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Acara mendatang 
di seluruh India

Bunga 
rampai

Idul FItrI  

Idul Fitri menandai akhirnya bulan 
Ramadhan, bulan suci puasa Islam. 
Orang-orang mengunjungi pasar 
jalanan yang ramai untuk menyantap 
kuliner yang menggugah selera.
dIMANA: Mumbai, Delhi, Lucknow, 
Hyderabad dan lainnya 

5JUni 2019

GANGA dussehrA 

Festival ini dirayakan untuk memperingati turunnya 
sungai suci Gangga di muka bumi ini. Ghat-ghat dikemas 
bersama para pelayat yang berkumpul di sepanjang 
sungai untuk berenang di air suci ini. 

dIMANA: Varanasi, Haridwar dan Rishikesh

JUni 201912PerAyAAN MusIM PANAs shIMlA 

Dari menyaksikan beberapa pertunjukan 
musik dan budaya yang hebat dan 
menikmati makanan jalanan yang lezat 
hingga berbelanja kerajinan tangan lokal 
dan pakaian-pakaian trendi, acara ini 
menjadi pengalaman yang sejuk, meskipun 
terasa panasnya musim panas di tempat ini.
dIMANA: Shimla

hingga 7 JUni 20192
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PurI rAth yAtrA

Sebuah prosesi yang diiringi 
oleh berhala-berhala dari Dewa 
Jagannatha dan Saudara-saudaranya 
diarak dengan kereta gantung yang 
disebut ratha, yang menjadikannya 
sebuah pemandangan yang benar-
benar spektakuler.  

dIMANA: Puri, Odisha

4 hingga 16 JUli 2019

BeN deINkhlAM

Perayaan tiga hari ini menampilkan sebuah prosesi akbar dari kereta dan 
batang pohon upacara menuju genangan air suci. Sebuah pertandingan 
sepak bola yang menarik juga digelar oleh para penduduk lokal. 

dIMANA:  Jowai, Perbukitan Jaintia, Meghalaya

24 hingga 28 JUli 2019yuru kABGyAt

Perayaan dua hari ini 
menampilkan pertunjukan 
tarian topeng sakral dan 
ritual-ritual lainnya di 
tengah latar belakang 
pemandangan sempurna 
dari perbukitan dengan 
puncak salju. Menyaksikan 
para biksu memainkan 
alat musik seperti drum, 
simbal, di perayaan ini 
merupakan mengalaman 
yang mengasyikkan.

dIMANA:  Biara 
Lamayuru, Ladakh

hingga 30 JUni 2019

BAPAk PerAhu ChAMPAkulAM

Balap perahu populer ini merupakan 
balap perahu ular yang tertua di 
Kerala. Sebuah prosesi besar dilakukan 
sebelum balapan dimulai. Perayaan ini 
menampilkan pelampung air eksotis, 
perahu-perahu yang dihiasi dengan 
payung berwarna-warni, dan pertunjukan 
dari para seniman.

dIMANA: Champakulam, Kerala  

JUli 2019

15
29
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Seiring India yang membuat langkah besar menuju negara yang diberdayakan secara digital, 
bersamaan dengan edisi India Perspectives kali ini, seperti memperkenalkan versi digital baru dan 
domain baru kami, www.indiaperspectives.gov.in Website ini akan juga berfungsi sebagai sebuah 
arsip dari seluruh edisi sebelumnya dan akan membawa seluruh cerita favorit anda dengan sekali 
sentuan.

Dalam edisi baru dan digital kali ini, kami mulai dengan meninjau kembali beberapa tambahan 
terbesar pada kebijakan asing kami dengan birokrat yang melayani dengan berbagai misi India dan 
melihat asosiasi BIMSTEC di negara-negara Teluk Bengal. Kami juga melakukan perjalanan menuju 
jalan kenangan dan menelusuri Wuhan di Cina sebagaimana kami menyimpulkan hubungan 
antara India dan Cina sejak pertemuan tak resmi kedua negara pada bulan April 2018.

Citra global India telah berubah secara dramatis selama satu dekade yang lalu dan kami melakukan 
perjalanan ke IIT Madras untuk mengejar ketinggalan dari beberapa pemikir cemerlang yang 
telah menjadi bagian dari pendorong untuk membuat negara ini lebih baik. Kami juga melihat 
bagaimana berbagai platform streaming online telah muncul sebagai tujuan hiburan baru dan 
memiliki penonton yang tumbuh secara luas. Aspek lainnya yang telah berhasil menarik perhatian 
global adalah semakin mudahnya akses untuk berinvestasi asing di India, sebuah perubahan 
yang dibawa oleh beberapa perubahan kebijakan yang telah ditunggu-tunggu dan memfasilitasi, 
organisasi yang didukung pemerintah seperti Invest India.

Kami juga menikmati kesuksesan dari dua institusi ilmiah utama di negara ini, ISRO dan DRDO. 
ISRO secara sukses telah meluncurkan EMISAT ke sebuah orbit di sekitar bumi bersama dengan 
28 satelit pelanggan internasional sebagai muatannya, sedangkan DRDO dengan penyebaran 
roket khusus yang hampir sempurna memasuki kelompok negara-negara tertentu yang memiliki 
sistem-sistem anti-satelit dan pertahanan balistik.

Dengan panen Rabi, kami juga melakukan perjalanan ke berbagai bagian berbeda di India di 
bagian sesi foto kami dan menikmati sensasi beberapa perayaan panen yang berbeda satu sama 
lain namun sangat mirip. Kami kemudian bepergian ke wilayah pesisir pantai Karnataka, Goa 
dan Kerala dengan para pelancong berpengalaman dalam pencarian ide-ide kebugaran yang 
memberikan relaksasi bagi pikiran, tubuh dan jiwa.

Pada akhirnya, kami menikati tren yang akan datang yang telah seluruhnya mendefinisikan kembali 
ruang kuliner India dengan eskperimen gastronomi yang menarik lagi lezat. 
Kami juga melakukan perjalanan kembali ke ibukota nasional dan berjalan di 
antara jalur Koloni Lodhi, salah satu dari banyak wilayah seni publik yang telah 
diakui di seluruh India.

Kami mengajak anda untuk menikmati versi baru dan lebih baik dari India 
Perspectives dan berharap Anda dapat menikmati penjelajahannya.

Raveesh Kumar

KaTa PenganTaR
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BimSTeC telah muncul sebagai mesin baru bagi kerjasama 
regional. mantan duta besar india, anil Wadhwa melihat mengapa 
tahun 2019 merupakan tahun yang penting bagi organisasi ini

BimSTeC
oleh Anil WAdhWA

PotensI
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Insiatif Teluk Benggala untuk 
Kerjasama Multi Sektor Teknis dan 
Ekonomi (BIMSTEC) merupakan 
suatu organisasi yang menyatukan 
Bangladesh, India, Sri Lanka, 

Thailand, Myanmar, Bhutan dan Nepal. 
Tujuan dari organisasi regional ini adalah 
untuk menjembatani kesenjangan antara 
wilayah Asia Selatan dan Tenggara dan 
untuk meningkatkan potensi dari negara-
negara anggota dengan mengurangi 
dampak dari globalisasi dengan 
memanfaatkan sumber daya regional dan 
keuntungan geografis. BIMSTEC telah 
secara aktif mempromosikan kerjasama 
regional sejak dua dekade yang lalu, 
bahkan, sebuah sektretariat permanen 
untuk organisasi ini telah difungsikan 
di Dhaka sejak Agustus 2014. BIMSTEC 
semakin dipandang sebagai suatu 
alternatif bagi SAARC yang telah melihat 
beberapa kebuntuan selama bertahun-
tahun. BIMSTEC merupakan suatu 
organisasi yang digerakkan oleh sektor 
dan pada tahun 2008, organisasi 
ini telah menambahkan 15 
sektor sebagai fokus bidang 
kerjasama – perdagangan 
dan investasi, memperkuat 
medis dan pariwisata 
Buddha, teknologi, energi, 

transportasi dan komunikasi, pariwisata, 
perikanan, pertanian, kesehatan publik, 
penurunan kemiskinan, kontra terorisme 
dan kejahatan transnasional, manajemen 
lingkungan dan bencana, kerjasama 
budaya, kontak orang ke orang dan 
perubahan iklim. Upaya ini telah dimulai 
pada sebuah piagam baru untuk BIMSTEC 
yang sejauh ini berfungsi berdasarkan 
deklarasi Bangkok pada tahun 1997, 
hasil-hasil dari empat pertemuan ini, 
dan sebuah Leader Retreat pada tahun 
2016. Hal ini membuat tahun 2019 
menjadi sebuah tahun yang penting 
bagi organisasi ini. Keempat pertemuan 
yang digelar pada bulan Agustus 2019 
ini telah mengambil beberapa keputusan 
penting yang mencakup pendirian Komite 
Kerja Permanen untuk memberikan 
arah selama periode pertemuan intra, 
dan mempersiapkan Prosedur Aturan. 
Sektretariatnya telah menerima banyak 
perhatian dan telah menjanjikan lebih 
banyak dana dan sumber daya manusia, 

serta peningkatan perannya sebagai 
koordinator, monitor dan 

implementor dari kegiatan 
organisasi ini. Negara-
negara anggota akan 
juga mempertimbangkan 
sebuah proposal dari 

 atas: Perdana Menteri 
India, Narendra Modi 
sedang memberikan 

pidato pada pertemuan 
BIMSTEC keempat yang 

digelar di Kathmandu, 
Nepal, pada bulan 

Agustus 2018

BimSTeC membuka jalan-jalan baru bagi kerjasama 
antar anggotanya, yang menjadi anggota asia 

Selatan dan Tenggara
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halaman muka: PM 
Narendra Modi bersama 
para pemimpin negara-
negara BIMSTEC selama 
pertemuan keempat 
BIMSTEC di Kathmandu, 
Nepal, pada bulan 
Agustus 2018

halaman Muka bawah: 
PM Narendra Modi 
disambut oleh Ishwar 
Pokhrel, wakil perdana 
menteri dan menteri 
pertahanan Nepal saat 
kedatangannya untuk 
menghadiri pertemuan 
BIMSTEC keempat

atas: PM Narendra Modi 
tiba di Kathmandu, 
Nepal untuk menghadiri 
pertemuan keempat 
BIMSTEC pada bulan 
Agustus 2018 

Thailand untuk berfokus pada lima 
bidang utama yaitu, konektivitas, 
perdagangan dan investasi, kontak 
orang ke orang, keamanan, dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi guna 
memberi manfaat bagi organisasi ini.

Sementara sebuah MoU tentang 
interkoneksi telah disepakati di 
pertemuan terkahir, organisasi ini 
telah membahas sebuah kesepakatan 
perdagangan bebas selama 14 
tahun terkahir, namun belum 
mendirikan sebuah Pusat Energi 
BIMSTEC meskipun kesepakatan 
ini telah dicapai pada tahun 2009. 
Kesepakatan Kendaraan Bermotor 
dan Kesepakatan Pengiriman Pesisir 

masih juga dipertimbangkan, keduanya 
merupakan aspek penting di bidang 
konektivitas. Organisasi ini telah 
berhasil memperkuat kerjasama 
keamanan – pertemuan tahunan 
dari para penasehat keamanan dan 
panglima militer juga telah digelar, 
dan di masa yang akan datang, para 
menteri juga akan mulai menggelar 
pertemuan. Sebuah revitalisasi forum 
bisnis dan ekonomi dan pertemuan 
universitas, organisasi budaya, media 
dan anggota parlemen juga sudah siap. 

Daerah pesisir Teluk Bengal, yang 
merupakan anggota dari organisasi ini, 
memiliki zona ekonomi eksklusif yang 
besar dan kemampuan angkatan laut 

BimSTeC adalah organisasi yang digerakkan oleh sektor, dan pada 
tahun 2008, organisasi ini telah menambah 15 sektor sebagai 

bidang fokus kerjasamanya



 |  9  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

kAMI tIdAk hANyA 
MeMIlIkI huBuNGAN 
dIPloMAtIs deNGAN 
seluruh NeGArA 
BIMsteC tetAPI juGA 
terhuBuNG deNGAN 
kuAt seCArA PerAdABAN, 
BudAyA, sejArAh, seNI, 
BAhAsA, kulINer dAN 
BudAyA BersAMA

narendra Modi
Perdana Menteri India
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Trilateral, proyek Multimodal Kaladan, 
dan Kesepakatan Kendaraan Bermotor 
Bangladesh Bhutan dan Nepal merupakan 
yang paling besar. Semua ini dekat dengan 
realisasi meskipun masih ada tantangan 
yang harus dihadapi. Dalam meningkatkan 
bidang perdagangan, pariwisata dan 
investasi, dan untuk sinkronasi energi 
dan kerjasama, negara-negara BIMSTEC 
harus berkonsentrasi dalam membangun 

atas: Kementrian Luar 
Negeri Sushma Swaraj 
selama pertemuan 
dengan M Shahidul 
Islam, sekretaris jenderal 
BIMSTEC di Dhaka, 
Bangladesh, pada bulan 
Oktober 2017

bawah: PM Narendra 
Modi menyaksikan 
upacara penandatanganan 
dari konvensi BIMSTEC di 
Kathmandu, Nepal selama 
pertemuan BIMSTEC 
keempat pada bulan 
Agustus 2018

yang relatif lemah untuk perlindungan 
mereka. Di daerah inilah negara-negara 
seperti India dapat memimpin dalam 
meningkatkan kesadaran domain maritim 
dengan memperkuat kemampuan di mana 
pun yang diinginkan melalui angkatan laut 
dan penjaga pantai, dan mendirikan Pusat 
Berbagi Informasi Regional (ISC) yang 
sejalan dengan Pusat Berbagi Informasi 
di Singapura. Kerjasama harus diperkuat 
untuk memerangi terorisme, ekstremisme 
kekerasan dan radikalisasi, dan kerjasama 
juga harus diperdalam untuk menghadapi 
ancara keamanan tradisional dan non-
tradisional secara komprehensif.

Studi transportasi, infrastruktur 
dan logistik (BTILS), yang dilakukan 
di pertengahan tahun 2000 yang 
didanai oleh Bank Pembangunan Asia, 
mengidentifikasi 160 proyek untuk 
meningkatkan konektivitas, yang 
65 di antaranya diprioritaskan. Jalan 
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konektivitas di segala bentuk dan dimensi – 
konektivitas fisik melalui darat, laut dan udara, 
konektivitas digital dan konektivitas orang ke 
orang. Memperkuat koneksi agama Buddha, 
menghubungkan melalui zona-zona komunitas 
perbatasan, bentuk seni budaya dan sinema 
harus juga didorong. Kehadiran sumber daya 
lautan seperti ikan menghadirkan peluang 
regional dalam pengembangan bersama 
ekonomi biru, dan mendorong ekonomi 
gunung, khususnya di negara-negara seperti 
Bhutan.

Agar muncul sebagai sebuah organisasi 
regional yang bersemangat, negara-negara 
anggota ini tentu perlu memperkenalkan 
langkah-langkah fasilitasi perdagangan, 
menyelaraskan sarana-sarana teknis nasional 
mereka, memperkuat rantai nilai regional 
dengan menghubungkan Asia Selatan dan 
Tenggara dan mendirikan taman-taman 
industri bagi investasi oleh negara-negara di 

wilayah ini. Perdagangan laut dan pantai 
antar negara dari organisasi ini juga harus 
dapat berjalan, Wilayah Timur Laut India 
yang berkembang dan terhubung dengan 
seluruh wilayah, model transportasi 
multimodal dapat dibuat lebih lazim, dan 

zona-zona pantai dan perbatasan juga dapat 
dikembangkan. India harus menyelesaikan 
proyek-proyek konektivitas fisik yang ia telah 
jalankan di wilayah ini – seperti jalan raya 
Trilateral yang menghubungkan India melalui 
Myanmar. Anggota-anggota organisasi ini 
harus mendorong peningkatan perdagangan 
energi lintas batas, sebuah jaringan energi 
BIMSTEC dan kerjasama energi terbaharukan 
regional, mengingat potensi tenaga air di 
wilayah tersebut dan kehadiran gas dan 
minyak bumi di negara-negara seperti 
Myanmar dan Bangladesh.

Sebuah revitalisasi forum-forum bisnis dan 
ekonomi dan pertemuan universitas, organisasi 
budaya, media dan anggota parlemen sudah siap 
dilaksanakan

Para pemimpin 
negara 

BIMSTEC 
berpose untuk 
foto kelompok 

pada acara 
retret di 

Kathmandu, 
Nepal, pada 

bulan Agustus 
2018

Anil Wadhwa merupakan mantan Sekretaris (Timur) 
di Kementrian Luar Negeri antara tahun 2014-16. 
Ia menjabat sebagai Duta Besar India untuk Italia, 
Thailand, Oman, Polandia dan Lithuania dan San 
Marino dan melayani berbagai kapasitas dalam misi-

misi India di Hongkong, Beijing dan Misi Permanen dari India di Jenewa. 
Ia juga bekerja di Organisasi Pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, 
dan memimpin delegasi India pada pertemuan BIMSTEC di Bangkok 
antara tahun 2012-14.
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Setahun berlalu sejak Pertemuan tak resmi india-Cina antara Pm 
narendra modi dan Presiden Xi Jinping yang berlangsung di Wuhan. 
mantan duta Besar india untuk Cina, gautam Bambawale berbicara 
tentang bagaimana hubungan antara kedua negara telah kembali 
stabil setelah pertemuan puncak tersebut

Kembali
WuhAn DIkunjungI 
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India dan Cina telah menyumbangkan 
konsep “pertemuan tak resmi” 
untuk praktik diplomatis global. 
Pertemuan Tak Resmi Wuhan yang 
digelar antara Perdana Menteri 

Narendra Modi dan Presiden Xi Jinping 
pada bulan April 2018, merupakan sebuah 
contoh sempurna dari hal ini. Pertemuan 
ini menunjukkan bahwa interaksi 
pemimpin antara kedua negara ini dapat 
secara penuh dilakukan dalam tingkat tak 
resmi tanpa mengharuskan lonceng dan 
peluit yang menjadi permintaan protokol 
internasional. Pertemuan-pertemuan tak 
resmi seperti ini telah, dalam beberapa 
tahun terakhir, menjadi sebuah bagian 
kecil dari kunjungan 
resmi yang lebih besar 
dari seorang pemimpin 
negara. Bagaimanapun, 
pertemuan di Wuhan ini, 
merupakan salah satu 

pertemuan yang seluruhnya tak resmi 
dalam pengaturannya, pendekatannya 
dan pelaksanaannya. Alasan kedua negara 
sepakat untuk menggelar “Pertemuan 
Pemimpin Tak Resmi” ini adalah untuk 
memberikan waktu dan ruang yang cukup 
bagi para pemimpin untuk berbicara satu 
sama lain tentang topik-topik yang mereka 
putuskan bersama. Terdapat beberapa 
koordinasi pada topik-topik luas yang akan 
dibahas sebelumnya, tetapi para pemimpin 
ini bebas untuk memutuskan selama apa 
akan membahas topik atau pada arahan 
apa sebuah percakapan tertentu dilakukan. 
Meskipun hal ini juga dapat berlaku untuk 
pertemuan yang lebih formal dengan 

halaman muka: 
PM Narendra 

Modi dan Presiden 
Cina, Xi Jinping 

melakukan 
perjalanan di atas 

perahu di Danau 
Timur di Wuhan, 

Cina pada tanggal 
28 April 2018

kanan: PM Modi 
bertemu dengan 

Presiden Jinping, di 
Wuhan, Cina pada 

tanggal 27 April 
2018

Pertemuan tak resmi ini merupakan latihan untuk 
memahami sudut pandang pihak lain, mimpinya, 
tujuan dan sasarannya dan strateginya
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kAMI hArus 
MelAwAN 
ProteksIoNIsMe 
dAN 
uNIlAterAlIsMe, 
MeNjuNjuNG 
tINGGI NIlAI INtI 
dAN PrINsIP dAsAr 
dArI orGANIsAsI 
PerdAGANGAN 
duNIA (wto)

Xi Jinping
Presiden Cina

atas: PM Modi dan Presiden 
Jinping mengunjungi Musium 
Hubei di Wuhan, Cina

bawah: PM Modi dan 
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jalan bersama di sepanjang 
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duNIA

narendra Modi
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atas: PM Modi dan 
Presiden Jinping 

mengunjungi 
Musium Hubei di 

Wuhan, Cina 

serangkaian agenda yang ditetapkan, hal ini 
merupakan ciri khas dari pertemuan tak resmi. 
Karena itu, India dan Cina, yang memberikan 
dunia Panchsheel atau lima prinsip dalam 
hidup berdampingan secara damai pada tahun 
1950-an, sekali lagi berkontribusi pada praktik 
diplomatis di abad ke-21.

Pertemuan Tak Resmi Wuhan antara 
Perdana Menteri India dan Presiden Cina juga 
kuat pada apa yang disebut oleh beberapa 
pihal sebagai “komunikasi strategis”. Ini 
merupakan latihan dalam memahami sudut 
pandang pihak lain, mimpinya, sasaran dan 
tujuannya, penilaiannya dan strateginya. 
Dimulai dengan etika, norma dan tradisi 
peradaban masing-masing yang membentuk 
kenyataan saat ini, kedua pemimpin ini juga 
berbicara satu sama lain tentang harapan, 
ambisi dan keinginan dari rakyat mereka. Hal 
ini menterjemahkan ke dalam pemahaman 
bersama tentang kebijakan satu sama lain, 
baik domestik maupun asing, sifat geo-
ekonomi dan geo-politik, bagaimana kedua 

negara bisa bekerja sama dalam forum-forum 
multilateral yang lebih besar serta pengakuan 
di bidang-bidang di mana kedua pihak 
memiliki perbedaan pendapat dan posisi. 
Pertukaran pandangan yang jelas, jujur dan 
langsung seperti ini barangkali tidak akan 
mungkin dalam pengaturan resmi di mana 
para pemimpin biasanya berbicara dalam 
teks yang disiapkan. Pengaturan tak resmi 
ini lebih dapat diterima untuk mendapatkan 
pandangan yang jujur dan berbagi 
kepercayaan. Jadi, presiden Xi dan PM Modi 
telah menjadi pelopor dalam menetapkan 
preseden dan norma diplomatik baru.

Bahwa Pertemuan Wuhan India-Cina 
telah berhasil mengembalikan hubungan 
bilateral menjadi seimbang telah semakin 
jelas selama setahun terakhir. Di situlah letak 
kepentingannya dan juga keberhasilannya. 
Kembalinya hubungan India-Cina ke 
keseimbangan sebelumnya memang 
merupakan kontribusi utama Presiden Xi dan 
PM Modi.

The return of the india – China relationship to its previous equilibrium 
is indeed a major contribution of President Jinping and Pm modi
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segmen bilateral penting 
tersendiri bagi kunjungan 
mereka. Faktanya, Pertemuan 
Wuhan secara resmi diumumkan 
ke opini publik oleh EAM Sushma 
Swaraj dan FM Cina, Wang Yi 

pada interaksi mereka dengan media yang 
diikuti dengan interaksi bilateral di Beijing. 
Menteri Pertahanan, Nirmala Sitharaman 
juga melakukan sebuah pertemuan bilateral 
yang sangat penting dengan rekan menteri 
Cinanya yang menyebabkan mulusnya kerja 
sama pertahanan dan militer antara kedua 
negara. Kunjungan ke India oleh Menteri 
Keamanan Publik dan interaksi bersama 
Menteri Dalam Negeri, Rajnath Singh telah 
menghasilkan landasan baru bagi kerja sama 
antara India dan Tiongkok dalam penegakan 
hukum, penganggulangan terorisme dan 

Apa hasil dari Pertemuan Tak Resmi Wuhan? 
Pertama, pertemuan menteri telah dilanjutkan 
antara kedua negara dengan Kementrian Luar 
Negeri dan Kementrian Pertahanan India, 
Sushma Swaraj dan Nirmala Sitharaman, telah 
mengunjungi Cina dan sebagai balasannya, 
Menteri Pertahanan Cina, Wei Fenghe, Menteri 
Keamanan Publik, Zhao Kezhi dan Menteri 
Luar Negeri, Wang Yi telah mengunjungi India 
pada tahun 2018. Sementara para menteri kita 
pergi ke Cina utamanya untuk menghadiri 
berbagai pertemuan dari Organisasi Korporasi 
Shanghai (SCO), keduanya memiliki sebuah 

Pertemuan Tak Resmi Wuhan antara Perdana 
menteri india dan Presiden Cina juga sangat 

kuat dalam bidang komunikasi strategis

PM Modi and President Jinping during a meeting at the East Lake Guest House, in Wuhan, China
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Ketiga, defisit perdagangan India dengan 
Cina telah menyempit bahkan ketika 
perdagangan terus berekspansi. Bagaimanapun, 
masih banyak yang diperlukan khususnya 
dalam eskpor produk dan perangkat lunak 
India ke Cina. Jika kita mampu menjual barang-
barang ke Cina, hanya dengan demikian akan 
ada sebuah perubahan dasar dalam gambar 
defisit ini. Untuk mengatasi ketidakseimbangan 
perdagangan ini, India harus fokus dalam 
mendatangkan turis Cina ke India serta 
memastikan bahwa investasi Cina yang kokoh 
dalam ladang hijau di negara kita. Keempat, 
berdasarkan arahan dari pertemuan tak resmi di 
Wuhan ini, penting melihat bahwa perbatasan 
India-Cina relatif sepi pada musim panas ini 
dikarenakan pengertian antara PM Modi dan 
Presiden Xi. Hal ini telah memungkinkan India 
untuk berfokus pada prioritas internalnya dalam 
pemilihan umum yang sedang berlangsung. 
Kelima, fakta bahwa India dan Cina telah 
bergandengan tangan dalam pelatihan diplomat 
Afghanistan dengan sebuah pandangan untuk 
berkontribusi ke kemajuan dan kemajuan negara 
Asia yang memang sangat signifikan. Terakhir, 
India telah menjadi anggota aktif dari SCO, 
yang berpartisipasi dalam seluruh kegiatannya, 
termasuk pelatihan militer gabungan. Kolaborasi 
seperti ini telah memberikan India mitra penting 
termasuk Wilayah Asia Tengah.

Apakah pertemuan tak resmi kedua antara 
kedua pemimpin India dan Cina ini akan digelar 
tahun ini adalah hal yang harus diputuskan 
oleh kedua belah pihak. Namun, sebagian besar 
pengamat berpendapat bahwa opsi “Pertemuan 
Tak Resmi” pada pertemuan tingkat pemimpin 
harus tetap ada.

Gautam Bambawale adalah mantan duta besar 
Indai ke Bhutan, Pakistan dan Cina. Ia turut hadir 
di Whuan dalam kapasitas Duta Besar India ke 

Cina. Ia saat ini merupakan seorang profesor terkemuka, Universitas 
Symbiosis Internasional, Pune. Pandangan yang diungkapkan dalam 
artikel ini merupakan murni miliknya.

berbagi inteligensi. Hal ini telah terbukti menjadi 
sangat penting di tahun-tahun yang akan datang. 
Pada bulan Desember 2018, Kementrian Luar 
Ngeri India dan Cina menggelar pertemuan 
pertama tentang mekanisme tingkat tinggi 
pada pertukaran orang ke orang yang telah 
diidentifikasikan sebagai hubungan yang lemah 
dalam hubungan bilateral kita. Pertukaran politik 
dan ekonomi juga harus didukung oleh arus yang 
lebih tinggi dari warga biasa antara kedua negara.

Kedua, pertukaran militer juga telah 
dilanjutkan dengan interaksi antara Komando 
Angkatan Darat Timur kita dengan Komando 
Teater Barat Cina. Dikarenakan orang-orang ini 
adalah komandan dan pasukan yang merupakan 
bagian penting dari perbatasan kita, penting 
bagi mereka untuk bertemu satu sama lain dan 
mencoba saling memahami berbagai upaya satu 
sama lain termasuk bagaimana mereka bereaksi 
terhadap situasi di lapangan. Apa yang bahkan 
lebih penting adalah dimulainya kerja sama 
angkatan laut sebagaimana terlihat baru-baru 
ini dengan kunjungan dari dua kapal perang 
Angkatan Laut India ke Qingdao pada bulan April 
ini untuk berpartisipasi dalam Tinjauan Armada 
Internasional Cina.

atas: EAM 
Sushma Swaraj 

sedang disambut 
oleh Menteri 

Luar Negeri 
Cina, Wang Yi 

di Beijing, Cina, 
pada tanggal 24 

April 2018
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Sebagaimana negara menuggu hasil dari pemilihan umum 2019 yang 
baru-baru ini diadakan, kami melihat proses pemilihan besar-besaran 
yang telah menyaksikan rekor 900 juta pemilih, membuatnya menjadi 

pesta demokrasi terbesar di dunia

oleh Abhijit MAjuMder

V RAkyAt
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Dunia tercengang ketika 
mengetahui angka 900 juta 
orang yang memilih suatu 
pemerintah dalam satu 
pesta raksasa sebagaimana 

India mengadakan pemilihan umum 
tahun 2019. Pesta demokrasi terbesar di 
dunia ini, pemilihan umum India untuk 
menkonstitusikan Lok Sabha ke-17 digelar 
dalam tujuh fase dari tanggal 11 April hingga 
19 Mei 2019. Tahun ini, Komisi Pemilihan 
Umum India (ECI) mendirikan sekitar 1 juta 
pos pemilihan di negara ini, 10 persen lebih 
tinggi dari pemilihan umum 2014. Digelar 
dalam tujuh fase yang dilakukan sepanjang 
39 hari, pemilihan umum ini merupakan 
yang terpanjang di India, dalam hal jumlah 
hari pemilihan yang digelar. Ini juga untuk 
pertama kalinya dimana para pemilih 
diizinkan untuk membawa 12 kartu identitas 
yang disetujui ke tempat pemungutan 
suara dan slip pemilih tidak digunakan 
sebagai dokumen identifikasi yang utama. 
Pemilihan umum 2019 ini juga menyaksikan 
jumlah pemilih tertinggi yang pernah ada 
yaitu sekitar 67.11 persen di 542 daerah 
pemilihan tidak termasuk wilayah Vellore 
di Tamil Nadu dimana pemilihan di wilayah 
ini dibatalkan. Tingkat pertisipasi pemilih 
tahun ini adalah 1.16 persen lebih tinggi 
dari pada tahun 2014, yang berada di angka 
65.95 persen. Sementara Lakshadweep 
mencacat tingkat pemilih tertinggi sebesar, 
84.96 persen, wilayah bagian timur laut 
Tripura, Nagaland dan Manipur 
juga masing-masing mencacat 
angka, 83.20 persen, 83.09 
persen dan 82.69 persen. 
Madhya Pradesh menyaksikan 
peningkatan tertinggi pada 
tingkatan ini dari lompatan 
hingga 9.50 persen lebih besar 
dari pemilihan sebelumnya. 

Lebih dari 10 juta petugas pemilihan umum 
telah memastikan pemilihan yang adil dan 
lancar di seluruh negeri. Hal ini lebih dari 
total pemilih Hungaria dan Islandia jika 
disatukan bersama. Hal ini, bagaimanapun, 
bukan merupakan poin yang paling 
menarik. Lagipula, 900 juta hanya sebuah 
angka. Apa yang mengejutkan adalah 
keragaman dari 900 juta manusia yang 
memilih pemimpin, ideologi yang akan 
memerintah mereka, dan lintasan sosial-
ekonomi yang akan mereka ambil sebagai 
rakyat. Apa yang bahkan lebih luar biasa lagi 
adalah bahwa ritual demokrasi raksasa dari 
hampir seperdelapan jumlah umat manusia 
ini tidak dilakukan dengan kecepatan 
gerobak atau dengan ketelitian yang sangat 

Sementara banyak orang india yang masih 
tidak memenuhi syarat untuk memilih, 
pemilihan tahun 2019 ini merupakan pemilihan 
yang secara teknologis merupakan yang paling 
maju di dunia

Sebanyak 3.96 juta mesin pemilihan elektronik dikerahkan selama pemilihan kali ini
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tinggi. Hal ini melibatkan teknologi 
terbaru, manajemen alur kerja cepat, 
penyebaran keamanan yang luas dan 
aktivitas ekonomi yang lebih besar dari 
anggaran tahunan negara yang kecil.

BAGI BANyAk orANG INdIA
Pada Maret 2019, terdapat 2,293 pihak 
terdaftar di India yang mencakup 
tujuh partai nasional yang diakui 
dan 59 partai wilayah yang diakui. 
Berapa banyak ideologi, aspirasi 
daerah, manifesto dari semua 
pihak jika dijumlahkan? Sulit bagi 
mereka yang berasal dari bangsa 
yang monolitik untuk memahami 
ini. India secara resmi memiliki 22 
bahasa resmi yang diakui dan lebih 
dari 2,000 kelompok suku. Ada orang 
kulit putih, hitam, kuning dan coklat, 
dan seluruhnya dapat secara sah 
mengklaim bahwa mereka merupakan 

rakyat negara ini. Ada orang-orang 
dari wilayah perbukitan, daratan 
dan kepulauan. Pemilihan umum 
ini merupakan sebuah selebrasi 
dari tingkat keanekaragaman yang 
neurotik. Terdapat lima kandidat 
transgender dalam pergolakan ini, dan 
41,292 pemilih yang mendaftarkan 
diri dalam kategori “gender ketiga”, 
sebuah peningkatan dari sekitar 45 
persen dari angka kategori serupa 
pada tahun 2014, ketika EC pertama 
kali memberlakukan kategori ini. 
Mahant Bharatdas Darshandas 
merupakan satu-satunya pemilih di 
tempat pemungutan suara Banej, 
jauh di wilayah hutan Gir, rumah 
dari banyak singa Asia. Ia bercanda 
bahwa ia mencapai tingkat tertinggi 
pada angka persentase partisipasi 
sebanyak 100 persen! Pensiunan guru 
sekolah yang telah berusia 101 tahun 

Pada usia ke-101, 
Shyam Saran Negi 

dari Himachal 
Pradesh dilaporkan 

sebagai pemilih 
tertua di India

The number 
game

million electronic voting 
machines used 

3.96

 million new 
voters since 2014

83
days time taken 

for polling

39

million people 
were eligible to 
vote this time

900 15
million 18-19 

year olds 
eligible to 

vote

1.74
729

67.11% total voter 
turnout

million  Voter 
Verifiable Paper 
Audit Trail 
(VVPAT)units

million 
total number of 
women voters 

million polling 
stations were set 
up to conduct the 
elections, which is 
a new world record1

More than
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dari Himachal Pradesh, Shyam Saran Negi, 
yang telah menjadi pemilih sejak pemilihan 
pertama India pada tahun 1951, merupakan 
orang tertua yang memilih. Di ketinggian, 
15,256 kaki, Tashigang dI Himachal Pradesh 
telah bertindak sebagai tempat pemilihan 
umum dengan lokasi tertinggi di dunia. Di 
Arunachal Pradesh, para petugas mendaki 
sepanjang hari untuk mencapai satu orang 
pemilih. Nizamabad, Telangana menjadi 
wilayah pertama negara ini di mana 12 EVM 
berukuran besar digunakan pada setiap 
tempat pemungutan suara ketika 185 orang 
bersaing dalam pemilihan ini. Di sisi lain, 
84.3 juta orang telah memenuhi syarat untuk 
memberi pilihan mereka untuk pertama 
kalinya di pemilihan umum kali ini. Lima belas 
juta pemilih di sekitar 18 dan 19 tahun telah 
memenuhi syarat untuk memberikan pilihan 
mereka. Mereka biasanya sekelompok idealis, 
pemberontak, cerdas teknologi yang percaya 
diri tentang India yang baru dan tempatnya 
di bawah matahari.

tekNoloGI dAN BANyAk lAGI
Pesta pemilihan umum besar-besaran di India 
ini juga merupakan salah satu yang memiliki 
teknologi yang paling maju. Para petugas 
Komisi Pemilihan Umum mengerahkan 
total 1.74 juta unit VVPAT dan 3.96 juta 
mesin pemilih elektronik di 1,035,918 juta 
pos pemilihan umum di seluruh India pada 
pemilihan tahun 2019 ini. Ini juga kali 
pertama dimana EVM dan surat suara pos 
membawa foto dari seluruh kandidat beserta 
nama dan simbol partai mereka. Pemilihan 
kali ini juga menyaksikan penggunaan Jejak 
Audir Kertas Pemilih (VVPAT) di seluruh 
EVM sepanjang negeri, untuk pertama 
kalinya. EVM ini diuji segera sebelum hari 
pemilihan, di mana sejumlah sampel suara 
untuk setiap calon partai politik dimasukkan 
ke dalam setiap mesin di hadapan agen 
pemungutan suara untuk memastikan 
bahwa mesin tersebut beroperasi dengan 
handal. Mesin-mesin yang memberikan 
hasil tidak tepat akan diganti. Pemilihan kali 

Pemilih wanita berdiri di antrian panjang untuk melakukan pemilihan mereka di Udhampur, dekat Jammu
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BAIk dAlAM 
juMlAh PeMIlIh 
wANItA, dAN 
tINGkAt totAl dI 
seluruh NeGerI, 
PeMIlIhAN 
tAhuN 2019 INI 
dIhArAPkAN 
dAPAt MeNCAtAt 
rekor, seMAkIN 
MeMPerluAs 
PerAN INdIA 
seBAGAI NeGArA 
deMokrAsI 
terBesAr duNIA

new York times

Manajemen Institusi 
Internasional Demokrasi dan 

Pemilihan India (IIDEM), yang 
bekerja di bawah pengawasan 

Komisi Pemilihan India telah 
melakukan 53 program 

internasional dan melatih lebih 
dari 1,000 petugas pemilih dari 

30 negara. Bagi para petugas 
yang menyelenggarakan 

pemilihan di India, institusi ini 
telah menyelenggarakan 800 

program. Sekitar 40 petugas dari 
30 negara mengunjungi India 

tahun ini selama pemilihan ini 
untuk mengamati bagaimana 

jalannya pemilihan umum. Hal 
ini akan membimbing para 

petugas berdasarkan tantangan 
individual yang dihadapi setiap 

negara demokrasi. Institusi 
ini juga menjadi rumah bagi 

sebuah musium menarik 
yang memamerkan foto dari 

pemilihan parlemen India sejak 
pertama kali di tahun 1951-52. 

IIIDEM didirikan pada bulan Juni 
2011.

Tahukan 
anda?
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ini juga menyaksikan kampanye yang 
didorong teknologi paling mutakhir 
secara ekstensif dengan menggunakan 
sosial media, kamera drone dan kamera 
360 derajat untuk penyiaran dan banyak 
lagi. Sementara rakyat India masih 
belum bisa memilih secara online seperti 
orang Estonia, pemilihan kali ini secara 
teknologis merupakan pesta demokrasi 
termaju di dunia juga. Sekitar 270 ribu 
paramiliter dan 2 juta personel polisi 
negara juga turut memberikan dukungan 
dan keamanan organisasi di berbagai 
pos pemilihan suara selama tujuh fase 
pemilihan ini.

uANG yAGNA
Pusat manajemen Studi memperkirakan 
bahwa pemilihan kali ini, pengeluaran 
kampanyenya akan melebihi 7 miliar 
Dollar AS. Terdapat pengeluaran resmi 
dan tak resmi yang mencapai ratusan 
juta. Pemilihan di India ini menelurkan 

industri pendukung yang bernilai jutaan 
Dolar. Bisnis yang menyediakan teknologi 
hingga menimbun konsultasi data juga 
berkembang pesat. Komisi Pemilhan 
umum, contohnya, telah memesan 2.6 
juta botol tinta untuk memberikan tanda 
pada jari pemilih. Hanya biaya kertas 
dan pencetakan selebaran dan bahan 
pemilihan lainnya dapat memberi makan 
ratusan keluarga selama setahun penuh. 
Ukuran demokrasi India menciptakan 
partisipasi sebesar samudra. Tetapi jiwa 
sesungguhnya dari samudra manusia 
ini terletak pada keberagaman yang 
menghembuskan identitas budaya 
sinkretis yang oleh orang India disebut 
‘bangsa’.

halaman muka (searah 
jarum jam dari atas): 
Para siswa memegang 
spanduk yang menarik 
orang-orang untuk 
memilih bagi pemilihan 
Lok Sabha di Mumbai ; 
Para petugas pemilihan 
mengumpulkan EVM, 
VVPAT dan bahan 
pemilihan lainnya dari 
sebuah pusat distribusi 
di Jaipur, Rajasthan ; 
Seorang siswa terlihat 
membantu seorang 
wanita tua untuk 
melakukan pemilihan 
selama fase keenam 
pemilihan Lok Sabha 
di Delhi

Abhijit Majumber telah menjadi jurnalis 
ternama selama 23 tahun dan telah secara 
ekstensif melaporkan pemilihan umum di 
negara ini

Para petugas Komisi Pemilihan membawa EVM ke tempat pemungutan suara di sebuah desa suku di Kaza, salah satu tempat pemungutan suara paling terpencil di negara 
ini, yang berlokasi di wilayah Lahaul-Spiti di Himachal Pradesh, pada malam fase terakhir pemilihan umum India tanggal 12 Mei 2009
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Pemandangan dari 
PSLV-45 di Menara 

Umbilical
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Organisasi Penelitian luar angkasa india telah menambahkan pencapaian lain di 
puncaknya dengan keberhasilan peluncuran emiSaT dan 28 satelit kostumer internasional

angkasanya sendiri!
oleh PAllAvA bAglA, foto-foto iSrO

InDIA MenDAPAtkAn lAb RuAng

Ini bukan lelucon, tetapi pada 
tanggal 1 April 2019, India dan 
dunia mendapatkan ‘laboratorium 
luar angkasa mini’ pertamanya! Ini 
merupakan misi ke-47 dari roket pekerja 

India, Polar Satelit Launch Vehicle (PSLV), dan 
ini merupakan salah satu misi inovasi lagi baru 
yang juga memberikan India laboratorium 
terapung di luar angkasa dengan orbit 485 
km. Ini juga merupakan misi pertama kali di 
mana Organisasi Luar Angkasa India (ISRO) 
mengoptimalkan penggunaan roket tunggal 
untuk mengumpulkan tiga orbit yang berbeda.

Roket 320 ton, setinggi hampir 44 meter 
sebagai penumpang utamanya, EMIsat dengan 
berat 436 kg, sebuah satelit yang ditujukan 
untuk pengukuran spektrum elektromagnetik 
dan secara khusus dibuat untuk Organisasi 
Pengembangan dan Penelitian Pertahanan. 
Bersamaan dengan itu, peluncuran ini juga 
mengangkut 28 satelit kecil dari AS, Swiss, 
Lithuania dan Spanyol. Upaya ini termasuk 
20 satelit Flock-4A dan empat stasiun Lemur 
dari Planet Labs di California. Satelit-satelit ini 
ditempatkan di tiga orbit berbeda. Karena itu, 
dalam satu biaya peluncuran, tiga  
manfaat diraih.

PSLV-C45 injected India’s EMISAT into a 748 km sun-
synchronous polar orbit on April 1st, 2019, 17 minutes after lit-off
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This was also a first-of-a-
kind three-in-one mission 
where the indian space agency 
was optimising the use of a 
single rocket to garner three 
different orbits 

Berbicara setelah misi sukses ini, 
pemimpin ISRO, Dr K Sivan memberi 
selamat terhadap peluncuran kendaraan 
dan tim satelit yang terlibat di misi ini, 
dengan mengatakan, “Misi PSLV saat ini 
merupakan misi yang unik di beberapa 
sisi. Misi ini adalah varian baru, 
kendaraannya telah mencapai tiga orbit 
berbeda dan untuk pertama kali, tahap 
PS4 ditenagai panel surya.”

Ini merupakan misi tiga jam yang 
panjang dan pada akhir isi marathon 
ini, PSLV menempatkan ‘laboratorium 
apung mini India’ di orbit di gravitasi 
hampir nol. Untuk melakukan ini, ISRO 
mengkonversikan tahap akhir dari 
roket ini, atau PS4, menjadi platform 
orbit penuh. Tahap akhir dari roket ini 
biasanya berubah menjadi puing-puing 
luar angkasa setelah peluncurannya 
tetapi ISRO memutuskan untuk 
memperpanjang waktu hidupnya 
beberapa minggu dan membuatnya 
menjadi laboratorium luar angkasa. 

PS4, yang mengorbit pada orbit 
485 km, telah dicampur dengan panel 
surya, peralatan komunikasi radio 
dan tiga muatan atau satelit mini 
telah dimasukkan ke tahap roket yang 
dihabiskan ini. Muatan yang dibawa 
oleh PS4 ini adalah sistem identifikasi 
otomatis dari ISRO, Sistem Pengulangan 
Paket Otomatis dari AMSAT, India 
dan sebuah Penganalisis Potensi 
Perlambatan Laju untuk studi ionosfer 
dari institus Teknologi Ilmuwan Luar 
Angkasa India. Ini semua merupakan 
muatan eksperimental di mana para 
peneliti telah diberi tumpangan gratis ke 
luar angkasa untuk menguji teknologi 
futuristik.

Sivan, mengatakan pada PSLV 
C-45, misi ini merupakan misi spesial 
dalam arti, untuk pertama kalinya PSLV 
memiliki tiga misi orbit dalam satu atas: Tahap inti (pertama) PSLV-C45 dengan empat tali pengikat di dalam Gedung Perakitan Kendaraan 

bawah (kiri ke kanan): Tahap PSLV-C45 Ketiga dan Keempat pada Fasilitas Persiapan Tahap
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‘tIdAk BANyAk NeGArA yANG MeNCoBA MeNGGuNAkAN keMBAlI 
tAhAP roket BekAs. INI telAh MeMBukA erA BAru uNtuk 
PeNelItIAN luAr ANGkAsA yANG MurAh NAMuN eFektIF deNGAN 
MeMANFAAtkAN lABorAtorIuM luAr ANGkAsA MINI INovAtIF INdIA’

Dr k sivan
Pemimpin ISRO

penerbangan. Pada awalnya, satelit 
prinsip ini diluncurkan pada orbit 
784 km, kemudian PS4 berfungsi dua 
kali untuk mengurangi orbit menjadi 
504 km, di sana PSLV meluncurkan 
28 satelit kostumer kemudian PSLV 
kembali dinyalakan dan PS4 dibakar 
dua kali untuk mengurangi orbit ke 485 
km, di sini PS4 kini berfungsi sebagai 
plaform orbit.

Tidak banyak negara yang mencoba 
untuk menggunakan kembali tahap 
roket yang bekas. Menurutnya, 
“Hal ini akan memberikan peluang-
peluang baru bagi para pemula dan 
peneliti universitas untuk membuat 
bidang luar angkasa secara optimal 
menjadi muatan yang layak. Selain 
itu, pengguna juga tidak perlu lagi 
berjuang untuk membuat satelit 
penuh yang mereka, yang mereka 
butuhkan adalah untuk membuat nilai 
sisa eksperimen luar angkasa mereka 
benar-benar menjadi sebuah pekerjaan 
yang harus dilakukan oleh ISRO. Sivan 
menambahkan, “Cara ini membuka 
sebuah era baru untuk penelitian ruang 
angkasa yang murah namun efektif, 
dengan memanfaatkan laboratorium 
luar angkasa mini inovatif.

PSLV-C45 yang Terintegrasi 
Penuh pada Mobile 
Launch Pedestal, keluar 
dari Gedung Perakitan 
Kendaraan

Pallava Bagla merupakan penulis sains 
yang berbasis di New Delhi dan penulis 
buku bersama dari buku laris, Reaching 
for the Stars: India’Journey to Mark and 
Beyond
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dengan sukses dari misi Shakti, india telah menjadi 
negara keempat yang memperoleh kemampuan 
khusus dan modern. hingga kini, hanya aS, Rusia 
dan Cina yang memiliki kemampuan untuk 
mencapai target hidup di luar angkasa

Pengubah Keadaan

oleh PAllAvA bAglA 

MIsI shAktI



Di pagi hari tanggal 27 Maret 2019, 
sebuah roket khusus diterbangkan 
dari Pulau Dr APJ Abdul Kalam 
di lepas pantai Odisha di Teluk 
Benggala yang mengubah arah 

sejarah bagi bidang luar angkasa India sekali 
dan untuk selamanya. Kode yang bernama 
‘Misi Shakti’ Organisasi Penelitian dan 
Pengembangan Pertahanan ini mempelopori 
misi rahasia yang melumpuhkan dalam satu 
serangan ‘hit to kill’ yang menghancurkan 
satelit langsung India sendiri, sekita 300 km di 
atas Bumi.

Perdana Menteri Narendra Modi melakukan 
pengumuman yang menakjubkan pada siaran 
nasional dan mengatakan bahwa dalam 
perjalanan setiap bangsa, akan ada saat-saat 
yang membawa kebanggaan tertinggi dan 
memiliki dampak bersejarah pada generasi 
yang akan datang. “Misi Shakti adalah misi 
yang sangat kompleks, yang dilakukan dengan 
kecepatan tinggi dan presisi yang luar biasa. 
Hal ini menunjukkan ketangkasan yang luar 
biasa dari para ilmuwan luar biasa India dan 
keberhasilan program luar angkasa kami,” 
katanya.

India telah bergabung dengan kelompok 
empat negara yang terpilih yang memiliki 
kapasitas peluncuran senjata anti-satelit. Sejauh 
ini hanya Rusia, Amerika Serikat dan Cina yang 
memiliki kemampuan ini. Cina melakukan uji 
coba ini pada tahun 2007 pada jarak 865 km 
di atas Bumi, menghasilkan ribuan keping 
puing ruang angkasa yang masih mengancam 
Stasiun Luar Angkasa Internasional, melalui 

kemungkinan tabrakan luar angkasa. 
Pembangunan misi penting ini di letakkan lebih 
dari satu dekade yang lalu ketika India memulai 
pembangunan dari program Pembangunan 
Misil Balistik. Menurut DRDO, langkah terakhir 
untuk uji kritis ini diberikan pada tahun 2016, 
dan butuh waktu dua tahun untuk menguasai 
teknologi kompleks sekitar 150-200 ilmuwan 
yang bekerja keras untuk mewujudkan hal ini. 

Dalam penerbangan tiga menit ini, rudal 
tiga tahap seberat 19 ton dengan panjang 13 
m yang menempuh jarah sekitar 300 km ke 
luar angkasa yang dipandu oleh komputer di 
atas Teluk Benggala. Pada tabrakan ini, pencari 
infra-merah misil BMD mendaratkan langsung 
740 kg Microsat-R dan membunuhnya dalam 
satu tembakan. Dr VK Saraswat, ilmuwan misil 
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‘keseluruhAN uPAyA INI dIlAkukAN dI dAlAM NeGerI. INdIA 
BerdIrI tINGGI PAdA kekuAtAN luAr ANGkAsA! INI AkAN 
MeMBuAt INdIA leBIh kuAt, BAhkAN leBIh AMAN dAN terus 
MeMAjukAN PerdAMAIAN dAN hArMoNI.’

narendra Modi
Perdana Menteri India

Misil Interceptor 
Misil Balistik 
(BMD) yang 
dikembangkan 
DRDO berhasil 
diluncurkan

PM Narendra Modi addresses the nation after the success of 
Mission Shakti
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dan mantan ketua DRDO dan kini merupakan 
anggota dari kebijakan think tank nasional 
NITI (Institusi Nasional untuk Mengubah India) 
Aayog mengatakan bahwa hal itu sama saja 
dengan menembakkan peluru dengan peluru 
luar angkasa. 

India melakukan tes secara khusus dalam 
orbit Bumi rendah untuk memastikan bahwa 
tidak ada puing-puing luar angkasa. “Apapun 
puing-puing yang dihasilkan akan membusuk 
dan jatuh kembali ke bumi dalam beberapa 
minggu”, sebuah pernyataan  diterbitkan oleh 
Kementerian Luar Negeri India mengatakan 
bahwa Dr Reddy mengatakan bahwa sebagian 
besar dari 300 keping puing kemungkinan 
akan membusuk dalam 45 hari. Kementrian 
Luar Negeri kemudian menambahkan bahwa 
India tidak melanggar hukum atau Perjanjian 
internasional manapun yang merupakan pihak 
atau kewajiban nasional dengan melakukan tes 
A-SAT.

Kementrian Luar Negeri juga mengklarifikasi 
bahwa uji coba ini tidak ditujukan untuk 
melawan negara manapun. “Pada saat yang 
sama, pemerintah berkomitmen untuk 

atas: Dr G Satheesh Reddy, Kepala DRDO; bawah: Peluncuran roket di pulau Dr APJ Abdul Kalam 
di Odisha
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Ahli strategi dan 
teknorat sedang 
berunding tentang 
“Misi Shakti” selama 
interaksi khusus yang 
diselenggarakan oleh 
DRDO di New Delhi

indai melakukan uji coba secara khusus 
dalam orbit Bumi rendah yang terencana 
untuk memastikan bahwa tidak ada puing-
puing luar angkasa

memastikan kepentingan keamanan 
nasional negara ini dan waspada terhadap 
ancaman yang datang dari teknologi 
yang akan muncul. Kemampuan yang 
dicapai melalui uji coba misil anti-satelit 
ini memberikan pencegahan yang dapat 
diandalkan melawan ancaman terhadap 
pertumbuhan aset berbasis luar angkasa 
dari misil-misil jarak jauh, dan proliferasi 
dalam jenis dan jumlah misil,” katanya.

Banyak pengamat merasa keputusan 
untuk melaksanakan ‘Misi Shaksi’ ini 
setara dengan besarnya untuk India yang 
melakukan ledakan nuklir bawah tanah 
di Pokhran pada tahun 1998. India telah 
menemukan tempat di atas meja tinggi di 
mana ia dapat secara efektif berpartisipasi 
dalam diskusi masa depan tentang 
bagaimana konvensi global dan hukum 
yang akan membentuk cara bagaimana 
ranah luar angkasa dimanfaatkan. PM 
Modi yang tampak sangat gembira 
mengatakan bawah keseluruhan upaya ini 
dilakukan di dalam negeri. “India berdiri 
tinggi pada kekuatan luar angkasa! Ini 
akan membuat India lebih kuat, bahkan 
lebih aman dan akan terus memajukan 
perdamaian dan harmoni.”

Mission Shakti Decoded

What
As part of the mission, 
an anti-satellite (A-SAT) 
weapon was launched 
and it targeted an 
Indian satellite 
which had been 
decommissioned. 

Where
The launch was carried 
out from DRDO’s testing 
range in Odisha’s 
Balasore.

When
The preparations for 
the mission began 
in 2016 and several 
tests were conducted 
in 2017 before the 
final test happened in 
March, 2019. 

Special sensors were used to track 
the satellite which was placed at a 
height of 300 km. 

The mission has demonstrated 
India’s ability to detect, target and 
destroy objects in space. 



Potret

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  32  | 

PeRAyAAn
musim Semi
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Bulan april menandai permulaan dari tahun 
baru india. Bulan ini juga merupakan saat 
dimana berbagai perayaan panen dilakukan 
di seluruh negeri. inilah sekilas tentang 
bagaimana india merayakannya

R O n G A L I 
B I h u
Dirayakan di wilayah Assam, 
Rongali Bihu menandai 
permulaan dari tahun baru 
Assam dan juga musim panen. 
Orang-orang mengagumi 
pakaian tradisional dan 
pertunjukan tarian Bihu.

halaman muka: Anak-anak 
berpose untuk sebuah gambar 
selama perayaan Bihu di Assam

Atas: Seorang penari 
mempertunjukan tari Bihu 
selama pagelaran sebuah 
lokakarya di Guwahari, Assam 
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P e R AyA A n 
G A n G A u R  & 
M e w A R
Atas: Para wanita berpartisipasi di 
perayaan Gangaur di Udaipur, Rajasthan

halaman Muka Atas: Para artis rakyat 
melakukan pertunjukan selama 
perayaan Mewar di Udaipur, Rajasthan

halaman Muka bawah: Para wanita 
memegang berhala kecil Siwa dan Gauri 
selama perayaan Gangaur di Rajasthan 

gangaur dirayakan di seluruh Rajasthan 
dengan penuh semangat oleh kaum wanita, 
yang menyembah istri dewa Siwa, gauri. 
Perayaan ini merupakan perayaan musim 
semi, panen dan kesemarakan pernikahan 
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P u T h A n D u
Seorang penyanyi Carnatic 
melakukan pertunjukan di 
Ontario, Kanada saat 
Puthandu, tahun baru 
tradisional Tamil 

G u D I PA D w A
halaman muka (searah 
jarum jam dari atas): 
Orang-orang dengan 
mengenakan pakaian 
tradisional mereka 
mengambil bagian dalam 
sebuah prosesi untuk 
merayakan tahun baru 
Marathi, Gudi Padwa, di 
wilayah Girgaon, Mumbai
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dirayakan oleh orang-orang Konyak dari nagaland, perayaan 
aoling menandai tibanya musim semi dan melakukan doa 
untuk hasil panen yang baik

S E O R A N G  P R I A 
A O L I N G
A Konyak selama perayaan Aoling di 
wilayah Mon, Nagaland
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B A I S A K H I
Salah satu perayaan paling utama 
kaum Sikh, Baisakhi menandai 
waktu panen dari tanaman rabi. 
Orang-orang melakukan 
pertunjukan bhangra dan gidda 
sebagaimana mereka tenggelam 
dalam semangat kemeriahan. 

Atas: Anak-anak gasi berlari di 
sepanjang ladang gandum di 
pinggiran Amritsar, Punjab, pada 
malam Baisakhi

kiri: Para penyembah menyalakan 
lilin pada perayaan Baisakhi di Kuil 
Emas di Amritsar, Punajab
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Sukses besar yang telah 
dihasilkan oleh hari internasional 
Yoga selama beberapa tahun 
terakhir di seluruh dunia dengan 
jelas mengindikasikan bahwa 
india telah berhasil dalam 
melestarikan tradisi kuno untuk 
generasi mendatang

yAng lebIh bAIk

oleh bhArAt thAkur 

Yoga untuk dunia

Di India, secara tradisional, 
setiap kegiatan 
atau even, baik itu 
pembicaraan, doa atau 
makanan akan diakhiri 

dengan “Om shanthih shanthih 
shanthih”, yang berarti “damai, damai, 
damai untuk semua”. Nyanyian ini 
meringkas visi peradaban India dan 
kontribusi abadinya kepada dunia, 
tidak hanya hari ini, tetapi jauh 
sebelum sejarah dicatat.

Jika pernah ada satu sains 
komprehensif yang telah memetakan 
cara bagi setiap manusia, tanpa 
kecuali, untuk mendapatkan kualitas, 
tingkat pencapaian, dan posisi dalam 
kehidupan seperti ini, maka ilmu 
pengetahuan itu adalah yoga.

Yoga Sutra dari Patanjali, salah satu 
naskah definitif tentang yoga, dimulai 

Komisaris Tinggi India untuk 
Malaysia, Mridul Kumar 

memimpin para penggemar 
yoga di Goa Baru di Malaysia 

selama edisi keempat dari Hari 
Internasional Yoga
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dengan pernyataan visi yang mendalam, 
“yogah chitta vritti nirodhana. tada 
drushtuh svaroope awasthanam” (yoga 
merupakan proses dengan bantuannya 
kita dapat menghentikan modifikasi 
dari pemikiran manusia. Kemudian 
ketenangan dicapai dalam keadaan 
alami).

Jika seseorang menilai apa yang 
bisa menjadi kontribusi terbesar India, 
peradaban hidup tertuan di dunia, untuk 
umat manusia, dapat dikatakan bahwa 
itu adalah institusi dari guru-shishya, 
tradisi guru-murid. Dari kitab suci tertua 
di dunia, Rig Veda, hingga 
Upanishads, ke buku-buku 
kuno India tentang yoga, 
tantra, ayurdeva, astronomi, 
trigonometri, arsitektur, 
hukum, logika, alkimia, 

metalurgi, seni .. peran dari guru suci 
atau ‘guru’ telah dihormati dan dipegang 
di atas seluruh pencapaian, posisi, 
peran dan hubungan dalam hidup. 
Tubuh dari materi yoga tidak diturunkan 
melalui buku. Materi ini diturunkan 
dari seorang guru suci, atau ‘guru’, ke 
murid yang paling layak yang telah 
mencapai tujuan ini. Kemudian, kita 
senantiasa memiliki para yogi di India, 
yang telah mewujudkan ajaran yoga, dan 
oleh karena itu, hingga hari ini, aliran 
kebijaksanaan kuno ini masih tetap 
relevan.

kiri bawah: PM Modi 
mempertunjukkan yoga 
bersama para peserta 
di Dehradun selama 
edisi keempat dari Hari 
Internasional Yoga pada 
tahun 2018

kanan bawah: Edisi 
keempat dari Hari 
Internasional Yoga yang 
sedang dirayakan di 
Capitol Hill di Roma, 2018 

Tanggal 21 Juni telah diakui sebagai 
hari internasional Yoga oleh majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
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FACTS YOU DID 
NOT KNOW 

ABOUT THE IYD 

RBI released two 
commemorative 
coins of 
denominations of INR 
10 and 100 in 2015 

tahun sendiri. Ini adalah ilmu dari 
aktualisasi diri, ilmu untuk menjadi 
versi dari yang terbaik yang anda bisa.

Salah satu di antara banyak 
pendekatan yoga yang beragam dan 
terkanl di zaman modern ini adalah 
Ashtanga – atau pendekatan delapan 
tungkai, yang disajikan pada Yoga 
Sutra. Kedelapan elemen ini adalah 
Yama atau disiplin, Niyama atau 
tugas, Asana atau postur, Pranayama 
atau pengaturan dari kekuatan 
hidup, Pratyahaara atau penguasaan 
alat indera, Dharana atau atau 
pengarahan tunggal, Dhyaana atau 
mediasi, dan Samadhi atau makhluk. 
Dalam perwakilan yoga ini, fisik 
tubuh, jiwa maupun raga semuanya 
dibahas. Yoga, dapat, oleh karena itu, 
dideskripsikan sebagai cetak biru dan 
peta jalan terperinci untuk transmulasi 
setiap manusia menjadi seorang 
Buddha, atau yang Tercerahkan, and 
transformasi dari masyarakat menjadi 

Ringkasnya, apa yang telah 
disumbangkan oleh orang-orang 
kuno ini ke dunia modern, adalah 
bahwa mereka mengatakan bahwa 
tubuh, pikiran dan jiwa yang jernih 
dan cerah, adalah kontribusi terbaik 
terhadap perdamaian dunia. Dan ini 
merupakan visi dari yoga – untuk 
mencerahkan umat manusia. Metode 
ini selalu bersifat rasional. Yoga tidak 
ingin anda untuk percaya, atau untuk 
meninggalkan keyakinan anda, tetapi 
untuk bereksperimen dan mencari 

Edisi keempat dari 
Hari Internasional 
Yoga yang sedang 

dirayakan di taman 
Al-Madi, Riyadh, 
Arab Saudi pada 

tahun 2018

All of this happened during 
the last four editions of the 

International Day of yoga 

In 2015, the event 
entered the Guinness 
World Record for the 
largest yoga lesson at 
a single venue, at New 
Delhi’s Rajpath

A second Guinness 
World Record 
was ser for most 
nationalities in a 
yoga session in 2015
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In 2018, PM Modi did 
yoga with 50,000 
people at Dehradun’s 
Forest Research 
Institute 

In 2018, IAF officials 
did yoga in air and 
performed vayu-
namaskar and vayu-
padmasan

Women officers of the 
Indian Army did Yoga 
at the Bhagirathi-II 
peak, setting a new 
world record in 2018

ITBP personnel 
performed yoga at a 
freezing temperature 
of -25 degrees in 
Ladakh in 2017 

Yoga mempertahankan fleksibilitas 
tulang belakang dan diyakini bahwa 
menjaga tulang belakang tetap fleksibel 
akan menyembuhkan banyak masalah 
kesehatan. Fungsi tulang belakang yang 
efektif dan peningkatan fungsi sistem 
peredaran darah, pencernaan, limfatik 
dan sistem lainnya yang mengarahkan 
seseorang mendapatkan kesehatan 
yang lebih baik. Kriya membantu 
membersihkan organ dalam. Pranayama 
memperkuat sitem pernapasan 
sementara bandha mengembalikan 
keseimbangan hormon di tubuh. Teknik 
relaksasi membantu individu untuk 
rileks dan tidak tertekan dan meditasi 
membantu untuk menenangkan dan 
menyeimbangkan pikiran

yoga Artistik
Bentuk yang lebih baru dari yoga, 
Yoga Artistik berfokus pada kekuatan, 
fleksibilitas, ketahanan kardiovaskular, 
ketangkasan dan koordinasi. Yoga 
ini lebih intens dan menadakan 
sekelompok otot, meningkatkan 
tingkat energi dan juga membantu 
mereka yang sedang mencoba untuk 
menurunkan berat badan. Melibatkan 
keseluruhan spektrum yoga asana, 
yoga ini tidak membatasi diet tetapi, 
sebagaimana para praktisi menjadi 
lebih fit, fleksibel dan mampu 
mengembangkan stamina lebih, 
mereka akan otomatis mengadopsi 
kebiasaan makan yang lebih baik. 

Bagaimana 
Yoga Bekerja

ini tidak hanya diamati tetapi juga 
dirayakan oleh banyak orang dari 
setiap negara, yang termasuk dalam 
beragam pemanggilan, kebangsaan, 
agama dan orientasi. Ini dimungkinkan 
karena Perdana Menteri Modi, yang 
menjadi praksisi yoga juga, mengerti 
apa yang yoga dapat lakukan kepada 
setiap umat manusia dengan membuat 
mereka ceria, optimis, dan cinta 

keseluruhan yang damai, bersemangat 
dan gembira.

Dengan ditetapkannya 21 Juni 
sebagai Hari Internasional Yoga (DIY) 
oleh Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, 
melalui upaya Perdana Menteri 
India, Narendra Modi, yoga kini 
telah memasuki kesadaran populer 
seluruh umat manusia, dengan hari 

Edisi keempat dari Hari International Yoga yang dirayakan di Jakarta, pada tahun 2018

The Indian postal 
department released 
commemorative 
stamps, first day 
covers and minisheet 
in 2015 
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damai, dan yoga dapat oleh karena 
itu mengubah tatanan dunia saat ini. 
Yoga meningkatkan seorang individu 
dan individu yang lebih baik akan 
membentuk masyarakat, negara dan 
dunia yang lebih baik pula.

Selama dua dekade terakhir 
dan khususnya empat tahun 
terakhir, yoga telah menjadi portal 
dimana dunia pada umumnya telah 
terhubung dengan daya tarik India 
yang nyata dan abadi, kekuatan 
kelembutannya.

Alasan mengapa India pernah 
menyumbang 25 persen dari PDB 
dunia dan merupakan ibu kota 
pengetahuan dunia, adalah karena 
nilai peradabannya yang kuat dan 
visioner yang begitu melekat dalam 
warisan yoga. Semakin populernya 
yoga dan IDY dapat membantu 
mencapai hal yang sama kembali.

Pada saat dunia melihat 
bagaimana menangani lompatan 

besar dalam teknologi, bagaimana 
berpindah dari satu tingkatan evolusi 
tanpa rentan terhadap konfil, tanpa 
harus membayar harga kemiskinan, 
penyakit dan pengucilan, yoga 
berubah menjadi alat hebat untuk 
membentuk dan memperkuat 
hubungan antar pemimpin yang 
menghargainya, orang-orang yang 
mempraktekkannya dan dalam 
hal ini, di antara semua pemegang 
saham di komunitas global. Hari 
yang didedikasikan kepada yoga 
telah membantu India melestarikan 
aliran kesehatan yang relevan kepada 
generasi umat manusia saat ini dan 
akan datang.

Thakur, merupakan pendiri dari Yoga 
Artistik, sebuah gaya yoga yang 
merupakan kombinasi dari pengetahuan 
yoga dengan pengobatan olahraga. 

Seorang guru yoga dengan reputasi internasional, Thakur 
mempraktekkan dan mengajarkan Yoga Artistik.

Edisi keempat dari 
Hari Internasional 
Yoga yang sedang 
dirayakan di 
Stadiun Nasional 
Bangabandhu di 
Dhaka, Bangla-
desh, pada tahun 
2018

Orang-orang merayakan edisi keempat dari Hari Internasional Yoga di Riga, Swedia pada tahun 2018
Edisi ketiga dari 
Hari Internasional 
Yoga yang 
dirayakan di 
Kamboja pada 
tahun 2017
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Sebagaimana dua sejararawan bersiap untuk berangkat menjelajahi wilayah Seni 
lodhi di new delhi, mereka baru menyadari bahwa seni publik sebenarnya dapat 
menjadi agregator bagi perubahan sosial yang halus, namun patut diperhatikan

berbicara
oleh ShAleen WAdhWAnA & PAtAnjAli Pundit
PhotograPhs SOurAbh gOSWAMi

DInDIng-DInDIng yAng
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Sebuah dinding yang 
dilukis dengan rumit 
di koloni Lodhi yang 

menampilkan adegan-
adegan sehari-hari
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 atas: Sebuah karya yang 
terinspirasi dari Kathakali di 

Lodhi Colony

 bawah: Sebuah dinding hijau 
yang dihiasi dengan lukisan 

gajah, membuatnya menjadi 
sebuah latar belakang yang 

bagus untuk pepohonan

Penjual gelap berdiri di pinggir 
jalan menjual barang-
barangnya; seorang sardaji 
duduk di belakang tumpukan 
buku sambil membaca 

koran; tak jauh dari tempat tersebut, 
seorang penjaga toko mengawasi 
manisan jualannya karena seekor sapi 
tampak memandang… Tampaknya 
tidak ada yang luar biasa dalam adegan 
klasik dari pedesaan dan perkotaan 
India. Satu-satunya aspek unik yang 
ada adalah figur yang jelas yang jelas 
yang sangat besar dan merupakan 
bagian dari mural jalanan ini! Hal ini 
sangat luar biasa tetapi karya-karya 
raksasa dan berwarna dari seni ini telah 
sepenuhnya berubah menjadi sebuah 
koloni perumahan yang tenang di 
New Delhi. Dari sebuah lingkungan 
yang tidak terlalu mencolon dengan 
bangunan-bangunan biasa yang sama, 
kini Lodhi Colony telah menjadi sebuah 
kaleidoskop berdengung dari sebuah 
dunia paralel; sebuah kanvas hidup 
yang membawa kepada kisah-kisah 

kehidupan dari sekitar kita dan luar 
kita! Dinding-dinding yang kosong di 
sepanjang jalan telah menjadi kanvas 
bagi para seniman dari India dan 
seluruh dunia, yang telah mengubah 
wilayah ini menjadi wilayah seni publik 
India. 

MAsA lAlu
Wilayah perumahan Lodhi di Selatan 
Delhi ini dibangun sekitar tahun 1940-
an untuk menampung para pegawai 
pemerintah. Kompleks yang merupakan 
lingkungan perumahan terakhir yang 
dibangun selama zaman penjajahan 
Inggris, merefleksikan konstruksi 
neoklasik dengan penempatan rumah 
seperti barak, yang merupakan sebuah 
fitur standar dari arsitektur kolonial. 
Hari ini, setelah bagian-bagian ini 
dilukis oleh para seniman sebagai 
bagian dari proyek seni publik, tribun 
koloni ini telah bertransformasi. 
Dengan dinding-dinding, jalanan dan 
lorong-lorong yang penuh dengan 
warna mencolok, toko-toko dan 
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kafe-kafe yang unik yang mengubah 
diri mereka menjadi galeri seni dan arus 
pengunjung tanpa henti, lingkungan 
ini telah melesat di tangga popularitas 
dan mendapatkan sebuah moniker baru: 
wilayah Seni Lodhi. Seni jalanan dan 
seni publik, sebagaimana kini secara 
populer dikenal, telah lahir dari sebuah 
ide sederhana bahwa seni tidak hanya 
dibatasi pada kanvas bagi sekelompok 
orang tertentu. Lingkungan ini telah 
memperoleh penerimaan legal dan sosial 
dan oleh karena itu, membedakan dirinya 
dari vandalisme grafitti pada tahun 
1960-an. Dikatakan bahwa seni publik 
menambahkan kegembiraan bagi kota-
kota yang padat, membawa kelegaan 
dalam kehidupan dari para penduduk 
perkotaan yang sibuk. Pada Lodhi Colony, 
perubahan ini terlihat di sekitar kita. 

MeruBAh PolA PIkIr
Karya-karya seni ini tidak hanya membuat 
dinding-dinding tersebut menjadi koloni 

yang indah, karya tersebut tampaknya 
juga membuat lingkungan lebih bersih 
dan bahagia! Para penduduk, pedagang 
kaki lima, penjaga toko dan para pekerja 
kota telah menjadikan kebanggaan 
komunitas-kolektif-warga negara 
sebagai salah satu hasil utama yang 
tidak berwujud dari proyek ini. Seni kini 
telah merembes ke tatanan sosial koloni. 
Dari para penduduk yang memastikan 
eksterior rumah mereka terawat dengan 
baik dan anak-anak yang bangga 
melestarikan seni tersebut, hingga 
pemilik toko lokal yang dengan bangga 
memamerkan karya seni dan lukisan 
yang telah menampung debu di lemari 
yang tertutup, keseluruhan lingkungan 
ini kini sedang merayakan seni. Bahkan 
sederet kafe yang populer telah 
menambahkan elemen-elemen seperti 
proyeksi holografik dan kotak suvenir 
yang dirancang khusus pada interior 
monoton yang sebelumnya mereka miliki. 
Wilayah ini telah membawa rasa hormat 

atas: Surat-surat bagi Lodhi, 
Terinspirasi dari isyarat-isyarat visual 
dari kotak korek api India kuno, mural 
warna-warni karya Yok dan Sheryo 
(kiri) dan mural karya Sam Lo (Kanan) 
seakan memberitahu kita kisah tentang 
bagaimana tindakan seekor burung 
pipit kecil yang terikat dengan nasib 
orang lain; 

bawah: Seniman India, Blaise Joseph 
memilih untuk membuat potret dari 
sosok ibu yang memiliki manifestasi 
yang beragam
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St+art india Foundation telah diundang oleh dUaC untuk 
menyusun sebuah rencana delhi Public art master Plan 
untuk memasukkan seni ke dalam tatanan kota delhi

baru kepada seni jalanan, dengan acara-
acara seperti Pameran Seni India yang 
menyelenggarakan jalan-jalan di wilayah 
ini pada bulan Feburari ini dan berbagai 
galeri yang siap mewakili para seniman 
jalanan dalam daftar galeri mereka. 

Proyek
Apa yang dimulai sebagai percobaan tiga 
dinding pada tahun 2015 ini memberikan 
bentuk pada ide: orang-orang dibalik 
proyek ini, NGO St+art (Seni+Jalanan) 
India, yang menyadari Lodhi Colony 
memiliki apapun yang dibutuhkan seni 
distrik: dinding-dinding luas, jalanan lebar 
dan tata letak yang tidak berantakan. 
Pada tahun 2016, sebagai bagian dari 
Perayaan Seni Lodhi, seni ini telah meluas 
ke 25 karya dan pada tahun 2016, seni 
distrik ini telah dibentuk. Tahun ini, para 

seniman internasional juga diundang 
untuk membagikan warna mereka ke 
dinding-dinding ini. Hari ini, wilayah 
ini mencakup karya-karya dari para 
seniman India seperti, Sajid Wajid, Sameer 
Kulavoor dan Hanif Kureshi, dan para 
seniman internasional mulai dari Daan 
Botlek dari Belanda, Yok dan Sheryo dari 
Singapura, dan Yoh Nagao dari Jepang. 
Sebelum perayaan ini dibuka, selebaran 
kuesioner disebar ke hampir 7,500 rumah 
di lingkungan ini, mengundang mereka 
untuk menjadi bagian dari berbagai 
perayaan. Ketika perayaan ini dibuka, 
perayaan ini menampilkan sebuah dinding 
khusus ‘Saath Saath’ yang dilukis oleh para 
seniman dan penduduk dalam upaya untuk 
membuat seni ini benar-benar demokratis 
dan untuk menghidupkan sebuah rasa 
kepemilikan dan kebanggaan masyarakat.

 Bentuk seni pribumi juga telah diberikan 
ruang bagian mereka di dinding-dinding 
koloni Lodhi ini
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seMuA terMAsuk
Para pendiri dari St+art, Arjun Bahl, Akshat 
Nauriyal, Thanish Thomas, Hanif Qureshi 
dan Giulia Ambrogi, ingin membawa seni ke 
khalayak yang lebih luas dan untuk membuat 
seni dapat diakses bagi semua. Organisasi 
ini bertujuan untuk membawa seni keluar 
dari ruang konvensional dan membuatnya 
menjadi sebuah bagian penting dari bagian 
kota. “Seni di ruang publik memberdayakan 
masyarakat dan memungkinkan mereka untuk 
berpikir luas. Seni membuka dialog antar orang 
ke orang,” kata mereka.

jAlAN lurus
Menjunjung tinggi etos dari relevansi kontekstual 
dan budaya, yang berarti tidak ada pencitraan 
politik dan budaya atau agama, karya seni ini 
juga merefleksikan kenyataan seperti deforestasi, 
perubahan iklim dan keberagaman sosial. 
Selanjutnya, kolaborasi St+art dengan Akses untuk 
Semua, telah mengarah ke lima dinding dengan 
elemen-elemen taktil, dan penelusuran kurasi 
khusus bagi anak-anak tunanetra. Proyek ini kini 
didukung oleh Uni Eropa. Apa yang masih harus 
dilihat adalah dampak yang berkesinambungan 
dari seni publik, dan evolusi dari kolaborasi 
multi-dimensional. Wilayah Seni Lodhi ini kini 
tidak diragukan lagi menjadi agregator yang 
telah memungkinkan perubahan ini terjadi, dan 
pembukaan perjalanan ini sangat penting bagi 
publik untuk berpartisipasi di dalamnya.

kanan: Anak-anak sedang 
menikmati pertunjukan 

musik rakyat selama 
Perayaan Seni Lodhi; 

bawah: Para penduduk 
melukis dinding ‘Sath 
Sath’ selama Perayaan 

Seni Lodhi
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Shaleen Wadhwana merupakan seorang penulis seni 
yang terkenal. Terlatih secara akademis di Seni Sejarah 
dan Liberal, ia mengajar, membimbing dan menulis 
tentang seni untuk mendekatkan para penonton 
kepadanya.

Seorang lulusan dari Universitas Kolombia 
dan Sekolah Ekonomi London, Patanjali Pundit 
merupakan seorang sejarawan, penulis sekaligus 
wirausahawan.
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$124.45118,800
Investasi miliaran 
dalam prosesnya

Pekerjaan 
sesungguhnya

didirikan pada tahun 2009, invest india, organisasi nirlaba di bawah 
Kementrian Perdagangan dan industri india, telah muncul sebagai toko serba 

ada untuk berinvestasi di india

invest india
oleh nb rAO

DAMPAk DARI

PenghARgAAn yAng DIteRIMA oleh 
InVest InDIA :

Penghargaan UNCTAD tahun 2018 
untuk mempromosikan investasi dalam 
pembangunan berkelanjutan

Proyek investasi terbaik selama tiga tahun 
berturut-turut – 2016, 2017 dan 2018 – pada 
pertemuan Investasi Tahunan, UEA

Penghargaan Investasi 2016 dari Asosiasi 
Lingkar Samudra Hindia (IORA)

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 
Penghargaan Promosi Investasi Perdagangan 
dan Pembangunan atas keunggulan dalam 
bermitra untuk promosi investasi

174,543
Permintaan bisnis

$ 33.49
Investasi FDI 

miliartotal di India 
(April-Desember 

2018)
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seiring negara ini memasuki 
era yang paling cocok untuk 
berinvestasi asing, berbagai 
perusahaan multi-nasional 
terkejut dengan ‘New India 

Experience’. Dorongan investasi ini telah 
didorong oleh berbagai skema pemerintah 
yang berfokus pada kemudahan dalam 
melakukan bisnis di India dan tim individu 
muda yang sangat bersemangat dalam 
memimpin transformasi ke sebuah India 
yang baru dan lebih baik. Selain dukungan 
luas dari otoritas kepemerintahan, beberapa 
organisasi yang mendorong dan memfasilitasi 
investasi ini telah baru-baru ini dibentuk. Di 
antara yang paling ternama dari organisasi 
adalah Invest India, yang didirikan pada 
tahun 2009, organisasi ini merupakan 
badang nirlaba di bawah Departemen untuk 
Perdagangan Internal dan Industri Promosi, 
Kementrian Perdagangan dan Industri. Invest 
India sedang berada di wilayah terdepan 
dari kampanye untuk mengedukasi para 
investor pontensial dari seluruh dunia 
tentang peluang berinvestasi di negara ini. 
Organisasi ini juga terdiri dari tim inti untuk 
berfokus pada investasi berkelanjutan. 
Invest India juga bermitra dengan lembaga-
lembaga promosi investasi substansial 
dan organisasi-organisasi multilateral. 
Satu contoh dari fasilitas investasi untuk 
perusahaan-perusahaan di India ini adalah 
Hyundai Motor. Dibangun pada tahun 1996, 

Hyundai Motor India merupakan produsen 
mobil terbesar kedua di India, yang telah 
diekspor ke 88 negara. Dibantu oleh Invest 
India, perusahaan ini telah menandatangani 
sebuah MoU dengan pemerintah Tamil Nadu 
untuk berinvestasi sebesar 70 miliar Rupee 
untuk menambah fasilitas yang telah ada 
untuk memproduksi kendaraan-kendaraan 
Listrik. Perusahaan ini juga telah mampu 
untuk mempercepat perjanjian pembebasan 
lahan dengan pemerintah Haryana dengan 
lebih dari 60 hari berkat upaya aktif india di 
beberapa wilayah India untuk membangun 
kapasitas produksi serta membawa praktik-
praktik global, yang paling cocok untuk 
penargetan, promosi dan fasilitasi investasi.

Para pejabat invest india telah mendorong para investor 
dari seluruh dunia untuk berinvestasi di negara ini 
dan telah membantu banyak klien potensial dengan 

membersihkan rintangan di jalur mereka

*The above mentioned data is from 2017 

Top foreign investments
Fdi proposals that invest india has been 
successfully handling (investments of $1 
billion and above)

Indo-uk (nhs), uK, healthcare

Peugeot, France, Automobiles 

Ikea, Sweden, Retail/Furniture

Wanda, China, Real estate

kia Motors, South Korea, Auto

airbus, France, Defence and Aerospace

h&M, Sweden, Apparel retail

sany, China, wind energy/Affordable housing



INVEST INDIA

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  54  | 

INterAksI GloBAl
Eksekutif puncak Invest India juga 
melakukan perjalanan secara luas ke 
berbagai negara asing secara ekstensif, 
berinteraksi dengan para pejabat 
pemerintah dan pemimpin bisnis 
di negara-negara berbeda. Mereka 
dengan cepat bereaksi terhadap 
pembangunan yang terjadi di India 
dan luar negeri dan memformulasikan 
kebijakan-kebijakan sementara 
berinteraksi dengan raksasa-raksasa 
investasi global. Sebuah contoh khas 
dari kecepatan dan efisiensi Invest India 
dapat dilihat dari segi interaksi dengan 
para pejabat Arab Saudi di Riyadh 
dan Jeddah pada bulan April 2019. 
Hanya dua bulan setelah kunjungan 
tingkat tinggi dari Putra Mahkota 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 
Al Saud ke India, pejabat senior dari 

organisasi ini mengunjungi Kerajaan 
Arab Saudi untuk berinteraksi dengan 
para eksekutif tingkat tinggi disana. 
Berbagai seminar bisnis digelar di dua 
kota, yang diselenggarakan oleh Invest 
India dan Otoritas Investasi Umum 
Arab Saudi (SAGIA). Para pejabat yang 
berkunjung dari India mengeksplorasi 
sinergi dan jalan kemitraan antara 
industri dari kedua negara. Mereka juga 
mendiskusikan peluang luas yang India 
tawarkan kepada para investor di KSA

PArtIsIPAsI AktIF
Selain Arab Saudi, ada juga kunjungan 
ke Singapura, Thailand dan Malaysia, 
di mana para pejabat Invest India 
menelusuri sinergi dan jalan kemitraan 
antara India dan negara-negara 
ini. Di samping berbagai seminar 
tentang peluang di India, mereka juga 

ArAh sAAt INI 
dI MANA INdIA 
BerGerAk teNtANG 
PeNyederhANAAN 
dAlAM PerPAjAkAN 
dAN kode 
PerBANkAN, 
PeNdekAtAN PAN-
INdIA dAN ProteksI 
dAtA MeruPAkAN 
seBuAh lINtAsAN 
yANG sANGAt kuAt 
dAN kokoh.

Larry stone
Kepala BT (India)

seBAGAI seBuAh 
MerekA yANG 
PedulI dAN 
BertANGGuNG jAwAB 
seCArA sosIAl, 
kAMI At hyuNdAI 
BerkoMItMeN uNtuk 
PAsAr INdIA kAMI 
deNGAN koNtrIBusI 
terhAdAP 
PertuMBuhAN 
MAsyArAkAt dAN 
BerkelANjutAN.

seon seob kim
Direktur Pelaksana hyundai India

Investasi besar di bidang konstruksi di seluruh negeri telah menyebabkan peningkatan cepat dalam proyek-proyek 
terkait dengan pembangunan infrastruktur India
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Major 
investors

menggelar pertemuan empat mata 
dengan birokrat terkemuka di negara-
negara ini. Berbagai pertemuan inti 
juga digelar terhadap bidang-bidang 
fokus yang mencakup spektrum 
luas termasuk infrastruktur, logistik, 
konstruksi, Smart Cities, konsumen, 
manufaktur dan pelayanan finansial 
bersama dengan otomotif, kesehatan, 
wisata, energi terbaharukan dan 
pengolahan makanan. Sebagai 
pihak spesialis investasi, Invest India 
baru-baru ini menegaskan, “Sebuah 
badan yang bekerja demi inovasi, 
pembangunan atau peningkatan 
produk atau proses atau pelayanan 
tidak hanya beroperasi di dalam 
kerangka yang telah ada seperti 
Income Tax Act dan Companies Act 
tetapi juga mengatur piagam ruang 
yang tidak diatur seperti drone, 
e-pharma, e-commerce dll.” Ekosistem 
startup india, kini negara ketiga 
terbesar ini, semakin matang dengan 

cepat dan tidak lagi didominasi oleh 
perusahaan-perusahaan copycat 
e-commerce. Bahkan, start-up 
teknologi telah menarik lebih dari 
20 miliar Dolar AS dalam tiga tahun 
terakhir. Diskusi yang luas ini berfokus 
pada kemungkinan peluang kerja sama 
dan kolaborasi lintas sektor seperti 
energi, pengolahan makanan, farmasi, 
infrastruktur, pertambangan, TIK, dan 
pariwisata.

kIsAh INFrAstruktur
India telah melihat sebagian 
besar anggarannya dialokasikan 
untuk pertumbuhan infrastruktur. 
Negara ini telah meningkatkan 
pengeluarannya untuk pembangunan 
infrastruktur seperti bandara, kota, 
hotel, pelabuhan, jalan, jembatan, 
rumah sakit, dan pembangkit listrik. 
Selama tiga tahun belakangan ini, 
contohnya, wilayah Andhra Pradesh 
telah melakukan investasi besar dalam 
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eksekutif tinggi dari invest india melakukan 
perjalanan secara luas, berinteraksi dengan 

pejabat pemerintah dan para pemimpin bisnis di 
negara-negara berbeda

Selama interaksi mereka yang 
luas dengan para pemimpin bisnis 
pemerintah dan internasional, 
para eksekutif Invest India 
menyorot enam alasan untuk 
berinvestasi di negara ini. Ialah:

salah satu negara ekonomi 
dengan pertumbuhan tercepat 
di dunia: Menurut Dana Moneter 
Internasional, India akan tetap 
menjadi salah satu negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tercepat 
di dunia selama beberapa tahun 
mendatang

Populasi pemuda terbesar 
di dunia: Dana Populasi PBB 
memperkirakan bahwa India 
akan memiliki populasi pemuda 
terbesar pada tahun 2020

Pasar domestik yang besar: 
Meningkatnya kemakmuran 
adalah pendorong terbesar 
peningkatan konsumsi di 
India, menurut laporan Boston 
Consulting Group

Pengaruh ekonomi yang terus 
meningkat: Lloyd’s Register 
Marine dan Universitas 
Strathclyde, Glasgow, 
memperkirakan bahwa pusat 
perdagangan maritim akan 
berpindah dari Samudera Pasifik 
ke wilayah Samudera Hindia, dan 
India serta Cina akan menjadi 
pusat manufaktur terbesar di 
dunia pada tahun 2030

Meningkatnya daya saing: India, 
yang telah melonjak 65 posisi 
dari posisi ke-142 ke 77 antara 
tahun 2014 dan 2018 di Peringkat 
Kemudahan Berbisnis dari Bank 
Dunia, juga menempati urutan 
ke-40 pada Indeks Daya Saing 
Global, menurut World Economic 
Forum

Mengapa harus 
berinvestasi di 
India?

membangun infrastruktur. Pemerintah 
India telah merencanakan lebih dari 
1.5 triliun Dolar AS investasi di bidang 
infrastruktur selama lebih dari dua 
dekade. India telah memperluas 
kapasitas pembangkit tenaga surya 
delapan kali lipat sejak tahun 2014 dan 
mencapai target 20GW dari kapasitas 
empat tahun lebih cepat dari jadwal. 
India berencana untuk mengkatalisasi 
200-300 miliar Dolar AS dari 
investasi baru di bidang infrastruktur 
energi terbaharukan selama dekade 
berikutnya. 

PeruBAhAN evolusIoNer
Meningkatnya kemakmuran di 
wilayah ekonomi menengah India 
yang secara luas dikenal sebagai 
kelas menengah telah menyebabkan 

bidang yang sangat bermanfaat 
bagi beberapa pemain global 
terbesar. Bagaimanapun, memang 
benar bahwa lingkungan bisnis 
India menimbulkan tantangan bagi 
semua perusahaan dalam konsumen 
ekonomi. Namun, beberapa 
perusahaan konsumen global, seperti 
Unilever, Xiaomi, Suzuki, Hyundai, 
Honda, LG, Samsung, dan Colgate, 
telah mampu mengatasi tantangan 
dan hambatan untuk melakukan hal 
luar biasa baik di tengah piramida 
ekonomi. Jelasnya, peningkatan cepat 
dalam pertumbuhan ekonomi telah 
dikaitkan oleh para ahli nasional dan 
internasional dengan perubahan besar 
yang telah diprakarsai oleh pemerintah 
pusat dan negara bagian di seluruh 
negeri. Perubahan-perubahan paling 
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signifikan baru-baru ini mencakup 
perkenalan sistem kesatuan hukum 
pajak tidak langsung, perkenalan kode 
kepailitan dan kebangkrutan kode 
untuk membalikkan aset yang tertekan 
dan meningkatkan aliran uang dalam 
perekonomian (terutama melalui 
perbankan dan lembaga keuangan), 
stabilisasi pandangan pemerintah 
terhadap pengenaan pajak pada 
investor asing, dan liberalisasi dari 
kerangka investasi asing. Pemikiran-
pemikiran teratas pada Invest India 
telah bekerja tanpa kenal lelah dalam 
hal ini dan upaya-upaya ini telah diakui 
oleh beberapa asosiasi-asosiasi paling 
terhormat di seluruh dunia. Hal ini 
dianugerahkan dengan Penghargaan 
UNCTAD (Konferensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada Promosi Investasi 

Pembangunan dan Perdagangan) 
2018 dalam mempromosikan investasi 
dalam pembangunan berkelanjutan, 
Penghargaan UNCTAD 2016 untuk 
keunggulan dalam bermitra dalam 
promosi investasi dan Penghargaan 
Investasi tahun 2016 dari Asosiasi 
Lingkar Samudera Hindia. Dengan 
reformasi yang terus menjadi fokus 
pemerintah India, berbagai inisiatif 
inovatif dari Invest India kemungkinan 
akan memberikan dividen yang besar 
pada tahun-tahun mendatang.

Nithin Belle Rao, merupakan jurnalis 
veteran dengan pengalaman lebih dari 
35 tahun, baik di India dan luar negeri. Ia 
telah banyak menulis untuk surat kabar 

nasional dan internasional dan majalah-majalah dan 
kontribusi ke berbagai publikasi.

the CurreNt PolICIes 
hAve eNABled MANy 
CoMPANIes to MAke 
lArGe INvestMeNts 
ANd eNjoy hANdsoMe 
returNs due to 
the heAlthy ANd 
INvItING INvestMeNt 
eNvIroNMeNt IN INdIA

amit agarwal
President

 KOTRA (Sothwest Asia)

Sebagaimana ekonomi India mengalami reformasi dramatis, organisasi seperti Invest India mengubah iklim investasi dengan menyederhanakan lingkungan bisnis 
bagi para investor
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oleh MAriellene WArd

india Selatan adalah tanah hijau dari pantai tropis, hutan hujan yang 
rimbun, dan pegunungan yang tertutup kabut. Tempat ini merupakan lokasi 
ideal bagi mereka yang mencari tempat relaksasi dan membugarkan diri

kebugaran
MeRAIh
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Sebuah 
pemandangan 
sungai Mandori 
yang indah dan 
pulau Divar di 
Panjim, Goa
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atas: Sang penulis di 
pantai Kovalam, Kerala 

kanan: Sebuah 
homestay taman di Goa

halaman muka atas: 
Sebuah pemandangan 
dari mencusuar tua di 
Kovalam, Kerala

halaman muka bawah: 
Jala ikan Cina beroperasi 
selama terbenamnya 
matahari di Kochi, Kerala

Ini merupakan kali pertama saya 
mengunjungi India, pada tahun 
2005, dimana saya menemukan 
pesona dari wilayah selatan India. 
Bepergian sendiri, saya mendarat 

di Delhi tetapi ketika musim dingin tiba, 
saya terbang ke wilayah selatan untuk 
mencari iklim yang lebih hangat menuju 
Kovalam di Kerala. Disana, saya memulai 
hubungan saya dengan India selatan, 
yoga, pijat Ayurdevic, dan detoksifikasi 
tradisional; sebuah hubungan yang masih 
berlanjut hingga saat ini.

dI NeGArA dewA
Kerala dikenal sebagai rumah dari 
Ayurdeva, sebuah ilmu penyembuhan 
kuratif kuno dari India. Ayurdeva – yang 
dapat diterjemahkan secara harfiah 
sebagai ilmu kehidupan – membantu 
mengembalikan kesehatan dan 
kebugaran menggunakan metode-
metode alami seperti pijat, diet dan obat-
obat herbal. Saya menghabiskan waktu 
dua minggu tenggelam dalam semua 
yang ditawarkan oleh Kerala dan Ayurdeva 
di Shinshiva Ayurdeva Resort dekat 

Kovalam: sebuah pantai bermandikan 
sinar matahari, angin tropis, makanan 
lokal yang segar, tangan penyembuhan 
dari terapi pijat, dan pengetahuan serta 
kebijaksanaan dari doktor Ayurdeva lokal. 
Hal tersebut merupakan perkenalan 
yang hebat kepada wilayah selatan India 
yang cerah. Setelah saya meninggalkan 
resort Ayurdeva, saya menyewa mobil 
dan pengemudi dan bepergian ke utara 
ke Kochi atau Cochin, sebagaimana 
tempat itu biasa dikenal. Saya berhenti 
di Sivananda Ashram dekat Bendungan 
Neyyar di luar Thiruvananthapuram atau 
Trivandrum, dan di Amritapuri Ashram di 
Mata Amritanandamayi, yang dikenal juga 
dengan sebutan “Amma, santo pemeluk”.

Di akhir perjalanan saya, di pikiran 
saya terbayang sebuah gambar dari 
Kerala sebagai tempat tujuan yang 
sangat spesial, dimana yoga, Ayurdeva 
dan kebugaran bertemu. Sebagai 
pelancong wanita solo, saya juga merasa 
sepenuhnya aman dan terjaga. Hari ini, 
saya mendeskripsikan Kerala sebagai 
sebuah “pendaratan lembut” untuk 
bepergian di India.
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Massage at kovalam
Nothing relaxes the mind, 
body and soul like a soothing 
massage. Head to a health 
resort or spa and pamper 
yoursellf with a truly 
rejuvenating experience. 

visit the Divar Island
Soak-in the rustic and laid-back 
charm of Goa at Divar island, 
located in the interior of the 
state. When done admiring 
the splendid natural beauty of 
the place, unwind at a nearby 
Ayurveda centre. 

relax at om beach
Feel in harmony with the 
natural beauty and healing 
energy of South India at Om 
beach, one of the most popular 
attractions of Karnataka’s 
Gokarna. 

Must-Dos
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atas: Sebuah pemandangan 
pantai Agonda di Goa 

kiri: Fontainhas Panjim, salah satu 
dari sedikit wilayah Latin di Asia

ketIkA GoA MeNyeMBukAN
Pada kesempatan yang lain ke India, saya 
lagi-lagi merasa tertarik ke bagian selatan 
yang bermandikan sinar matahari di negara 
ini, tetapi kali tersebut, saya memilih untuk 
menelusuri Goa. Wilayah kecil di Laut Arab 
yang tentunya terkenal akan pantai-pantai, 
pesta matahari terbenam dan gubuk-
gubuk yang semarak di dekat air, tetapi 
saya memutuskan untuk menemukan 
kembali sisi Goa yang kurang dikenal di 
bidang kebugaran.

Pertama-tama, saya menuju wilayah 
utara di Ashiyana Yoga Retreat di dekat 
pantai Mandrem. Saya sangat terkejut 
menemukan sebuah pusat yoga yang 
terlihat memiliki segalanya – lokasi yang 
bagus yang dekat dengan pantai, properti-
properti yang indah dengan berbagai 
macam ruangan, sebuah spa, makanan 
vegetarian yang lezat dan komitmen yang 
tulus untuk berlatih yoga secara tradisional. 
Di Ashiyana, saya bertemu dengan 
sebuah komunitas orang-orang yang 
mendedikasikan hidupnya kepada gaya 
hidup sehat dan peduli tentang dampak 
dari lingkungan.

Sepanjang perjalanan saya ke Goa, 
saya terus menemukan orang-orang dan 
tempat-tempat yang mendemonstrasikan 
kebiasaan sehat, bugar dan kesadaran 
lingkungan seperti ini. Sementara di Goa, 
saya juga mengunjungi sebuah pusat 
Ayurdeva di pulau Divar di dekat Goa tua. 
Wilayah pedesaan ini terletak di pedalaman 
negara bagian dan memiliki pesona 
pedesaan yang tenang, yang dengan 
sendirinya sudah sangat menenangkan dan 
menyembuhkan.

Perlahan-lahan, saya menuju ke selatan 
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Goa, sambil berhenti di Panjim, ibukotanya. 
Saya menetap di sebuah properti yang indah di 
Fontainhas, salah satu dari beberapa kawasan 
Asia Latin. Saya berkeliaran di sepanjang jalan-
jalan yang semarak oleh bangunan-bangunan 
peninggalan kuno di malam hari yang nyaman, 
terbenam dalam suasana yang unik dari 
lingkungan yang tampaknya tergantung pada 
waktu. Kombinasi pesona dunia tua dan iklim 
tropis ini seakan-akan menjadi sebuah ramuan 
ajaib bagi jiwa saya.

Keajaiban ini mengikuti saya ke pantai 
Agonda, dimana ini merupakan pengalaman 
cinta pada pandangan pertama. Sebuah 
hamparan pasir yang berbentuk bulan, dipagari 
dengan resort pantai dan gubuk-gubuk kecil, 
dan sebuah perasaan yang damai dan alami, 
Agoda merupakan tempat surgawi. Saya mulai 
memiliki beberapa teman sebagaimana ramai 
juga pengunjung wanita solo disana, yang 
semua saling berbagi minat dalam pertualangan, 
spiritualitas, dan mengikuti gaya hidup sehat. 
Saya membuat kenangan seumur hidup!

PANGGIlAN kArNAtAkA
Baru-baru ini, perjalanan saya ke India Selatan 
telah membawa saya ke Karnataka. Wilayah garis 
pantai negara ini yang tidak hanya seterkenal 
Goa dan Kerala, namun memiliki tempat-tempat 
seperti Gokarna dan Udupi, tempat ini sangat 
layak dikunjungi. Udupi merupakan rumah 
dari kuil Krishna kuno, dan wilayah ini juga 
memperoleh reputasinya sebagai pusat Ayurdeva 
dan kesehatan. Saya telah berkunjung dua kali ke 
Udupi untuk melakukan pengobatan Ayurdeva, 
selalu meluangkan waktu untuk menikmati bar-
bar pasir yang luas di dekat pantai Malpe.

Setelah perawatan kedua saya selesai – tiga 
minggu dengan makanan hambar, pijatan 
minyak, dan prosedur pembersihan internal – 
saya menghadiahi diri saya dengan perjalanan 
ke Gokarna dan pantai Om yang terkenal. Pantai 
Gokarna merupakan pantai di Gokarna yang 
paling terkenal, yang terbentang di sepanjang 
garis pantai wilayah ini. Sangat menyenangkan 
untuk berkelok-kelok di jalan-jalan kecil di 
Gokarna, menemukan desa-desa kecil dan resort-

atas: Sebuah 
pemandangan 
lansekap hijau 
subur di pulai 

Divar di Goa 
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•	 Memberikan anda perasaan sebuah perawatan 
terapi dengan mengunjungi sebuah pusat 
kebugaran di dekat Mandrem, di Utara Goa.

•	 Pergilah ke utara menuju Panjim dan 
terbenamlah dengan pesona dunia tua.
Berjalan-jalanlah di jalan-jalan yang penuh 
warna dan damai di Fontaihas, salah satu dari 
sedikit tempat Latin di India

•	 Habiskan malam anda menyaksikan 
pemandangan matahari terbenam dan 
bertemu dengan orang-orang baru di pantai 
Agonda yang mempesona 

•	 Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://
goatourism.gov.in/

•	 Kunjungi Kuil Krishna kuno di 
Udupi sebelum pergi ke resort 
kebugaran

•	 Telusuri keindahan alam terbaik 
di Gokarna sebagaimana anda 
menemukan banyak desa-desa 
mempesona

•	 Akhiri perjalanan anda dengan 
mengunjungi istana megah 
Mysore

•	 Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi http://www.
karnatakatourism.org/

Karnataka

•	 Mulailah perjalanan 
kebugaran anda 
dengan kota pantai 
indah Kovalam dan 
sembuhkan diri anda di 
resort Ayurdeva

•	 Pergilan ke Utara 
di Cochin, salah 
satu tujuan wisata 
yang paling banyak 
dikunjungi di India

•	 Dalam perjalanan 
anda, berhentilah di 
Sivananda Ashram 
dekat Bendungan 
Neyyar, di pinggiran 
Trivandrum 

•	 Untuk informasi 
lebih lanjut, kunjungi 
https://www.
keralatourism.org/

Kerala
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atas: Pantai Om 
yang indah di 

Gokarna, Karnataka

bawah: Kuil Krishna 
di Udupi, Karnataka 

resort yang mempersona dan sederhana. Saya 
melakukan perjalanan dengan kereta api dari 
stasiun kereta api indah di Udupi dan menetap 
di resort puncak bukit dengan pemandangan 
laut, garis pantai berbatu dan pantai Om 
yang berbentuk simbol om. Om atau Aum 
merupakan silabel sakral pada ajaran Hindu 
yang di nyanyikan sebelum atau setelah doa. 
Sebagaimana saya belajar selama perjalanan 
sebelumnya, meditasi dan melafalkan “Om” 
dengan setiap napas dapat menjadi salah satu 

pengalaman paling tenang dalam hidup, dan 
dapat membuat seseorang merasa selaras 
dengan alam semesta. Duduk di tebing itu, 
mendengar deburan ombak lautan di bawah, 
saya juga merasa harmoni dengan keindahan 
alami dan energi pengobatan yang saya temukan 
di wilayah Selatan India.

Di pedalaman, Karnatakan juga memiliki 
banyak hal yang ditawarkan kepada para 
pelancong yang tulus mencari alam dan 
kedamaian. Mysuru atau Mysore adalah kota 
kecil dengan masa lalu yang megah dan situs 
warisan seperti Istana Mysore, dan kini Mysore 
merupakan salah satu pusat yoga terkemuka 
di India.

Di wilayah selatan India, saya menemukan 
kedamaian, alam, dan suasana penyembuhan. 
Wilayah ini merupakan tanah yang kerap 
memanggil saya kembali lagi dan lagi.

Meriellen Ward merupakan penulis perjalanan 
asal Kanada, pendongeng digital, dan siswa yoga 
berpengalaman yang menerbitkan situs perjalanan 

pemenang penghargaan, Breathedreamgo.com, yang didasarkan 
pada perjalanannya yang luas di India.
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dari tumbuh di kota kecil Shahbad di haryana hingga menjadi 
kapten Tim hoki Wanita india, Rani Rampal telah datang 
dengan kekuatan demi kekuatan. inilah kisahnya

kesuksesan
oleh MAllikA bAjAj

beRPegAng teguh PADA
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juara tidak dibuat dalam semalam 
atau dilahirkan dengan instruksi 
manual khusus atau serangkaian 
gen khusus yang membantu 
mereka menang. Kisah kapten 

tim Hoki Wanita India, Rani Rampal 
merupakan pelakaram tentang apa yang 
sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi 
juara. Dedikasi, ketekunan, fokus, dan 
disiplinnya telah membuatnya salah satu 
wajah ternama di dunia olahraga India 
saat ini. Dari awal yang sederhana sebagai 
putri penarik kereta yang tinggal di kota 
kecil Shahbad di Haryana hingga menjadi 
seorang peraih Penghargaan Arjuna, kisah 
Rampah benar-benar inspiratif.

Berbagi perjalanannya dengan India 
Perspective, Rampal mengatakan bahwa 
ia baru berusia enam tahun ketika ia 
pertama kali diperkenalkan dengan 
olahraga ini. “Saya tidak tahu apa-apa 
tentang hoki. Semua orang di kampung 
halamanku memainkan olahraga ini. Saya 
baru berusia 14 tahun ketika saya dipilih 
untuk mewakili negara ini di Piala Dunia 
2010, meskipun menjadi pemain paling 
muda di tim nasional pada saat itu,” 
katanya. 

Rampal harus menghadapi tantangan 
gender dan tekanan sosial selama 
perjalan karirnya tetapi ia tidak pernah 
membiarkan hal tersebut mengalihkan 
perhatiannya dari tujuan utamanya 
bermain untuk India. Ia hidup jauh dari 
keluarganya dan memperoleh dana untuk 
mendukung mimpinya. Meskipun ia tidak 
dapat menyelesaikan pendidikan formal 
seperti orang-orang sebayanya, ia telah 
sukses dalam mematahkan stereotip 
gender dengan perjalannnya yang 
mengharukan.

Mengungkapkan rasa terima 
kasihnya saat menerima Penghargaan 

Arjuna, putri muda berprestasi ini 
menunjukkan bahwa penghargaan 
terbesar ia berikan untuk pelatihnya, 
penerima penghargaan Dronacharya, 
Sardar Baldev Singh, yang melatih dan 
membimbingnya menuju kesuksesan 
dan mendukung setiap kemenangannya.

Rampal dan seluruh suku baru 
dari atlet mudanya sedang membawa 
mimpi, keahlian dan kemampuan dari 
pedesaan India ke garis depan. Jauh dari 
teknologi canggih, dan infrastruktur 
perkotaan serta sumber daya layak, 
anak-anak tersebut bersama pelatih 
berdedikasi mereka, memanfaatkan 
sumber daya yang mereka miliki, 
menciptakan infrastruktur sendiri dan 
menggunakan jaringan digital untuk 

wANItA hArus MeNekuNI olAhrAGA. tIdAk 
hANyA uNtuk MeNjAdI Atlet ProFesIoNAl 
tetAPI juGA AGAr MerekA tetAP BuGAr

rani rampal 
Kaptem Tim hoki wanita India

atas: Rani Rampal 
mengajarkan para pemain 
muda olahraga hoki selama 
kunjungannya ke Akademi 
Hoki Khalsa di Amritsar 
pada tahun 2018

halaman muka: Rampal 
mendemonstrasikan sebuah 
pukuran pada sebuah 
pertandingan melawan 
Kanada di Olimpiade 
Hoki FIH London 2012 
turnamen kualifikasi di 
Stadiun Nasional Utama 
Dhyanchand, New Delhi 
pada bulan Februari 2012
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Rampal harus menghadapi halangan gender dan tekanan 
sosial tetapi tidak pernah membiarkan hal ini mengalihkan 
perhatiannya dari tujuan utamanya bermain untuk india

dapat terhubung dengan para 
akademisi dan sponsor potensial. 
Mereka juga sadar akan kemunduran 
di sepanjang jalan seperti kurangnya 
liputan media tetapi tidak ada yang 
bisa menghentikan mereka untuk 
bermimpi besar.

Mengingat perjuangan awalnya, 
Rampal mengatakan bahwa banyak 
orang telah memberitahunya bahwa 
ia hanya menghabiskan waktu 
dan uang saja. Ia sendiri merasa 
bahwa kurangnya dedikasi dan 
konsistensi pada dunia olahraga 
India. Bagaimanapun, ayahnya 
dan pelatihnya mendukung setiap 
langkahnya. “Mereka senantiasa 
melatih saya untuk memakai 
penutup mata dan tetap fokus. 
Saya menghadapi rintangan yang 
menghadang saya dengan sabar. Yang 
saya inginkan adalah untuk menang 
bagi India dan melihat sang tiga 
warna berada di atas, dan keinginan 
ini membantu saya untuk terus 
mendorong diri saya,” kata Rampal.

Pemain berbakat ini telah 
menjalani banyak hari bersejarah 
di lapangan – baik Turnamen 
Tantangan Juara di Kazan, Rusia, 
(2009) dimana, bersama timnya, 
Rampa mempercepat kemenangan 
India dengan mencetak empat gol di 
final, dan juga memenangkan medali 
perak bagi tim India di Piala Asia yang 
digelar pada tahun 2009. Ia juga 
dipilih sebagai pemain dari turnamen 

Rani Rampal melakukan selebrasi bersama 
rekan setimnya, Vandana Katariya, setelah 
mencetak gol selama pertandingan melawan 
Kanada pada turnamen kualifikasi Olimpiade 
Hoki FIH London 2012
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ini selama Juara Dunia Hoki Junior pada 
tahun 2013 di Monchengladbach, Jerman. 
Baru-baru ini, Rampal bersama timnya 
mengantongo Piala Asia Wanita kedua 
kalinya di tahun 2017 di Kakamigahara di 
Jepang dan mengakhiri tahun 2018 dengan 
memenangkan medali perak pada Asian 
Games di India.

Sementara negara ini kini mengenal 
kota kelahirannya Shahbad, dengan 
namanya, dan para pemain internasional 
mengakui kompetisi sengit tim India, 
Rampal menolak untuk puas. Ia ingin 
lebih. Ia sangat percaya diri bahwa tim 
dan dengan keyakinan pada dirinya, dan 
rekan satu timnya, dia berlatih tanpa henti 
untuk mencapai dua tujuan dalam waktu 
yang dekat: lolos ke Olimpiade 2020 dan 
memenangkan medali emas bagi India.

Sang kapten tidak hanya berkontribusi 
di lapangan dengan keahliannya yang 
tak tertandingi tetapi juga bekerja di luar 
lapangan menuju perbaikan olahraga hoki 
di India. Ia telah membantu para pemain 
hoki wanita dengan membimbing dan 
mendukung mereka secara personal dalam 
upaya mereka untuk bergabung ke tim 

nasional. Ia melakukan perjalanan dari desa 
ke desa untuk mencari para pemain hoki 
bertalenta lainnya. 

Rampal juga berkontribusi dalam 5 
menit aur khelega India, tabhi toh jeetega 
India, sebuah inisiatif dari Kementrian 
Olahraga. Dimulai dengan Uni Kementrian 
Olahraga, Rajyavardhan Singh Rathore 
selama Khelo India Youth Games, inisiatif 
ini bertujuan untuk mempromosikan 
olahraga ini pada tingkat sekolah.

Bintang olahraga tersebut ingin para 
wanita sehat dan bugar. “Para wanita 
harus menekuni olahraga. Tidak hanya jika 
mereka ingin menjadi atlet profesional 
tetapi juga agar terjaga tetap bugar. Saya 
sangat percaya bahwa tetap bugar adalah 
kunci menuju kehidupan yang bahagia 
dan semua wanita di negara ini berutang 
budi pada diri mereka sendiri agar bugar,” 
katanya.

kiri: Rani Rampal, pemain turnamen Piala Dunia Hoki Junior pada tahun 
2013 dengan medali perunggunya kanan: Rampal menerima Penghargaan 
Arjuna dari Mantan Presiden, Pranab Mukherjee pada tahun 2016

Pengusaha media dan penyiar olahraga global, 
Mallika Bajaj adalah nama ternama di bidang 
jurnalisme olahraga. Seorang lulusan dari 
University of Melbourne, Bajaj dikenal sebagai 

wanita yang inspiratif dan memberdayakan kaum muda melalui 
platform media digital.

APA yANG sAyA 
INGINkAN 
AdAlAh MeNANG 
BAGI INdIA dAN 
MelIhAt sANG 
tIGA wArNA 
BerkIBAr dI AtAs, 
dAN keINGINAN 
INI MeMBANtu 
sAyA uNtuk 
terus MAju

rani rampal 
Kapten Tim hoki wanita India
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dengan cerita-cerita mencekam, pertunjukan para bintang dan 
permintaan akan konten segar dan hiburan saat bepergian, platform 
streaming online merupakan masa depan dari hiburan rumahan di india

mari berpesta
oleh kArAn kAuShik
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seorang ayah yang tak 
berdaya memutuskan untuk 
mendonorkan organnya untuk 
menyelamatkan hidup putranya; 
seorang anak muda cerdas 

yang dipenjara untuk kejahatan yang tidak 
ia lakukan; dua perencana pernikahan 
dari Delhi bertempur melalui pergolakan 
pribadi dan stigma sosial sebagaimana 
mereka berkeliling mengatur pernikahan 
India yang besar dan megah; tiga saudara 
kandung melakukan perjalanan setelah 
nasib menjatuhkan mereka; dua saudara 
laki-laki dari pedalaman tiba di Mumbai 
untuk memenuhi mimpi sang ayah 
dalam menjadikan mereka pemain kriket 
terbaik dunia; sebuah kelompok gangster 
memanggil seorang petugas polisi yang jujur 

industri streaming online di india kini bernilai 35 miliar Rupee 
dan dalam lima tahun mendatang, diharapkan akan tumbuh 10 

kali lipat menjadi 350 miliar

dan memberitahunya bahwa Mumbai akan 
binasa dalam 25 hari ke depan. Ini adalah 
beberapa dari ide-ide cerita menarik yang 
dimiliki oleh generasi milenial di layar ponsel 
mereka.

Para penonton India sedang binge-
watching dari satu situs ke situs lainnya. 
Dengan berbagai cerita yang mencekap, 
konten segar, pertunjukan para bintang 
dan pilihan menonton yang mudah saat 
bepertgian, platform streaming online atau 
platform over the top (OTT) sebagaimana 
mereka disebut, merupakan masa depan dari 
hiburan rumahan. Kebangkitan mendadak 
yang dialami oleh industri hiburan online ini 
dapat dikaitkan dengan teknologi yang terus 
berkembang, penurunan biaya data, dan 
peningkatan pengunaan smartphone.

Apa yang berhasil mendukung platform 
ini adalah pengisahan cerita yang menarik. 
Jenis cerita yang ditawarkan tidak hanya 
beragam dan baru, tetapi juga menarik dan 
dibuat dengan baik. Cerita-cerita ini lebih 
berevolusi serta dikonseptualisasikan lebih 
baik daripada sinetron saas-bahu yang 
canggung. Ide-idenya orisinal, wajah-wajah 
dan karakter-karakter baru, yang lebih bisa 
diterima. Dari konten regional, dokumenter 
dan film pendek hingga film dan show 
internasional, pelayanan streaming online 
telah memungkinkan para penonton untuk 
menelusuri budaya-budaya baru melalui 
konten-konten yang beragam. 
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Neeraj Roy, pendiri serta CEO dari 
Hungama Digital Media, mengatakan 
bahwa adopsi dari pelayanan digital ini 
telah memberikan penonton India akses, ke 
serangkaian cerita-cerita yang mereka belum 
pernah saksikan sebelumnya di layar kaca 
India selama ini. “Pembuat konten India juga 
memiliki akses terhadap sebuah platform 
yang memberikan mereka fleksibilitas yang 
besar dan juga memungkinkan mereka untuk 
bekerja dalam narasi-narasi yang mereka 
tidak bisa ciptakan dalam media-media 
konvensional,” kata Roy. Penulis, Novoneel 
Chakraborty yang bukunya yang berjudul 
Black Suits You sedang diadaptasikan untuk 
seri film Alt Balaji, mengatakan bahwa ruang 
digital telah meningkatkan permintaan akan 
lebih banyak konten baik pada pencipta 
maupun konsumen.

Media online, bagaimanapun, 
membutuhkan konten yang luar biasa yang 
tanpanya, pemirsa tidak akan kembali untuk 
menonton episode selanjutnya. Hal ini telah 
memberikan kebebasan sinematik kepada 
para penulis untuk berpikir secara radikal 
tanpa tekanan waktu yang berjalan atau 
koleksi box office. Selain sebagai sumber 
hiburan yang hebat, seri web yang paling 
sukses juga telah muncul sebagai suara anak 

bangsa. Contohnya, show, Made in Heaven, 
membawa sentilan pintar akan sistem sosial 
yang lazim, patriarki, seksisme, klasisisme 
dan homofobia kini.

Siapa pun yang memiliki ide cerita yang 
hebat, konten menarik dan sumber daya 
yang diperlukan, dapat meluncurkan aplikasi 
seluler mereka sendiri sebagai sebuah 

searah jarum jam dari 
atas: Four more shots 
please menceritakan 

kisah dari wanita zaman 
modern India dan aspirasi 

mereka; Disutradarai 
oleh Tigmanshu 

Dhulia, Criminal Justice 
menceritakan tentang 
seorang anak laki-laki 

muda yang cerdas yang 
dipenjara atas kejahatan 

yang tidak pernah ia 
lakukan; Dibintangi oleh 

Raj Kumar Rao sebagai 
tokoh utama, Bose 

didasarkan pada kehidupan 
dari Netaji Subhash 

Chandra Bose
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Jumlah pengguna dari pelayanan OTT di india diperkirakan hampir 
500 juta pada tahun 2020 sementara jumlah dari pengguna platform 
streaming online di india telah melonjak dari sembilan pada tahun 

2012 ke 32 pada tahun 2018

platform OTT yang lengkap. Cerita sukses dari 
The Viral Fever (TVF) merupakan kasus yang 
tepat Dari saluran YouTube yang ditonton secara 
luas hingga platform streaming independen, 
perusahaan hiburan online ini telah berjalan 
jauh, berkat pertunjukan suksesnya seperti 
Tripling dan Permanent Roommates. Kepala 
konten TVF, Sameer Saxena, mengatakan bahwa 
perusahaan ini tahu bahwa dunia digital adalah 
masa depan ketika mereka memulai salah satu 
platform streaming online independen pertama 
India ini. 

Saxena mengatakan bahwa penulisan tanpa 
cela diperlukan untuk menarik penonton. “Kami 
harus ingat bahwa orang akan berpindah pada 
pertunjukan lainnya jika mereka tidak suka 
apa yang mereka tonton.” Ia percaya bahwa 
platform online telah membuka jalan-jalan 
baru bagi para pencipta konten. “Ada banyak 
penulis yang tidak ingin menulis untuk seri 
TV atau movie. Dan popularitas dari situs-
situs streaming online telah memberikan 
mereka sebuah media alternatif. Hal ini telah 
memastikan bahwa para penulis berbakat 
bisa memanfaatkan kreativitas mereka dan 
mulai melakukan jenis pekerjaan yang mereka 
inginkan,” kata Saxena, yang juga menulis, 
menyutradarai dan berlakon di banyak karya-
karya di situs ini.

TVF keluar dengan tiga perilisan besar 
tahun ini, dengan Immature, Tripling season 

atas: Made 
in Heaven 

mengisahkan 
tentang kehidupan 
dari dua perencana 
pernikahan di New 

Delhi

kiri: Tripling is 
the story of three 
siblings who take 

an unplanned road 
trip after life knocks 

them down 
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2 dan Kota Factory. “Responnya juga 
sangat fenomenal. Dengan Kota Factory, 
kami telah membuat show hitam 
putih pertama India karena kami suka 
bereksperimen dengan show-show kami. 
Ini adalah sebuah upaya yang disengaja 
dalam membuat show ini hitam putih 
untuk menggambarkan kehidupan siswa 
yang monoton di Kota, kata Saxena. Apa 
yang spesial tentang pertunjukan yang 
diproduksi oleh TVF ini adalah fakta bahwa 
mereka saling berkaitan. Perusahaan 
ini telah lama fokus dalam menciptakan 
konten yang berorientasi pada kaum muda 
tetapi dengan show seperti Yeh Meri 
Family, perusahaan ini telah mengambil 
langkah yang lebih jauh dan menciptakan 
sebuah show, yang dapat dinikmati 
bersama seluruh keluarga.

Platform streaming online benar-benar 
telah muncul sebagai suara baru dari 
masyarakat dengan memberikan ruang 
untuk cerita-cerita yang sebelumnya 
tidak ada di media konvensional. Mereka 
juga memperkenalkan para penonton 
India kepada banyak aktor, penulis dan 
sutradara berbakat yang baru. Mengingat 
penerimaan luas yang diterima oleh 
media ini, para pembuat cerita akan terus 
menyampaikan konten yang mampu 
membentuk masyarakat. 

searah jarum jam dari atas: 
Terletak di Uttar Pradesh, 

Mirzapur membintangi para 
aktor bertalenta seperti 

Pankaj Tripathi dan Vikrant 
Massey; Diadopsi dari buku 

Aravind Adiga, Selection Day 
berkisah tentang perjalanan 
dari dua laki-laki bersaudara 

yang tiba di Mumbai untuk 
meraih mimpi mereka 

bermain kriket untuk India; 
Breathe adalah sebuah film 

horor kriminal yang berdasar 
pada kisah donor organ dan 

para bintang R Madhavan dan 
Amit Sadh

Karan Kaushik is a New Delhi-based 
journalist. An alumnus of the Indian Institute 

of Mass Communication, Kaushik likes to travel and document 
his experiences across the country. 
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dari dapur-dapur tanpa gas dan kebun tani dalam 
hotel hingga pengalaman makan beragam, inilah 
beberapa contoh bagaimana restoran-restoran di 
wilayah metropolitan india beradaptasi terhadap 
suasana-suasana makan yang baruRasa oleh MAdhulikA dASh 

PeRubAhAn
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lima tahun terakhir telah 
menjadi titik balik bagi 
dunia kuliner dan restoran 
India. Karena lonjakan 
restoran yang berbasis 

pada konsep, rata-rata restoran India 
telah mencoba hampir setiap tren 
internasional – dari kuliner progresif 
dan modern hingga penyajian santapan 
meja ke meja. Dan tidak hanya dari 
segi makanan tetapi juga makanan 
penutup dan minuman juga. Ceri pada 
kue adalah adalah inovasi bagaimana 
para chef tidak hanya mengikuti 
tren tetapi juga mengerjakan ulang 
hal yang sama untuk membuatnya 
lebih relevan dengan cita rasa orang 
India. Contoh yang sangat baik dari 
hal ini adalah restonan pemenang 
banyak penghargaan, Indian Accent, 
New Delhi, yang mulai memasukkan 
revolusi makanan jiwanya. Tren ini 
menginspirasi banyak chef dan restoran 
untuk mengikutinya.

Terobosan lainnya adalah restoran 
modern Pluck di Pullman, New 
Delhi, proyek impian dari direktur 
kuliner hotel tersebut, Ajay Anand, 
yang mengelola kebuh pertanian 
pertama di dalam hotel. Peluncuran 
Pluck bersama kuliner Indianya ini 
merepresentasikan gaya Perancis, 
menjadi sebuah makanan fusion dan 
masakan minimalis yang baik. Bagi 
chef Anand, bagaimanapun, hal ini 
merupakan sebuah kreasi sukses dari 
“gaya makan baru” yang tanpa batas 
dan dapat diambil sebagai inspirasi di 
seluruh pelosok negeri. Pluck, yang 
bekerja sama dengan serangkaian 
produsen makanan lokal dan petani 

lainnya ini dengan sengaja membiarkan 
menunya terbuka. Hal ini, kata sang 
chef, “sangat ampuh, mengingat bahwa 
menu kami berubah setiap musim dan 
dapat memiliki interpretasi modern dari 
berbagai hidangan yang diambil dari 
seluruh India.”

Hal ini dianggap sebagai sebuah 
langkah radikal melihat bahwa 
kebanyakan restoran yang mengikuti 
serangkaian pola keberhasilan ini 
dengan berinvestasi pada gaya dan 
kuliner yang telah dicoba dan diuji. 
Tetapi hal tersebut bukan merupakan 
satu-satunya alasan Pluck dianggap 
sebagai sebuah pembawa tren. Hal ini 
telah secara sukses membawa kembali 

kanan: Guacamole 
merupakan sebuah 

saus berbahan 
alpukat yang juga 

bisa digunakan 
sebagai sebaran

halaman muka: 
Salad kenari 

Amarnath adalah 
sebuah kombinasi 

sayuran dan 
kacang kenari yang 

menggiurkan

Telah ada peningkatan terhadap popularitas 
dari santapan hyperlokal, di mana para chef 
menggunakan produk dalam negeri untuk 
menciptakan hidangan-hidangan yang menarik
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atas: Dahi ke kabab telah 
menjadi menu populer 
baru-baru ini di kalangan 
para pengunjung 
yang mencari camilan 
tradisional 

bawah (kiri ke kanan): 
Kali gajar ka halwa di 
restoran dan lounge 
Arth; Salad bit dan 
salad keju dari Bombay 
Canteen

konsep dua wilayah yang dipopulerkan 
pada tahun 1990-an – sampler, atau 
porti seukuran satu gigitan dari 
setiap hidangan, dalam sebuah piring 
untuk memamerkan rangkaian gaya 
penghidangan dan pemasangan menu 
yang beragam dan canggih dari sang chef.

Sementara Pluck dan Indian Accent 
mempelopori kebangkitan dari kuliner 
modern India di satu sisi, di sisi lain, 
para chef seperti Sabyasachi Gorai 
menghidupkan kembali tren sub restoran 
berbasis kuliner yang kurang dikenal 
bersama Lavaash By Saby di New Delhi, 
sebuah restoran yang sebagian besar 
berfokus pada kuliner Armenia yang 
kurang dikenal. Hari ini, tempat ini 
berfungsi sebagai sebuah tujuan untuk 
menelusuri budaya dan kuliner Armenia. 
Menginspirasi, tempat makannya, selama 
bertahun-tahun menyaksikan pembuatan 
beberapa restoran berbasis budaya seperti 
Mineority By Saby yang menyajikan 
kuliner dari komunitas tambang dan Bob’s 

Bar, yang menawarkan kuliner Karnatakan 
tradisional. Meskipun hal ini bukan 
pertama kalinya restoran berbasis kuliner 
diciptakan. Chor Bizzare, New Delhi, 
yang menyajikan kelezatan Kashmir, 
telah diselesaikan hampir tiga dekade 
lamanya. Restoran seperti Potbelly, 
yang terkenal akan penyajian kuliner 
Bihari di ibu kota dan Meeraki, yang 
menyajikan kuliner berbahan tumbuh-
tumbuhan, telah memberikan relevansi 
modern kepada kuliner warisan melalui 
perpaduan sempurna dari dari suasana 
dan cita rasa yang ada. Gerai-gerai ini 
juga telah mengarah pada gerakan 
kuliner lainnya – santapan hyperlokal, di 
mana para koki menggunakan produk 
asli untuk membuat hidangan yang 
menarik. Sebuah contoh luar biasa 
lainnya adalah menu Bombay Canteen di 
Mumbai, di mana chef Thomas Zacharias 
menggunakan bahan-bahan seperti ponk 
(camilan Gujarati) dan ikan bom untuk 
membuat hidangan lezat.
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kiri: Biji ghee nangka 
panggang oleh chef 
Sabyasachi Gorai

bawah: Deomali di 
restoran dan lounge 
Arth 

Dengan produk lokal dan makanan tradisional 
yang semakin populer, jalan semakin terbuka bagi 
banyak konsep yang kini mempertunjukkan tidak 
hanya kuliner, tetapi juga prinsip-prinsip dan teknik 
pendiri seperti Royal Vega di Chennai yang berbasis 
pada prinsip dari makan musiman dan Ayurdeva; 
dan Tuskers di Mumbai yang menghidupkan kembali 
kebugaran dari thali tradisional India. 

Mumbai’s Arth, sebuah restoran pemenang 
penghargaan, mengambil konsep selangkah lebih 
maju dengan dapur tanpa gas dan menjadi yang 
pertama kali menggunakan pan-India bersama 
menunya untuk memasukkan hidangan-hidangan 
yang dimasak secara tradisional. Tanggapan dari 
para pengunjung kota terhadap tren yang terus 
berkembang ini sangat luar biasa di seluruh 
metropolitan India. Dengan lebih banyak lagi chef dan 
restoran yang bergabung ke ranah ini, para penikmat 
makanan India bisa mengharapkan lebih banyak 
kejutan yang menggoda di masa yang akan datang.

Madhulika Dash adalah seorang penulis makanan dan 
keramahtamahan yang terkenal. Ia telah berkontribusi 
terhadap berbagai publikasi termasuk, Yahoo, Sify, Swarajya, 
Hotelier India, Way2Hotel, Indian Express dan Forbes Life.
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Khun, sebuah kain tenunan tangan yang telah berusia 4000 tahun, 
hampir punah ketika perancang Vaishali Shadangule memanfaatkan 

sihirnya. Kami menelusuri kembali perjalanan dan kebangkitan seninya

Terlupakan
oleh PriyA kuMAri rAnA

tenunAn yAng 

IProsesnya mirip dengan pencarian Cawan 
Suci tetapi dari sebuah tenunan tangan langka 
India, khun atau khana. Secara tradisional 
disukai oleh para wanita di Karnataka dan 
beberapa bagian wilayah Marathwada dan 
Vidharbha di Maharashtra, kain katun ringan 
atau kain tenun katun sutra ini digunakan 
untuk menjahit ravike atau choli (blus) untuk 
dipasangkan dengan sari Ilkal dari wilayah 
yang sama. Dengan pola bordir rumit, dan 
telah berusian 4,000 tahun, khun dihiasi 
dengan motif-motif kecil yang halus. Pernah 
menjadi bahan pokok di kalangan para wanita 
desa dari wilayah tersebut, selama berabad-
abad di bawah dominasi powerloom, kain 
tenun asli ini hampir saja punah: ditinggalkan 
dan hampir sekarat punah. Mantan perancang 
busana asal Mumbai, Vaishali Shadangule 
memanfaatkan tekstil dan memulai perjalanan 
untuk menemukan kain ini kembali. “Tidak 
ada satu orang pun di pasar Mumbai dan Pune 
pernah melihat kain tersebut, 
yang memiliki sebuah pola 
brokat yang khas, seperti 
halnya Banarasi. Terlihat 

sepertinya telah punah,” kata Shadangule. 
Setelah beberapa penelitian di tahun 2012, 
ia pergi ke Galedgudda, sebuah desa kecil di 
wilayah Bagalkot, Karnataka, rumah dari khun.

Galegudda dulunya merupakan pusat 
tenun yang berkembang, dengan setiap 
rumah memiliki alat tenun sendiri dan setiap 
anggota yang terlibat dalam menenum kain 
ini. Sementara tidak ada bukti sejarah yang 
pasti tentang asal usul tenunan ini, cerita 
rakyat mengatakan tenunan ini dimulai pada 
abad ke-8 ketika kerajaan Chalukya berkuasa 
di wilayah tersebut. Dikatakan bahwa para 
penenun di desa ini mulai menenun kain 
khas untuk melengkapi sari Ilkal. Dikatakan 
juga bahwa selama perayaan-perayaan 
religius, potongan-potongan dari kain ini 
akan dilipat menjadi segitiga, ditempatkan 
pada sebuah sari dan ditawarkan kepada para 
dewi. Beberapa mengatakan, pola lipat dari 
kain menjadi persegi-persegi kecil ini yang 

Kain ini sangat ringan sehingga sulit untuk 
menilai ukurannya hanya dengan memegangnya
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Seorang model 
berjalan di jalur 
koleksi desainer 
Vaishali ‘Bisra’ 
selama acara 
Lotus Makeup 
India Fashion 
Week
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membuatnya dinamai khana atau khun. Alam 
dan mitologi juga menginspirasi motif-motif 
unik kain ini.

Sayangnya, saat ini, sebagaimana 
sebagian dari tradisi tua ini mulai menjadi 
tidak relevan, begitu pula dengan khun. 
Desain tradisional ini hampir saja punah, 
dan generasi penenun aslinya pun hampir 
menghilang, dengan beberapa dari mereka 
yang tersisa telah berpindah ke powerloom. 
“Ketika saya pertama kali berkunjung ke 
desa tersebut sekitar lima tahun yang 
lalu, terdapat sekitar 500 tenun tangan,” 
sebuah penurunan drastis dari jumlah 4,000 
beberapa dekade yang lalu.

“Saya sedang di New York, dan saya 
kembali ke India dari AS setelah jeda 
panjang dan menyadari bahwa kain ini masih 
terabaikan. Semua 
orang kerap berbicara 
tentang Chanderi, 
Banarasi, Maheshwari, 
jadi bahkan tidak ada 
yang tahun tentang 

khun,” tambahnya. Tergerak untuk 
menghidupkan kembali tekstil ini, ia kembali 
ke Guledgudda dan kecewanya, ia hanya 
menemukan satu tenunan yang masih dalam 
kondisi yang bagus.

Dia mulai bekerja, menghidupkan 
kembali dan mengadopsi 50 alat tenun 
dan duduk bersama para penenun untuk 
menyusun rencana kebangkitan dan 
membuatnya kembali populer di kalangan 
audiens perkotaan global. “Ini adalah sebuah 
tenun brokat yang rumit dan sangat ringan,” 
kata Shadugle, yang menambahkan bahwa 
ia ingin menghadirkan khus sebagaimana 
adanya, jadi ia menggunakan warna-warna 
modern yang para penenun ciptakan di 
alat tenun. “Jika anda pergi ke setiap desa, 
orang-orang sangat kekinian, mereka 

atas: Pewarna 
tradisional di desa 
Guledgudda mewarnai 
benang di dalam kuali 
yang diisi dengan 
pewarna

halaman muka (searah 
jarum jam dari kiri): 
Seorang penenun 
khun sedang bekerja 
di desa Guledgudda ; 
sebuah potret dekat 
dari alat tenun ini ; para 
penenun khun di ruang 
tenun mereka di desa 
Guledgudda ; seorang 
penjaga toko sedang 
memamerkan sari khun 
di tokonya di desa 
Guledgudda (Gambar 
oleh: Priya Krishnan Das)

Khun sebagai kain memiliki potensi besar. desain dua 
nada tradisional ini kini sedang diciptakan kembali untuk 
memasukkan warna-warna yang lebih kontemporer
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tidak mengikuti tren tetapi juga tidak 
terhubung dengan alam. Jadi ada warna 
hijau, warna metalik, kombinasi warna 
anggur, sawi, dan hijau neon,” katanya.

Menjelaskan proses menenun yang 
melelahkan, Shandugle mengatakan: 
“Ketika anda mengubah warna dari 
satu tambalan kain, penenun harus 
menghubungkan dengan tangan 
4,000 benang di alat tenun, dan 
proses ini memakan waktu sehari 
penuh untuk diselesaikan. Waktu 
yang dihabiskan masih tetapi sama 
tetapi penghasilannya kurang dari 
setengahnya, dengan penghasilan yang 
hanya 400 Rupee per hari

Raju, 40, yang telah menenun khun 
selama 15 tahun, merupakan penenun 
master ulung. Ia mengatakan bahwa 
di masa yang lebih makmur, akan ada 
50,000 orang di desa ini yang bekerja 
di alat tenun. “Mereka akan bekerja 
pada pewarnaan dan tenunan, unit 
khusus untuk bahan mentah dan 
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Shandugle telah mengadopsi 50 alat tenun yang masih ada di desa guledgudda 
dan sedang mencoba untuk melestarikannya dengan upaya-upayanya yang tulus

untuk digabungkan dengan kain ini.” 
Saat ini, ia mengatakan, bahwa lebih 
sedikit keluarga yang masih menekuni 
kerajinan ini melakukannya dengan 
semangat bukan untuk uang! “Khun 
adalah sebuah tenunan yang indah dan 
berseni dan khun dapat diproduksi 
hanya di desa ini. Ini merupakan 
sebuah tradisi, bukan hanya sebuah 
benda mati. Hal ini dipengaruhi oleh 
iklim, motif, kehidupan sehari-hari and 
bahkan lingkungan dari desa tersebut,” 
jelas sang desainer, yang sebelumnya 
menekuni tenunan Chanderi dan 
paithani.

Pada tahun 2012 dan 2014, ia 
memamerkan dua koleksi desain 
berbahan khun pada pertunjukan 
busana yang digelar di India. 
Tanggapan positif mendorongnya 
untuk membuat koleksi pakaian 
kontemporer lain yang dipertunjukkan 
pada tahun 2018 di India Fashion 
Week di Delhi, pameran desain paling 
terkenal di negara ini. “Ide saya dalam 
menghidupkan kembali tenunan 
ini adalah untuk menjaga jiwa dan 
fungsi dari kain ini tetapi utuh dan 
mendesainnya agar sesuai dengan 
penonton kontemporer. Orang-orang 
menyukai rasa nyaman dari kain ini 
di kulit mereka dan kilauannya dari 
luar.” Dalam koleksi terbarunya, ia 
memperluas penggunaan palet warna 
tradisional, memasangkan warna 
oranye, hijau dan merah muda asli 
dengan perunggu, emas  dan abu-abu.

Tantangan lainnya dalam 
menghidupkan kembali khun adalah 
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bahwa alat tenun tradisional berukuran 
kecil untuk memenuhi potongan kain untuk 
membuat blus. Shadangule kini sedang bekerja 
dalam menciptakan sekelompok penenun 
khun Guledgudda dan alat tenun yang lebih 
besar untuk memproduksi ukuran yang secara 
komersial dan kreatif lebih cocok. Ia juga 
berencana untuk meragamkan penggunaan 
khun bagi perabotan rumah, dekorasi rumah 
sebagai tambahan bagian bajunya.  

Shadangule mengatakan bahwa 
kontribusinya masih dianggap kecil dan lebih 
banyak orang perlu ditingkatkan kesadarannya 
akan kain magis ini. Ia mengatakan, “Kami 
harus menghormati pekerjaan para penenun, 
yang duduk di alat tenun berjam-jam untuk 
membuat sari yang dapat memakan waktu 
berbulan-bulan untuk diselesaikan. Ini 
merupakan karya seni dan bukan hanya 

sebuah potongan kain. Hanya ketika 
upaya dalam membawa para penenun dan 
keluarganya dana dan rasa hormat makan 
generasi ini akan melanjutkan tradisi ini ke 
depan.” Upayanya terlihat telah memberikan 
secercah harapan bagi para penenun 
dari desa Guledgudda, sebagaimana Raju 
menyimpulkan: “Saya suka bekerja dengan alat 
tenun kembali. Ketika saya melihat pakaian 
yang indah dibuat dari kain yang saya tenun 
dan dipamerkan di seluruh dunia, saya merasa 
bangga. Hal inilah yang memotivasi saya untuk 
menyelamatkan alat tenun dan kerajinan ini. 
Saya akan mengajarkannya ke anak-anak saya.”

 atas: Desainer Vaishali 
Shadangule secara resmi 

menyajikan koleksinya 
yang menyorot tentang 

kain ini di Lotus Makeup 
India Fashion Week

  halaman muka: 
Seorang model sedang 

berjalan di jalur 
mengenakan khun 

dari koleksi Bisra (yang 
terlupakan) selama 

acara Lotus Makeup 
India Fashion Week

Priya Rana merupakan penulis fashion 
ternama yang telah memimpin beberapa 
publikasi besar di India. Rana bekerja sebagai 
Editor Eksekutif di Outlook Splurge.
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inovator muda dari iiT madras telah mengembangkan Sepoy Septic Tank Robot yang 
bertujuan untuk memberikan solusi cerdas bagi masalah pencarian manual

PenYelamaT
oleh vinAyAk SuryA SWAMi

DARI ReMAjA culun hInggA MenjADI
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Sebuah tim peneliti di iiT madras kini siap 
memberikan produk yang dapat mengakhiri 
tugas pencarian manual di seluruh dunia

sebagaimana India telah meloncat 
ke era digital, salah satu tantangan 
terbesarnya adalah untuk 
mengembangkan sarana yang 
dibutuhkan bagi pengembangan 

holistik. Bahkan dengan kemajuan besar, 
infrastruktur negara ini masih menunjukkan 
peluang yang besar di dunia teknologi 
ratifikasi. Bagaimanapun, selama beberapa 
dekade terakhir, sebuah keterlibatan yang 
belum pernah terjadi dalam skema-skema 
yang berhubungan dengan kepentingan 
nasional muncul dari generasi muda. Tren 
baru-baru ini terlahir dari fakta bahwa pada 
tahun 2020, umur rata-rata di India akan 
menjadi 29, membuatnya negara dengan 
jumlah pemuda terbesar di dunia dengan 
64 persen dari populasinya dalam kelompok 
kerja dan kesadaran bahwa kemajuan selalu 
dipercepat dengan keterlibatan. 

Dengan berbagai inisiatif dari pemerintah 
yang memberikan dorongan yang sangat 
dibutuhkan untuk memulai inovasi yang 
baru dan misi sponsor seperti Swachh Bharat 
dan inisiatif Digital India, mantel untuk 
pembangunan infrastruktur instrinsik telah 
diambil alih oleh para pemuda di negara ini. 
Dalam lima dekade terakhir sendiri, berbagai 
proyek-proyek inovatif telah dikembangkan 
di seluruh India yang bertujuan untuk 
mengekang berbagai kejahatan yang 
menghambat kemajuan. 
Sementara banyak 
proyek yang merupakan 
konseptualisasi realistis 
dari ide-ide, kelayakan dan 
aplikasi luas, masih ada di 

antara kita pertanyaan yang masih belum 
terjawab. Bagaimanapun, terobosan inovatif 
telah memungkinkan siswa di seluruh negeri 
untuk mengembangkan solusi bagi beberapa 
masalah terbesar yang merusak citra global 
India. Salah satu proyek semacam ini dari 
aula-aula Institut Teknologi Madras India telah 
berhasil menarik perhatian dari beberapa LSM 
yang bekerja dalam memberantas masalah 
kebersihan dan pencarian manual.

roBot BAGI seMuA
Setelah empat tahun penelitian, IIT Madras 
pada akhirnya telah menemukan alternatif 

Prototipe robot SEpoy septic tank
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yang berdiri, secara teknologi bersuara 
yang bertujuan untuk menghilangkan 
kebutuhan yang membahayakan nyawa 
banyak orang. Para siswa dan staff 
pengajar proyek ini telah mencoba untuk 
menyusun sebuah robot yang dikelola 
dari jarak jauh yang dapat memotong 
limbah padat dan secara bersamaan 
memompa lumpur untuk membersihkan 
bahkan sistem drainase yang paling 
terbatas sekalipun. “Memanfaatkan 
robot pada bidang ini merupakan suatu 
tantangan”, jelas Professor Prabhu 
Rajagopal dari Pusat Non-Destructive 
Evaluation di Madras IIT. Tiga proyek 
kemudian, tim ini mampu membuat 
prototipe baling-baling enam sirip 
yang mandiri, yang dikembangkan oleh 
Srikanth, seorang siswa MS. 
Salah satu tantangan terbesar sepanjang 
pengembangan prototipe ini adalah 
kelayakannya. Bahkan saat ini, tidak 
ada kelangkaan pilihan mekanis untuk 
pembersihan dan pengolahan limbah, 

bagaimanapun, dengan biaya yang ada 
saat ini, yang berkisar di antara 2-5 juta 
Rupee, pengaplikasian secara luas justru 
menimbulkan masalah. 

keMAjuAN
As sebagai langkah pertama, tim ini 
mengembangkan sebuah pemotong yang 
dapat merobek dan menghomogenisasi 
lumpur, yang dapat kemudian disedot 
menggunakan peralatan vakum. 
Awalnya dikerjakan dengan model 
pemotong sederhana, mereka kini telah 
mengembangkan sebuah pemotong 
berbentuk payung. Dalam konsultasi 
yang erat bersama Safai Karamchari 
Andolan (SKA), sebuah organisasi yang 
bekerja untuk hak-hak para pemulung 
manual di negeri ini, tim peneliti di 
Madras IIT sedang berada di puncak 
penciptaan sebuah produk yang mampu 
mencegah petugas kebersihan terlibat 
dalam praktik sadar terhadap pemulung 
manual. Dihargai sekitar 1-3 juta Rupee, 

INsPeksI dAN 
PeMBersIhAN sePtIC 
tANk MeruPAkAN 
relevANsI sosIAl 
yANG krusIAl, dAN 
seBuAh MekANIsMe 
dArI Proses INI AkAN 
MeNGuNtuNGkAN 
rIBuAN PekerjA 
keBersIhAN yANG 
terlIBAt dAlAM 
tuGAs INI dAN 
MeNGhAdAPI seBuAh 
kekurANGAN Akut 
dArI solusI yANG 
terjANGkAu

Dr Prabhu rajagopal
Profesor, IIT Madras 

kAMI MeNCoBA uNtuk 
MeNGeMBANGkAN 
seBuAh solusI 
tekNoloGI yANG 
dAPAt juGA 
MeNGAtAsI hAMBAtAN 
sosIAl deNGAN 
MeMAstIkAN BAhwA 
Produk sePoy 
INI BeNAr-BeNAr 
dIoPerAsIkAN 
deNGAN oleh orANG-
orANG yANG sAMA 
yANG PAdA AwAlNyA 
BekerjA seBAGAI 
PeMuluNG MANuAl

Divanshu kumar
Siswa, IIT Madras 
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Sepoy Septic Tank Robot ini memegang 
kunci utama akan solusi sukses dan bebas 
risiko untuk masalah pencarian manual. 
Prototipnya, yang dikembangkan oleh para 
siswa ahli,  menggunakan pemotong cepat 
yang mampu memotong lumpur tebal pada 
septic tank dan membersihkan saluran. Tetapi 
anggota fakultas pengawas berharap bahwa 
dengan beberapa modifikasi lagi, biaya 
proyek ini dapat secara signifikan dikurangi 
untuk mempromosikan aplikasi secara luas.
Siswa, Divanshu Kumar, yang telah 
memainkan peran penting dalam 
pengembangan dari SEpoy Septic Tank Robot, 
mengatakan bahwa tantangan dari pemulung 
manual adalah dari segi sosial dan teknis. 
“Dari tujuan kami, kami mencoba untuk 
mengembangkan sebuah solusi teknologi 
yang dapat mengatasi segi penghalang sosial 
dengan memastikan produk SEpoy ini benar-
benar dioperasikan oleh orang yang pada 
awalnya bekerja sebagai pemulung manual,” 
katanya.

seBuAh hArtA kAruN 
keterAMPIlAN
India muncul sebagai kekuatan yang harus 
diperhitungkan, ketika berbicara tentang 
solusi inovatif dan teknis untuk beberapa 
masalah paling menantang yang berkaitan 
dengan infrastruktur dan pengembangan 
luas. Penghargaannya harus diberikan pada 
sistem pendidikan tinggi yang kuat di negara 

ini dan semangat dari para pemuda untuk 
menemukan solusi sederhana lagi inovatif 
ke berbagai tantangan terbesar yang ada di 
jalan pembangunan. Institusi-institusi ini, 
terutama IIT, menarik fokus ke arah dunia 
nyata, aplikasi praktis dari berbagai teori yang 
merupakan pondasi dari berbagai disiplin. 
Tugas ini mendorong teknik ‘brainstorming’ 
dan ada rasa interaksi yang bebas antar para 
siswa dan professor tentang kelayakan dari 
proyek ini. Selain itu, dengan India menjadi 
pusat produksi oleh banyak perusahaan-
perusahaan multi-nasional, migrasi siswa 
telah mengalami penurunan yang cukup 
besar selama beberapa dekade terakhir.
Dari mesin yang mengeluarkan air 
minum bersih ke setiap barang limbah 
yang dapat didaur ulang dan teknologi 
SmartCane kepada para individu yang 
memiliki keterbatasan penglihatan hingga 
penyimpanan tenaga surya yang dingin, 
para inovator muda yang lulus dari berbagai 
institusi ini telah membawa misi India ke arah 
yang lebih baik. Dari hanya menjadi remaja 
culun hingga menjadi inovator yang luar 
biasa, anak-anak di India ini tanpa diragukan 
lagi merupakan penyelamat terbesar.

 atas (kiri ke kanan): 
Profesor Prabhu Rajagopal 

dan Divanshu Kumar 
bersama dengan robot 

septic tank SEpoy ; 
Divanshu Kumar bersama 

anggota tim lainnya 
dengan robot septic tank 

SEpoy

 halaman muka: Para 
siswa IIT Madras 

mencatat rekor 
pengoperasian 

robot terbesar untuk 
membersihkan sebuah 

wilayah

Vinayak Surya Swami adalah jurnalis yang 
berbasis di Delhi. Ia memegang gelar sarjana 
teknik mesin dan telah bekerja dengan 
Angkatan Laut India.
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S u n G G u h  B A R T e R 
yA n G  B A I K !  
India menghasilkan sekitar 26,000 ton sampah 
plastik setiap hari dan untuk mengatasi masalah ini, 
sebuah sekolah di Pamohi, Assam, telah muncul 
dengan sebuah ide unik. Akshar Foundation School 
meminta para orang tua untuk membayar biaya 
sekolah mereka dengan menggunakan kantong 
plastik bekas. Sekolah ini memiliki 100 murid dan 
setiap murid diminta untuk membawa setidaknya 
25 barang plastik ini setiap minggunya. Konsep 
inovatif ini tidak hanya membantu meningkatkan 
lingkungan tetapi juga keluarga-keluarga lokal 
dengan mencegah praktik mempekerjakan anak.

T e n TA R A  I n D I A 
B e R e n C A n A  u n T u K 
M e n G G u n A K A n  A I 

Untuk mengatasi ancaman terorisme, Tentara India telah berencana 
untuk mengambil bantuan dari Artificial Intelligence (AI) untuk 
mendeteksi kerangka kerja teror dan melacak informasi rahasia. 

Melalui teknologi ini, tentara India akan juga mampu menguraikan 
daya hidup dan kondisi kerja dari peralatan perang yang digunakan 

oleh angkatan bersenjata ini. Artificial Intelligence juga dapat 
membantu dalam mengambil bagian penting dari informasi dari 

pidato-pidato yang dilakukan oleh para kepala teroris. Adalah 
setelah Gugus Tugas Nasional AI merekomendasikan pelayanan 

pertahanan untuk bekerja pada 10 proyek AI, tugas pengembangan 
teknologi AI dimulai. Proyek ini akan berfokus pada analisis gambar, 

teks, ucapan dan prediksi.

M E L A JU
   K E

D E PA N
Tetap update tentang 

perkembangan 
positif yang terjadi di 

negara ini

“Anda telah melakukan banyak hal 
yang baik, Ibu. Mereka yang telah 
anda bantu tidak akan pernah 
melupakan anda. Kami yang telah 
membaca tentang perbuatan baik 
anda dengan penuh kekaguman akan 
terus mengagumi anda. Semoga 
Tuhan memberkati anda (sic)” 

soni razdan 
Seniman India

“upayanya telah sangat 
bagus, MeA adalah 
satu-satunya 
departemen Pemerintah 
dari pemerintah yang 
lalu yang bisa dikatakan 
melakukan yang terbaik. 
Terima kasih bu” 

sanam arora 
Pengguna Twitter

T W I T T E R  M E M U J I 
E A M  S WA R A J
Penduduk India menggunakan Twitter untuk 
berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri 
Sushma Swaraj. Sang pemimpin telah menjadi 
populer dengan menjadi menteri luar negeri 
yang mudah diakses dan dipuji karena telah 
membantu penduduk India yang tinggal di luar 
negeri dengan respon cepatnya di Twitter untuk 
meminta bantuan.
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01 step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

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

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

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

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

consuLar grIevances  
MonItorIng sYsteM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


