberikan dorongan yang 
sangat dibutuhkan. bagi sebuah negara yang 
sangat mencintai olahraga kriket, semua itu telah 
diwujudkan oleh Chhetri, sang penyerang sayap. 
Pemenang Penghargaan arjuna ini mengatakan 
bahwa tantangan terbesar yang datang padanya 
adalah ketika ia mulai bermain bagi klub legendaris, 
mohun bagan, di kolkata, sarang sepakbola india.

Ia tidak memiliki kesombongan, maupun rasa tenar yang berhubungan dengan pemain 
bintang. tetapi dengan profesionalisme dan dedikasinya, Sunil chhetri telah mempelopori 
kebangkitan dari tim sepak bola India, yang juga dikenal dekat dengan nama harimau Biru

lOMPatan harIMaU
OLEH VinayaK Surya Swami

menoleh ke belakang, ia sering kali mengingat 
bahwa ketika ia tiba di mohun bagan, dengan kaus 
dan celana jeans longgar, tidak ada satu orang pun 
yang melihatnya secara serius. tetapi kinerjanya 
yang gigih di bangku cadangan dengan cepat 
membuatnya dipromosikan ke tim utama. sikap 
dan rasa ingin tahu ini membuatnya diperhatikan 
dan dedikasinya kepada olahraga ini membantu 
mengamankan posisinya di tim. sejak saat itu, 
ia tidak pernah melihat ke belakang dan terus 
fokus untuk menjadi pemain yang lebih baik dan 
meningkatkan taktik dengan setiap tendangan 
yang ia lakukan. Para seniornya di mohun bagan 
dan pemain sepak bola legendaris india, bhaichung 
bhutia, yang juga merupakan mantan kapten tim 
sepak bola india, dengan senang hati melatihnya 
baik di dalam maupun luar lapangan dan secara 
abstrak memicu bangkitnya seorang bintang 
yang tertakdir untuk mendefinisikan kembali 
olahraga sepak bola di negeri ini. Chhetri sering 
mengatakan bahwa saat di mohun bagan, ia hanya 
akan berkonsentrasi pada permainan sebagaimana 
“para seniornya akan menangani tekanan media 
dan penggemar”. Faktanya, tahun lalu, pahlawan 
Chhetri, bhutia mengakui talenta ajaibnya di 
lapangan. sebagaimana Chhetri menyelesaikan 
penampilan internasional ke-100 bagi india di 
arena sepak bola mumbai pada pertandingan 
antara india dan kenya, bhutia dan sesama legenda 
olahraga, im Vijayan memberi penghormatan 
kepada pemain muda tersebut dengan memakai 
kaus yang menampilkan nama striker tersebut. 
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ia dipercayai sebagai kapten untuk pertama 
kalinya pada tahun 2012 oleh bhutia, dan masih 
menjadi kapten hingga saat ini.

SanG Pemain
ketika para ahli dan penggemar memuji 
penampilannya, Chhetri yang rendah hati 
membantah bahwa ia memiliki sentuhan 
magis, yang didefinisikan sebagai tautan yang 
menghubungkan pikiran, tubuh dan jiwa sang 
pemain ke bola yang dia giring dengan kakinya. 
dengan sopan, ia mengatakan, “saya hanya 
memainkan pertandingan yang saya cintai. dan 
saya mengikuti sebuah rezim fitnes yang sangat 
keras, khususnya setelah saya menginjak usia 
30 tahun.” mungkin mengapa ia masih terlihat 
seperti remaja, segar dari bangku pemain, 
bahkan ketika ia telah menginjak usia 34 tahun 
dan telah memainkan olahraga sepakbola 
selama 18 tahun. ia selalu mempertahankan 
apa yang ia inginkan untuk menjadi seorang 
pemain “yang dapat diandalkan, dan tidak 
hanya seseorang yang melakukan cameo 
atau mencetak gol di sini dan sana”. selama 
beberapa tahun, Chhetri telah melihat peluang 
yang tepat dan bermain di beberapa tim 

Kiri bawah: suni 
Chhetri mengucapkan 
terima kasih kepada 
para penggemar atas 
dukungan mereka 
dengan kerendahan hati

Kanan bawah: 
bhaichung bhutia 
merupakan kapten yang 
mendampingi Chhetri 
sebagai pemain dan 
belajar seluk-beluk 
tentang menjadi kapten 
nasional

renedy Singh 
Former indian captain

We played 
together for eight 
years. Football  in 
the country has 

improved because 
we now have 

players like him

Chhetri’s dynamic digits
65 international goals
104 international caps

120 goals on the 
domestic circuit

247 appearences in total 
48 goals and 

105 appearances for  
bengaluru FC

1.35 million twitter followers

Current world record 
holders

Cristiano ronaldo (Portugal) 
85 goals in 154 matches 

sunil Chhetri (india) 
67 goals in 105 matches
lionel messi (argentina ) 
65 goals in 128 matches 

neymar jr (brazil ) 
60 goals in 95 matches  

david Villa (spain) 
59 goals in 98 matches
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terbesar di negara ini seperti jCt, bengal barat, 
dempo, Chirag united dan mohun bagan. ia dipilih 
oleh kansas City wizards di mls (major league 
soccer), liga sepak bola profesional amerika pada 
tanggal 24 maret 2010, membuatnya menjadi 
pemain sepak bola india ketiga yang bermain di tim 
asing. bagaimanapun, sang pemain merasa sangat 
betah di bengaluru FC dan telah dikaitkan dengan 
tim ini sejak 2015.

Chhetri percaya bahwa ada tingkat yang lebih 
tinggi yang bisa digapai dengan pengalaman yang 
lebih banyak dan kerja keras dan untuk alasan yang 
sama, banyak orang kini melihatnya sebagai duta 
besar yang sempurna bagi olahraga sepak bola 
india. ia menunjukkan keyakinan ketika ia bermain 
pada pertandingan internasional ke-100-nya dan 
mencetak gol ke-61, yang membuatnya kapten 
india ini menjadi pencetak gol ketiga terbanyak  
di dunia, menempatkannya di antara ikon-ikon 
sepak bola global seperti Cristiano ronaldi dan 
lionel messi.

ia telah melewati beberapa masa tersulit di 
dunia sepak bola india dan telah mempertahankan 
kerendahan hati yang menjadi khasnya. setelah 
mencapai tonggak yang setiap pemain impikan 
ini, ia mengatakan bahwa sangat penting bagi 
para penggemar untuk mengerti kepentingan 
mereka dalam menciptakan minat bagi olah 
raga ini. bahkan hari ini, ia selalu diapit oleh para 
pemain muda dari bengaluru FC atau tim india, 
yang membombardirnya dengan pertanyaan 
tentang strategi yang mungkin terjadi tetapi 
tidak pernah pergi tanpa memberikan solusi dan 
pertanyaan selanjutnya. ketika ia ditanyakan 
tentang rencananya di masa depan, ia dengan 
nada bercanda mengatakan bahwa ia masih 
berusia 34 tahun dan memiliki setidaknya 34 tahun 
pengalaman sepak bola spektakuler dalam dirinya! 
dan kita hanya bisa berharap bahwa kita akan terus 
memberi tepuk tangan kepada Chhetri yang sopan 
sebagaimana ia memasuki lapangan dan menyapa 
penggemarnya dengan tangan terlipat!

Para penggemar sepak bola india telah tumbuh secara eksponen selama beberapa tahun, mereka kini dikenal dengan sebutan the blue Pilgrims
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India sedang berada di puncak revolusi 
penerbangannya. Dengan sejumlah selebaran 
yang terus meningkat setiap tahunnya, negara 
ini sedang mengembangkan bandara-bandara 
kelas dunia untuk memenuhi permintaan yang 
terus tumbuh. Infrastruktur baru juga sedang 
meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi di 
wilayah-wilayah terdekat

terBang ini telah menjadi ‘take-off’ yang fenomenal 
bagi bidang penerbangan india, dengan lalu 
lintas penumpang domestik yang mencatat 
pertumbuhan dua digit selama 50 tahun terakhir, 
tanpa jeda. menurut data baru yang diterbitkan 

bulan desember 2018 oleh asosiasi transportasi udara 
internasional (iata), lalu lintas penumpang domestik 
india melonjak hingga 15 persen di bulan Oktober 
dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2017.

laporan komprehensif iata tentang penerbangan 
sipil india memproyeksikan potensi yang luar biasa 
untuk kelanjutan pertumbuhan kecepatan tinggi 
pada bidang ini di tahun-tahun yang akan datang. 
sementara di tahun 2010, sekitar delapan puluh juta 
orang bepergian “ke/dari/atau dalam india,” pada tahun 
2017, angka ini meningkat dua kali lipat sebesar 16 juta 
orang. Pada tahun 2037, angka ini diharapkan akan 
meningkat tiga kali lipat menjadi 52 juta, kata iata. 
bandara-bandara india telah melakukan kontribusi 
ekonomi yang signifikan bagi negara ini – bidang ini 
menyokong lapangan kerja bagi 7.5 juta orang (390,000 
secara langsung, 570,000 pada rantai nilai, dan 6.2 juta 
di bidang wisata). bidang penerbangan berkontribusi 

OLEH nB rao 
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sekitar 30 miliar dolar as setiap tahunnya bagi Pdb 
india. iata memperkirakan bahwa akan ada 359 juta 
penumpang yang diperkirakan terbang di tahun 
2036, 228 juta darinya pada rute domestik. dan pada 
tahun 2026, india diharapkan akan menjadi pasar 
transportasi udara terbesar ketiga di dunia, naik dari 
peringkat ketujuh yang dipegang saat ini.

dengan perubahan dramatis yang terjadi di bidang 
penerbangan sipil ini, Pemerintah india difokuskan 
dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas 
canggih melalui bandara dan heliportnya untuk 
memastikan operasi yang lancar bagi maskapai 
penerbangan dan pelayanan yang baik bagi para 
penumpang.

setidaknya 30 bandara bari diharapkan akan 
mulai beroperasi pada tahun 2019, menambahkan 
daftar dari lebih 100 bandara yang telah ada. selain 
ini, banyak helipad baru juga akan dibangun untuk 
memastikan pelayanan di bawah skema-skema udan 
(ude desh ka aam nagrik). kami melihat kepada tiga 
bandara yang baru dan juga diperbaharui di india, 
yang akan membuat penerbangan lebih mudah, dan 
juga bagaimana bandara-bandara ini mempengaruhi 
pembangunan sosio-ekonomi di wilayah-wilayah ini.

bandara Pakyong, yang terletak dekat dengan ibu kota sikkim, gangtok, memiliki landasan dengan panjang 1.7 km dan lebar 30 m

BanDara PaKyonG, SiKKim
terletak 30 km dari ibu kota sikkim, gangtok, 
bandara pertama di wilayah tersebut ini merupakan 
sebuah keajaiban teknik yang mengagumkan. 
terletak di atas bukit dengan ketinggian 4,590 kaki, 
bandara ini berlokasi di atas desa Pakyong. dibangun 
dengan dana lebih dari 5.53 miliar rupee, bandara 
ini adalah prestasi arsitektur yang menakjubkan. 
landasan pacu sepanjang 1.7 km dan lebar 30 m 
dibuat setelah membangun sebuah tanggung besar. 
selain itu, teknik penguatan kembali tanah dan 
teknik stabilitas kemiringan yang digunakan untuk 
membangun bandara ini juga unik dan apronnya 
dapat mengakomodasi pesawat atr-72.

dioperasikan oleh Otoritas bandara india (aai), 
lokasi Pakyong yang strategis membuatnya menjadi 
sebuah elemen yang penting bagi rencana-rencana 
strategis india. bandara ini hanya berjarak 70 
km jauhnya dari perbatasan Cina, dan angkatan 
udara dapat mendaratkan sebagian besar pesawat 
mereka disini. terminal dengan luas 3,200 meter 
persegi terletak di tengah-tengah pegunungan 
himalaya yang menakjubkan, yang membautnya 
menjadi sebuah pemandangan yang menarik. 



indian airport analysis
latest update: november, 2018advantage india

robust demand
rise in working group and middle class demography will effect the demand positively.

india is expected to become third largest aviation market in terms of 
passengers by 2024*.

opportunities in Mro
expenditure in mrO accounts for 13-15 per cent of total revenues; it is the 

second-highest expense after fuel cost. by 2020, the mrO industry is likely to 
grow over us$ 1.5 billion.

Policy support
Foreign investment up to 49 per cent is allowed under automatic route in 

scheduled air transport service, regional air transport service and domestic 
scheduled passenger airline.

increasing investments
aviation industry in india is expected to witness   1 lakh crore (us$ 15.52 

billion) worth of investments in the next five years.

Note: MRO –Maintenance, Repair and Overhaul, *As per International Air Transport Association (IATA) forecasts

money matters

airports authority of india is going to invest inr 15,000 crore 
in 2018-19 for expanding existing terminals and constructing 
15 new ones. it has opened the airport sector to private 
participation, and six airports across major cities are being 
developed under the PPP model. the aai aims to bring 
around 250 airports under operation across the country by 
2020. investments to the tune of inr 420-450  are expected 
in india’s airport infrastructure between Fy18-23.

India Brand Equity Foundation
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bandara ini membuat sikkim – yang terkenal akan 
pemandangannya – bahkan lebih mudah diakses 
oleh para wisatawan. sekitar 1.5 juta wisatawan telah 
mengunjungi sikkim pada tahun 2017-18, sebagian 
besar dari bengal barat. nh 20, jalan raya sepanjang 
125 km yang menghubungkan sikkim dan bengal 
barat, sering kali terblokir oleh tanah longsor dan 
kemacetan lalu lintas menyebabkan penundaan yang 
lama. Orang-orang dalam industri pariwisata juga 
sedang menanti para wisatawan yang tiba di sikkim 
selama musim hujan ini, waktu di mana sedikit 
wisatawan yang datang kemari. “Para wisatawan 
dapat secara langsung terbang ke dalam dan luar 
sikkim, tanpa harus menggunakan jalan raya. bandara 
ini juga akan membawa para wisatawan yang tidak 
nyaman akan perjalanan jauh,” kata seorang operator 
tur dari wilayah ini. banda ini juga diharapkan mampu 
menarik penerbangan charter yang membawa 
wisatawan kaya.    

BanDara JharSuGuDa, oDiSha 
bandara kedua Odisha, bandara jharsuguda, baru-
baru ini diresmikan oleh Perdana menteri, narendra 
modi. dibangun oleh aai, bekerja sama dengan 



  O kt O b e r - D e s e m b e r  2 0 1 8   |  87  |  w w w. i n D i a p e r s p e c t i v e s . i n

pemerintah Odisha, bandara ini dikatakan akan 
dapat memajukan pembangunan di wilayah 
tersebut. sang Perdana menteri, ketika meresmikan 
bandara ini mengatakan, “bandara kedua di wilayah 
ini akan bertindak sebagai sebuah penyelamat di 
wilayah barat Odisha dan akan menarik para investor 
ke wilayah yang kaya akan mineral ini.” 

dibangun pada lahan seluas hampir 1,000 hektar, 
jharsuguda merupakan salah satu bandara terhijau 
di negara ini. bandara ini dibangun dengan bahan-
bahan lokal yang ramah lingkungan, dan memiliki 
sistem panen air hujan dan sistem tenaga surya.

menariknya, jharsuguda memiliki bandara zaman 
inggris yang dibangun selama Perang dunia kedua. 
setelah kemerdekaan, bandara tersebut digunakan 
berulang kali tetapi bukan sebagai bandara 
komersial. Pada tahun 1998, ketika bangunan 
menara kendali rusak, bandara ini berhenti 
beroperasi secara total. tetapi, sebagaimana industri 
pertambangan berkembang dan jharsuguda menjadi 
sebuah pusat industri yang maju, permintaan 
mulai muncul untuk membangun kembali bandara 
tersebut. Pemerintah wilayah tersebut menyumbang 
750 juta rupee dari total pengeluaran sebesar 
2.1 miliar rupee, dan bandara Veer surendra sai 
diresmikan pada tanggal 22 september 2018.

halaman muka: 
terminal seluas 2,380 di 
bandara pertama sikkim 
ini terletak di tengah-
tengah pegunungan 
himalaya. dinding 
penguatnya setinggi 
80 ini merupakan salah 
satu dari yang tertinggi 
di dunia

Kanan: bandara 
jharsuguda di Odisha 
dilengkapi fasilitas 
untuk menangani 
pesawat a-320 

bandara seluas 4,000 meter persegi ini telah 
dibangun untuk seluruh operasi cuaca bagi tipe 
pesawat a-320. selain bangunan terminalnya, 
infrastruktur bandara ini juga mencakup sebuah 
ruang isolasi, menara kontrol blok terminal baru, 
stasiun pemadam kebakaran dan alat bantu 
navigasi penting lainnya. 

Proyek besar penting lainnya yang dilaksanakan 
oleh aai baru-baru ini adalah peningkatan 
bandara jabalpur di madhya Pradesh dengan 
dana senilai 4.13 miliar rupee, dengan kapasitas 
penanganan jam puncak yang meningkat sebesar 
500 penumpang dari 150 penumpang. bangunan 
terminal yang diusulkan, yang luasnya mencapai 
9,350 meter persegi ini akan menawarkan fasilitas-
fasilitas kelas dunia, di samping kilasan seni suku 
yang semarak, kerajinan tangan lokal, mural dan 
berbagai tujuan wisata populer di wilayah tersebut. 
investasi besar yang dibuat dalam membangun 
bandara-bandara atau meningkatkan fasilitas 
pada bandara-bandara yang telah ada ini tidak 
hanya akan memastikan alur wisatawan, bisnis 
dan pengunjunga yang lebih besar, tetapi juga 
diharapkan akan meningkatkan investasi yang 
masuk ke banyak daerah-daerah tertinggal di salah 
satu wilayah negara ini tersebut. 
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Pada perayaan peringatan hari lahir Mahatma gandhi yang ke-150, 
pemerintah India telah merencanakan perayaan sepanjang tahun

DUnIa
MengIngat BaPU

Fisikawan teoretis terkenal, albert 
einstein pernah mengatakan tentang 
mahatma gandhi, “generasi yang akan 
datang, mungkin saja, akan ada sedikit 
yang percaya orang seperti ini, darah 

dagingnya pernah menapakkan bumi ini.”
bapu, demikian sebutan untuk mahatma, 

merupakan salah satu tokoh protagonis dari 
perjuangan kemerdekaan india. ia merupakan 
sangat percaya kepada pendekatan tanpa 
kekerasan dan mengambil cara tersebut untuk 
mendapatkan kemerdekaannya. mahatma 
tidak hanya berjuang bagi kemerdekaan politik 
tetapi juga bagi bangsa yang mandiri dengan 

kilasan dari video 
medley dari 
Vaishnav jan toh

masyarakat yang bebas dari prasangka terhadap 
kasta, agama, status ekonomi dan gender. 

tanggal 2 Oktober 2018 silam menandai 
permulaan perayaan hari lahir mahatma ke-150. 
dan untuk merayakan acara ini, Pemerintah 
india telah merencanakan program sepanjang 
tahun, termasuk berbagai acara yang 
menyebarkan pesan damai, kerendahan hati 
dan keterbukaan. berbagai perayaan digelar di 
india dan negara-negara seluruh dunia – mulai 
dari memutar film yang mengisahkan sang 
bapi hingga “pelayanan kesehatan keliling” 
di seluruh negeri serta drama jalanan yang 
menggambarkan filosofi mahatma.
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sebuah kilasan 
dari video 
led yang 
diproyeksikan di 
Piccadilly Circus, 
inggris

Secara muSiKal
salah satu sorotan perayaan ini adalah 
berbagai perayaan musikal yang khusus 
memberi penghormatan kepada mahatma 
melalui bhajan kesukaannya, Vaishnav jan to 
tene kahiye. Para seniman dari lebih dari 150 
negara saling menyuarakan suara mereka 
terhadap himne ini. lima menit video yang 
menampilkan medley musikal dari himne 
yang dinyanyikan oleh para seniman dari 
negara-negara tertentu diluncurkan oleh 
Perdana menteri narendra modi selama 
upacara penutupan dari konferensi sanitasi 
internasional mahatma gandhi pada tanggal 
2 Oktober, 2018. diluncurkan di hadapan 
sekretaris jenderal Perserikatan bangsa-
bangsa, antonio gutierrez; menteri urusan 
luar negeri, sushma swaraj dan menteri air 
minum dan sanitasi, uma bharti dan tokoh-
tokoh terkemuka lainnya. Para seniman dari 155 
negara telah ikut berpartisipasi dalam inisiatif 
ini. misi-misi india dan kedutaan india luar 
negeri telah menentukan para seniman negara 
masing-masing untuk memberikan bhajan 
ini di gujarati sebagai medley. wilayah dan 
negara berbeda yang diakui oleh Perserikatan 

bangsa-bangsa telah mengirimkan video clip, 
yang kemudian di satukan dalam sebuah video 
gabungan. hasilnya adalah lagu-lagu himne 
yang ekletik, penuh warna dan kaya akan 
rasa lokal dari berbagai wilayah. dari armenia 
hingga angola, sri lanka ke serbia dan irak 
hingga islandia, para penyanyi dan grup vokal 
lokal ternama telah mempertunjukkan talenta 
mereka dalam tribut ini. salah satu suara yang 
paling terkenal di video tersebut adalah baron 
divavesi waqa, Presiden republik nauru. 
Persembahan Presiden waqa ini tidak hanya 
menjadi sebuah penghormatan khusus kepada 
mahatma gandhi di hari lahirnya yang ke-150 
tetapi juga “merupakan sebuah hadiah pribadi 
darinya kepada Perdana menteri narendra 
modi.” Vaishnav jan to tene kahiye merupakan 

sebuah video led yang 
diproyeksikan pada bangunan-
bangunan ikonik di seluruh dunia 
yang menyorot tentang kehidupan 
dan pesan dari bapu
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Piccadilly Circus di inggris dan kawasan 
perumahan tertua di berlin, nikolaiviertel.

salah satu dari proyeksi yang paling penting 
ada di gedung ikonik dubai, burj khalifa, yang 
diselenggarakan oleh duta besar india, abu 
dhabi dan konsulat india di dubai. Proyeksi ini 
menarik jumlah penonton yang besar.

tampilan led dari pesan-pesan bapu ini juga 
diselenggarakan pada museum barat di Vienna, 
istana buda di budapest, Palazzo senatorio di 
roma, kuil Prambanan di indonesia dan museo 
de arte di Peru.

Video film proyeksi, yang menyorot 
momen-momen penting dari kehidupan 
gandhiji dan beberapa kutipan inspirasinya 
dengan berbagai wacana dan inisiatif. Proyeksi-
proyeksi ini disajikan dalam gaya narasi visual 
yang spektakuler juga sederhana dengan 
menggunakan ilustrasi gambaran tangan 
yang dilapisi dengan warna air dan tinta. 
menggunakan warna-warna yang netral, 
ilustrasi-ilustrasi ini mewakili kesederhanaan 
kehidupan dan ajaran salah satu pribadi 
tertinggi yang dunia pernah punya.

himne bahasa gujarat yang ditulis oleh 
narsimha mehta, seorang penyair abad ke-15. 
bhajan tersebut merupakan kesukaan sang 
bapu. mahatma gandhi selalu memasukkannya 
ke dalam doa rutin yang ia nyanyikan sebelum 
memulai harinya.

meneranGi Dunia
Pada malam tanggal 2 Oktober 2018, berbagai 
monumen ikonik di seluruh dunia dinyalakan 
dalam warna-warni dari mahatma, menegaskan 
pesan perdamaian dan ko-eksistensi, dan 
relevansi mereka pada dunia hari ini. Pada 
insiatif baru ini, kilasan kehidupan dan ajaran 
mahatma ditampilkan melalui proyeksi video 
led spektakuler di lebih dari 120 lokasi secara 
global, termasuk landmark bersejarah seperti 

searah jarum jam dari kiri: Proyeksi video led di burj khalifa di dubai, menara afrika di mali, duta besar india di washington dC, as dan komisi tinggi india di london

dalam medley musikal ini, 
para seniman internasional 
menyanyikan bhajan favorit bapu, 
“Vaishnav jan to”
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