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Hari republik

India merayakan formasi Konstitusi 
dengan Parade Hari Republik, yang 
digelar di Rajpath, New Delhi. Perayaan 
ini menampilkan sebuah tampilan 
spektakuler dari pasukan gagah berani 
oleh tiga divisi dari angkatan bersenjata 
India – Angkatan Darat, Laut dan Udara. 
Tamu Utama pada parade tersebut 
tahun ini adalah Presiden Brasil, Jair 
Bolsonaro.

Dimana:  New Delhi

perayaan sastra Jaipur

Puaskan kecintaan Anda pada tulisan kata-kata 
di acara yang membawa bersama beberapa dari 
sastra terhebat dari seluruh dunia. Dari sesi 
penandatanganan buku hingga sesi membaca, dari 
lokakarya hingga terlibat dalam beberapa diskusi dan 
dari interaksi penulis hingga perayaan musim malam 
– ada sesuatu untuk semua orang di perayaan ini.

Dimana:  Jaipur, Rajasthan  

23-27 Januari, 2020

26
Januari, 2020

lOHri 

Lohri menandai permulaan musim panen dan dirayakan dengan 
kemegahan dan sukacita di India utara, khususnya di Punjabi 
dan Haryana. Orang-orang saling mengenakan pakaian terbaik 
mereka, memainkan alat-alat musik rakyat, menari dan berpesta. 
Salah satu ritual dari Lohri adalah menghidupkan api unggun, 
yang mana di sekitarnya orang-orang bersukacita. 

Dimana: India Utara

Januari, 2020

13

Acara-acara 
musim ini

Bunga 
rampai
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 Februari, 20208
perayaan apung maDurai

Secara lokal dikenal sebagai Teppothsayam, 
perayaan apung Madurai merupakan salah 
satu dari perayaan budaya terindah di Tamil 
Nadu. Dimulai sejak abad ke-17, perayaan 
ini merayakan tunggangan perahu 
tahunan dari para dewa di sekitar danau 
Teppakolam. Saat senja, tepian danau 
diterangi dengan ribuan lampu tanah liat 
bersama rakit hias sebelum para dewa di 
tersebut diarak kembali pulang ke rumah 
dalam sebuah prosesi akbar. 

Dimana: Madurai, Tamil Nadu

keraJinan internasiOnal mela suraJkunD

Sebuah perayaan tradisi rakyat dan warisan budaya, acara 
tahunan ini memilih satu wilayah India sebagai ‘Wilayah 
Tema’-nya dan satu negara asing sebagai ‘Negara Mitra’. 
Seni, kerajinan, kuliner, kerajinan tangan tekstil terbaik dari 
wilayah dan negara tersebut dipamerkan di acara ini melalui 
pameran dan berbagai pertunjukan.

Dimana: Surajkund, Haryana 

Februari, 20201-17
perayaan Deccan

Perayaan lima hari tahunan, yang diselenggarakan 
oleh departemen wisata Hyderabad menyorot seni, 
kerajinan dan tradisi dari wilayah Andhra Pradesh 
melalui tampilan semarak dari tari, kerajinan dan 
tradisi serta sejumlah kedai makanan. Sorotan lainnya 
adalah pertunjukan memukau yang menampilkan 
warisan musik yang luas dari Hyderabad.

Dimana:  Hyderabad, Andhra Pradesh

 25-29 Februari, 2020
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India pada tahun 2019 merupakan rumah bagi seperlima jumlah pemuda di dunia, dengan 65 juta 
dari total populasinya berumur di bawah 25; menyajikan pertanyaan tentang seberapa relevan 
tradisi-tradisi kuno kita bagi populasi modern India. Dengan isu dari majalah India Perspectives 
kali ini, kami melihat bagaimana sebuah peradaban yang berusia 5,000 tahun mengerti tradisi 
dan sebuah budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Selama bulan-bulan ini, dunia mengalihkan perhatiannya ke India sebagaimana Perdana Menteri 
Narendra Modi menyambut Presiden Cina, Xi Jinping untuk melakukan pertemuan Tak Resmi 
India-Cina kedua di Mamallapuram dan Angela Merkel, Kanselir Jerman, untuk melakukan 
konsultasi Intra Kepemerintahan yang kelima. Kedua pertemuan ini masih baru dan format-format 
inovatif dan telah diimplementasikan baru-baru ini, berfungsi sebagai contoh dari pendekatan 
baru India dalam memperkuat hubungan diplomatis di seluruh dunia. Kami juga berjalan-jalan ke 
Bangkok sebagaimana negara-negara Asia Timur berkumpul disana untuk menggelar Pertemuan 
Asia Timur ke-14, demi memahami bagaimana kemitraan timur kita memberi dampak pada citra 
global India. Kami kemudian beralih ke Kerajaan Arab Saudi bersama Perdana Menteri India, 
Narendra Modi untuk melakukan kunjungan dua hari.

Sebagaimana sinema Hindi selalu memiliki pandangan yang sangat relevan tentang tren-tren 
kontemporer, kami melakukan perjalanan ke Goa untuk menghadiri edisi ke-50 dari Perayaan 
Film Internasional India (IFFI) yang juga berfokus pada pembangunan dari film-film regional India, 
pembuatan film di negara ini dan juga mengakui beberapa dari produksi-produksi sinematik 
yang paling layak di seluruh dunia. Kami kemudian bertemu dengan Ayushmann Khurrana, aktor 
pemenang Penghargaan Nasional yang telah meremajakan Bollywood dengan film-filmnya yang 
bertujuan untuk menghubungkan dan mengatasi masalah-masalah zaman sekarang dan orang-
orang yang berurusan dengan masalah-masalah tersebut.

Baik itu sekolah tradisional Yoga atau bentuk-bentuk seni lokal yang masih dipraktikkan dengan 
kebanggaan luar biasa di sudut-sudut terpencil negara ini atau bahkan sejumlah perayaan yang 
merayakan warisan luar biasa dari masa lalu India yang semarak; relevansi dari budaya kita di 
abad ke-21 cukup jelas terlihat. Bintang pop sastra sekaligus penulis India, Amish juga berbagi 
pemikirannya tentang subjek ini.

Kami kemudian melakukan perjalanan ke wilayah Trans-Himalaya di Spiti 
dan mendapat pengalaman langsung, ketekunan yang kuat dari sebuah 
budaya yang telah bertahan akan cobaan zaman dan telah kini menjadi 
contoh yang sempurna dari persaudaraan, keberagaman dan integritas. 
Dalam perjalanan pulang, kami berhenti di berbagai tujuan ikonik untuk 
menyaksikan mosaik budaya bernuansa yang negara ini pamerkan 
selama beberapa dari perayaan budaya yang paling berwarna di bagian 
fitur foto.

 
Raveesh Kumar

KaTa penganTar
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Perdana Menteri Narendra Modi (keenam dari kiri) menikmati momen cahaya selama sesi pemotretan para pemimpin dari Pertemuan ASEAN-India ke-16 di Thailand

selama beberapa dekade terakhir, india telah melakukan upaya signifikan dalam 
membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara tetangganya. 

Dengan perdana Menteri narendra Modi yang melakukan perjalanan ke Thailand 
untuk menghadiri pertemuan asia Timur baru-baru ini, duta besar anil Wadhwa 

menyorot faktor-faktor penentu dari kunjungan ini

paskah
SAlAm



 |  7  | 

kiri: PM Modi 
berinteraksi dengan 
anak-anak dari 
Komunitas India 
di Bangkok selama 
kunjungan iniSelama beberapa tahun 

yang lalu, India telah 
melakukan kemajuan 
substantif dalam 
hubungannya dengan 

Asosiasi 10 anggota dari Negara-
Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan 
kerangka kerja terkaitnya seperti 
Forum Regional ASEAN (ARF), 
Pertemuan Asia Timur (EAS), dan 
Pertemuan Kementerian Pertahanan 
ASEAN Plus (ADMM+). Dari sebuah 
mitra dialog pada tahun 1996, India 
telah menempuh jalan yang 
panjang hingga mendapat 
status Mitra tingkat 
Pertemuan pada tahun 
2002, dan Mitra Strategis 
ASEAN pada tahun 2012. 

India melibatkan ASEAN dalam 
lebih dari 30 dialog tingkat tinggi 
di bidang-bidang beragam. Selain 
itu, selama EAS, Perdana Menteri 
Narendra Modi juga menghadiri 
Pertemuan India-ASEAN ke-16, 
Pertemuan Asia Timur ke-14, dan 
Pertemuan Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Regional (RCEP).

Hubungan strategis
Pada Pertemuan ASEAN-India (2 
hingga 4 November 2019) PM Modi 

para peserta eas, selain asean, termasuk 
india, Cina, Jepang, republik Korea, australia, 
selandia baru, amerika serikat dan rusia
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atas: Sang Perdana 
Menteri berinteraksi 

dengan anggota-
anggota komunitas 
India sebelum acara 

‘Sawasdee Modi’ 
di Bangkok selama 

kunjungannya ke 
Thailand baru-baru ini

mengapresiasi koordinasi timbal balik 
dari pandangan Indo-Pasifik antara 
India dan ASEAN, yang menetapkan 
visi dari sentralitas dari Asia Tenggara. 
Ia menegaskan bahwa India ingin 
memperkuat hubungannya dengan 
ASEAN di bidang-bidang seperti 
pertahanan maritim, ekonomi biru, dan 
bantuan kemanusiaan dan bencana. 
India akan menawarkan 1,000 beasiswa 
PhD kepada murid ASEAN di Institut 
Teknologi India yang bertempat di New 
Delhi, salah satu institut teknologi 
yang paling terkenal secara global. 

India membutuhkan ekonomi 
integrasi mendalam dengan 1.85 

miliar orang-orang kuat dari ASEAN, 
dengan PDB (Produk Domestik Bruto) 
gabungan sebesar 3.8 triliun Dolar AS. 
Perdagangan bilateral baru-baru ini 
sebesar 81.33 miliar Dolar AS. Dengan 
ASEAN yang berinvestasi sebesar 68.91 
miliar Dolar AS antara bulan April 2000 
hingga Maret 2018 kepada India, dan 
India telah berinvestasi sebesar 36.67 
miliar AS antara tahun 2007 dan 2015.

Pertemuan Asia Timur ke-14 
juga berfokus di bidang pertahanan 
dan kejahatan dunia maya. 
Terdapat ulasan tentang arah masa 
depan dari kerjasama EAS dan 
pertukaran pandangan tentang 

india, mitra tingkat strategis sejak tahun 2012, melibatkan asean di 
lebih dari 30 dialog tingkat tinggi di berbagai bidang seperti Forum 

regional asean, pertemuan asia Timur, dan pertemuan Menteri-
Menteri pertahanan asean plus
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•	 Sang Perdana Menteri 
menegaskan kepentingan 
dari penghubungan jalan 
raya trilateral yang dari India, 
Myanmar dan Thailand dan 
mengungkapkan bahwa 
India sedang bekerja keras 
untuk menyelesaikan  
proyek ini.

•	 Pada acara komunitas 
‘Sawasdee Modi’ di Bangkok, 
PM Modi meluncurkan 
terjemahan bahasa Thailand 
dari Thiruvalluvar Bahasa 
Tamil klasik, Tirukkural

Di Sela-Sela 
Pertemuan

searah jarum 
jam dari atas: PM 
Modi memberi 
pidato kepada 
komunitas India di 
Bangkok selama 
kunjungannya; Sang 
Perdana Menteri 
bertemu dengan 
Aung San Suu Kyi, 
Kanselir Myanmar; 
dan Joko Widodo, 
Presiden Indonesia
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isu-isu regional dan internasional. 
PM Modi mengusulkan dan juga 
menyarankan sebuah inisiatif untuk 
memperkuat ekonomi biru (penggunaan 
berkelanjutan dari sumber daya samudra 
bagi pertumbuhan ekonomi). Partisipasi 
EAS, di samping ASEAN, mencakup 
India, Cina, Jepang, Republik Korea, 
Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat 
dan Rusia.

penDirian tegas
Selama kunjungan ini, sang Perdana 
Menteri juga berpartisipasi pada 
edisi ke-3 dari Pertemuan RCEP. RCEP 
adalah sebuah FTA yang diusulkan 
bersama 10 negara anggota ASEAN, 
serta enam mitranya – Australia, Cina, 

•	 Pada pertemuan dengan PM Jepang, 
Shinzo Abe, PM Modi berfokus 
pada dialog India-Jepang 2+2 dan 
Pertemuan tahunan yang akan 
datang antara kedua pemimpin 
tersebut bulan Desember.

•	 PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc 
dan PM Modi berbicara tentang 
ekstremisme dan terorisme dan 
komitmen mereka untuk mendukung 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut (UNCLOS).

•	 PM Australia, Scott Morisson dan PM 
Modi menegaskan kembali komitmen 
mereka terhadap wilayah Asia-Pasifik 
yang transparan, bebas dan terbuka.

•	 Dewan wilayah Myanmar, Aung 
San Suu Kyi dan PM Modi berbicara 
tentang konektivitas udara antara 
kedua negara dan rencana India 
untuk menjadi tuan rumah dari acara 
bisnis negara-negara CMLV (Kamboja, 
Laos, Myanmar dan Vietnam) di 
Yangon, Myanmar, pada akhir bulan 
November 2019.

•	 Pertemuan PM Modi bersama 
Presiden Indonesia, Joko Widodo 
berfokus pada bidang perdagangan 
bilateral dan menyorot kebutuhan 
akan akses pasar yang lebih besar 
untuk barang-barang India.

•	 Pada pertemuannya dengan PM 
Thailand, Prayuth Chan – Ocha, PM 
Modi menekankan peningkatan dari 
konektivitas antara kedua negara, 
termasuk konektivitas fisik dan 
digital.

Kemitraan 
bilateral

PM Modi bersama 
Shinzo Abe, 

Perdana Menteri 
Jepang, selama EAS 

bulan November
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India, Jepang, Korea Selatan dan 
Selandia Baru. Bagaimanapun, 
pada tanggal 4 November, 16 dari 
negara-negara yang berpartisipasi 
ini menerbitkan sebuah pernyataan 
yang menyampaikan bahwa 15 
diantara mereka telah menyimpulkan 
negosiasi berbasis teks dan akan 
melanjutkan untuk menandatangani 
kesepakatan ini di tahun 2020. 
Setelah tujuh tahun negosiasi yang 
panjang, dengan isu-isu signifikan 
yang masih belum diselesaikan, 
delegasi India menerbitkan sebuah 
pernyataan final yang menyatakan 
bahwa partisipasi ini “akan 
bergantung pada resolusi yang 

memuaskan dari isu-isu tersebut”. 
Terdiri dari setengah populasi dunia 
dan hampir 40 perseni perdagangan 
dunia dan 35 persen dari GDP, RCEP 
akan menjadi bidang perdagangan 
bebas terbesar di dunia, dengan 
India yang menjadi ekonomi terbesar 
ketiga di dunia, seandainya India 
termasuk di dalamnya.

inDia telaH secara prOaktif, kOnstruktif, Dan penuH makna 
terlibat Dalam negOsiasi rcep seJak awal tetapi rancangan 
kesepakatan rcep tiDak sepenuHnya mencerminkan semangat 
Dasar Dan prinsip-prinsip panDuan yang Disepakati Dari rcep 
baHkan tiDak mencOba menangani secara memuaskan isu-isu 
luar biasa Dan kepriHatinan inDia.

narendra modi
Perdana Menteri India

Para pemimpin 
negara pada 

Pertemuan Asia 
Timur ke-14 
yang digelar 

di Bangkok 
November lalu

Duta Besar Anil Wadhwa telah menjabat 
sebagai Sekretaris (Timur) di Kementerian 
Luar Negeri, dan sebagai duta besar India 
untuk Polandia, Oman, Thailand dan Italia. 
Ia juga telah dikirim ke Hong Kong, Cina 

dan Swis untuk menjalani misi-misi India dan bekerja bagi 
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.
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Perdana Menteri 
Narendra Modi 
bersama Presiden 
Cina di depan sebuah 
dinding yang dipahat 
dengan indah di 
Mamallapuram

Dengan fokus dalam menjembatani defisit perdagangan dan membangun kepercayaan, 
pertemuan tak resmi india-Cina kedua di Mamallapuram antara pM narendra Modi dan 

presiden Xi Jinping menandai fase baru dari kerja sama dalam hubungan antara dua tetangga

Chennai

Dengan latar belakang 
dari monumen pahatan 
batu dari abad ke-7 
dan patung-patung 
di pinggiran kota kuil 

Mamallapuram (Mahabalipuran) 
di pinggiran kota Chennai di Tamil 
Nadu, para pemimpin dari India dan 
Cina menyeruput air kelapa dan 

saling berbagi harapan akan fase 
baru dalam hubungan India-Cina, 
yang menandai kerja sama saling 
menguntungkan, kepercayaan yang 
lebih besar dan pemahaman dari 
setiap kepentingan inti dan aspirasi 
masing-masing. Chemistry antara 
Perdana Menteri Narendar Modi dan 
Presiden China Xi Jinping bersinar 

oleh Manish Chand

KoneKSi
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kiri: PM Modi menghadiahkan selendang sutra besar 
buatan tangan kepada Presiden Cina pada hari puncak 
pertemuan ini. Selendang tersebut memiliki bordiran 
gambar Presiden Jinping dalam emas zari pada latar sebuah 
sutra merah terang dan dibuat oleh para penenun komunitas 
yang berbasis di Coimbatore. atas: Sebagai imbalannya, 
pemimpin Cina menghadiahkan kenang-kenangan porselen, 
yang memiliki gambar PM Modi di dalamnya

baru sebagaimana sang sang PM membawa 
tamu kehormatannya ke sekitar Kelompok 
Monumen di situs Warisan Dunia UNESCO 
dari Mahabalipuram, yang diikuti dengan 
sebuah makan malam tak resmi di Kuil 
Pantai yang indah ini.

mimpi baru
Pada hari pertama dari pertemuan tak 
resmi kedua pada tanggal 11 Oktober 
2019 ini, PM Modi dan Presiden Xi Jinping 
menghabiskan waktu berbagi visi mereka 
tentang pembangunan dan kebangkitan 
nasional. Percakapan mereka berfokus pada 
bagaimana rencana PM Modi menciptakan 
sebuah India baru pada tahun 2022 untuk 
menandai ulang tahun kemerdekaan India 
ke-75 dan mimpi Cina dari Xi Jinping dalam 
membuka peluang-peluang baru bagi 
kerjasama luas antara dua negara tetangga 

Asia ini. Percakapan tak resmi antara kedua 
pemimpin ini mempersiapkan panggung 
untuk pembicaraan delegasi tingkat tinggi 
di berbagai bidang pada tahun 12 Oktober.’

Pembicaraan dua hari ini mencapai 
puncaknya pada subjek Chennai Connect, 
sebuah penegasan ulang dari semangat 
Wuhan (Pertemuan Tak Resmi India-Cina di 
Wuhan, Cina pada bulan April 2018) dalam 
“mengelola perbedaan secara hati-hati” 
dan memperluas bidang-bidang kerja sama 
di segala spektrum, termasuk ekonomi, 
strategi dan budaya.

menJembatani Defisit 
perDagangan
Dua hasil utama dari pertemuan ini adalah 
keputusan untuk menetapkan mekanisme 
Ekonomi Tingkat Tinggi dan Dialog 
Perdagangan untuk mengurangi defisit 

Kehangatan antara perdana Menteri narendra Modi dan presiden Xi 
Jinping bersinar baru pada pertemuan tersebut sebagaimana para 

pemimpin tersebut berkeliling sebuah situs warisan yang menghadap 
ke Teluk bengal
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atas: Kedua pemimpin 
tersebut berpose 

dengan sekelompok 
seniman lokal 

setelah sebuah 
pertunjukan budaya; 
atas: Keduanya juga 

mengunjungi sebuah 
pameran kerajinan 

tangan dan artefak-
artefak yang dibuat 

tangan lainnya di Tamil 
Nadu di sebuah resort 

di Kovalam

perdagangan dan meningkatkan 
perdagangan barang, pelayanan 
dan investasi. Mekanisme yang 
dipimpin oleh Menteri Keuangan 
India, Nirmala Sitharaman dan Wakil 
Perdana Menteri Cina, Hu Chunhua, 
dapat menjadi sebuah perubah 
permainan bagi hubungan ekonomi 
India-Cina, jika Cina bertindak 
sesuai janjinya untuk membuka 
pasarnya bagi pelayanan farmasi 
dan TI India. Mekanisme ini benar-
benar akan membantu India untuk 
mengurangi lebih dari 50 miliar 
defisit perdagangan dengan Cina 

dan memungkinkan perusahaan-
perusahaan India untuk mendapat 
akses pasar yang lebih besar ke 
pasar Cina.

kepercayaan strategis
Hasil penting lainnya dari pertemuan 
tak resmi kedua ini adalah 
pendalaman dan konsolidasi dari 
komunikasi strategis sehingga 
ketidakpercayaan dapat dihindari 
pada isu-isu kepentingan inti kedua 
negara. Dalam hal ini, kedua pihak 
sepakat untuk meningkatkan 
kerjasama pertahanan dan 
antar militer.

Mengambil sudut pandang 
yang panjang, kedua negara 
kuat Asia ini juga bersiap untuk 
memperkuat kemitraan global 
mereka dengan memperbesar 
kerjasama mereka dalam berbagai 
isu-isu lintas sektoral, termasuk 
perubahan iklim dan pembangunan 
berkelanjutan. Di tengah 
meningkatnya dinding pertahanan, 
kedua negara memutuskan untuk 
“bekerja sama untuk membuka 
pengaturan perdagangan terbuka 
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dan inklusif yang akan menguntungkan 
seluruh negara.”

kOneksi buDaya
Berbicara tentang pertemuan Wuhan, 
yang mengarah kepada pembentukan 
dari Mekanisme Tingkat Tinggi 
Orang ke Orang India-Cina dan 
Pertukaran Budaya, pertemuan Chennai 
memberikan sebuah momentum segar 
untuk memposisikan orang-orang 
pada inti dari kemitraan yang sedang 
berkembang ini. Kedua pemimpin 
sepakat bahwa opini publik harus 
digalang dalam memperluas hubungan 
ini. Dalam konteks ini, kedua pihak 
memutuskan untuk menggelar 35 
acara di negara masing-masing untuk 
menandai ulang tahun ke-70 dari 
pembentukan hubungan diplomatis 
antara kedua negara. “Kedua pemimpin 
telah memutuskan untuk menetapkan 
tahun 2020 sebagai Tahun Budaya India-
Cina dan Pertukaran Orang ke Orang 
dan sepakat bahwa ulang tahun ke-70 
dari pembentukan hubungan India-Cina 
pada tahun 2020 akan sepenuhnya 
digunakan untuk memperdalam 
pertukaran di segala tingkat” kata 
pernyataan oleh Kementerian 
Luar Negeri.

Kedua pemimpin sedang berada di 
situs Butterball Dewa Krishna, sebuah 
batu granit raksasa yang secara 
dramatis bertengger di lereng bukit

sebuah hasil yang penting pada pertemuan ini adalah pendalaman dan 
konsolidasi dari komunikasi strategis sehingga sifat ketidakpercayaan 

dapat dihindari pada isu-isu kepentingan itu kedua negara
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Jalan ke Depan
Melihat ke depan, pertemuan tak 
resmi India-Cina menggarisbawahi 
peran dari interaksi langsung antara 
para pemimpin dari kedua negara 
dalam mengarahkan hubungan 
berbagai segi India-Cina ini ke 
lintasan yang lebih tinggi. Xi Jinping 
menekankan bahwa format dari 
pertemuan tak resmi ini akan berlanjut 
dan ia mengundang PM Modi untuk 
mengunjungi Cina untuk pertemuan 
tak resmi ketiganya tahun depan. 

Pertemuan tak resmi kedua 
ini menandai sebuah realisme 
dalam hubungan India-Cina dan 
menegaskan bahwa meskipun dua 
raksasa Asia ini akan terus mengejar 
agenda mereka sendiri dalam 
isu-isu perdagangan dan strategis 
yang kadang-kadang menghasilkan 
konflik, konvergensi para pemimpin, 

seperti yang dikristalkan pada 
Konsensus Wuhan dan Koneksi 
Chennai, akan memastikan bahwa 
fokusnya tetap berada pada 
bidang-bidang kerjasama daripada 
persaingan dan konflik.

Melaju ke depan, kedua pemimpin 
ini telah menetapkan agenda yang 
ambisi dan saling menguntungkan 
dalam memperluas kerjasama, tetapi 
kunci terhadap sukses Konsensus 
Wuhan dan Koneksi Chennai akan 
menjadi kepekaan yang lebih 
besar oleh kedua negara terhadap 
keprihatinan dari kepentingan inti 
masing-masing. 

Manish Chand merupakan Pemimpin 
Redaksi majalah India and the World 
dan India Writes Network, sebuah 
portal yang berfokus pada urusan-
urusan global.

PM Modi dan 
Presiden Jinping 
melakukan 
percakapan di 
komplek Pancha 
Ratha (lima kereta) di 
Mammalapuram

Kedua pemimpin 
menganggap 

penting untuk 
meningkatkan dialog 
guna menumbuhkan 
pemahaman budaya 

antara kedua pemimpin. 

Keduanya sepakat 
bahwa mereka 

dapat bekerja sama 
untuk meningkatkan 

pemahaman antara 
budaya dan peradaban di 

belahan bumi lainnya. 

Keduanya saling bertukar 
pandangan tentang isu-
isu luar biasa, termasuk 

pertanyaan tentang 
perbatasan.

Diskusi dan lebih 
banyak lagi
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Perdana Menteri 
Narendra Modi 
(kanan) bertemu 
dengan raja 
Saudi, Salman 
bin Abdulaziz Al 
Saud di Riyadh

pada kunjungan resmi dua hari ini (29-30 Oktober) ke arab saudi, perdana Menteri 
narendra Modi menggelar beberapa diskusi dengan negara raja salman bin 

abdulaziz al saud dan putra Mahkota Mohammed bin salman bin abdulaziz al 
saud mengenai masalah kerja sama bilateral dan peluang-peluang investasi

ikatan kepercayaan

Beberapa dekade yang lalu, sebuah 
pondasi telah diletakkan untuk 
memperkuat hubungan dengan 
Timur Tengah. Beberapa tahun 
terakhir, India telah dengan 

sukses membangun kerangka kerja yang 
sama dengan berfokus dalam memperkuat 
hubungan strategis dan diplomatis dengan 
negara-negara seperti Kerajaan Arab 
Saudi (KSA), Iran, Bahrain, Uni Emirat Arab 
(UEA) dll.

Pada hampir setiap kesempatan di mana 
Perdana Menteri India mengunjungi negara-
negara ini, ia telah dianugerahkan dengan 
beberapa penghargaan sipil tertinggi. 

Selama kunjungan terakhirnya bulan April 
2016, PM Modi dianugerahkan penghargaan 
Raja Abdulaziz Sash, penghargaan sipil 
tertinggi KSA oleh Raja yang menjabat saat 
ini, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Upacara 
yang berlangsung di istana kerajaan 
tersebut merupakan sebuah contoh dari 
arah positif untuk hubungan diplomatis 
antara kedua negara. 

Penting untuk dicatat bahwa sejak 
tahun 2014, Perdana Menteri Narendra 
Modi telah mengunjungi delapan negara 
Asia Barat yang telah menghasilkan 
peningkatan proporsional dalam investasi 
asing secara langsung yang dibuat di India. 

Kemitraan
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Hal ini merupakan sebuah kemajuan 
pasti pada jalur yang didefinisikan dalam 
‘Deklarasi Riyadh’ yang disepakati antara 
India dan Arab Saudi pada tahun 2010. 
Selama kunjungannya baru-baru ini, PM 
Modi membahas tentang Konferensi 
Inisiatif Investasi Masa Depan ketiga 
atau ‘Davos in the Desert’ sebagaimana 
KSA berupaya untuk menarik teknologi 
dan investasi untuk mendiversifikasi 
bidang ekonominya selama abad ke-
21. Selama kunjungan Raja Salman 
ke India pada bulan Februari 2019 ini, 
sebuah pengumuman dibuat tentang 
niat Arab Saudi untuk menginvestasikan 
dana sebesar 100 juta Dolar AS dalam 
infrastruktur, energi dan pertambangan 
India. Perusahaan-perusahaan India 
sedang mengeksplorasi partisipasi bidang 
minyak hilir dan hulu di Arab Saudi 
selain bidang TI, Farmasi dan kesehatan. 
Dalam bidang pertahanan, sebuah MoU 
ditandatangani untuk memperkuat 
kerja sama dalam bidang akuisisi militer, 
produksi R&D dan teknologi. Dilaporkan 
juga bahwa kesepakatan B2B senilai 15 
juta Dolar AS juga disepakati di sela-
sela Konferensi Inisiatif Investasi Masa 
Depan. MoU tentang pembayaran 
kartu RuPay akan memberi keuntungan 
sebesar 2.6 juta diaspora India yang 
kuat dan jamaah haji. Sebuah dewan 
kemitraan strategis yang dipimpin oleh 
PM Modi dan Mohammed bin Salman 
telah ditetapkan, yang akan memastikan 
implementasi tepat waktu dari proyek-
proyek yang disetujui dan prospektif serta 

penghilangan kemacetan.
Dari perspektif raksasa 

Arab tersebut, kunjungan 
perdana menteri India juga 
sangat penting karena KSA 
telah mendorong upaya 

Dalam pidato utamanya pada Forum inisiatif investasi 
Masa Depan di riyadh, pM Modi berbicara tentang tujuan 

dalam mencapai ekonomi sebesar 5 triliun dolar

atas: Perdana Menteri Narendra Modi bertemu dengan Mohammad bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota Arab Saudi di Riyadh

Bawah: Selama kunjungannya ke Arab Saudi, PM Modi juga bertemu dengan Abdullah bin 
Al-Hussein, Raja Yordania, di Riyadh
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atas: Perdana Menteri 
Narendra Modi 

bertemu dengan 
Mohammad bin 

Salman bin Abdulaziz 
Al Saud, Putra Mahkota 

Arab Saudi di Riyadh

Bawah: Selama 
kunjungannya ke 

Arab Saudi, PM Modi 
juga bertemu dengan 

Abdullah bin Al-
Hussein, Raja Yordania, 

di Riyadh

diversifikasi yang besar yang bertujuan 
untuk memperluas bidang ekonomi yang 
berbasis minyaknya ke bidang-bidang 
seperti manufaktur, teknologi dan wisata. 
Reformasi-reformasi baru-baru ini yang 
memudahkan pembatasan FDI (Investasi 
Asing Langsung), wisata dan hiburan telah 
datang sebagai pendahulu dari Kesepakatan 
Kemitraan Strategis yang bersejarah yang 
disepakati oleh Putra Mahkota Saudi, 
Mohammed bin Salman dan Perdana 
Menteri India, Narendra Modi ini selama 
kunjungan sang PM. Sebuah permulaan 
telah dilakukan melalui MoU yang disepakati 
antara Riyadh dan New Delhi tentang 
kerja sama di bidang energi terbaharukan 
antara Kementerian Energi Saudi dan energi 

Baru dan Terbaharukan India. Arab Saudi 
menyumbang sekitar 17% dari impor minyak 
India. Arab Saudi telah bergerak dengan 
cepat untuk mengisi kekosongan dalam 
impor minyak India dikarenakan sanksi 
terhadap Iran dan juga untuk menciptakan 
cadangan minyak strategis kedua India 
sebesar 6.5 juta ton minyak bumi.

Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Arab 
Saudi telah menjadi awal dari pembentukan 
dari sebuah alternatif, keberagaman dan 
kemitraan inklusif dengan negara tersebut. 
Pemerintah baru-baru ini juga bertujuan 
untuk lebih lanjut memperkuat hubungannya 
dengan Arab Saudi. Selama bertahun-tahun, 
kemitraan diplomatis yang telah dibagi 
antara kedua negara ini telah berkembang 
secara berlipat ganda; baik itu dalam bidang 
pertahanan, ekonomi mau pun hubungan 
budaya. Pertemuan selanjutnya antara 
kedua pemimpin ini akan dilangsungkan di 
Riyadh di tahun 2020 untuk pertemuan G20 
selanjutnya. 

Duta Besar Anil Wadhwa telah menjabat 
sebagai Sekretaris (Timur) di Kementerian 
Luar Negeri, dan sebagai duta besar India 
untuk Polandia, Oman, Thailand dan Italia. 
Ia juga telah dikirim ke Hong Kong, Cina 

dan Swis untuk menjalani misi-misi India dan bekerja bagi 
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.
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Perdana Menteri Narendra 
Modi (keempat dari kanan 
di barisan depan) dan 
Kanselir Jerman, Angela 
Merkel (sebelah kanan PM 
Modi) bersama anggota 
delegasi dari Konsultasi 
Antar Pemerintah ke-5 di 
New Delhi. Menteri Luar 
Negeri S Jaishankar (barisan 
depan, kedua dari kanan) 
dan menteri Jerman, Heiko 
Mass (barisan ketiga dari 
kanan) juga merupakan 
bagian dari delegasi ini

Kanselir Jerman, angela Merkel baru-baru ini mengunjungi india untuk 
menghadiri pertemuan Konsultasi antar pemerintah bersama perdana Menteri 
india, narendra Modi. Mantan duta besar, Meera shankar menyorot tonggak-

tonggak penting utama dari kunjungan ini

strategis
KemitrAAn

Kanselir Jerman, Angela 
Merkel mengunjungi 
India dari tanggal 31 
Okteober hingga 1 
November 2019 untuk 

putaran kelima dari pertemuan 
Konsultasi Antar Pemerintah. 
Pertemuan ini dibuat dalam sebuah 
format yang unik oleh Perdana 
Menteri, Narendra Modi dan Kanselir 
Merkel untuk mempertemukan para 
menteri utama di kedua sis dalam 

sebuah pendekatan “keseluruhan 
pemerintahan”.

India sedang berupaya 
mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, memperluas sektor 
pembangunan dan penghasilan 
peluang kerja bagi jutaan pemuda 
yang masuk di pasar tenaga kerja. 
Dalam skenario ini, India melihat 
Jerman sebagai mitra alami, sebuah 
negara super power dalam bidang 
manufaktur. Perusahaan-perusahaan 
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kiri bawah: Kanselir 
Jerman, Angela Merkel, 
bersama PM Modi di 
Rashtrapati Bhavan

kanan bawah: Sang 
Kanselir menerima 
sebuah model Charkha 
sebagai suvenir di 
Rajghat

Jerman telah berfokus dalam 
mempromosikan efisiensi energi di india 
dan telah menjadi mitra strategis dalam 
beberapa proyek pembangunan

Jerman dapat memanfaatkan 
tenaga teknis dengan 
keahlian tinggi dari India 
dan kekuatan di bidang TI 
untuk meningkatkan tingkat 
kompetitis mereka. Dalam 
dunia yang terpolarisasi 
saat ini, yang ditandai dengan 
mempertajam tensi strategis dan 
ekonomi, India melihat kemitraannya 
dengan Jerman dan Eropa telah 
memberikan sebuah pengaruh yang 
stabil.

Jerman, sebagai negara ekonomi 
terbesar di Eropa, telah mendapatkan 
bobot lebih besar dalam urusan-urusan 
Eropa. Secara politik, Jerman telah 
menjadi jangkar dari stabilitas di bawah 
kepemimpinan Merkel. Jerman melihat 
nilai dalam Kemitraan Strategis dengan 
India, baik sebagai mitra ekonomi 
dengan pasar yang tumbuh dan negara 
yang partisipasinya sangat vital dalam 
mengatasi tantangan-tantangan global 

dan mendukung sebuah tatanan dunia 
yang stabil dan berbasis peraturan. 
Jerman merupakan mitra perdagangan 
India terbesar di Eropa dan sumber 
kolaborasi teknis terbesar kedua bagi 
perusahaan-perusahaan India. Sekitar 
1,800 perusahaan Jerman sangat 
aktif di India. Selama kunjungan ini, 
sinergi dalam membangun bidang 
ekonomi menjadi inti dari diskusi 
antara PM Modi dan Kanselir Merke.. 
Sementara tidak ada komitmen 
untuk melanjutkan negosiasi tentang 
Perjanjian Perdagangan India-EU yang 
macet, kedua pihak sepakat untuk 
memperdalam upaya-upaya dalam 
masalah ini.
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depan. Kedua negara juga sepakat 
untuk mendorong kolaborasi untuk para 
pemula juga.

Kerjasama tentang perubahan iklim 
adalah bidang substantif lainnya yang 
perlu didiskusikan. Jerman, sebagai 
penyedia bantuan pembangunan 
bagi India, telah berfokus dalam 
mempromosikan efisiensi energi dan 
energi terbaharukan. Jerman sepakat 
untuk memberikan bantuan tambahan 
sebesar 1 miliar Euro untuk mendukung 
infrastruktur Mobilitas Hijau dan 
memperkuat kapasitas institusi untuk 
solusi berkelanjutan, inklusif dan 
mobilitas cerdas bagi kota-kota India.

Baik India dan Jerman berkomitmen 
untuk mempromosikan transisi energi 
berkelanjutan dari bahan bakar fosil. 
Jerman telah menjadi pelopor dalam 
energi terbaharukan. PM Modi telah 
mengumumkan sebuah target energi 
terbaharukan sebesar 175 GW di 
tahun 2020 dan sebuah tujuan baru 
untuk meningkatnya hingga 450 
GW. Tantangannya tetap ada karena 

kanan: Kanselir 
Jerman bertemu 
dengan Presiden 
India, Ram Nath 

Kovind

Bawah: Perdana 
Menteri Modi dan 

Kanselir Merkel, 
menyaksikan 

Pertukaran 
Kesepakatan di 

New Delhi

Fokus utamanya adalah transformasi 
digital yang didorong bersama melalui 
inovasi dan teknologi perbatasan, 
khususnya Kecerdasan Buatan (AI). 
Kesehatan, mobilitas, lingkungan dan 
pertanian diidentifikasi sebagai bidang-
bidang untuk membangun sinergi dalam 
bidang Kecerdasan Buatan. Diputuskan 
bahwa Kelompok Ahli Digital akan 
ditetapkan sebagai sebuah inisiatif 
bisnis untuk memberikan rekomendasi 
bagi berbagai inisiatif kebijakan masa 
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ada sifat energi terbaharukan dan 
kebutuhan akan solusi penyimpanan 
efektif hemat biaya. Kedua negara 
sepakat untuk bekerja sama dalam 
memperkuat infrastruktur untuk 
memfasilitasi integrasi jaringan 
dari energi terbaharukan yang 
terintegrasi serta solusi penyimpanan 
berskala besar.

Sebuah dialog reguler antara 
menteri pertahanan dari kedua 
negara telah disepakati dan sebuah 
Pengaturan Implementasi dalam 
Kerjasama Pertahanan bilateral 
disepakati awal tahun ini. Kedua 
pihak berharap bahwa hal ini akan 
memberikan sebuah dorongan untuk 
kerja sama keamanan kedua negara. 
India dan Jerman mengungkapkan 

dukungan kepada satu sama 
lain sebagai anggota permanen 
dari Dewa Pertahanan PBB 
dan menekankan kebutuhan 
reformasi efektif dari Dewa 
Pertahanan juga. Jerman juga 

mengungkapkan dukungan bagi 
keanggotaan India dari Kelompok 
Pemasok Nuklir.

India dan Jerman telah 
mengisyaratkan niat mereka untuk 
memperkuat kemitraan strategis 
mereka dalam beberapa hari ke depan. 
Sementara menerapkan agenda 
ambisius yang kedua pemimpin ini 
telah susun dapat menjadi tantangan, 
dengan kerja sama konstan dan dekat, 
tujuan ini dapat dicapai.

Meera Shankar menjabat sebagai Duta Besar 
India untuk Amerika Serikat antara tahun 
2009 dan 2011, dan untuk Jerman dari tahun 
2005 ke 2009. Ia bergabung dengan Dinas 
Pelayanan Asing India 1973 dan memimpin 

dua divisi yang penting yang berurusan dengan Asosiasi 
Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC).

Perdana Menteri 
Modi dan Kanselir 

Merkel sebelum 
pertemuan di 

kediaman sang PM 
di New Delhi

Membangun sinergi ekonomi menjadi 
pusat diskusi antara pM Modi dan 

Kanselir Merkel 
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pertemuan diplomatik

filipina (17-21 Okt) 
India selalu menikmati hubungan internasional yang ramah 
bersama Filipina dan kunjungan Presiden Ram Nath Kovind 
pada tanggal 17-21 Oktober, 2019, pertama kali bagi seorang 
Presiden India setelah kunjungan Dr APJ Kalam di tahun 2006, 
semakin meningkatkan keterlibatan tingkat tinggi yang kami 
telah pelihara dengan negara-negara timur kami. Filipina 
telah menjadi mitra strategis India di kalangan negara-negara 
ASEAN dengan total pendapatan dari perdagangan mencapai 
2.3 miliar Dolar AS (dengan 1.7 miliar Dolar AS dari ekspor 
India). Dengan kedua negara yang terus tumbuh dengan 
pesat di bidang ekonomi, perhatian khusus diberikan untuk 
pengembangan komplementaritas lokal seperti program 
Build-Build-Build di Filipina dan kampanye Make in India. 
Selama kunjungan ini, Presiden India juga memberikan pidato 
utama pada pertemuan bisnis India-ASEAN dan India-Filipina.

Jepang (21-23 OktOber)
Presiden Ram Nath Kovind tiba di Tokyo pada 
tanggal 21 Oktober lalu untuk menghadiri 
upacara penobatan Kaisar Naruhito di Jepang. 
Kunjungannya terjadi setelah kunjungan 
Presiden Ramaswamy Venkatraman ke 
Jepang pada tahun 1990 untuk menghadiri 
upacara penobatan Kaisar Emeritus Akihoto, 
yang mengundurkan diri pada bulan April 
2019. Selama kunjungan ini, Presiden Kovind 
mengunjungi kuil Buddha Tsukiji Hongwanji 
dan menanam pohon ikonik Buddha dari 
India pada acara tersebut. Setelah menghadiri 
upacara penobatan ini, sang Presiden juga 
memberikan pidato kepada para anggota dari 
komunitas India di Jepang dan meyakinkan 
mereka untuk menyampaikan harapan terbaik 
mereka kepada sang Kaisar yang baru.

presiden india, ram nath Kovind mengunjungi  
Filipina dan Jepang

(atas) Presiden India, Ram Nath Kovind bersama 
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

(kanan) Presiden Ram Nath Kovind tiba di 
Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang
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kOmOrO (10-12 Okt)
Pada kunjungan tingkat tinggi perdana Uni Komoro, Wakil Presiden 
Venkaiah Naidu tiba di ibu kota Moroi pada tanggal 10 Oktober untuk 
melakukan kunjungan tiga harinya. Ia disambut dengan sebuah upacara 
sambutan dan diterima oleh Presiden Uni Komoro, Azali Assoumani, 
bersama dengan sejumlah anggota kabinetnya. Selama pertemuan 
tingkat bilateral dan delegasi ini, sang VP India menegaskan bantuan 
pembangunan yang telah diperluas ke negara Kepulauan dan kebutuhan 
untuk membentuk hubungan yang lebih kuat dan strategis untuk semakin 
memajukan kemitraan diplomatik antara kedua negara ini.

azerbaiJan (25-26 Okt)
Wakil Presiden, V Naidu memimpin 
delegasi India untuk menghadiri 
pertemuan NAM ke-18 dengan tema 
tahun ini, “Menjunjung Prinsip-
Prinsip Bandung untuk memastikan 
tanggapan yang terpadu dan memadai 
terhadap berbagai tantangan dunia 
kontemporer”. Ia tiba di Baku, 
Azerbaijan pada tanggal 24 Oktober 
untuk memberi pidato kepada para 
anggota dari diaspora India sebelum 
menyampaikan Pernyataan Nasional 
India selama pertemuan pleno dari 
Pertemuan NAM pada tanggal 25-26 
Oktober. Sebagai salah satu anggota 
pendiri NAM, pertemuan terbesar 
dari para pemimpin dunia setelah PBB, 
pendirian India pada pertemuan ini 
secara luas sangat dihormati.  

Wakil presiden india, Venkaiah naidu mengunjungi Comoros,  
sierra Leone dan azerbaijan

Matthew Sahr Nyuma, Wakil Kepala Parlemen Sierra Leone 
bertemu dengan Wakil Presiden Naidu

(kiri) Wakil Presiden India, Venkaiah Naidu dianugerahi 
dengan penghargaan ‘The Order of the Green Crescent’, 
penghargaan sipil tertinggi dari Komoro, oleh Azali 
Assoumani, Presiden Komoro, di Moroni

(Bawah) Wakil Presiden Naidu bertemu dengan Ilham 
Aliyev, Presiden Azerbaijan, di Baku

sierra leOne (12-14 Okt)
Terus melakukan perjalanan, Wakil 
Presiden Venkaiah Naidu tiba di Freetown, 
Sierra Leone pada tanggal 12 Oktober 
untuk melakukan leg kedua dari turnya 
sebagai bagian dari kebijakan India, 
Africa Outreach yang ditujukan untuk 
memperkuat keterlibatan diplomatik 
dengan negara-negara Afrika yang 
mencakup sejumlah sektor. Selama 
kunjungan tiga hari ini, sang Wakil 
Presiden mengundang Presiden Sierra 
Leone, Brig (Pens.) Julius Maada Wonie Bio 
dan bertemu dengan juru bicara Parlemen 
Sierra Leone, Abass Chernor Bundu dan 
menteri luar negeri, Nabeela Farida Tunia.
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eaM s Jaishankar juga mengunjungi italia, amerika serikat, Kanada, iran dan 
Oman pada Desember lalu

BelanDa (9-11 nov)
EAM Dr Jaishankar bertemu dengan 

Stef Blok, menteri luar negeri Belanda, 
selama kunjungannya tersebut. Mereka 

mendiskusikan strategi regional dan 
global yang saling menguntungkan.

serBia (7-9 nov)
EAM Dr S Jaishankar bertemu dengan 
Maja Gojkovic, Ketua Majelis Nasional 

Serbia, di Beograd. Sang EAM menggelar 
pembicaraan untuk meningkatkan kerja 

sama parlemen dan memajukan hubungan 
pertahanan antara kedua negara. 

Perancis (11-12 nov)
EAM Dr S Jaishankar mengundang 

Emmanuel Macron, Presiden Perancis, 
selama kunjungannya ke Paris, di mana 

ia berbicara pada Forum Perdamaian 
Paris tentang manfaat dari kewaspadaan 

dan kepemerintahan digital. 

italia (6-8 Des)
Dr  S Jaishankar mengunjungi Roma, Italia pada 

tanggal 6-8 Desember untuk menghadiri edisi ke-5 
dari acara Mediterranean Dialogues (MED), yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri 
Italia dan Kerja Sama Internasional. Dr Jaishankar 

memberi pidato pada sebuah sesi khusus 
tentang India pada konferensi MED ini, menyorot 
kepentingan India di wilayah tersebut. Sang EAM 
juga bertemu dengan Perdana Menteri AS (18-19 

Des) Italia, Giuseppe Conte dan berdiskusi tentang 
peningkatan hubungan antara kedua negara.

usa (Dec 18-19)
EAM Dr S Jaishankar memulai kunjungan resminya 
ke AS bersama dengan menteri pertahanan India, 
Rajnath Singh. Kedua pejabat tinggi tersebut 
tiba di Washington DC untuk menghadiri Dialog 
Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan 2+2 
pada tanggal 18 Desember. Sekretariat Negara AS, 
Michael R Pompeo, bersama Sekretariat Pertahanan, 
Mark T Esper menyambut para rekan mereka dari 
India. Kedua pihak sepakat untuk memperdalam 
kerja sama pada isu-isu terkait, ancaman global, 
terorisme, bantuan bencana dan peningkatan 
keamanan maritim.

kanan: EAM Dr S 
Jaishankar dan Menteri 

Pertahanan, Rajnath 
Singh bersama 
Sekretariat AS, 

Michael R Pompeo dan 
Sekretariat Pertahanan 

AS, Mark T Esper 

Bawah: EAM Dr S 
Jaishankar bersama 

Perdana Menteri 
Italia, Giuseppe 

Conte

Menteri Luar negeri india, Dr s Jainshankar mengunjungi serbia, belanda 
dan perancis pada bulan november
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kanaDa (20-21 Des)
EAM Dr S Jaishankar mengunjungi Kanada 
pada tanggal 20 Desember untuk melakukan 
kunjungan 2 hari dan menggelar pertemuan 
bersama rekan sejawatnya di Kanada, François-
Philippe Champagne di Ottawa. Selama 
pertemuan mereka tersebut, kedua pejabat ini 
mendiskusikan isu-isu menyangkut terorisme 
lintas batas dan pertahanan. Ia juga bertemu 
dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau 
dan menteri perdagangan, Mary Ng untuk 
mendiskusikan peluang untuk memperluas 
perdagangan dan investasi bilateral. 

Oman (23-25 Des)
EAM Dr S Jaishankar mengunjungi Muscat pada tanggal 
23 Desember untuk melakukan kunjungan tiga hari. 
Kunjungan ke Oman ini merupakan yang pertama bagi 
seorang EAM India sejak dilantik pada bulan Mei 2019, 
dan berfokus pada keterlibatan yang ditingkatkan dengan 
wilayah Teluk dan kerja sama dengan Oman di bidang 
Transportasi Maritim. Sang EAM bersama Yousuf bin Alawi 
bin Abdullah, Menteri Luar Negeri Kesultanan Oman, 
menegaskan kembali kepentingan bersama mereka dalam 
stabilitas dan pertahanan dari wilayah Teluk.

iran (22-23 Des)
EAM Dr S Jaishankar mengunjungi Iran pada tanggal 

22-23 Desember untuk memimpin bersama pertemuan 
Komisi Bersama India-Iran ke-19 bersama dengan 

Menteri Luar Negeri Iran, Dr Mohammad Javad 
Zarif. Mereka mendiskusikan kemajuan yang dicapai 

sehubungan dengan Pelabuhan Shahid Beheshti dan juga 
membicarakan tentang upaya yang ditingkatkan untuk 
menyelesaikan pelabuhan Chabahar (yang mana bagi 
Pelabuhan Shahid Beheshti akan menjadi bagian yang 
penting). Kedua pelabuhan ini memiliki potensi untuk 
bertindak sebagai pintu gerbang antara wilayah anak 

benua India, Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan Eropa.

kiri: EAM Dr Jaishankar 
bertemu dengan menteri 
perdagangan Kanada, Mary Ng 
di Toronto, Kanada

EAM Dr Jaishankar bertemu dengan Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran

EAM Dr Jaishankar pada sebuah pertemuan dengan Yusuf bin Alawi, Menteri Luar 
Negeri dari Kesultanan Oman
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Para yogi telah 
mempraktikkan dhyana 
(meditasi) selama ribuan 
tahun. Sebuah siluet dari 
seorang praktisi Yoga 
yang bermeditasi seiring 
terbenamnya matahari 
di Goa

oleh dr rajeev rastogi

Yoga telah menetapkan india dalam peta dunia kebugaran 
dan ribuan orang dari seluruh dunia ingin untuk mempelajari 
tentang ilmu kuno ini. berikut beberapa institusi tradisional di 
negara ini yang menawarkan fasilitas pelatihan dan penelitian 
tentang yoga

YogaDiDiDiK DAlAm



 |  29  | 

Perdana 
Menteri India 
berpartisipasi 
dalam sebuah 

sesi yoga massa 
bersama dengan 

beberapa praktisi 
lainnya untuk 

menandai Hari 
Yoga Internasional 

di New Delhi

Y
oga, ilmu kuno India tentang 
kebugaran total, merupakan 
salah satu dari enam filosofi 
besar India. Baru-baru ini, 
yoga telah mendapatkan 

popularitas internasional yang luar 
biasa, dikarenakan kekuatannya dalam 
perawatan kesehatan preventif, promotif 
dan kuratif. Sebuah kebangkitan minat 
dalam yoga, dikarenakan beragam 
manfaat kesehatan seperti fleksibilitas 
yang ditingkatkan, penghilang stres 
dan kebugaran total, sedang disaksikan 
di seluruh negeri, bahkan di kalangan 
generasi muda. Ratusan penggemar 

yoga melakukan perjalanan ke India dari 
seluruh dunia untuk belajar tentang 
ilmu kuno yang telah berevolusi dari 
hanya sebuah praktik kitab Weda dari 
Dhyan atau meditasi hingga menjadi 
sebuah disiplin holistik yang ditujukan 
untuk mewujudkan kesejahteraan umum 
seseorang. Sementara terdapat berbagai 
institusi yang bekerja di bidang yoga di 
India dan luar negeri, terdapat beberapa 
institusi yang layak mendapat perhatian 
khusus, yang tidak hanya melestarikan 
tradisi yoga, tetapi juga merenungkan 
filosofinya untuk relevansi zaman 
modern. 

Dari Kashmir hingga Kanyakumari dan dari Dong hingga Dwarka, 
ilmu spiritual yoga ini telah dipraktikkan dengan kepercayaan penuh 
sebagai sebuah ideologi. Yoga bukan hanya sekedar sebuah latihan 

fisik di india, tetapi cara hidup
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Swami Niranjan (tengah 
memakai topi) bersama 

swami lainnya dari Australia 
dan seluruh dunia, sedang 

berjalan di atas tanah 
Mangrove Mountain 

Ashram (Australia). Swami 
Niranjanananda Saraswati 

adalah Presiden Sekolah 
Yoga Bihar

timur Dan timur laut 
misi Sri ramakrishna, Kolkata 
(Bengal Barat): Swami Vivekananda 
membangun misi ini di tahun 1897. 
Misi ini melakukan pekerjaan yang 
besar di bidang perawatan kesehatan, 
bantuan bencana, manajemen 
pedesaan, kesejahteraan suku, 
pendidikan dasar dan tinggi dan 
pembangunan budaya di India.

Sekolah Yoga Bihar, munger (Bihar): 
Dibangun pada tahun 1963 oleh 
Swami Satyananda Saraswati demi 
mempromosikan yoga dan budaya 
India, Sekolah Yoga Bihar merupakan 

sebuah pusat bereputasi dari 
studi-studi yoga saat ini. Sekolah 
ini mengadakan kursus-kursus 
manajemen kesehatan, kursus-kursus 
pelatihan sanyasa, kursus-kursus yoga 
sadhana lanjutan dan menawarkan 
sebuah gaya hidup ashram (sangat 
mendasar).

Umachal Yogashram, Guwahari 
(Assam): Institusi ini didirikan oleh 
Swami Shivananda Saraswati Maharaj 
pada tahun 1929. Institusi ini telah 
melakukan serangkaian penelitian 
yang secara ilmiah diterima di  
bidang yoga.

Pada Misi Ramakrishna di 
Kolkata, yoga diajarkan setiap 
pagi dalam basis hari ke hari dan 
kursus-kursus jangka pendek 
(kebanyakan 3-6 bulan) juga 
dilakukan

Gaya Hidup Ashram dan Yoga 
Satsang Week sedang menyorot 
Sekolah Yoga Bihar. Sekolah itu 
juga mengadakan kursus-kursus 
akademik. Munger terletak sekitar 
190 km dari wilayah ibu kota Patna

Beberapa institusi yang berafiliasi 
dengan Umachal Yogashram 
menawarkan kursus diploma 
dalam yoga yang sangat populer 
di kalangan penduduk lokal dan 
mahasiswa internasional



Seorang guru 
atau Aachrya 
sedang memberi 
instruksi pada 
sebuah kelas 
Yoga di pantai 
Varkala pada 
saat matahari 
terbenam
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barat
institusi ramamani iyengar 
memorial Yoga, Pune (maharashtra): 
Dibangun pada tahun 1975 oleh 
guru yoga BKS Iyengar, institusi ini 
dianggap sebagai inti dari yoga gaya 
Iyengar. Institusi ini mengadakan 
kursus-kursus yoga dan para guru 
yoga yang bersertifikasi sedang 
menyebarkan yoga di seluruh dunia. 

institusi Yoga, Santacruz, mumbai 
(maharashtra): Pusat yoga tertua di 
India, institusi ini didirikan oleh Shri 
Yogendraji pada tahun 1918 untuk 
menyebarkan visi yoga. Menggelar 
beberapa kursus yoga baik untuk 
para pelajar dan pelatih, institusi 

ini diakui oleh Kementerian AYUSH, 
Pemerintah India. Kursus-kursus 
diajarkan dalam bahasa Hindi dan 
Inggris. 

Kaivalyadhama, lonavla, Pune 
(maharashtra): Didirikan oleh 
Swami Kuvalayananda pada tahun 
1924, institusi ini berfokus dalam 
menyatukan tradisi yoga dengan 
ilmu pengetahuan modern dengan 
sebuah pemahaman dan pendekatan 
ilmiah. Hal ini mencakup sekolah 
yoga yang diakui pemerintah yang 
menawarkan kursus-kursus diploma 
jangka panjang dan pendek dan 
gelar. Institusi ini juga menawarkan 
kursus penyegaran bagi guru.

Kursus-kursus jangka 
pendek dan panjang 
ditawarkan di institut 
Iyengar Memorial. Kursus 
pelatihan guru disini 
sangat terkenal. Pune 
terletak 150 km dari 
wilayah ibu kota Mumbai. 
bksiyengar.com

Institut Santacruz 
mengadakan kursus 
pelatihan yoga selain juga 
mengadakan kelas-kelas 
terapi reguler untuk massa.
theyogainstitute.org

Sesi-sesi yoga reguler 
digelar untuk massa 
oleh Kaivalyadhama di 
Lonavla. 
 kdham.com
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selatan
Sri Aurobindo Ashram, Puducherry 
(tamil nadu): Didirikan pada tahun 
1926 oleh Sri Aurobindo, seorang 
pejuang kemerdekaan, filsuf, yogi, 
guru dan penyair, ashram mengadakan 
sesi yoga regular bagi para penduduk 
Auroville; memiliki sebuah pusat 
praktik yoga yang disebut dengan 
nama Auromode dan menawarkan 
sesi-sesi di berbagai bentuk yoga. 

utara
Patanjali Yogpeeth, Haridwar 
(Uttarakhand): Didirikan oleh Baba 

Ramdev pada tahun 2006, Patanjali 
Yogpeeth merupakan salah satu 
institut yoga terbesar di India. 
Mendapat nama dari Maharishi 
Patanjali, tujuan dari institus ini 
adalah untuk mempraktikkan dan 
meneliti bidang yoga dan Ayurdeva.

Sadhana mandir trust, Dehradun 
(Uttarakhand): Swami Rama 
membangun Sadhana Mandir Trust 
dan Institut Ilmu Pengetahuan dan 
Filosofi Internasional Yoga Himalaya 
pada tahun 1966. Dilatih dalam tradisi 
dari biara-biara gua Himalaya, ia 

Pusat internasional untuk 
Pendidikan dan Penelitian 

yoga, Puducherry: Swami 
Gitananda Giri mendirikan pusat 

ini pada tahun 1967. Institut ini 
menggelar kursus-kursus pelatihan 

guru yoga dan telah berafiliasi 
dengan banyak pusat yoga di 

seluruh dunia.  
icyer.com

institut Penelitian yoga 
vipassana, igatpuri 

(maharashtra): Dibangun pada 
tahun 1985 oleh SN Goenka, Institut 

Penelitian Vipassana merupakan 
salah satu pusat praktik Vipassana 

terbesar di dunia, yang menawarkan 
kursus-kursus meditasi 10 hari 

sepanjang tahun. Institut ini juga 
mencakup sebuah pusat kursus 

jangka panjang, Dhamma Tapovana 
serta, menawarkan kursus-kursus 

jangka panjang lanjutan.  
vridhamma.org

swami vivekananda yoga 
anusandhana samsthana, 

Bengaluru (karnataka): 
Dibangun pada tahun 2002 oleh 

Dr HARI Nagendra, institut ini 
merupakan institut penelitian 
unggul di bidang yoga. Tujuan 
dibalik pembangunan institut 

ini adalah untuk memahami dan 
mendokumentasikan bukti ilmiah 
dibalik praktik-praktik yoga, yang 
dimulai pada awalnya sebagai VK 
Yogas hampir 25 tahun yang lalu 

dengan Arogyadhama, institut ini 
kini dianggap sebagai universitas 
yoga, yang menawarkan kursus-

kursus sarjana dan paska-sarjana 
di bidang yoga, spiritualisasi dan 

obat-obatan.   
svyasa.edu.in

institut nasional yoga morarji 
Desai, new Delhi: Dibangun oleh 

Menteri AYUSH pada tahun 1970, 
institut ini merupakan salah satu 
pusat pendidikan dan penelitian 

yoga yang paling bereputasi di 
India. Institut ini mempromosikan 

filosofi yoga dan menawarkan 
pelatihan dan penelitian lebih 

lanjut pada subjek yoga. Institut ini 
juga menawarkan kursus yayasan 
dan lebih lanjut dan menawarkan 

baik gelar diploma dan gelar-gelar 
lainnya dalam pendidikan yoga.  

yogamdniy.nic.in

Menanamkan 
kebijaksanaan

penampakan pertama kali dari nama “yoga”, dengan makna 
yang sama seperti istilah modernnya, ada di dalam Katha 

upanishad, yang dirangkum di abad keempat dan ketiga sM

Sebuah pemandangan dari pusat meditasi di Auroville. Puducherry merupakan wilayah dimana Sri 
Aurobindo berlokasi dan kini menjadi basis operasional dari Sri Aurobindo Ashram
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mengajarkan kitab Upanishads dan 
Buddha, dan telah juga mempelajari 
filosofi Tibet.

Divine life Society (Sivananda 
Ashram), rishikesh (Uttarakhand): 
Institut ini didirikan pada tahun 
1963 oleh Swami Shivananda, yang 
merupakan seorang mahasiswa 
obat-obatan dan bergabung dengan 
sanyasashrama di bawah panduan 
dari Swami Vishwananda Saraswati. Ia 
membangun Divine Life Society dan 
Yoga-Vedanta Academy. 

Krishnamacharya Yoga 
mandiram, Chennai (tamil nadu): 
Institut ini dibangun dari nama 
Krishnamacharya, seorang guru 
yoga India, tabib dan cendekiawan 
Ayurdeva, pada tahun 1976 oleh TKC 

Desikachar. Institut ini menyebarkan 
yoga sebagai sebuah ilmu 
pengetahuan holistik.

Dalam beberapa dekade terakhir, 
yoga telah berubah dari latihan 
seminggu sekali menjadi gaya hidup 
sehat. Dan institut-institut yoga ini 
sedang berusaha untuk menawarkan 
kursus-kursus terbaik dalam apa 
yang dirancang secara khusus untuk 
menghasilkan minat pada siswa di 
segala usia.

Dr Rastogi adalah seorang Asisten Direktur 
dari Dewan Pusat Penelitian Yoga dan 

Naturopati, di bawah Kementerian AYUSH, Delhi. Ia 
telah menulis beberapa buku dengan judul seperti ‘Surya 
Namaskar’ dan ‘Food principles for Healthy Living’.

Patanjali Yogpeeth menawarkan 
kursus-kursus sarjana dan 

paska-sarjana di bidang Yoga 
dan Ayurdeva.

divyayoga.com

Sandha Mandrir Trust 
menawarkan retret jangka 

pendek dan panjang. Retret Yoga 
5 harinya sangat populer. 

sadhanamandir.org 

Divine Life Society mengadakan 
sesi-sesi setiap hari di siang 

dan sore hari. Berbagai diskusi 
tentang yoga juga digelar. 

sivanandaonline.org

Yoga Mandiram di Chennai 
menawarkan intervensi terapi 
Yoga yang khusus bagi orang 

dewasa dan anak-anak. Beberapa 
program-program pelatihan guru 

juga diadakan.
kym.org

Akademi 
Internasional 

Vipassana, juga 
dikenal sebagai 

Dhamma Giri, 
adalah sebuah pusat 

meditasi Vipassana 
yang terletak di 

Igatpuri di Nasik, 
Maharashtra. Pusat 

ini merupakan pusat 
meditasi Vipassana 

di India, untuk 
mengajarkan teknik 

yoga dan didirikan 
di Igatpuri oleh SN 

Goenka
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amish, salah satu penulis buku terlaris di india, yang 
mempelajari mitologi untuk inspirasi, dan kisah trilogi shiva 
nya menjadi buku terlaris yang pernah diterbitkan sepanjang 
sejarah negara ini, menulis pemikirannya secara eksklusif 
untuk india perspectives, tentang relevansi kontemporer dari 
naskah-naskah kuno india

budaya yang hidup
KelAnGKAAn DAri SeBUAH  adi, apa itu kebenaran? 

“satyameva jayate”, kutip 
Mundaka Upanishad. Kebenaran 
sendiri yang menang. Siapa yang 
tidak setuju? Seperti di katakan 
orang terdahulu, “nissandeha”, 
tanpa keraguan. Tetapi apa itu 

kebenaran? Apakah itu kebenaranku 
atau kebenaranmu? Apakah ada yang 
namanya kebenaran universal? Apa 
kebalikan dari kebenaran, kepalsuan? 
Apakah kebenaran berhubungan 
dengan fakta? Untuk data yang dapat 
diverifikasi? Atau dapat dijadikan pola 
dasar? Kebenaran dari niat?

Aku tidak tahu. Tetapi itihas kita 

Kisah-kisah epik India 
seperti Ramayana dan 

Mahabharata adalah 
kisah-kisah abadi tidak 

hanya dengan penampilan 
kreatif tetapi juga melalui 

patung-patung ikonik, 
seperti patung Shri 

Krishna di Trinveni Ghat, di 
Rishikesh, Uttarakhand
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Penampilan modern 
dari Mahabharata 

dan Ramayana 
menggabungkan 

nilai-nilai asli 
dari kebenaran, 
cinta dan kasih 

sayang, sementara 
mempertunjukkannya 

dengan elemen-
elemen kontemporer

yang kaya membuat kita tiba pada sebuah 
pemahaman yang canggih dengan membawa 
kita kembali ke ide-ide dari para leluhur kita. 
Kisah-kisa kuno tersebut merupakan sebuah 
undangan untuk terlibat dalam pencarian 
jawaban yang akan selalu bersifat terkini 
dan relevan. Karena mereka membantu 
kita untuk mengerti hidup dan peran kita 
di dalamnya. Itulah sebabnya mereka akan 
tetapi hidup dan bersemangat dalam imajinasi 
kolektif kita. Lihatlah kondisi peradaban kuno 
lainnya. Thor (dewa Jerman) telah diusir dari 
Scandinavia, dewa Matahari, 
Ra’s telah menetap di Mesir dan 
Zeus tertanam terlentang di 
bawah salju di Gunung Olympus. 
Tetapi kisah-kisah dari masa 
kekuasaan Dewa Rama sangatlah 
kuat di India; Dewa Krishna terus 

membujuk dan Dewa Shiva yang agung, tidak 
berhenti menari di dalam hati kita. Sebuah 
bacaan Akhand Ramayan di dalam rumah-
rumah India seakan melambatkan waktu 
bahkan di zaman serba sibuk ini dan orang-
orang India tidak pernah bosan membedah 
karakter-karakter Mahabharata yang 
membingungkan.

Sebuah analisis yang malam mungkin 
mengatakan bahwa budaya dan kisah kita 
kaya dibandingkan peradaban kuno lainnya 
seperti Yunani dan Mesir. Tetapi saya 

Kisah-kisah dari dewa dan dewi kami telah 
terus berevolusi, menjaga yang terbaik dari 
yang lama, tetapi juga menambah daya tarik 
dari yang baru
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akan melindungi diri dari pendapat 
sombong itu. Tidak diragukan lagi, 
kisah-kisah kita sangatlah menghibur. 
Begitu juga mitos Yunani tentang 
Zeus dan kelompoknya dari Olympus; 
dan juga dengan makna yang sangat 
luar biasa dan mendalam. Thor yang 
mengayunkan palu merupakan 
sesosok yang menginspirasi dari 
mitologi Norse (beberapa orang 

percaya bahwa akar dari hari Kamis 
sebenarnya adalah hari Thor). 
Mengapa dewa kuat ini mundur 
hingga menjadi orang biasa?

Saya percaya, hal ini disebabkan 
karena mereka telah kehilangan 
relevansi mereka dalam kehidupan 
rakyat mereka.

Tetapi mengapa hal ini tidak 
terjadi di India? Menurut saya, hal 
ini dikarenakan kejeniusan kita 
memodernisasi dan melokalkan mitos-
mitos kita. Izinkan saya membuat 
proposisi saya dengan salah satu kisah 
epik paling terkenal kami, Ramayana. 
Sebuah serial televisi pada tahun 1980-
an memodernisasikan kisah Dewa 
Rama sesuai dengan zaman kita. Film 
serial ini didasarkan sebagian besarnya 
pada Ramcharitmanas yang ditulis 
oleh orang suci, Tulsidas pada abad 

atas: Sebuah produksi kontemporer 
dari tradisi tua Ramlila (sebuah rendisi 

dramatis dari Ramayana) merupakan 
hal yang umum di India yang menjaga 

kisah-kisah epik ini tetap hidup

Bawah: Kolam suci di Jyotisar, 
salah satu dari situs-situs suci yang 

paling dihormati di Kurukshetra, 
Haryana di mana Dewa Krishna 

menyampaikan sebuah khotbah 
tentang Bhagavad Gita hingga Arjuna, 

dan melihat ribuan dari para umat 
yang berbondong-bondong pergi ke 

pantainya setiap tahun
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 atas: Aktor Bollywood, 
Amitabh Bachchan 

bersama penulis, Amish 
Tripathi selama pesta 

sukses merayakan 
sukses global dari salah 

satu bukunya.

Bawah: Sebuah batu 
besar ukir besar 

di Mamallapuram, 
Tamil Nadu, yang 

mempertunjukkan 
Penebusan Arjuna. 

Mahabalipuram 
(Mamallapuram) masih 

tetap menjadi salah satu 
situs atraksi wisata di 

wilayah ini

Kisah-kisah kuno, berbagai 
epik ini, merupakan sebuah 
undangan untuk saling 
terlibat dalam penelitian 
mencari jawaban yang akan 
selalu terkini dan relevan
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kiri: Sebuah lukisan dari 
akhir abad ke-18 yang 
menggambarkan Dewa 
Rama, Ibu Sita dan Dewa 
Lakshamana pada situs 
Pertapaan Bharadvaja

Bawah: Mural-mural kuno 
yang menggambarkan 
adegan-adegan dari Ramayana 
dan Mahabharata di langit-
langit kuil Chennakeshwara di 
Belur, Karnataka

ke-16; tetapi Tulsidasji sendiri telah 
membuat perubahan signifikan dari 
Valmiki Ramayana yang asli, kemudian 
memodernisasikan kisah dari Dewa 
Rama sesuai dengan masa ia hidup. 

Kamba Ramayana dari 
Selatan, melokalkan kisah 
epik ini pada abad ke-12. 
Kemudian, kisah-kisah dari 
dewa-dewa dan dewi-dewi 
kita telah terus berevolusi, 
mempertahankan yang 
terbaik dari yang lama, 
tetapi juga menambah 

daya tarik yang baru, oleh karena itu 
menjaga itihas-nya tetap relevan, 
selalu kontemporer dan hidup.

Pertimbangkan Mahabharata, 
yang menjauh dari pancingan 
penghakiman menuju lengan-
lengan kasih sayang yang senantiasa 
menyambut dan memahami; di mana 
nuansa menjadi mungkin. Kami 
melihat kelemahan dalam Pandavas 
juga, dan kekuatan di dalam Kaurava. 
Kami bingung dengan Dewa Krishna 
dan merasa bingung bahwa bahkan 
Shakuni (seorang yang sangat cerdas 
tetapi licik dalam kisah Mahabharata) 
memiliki sebuah kisah yang 
membuatnya sangat butuh, beberapa 
orang mungkin berpendapat, 

Kami merayakan modernisasi dan lokalisasi, sementara tetap 
berpegang teguh pada praktik-praktik dari nenek moyang 

kami; pada akhirnya, menjaga teologi kami tetap hidup
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pembalasan dendam yang masuk akal. 
Dan seandainya Kauravas menang 
dan Pandavas kalah, sesuatu bakal 
tidak akan terasa benar...  Debatnya 
pun berlanjut, dan kehidupan masih 
membingungkan. Perjuangan-
perjuangan kita terus, dan hanya 
sudut-sudut terdalam dari hati kita 
tahun apakah tindakan kita didorong 
oleh ego atau cinta. Mahabharata 
menghindari pemahaman mudah. 
Gita menawarkan jawaban, dan 
juga pertanyaan. Keraguan itu baik, 
meskipun, karena hal ini memacu 
semangat untuk investigasi, jika 
dinavigasikan dengan kebijaksanaan. 
Diperlukan sikap dewasa dan bijak 
dari seseorang untuk benar-benar 
mengerti naskah-naskah kita. Karena 
mereka tidak memperlakukan Anda 
seperti anak-anak yang membutuhkan 
perintah yang pasti; sebaliknya mereka 
memperlakukan Anda sebagai orang 
dewasa, yang membutuhkan dorongan 

untuk berevolusi. Ia seperti lingkaran; 
sebuah lingkaran yang terus menjaga 
budaya kuno kita tetap hidup.

Oleh karena itu, itihas kami tetap 
hidup, karena agama dan liberalisme 
secara sejarah tidak bertentangan 
dengan India. Akibatnya, agama-
agama berbeda telah belajar untuk 
hidup berdampingan dan saling 
terbuka; kami merayakan modernisasi 
dan lokalisasi, sementara tetap 
berpegang teguh pada praktik-praktik 
terbaik dari nenek moyang kami; pada 
akhirnya, menjaga teologi kami tetap 
relevan. Dan India kami, negara indah 
ini, telah selalu bersifat kontra-intuitif!

atas; Pusat Jatayu 
Earth yang luar biasa 

yang mendapat nama 
dari elang dewa dari 

kisah epik Ramayana, 
di Kollam, Kerala, 

merupakan rumah bagi 
patung raksasa dengan 
panjang 200 kaki yang 

dikatakan menjadi 
patung burung terbesar 

di dunia

Amish (Tripathi) merupakan penulis pemenang 
penghargaan dari trilogi Shiva dan seri Ram 
Chandra. Seorang pembaca dan peneliti yang 
ulung, Amish merupakan Direktur utama dari 

Pusat Nehru (London) yang mempromosikan pertukaran budaya 
antara India dan Britania Raya
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Dari film-film dunia klasik dan retrospektif dari para sutradara india yang 
terkenal hingga film-film regional pemenang penghargaan yang menyorot tentang 

bahasa-bahasa yang punah, edisi ke-50 dari perayaan Film internasional india 
menawarkan lebih dari hanya sebuah sinema yang bagus

oleh gajanan KhergaMKer

WAriSAn DAri

Layar Keemasan
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Apa yang dimulai 
50 tahun lalu 
sebagai sebuah 
panggung untuk 
mempertunjukkan 

beberapa dari produksi-produksi 
sinematik internasional terbaik di 
India, hari ini, telah menjadi salah 
satu pertunjukkan film bereputasi 
terbaik di dunia. Perayaan Film 
Internasional India (IFFI) mengangkat 
tirai pada tahun ke-50-nya di tanggal 
20 November di Panjim, Goa, dengan 
sebuah upacara bertabur bintang 
yang disemarakkan oleh pendukung 
utama dari industri hiburan India 
seperti Amitabh Bachchan dan 
Rajnikant. Diselenggarakan oleh 
Menteri Informatika dan Penyiaran, 
Pemerintah India, dan pemerintah 
Goa, IFFI bukan hanya salah satu 
perayaan film perdana di Asia tetapi 
juga dapat dikatakan sebagai yang 
paling signifikan.

wanita Dan mimpi mereka
Lebih dari 200 film dari 76 negara 

diputar di pagelaran ini. Tetapi hal 
utama yang dapat diambil pulang 
adalah banyaknya film yang dipandu 
baik oleh seorang wanita atau 
memiliki narasi yang berpusat para 
wanita – dengan lebih dari 50 film 
(dari seluruh dunia)! Film-film ini 
menyorot tentang kisah-kisah luar 
biasa dari berbagai tokoh wanita dan 
mimpi mereka. Dua dari film tersebut 
mencakup 37 Seconds oleh seorang 
sutradara film Jepang, Hikari dan At 
Five in the Afternoon oleh seorang 
sutradara Iran, Samira Makhmalbaf.

Terdapa beberapa film lainnya 
yang berfokus pada kehidupan 
wanita yang berani bermimpi, 
termasuk karya Abhishek Shah, 
Hellaro dan karya Sameer Vidwans, 
Anandi Gopal. Hellaro. Film Marathi, 
Anandi Gopal didasarkan pada 
kehidupan dari Anandi Gopal Joshi, 

saya merasa 
terHOrmat beraDa 
Di sini [iffi, 2019]. saya 
berterima kasiH 
kepaDa pemerintaH 
inDia Dan pemerintaH 
gOa yang telaH 
mengunDang saya. 
film telaH selalu 
menJaDi sebuaH 
bagian penting Dari 
keHiDupan sOsial. 
sebuaH perayaan 
sebesar ini Di gOa Juga 
menyeDiakan para 
penDuDuk gOa; untuk 
mengetaHui Dan 
terpapar Dengan apa 
yang terJaDi Di Dunia 
Dan Juga memberikan 
kita sebuaH peluang 
untuk bertemu Dan 
bergaul Dengan 
banyak Orang”

amitabh Bachchan
Aktor film India dan penerima Padma 

Vibhushan

tuJuan Dari iffi aDalaH untuk menunJukkan asal mula Dimana 
Hiburan Datang Dari inDia yang Dapat Ditelusuri Hingga ke 
natyasHastra, yang Ditulis lebiH Dari 2,200 taHun yang lalu”

amit khare
Sekretaris, Kementerian Informatika dan Penyiaran, 

Pemerintah India
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doktor wanita pertama India yang 
belajar di Woman’s Medical College di 
Pennsylvania di akhir abad ke-19.

fOkus regiOnal
Perayaan ini telah selalu berfokus 
dalam mempromosikan film-film 
regional India dan tahun ini juga, 
inisiatif tersebut ditegaskan kembali. 
Lima film Marathi ditampilkan pada 
bagian acara Indian Panorama (film-
film layar lebar), membuatnya menjadi 
ajang dengan jumlah sinema regional 
terbesar di perayaan ini. Melestarikan 
warisan bahasa daerah India adalah 
fokus dari beberapa film regional. Tiga 
film dari wilayah Timur Laut India 
ditayangkan pada perayaan tersebut 
yang menyorot tentang bahasa-
bahasa yang hilang. Film yang paling 
banyak dibincangkan adalah film karya 

sutradara pemenang Penghargaan 
Nasional asal Assam, Manju Borah, 
In The Land of Poison Women, yang 
menggunakan dialek Pangchenpa 
yang telah hilang. Film karya sutradara 
Assam terkenal, Utpal Dutta, yang 
difilmkan dalam gaya puisi yang unik 
adn karya Pradip Kurbah, Lewduh, yang 
dibuat dalam bahasa Garo/Khasi.

meliHat ke belakang 
Antara tahun 1950-an dan akhir 
tahun 1970-an, sinema India 
menyaksikan kebangkitan dari liga 
baru para sutradara, yang film-
filmnya mempresentasikan kontras 
yang mencolok dengan film-film 
komersial dalam hal alur cerita, aktor 
dan anggaran. Film-film seperti Adoor 
Gopalakrishnan, Shyam Benegal dan 
Mani Kaul karya Mrinal Sen, masuk 

saya telaH mengalami 
banyak mOmen-
mOmen inDaH Dalam 
keHiDupan karir 
saya, sulit untuk 
memiliH yang mana, 
saya telaH bekerJa 
Dengan banyak 
sekali Orang-Orang 
Hebat, sutraDara-
sutraDara Hebat... 
ayO nOntOn film. ini 
aDalaH pesan yang 
bagu”

isabelle huppert
Aktor Perancis

kami terbiasa 
memprODuksi film-
film Dan sangat 
menyenangkan 
Dapat bertukar 
pengalaman Di 
antara Orang-
Orang yang berbeDa. 
meskipun kita 
terpisaH Jarak, kita 
aDalaH keluarga 
yang mengerti 
tentang film”

goran Paskaljevic
Sutradara film Serbia, Despite the Fog

kiri: Pema Tseden menerima Penghargaan Juri Khusus pada IFFI 2019 atas filmnya, Balloon, yang menarasikan kisah 
dari percobaan keluarga Tibet untuk mengatasi sebuah peristiwa seismik. kanan: Di sutradai oleh Blaise Harrison, 
Le Particules (atau Partikel) dianugerahi penghargaan Golden Peacock pada perayaan ini.
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Sebuah pertunjukkan budaya dari IFFI 2018, di mana pengibar tirai disajikan pada edisinya yang ke-50

dalam kategori ini. Sebuah bagian 
khusus dibuat, “Retrospeksi dari 
gelombang baru di Sinema India”, di 
mana 12 film dari delapan sutradara yang 
berani melawan tantangan, ditampilkan. 
Berbicara tentang serangkaian perdana 
– perayaan ini menyaksikan India 
mempertunjukkan 90 film, enam premier 
dunia dan 11 premier Asia, dan juga 
menampilkan tiga film bisu yang diiringi 
dengan musik langsung. Tidak hanya itu. 
Tahun ini juga menyaksikan perkenalan 
dari sebuah kompetisi pembuatan film 
yang berjudul “Mini Movie Mania Short 
Film Competition”. Perayaan ini telah 
selalu dianggap sebagai tidak hanya 
sebuah panggung untuk menayangkan 
film tetapi juga sebuah forum 

iFFi 2019: The winners
award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)
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independen untuk berbagai diskusi dan 
pertukaran pandangan kreatif. Dengan 
partisipasi dari suara-suara yang kuat 
dari seluruh persaudaraan kreatif 
internasional, IFFI memungkinkan 
pemenuhan tujuan utama dari sebuah 
sinema – untuk mencerminkan 
kehidupan bermasyarakat, menegaskan 
kembali kata-kata Satyajit Ray, “Bahan-
bahan baku sinema adalah kehidupan 
itu sendiri”.

perayaan ini telah selalu berfokus dalam mempromosikan film-
film regional india dan tahun ini juga, hal tersebut ditegaskan 

kembali dengan film-film di seluruh negeri

Gajanan Khergamker 
merupakan seorang Editor, 
Pengacara dan sutradara Film 
Dokumenter yang memimpin 
DraftCraft Internasional. Ia 

merupakan Editor Pendiri dari The Draft. Ia 
menulis subjek lintas batas seperti hukum, 
diplomasi, kebijakan Publik dan hubungan 
internasional.

Fokus
Rusia merupakan ‘Negara 
Fokus’ pada perayaan IFFI 

2019 dan delapan film yang 
menggambarkan keunggulan 

sinematik dan kontribusi 
negara ini ke sinema dunia 

ditayangkan. 

Sutradara yang menjadi pusat 
perhatian pada perayaan 
tahun ini adalah Takashi 

Miike. Datang dari Jepang, 
ia disebut-sebut sebagai 
salah satu pembuat film 

paling terkemuka di dunia. 
Repertoar Miike mencakup 

seluruh film-film drama 
hingga film-film ramah 

keluarga yang ditayangkan 
selama perayaan tersebut. 

katakan tanpa 
kata-kata

Film-Film Bisu dengan Musik 
Langsung, sebuah sorotan 

dari perayaan edisi tahun ini, 
merupakan sebuah bagian 
yang dibuat khusus untuk 

memberikan penghormatan 
kepada sebuah bentuk yang 

dahulu difavoritkan dalam 
penayangan film. Dalam 
bagian ini, tiga film bisu 
klasik – Blackmail karya 

Alfred Hitchcock, Battleship 
Potemkin karya Sergei 

Eisenstein dan Pandora’s Box 
karya GW Pabst – ditayangkan.

Atraksi darat
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sekedar bintang
leBiH DAri

oleh aarti Kapur singh

Darah, kerja keras, air 
mata dan keringatnya 
menganugerahkannya 
penghargaan paling 

bergengsi India atas keunggulan 
sinema, Penghargaan Aktor 
Terbaik Film Nasional (yang ia 
bagi bersama Vicky Kaushal untuk 
film Uri: The Surgical Strike) atas 
penampilannya di Andhadhun. 
Setelah memenangkan 
penghargaan ini, Khurrana 
mengakui, meskipun dengan 
rendah hati, dengan hati gembira 
ia mengatakan, “Dengan rendah 
hati dan rasa sangat bersyukur 
saya menerima Penghargaan 
Nasional yang didambakan ini. 
Sebagai seorang seniman, saya 

ayushmann Khurrana merupakan bukti hidup dari dialiouge populer yang 
banyak diucapkan oleh orang-orang, “Jangan remehkan kekuatan orang biasa” 

dan Khurrana adalah satu aktor yang tampaknya hidup dalam mimpi ini

Sebuah lambang dari kerendahan 
hati, Ayushmann Khurrana 
seringkali ditemukan sedang 
membolak-balik halaman buku 
favoritnya di kediaman indahnya di 
Andheri, Mumbai
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selalu mencoba untuk mendukung 
konten yang menonjol kualitasnya. 
Di balik kemenangan saya ini, hal ini 
membuktikan bahwa orang-orang 
dari negara kita ingin melihat sinema 
yang menghibur, yang mereka dapat 
hargai, diskusikan dan dukung.

Semuanya dimulai pada tahun 
2012 ketika Khurrana melakukan 
debut Bollywoodnya bersama 
Vicky Donor. Faktanya, setiap film 
yang ia pernah lakoni sejak saat itu 
tidak hanya mendorong semangat 
dan melawan beberapa stereotip 
dari apa pahlawan Bollywood 
seharusnya digambarkan, tetapi juga 
memberikan para penonton sekilas 
keahlian-keahlian yang ia punya 
sebagai seorang artis.

mencetak kembali cetakan

Seorang pahlawan klasik Bollywood 
menyelamatkan seorang gadis 
dalam kesulitan dan melawan 
orang-orang jahat. Tetapi karakter 
Khurrana membuatnya melakoni 
seorang pemilik toko video, pemilik 
percetakan dan bahkan seorang 
penulis yang mengarang cerita-
cerita horor – karakter yang bisa 
diterima dan memancing emosi para 
penonton. Dan ia bersyukur akan apa 
yang ia lalui selama masa kecilnya 
dan “paparan terhadap kenyataan” 
atas keahliannya untuk membuat 
karakternya terlihat nyata. 

“Saya tumbuh besar di sebuah 
kota kecil, tur dengan kelompok 
teater saya dan berinteraksi 

Salah satu aktor yang 
paling serbaguna di 
Bollywood saat ini, 

Khurrana tidak pernah 
berhenti untuk terus 

bereksperimen dengan 
pilihan naskahnya 

selama bertahun-tahun
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dengan orang-orang dari semua 
lapisan masyarakat sementara saya 
merupakan seorang RJ yang datang 
bersama,” kata Khurrana, menambahkan 
bahwa pengalaman-pengalaman ini 
membantunya untuk tetap bersatu dan 
berhubungan dengan kenyataan. Hal-hal 
tersebutlah yang memungkinkan saya 
untuk menyerap perilaku orang-orang 
yang berinteraksi dengannya. “Hidup 
adalah lokakarya yang terbesar, Anda 
harus mengamati hidup. Anda harus 
menjadi seseorang dengan lingkungan 
luas lebih dari apapun,” 
katanya.

berenang melawan 
gelOmbang
Barangkali juga sebuah 
momen budaya spesifik 

yang juga berkontribusi terhadap 
penerimaan talenta Khurrana. 
Penerimaannya merupakan sebuah 
kesuksesan yang harus dibacakan secara 
bersamaan dengan munculnya jenis baru 
dari film-film mandiri yang dibuat di 
ranah Bollywood.

Dan bukan hanya kelas dan kritik 
intelektual yang menyenangkan, 
orang-orang juga bersorak dari kursi 
depan. Khurrana, dengan rendah 
hati mengatakan, “Saya rasa hal ini 
merupakan waktu yang baik bagi 

Juga merupakan 
seorang vokalis 
ulung, Khurrana, si 
multitalenta, selama 
Penghargaan Paling 
Stylish Hindustan 
Times India 2019 di 
Mumbai

seseorang akan mengira bahwa hanya naskah 
dari sebuah film yang menarik bagi sang aktor, 
tetapi, bagi Khurrana, hal itu adalah hal yang 
baru dan keunikan



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  48  |

Kepribadian

•	 Tidak ingin menyia-nyiakan 
kerja keras dari para 
sutradara yang pernah 
bekerja dengannya, Khurrana 
mengatakan, “saya sangat 
beruntung saya bisa bekerja 
bersama para sutradara 
yang telah mendorong 
pendekatan spontan saya 
terhadap karakter-karakter 
yang saya lakoni. “Baik 
itu Sharat Katariya atau 
Sriram Raghavan, seluruh 
sutradara yang pernah 
bekerja dengan saya telah 
membantu saya untuk 
merasakan kebebasan untuk 
terjun. Contohnya, Raghavan 
seringkali tidak memberikan 
saya percakapan yang 
sebenarnya. Ia akan meminta 
saya untuk berimprovisasi 
dan melakukannya dengan 
gaya saya sendiri,” ungkap 
sang aktor.

•	 Khurrana mungkin tidak 
pernah memainkan 
peran polisi di film-film 
Bollywoodnya tetapi di 
film Article 15, sang aktor 
melakukan pekerjaan 
rumah yang serius. Ia 
membaca buku Joothan 
yang berjudul, Om Prakash 
Valmiki. “Buku ini tentang 
jenis prasangka yang sang 
penulis pernah rasakan 
dalam kehidupannya. Hal 
ini membuat saya berpikir 
banyak tentang narasi dan 
saya tidak bisa tidur selama 
melakukan shooting film ini. 
Juga, saya bertemu dengan 
petugas IPS sesungguhnya 
di New Delhi dan Uttar 
Pradesh. Saya mengamati 
dengan seksama bagaimana 
jalannya persidangan di 
kantor polisi.” ungkapnya.

Ayushmann 
Khurrana-
uncut

sinema Hindi. Sebagian besar dari 
sinema Hindi banyak berhubungan 
dengan gelombang realisme yang 
kini banyak film adopsi; film-film 
tersebut kini semakin menjadi ‘tidak 
tahu malu’. Kebanyakan dari film saya 
berkembang pesat pada tinjauan; 
film-film tersebut adalah film-film 
mulut ke mulut. Saya mendapatkan 
pujian komersial dikarenakan 
pujian kritis.”

Seseorang akan berpikir bahwa 
tidak hanya naskah film yang menarik 
bagi aktor. Tetapi juga ia berbeda. 
Baginya, apa yang terpenting adalah 
kebaruan dan keunikan. “Cerita 

harus berbeda. Ambil Badhaai Ho 
sebagai contoh. Film itu mengisahkan 
tentang orang tua sang protagonis 
[karakter Khurrana]. Jadi, naskahnya 
datang pertama, saya kemudian.” 
katanya.

mengOrbankan segalanya
Khurrana bukan merupakan aktor 
metode khusus tetapi ia mengakui 
bahwa banyak upaya yang harus 
dilakukan untuk membuatnya 
mengilhami karakter yang ia lakoni 
di layar kaca. Ia mengatakan bahwa 
peran-peran tersebut mungkin tidak 
harus menjadi seperti dirinya di 

(Kiri ke Kanan) Superstar Bollywood, Shahrukh Khan, sutradara Anubhav Sinha sedang menghadiri sebuah 
penayangan spesial dari film Article 15 bersama Ayushmann Khurrana, sang aktor utama



Aarti is an independent writer with close to 
two decades’ experience in various media. 
After securing a doctorate in film studies, 

she is now indulging in her passion to discover the world. She 
writes on food, luxury, films, travel, wellness and celebrities.

 |  49  |

Aktor yang terus 
berkembang selama 

syuting promosi 
untuk filmnya, 

Badhaai Ho

yang tidak dapat dibayangkan oleh 
siapapun tentang saya. Anubhav Sinha 
[sutradara dari Article 15] tidak pernah 
membayangkan saya berada dalam 
peran polisi yang tangguh. Lebih dari 
sebuah karakter, adalah subjek yang 
membuat saya penasaran.”

Bertanya kepada sang aktor 
bagaimana perasaannya tentang semua 
sanjungan yang telah ia dapatkan selama 
bertahun-tahun dan ia tersenyum dan 
dengan malu mengatakan, “saya sendiri 
tidak pernah meminta hal ini. Saya 
adalah anak kota kecil dan bahkan rasa 
cinta sekecil apa pun cukup bagi saya. 
Tetapi sebesar ini? Saya sendiri cukup 
terkejut.”

Setelah berlakon di film Bala, 
Khurrana kini siap untuk melintasi 
tantangan baru. Film-film yang ia 
lakoni selanjutnya diantaranya, sebagai 
Shoojit Sircar di Gulabo Sitabo, dan 
Hitesh Kewalya di Shubh Mangal Zyada 
Saavdhan.

pengalaman tumbuh ebsar di 
sebuah kota kecil dan tur dengan 
kelompok teaternyalah yang 
membantu sang angkot untuk 
tetap rendah hati dan berhubungan 
dengan kenyataan

kehidupan nyata, tetapi “lebih diambil 
dari pengalaman-pengalaman yang ia 
alami pada waktu-waktu tertentu di 
kehidupan nyata”.

Ia merujuk pada filmnya, Article 15, 
dimana ia memainkan peran seorang 
polisi yang santun, dan menyebutkan 
betapa terbaliknya peran tersebut 
dengan dirinya yang asli. Ia melanjutkan, 
“Ketika saya melakukan teater di 
Chandigarh, saya selalu melakoni 
peran yang negatif dan agresif, sesuatu 
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Secara historis, India telah 
memiliki tradisi perlindungan 
budaya yang kaya. Dari arsitektur 
kuil berornamen di bawah 
raja-raja Chola hingga musisi 

legendaris, Tansen, warisan budaya India 
telah selalu menemukan dukungan di 
kalangan orang biasa dan bangsawan. 
Hari ini juga, bahkan sebagaimana budaya 
berkembang dengan dukungan pusat, 
berbagai individu dan perusahaan sedang 
mengambil jubah demi menjadi pelindung 
dari budaya kita.

Lebih dari 300 tahun yang lalu, India 

telah kehilangan sekitar 30 persen dari 
warisan budayanya (dalam seni dan 
kerajinan) dikarenakan berbagai alasan. 
Oleh karena itu, menjadi semakin penting 
bagi kami untuk melestarikan dan 
mempromosikan bentuk-bentuk seni 
tradisional kami.

Ketika saya tumbuh dewasa, saya 
menikmati nasib baik untuk menerima 
pendidikan yang memaparkan kepada 
saya seni-seni baik di rumah dan di 
sekolah. Setelah belajar untuk menghargai 
keindahan dari seluruh ekspresi artistik ini 
di usia dini, saya mendapatkan peluang 

semakin banyak perusahaan yang mendukung warisan budaya india dengan investasi baik nyata 
maupun tidak nyata. industrialis, sK Munjal, pria dibalik suksesnya perayaan seni serendipity, 

sebuah acara seni multi-disiplin, berbicara tentang petingnya dukungan tentang hal ini

BerinveStASi PADA

budaya kita
Sunil Kant Munjal 
(tengah) bersama 
kurator musik, 
Aneesh Pradhan dan 
pemain perkusi dari 
seluruh negeri pada 
acara pembukaan 
Perayaan Seni 
Serendipity
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.in Total increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

Aktor-aktor Bollywood, 
Amitabh Bachchan 
dan Jaya Bachchan 
selama peluncuran 
buku dari penulis, 

Siddharth Shanghvi 
pada edisi ke-9 dari 

Tata Literature Live! di 
Mumbai.

untuk melakukan percobaan dengan melestarikan 
seni di awal hidup saya. Pada tahun 1990, saya 
membantu meluncurkan sebuah panggung 
pertunjukan seni yang diberi nama Ludhiyana 
Sanskritik Samagam. Pengalaman ini membuat 
saya mempelajari lebih dalam tentang ide untuk 
melestarikan warisan India. Kemudian lahirlah 
Yayasan Seni Serendipity pada tahun 2014, dengan 
tujuan untuk menghidupkan kembali bentuk-
bentuk seni yang hampir punah, memperluas ide 
interaksi antar disiplin ilmu di antara berbagai 
aliran seni dan menawarkan para artis sebuah 
panggung untuk melakukan eksperimen. Mandat 
dari yayasan dan Perayaan Seni Sependipity (SAF) 
ini adalah untuk memotong lintas disiplin ilmu, 
wilayah dan demografi dan menemukan jalan 
untuk mendukung ekosistem seni India, dan dalam 
prosesnya membawa perhatian nasional dan 
internasional yang lebih besar terhadap seni dan 
budaya di negara ini.

hanya ketika masyarakat umum mulai berbicara 
tentang seni-seni di percakapan sehari-hari 
mereka maka hal ini akan memastikan kita 

bahwa dampaknya mulai terlihat

INR

INR

INR

INR

INR
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(atas) ‘Ephemeral’ sebuah pameran fotografi yang dikuratori oleh 
Rahaab Allana pada Perayaan Seni Serendipity, 2018. (Bawah) 
Sebuah instalasi seni berjudul Jamdani across new Horizons, 
yang dikuratori oleh Pramod Kumar pada SAF 2019

baik untuk negara ini dan warganya, 
selalu penting untuk memasukkan 
ke dalamnya rencana organisasi, 
sebuah proposal untuk membantu 
membangun sebuah masyarakat yang 
berkembang di semua aspek dan tidak 
hanya secara ekonomi.

butuHnya waktu
Di zaman ini, untuk membuat seni 
lebih menarik sebagai sebuah praktik 
dan profesi, kita harus membangun 
audiensi dan menyebarkan 
pengetahuan dan informasi melalui 
mulut ke mulut. Hanya ketika 
masyarakat umum mulai berbicara 
tentang seni di percakapan sehari-hari 
mereka maka kita bisa memastikan 
bahwa dampaknya mulai terasa.

Saat itulah dimana panggung-
panggung multi-disiplin dibutuhkan 
untuk mempertunjukkan bentuk-
bentuk seni dan kerajinan tradisional 
dan kontemporer kita dan; untuk 
agar terlibat dengan dan membantu 
para seniman dengan desain dan 

Godrej telah mendirikan 
pusat-pusat seperti Lab Budaya 
India Godrej di dalam kampus-

kampusnya. ESSAR telah 
mendirikan badan-badan seperti 

Avid Learning, yang menggelar 
banyak lokakarya, panel diskusi, 

dan program-program lainnya 
untuk mendorong pembelajaran 

kreatif lintas bidang budaya.

Apeejay Group telah 
memasukkan budaya ke dalam 

kegiatan komersialnya: Toko 
Buku Oxford secara rutin 

memasukkan bacaan buku, 
sementara Hotel Park yang baru 

menggelar perayaan budaya 
tahunan. 

Mahindra & Mahindra 
mensponsori perayaan-

perayaan seperti perayaan 
Mahindra Blues dan telah 

menetapkan penghargaan untuk 
mempertahankan keterlibatan 

yang berkelanjutan dengan 
lingkungan budaya ini.

Investasi 
budaya

upaya terpaDu
Dalam hal mempertahankan segala 
bentuk seni, sangat dibutuhkan 
patronase. Sebuah upaya bersama 
dan secara ideal terpadu harus 
dilakukan oleh sektor swasta, publik 
dan individu dengan kapasitas untuk 
mempromosikan seni-seni tersebut. 
Sektor swasta harus dibuat menjadi 
bagian penting dari proses ini, melalui 
CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi) 
dari perusahaan-perusahaan terlibat. 
Dengan jumlah besar organisasi yang 
bekerja ke arah menciptakan sebuah 
masa depan ekonomi yang lebih 
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(atas) Sebuah 
pertunjukan dari 

perayaan Mahindra 
Blues di Mumbai. 

Didukung oleh 
Mahindra group, 

perayaan ini 
merupakan perayaan 

blues paling 
bereputasi di Asia.

terhadap keterampilan mereka. Sebuah 
perayaan seperti SAF tidak hanya tentang 
menilai seni dan kerajinan, tetapi juga 
tentang menciptakan peluang ekonomi 
yang nyata bagi para seniman tersebut.

Jika melalui berbagai program, acara 
dan perayaan, kita dapat membantu 
membuat seni dan budaya menjadi 
sangat menguntungkan; dengan 
menghubungkan seni dengan pasar dan 
membantu dengan teknologi dan ide, 
akan ada peluang dimana kita dapat 
menciptakan industri yang mandiri.

masa Depan
Saya meramal akan adanya perubahan 
signifikan pada ekosistem seni dan 
pastinya, nilai yang dikaitkan dengan 
seni akan terus tumbuh. Kita butuh 
gerakan yang sama di setiap wilayah 
untuk membuat dampak yang nyata. 
Terdapat banyak inisiatif yang fantastis 
yang diluncurkan di seluruh negeri dan 
setiap darinya, terlepas dari skala dan 
fokus, dianggap sangat penting dalam 
mengembalikan seni dan budaya ke 
percakapan sehari-hari kita. 

Edisi keempat dari Perayaan Seni Serendipity telah 
digelar di Panaji, Goao dari tanggal 15-22 Desember 
2019. (serendipityartsfestival.com)

SK Munjal, salah satu pendiri Hero Group, 
memimpin beberapa dewan di lembaga 
akademik dan budaya. Ia telah melakukan 

kontribusi yang signifikan dalam pelestarian dan penyebaran 
seni pertunjukan di seluruh India.

sebuah upaya bersama dan secara ideal terpadu harus dilakukan oleh 
sektor swasta, sektor publik dan individu dengan kapasitas untuk 
mempromosikan seni-seni demi memelihara warisan budaya india

proses input; untuk menghubungkan 
mereka dengan pasar-pasar baik di India 
maupun luar negeri, dan dalam prosesnya, 
membangun mata pencaharian yang 
berkelanjutan bagi mereka dan keluarga 
mereka. Serendipity merupakan panggung 
multi-disiplin yang membuat seni menjadi 
inklusif dan dapat diakses bagi semua. 

menDanai perubaHan
Bagaimanapun, melestarikan dan 
mempromosikan warisan budaya 
bukanlah tugas yang gampang. Rintangan 
pertamanya adalah bahwa hal ini tidak 
selalu menguntungkan – setidaknya dalam 
jangka pendek dan jangka menengah. 
Kekurangan dana kini memaksa para 
seniman dan pengrajin untuk menyerah 
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harta karun tradisi india yang luas seringkali ditampilkan sebagai sorotan 
budaya selama perayaan-perayaan lokal. Kami melakukan perjalanan di seluruh 
negeri untuk mendapatkan pengalaman dari beberapa perayaan paling populer 
di musim ini yang mendefinisikan garis budaya kami yang sangat berseni.

tradisi
merAYAKAn
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PAMER AN 
UNTA 
PUSHK AR
Dimulai sebagai pameran 
ternak, Pushkar Mela telah 
tumbuh pesat hingga menjadi 
salah satu perayaan terbesar 
dan paling ikonik dari tradisi 
Rajasthan di India dan dunia. 
Kemeriahannya dimulai dengan 
lomba unta yang secara resmi 
membuka berbagai pameran 
untuk seni dan kerajinan, tekstil 
dan beberapa acara budaya. 
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PER AYA AN 
SURFING 
COVELONG 
P OINT
Mulai memperkenalkan surfing 
kepada para pemuda India, perayaan 
Cavelong point telah berkembang 
menjadi salah satu perayaan terbesar 
untuk surfing dan penggemar pantai 
di India. Selama bertahun-tahun, 
perayaan ini telah menyerap 
beberapa dari acara-acara alternatif 
olahraga dan budaya terbaik seperti 
slacklining, yoga dan dayung perahu.
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great rann Kutch menyajikan warisan ekologi dan budaya yang 
melimpah. perayaan utsav merayakan kemegahan kaleidoskopik wilayah 

ini dengan beberapa tari rakyat dan seni dan kerajinan yang rumit

R ANN  UTSAV
Terhitung sebagai salah satu perayaan paling ikonik di India, 
Rann Utsav merupakan sebuah perayaan tahunan dari 
tradisi, kebiasaan dan gaya hidup dari Great Rann dari Kutch. 
Dibuat dengan hati-hati untuk para pengunjung dari segala 
usia, perayaan ini diselenggarakan dari bulan Oktober 
hingga Februari setiap tahun.
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R AJA S THAN  K ABIR  YATR A
Perayaan budaya zaman modern, Rajasthan Kabir Yatra 
merupakan sebuah perayaan musik rakyat keliling yang 

menciptakan kembali jejak dari para seniman Jaipur 
hingga Jaisalmer dengan beberapa musisi dan penyanyi 

rakyat. Perayaan ini bertujuan untuk menghidupkan 
kembali warisan berseni yang kaya dari Rajasthan 
dengan menghilangkan batas-batas kasta, kelas, 

agama dan identitas.

Kabir Yatra mengambil inspirasinya 
dari berbagai praktik komunitas, 
seperti Jaagran/satsang, sebuah 

acara sepanjang malam di mana para 
penyanyi dari komunitas berbeda 

datang bersama untuk bernyanyi dan 
mendiskusikan puisi mistik.
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PER AYA AN 
WANG AL A
Juga dikenal sebagai 
perayaan 100 drum, Wangala 
merupakan perayaan paska 
panen untuk memanjatkan 
rasa syukur kepada Misi 
Saljong, dewa matahari 
karena telah memberkati 
orang-orang dengan panen 
melimpah. Sebuah sorotan 
pada perayaan ini adalah 
pertunjukan 100 drum yang 
menampilkan 10 pemain 
drum dari masing-masing 10 
suku di perayaan ini.
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K A  P OMBL ANG 
NONGK REM   
Memperingati permulaan musim 
dingin, suku Khasi dari Meghalaya 
berkumpul untuk merayakan 
perayaan kuno lima hari ini. 
Terletak sekitar 20 km dari 
Shillong, desa Khasi menjadi tuan 
rumah dari perayaan Nongkrem 
demi menenangkan Dewi Ka Blei 
Synshar atas panen yang 
berlimpah dan terus 
memakmurkan masyarakat.
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perayaan hampi ata hampi utsav dikenal juga sebagai Vijaya utsav dan 
telah dirayakan sejak masa kekuasaan Vijayanagar (1336-1614). seluruh 

wilayah ini menjadi hidup dengan energi penuh selama acara tiga hari ini

PER AYA AN  HAMPI
Perayaan terbesar di wilayahnya, perayaan Hampi menawarkan berbagai 

olahraga petualang bersama dengan acara-acara budaya seperti 
pertunjukan boneka, prosesi keangkuhan dan tampilan semarak dari 
tradisi-tradisi lokal. Ada acara-acara khusus yang menggabungkan 

olahraga pedesaan dan kerajinan lokal.
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Kuliner tradisional kesukuan india sangat bergizi dan seimbang, dan dapat 
dikembangkan untuk mengurangi tekanan yang tumbuh di lingkungan.  

sangeeta Khanna menggali lebih dalam nuansa dari warisan makanan ini

Cita rasa kesukuan

atas: Para wanita 
dari komunitas suku 
Naga memasak di 
atas tungku kayu 
tradisional di Desa 
Warisan Kisama, 
Kohima, Nagalandmenu hari itu adalah dal, 

nasi dan tungrymbai. 
Sementara dua 
diantaranya dianggap 
makanan pokok bagi 

kebanyakan rumah India, makanan 
ketiga tersebut yang membangkitkan 
rasa ingin tahu saya. Saya sedang berada 
di pinggiran kota Shillong, ibu kota 

sempurna Meghalaya, dan berhenti 
untuk makan siang di toko Khong 
atau tempat makan lokal. Wanita yang 
berjualan di toko tersebut menumpuk 
nasi ketan di atas piring yang bersih, 
bersama dengan dal kecil dan dua 
sendok kari yang berwarna gelap dan 
tebal. “Itulah tungrymbai. Makanan ini 
sangat lezat,” kata wanita yang menjadi 
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pemandu saya. Sebuah pasta dari 
tungrymbai sangat biasa ditemukan 
di rumah-rumah suku Khasi di wilayah 
tersebut. Masakan tersebut memiliki 
aroma yang kuat tetapi rasa yang akan 
tetap bersama Anda lama walaupun 
makanan telah habis dimakan.

India merupakan rumah bagi 
beberapa komunitas suku, dengan 
setiap suku memamerkan warisan 
budaya mereka yang mencakup 
repertoar yang kaya akan cita rasa, yang 
mencerminkan penyulingan yang baik 
dari gambaran geografis, iklim, sejarah, 
agama dan cerita rakyat dari wilayah 

tersebut. Makanan alami dan bergizi, 
dibudidayakan maupun tidak adalah 
apa yang suku-suku ini telah lestarikan 
sejak zaman dahulu. Dimasak dengan 
sedikit sekali rempah dan sebagian 
besar memiliki bahan yang mentah, 
setengah matang, dipanggang ataupun 
difermentasi – masakan suku ini tetap 
mempertahankan cita rasa dari bahan-
bahannya.

Di wilayah Timur Laut India, 
contohnya, nasi, yang dibudidayakan 
dengan melimpah, merupakan makanan 
pokok, dengan banyak variasi – dikukus, 
dimasak seperti rebusan atau dalam 

searah jarum jam dari kiri: 
Kuinoa lokal dan millet 
hitam dijual di pasar suku 
Dhurwa di desa Pandripani, 
Chhattisgarh; Para wanita 
dari suku Bondo (Bonda) 
sedang berbelanja di pasar 
minggu di Malkangiri, 
Odisha.; Seorang wanita 
suku Gond mengoleksi 
bunga-bunga mahua di desa 
Markadeda, Chhattisgarh
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tabung bambu (proses yang juga dikenal 
dengan nama kholam). Yang paling 
populer, bagaimanapun, adalah nasi 
ketan liar. Di Meghalaya, masakan nasi 
populer disana adalah jadoh. Di Assam, 
onla wangkhrai, sebuah bubuk nasi dan 
sup ayam, biasa dikenal di rumah-rumah 
Bodo. Di Arunachal Pradesh, dung po 
atau kue beras sangatlah umum.

Sebagaimana komunitas-komunitas 
tersebut kebanyakan bermata 
pencaharian sebagai pemburu yang 
hidup di dekat hutan-hutan dengan 
jumlah binatang liar yang melimpah, 
daging merupakan bagian penting dari 

searah jarum jam dari 
kiri: Seorang wanita 

suku menggoreng 
matang bhaji (gorengan) 

yang digulung pada 
sebuah daun di pasar 

desa Pandripani di 
Bastar, Chhattisgarh; 

Wanita desa suku Assam 
menumbuk ramuan 

pada sebuah batu giling 
tradisional di pulau 

Majuli, Assam; Chapura 
(semut merah) dijual 

sebagai makanan ringan 
di pasar Tokapal di 

Chhattisgarh

kuliner mereka, dengan penekanan 
pada daging babi. Kuliner Timur Laut 
juga kaya akan masakan sayur juga, 
dengan fermentasi yang menjadi 
metode memasak yang paling dominan. 
Sinki, sebuah masakan fermentasi yang 
dibuat dengan lobak, sangatlah umum 
di Sikkim. Di Meghalaya, anggota-
anggota suku Garo mencintai sayur 
mayur mereka, dengan ubi dan sayuran 
hijau yang digunakan dalam jumlah 
yang besar. Ikan, juga sangat populer di 
wilayah ini, dengan ikan air tawar yang 
dipanggang di dalam daun pisang di 
beberapa wilayah.

Di wilayah perbukitan timur laut 
India, lentil dan gandum sangat umum 
di temukan di dalam kuliner pedesaan 
tradisional. Bagi komunitas Jaunsari 
(sebuah suku dari Uttarakhand), 
korpoti (roti millet) dengan dahi segar 
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dan pahadi namak (garam) 
merupakan santapan yang 
lengkap, ditemani dengan 
tumpukan lemon yang disebut 
dengan galgal. Masakan-
masakan ini dihidangkan di 
piring-piring yang dibuat dari 
daun-daun kering yang disatukan 
dengan tongkat atau kansa thali (piring 
metal) dan paling enak dinikmati 
dengan duduk di lantai kayu. Jika 
Anda bepergian di sekitar Himachal 
Pradesh dan menemukan pesta makan 
luar ruangan, jangan sungkan untuk 
bergabung dengan para pengunjung 
lainnya. Menunya akan sama dengan 
setiap dari – teliya maah (kari lentil 
hitam), chane ka madra (kari buncis), 

Bawah: Para anggota 
komunitas suku Angami 
menyantap makanan 
dan minuman pada 
perayaan Hornbill 
tahunan di Kisama di 
Nagaland.

para chef dari restoran-restoran umum di 
seluruh negeri kini menyadari relevansi 
dan manfaat gizi dari masakan tradisional 
yang seimbang ini

maahni (kari asam manis gram hitam 
pekat) dan mittha (nasi manis yang 
dihiasi dengan kacang).

Faktanya, seluruh suku di seantero 
negeri ini menganggap makanan 
mereka sakral – sebuah cerminan sejati 
dari budaya suku yang telah melindungi 
kebun suci dan memelihara hutan 
mereka meskipun mereka mendapatkan 
semua mata pencaharian dari sana.

Wilayah-wilayah seperti Madhya 
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Pradesh dan Chhattisgarh juga memiliki 
kuliner suku yang menarik. Paniya roti 
lokal dibuat dengan tepung jagung, 
ditumbuk pada daun butea dan 
dipanggang dalam oven gaya terbuka, 
membuat kombinasi yang lezat dengan 
kari unggas liar dan chutney semut 
merah. Kombinasi lainnya adalah 
bafle – pangsit gandum utuh yang 
pertama-tama dikukus dan kemudian 
dipanggang untuk mendapatkan 
sebuah tekstur unik, bersama dengan 
sebuah dal yang dibuat dengan 
berbagai lentil dan ghee.

Salah satu hasil hutan yang paling 
produktif di seluruh India tengah 
adalah mahua (atau pohon mentega 
India). Bunga dari pohon ini jika 

difermentasikan akan menghasilkan 
sebuah minuman beralkohol. Bunga 
mahua yang menyerupai kismis dan 
dikeringkan di bawah sinar matahari 
digunakan sebagai sebuah agen 
pemanis dalam makanan-makanan 
penutup dan makanan ringan seperti 
kheer dan meethi roti.

Gond atau Gondwanas, suku 
terbesar yang masih ada di India, secara 
tradisional adalah penghuti hutan dan 
hidup selaras dengan alam. Makanan 
suku gond terdiri dari dua millet pokok 
– askodo dan kutki. Kaya akan protein, 
makanan-makanan ini seringkali 
dimasak seperti kuah atau disajikan 
seperti sereal kering dengan sayur-
sayuran. Suku madia dari Maharasthtra 

Anak benua India dihuni 
oleh lebih dari 53 juta 

suku yang berasal dari 
550 komunitas berbeda di 

bawah 227 kelompok etnis, 
yang bertempat tinggal di 
sekitar 5,000 desa di tipe-

tipe vegetasi hutan yang 
berbeda. Suku-suku India 

menggunakan lebih dari 
9,500 tanaman liar untuk 
berbagai tujuan termasuk 

obat-obatan, makanan 
ternak, serat, bahan bakar, 

makanan, esensi, budaya 
dan tujuan-tujuan lainnya. 
Dari jumlah hampir 3,900 

tanaman liar, seluruhnya 
digunakan sebagai bahan 

makanan.

WilD FooD FesTivals

BaiF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

unying giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

Adat kesukuan

Seorang petani dari 
sebuah desa suku 

di Madhya Pradesh 
mengeringkan 

jagung
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Sangeeta Khanna memiliki gelar master di bidang 
Botani dan merupakan seorang ahli mikrobiologi 
terlatih. Ia telah bekerja sebagai seorang pelatih 
nutrisi di seluruh dunia dan membantu banyak 

orang mengelola penyakit gaya hidup mereka dengan membuat 
mereka beralih ke masakan rumah kuno.

mencari larva ngengat dan memanggang 
mereka dengan bumbu-bumbu dasar yang 
dikemas dalam daun liar. 

Sebagaimana kuliner-kuliner ini 
bergantung pada produksi lokal, tekanan 
pada sektor pertanian dapat dikurangi. Juga, 
sebagaimana penekanannya terletak pada 
menggunakan setiap bagian dari sebuah 
produksi bahan makanan, terdapat hanya 
sedikit pemborosan. Satu alasan mengapa 
kuliner suku sedang marak dibahas hari ini 
dan dipromosikan pada berbagai perayaan 
makanan di seluruh negeri. Para chef kini 
sedang mencoba untuk melestarikan kuliner-
kuliner suku dan memodifikasikan kuliner-
kuliner ini agar cocok dengan selera piring-
piring modern.

kanan: Jenis-jenis 
beras yang berbeda 

dan biji-bijian lainnya 
sedang dikeringkan di 
bawah sinar matahari 
di desa suku Jakhama 

di Nagaland

Bawah: Seorang 
wanita sedang 

menjual berbagai 
jenis ikan kering di 

pasar suku Dhurwa di 
Chhattisgarh 
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oleh vinayaK surya swaMi

Dengan flora lembah Lahaul yang semarak di satu sudut, dan fauna 
lembah pin yang beragam di sudut lainnya, Lembah Kullu di sebelah barat 
dan Kinnaur di sebelah selatan, gurun dingin spiti merupakan tempat 
tujuan yang sempurna untuk memulai perjalanan pencarian jati diri

kesendirian
KiSAH-KiSAH



 |  69  | 

Alam telah sangat berbelas 
kasih kepada Spiti – 
sebuah lembah kecil di 
Himachal Pradesh – yang 
merupakan sebuah 

surga nyata dan indah, yang terbagi 
oleh puncak bergerigi dari Himalaya 
yang tertutup salju dan disatukan 
oleh jalanan gunung yang curam. 
Dengan motivasi ini di dalam pikiran, 
saya memulai perjalanan ke Lembah 
Spiti dari New Delhi. Karena saya 
melakukan perjalanan sendiri, saya 
memutuskan untuk mengunjungi 
beberapa tempat tujuan yang kurang 
terkenal di sepanjang jalan ke sana 
dan tidak membiarkan pengalaman 
saya terpengaruhi oleh mereka 
yang telah melakukan perjalanan 
ke sana sebelum saya. Leg pertama 
dari perjalanan 20 hingga 36 jam 
ini membawa saya ke Chandigarh 
dari New Delhi. Pemberhentian 

pertama saya setelah kota transit 
di Reckong Peo atau sederhananya 
dikenal dengan Peo. Terminal bus 
yang memiliki struktur sederhana 
dengan petugas HRTC (Korporasi 
Transportasi Jalan Himachal) yang 
selalu tersenyum melayani loket tiket. 
Dengan klakson yang bertemakan 
Bollywood yang berbunyi di setiap 
sudut tajam, bus saya mendaki ke 
arah lembah Spiti, melewati sebuah 
pemandangan yang luar biasa indah. 
Sebagaimana jalan menjadi semakin 
curam, di luar jendela, kehijauan 
berubah menjadi kecoklatan, puncak-
puncak yang menjulang menjadi 
lebih dekat dan udara pun menjadi 
semakin aneh. Perbukitan hutan yang 
indah diganti menjadi pegunungan 
tandus yang sangat curam terlihat 
perbedaan antara langit dan bumi 
semuanya kabur. Setitik kecil warna 
putih terkadang emas, muncul dari 

halaman pembukaan: 
Desa Nako kuno dan 
danau Nako di lembah 
Spiti

Bawah: Sebuah 
pemandangan dari 
BH 5 sebagaimana ia 
berliku di antara tanah 
tandus antara desa 
Nako dan Tabo



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. be 

it skiing at narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

Tabo monastery    

Tabo

Perjalanan

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  70  |

Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 Hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

The transcendental beauty of the landscape has 
to be unraveled slowly, making spiti Valley an 

idyllic spot for positive introspection

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

nearest airport: Shimla 
nearest rail head: Shimla 

via manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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waktu ke waktu di lereng-lereng tersebut, 
hanya memanifestasikan diri mereka 
menjadi biara-biara Buddha semakin kami 
mendekat.

Seorang teman seperjalanan, seorang 
biarawan muda, secara sukarela menjadi 
pemandu wisata saya, menunjukkan 
filosofi yang unik dari arsitektur Tibet! 
Meskipun saya melakukan perjalanan ke 
tempat, yang banyak orang deskripsikan 
sebagai suatu medan tempat yang paling 
sulit dihuni, saya menyadari kepercayaan 
diri saya terdorong oleh kehangatan 
penduduk lokal. Dari anak-anak dalam 
seragam sekolah hingga biarawan-
biarawan dalam jubah magenta, setiap 
orang menyambut dan menawarkan 
panduan. Setelah menempuh perjalanan 
bus selama enam jam, saya memutuskan 
untuk bermalam di sebuah desa kecil 
yang bernama Nako. Sebuah rumah 
lumpur tradisional Tibet yang di 
bangun di sekeliling sebuah danau yang 
menghadap ke biara yang indah, Nako 
adalah desa yang sangat mengasyikkan. 
Meskipun Nako menawarkan setiap 
kenyamanan yang para wisatawan 
butuhkan, desa ini memiliki aura 

abad tentang hal ini. Di Nako, saya 
mendapatkan teman-teman lembah 
pertama, teman-teman yang hingga kini 
masih berhubungan dengan saya!

Di awal pagi keesokan harinya saya 
memulai dari Kaza, pusat administratif 
Spiti, untuk mencoba kehidupan lembah, 
saya memutuskan untuk memasukkan 
diri ke dalam truk pasokan yang akan 
berhenti di setiap desa di sepanjang 
perjalanannya ke Kaza. Di tengah jalan, 
saya berhenti di Chango dan Sumdo, di 
mana para rombongan berhenti untuk 
membeli beberapa makanan ringan 
dan saling bertukar kisah lucu dengan 
para personel dari batalion CAPF yang 
bertugas disana. Sebagaimana truk 
berhenti di biara-biara, para biarawan 
datang untuk mengoleksi pasokan dan 
memulai percakapan hangat dengan 
saya, yang memberikan saya wawasan 

kiri bawah: Sebuah 
jembatan yang 
menghubungkan desa 
Tailing dengan jalan 
utama melalui taman 
Nasional Lembah  Pin

Bawah: Bimasakti 
terlihat seperti sejajar 
dengan patung Buddha 
di Langza, sebuah desa 
kuno yang terletak di 
jangkauan lebih atas 
dari Lembah Spiti
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tentang kehidupan sederhana mereka 
disana. Biara yang telah berumur 
1,000 tahun di Tabo ini merupakan 
sebuah pemandangan yang harus 
dilihat. Tidak seperti biara lainnya, 
Tabo Gompa menawarkan sebuah 
perspektif yang rendah hati tentang 
agama Buddha dengan kuil-kuilnya 
yang bertingkat rendah.

Saya tiba di Kaza pada pukul 8 PM 
dan menuju ke asrama Moustache, 
yang menjadi rumah saya selama 
seminggu. Di sana, saya berjumpa 
dengan Rohit, pemilik senyum 
ramah dari Lahaul. Konsisten dengan 
sentimen lokalnya, ia menawarkan 
saya sebuah teh spesial yang dibuat 
dari seabuckthorn, sebuah beri 
asli wilayah ini, yang merupakan 
sebuah sambutan yang melegakan. 
Sebagaimana saya duduk untuk 
menyantap makan malam yang 
panas, saya menyadari bahwa 

perjalanan melalui salah satu gurun 
dingin tertinggi di dunia sementara 
melawan iklim yang tak tentu sangat 
menantang, tetapi kesenangan 
yang didapat tidak tertandingi – 
dari menyeruput teh hangat sambil 
menyelimuti diri dalam selimut yang 
nyaman di ketinggian 3,800 di atas 
permukaan air, tertawa terbahak-
bahak bersama sekelompok orang 
yang saya tidak kenal seminggu 
yang lalu, tetapi menerima saya apa 
adanya dan membuka hati serta 
rumah mereka untuk saya. Hari 
selanjutnya, saya membuka mata 
saya untuk sebuah pagi yang sangat 
cerah dengan puncak-puncak besar 
dari lembah Spiti yang melihat 
kebawah ke arah saya. Ada suasana 
aktivitas di sepanjang asrama ini 
sebagaimana setiap orang ingin 
keluar dan mengunjungi seluruh 
tempat wisata untuk memanfaatkan 

atas: Seekor Ibex yang 
difoto di wilayah gersang 
di sekitar taman nasional 

Lembah Pin

Bawah: Kantor Pos 
di Hikkim. Terletak di 

ketinggian 14567 kaki, 
kantor pos adalah kantor 

pos tertinggi di dunia
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Tidak seperti biara-biara mengesankan di tempat lain, Tabo gompa 
menawarkan sebuah perspektif yang rendah hari kepada ajaran buddha 

dengan kuil-kuilnya yang bertingkat rendah.

kanan: Pemandangan 
indah dari Biara Key 

Gompa (4166 m) pada 
saat matahari terbenam

Bawah: Sebuah 
jepretan foto dari 

danau Chandrataal 
terkenal di musim 

panas yang menangkap 
keindahan tiada tara dari 

pemandangan tersebut

cuaca yang nyaris sempurna. Saya 
memilih pendekatan yang berbeda, 
dengan cangkir teh Seabuckthorn 
yang panas di tangan, saya pergi 
menuju teras di mana saya menikmati 
makan pagi kecil dan kemudian 
bergabung dengan Rohit, pemilik 
tempat yang kini memiliki hubungan 
pertemanan kuat dengan saya. Ia 
menyela penjelasan saya beberapa 
waktu dan menyarankan saya untuk 
mengunjungi Taman Nasional Lembah 
Pin, 70 km dari tempat kami berada 
dan dengan ramah menawari saya 
’72 Enfield pada hari itu. Membawa 
mesin yang telah berusia 50 tahun 
ini, saya pergi dan memulai apa yang 
telah menjadi perjalanan yang paling 
indah di hidup saya. Lembah Pin, 
dengan puncak-puncak megah yang 
berbeda dengan Spiti ditutup dengan 
bunga-bunga warna-warni, datang 

dengan kejutan yang menyenangkan. 
Jalanan yang tidak dapat dilewati 
itu berlanjut hingga ke desa Mudh 
di mana saya memarkirkan motor 
tersebut dan terus berjalan menuju 
Pin-Bhaba dengan kaki untuk menguji 
kebugaran saya.

Meskipun udara jernih di ketinggi 
4000m ini membuat saya terengah-
engah dalam waktu kurang dari satu 
jam, saya mendapat kesempatan 
untuk melihat Himalayan Ibex 
yang megah, jenis kambing alpine 
langka yang berasal dari daerah 
tersebut. Sayangnya, saya hanya bisa 
mengambil gambar sebagaimana 
mereka melihat ke arah saya dengan 
curiga sebelum berlari menaiki lereng 
curam di pegunungan sekitarnya.

Di perjalanan pulang, saya 
menyeberangi Kaza dan melanjutkan 
ke desa Hikkim. Terletak di sekitar 25 
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kiri: Anak-anak sekolah 
menikmati sebuah 
momen kecil di dekat 
Kungri Gompa di 
Lembah Pin

Bawah: Pintu masuk ke 
Tabo Gompa (biara) – 
biara yang berusia 1000 
tahun di dekat Kaza di 
Lembah Spiti

apa yang 
bisa dilihat

Taman nasional lembah Pin 

Terletak di antara puncak-puncak 
yang menjulang tinggi, Taman 
Nasional Lembah Pin adalah rumah 
bagi berbagai macam flora dan fauna 
dan menawarkan ketenangan dari 
pemandangan kering Spiti. Sebuah 
jalanan yang dapat dilalui motor 
hingga desa Mudh, di pinggiran taman 

Jarak dari Kaza: 49 km

Biara ki, 
Ki Gompa sebagaimana orang lokal 
menyebutnya, merupakan biara 
terbesar di Spiti dan dibangun 
di sekitar bukit yang berbentuk 
kerucut. Dikarenakan konstruksinya 
yang unik, seluruh pemukiman ini 
tampak lebih seperti benteng yang 
diperkuat. Gompa adalah rumah bagi 
hampir 350 biara dan murid. 

Jarak dari Kaza: 16 km

Danau chandartal 
Terletak di ketinggian 4,270 m, danau 
glasial ini terletak di jalanan dari 
Manali ke Kaza dan menawarkan 
pemandangan spektakuler dari 
puncak-puncak di sekitarnya dengan 
pantulan cermin sempurna pada air 
kristal jernih. Coba untuk berkemah 
selama semalam di tempat terbuka 
untuk mendapatkan pengalaman indah 
di bawah langit yang disinari bintang. 
Terdapat juga jalur hiking sepanjang 
10-12 km yang akan membawa Anda ke 
danau tersebut.

Jarak dari Kaza: 85 km

anda dapat mengunjungi desa Langza ikonik 
yang memamerkan patung besar Dewa 

buddhanya atau pemukiman kecil di hikkim, 
kantor pos tertinggi di dunia
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kanan: Pada ketinggian 
14200 kaki di atas 

permukaan laut, Kibber 
merupakan salah satu 

dari desa-desa tertinggi 
yang dihuni di Asia

Bawah: Jalanan yang 
mengarah ke Desa 

Mudh di Taman Nasional 
Lembah Pin. Mudh, 

seperti kebanyakan desa-
desa lainnya di wilayah 

terpencil trans-Himalaya, 
merupakan bentangan 
sawah hijau di sebuah 
pegunungan berbatu 

megah

km dari Kaza, Hikkim adalah rumah dari kantor 
pos tertinggi di dunia yang berada di ketinggian 
15,000 kaki. Sebagaimana saya menyusuri jalan 
curam dan berliku menuju Kaza, hari sudah 
menjelang senja dan puncak-puncak sama 
yang melihat saya dengan bangga ke bawah 
sebelumnya kini terlihat sedikit lelah karena 
telah dengan tegas menjaga lembah indah ini di 
segala sisi. Saya di sana, di jalanan sempit namun 
terpelihara dengan baik itu, dengan gunung 
kering yang diterangi dengan sinar merah muda 
dari matahari terbenam, ketika saya menyadari 
pentingnya jarak-jarak pendek ini, jalan pendek 

satu yang banyak yang memungkinkan orang-
orang dan budaya untuk terus terhubung 
(meskipun jarak jauh) dan terus hidup. 

Hari selanjutnya, saya memilih untuk 
menyewa skuter untuk menelusuri Spiti. 
Pemberhentian pertama saya adalah Ki Gompa, 
salah satu biara terbesar di lembah Spiti dan 
sebagaimana saya melangkah ke aula doa, 
interior yang nyaman ditambah dengan 
nyanyian yang berirama langsung menenangkan 
saya. Para biara di Ki membuka ruang meditasi 
kuno bagi saya. Disinari hanya dengan sinar 
matahari dari jendela-jendela kecil, ruang-ruang 
meditasi ini menjadi tempat yang sempurna 
untuk menjelajahi jiwa seseorang.

Ketika saya memulai perjalanan ini, saya 
bertanya-tanya jika saya akan memiliki kisah yang 
bagus untuk diceritakan, tetapi duduk di meja 
makan kuno besar Rohit malam itu, saya menyadari 
bahwa yang saya butuhkan untuk cerita ini adalah 
untuk melihat ke atas dan ada di sana; sebuah 
kisah perjalanan terhebat seumur hidup!

Vinayak Surya Swami merupakan jurnalis yang 
berbasis di Delhi. Ia memegang gelar sarjana teknik 
mesin dan pernah bekerja sebagai magang sebagai 
Pembuat Kapal bersama Angkatan Laut India. 
Seorang penulis paruh waktu sejak masa remajanya, 

he beralih ke jurnalisme demi kesenangannya dalam menulis dan 
travelling.
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atas (kiri ke kanan): Para inovator 
muda sedang menghadiri sebuah 
lokakarya tentang lampu-lampu 
surya yang diselenggarakan oleh 
LEDsafari

Di zaman para pemula, masalah-masalah sosial yang secara langsung 
memberi dampak pada pembangunan di wilayah pedesaan india kini 
sedang ditangani oleh para pemula teknologi bersih di seluruh negeri

oleh ishita goel

PerJAlAnAn

Cahaya
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govinda upadhyay telah masuk sebagai salah satu dari 21 pemimpin 
Muda 21 2016 asia, jaringan terdepan asia-pasifik dari beragam pembuat 
perubahan yang didedikasikan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik

Di sebuah sekolah kecil yang 
terletak di Bihan, dering bel 
menandakan permulaan 
kelas. Sebagaimana para siswa 
berebut kursi di ruang kelas, 

Anda dapat melihat mereka membawa 
kaleng bekas, toples kaca retak, kabel dari 
segala jenis dan beraneka ragam bahan yang 
dapat digunakan ulang. Sesaat ketika guru 
berseru mencoba mengheningkan suasana, 
mereka mulai bersiap-siap dan dengan 
bersemangat mulai bekerja, mengumpulkan 
bahan-bahan yang dapat digunakan kembali 
seperti balok-balok lego untuk membuat 
lampu surya.

Pemandangan yang terjadi di wilayah 
terpencil, desa yang memiliki listrik di 
wilayah Bihar, sangat sulit dipercaya. 
Namun, anak-anak tersebut dengan 
bangga mempresentasikan lampu-lampu 
mereka, senang bahwa mereka bisa 
membawanya pulang. “Inilah yang ingin 
kami lakukan di LED safari Innovation – 
mendesentralisasikan energi surya dan 
membuat teknologi menjadi dapat diakses 
ke seluruh penjuru dunia dengan secara 
inovatif memecahkannya menjadi bentuk 
yang paling sederhana dari kaleng bekas dan 
kabel, yang dapat disatukan bahkan oleh 
anak-anak,” jelas Govinda Upadhyay, Pendiri 
& CEO dari start-up sosial clean-tech. 
“Namanya berasal dari bahasa Swahili (yang 
digunakan di Afrika Timur) dan memiliki arti 
‘sebuah perjalanan cahaya’. Kami mengajar 
orang-orang bagaimana cara untuk 
menciptakan sumber cahaya mereka sendiri, 
kemudian mereka dapat mengajarkannya 
kepada orang lain – dengan cara ini, seluruh 
dunia akan tersinari dan terberdayakan.

menerangi suDut-suDut gelap
Berasal dari Madanpur, sebuah desa kecil 
di wilayah Arah, Bihan, yang tidak memiliki 
listrik ketika ia tumbuh disana, Upadhyay 
menyadari pentingnya energi sejak dini. 
“Jelas bagi saya bahwa, jika kita ingin 
membawa energi bersih, hal tersebut harus 
dimulai dari pendekatan bawah ke atas 
di mana teknologi perlu didemokratisasi. 
Dengan cara ini, kita dapat membawa 
perubahan ke tingkat desa,” kata ahli energi 
berkelanjutan, yang tampil di Forbes 30 
under 30 di tahun 2016. “Dengan tujuan 
ini, saya memulai LED safari Innovation, 
dengan misi-misi multi-level dari pelatihan 
para penduduk lokal dalam penggunaan 
energi bersih, sehingga dapat menghasilkan 
lapangan pekerjaan dan menggunakan 
teknologi untuk melawan perubahan iklim,” 
tambah Upadhyay.

atas: Govinda Upadhyay 
sedang memberikan 
sebuah sesi pelatihan di 
desa Madanpur, Bihar, 
tentang lampu solar DIY
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 atas (kiri ke kanan): Para anak-anak yang bangga sedang berpose dengan 
lampu-lampu surya mereka yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan 
sehari-hari yang dibuang seperti botol dan toples  

mencapai wilayaH paling 
terpencil
Dengan pergerakan global ke arah 
pengurangan jejak karbon, India 
berada di garis depan, bertujuan 
untuk menghasilkan 175 GW Energi 
Terbaharukan pada tahun 2022, seperti 
yang PM Narendra Modi pada dunia 
di Pertemuan Aksi Iklim Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 2019 di New York.

Perusahaan-perusahaan seperti 
Tata Power dan Rockerfeller Foundation 
sedang berinvestasi besar-besaran pada 
peluang yang sedang berkembang ini dan 
telah mengumumkan bahwa mereka akan 
memberikan energi bersih ke hampir 5 
juta rumah, dengan mendirikan 10,000 
jaringan mikro energi terbaharukan. 
Dalam skenario seperti ini, LEDsafari 
Innovation akan menjadi sangat penting.

“Masalah terbesar dengan efektivitas 
dari jaringan mikro atau aset surya 
lainnya di wilayah-wilayah terpencil 

adalah proses memantaunya, yang akan 
sangat memakan biaya dan rumit,” 
kata Upadhyay. “Ada sebuah kebutuhan 
mendesak untuk mengintegrasikan 
jaringan-jaringan ini dengan solusi 
yang didukung oleh Kecerdasan Buatan 
dan IoT (Internet of Things), sehingga 
waktu hidup dari aset surya ini dapat 
ditingkatkan.”

Untuk tujuan ini, LEDsafari telah 
mengembangkan sebuah perangkat 
keras yang mendukung AI, sensor 
HelioHealth, sebuah solusi terjangkau 
yang membantu memantau panel 
atap surya dan jaringan-jaringan mini/
mikro yang bertugas untuk memasok 
energi bersih; melacak pengeluaran dari 
panel-panel surya; memberi laporan 
jarah jauh terhadap penyedia pelayanan 
pemeliharaan; menganalisa data, dan 
membuat rekomendasi ketika aksi koreksi 
dibutuhkan, meningkatkan hasilnya 
sebesar 20 persen.

Usaha baru LEDsafari, 
SmartHelio 

berkomitmen pada ide 
untuk menghadirkan 

“cahaya tanpa 
panas”, dengan 

mempercepat adopsi 
energi berkelanjutan. 

Dengan solusi-
solusi cerdas, upaya 

ini bekerja dalam 
menyalurkan sumber 

cahaya matahari yang 
bebas dan tak terbatas 

menjadi sumber 
energi yang layak.

Menuju ‘Sun 
Smart’
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bekerJa Di kemaH-kemaH 
pengungsi
Upaya Upadhyay telah membawanya 
ke banyak wilayah-wilayah pengungsi 
dan hancur karna perang di Afrika dan 
Amerika Selatan. “Pada malam hari, 
sangat bahaya bagi para wanita dan anak-
anak untuk keluar rumah tanpa cahaya. 
Mereka sangat membutuhkan solusi yang 
terjangkau. Ketika Anda melatih mereka 
untuk membuatnya sendiri, Anda dapat 
langsung melihat perubahannya. Mereka 
akan merasa diberdayakan!”

mengHasilkan lapangan 
pekerJaan
LEDsafari Innovation, telah secara aktif 
terlibat dalam melatih kaum muda lokal 
untuk secara efektif memelihara jaringan 
mikro dan panel-panel surya. “Orang-
orang setempat merupakan pengguna 
utama dari teknologi kita ini, yang 
dapat dilatih sebagai pengusaha mikro 

untuk memelihara proses elektrifikasi 
secara berkelanjutan.” “Terutama, kami 
mengidentifikasi lokasi dimana terdapat 
akses yang kecil terhadap energi bersih 
dan lapangan kerja yang sedikit. Kami 
melatih orang-orang tentang bagaimana 
teknologi dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas hidup mereka. 
Hal ini dapat berkisar dari mengajar 
mereka bagaimana untuk mendesain 
sebuah sistem baterai untuk membantu 
mereka belajar bagaimana energi surya 
dapat dimanfaatkan dan digunakan di 
panel-panel surya, bola lampu, lampu 
biasa, dll. Dengan cara ini, kita membantu 
membangun kegiatan-kegiatan ekonomi 
di wilayah tersebut.”

Dengan tim ekletik dari warga 
negara India asli di seluruh dunia, 
yang mana seluruhnya berkomitmen 
untuk menggunakan teknologi demi 
mewujudkan masa depan yang lebih 
hijau, LEDsafari Innovation sedang 
membuka jalan bagi solusi yang 
terintegrasi dan komprehensif yang 
akan memberikan generasi-generasi 
masa depan sebuah kesempatan 
untuk bertarung melawan domino dari 
perubahan iklim.

kiri ke kanan (searah jarum jam): 
Upadhyay menganugerahkan 

beberapa penghargaan kepada 
murid-murid terbaik pada 

lokakarya pelatihan di Bihar, 
Upadhyay sedang melakukan sesi 
pelatihan yang serupa di Rwanda; 

Sebuah pelita surya yang dibuat 
dengan menggunakan sebuah 

botol plastik tua di sebuah kemah 
pengungsian Rwanda;

 Upadhyay, setelah menyelesaikan 
sebuah sesi pelatihan yang sukses 

di Kenya

Orang-Orang 
membutuHkan 
sOlusi-sOlusi 
yang terJangkau 
Dan ketika anDa 
melatiH mereka 
untuk membuatnya 
senDiri, 
mereka sangat 
mengHargainya 
Dan anDa Dapat 
meliHat sebuaH 
perubaHan 
langsung. mereka 
akan merasa 
DiberDayakan!”

govinda upadhyay
Pendiri dan CEO, LEDsafari Innovation

Ishita Goel merupakan wartawan yang 
bebasis di New Delhi. Setelah bertugas singkat 
dengan Indian Express, ia telah secara aktif 
menulis tentang disiplin-disiplin ilmu tentang 
warisan India dan masalah-masalah saat ini
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Dua penari 
Malaysia, Ramli 

Ibrahim dan January 
Low melakukan 

pertunjukan tari 
Odissi selama 

pembukaan dari 
Perayaan Tari 

Internasional di 
New Delhi

zaman
bagi maestro tari Malaysia, ramli ibrahim, tari merupakan 
sebuah proses evolusi. Dilatih di bidang bentuk tari 
kontemporer seperti balet, karya kontemporer dari penerima 
penghargaan padma shri dari bentuk klasik india ini merupakan 
contoh yang sempurna dari modernitas dalam tradisi ini

oleh shrabasti MalliK 

menAri SePAnJAnG
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tradisi haris dipelajari, 
dipraktikkan dan dilestarikan 
melalui adaptasi relevan dan 
peningkatan. Khususnya 
dengan India, di mana 

terdapat berbagai lapisan tradisi, kebiasaan 
dan bentuk seni yang dapat di gunakan 
kapan pun dibutuhkan. Satu alasan 
mengapa, para seniman dan pemikir dari 
seluruh dunia telah terinspirasi oleh dan 
mengadopsi praktik-praktik tradisional 
India. Di panggung global, kekayaan budaya 
India telah seringkali dikaitkan dengan 
tradisi yang selalu berevolusi dan sebuah 
warisan artistik yang hanya tumbuh seiring 
berjalannya waktu.

Salah satu artis tersebut ialah seorang 
warga negara Malaysia, Datuk Ramli 
Ibrahim, yang dianugerahi dengan 
penghargaan Padma Shri pada tahun 
2018 atas kontribusinya kepada Odissi, 
sebuah jenis seni pertunjukkan, dimana 

para pelakon pertunjukan dan para musisi 
memainkan sebuah kisah mistis dari 
naskah India kuno. Seorang penampil 
dan koreografer Odissi, Ibrahim, selama 
berapa dekade sebelumnya, telah 
mendorong batas-batas dari bentuk tari, 
yang bereksperimen dengan produksi, 
yang digabungkan dengan sensibilitas 
kontemporer untuk memikat para penonton 
kosmopolitan saat ini. Juga dilatih di bidang 
balet, eksplorasi kontemporer Ibrahim telah 
membantu membuat Odissi bahkan lebih 
relevan saat ini pada panggung global.

Kata Ibrahim, “Perjalanan saya dengan 
tari dimulai sebagai seorang murid di bidang 
balet. Saya dahulu sedang melakukan studi 
di jurusan teknik di Australia ketika saya 
menyadari kekuatan dari gerakan ini dan 
saya mengikuti hal ini sebagai takdir saya. 
Saya bergabung dengan Perusahaan Tari 
Sydney. Tetapi saya juga sangat tertarik 
dengan peradaban Asia, sejarah dan 

para inovator dari tari-tari klasik india, seperti rukmini Devi, Mrinalini 
sarabhai dan Kumudini Lakhia merupakan para modernis, yang telah berperan 

penting dalam lipatan tradisi dan berkontribusi terhadap evolusinya

Kaum modernis 
dahulu kala

rukmini Devi
Dengan sejumlah reformasi atas 

upayanya di bidang Bharatanatyam, 
Rukmini Devi memberikan perhatian 

khusus pada iringan musik, pilihan lagu, 
kostum dan presentasi panggung.

mrinalini sarabhai 
Seorang penari klasik India terkenal dan salah satu 

koreografer kontemporer pertama, Sarabhai dikenal 
akan eksperimennya dengan bentuk-bentuk 
tari klasik. Ia dilatih di bidang Bharatanatyam, 

Mohiniyattam, Kuchipudi dan Kathakali. 

kumudini lakhia 
Karya koreografinya mencoba untuk mencapai 

sintesis teknik tradisional dan tema-tema 
modern. Koreografi-koreografi ini kini 

dianggap klasik, dan banyak dari inovasi yang 
ia pertunjukkan di dalamnya telah tertanam 

dalam pertunjukan-pertunjukan Kathak.
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mitologi mereka. Hal ini memotivasi 
saya ke India dan tradisinya.”

Menjadi bagian dari kelompok 
balet utama tidak mendefinisikan 
kemampuan kreatifnya sebagaimana 
Ibrahim pergi belajar Bharatanatyam 
di bawah praktisi ternama, Adyar K 
Lakshman. “Wawasan tentang baik 
balet dan tari modern barat merupakan 
penanda yang berpengaruh yang 
membantu memandu saya. Semua 
ini selaras dengan apresiasi saya yang 

kanan: Ibrahim 
bersama para 

muridnya di 
Akademi Tari Sutra 

di Malaysia

Bawah: Ibrahim 
sedang melakukan 
sebuah workshop 
untuk anak-anak 

di sekolah Worli di 
Mumbai

tumbuh terhadap musik kontemporer 
dan klasik barat, serta paparan saya 
terhadap bentuk filosofi, mitos 
dan teater sebagai ekspresi seni 
kontemporer yang hidup.”

Tetapi Ibrahim melanjutkan 
penelitiannya, dan pada akhirnya 
menemukan hasratnya untuk Odissi. 
“Saya tahu bahwa belajar dan 
melakukan pertunjukan bentuk tari 
klasik India bisa sangat menantang dan 
membutuhkan dedikasi seumur hidup. 
Saya bahkan harus mencoba lebih 
keras karena pada dasarnya saya bukan 
berasal dari India,” katanya.

Ibrahim memilih untuk mengikuti 
guru Odissi legendaris, Deba 
Prasad Das, yang dikenal telah 
memperkenalkan Odissi ke dunia. 
“Kami tidak tahu sejarah sedang 
diciptakan disini. Kami hanya 
melakukan apa yang kami paling 
cintai. Kami mengalir dengan even, 
yang membawa kita ke takdir-takdir 
yang telah ditentukan. Saya merasa 
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Menggabungkan 
balet dan Odissi, 
pertunjukan 
Ibrahim merupakan 
sebuah tontonan 
visual. Sang 
maestro selama 
salah satu rendisi 
kontemporer 
Oddisinya di 
Malaysia
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lingkungan mereka. Para inovator dari 
tari-tari klasik India, seperti, Rukmini 
Devi, Mrinalini Sarabhai dan Kumudini 
Lakhia merupakan kaum modernis, 
yang berfungsi dalam lipatan tradisi 
dan berkontribusi terhadap evolusi 
positif dari tradisi ini. Saya juga 
merupakan kaum modernis dalam 
cara ini, terutama dalam pendekatan 
saya untuk presentasi dari karya-karya 
tradisional saya.”

Membandingkan bentuk-bentuk 
tari klasik dari Malaysia dan India dan 
evolusinya, Ibrahim mengatakan, 
“Baik Malaysia dan India kini semakin 
menegaskan identitas tari modern 
kontemporer mereka yang terinspirasi 
oleh pemikiran-pemikiran Asia mereka 
daripada sumber-sumber Barat. Juga, 
tari-tari tradisional India sedang 
mengalami evolusi kreatif yang luar 
biasa. Tari-tari ini kini diakui sebagai 

Gerakan 
temporal
yayasan sutra

Adalah pada tahun 1983 dimana 
Ibrahim memulai Teater Tari 

Sutra-nya. Mewariskannya 
ke Malaysia tepatnya di Kuala 

Lumpur, ia pindah dengan 
kesadaran bahwa tradisi di 

seluruh dunia kini dengan pesat 
berevolusi seiring berjalannya 

waktu dan bahwa sebuah 
pusat untuk pertunjukan seni 

harus dikoneksikan dengan 
kreativitas yang canggih dan 

berkembang pesat yang tidak 
hanya terjadi di India tetapi di 

pusat-pusat tari lainnya.

menari dengan takdir
In 2018, Ramli’s efforts 

transcended borders and he 
was awarded India’s highest 

civilian honour, the Padma 
Shri. The award only added to 
a growing list of international 

accolades. India’s foremost 
authority on performance arts, 

the Sangeet Natak Akademi, 
also recognised Ibrahim’s 

efforts and his contributions to 
Odissi which were instrumental 

in transforming the dance 
scenario in both countries.

bahwa kita hanya terlibat dalam proses 
melakukan apa yang kita sangat 
inginkan,” kata Ibrahim.

Latar belakangnya di bidang 
balet telah memungkinkan artis 
Malaysia untuk memasukkan dalam 
rendisinya, sebuah keunggulan kreatif 
yang baru. “Banyak artis ‘tradisional 
dan pencipta tari menganggap diri 
mereka kontemporer secara serentak 
dengan lingkungan mereka. Mereka 
percaya mereka sedang menciptakan 
karya-karya yang kontemporer untuk 

Presiden Ram Nath Kovind mempersembahkan penghargaan Padma Shri kepada Datuk Ramli Ibrahim selama Upacara 
Investigasi Sipil di Rashtrapati Bhawan

saya selalu merasa baHwa seni-seni kOntempOrer 
merepresentasikan masa Depan Dan seni 
pertunJukan kOntempOrer akan muncul sebagai 
bagian Dari prOses alami. seni ini Dianggap sebagai 
fungsi evOlusi Dari bentuk tari tersebut

ramli ibrahim
direktur Artistik, Yayasan Sutra
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contoh-contoh tentang bagaimana 
tari-tari tradisional dapat secara kreatif 
berkembang di masyarakat modern.”

Sebagaimana penari ini terus 
menggabungkan kepekaan tentang 
Odissi dengan gaya presentasi 
kontemporer, membayangkan kembali 
produksi-produksi tari untuk penonton 
di seluruh dunia, kami menanyakannya 
tentang sumber dari motivasinya yang 
konstan. Dengan binar yang senantiasa 
hadir di matanya dan pesonanya yang 
ramah, sang artis kawakan berumur 
66 tahun tersebut mengatakan, “Saya 
kira ini bukan sesuatu yang saya dapat 
jelaskan tetapi lebih kepada sebuah 
dorongan yang lebih besar dari diri saya 
yang mendorong saya untuk bergerak 
maju. Kebutuhan jam dan kebutuhan 
khalayak ramai selalu didahulukan. 
Bagaimanapun, saya telah menyadari, 
lebih banyak saya memberikan sesuatu, 
lebih banyak hal yang tak terduga saya 

peroleh di kehidupan ini. Gelas saya pun 
kosong, tanpa saya sadari..”

Pada zaman ini, seiring dengan 
para seniman yang bergabung dengan 
sekolah-sekolah seni tradisional di 
seluruh negeri sebagaimana keputusan 
yang sadar, sangat mungkin bahwa tari 
sebagai sebuah bentuk seni sedang 
dikembangkan dan dipromosikan. Setiap 
penari baru menawarkan bentuk seni 
ini beberapa inovasi baru, contohnya, 
penggabungan dari berbagai gaya 
tari atau percobaan tanpa merusak 
pola-pola tradisional dan nilai-nilai 
kunonya yang dikaitkan dengan setiap 
bentuk tari tersebut.

atas: Ibrahim seringkali 
berkolaborasi dengan 
institusi-institusi tari 

India. Disini, ia terlihat 
bersama dengan para 

penari ‘Odissi of High’, 
sebuah produksi yang 

menampilkan kolaborasi 
antara perusahaan 

Malaysian Sutra Dance dan 
Yayasan Rudrakshya yang 
berbasis di Bhubaneswar, 

yang didirikan oleh 
Guru Bichitrananda 

Swain, seorang penari 
dan koreografer Odissi 

kawakan 

Seorang lulusan dari Institus Komunikasi 
Massa India, ia telah bekerja dengan 
MYCityLinks, sebuah tabloid yang berbasis 
di Bhubaneshwar dan surat kabar Pioneer. Ia 
gemar mendengarkan musik, dan merupakan 

bibliofil dan suka menulis tentang perjalanannya, tentang 
musik dan subjek-subjek apa pun yang menarik perhatiannya.

ramli ibrahim memilih untuk mengikuti guru legendaris, Deba 
prasad Das, yang sangat dikenal karena telah memperkenalkan 
Odissi kepada dunia dan membangkitkan jiwa kontemporernya
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harapan serta tekanan tinggi untuk tampil sebagaimana regu 
hoki pria dan wanita india lolos dan kini sedang bersiap-siap 

untuk bersinar di Tokyo tahun depan

Olimpiade Tokyo
SeBUAH tiKet Ke

oleh dhanraj pillay
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Sudah menjadi rahasia 
umum bahwa India telah 
memenangkan lebih banyak 
medali emas di olahraga hoki 
di bandingkan negara mana 

pun! India telah memenangkan delapan 
medali emas di olahraga hoki dalam 
sejarah Olimpiade, yang merupakan 
yang tertinggi di dunia. Sementara 
hal ini mungkin terakhir kali terjadi 
beberapa dekade yang lalu, negara 
ini menuntut sebuah kerja keras dan 
setelah beberapa tahun, para pemain kita 
tampak siap untuk bertarung. Sekilas 
dari kejadian yang sama disaksikan pada 
sesi kualifikasi ajang Olimpiade Tokyo 
2020 yang digelar dari tanggal 1 dan 
2 November di Bhubaneswar, Odisha, 
dan menyaksikan regu pria dan wanita 
India menghancurkan lawan mereka 
masing-masing, Rusia dan AS. Sebuah 
kemenangan bersih bagi regu pria dan 

kemenangan agregat bagi regu wanita 
telah memberikan mereka sebuah tempat 
untuk bersaing di ajang Olimpiade Tokyo.

Meskipun regu pria telah merasa 
ketegangan dan kegembiraan dari 
perhatian publik yang kuat dalam tiga 
atau empat tahun yang lalu, regu wanita, 
yang berada di peringkat kesembilan 
dunia, telah selama ini mendapatkan 
dukungan yang dianggap kurang. 
Bagaimanapun, kemajuan mereka 
selama dua tahun yang lalu tidak 
hanya meninggalkan keraguan apa pun 
tentang keahlian dan kekuatan mereka. 
Menambahkan hal ini, kemenangan 
gemilang di ajang Piala Asia 2017, 
peringkat kedua di ajang Asian Games, 
delapan tempat di ajang Piala Dunia dan 
sebuah kemenangan di Final FIH Series 
melawan pemenang Asiad, Jepang; regu 
ini sedang melaju dengan rute tercepat 
menuju ajang Olimpiade. 

pemerintah india, selama beberapa tahun terakhir, telah menawarkan banyak 
dukungan dan motivasi untuk meningkatkan olahraga hoki di negara ini

Bawah (kiri ke kanan): 
Para pemain hoki wanita 
India, Navjot Kaur, Savita 
Punia, kapten tim, Rani 
Rampal dan Navneet Kaur 
setelah memenangkan 
final dari Turnamen 
Hoki Piala Asia Wanita 
melawan Cina; Rani 
Rampal selama sebuah 
workshop di Akademi 
Hoki Khalsa di Amritsar
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Ada beberapa pemain di regu wanita 
yang layak mendapatkan penyebutan 
khusus, termasuk sang kapten, Rani 
Rampal. Darah muda tersebut telah 
melakukan upaya yang sangat baik dan 
saya sangat yakin mereka akan bersinar 
di Olimpiade 2020.

Jika pihak yang mengatur – pelatih, 
administrator, asisten pelatih – mampu 
menggambarkan strategi terbaik dan 
mengubah sudut penalti maksimum, 
para pemain pria dan wanita kami 
dapat menghidupkan kembali zaman 
keemasan hoki India. Persaudaraan hoki 
India saat ini tidak memiliki kekurangan 
bakat mau pun kepemimpinan. Kami 
memiliki pelatih-pelatih seperti Graham 
Reid (regu pria) dan Sjoerd Marijne 
(regu wanita), yang telah dengan sukses 
mengubah pola pikir para pemain untuk 
lebih agresif dan percaya diri dengan 

keahlian mereka. Kami kini memiliki 
susunan pemain terbaik di regu pria. 
Manpreet Singh Pawar, kapten dari tim 
hoki nasional pria India, merupakan 
pemain yang kuat. Sreejesh Parattu 
Raveendran, SV Sunil, Chinglensana 
Singh, Kangujam, Amit Rohidas dan 
Amit Gowda semuanya adalah pemain-
pemain berpengalaman. Sejauh apa 
yang tim ini tahu, tim ini memiliki 
paparan internasional yang baik dan 
satuan keahlian yang sangat handal dan 
saya berpikir kami memiliki peluang 
yang sangat baik untuk menang di ajang 
Olimpiade. Sebagaimana kita saksikan di 
sesi kualifikasi, regu pria kita membuat 
pemain Rusia kewalahan dan kurangnya 
aksi dari tim Rusia dalam beberapa 
tahun terakhir adalah lebih dari sebuah 
bukti!

Pada tingkat dasar juga kita melihat 

Mandeep Singh, 
penyerang hoki 

India melakukan 
sebuah 

tembakan selama 
pertandingan 

final FIH Series
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atas: Harmanpreet 
Singh (kedua dari kiri) 
dan Kumar Varun (ujung 
kanan) berpose setelah 
memenangkan Top Skor 
Hero setelah pertandingan 
final antara India dan 
Afrika Selatan

Bawah: Mandeep 
Singh (kanan) dari India 
melakukan selebrasi 
bersama rekan-rekan satu 
timnya setelah mencetak 
sebuah gol selama fase 
kualifikasi Olimpiade 2020

Dharaj pillay melakukan debutnya pada tahun 
1989 dengan tim nasional. Sebagai kapten, ia 
memimpin pasukannya untuk menaklukkan 
ajang Asian Games tahun 1998 dan 2003 dan 
dianugerahkan penghargaan Rajiv Gandhi Khel 
Ratna dan Padma Shri.

lebih dan lebih banyak lagi pemuda-pemudi 
yang bertalenta menggeluti hoki. Ada fase 
dimana ketika anak-anak yang berorientasi 
pada olahraga hanya akan membidik 
kepada olahraga kriket. Bagaimanapun, 
skenario ini telah berubah dan gelombang 
kini berbalik kepada hoki kembali.

Pemerintah India, selama beberapa 
tahun terakhir, telah menawarkan 
banyak dukungan dan motivasi untuk 
meningkatkan olahraga hoki di negara ini. 
Itulah mengapa kita terus melihat hasil-
hasil yang positif dan dapat mengharapkan 
kinerja yang lebih baik lagi di masa depan. 
Ketika kampanye Khelo India diluncurkan, 
para atlet mendapatkan peluang yang adil, 
baik itu di sekolah atau tingkat universitas. 
Beberapa perubahan kebijakan telah 
dilakukan dan beberapa infrastruktur 

telah diperbaharui untuk memfasilitasi 
kemajuan dari para atlet dan staf pelatih 
juga. Untuk permainan apapun, seorang 
pemain harus menyiapkan diri dalam segala 
hal. Saya mempersiapkan diri saya akan 
sebuah permainan dari malam sebelumnya. 
Anda harus memastikan bahwa Anda 
meminum air dan makan dengan jumlah 
nutrisi yang sesuai untuk dapat bermain 
dengan baik di lapangan. Seseorang harus 
juga merencanakan strateginya, seberapa 
besar risiko yang harus diambil, dll. 
Setelah semuanya mencapai proporsi yang 
sempurna, Anda akan maju dengan penuh 
kepercayaan diri dan melakukan yang 
terbaik. Sementara terdapat banyak tekanan 
pada baik regu pria dan wanita, khususnya 
saat ini di mana jadwal Olimpiade sudah 
diumumkan (regu wanita akan membuka 
kampanyenya melawan juara dunia Belanda 
sementara regu pria yang kini berada 
di peringkat 5 dunia akan menghadapi 
Selandia Baru pada pertandingan pertama) 
harapan bagi India untuk mendapatkan 
medali tetaplah kuat.
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MENGAMBIL INISIATIF 
•	 Pemilihan umum pertama di India dilakukan dari 

tanggal 25 Oktober 1951 hingga 21 Feburari 
1952. Lebih dari 75 juta memilih 1949 kandidat 
yang memperebutkan k489 kursi di Lok Sabha 
membuatnya menjadi pemilihan umum 
terbesar pada masa itu.

•	 Tim penelitian India pertama yang teridir dari 21 
anggota mencapai Antartika pada tanggal 9 
Januari 1982. Dipimpin oleh S Z Qasim, direktur 
dari Lembaga Oceanografi Nasional, tim 
tersebut mendirikan stasiun penelitian India 
pertama di Antartika dan menamakannya 
Dakshin Gangotri.

•	 Sir Chandrasekhara Ventaka Raman menjadi 
orang India pertama yang memenangkan 
penghargaan Nobel di bidang ilmu Fisika pada 
tahun 1930 atas karyanya dalam memecahkan 
hamburan cahaya yang juga disebut dengan 
‘efek Raman’

Lahir pada tahun 1939, Shakuntala Devi 
merupakan seorang ahli kalkulasi matematika. 
Pada saat ia berusia delapan tahun, ia telah 
mendemonstrasikan keahliannya di 
Universitas Mysore dan Universitas 
Annamalai. Pada tahun 1980, ia menyelesaikan 
perkalian dua angka 13 digit (diambil secara 
acak) dalam 28 detik, yang namanya tercatat 
dalam Buku Rekor Dunia Guinness.

Matematikawan sekaligus 
astronom India, 
Aryabhatta merupakan 
orang pertama yang 
mengatakan bahwa Bumi 
itu berbentuk bulat dan 
berputar mengelilingi 
matahari.

P E M I K I R A N  J E N I U S
Brahmagupta, yang terkenal akan 

karyanya di bidang astronomi 
matematika yang disebut dengan 

Brahmasphuta siddhanta, berasal dari 
wilayah Rajasthan, India. Ia orang 

pertama yang menggunakan angka nol 
sebagai angka dan bahkan menetapkan 

aturan untuk menghitung dengan nol.

C AtAtA n  P e n G A B D i A n
Bagi para penduduk Sri Bhaini Sahib, sebuah desa di Ludhiana, 
Punjab, sebuah hari selalu dimulai dan diakhiri dengan musik. 
Bagaimanapun, apa yang membedakan Bhaini Sahib adalah 
tradisi unik dimana setiap anak diperkenalkan dengan musik 
klasik sejak dini. Dari latihan vokal hingga belajar memainkan 
alat-alat musik tradisional seperti dilruba, sarangi, sitar, taar 

shehnai dan rabab – musik merupakan sebuah cara untuk hidup 
disini. Anak-anak di desa ini, di samping pergi ke sekolah dan 
menikmati permainan, tidak pernah ketinggalan menghadiri 

kelas-kelas musik. games, never miss attending music classes.

K E S A N
KESAN

INDIA
Kenali negara Anda 

sedikit lebih banyak 
dengan beberapa fakta 

menarik berikut
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