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Perayaan Wangala 

Perayaan ini, yang juga dikenal sebagai perayaan 
100 drum, dirayakan oleh suku Garo dari wilayah 
perbukitan Meghalaya. Para penduduk desa 
berkumpul bersama untuk merayakan perayaan 
ini, yang juga menandai panen yang melimpah. 
Berbagai pertunjukan musik dan tari menjadi 
ciri khas perayaan ini, dimana fokusnya terletak 
pada drum tradisional wilayah ini. 

DIMana: Perbukitan Garo, Meghalaya

PaMeran Onta Pushkar

Sebuah pengalaman perjalanan yang sangat 
direkomendasikan, pameran onta Pushkar merupakan 
sebuah perayaan ternak dan budaya yang digelar di tepi-tepi 
danau Pushkar yang suci di Rajasthan. Dengan berbagai 
kompetisi yang ramah dan acara malam budaya, Festival ini 
dirayakan dengan cukup meriah.

DIMana:  Pushkar, Rajasthan 

8-12
november, 2019

8
november, 2019

rann utsav 

Perayaan tahunan ini menawarkan para pengunjung 
sebuah pengalaman biru sejati dari budaya unik dan gaya 
hidup tradisional dari Great Rann dari Kutch. Acara ini 
juga memamerkan berbagai kerajinan tangan dan warisan 
artistik dari wilayah tersebut melalui berbagai acara dan 
pameran yang dikuratori dengan hati-hati.

DIMana: Great Rann of Kutch, Gujarat

okTober 2019 hingga 23 Februari, 2020

28

Acara mendatang 
di seluruh India

Bunga 
rampai
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December, 
2019

25
natal

Dirayakan di seluruh negara dengan 
gaya berbeda di setiap wilayah, Natal 
merupakan salah satu perayaan 
terbesar selama bulan Desember. 
Dengan gereja-gereja yang dihias 
dan budaya pertukaran hadiah, Natal 
membawa padanya, sebuah waktu 
perayaan yang berlangsung hingga 
Tahun Baru.

DIMana: Seluruh India

Perayaan burung rangkOng  

Salah satu dari perayaan terbesar tahunan di wilayah Timur 
Laut India, Perayaan burung Rangkong merayakan mosaik 
budaya yang semarak dari Nagaland. Dinamai dari salah satu 
jenis burung, Rangkong, burung yang dianggap gagah di 
seluruh wilayah ini, perayaan ini mempromosikan hubungan 
antar suku melalui berbagai seni dan kerajinan dan tari 
perang tiruan.

DIMana: Kisama, Nagaland 

 

Desember, 20191-10
Perayaan fIlM InternasIOnal

Dimulai pada tahun 1952, Perayaan Film 
Internasional India (IFFI) telah berkembang 
menjadi salah satu perayaan keberhasilan 
sinema terbesar di Asia. IFFI 2019 merupakan 
edisi ke-50 perayaan ini dengan lebih dari 
200 film dari lebih dari 65 negara yang 
dipamerkan di berbagai jalan di Goa.

DIMana:  Seluruh Goa

 20 To 28 november, 2019
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India selalu dianggap sebagai harta karun dari petualangan, budaya yang meriah, warisan artistik, 
pemandangan yang indah dan keterampilan ilmiah. Bersama edisi majalah India Perspectives kali 
ini, kami berupaya untuk memperluas cakrawala yang sudah ada sebelumnya sambil kita melihat 
langkah besar yang diambil oleh India dalam pembangunan; bahkan di bidang luar angkasa 
dengan program IRNSS yang inovatif (Sistem Satelit Navigasi Regional India) atau sebagaimana 
dinamai oleh Perdana Menteri India, NavIC (Navigasi bersama konstelasi India).

Dengan skenario global yang terus berubah dengan pesat, hubungan diplomatis diantara negara-
negara Asia, khususnya, kemitraan bersama Cina, kini menjadi semakin penting. Kami bepergian 
ke Cina bersama Menteri Luar Negeri, Dr S Jaishankar dan para ahli kami yang menganalisis 
relevansi kunjungan, yang dianggap sebagai pendahulu untuk pertemuan tak resmi India-Cina. 
Kami juga bepergian bersama Perdana Menteri India, Narendra Modi ke Houston, AS untuk 
menghadiri resepsi akbar di acara ‘Howdy Modi’ dan kemudian menuju ke New York untuk 
menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB ke-74.  

Kami kemudian menuju ke wilayah barat negara ini untuk menyaksikan secara langsung tradisi 
indah dari lukisan-lukisan Pichwai yang menggambarkan kisah-kisah dari kehidupan Dewa 
Krishna. Setelah itu, kami melakukan perjalanan ke pulau sungai terbesar di dunia, Majuli di Assam 
dan mendapatkan pengalaman hidup di tengah-tengah sebuah komunitas dari pembuat topeng 
utama. Bersama super model Amerika, Rachel Hunter, kami melakukan perjalanan ke Rishikesh 
dan Varanasi sebagaimana sang model melakukan liburan yang menenangkan di sekitar sarang-
sarang spiritual negara ini. Kami melihat buku masak sebuah komunitas yang sangat informatif, 
yang tidak hanya memiliki daftar resep-resep berbeda tetapi juga melestarikan tradisi kuliner 
masyarakat ini agar tidak hilang seiring pergantian zaman.

Selama bertahun-tahun, sinema Hindi atau Bollywood sebagaimana biasa dikenal, telah berhasil 
membuat tanda di seluruh dunia dengan pemutaran film di seluruh acara-acara sinematik 
besar. Kami menganalisa dampaknya dalam industri film global. Untuk bagian fitur foto, kami 
membawa Anda ke seantero negara ini dengan musim gugur yang telah menandai datangnya 
musim perayaan India dan sebagian perayaan agama dan budaya yang dirayakan di berbagai 
bagian negara ini. Dengan olahraga trekking yang telah menjadi salah satu olahraga yang paling 
digemari saat ini, kami berbicara dengan organisasi-organisasi yang memimpin perjuangan untuk 
menjaga Himalaya kita yang indah dan megah tetap bersih, hijau dan bebas dari sampah untuk 
generasi yang selanjutnya.

Di akhir, kami berbicara tentang sosok-sosok pemberani India, orang-orang 
yang terlepas dari cedera dan trauma fisik mereka, bangkit untuk menjadi 
ikon-ikon motivasi dan meraih sukses di berbagai bidang. Kami juga melirik 
bagaimana pertumbuhan yang diinisiasi oleh jaringan jalan raya luas India 
termasuk jaringan zaman baru dari Jalan Raya Nasional yang semakin 
meningkatkan bidang perdagangan di sepanjang negeri ini.

Raveesh Kumar

kaTa penganTar
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Perdana Menteri India, Narendra Modi bersama para pemimpin wilayah pada Pertemuan India-ASEAN ke-16 di Bangkok

kebijakan aksi Timur india berfokus pada lingkungan luas di wilayah asia-
pasifik. kebijakan yang awalnya disusun sebagai sebuah inisiatif ekonomi telah 

memperoleh dimensi politik, strategis dan budaya yang mana mantan duta besar 
anil Wadhwa jelaskan berbagai perubahannya baru-baru ini

dari timur
SAhAbAt-SAhAbAt
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Kiri: Menteri Luar 
Negeri, S Jaishankar 
bersama Menteri HRD, 
Ramesh Pokhriyal 
selama peluncuran 
beasiswa PhD untuk 
calon mahasiswa 
ASEAN

Pada awal tahun 1990, 
India memperkenalkan 
Kebijakan Melihat ke Timur, 
yang ditransformasi pada 
tahun 2015 menjadi sebuah 

Kebijakan Aksi Timur yang bertujuan 
untuk melayani tujuan bersama 
akan hubungan komersial yang lebih 
kuat bersama wilayah dan negara-
negara Indo-Pasifik lainnya dan 
untuk menciptakan peluang-peluang 
pembangunan bagi wilayah Timur 
Laut India. Tiga C yaitu, Commerce, 
Culture dan Connectivity – telah 
menjadi pilar-pilar bagi Kebijakan 
Aksi Timur India.

Selama bertahun-tahun, 
India telah membuat langkah 
besar berkenaan dengan 
ASEAN (Asosiasi Negara-
Negara Asia Tenggara) dan 
kerangkanya yang terkait 

seperti ARF (Forum Regional Asean), 
EAS (Pertemuan Asia Timur) dan 
ADMM+ (Rapat Plus Tingkat Menteri 
Pertahanan ASEAN) dan juga dengan 
negara-negara Timur lainnya, 
termasuk Jepang, Korea Utara, 
Australia dan kepulauan Pasifik. 
Kemajuan ini biasanya disebut 
sebagai Aksi Timur Jauh dan telah 
diperluas hingga ke Rusia dan jauh 
ke timur. Dari sebuah dialog mitra 
pada tahun 1996, India telah berhasil 
meraih mitra tingkat pertemuan pada 
tahun 2002, dan Mitra Strategis dari 
ASEAN pada tahun 2012. Hari ini, 

india kini sedang mendorong penyelesaian 
cepat dari jalan raya trilateral yang 
menghubungkan negara ini dengan 
myanmar dan Thailand
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atas: Vijay Thakur 
Singh (ketiga dari 
kanan), sekretaris 

(Timur) untuk 
MEA, menghadiri 

Pertemuan Pejabat 
Senior Kerjasama 

Mekong Ganga ke-11 
di New Delhi baru-

baru ini

India terlibat pada setidaknya 30 dialog 
dalam berbagai bidang dengan ASEAN. 
India membutuhkan integrasi ekonomi 
yang lebih dalam bersama ASEAN dan 
perlu terlibat secara aktif, karena program 
ini merupakan sebuah pengelompokan 
dana sebesar 1.85 miliar Dolar AS dan 
memiliki PDB sebesar 3.8 triliun Dolar 
AS. ASEAN telah berinvestasi sebesar 
68.91 miliar Dolar AS antara bulan April 
2000 hingga Maret 2018 untuk India dan 
India telah berinvestasi sebesar 36.67 
miliar Dolar AS pada ASEAN antara tahun 
2007 dan 2015. India dan negara ASEAN 
secara keseluruhan serta lima mitra 
ASEAN lainnya – Cina, Australia, Selandia 

Baru, Korea Selatan dan Jepang – telah 
terlibat dalam sebuah Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif Regional (RCEP) yang 
modern, komprehensif, berkualitas tinggi 
dan saling menguntungkan.

Sebuah aspek penting dalam 
meningkatkan hubungan ekonomi 
adalah dengan meningkatkan 
konektivitas – melalui darat, laut dan 
udara – antara India dan ASEAN. India 
akan melakukan yang terbaik untuk 
mempercepat konstruksi dari jalan 
raya trilateral yang menghubungkan 
India, Myanmar dan Thailand, dan akan 
kemudian memperluasnya hingga ke 
Laos, Kamboja dan Vietnam. Sebuah jalur 

india juga sedang berupaya untuk bermitra dengan asean dalam 
meningkatkan kerjasama ekonomi biru, termasuk berinvestasi 

dalam pembangunan teknologi desalinasi dan memanen 
keanekaragaman hayati



•	 Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Bangkok, 
ibukota Thailand, untuk melakukan kunjungan tiga 
hari pada tanggal 2 November

•	 Sang Perdana Menteri menyorot pentingnya 
ASEAN dalam Kebijakan Aksi Timur India dan 
menegaskan kebutuhan untuk mengintensifkan 
kemitraan di bidang-bidang seperti pertanian, ilmu 
pengetahuan, TI, teknik dan jaringan universitas 
bersama negara-negara anggota.

•	 Para pemimpin ASEAN menyebut India sebagai 
seorang teman jangka panjang, mitra dinamis dan 
mengakui kontribusi India di wilayah tersebut 
untuk perdamaian dan stabilitas.

Kemitraan Timur
india pada: 

Pertemuan India-ASEAN ke-16
Pertemuan Asia Timur ke-14
Pertemuan RCEP ke-3
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Kiri: Presiden India, 
Ram Nath Kovind 
dan PM Narendra 
Modi bersama para 
pemimpin negara-
negara ASEAN 
sebagai tamu-tamu 
kehormatan selama 
perayaan Hari 
Kemerdekaan di 
New Delhi

kredit sebesar 1 miliar Dolar AS telah 
diumumkan oleh Perdana Menteri 
Narendra Modi pada tahun 2015 untuk 
meningkatkan konektivitas digital dan 
infrastruktur bersama ASEAN. Jalan 
raya trilateral ini diperkirakan akan 
dibuka pada tahun 2020 dan berbagai 
upaya telah dilakukan untuk memasok 
infrastruktur lunak yang dibutuhkan 
untuk pembukaan sukses nantinya. 
Hubungan jalur laut juga merupakan hal 
yang penting antara badan laut timur 
India, termasuk konektivitas pelabuhan 
Ennore dan Chennai ke negara-
negara CMLV.

India juga sedang berupaya untuk 
bermitra dengan ASEAN dalam 
meningkatkan kerja sama ekonomi 
biru – dengan berinvestasi dalam 
pembangunan dari teknologi desalinasi, 
dengan memanen keanekaragaman 
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di wilayahnya; bertujuan untuk 
memperkuat BIMSTEC (Inisiatif 
Teluk Benggala untuk Kerjasama 
Teknis dan Ekonomi Multisektoral) 
guna mempromosikan kerjasama di 
Teluk Bengal; dan terlibat dengan 
kelompok Kerjasama Ganga Mekong, 
untuk mempromosikan hubungan 
yang lebih besar antara negara ini 
dengan negara-negara Indo-Cina. 
Forum bagi India dan Wilayah-
Wilayah Kepulauan Pasifik (FIPIC) 
juga telah didirikan pada tahun 2014. 
India memberikan 200,000 Dolar AS 

secara bergantian setiap 
tahunnya kepada setiap 14 
wilayah kepulauan yang 
merupakan anggota dari 
FIPIC untuk proyek-proyek 
pembangunan.

Sebuah pembangunan 

hayati dan pencarian/penggalian 
dari mineral laut di lautan. India 
sedang mempersiapkan jaringan 
pengawasan pantai dan terus 
meningkatkan kapasitas akan 
Kesadaran Domain Maritim bersama 
mitra-mitranya. India juga telah 
mendirikan Green Fund dengan 
ASEAN, yang dapat membantu dalam 
melaksanakan proyek kerja sama 
dalam mitigasi dampak iklim.

Baru-baru ini, India 
mempromosikan sentralitas 
dan kemampuan dari ASEAN 

angkatan Laut india melakukan latihan 
bersama dengan para angkatan laut dari 

negara-negara di wilayah samudra hindia di 
kepulauan andaman dan nicobar

Kiri: EAM S 
Jaishankar bersama 
menteri-menteri luar 
negeri dari negara-
negara anggota 
pada Pertemuan 
Kerjasama Tingkat 
Menteri Mekong-
Ganga di Bangkok 
(Agustus 2019)
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penting di wilayah ini adalah 
kebangkitan kelompok tak resmi 
Quad – yang terdiri dari India, 
Jepang, Australia dan Amerika 
Serikat – untuk mengkoordinasikan 
posisi di wilayah Indo-Pasifik. India 
dapat bekerja dengan negara-
negara Quad dalam proyek-
proyek infrastruktur dengan 
mengumpulkan sumber daya. 
India dapat menggunakan bidang 
teknologi informasinya yang 
khusus untuk memberdayakan 
manajemen risiko dan kebiasaan.

Di masa yang akan datang, 
India akan harus gesit dan cepat 
dalam menyelesaikan proyek-
proyek konektivitasnya dengan 
ASEAN. Negara ini juga akan 

sebuah aspek penting dalam meningkatkan hubungan 
ekonomi adalah dengan meningkatkan konektivitas – melalui 

darat, laut dan air – antara india dan asean

atas: Para 
pemimpin wilayah 

pada Pertemuan 
ASEAN ke-35 di 

Bangkok, Thailand 
pada tanggal 3 

November

harus membangun hubungan 
pertahanan, politik, budaya 
dan sosioekonomi yang kuat 
dan menciptakan sikap saling 
ketergantungan dengan negara-
negara wilayah yang disebut dan 
menjaga wilayah sekitarnya tetap 
aman, komunikasi jalur lautnya 
terbuka dan memastikan sebuah 
lingkungan eksternal yang stabil 
dan damai bagi pembangunan 
ekonominya.

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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atas: Perdana Menteri 
India, Narendra Modi 
bertemu dengan Donald 
Trump, Presiden AS di 
sela-sela sesi ke-74 dari 
acara UNGA di New York 
tanggal 24 September

afinitas pribadi; sinergi dalam bidang terorisme, ekonomi dan pertahanan; dan hubungan india-
amerika berfungsi sebagai benang merah. mantan duta besar, navtej sarna menjelaskan mengapa 
houston berperan sangat penting dalam menjadikan kunjungan perdana menteri narendra modi 

ke as (21-27 september) sebuah sukses besar.

memiliki masalah
houSton, kItA tIdAk

kunjungan kedua Perdana Menteri 
Narendra Modi ke Amerika Serikat 
selama masa pemerintahan Donald 
Trump dimulai memulai mimpi 
besar di Houston. Ekstravaganza 

Howdy Modi, yang dihadiri oleh 50,000 orang 
India-Amerika, mengalahkan semarak acara 
Madison Square Garden 2014 baik dalam skala 
dan nilai dari Trump yang berbagi panggung 
bersama Modi. Kehadiran dari para Senator 
dan Anggota Kongres, termasuk pemimpin 
Demokrat Mayoritas Agung, Steny Hoyer, 
berbicara di hadapan pendukung bipatisan pada 
Kongres untuk kemitraan India-AS. Sementara 
pertemuan bilateral resmi pada hari Selasa 
tersebut akan menjadi kesempatan yang tepat 
untuk melakukan diskusi serius, Houston juga 
memberikan beberapa wawasan penting. 

Hasil yang paling jelas dari acara tersebut 
adalah chemistry pribadi antara kedua 
pemimpin ini. Afinitas yang mudah ini telah 
terbukti selama pertemuan pertama kali di 
Gedung Putih pada bulan Juni 2017, tetapi 
tampak sedikit goyak setelah beberapa tweet 
dari Trump tentang tarif dan komentar tentang 
isu marginal Harley Davidson. Beberapa 
pertemuan baru-baru ini di Osaka dan Biarritz 
mengindikasikan sebuah koreksi: acara Houston 
telah mengubahnya menjadi sebuah ikatan 
publik yang terdemonstrasi. Pujian personal 
yang mewah, yang diungkapkan satu sama lain 
tentang pencapaian masing-masing, bahasa 

tubuh selama acara, dan kesetaraan politik dari 
putaran kemenangan di sekitar stadium meriah di 
akhir acara menyimpulkan segalanya. Mengingat 
kepribadian Trump, chemistry personal ini 
terbukti menjadi sebuah kartu kemenangan.

Pandangan selaras kedua terletak pada 
isu tentang terorisme. Sebuah tepuk tangan 
meriah menyambut pernyataan Trump melawan 
teror Islam radikal. Sang PM, pada gilirannya, 
melakukan serangan terselubung kepada 
Pakistan sebagai sponsor dari terorisme dengan 
tidak menyebut nama negara tersebut; ia 
menggarisbawahi kerentanan umum dengan AS 
dengan memberikan referensi pada peristiwa 9/11 
dan 26/11. Pemerintahan Trump telah, dan pada 
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atas: PM Modi sedang 
berinteraksi dengan 
para anggota dari 
diaspora India di 
Houston pada tanggal 
21 September

umumnya, menegaskan lebih keras terhadap 
sponsor Pakistan kepada teror meskipun 
beberapa tali taktis telah diberikan sebagai 
imbalan atas kerja sama dengan Afghanistan. 
Kerjasama dengan India dalam bidang kontra 
terorisme telah terus tumbuh, sebagaimana 
telah jelas dari penunjukan baru dari 
organisasi terorisme dan pembangunan yang 
menguntungkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dan Satuan Tugas Aksi Keuangan.

Kedua pemimpin juga berbicara banyak 
tentang bidang ekonomi kedua negara dan 
jalan ke depan. Sang perdana menteri telah 
menyampaikan visinya tentang pembangunan 
India termasuk peningkatan cakupan dalam 
sanitasi pedesaan, konektivitas pedesaan 
dan perbankan. Keterjangkauan data dan 
penghapusan regulasi yang berlebihan telah 
berkontribusi terhadap kemudahan yang 
lebih besar dalam melakukan bisnis yang 
mana telah membuat India menjadi tujuan 
FDI yang menarik. Ia juga berbicara tentang 
langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 
mencapai ekonomi dengan jumlah 5 triliun 
Dolar AS – lebih banyak investasi, infrastruktur 
yang ditingkatkan dan ekspor yang diperluas. 
Seluruh aspek ini penting untuk didengar oleh 
Amerika. India sebagai sebuah negara ekonomi 

dengan masa depan yang cerah merupakan 
bagian yang sangat positif dari kisah India.

Trump berbicara tentang enam juga peluang 
kerja yang diciptakan selama masa jabatannya, 
tingkat pengangguran dan inflasi yang terus 
turun dan potongan pajaknya. Ia memuji 
investasi dari beberapa perusahaan India di 
AS dan puluhan dari ribuan peluang kerja 
Amerika yang diciptakan. India telah berulang 
kali menegaskan poin ini sejak pemerintahan 
Trump, yang sangat transaksional dalam bidang 
perdagangan dan investasi, dimulai. Untuk 
mendengarnya langsung dari presiden AS 
merupakan musik manis bagi para pejabat dan 
korporasi India.

Meskipun isu-isu perdagangan akan 
mungkin dicadangkan dalam pertemuan 
bilateral ini, kedua pemimpin berbicara tentang 
subset: kerjasama Energi. Kepentingan dari 
keterlibatan pertama sang PM – dengan para 
CEO dari 17 perusahaan energi utama – tidak 
hilang pada pertemuan dengan Trump. Ia 
menyambut pembelian minyak dan gas alam 
India dari AS dan mendorong peningkatan 
lebih lanjut, memproyeksikan AS sebagai 
produsen minyak dan gas nomor satu di dunia. 
India juga telah secara konsisten memberi 
argumen bahwa pembelian tahunan sebesar 
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PM Modi menerima 
Penghargaan Penjaga 
Perdamaian dari Bill 
Gates oleh yayasan 
Bill-Melinda Gates 
di New York selama 
kunjungannya ke 
AS pada tanggal 24 
September

4.5 miliar Dolar AS sejak tahun 2017 
akan mengakibatkan penurunan yang 
serius di angka 24 miliar Dolar AS defisit 
perdagangan yang mengkhawatirkan 
tim perdagangan Trump. Dari sudut 
pandang kami, pembelian lurus ini 
harus diperdalam untuk memungkinkan 
investasi saling menguntungkan di 
sektor energi.

Berbagai referensi Trump tentang 
kerjasama pertahanan dan keamanan 
sangat patut dicatat. Ia mengakui bahwa 
pembelian pertahanan India kini bernilai 
sebesar 18 miliar Dolar AS dan lebih 
banyak lagi kesepakatan yang sedang 
dalam proses. Sekali lagi, pengakuan 
ini disambut dengan baik. Diversifikasi 
kita yang terus meningkat adalah 
argumen India ketika dihadapkan dengan 
sangsi-sangsi potensial dalam membeli 
sistem S-400 dari Rusia. Tumbuhnya 
interoperabilitas antara kedua kekuatan 
pertahanan tersebut, yang dianggap 
sangat penting bagi kerjasama di wilayah 
Indo-Pasifik, juga digarisbawahi oleh 
Trump dengan referensinya terhadap 
Tiger Triumph, pelatihan tri-layanan 
pertama kali yang akan datang. 

Yang terakhir, dan tentu saja yang 
paling penting bagi para penonton 
Houston, pujian dan dukungan Trump 
yang gigih kepada komunitas India-

Amerika, bahkan setelah mengabaikan 
perhitungan kalkulasi pemilihannya, 
akan sangat mengharukan. Orang-orang 
India-Amerika dihargai sebagai pelopor 
kerja keras di dunia obat-obatan, bisnis 
dan teknologi, dan sebagai sebuah 
komunitas yang Amerika sangat bangga 
untuk menyebut mereka bagian dari 
dirinya. Sebuah kekhawatiran besar 
dalam komunitas tersebut mengingat 
garis keras Trump dalam imigrasi telah 
muncul dalam konteks pengetatan 
regulasi H1-B atau kejahatan rasial acak 
oleh para pelaku supremasi kulit putih. 
Pernyataan presiden tersebut, yang 
sangat kontras dengan tuduhannya 
terhadap imigran ilegal, seharusnya telah 
meredakan kekhawatiran ini.

Delegasi India memiliki alasan 
yang baik untuk merasa puas dengan 
kisah Houston ini sebagaimana mereka 
berpindah ke New York selama lima 
hari penuh.

PM Modi menghadiri serangkaian 
pertemuan multilateral dan bilateral 
setibanya di NY untuk menghadiri 
acara UNGA. Sang Perdana Menteri 
menghadiri tiga pertemuan PBB: 
Pertemuan PBB tentang Perubahan Iklim, 
Cakupan Kesehatan Universal dan Dialog 
Para Pemimpin tentang Respon Strategis 
tentang Terorisme dan Ekstremis 
Kekerasan. Beberapa pidato PM Modi 
pada ketiga pertemuan multilateral PBB 
diterima dengan minat yang besar dan 
status India yang meningkat baik sebagai 
sebuah negara demokrasi dan pemberi 
pengaruh besar di dunia merupakan 
bukti pada ketiga acara tersebut. Selama 
hari tersebut, Perdana Menteri Modi juga 
menggelar enam pertemuan bilateral 
dengan Emir dari Qatar, Presiden Nigeria, 
Perdana Menteri Italia, Direktur Eksekutif 
UNICEF, Presiden Namibia dan Presiden 
Maladewa. Pada hari kedua kunjungan 
ke NY ini, sang PM memulai pertemuan 
bilateral dengan Presiden AS, yang 
diikuti dengan Pertemuan Para Pemimpin 
India-Pasifik. PM Modi juga menghadiri 
acara ‘Gandhi ke-150’ di Kompleks 
PBB. India mendanai panel atap surya 
senilai 1 juta Dolar AS di Kompleks PBB 
yang diluncurkan untuk memperingati 
hari lahir Mahatma Gandhi ke-150 
di samping dua peluncuran lainnya, 
sebuah peresmian jarak jauh dari Taman 
Perdamaian Gandhi di Kampus University 
of New York di Old Westbury dimana 
150 pohon ditanam dalam memberi 
penghormatan terhadap hari lahir ke-150 
Gandhiji dan perilisan dari perangko 
pos PBB Gandhiji. Malam harinya, sang 
PM India dianugerahi penghargaan 
‘Penjaga Perdamaian Global’ oleh 
Yayasan Bill and Melinda Gates di 
Lincoln Center of the Performing Art 
atas kepemimpinannya dalam Swachh 
Bharat Abhiyan. Sang Perdana Menteri 
juga memberikan pidato utama pada 
pembukaan sesi pleno dari Forum Bisnis 
Global Bloomberg. Acara ini diikuti oleh 
sebuah pertemuan meja bundar investasi 
dengan para CEO yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah India dan Invest India 
yang dihadiri oleh 40 perusahaan 
Amerika terkemuka. Pada tanggal 27 
September, sang Perdana Menteri 
memberi pidato pada Majelis Utama PBB 
dimana ia menyorot berbagai kebijakan 
pembangunan kepemerintahannya dan 
komitmen India yang teguh terhadap 
beberapa inisiatif perubahan iklim dan 
perdamaian dunia.

Hasil dari New 
York

Masukan/informasi bersumber dari edisi Hindustan Times, 
tanggal 23 September 2019

Navtej Singh Sarna telah memimpin misi-
misi diplomatis India sebagai Komisioner/
duta besar Inggris, Israel dan AS. Ia 
telah menulis beberapa buku dan telah 

berkontribusi banyak terhadap sejumlah jurnal dan surat 
kabar di India dan luar negeri.
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Setelah sebuah kemenangan yang menentukan dalam pemilihan umum 
dan kembali menjabat pada tanggal 16 Mei, Perdana Menteri India, 
Narendra Modi melakukan kunjungan Kenegaraan ke Bhutan pada tanggal 
17-18 Agustus, atas undangan dari rekan Bhutannya, Dr Lotay Tshering. 
Sang PM India disambut oleh PM Bhutan bersama anggota-anggota 
Kabinet dengan sebuah upacara Kehormatan di Paro. Raja dan Ratu Bhutan 
juga menggelar acara makan siang atas penghormatan kepada PM India.

hubungan InDIa-bhutan: MeMPerkuat 
Persahabatan IstIMeWa

atas: Perdana Menteri India, Narendra Modi bersama Perdana Menteri Bhutan, Dr Lotay Tshering selama kunjungan 
kenegaraan sang PM India ke Bhutan pada bulan Agustus

berbagai kunjungan internasional perdana menteri narendra modi telah menegaskan 
kembali posisi pemerintah dalam kerja sama internasional saling menguntungkan. kami 

melihat berbagai sorotan dalam beberapa kunjungan tersebut

persahabatan
MelAMPAuI

•	 Peresmian dari pembangkit 
Tenaga Air Mangdechhu 
(720 MW), yang bersamanya 
telah mengambil kapasitas 
pembangkit bersama Bhutan 
sebesar lebih dari 2000 MW

•	 Peluncuran dari kartu 
RuPay India di Bhutan untuk 
kemudahan membawa uang 
tunai bagi para wisatawan, 
serta memperkuat ekonomi 
Bhutan. Pada fase berikutnya, 
bank-bank di Bhutan akan 
menerbitkan Kartu-Kartu 
RuPay untuk mengintegrasikan 
lebih lanjut ekonomi India dan 
Bhutan dan melakukan studi 
kelayakan bagi aplikasi BHIM 
(Bharat Interface for Money) 
untuk transaksi tanpa uang 
tunai.

•	 Berbagai MoU juga telah 
disepakati selama kunjungan 
tersebut di berbagai bidang 
termasuk jaringan ilmu 
pengetahuan, institusi-insitusi 
edukasi dan peradilan.

•	 Pada kesempatan peresmian 
dari Stasiun Ground Earth 
untuk SAS (Satelit Asia Selatan) 
di Bhutan yang dibangun 
dengan bantuan dari ISRO, 
PM Modi menawarkan Bhutan 
bandwidth tambahan demi 
memenuhi kebutuhannya, 
yang demikian menegaskan 
kembali komitmen India untuk 
pertumbuhan holistik Bhutan.

Sorotan-
sorotan
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Perdana Menteri India bersama Emmanuel Macron, Presiden Perancis selama kunjungannya ke Perancis pada tanggal 22 Agustus

PerancIs 
Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Perancis 
untuk melakukan kunjungan resmi dalam menghadiri 
pertemuan bilateral kedua negara pada tanggal 22-23 
Agustus dan untuk berpartisipasi pada Pertemuan G7 
yang digelar di Biarritz pada tanggal 25-26 Agustus.

Selama pertemuan G7, sang Perdana Menteri 
berbicara panjang lebar pada Sesi-sesi tentang 
lingkungan, iklim, dan transformasi digital dan 
menggelar berbagai pertemuan bilateral dengan 
negara-negara yang berpartisipasi.

Selama kunjungan bilateral ini, 
PM Modi menggelar pembicaraan 
bersama Presiden Perancis, 
Emmanuel Macron dan Perdana 
Menteri Perancis, Edouard Philippe. 
Pada sebuah diskusi bersama 
Presiden Macron yang berlangsung 
sekitar satu setengah jam, sejumlah 

tur tiga negara

pada pertemuan g7 tersebut, pm modi 
berbicara panjang lebar selama beberapa 
sesi dan juga menggelar serangkaian 
pertemuan bilateral bersama para pemimpin 
dari negara-negara yang berpartisipasi
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atas: PM Modi pada sesi khusus dari Pertemuan 
G-7 tentang ‘Keanekaragaman Hayati, Lautan dan 

Iklim’ di Perancis pada tanggal 26 Agustus;

Kanan: PM Modi bertemu dengan Raja Hamad Bin 
Isa Al Khalifa, Raja Bahrain di Istana Al Gudaibiya 

di Manama, Bahrain pada tanggal 24 Agustus

isu-isu bilateral dan internasional didiskusikan 
termasuk kerja sama Indo-Perancis di wilayah 
Indo-Pasifik, keamanan siber, kecerdasan buatan, 
pertahanan dan kerja sama nuklir sipil.

PM Modi juga meresmikan tugu Peringatan 
bagi para korban India dalam kecelakaan Air 
India di Nid D’Aigle sebelum keberangkatannya 
leg kedua dari turnya.

unI eMIrat arab
PM Modi tiba di UEA pada tanggal 23 Agustus 
untuk melakukan leg kedua dari tur tiga 
negaranya. Ia menggelar pembicaraan bilateral 
dengan Putra Mahkota, Sheikh Mohammad 
bin Zayed al-Nahyan dari Abu Dhabi di Istana 
Kerajaan dimana ia sebelumnya disambut 
dengan upacara kehormatan. PM India secara 
resmi meluncurkan Kartu RuPay, untuk pertama 
kalinya di wilayah Timur Tengah. Selama 
kunjungannya ke Emirat ini, Perdana Menteri 

Modi dianugerahi Order of Zayed, penghargaan 
sipil tertinggi dari UEA ‘dalam pengakuannya 
atas kepemimpinan terkemuka dalam 
memberikan dorongan yang besar terhadap 
hubungan bilateral antara kedua negara.

bahraIn
PM Modi tiba di Bahrain pada tanggal 25 
Agustus sebagai bagian dari leg ketiga dari tur 
tiga negaranya, dan juga menandai kunjungan 
Perdana dari seorang Perdana Menteri India 
ke Kerajaan Bahrain. PM India juga diberikan 
sebuah upacara sambutan dan pembicaraan 
tingkat delegasi digelar bersama rekannya, 
Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa.

Selama kunjungannya ini, sebuah MoU 
disepakati antara ISRO dan mitra Bahrainnya, 
‘untuk membantu membangun CubeSat, 
membangun stasiun darat, berbagi data 
dan pelatihan.’
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atas: PM Modi 
bersama Vladimir 
Putin, Presiden Rusia 
sedang menikmati 
momen bersama di 
pabrik Pembuatan 
Kapan Zvezda selama 
kunjungannya ke 
Vladivostok pada bulan 
September

Seorang lulusan Columbia University dan 
London School of Economics, Patanjali 
Pundit merupakan seorang sejarawan, 
penulis dan wirausahawan

perjalanan Kapal di VladiVostoK
Sebagai Tamu Kehormatan dari Forum 
Ekonomi Timur, PM Modi tiba di Rusia pada 
pagi tanggal 4 September untuk melakukan 
kunjungan 36 jam dan mengambil bagian 
pada Pertemuan India-Rusia tahunan ke-
20 tersebut. Mendarat di Vladivostok, ia 
menjadi Perdana Menteri India pertama 
yang mengunjungi pusat administrasi dari 
Distrik Federal Timur Jauh di Rusia. Dalam 
sentuhan khusus, Presiden Rusia, Vladimir 
Putin membawa sang PM pada sebuah kapal 
menuju galangan kapal baru di Zvezda. Kedua 
pemimpin tersebut menghabiskan waktu 
lebih dari dua jam mendiskusikan isu-isu 
bilateral dan komitmen India yang meningkat 
pada program Far-East Rusia sebagai batu 
loncatan menuju wilayah Asia Timur Laut. 

Perdana Menteri India tersebut juga 
menggelar berbagai pertemuan bilateral 
bersama tiga pejabat tinggi yang ikut 
berkunjung, Perdana Menteri Jepang, 
Presiden Mongolia dan Perdana Menteri 

Malaysia sebelum berbicara pada sesi pleno 
dari Forum Ekonomi Timur ke-5 tersebut. 
Kunjungan Vladivostok tersebut memegang 
peranan penting sebagaimana kunjungan 
ini dianggap sebagai sebuah kesaksian 
bagi hubungan Indo-Rusia yang telah 
menjangkau ketinggian kerja sama yang 
baru melalui kepercayaan dan kemitraan.

Beberapa MoU juga telah disepakati 
selama kunjungan Perdana Menteri 
tersebut yang mencakup lima MoU 
untuk meningkatkan bidang ekonomi, 
empat di bidang energi dan dua di bidang 
infrastruktur. Selain itu, satu MoU juga 
ditandatangani antara kedua negara untuk 
meningkatkan bidang pertahanan serta 
hubungan budaya.
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Wakil Presiden 
India, M Venkaiah 
Naidu tiba di 
Lithuania pada 
tanggal 17 Agustus 

dan menerima sambutan yang 
sangat hangat. Ia mengundang 
Presiden Lithuania, Gitanas 
Nauseda dan memberi selamat atas 
pemilihannya. Ia menggelar diskusi-
diskusi ekstensif dengan Presiden 
Nauseda dimana keduanya sepakat 
untuk meningkatkan kerjasama di 
bidang-bidang seperti pertanian, 
pemrosesan makanan, teknologi 
informasi dan keuangan. Ia kemudian 
bertemu dengan PM Lithuania, 
PM Saulius Skvernelis dan Viktoras 
Pranckietis, juru bicara Seimas 
(parlemen unikameral Lithuania) untuk 
mendiskusikan proses parlemen dan 

proses dalam kapasitasnya sebagai 
kepala ex-officio dari Rajya Sabha. Ia 
juga berbicara kepada para anggota 
dari komunitas India di Lithuania dan 
mengajak mereka untuk memperkuat 
hubungan ekonomi dan budaya antara 
kedua negara.

latvIa 
Sang VP India tiba di Latvia 
untuk melakukan leg kedua dari 
kunjungannya ke wilayah Baltik 
pada tanggal 19 Agustus. Pertemuan 
ini merupakan rapat tingkat tinggi 
pertama sejak pembentukan hubungan 
diplomatis antara kedua negara pada 
awal tahun 1990-an. Ia juga menerima 
sebuah sambutan upacara yang hangat 
dan melakukan beberapa pertemuan 
dengan Presiden Latvia, Eglis Levits, 
Perdana Menteri, Krisjanis Karins dan 

Inese Libina-Egnere, Juru Bicara Saeima 
(parlemen Latvia).

estOnIa 
Untuk leg ketiga dan terakhir dari 
kunjungannya, sang VP India tiba di 
Estonia pada tanggal 20 Agustus di 
mana ia bertemu dengan Presiden 
Estonia, Kersti Kaljulaid dan menggelar 
diskusi-diskusi tentang isu-isu 
regional, multilateral dan bilateral. 
Berbagai diskusi tentang kerja sama di 
bidang perdagangan, TI, e-pemerintah, 
keamanan dunia maya dan pendidikan 
juga merupakan beberapa sorotan dari 
kunjungan sang VP tersebut. Sebelum 
mengakhiri kunjungan lima hari ke 
negara-negara Baltik tersebut, ia juga 
menyampaikan undangan kepada 
Estonia untuk menghadiri forum Bisnis 
India-Eropa 29 di New Delhi. 

Kiri: Sang Wakil 
Presiden berangkat 
dari Vilnius, ibu kota 
Lithuania setelah 
berhasil menyelesaikan 
leg pertama dari 
kunjungannya

koneksi baltik
Wakil presiden india, m venkaiah naidu memulai kunjungan tiga harinya ke negara-negara 

baltik di Lithuania, Latvia dan estonia dari tanggal 17-21 agustus Lithuania



|  20  |

Kemitraan

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

atas: Sebuah foto grup dari menteri-menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN pada 
pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-India di Thailand pada tanggal 1 Agustus

Bawah: Dr S Jaishankar, menteri luar negeri India pada pertemuan tingkat menteri luar 
negeri BRICS di sela-sela pertemuan UNGA pada tanggal 26 September

membentuk kesepakatan baru
berbagaI sOrOtan DarI 
PerteMuan asean-InDIa 
MenterI luar negerI InDIa
Dr S Jaishankar bersama-sama mengetuai 
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-India 
bersama Don Pramudwinai, menteri luar 
negeri Thailand. Selama pertemuan ini, 
ditetapkan bahwa pelaksanaan PoA (Rencana 
Aksi) untuk tahun 2016-2020, sebuah PoA 
harus difinalisasikan tahun depan.

Isu-isu regional dan global juga 
didiskusikan termasuk konvergensi antara 
pandangan ASEAN dan India di wilayah 
Indo-Pasifik. Selain itu, pertemuan tersebut 
juga menyambut perluasan dari konektivitas 
antara anggota-anggota wilayah ASEAN 
dan India melalui proyek jalan raya trilateral 
India-Myanmar-Thailand dan Proyek 
Transportasi Transit Multi-Modal Kaladan.

PerteMuan tIngkat MenterI 
brIcs
Dr S Jaishankar, menteri luar negeri India 
berpartisipasi pada pertemuan Tingkat 
Menteri BRICS di sela-sela sesi UNGA 
ke-74 (UNGA74) di New York tanggal 26 
September. Pertemuan tersebut dipimpin 
oleh Federasi Rusia dalam kapasitasnya 
sebagai ketua selanjutnya bagi pertemuan 
BRICS pada tahun 2020. Para menteri juga 
menyambut peluang dan menegaskan 
kembali kepercayaan mereka dalam 
PBB sementara juga sepakat untuk 
melakukan upaya yang berkelanjutan untuk 
menjadikannya lebih efektif dan efisien 
dalam mengimplementasikan mandat dari 
asosiasi BRICS.

Para menteri tersebut juga sepakat 
untuk saling bekerja dalam bidang politik, 
ekonomi, keuangan dan pembangunan 
berkelanjutan, serta pada kegiatan-kegiatan 
intra-BRICS dalam mandat yang diterbitkan 
pada UNGA74.
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searah jarum jam dari kanan atas: Menteri Luar Negeri India, Dr S Jaishankar 
mengundang Mateusz Morawiecki, Perdana Menteri Polandia di Warsaw 
pada tanggal 29 Agustus; Sang EAM bertemu dengan Luigi Di Maio, menteri 
luar negeri Italia di sela-sela pertemuan UNGA di New York pada tanggal 
25 September; Sang EAM bersama Mukhtar Tileuberdi, menteri luar negeri 
Kazakhstan pada pertemuan UNGA; EAM India S Jaishankar menyampaikan 
Pidatonya pada Pertemuan Tingkat Pemimpin HT di Singapura pada tanggal 
6 September; Sang EAM bertemu dengan Marcel Amon-Tanoh, menteri 
luar negeri Cote d’Ivoire di sela-sela sesi UNGA ke-74 di New York pada 
tanggal 23 September; Menteri Luar Negeri India, Dr S Jaishankar bertemu 
dengan Abdulla Shahid, menteri luar negeri Maladewa di Male pada tanggal 
3 September; Sang EAM bertemu dengan Don Pramudwinai, menteri luar 
negeri Thailand di Bangkok pada tanggal 1 Agustus
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Dengan jadwal yang sibuk dari berbagai kunjungan internasional yang bertujuan untuk 
meningkatkan hubungan diplomatisnya, menteri Luar negeri india, s Jainshankar tiba 
di beijing untuk menghadiri pertemuan mekanisme Tingkat Tinggi dalam pertukaran 
budaya dan orang ke orang pada bulan agustus. Dura besar gautam bambawale 
menjelaskan mengapa kunjungan ini dianggap sangat penting bagi india

ramah
tetAnggA yAng
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Menteri Luar Negeri India, 
Dr S Jaishankar dan Wang Yi, 

Menteri Luar Negeri Cina, 
menggelar sebuah pertemuan 

bilateral di Beijing

Menteri Luar 
Negeri India, Dr S 
Jaishankar, tiba di 
Beijing, Cina pada 
tanggal 11 Agustus 

untuk melakukan kunjungan tiga 
hari (11-13 Agustus). Hari kedua dari 
kunjungan tersebut (12 Agustus) 
merupakan titik fokusnya, dimana 
sang EAM mengundang Wakil 
Presiden Cina, Wang Qishan, dan 
kemudian melakukan diskusi dengan 
para Anggota Dewan Negara dan 
Menteri Luar Negeri setempat, 
Wang Yi, yang memimpin bersama 
Pertemuan Mekanisme Tingkat Tinggi 
dalam bidang Pertukaran Budaya 
dan Orang ke Orang India – Cina dan 
menyampaikan sebuah pidato penting 
pada Forum Media India – Cina yang 
keempat tersebut. 

PrOsPek glObal
Wakil Presiden Cina, Wang Qishan 
bersama EAM India mendiskusikan 
berbagai pembangunan global 
termasuk peningkatan multipolaritas 
di seluruh dunia, khususnya dengan 
meningkatnya jumlah negara-
negara berkembang. Mereka juga 
berbicara satu sama lain tentang 
stabilitas ang diinduksi di wilayah 
Asia-Selatan berkaitan dengan 
hubungan India-Cina dalam sebuah 
lingkungan internasional yang berubah 
dengan cepat.
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atas: EAM 
India bertemu 
dengan Wakil 

Presiden Cina, 
Wang Qishan di 
Zhongnanhai di 

Beijing

\MeMPerkuat hubungan
Dalam pertemuan mereka sebelumnya, 
kedua menteri tersebut memulai 
pembicaraan mereka dari konsensus 
dalam hubungan bilateral dimana 
perbedaan tidak boleh dibiarkan 
menjadi sengketa dan dimana kedua 
pihak harus lebih peka terhadap 
keprihatinan satu sama lain. Dalam hal 
ini, mereka mendiskusikan Pertemuan 
Informal Wuhan yang bersejarah 
yang telah memberikan arah positif 
terhadap hubungan bilateral antara 
India dan Cina. Mereka melakukan 
persiapakn untuk melakukan 
Pertemuan Informal kedua yang 

digelar di Mamallapuram, Chennai 
(11-12 Oktober 2019). Mereka juga 
mendiskusikan bagaimana kedua 
negara tersebut akan saling merayakan 
Ulang Tahun ke-70 dari pembangunan 
hubungan diplomatis mereka pada 
tahun 2020 dengan menggelar 70 
acara yang dilakukan di sepanjang 
tahun di kedua negara. Format 
Pertemuan Informal merupakan 
sebuah inovasi dalam praktek-praktek 
diplomatis yang dikontribusikan oleh 
dua negara. Pada Pertemuan pertama 
di Wuhan, kedua pemimpin negara 
ini telah memastikan bahwa batas-
batas wilayah Indo-Cina akan tetap 
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Kiri: Menteri Luar Negeri 
Cina, Wang Yi (kanan) 
berjabat tangan dengan 
menteri luar negeri 
India di sela-sela Sesi 
ke-74 dari Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa pada September 
silam

Bawah: Sang EAM selama 
pertemuan bilateral 
tersebut di Beijing

damai yang mana merupakan 
prasyarat penting untuk 
keterlibatan bilateralnya 
yang ditingkatkan. Para 
pemimpin dari kedua 
negara juga terlibat dalam 
komunikasi strategis di 

Wuhan dan hal yang sama juga 
terjadi pada Pertemuan Informal 
kedua pada tahun ini. Menteri Luar 
Negeri Cina, Wang juga mengajukan 
pembangunan yang berkaitan dengan 
wilayah Jammu dan Kashmir dan 
legislasinya telah disampaikan baru-
baru ini oleh Parlemen India terkait 
hal ini. Dr Jaishankar menyampaikan 
kepada rekan Cinanya tersebut bahwa 
Pasal 370 dari Konstitusi India adalah 
sebuah ketentuan sementara dan saat 
ini ketentuan tersebut telah dicabut. 
Sebuah gerakan yang bertujuan 
untuk menyebarkan pertumbuhan, 
pembangunan dan kemajuan 

eam india dan kementerian Luar negeri cina 
menyepakati 100 kegiatan tambahan untuk 

memperkuat lebih lanjut hubungan orang ke orang 
kedua negara ini
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diupayakan oleh negara tersebut ke 
berbagai wilayah India juga.

Jalan ke DePan
Keputusan untuk membangun sebuah 
Mekanisme Tingkat Tinggi dalam 
Pertukaran Budaya dan Orang ke 
Orang antara India dan Cina telah 
disepakati pada pertemuan tak resmi 
di Wuhan sebagaimana dirasakan 
oleh kedua pemimpin tersebut bahwa 
hubungan mereka dirasa relatif lemah 

dalam kemitraan 
bilateral dan sangat 
perlu ditingkatkan. 
Sangat mungkin 
bagi India untuk 
meningkatkan secara 
signifikan, wisatawan 

Cina yang berkunjung ke negara kita 
jika India dapat memulai kampanye 
yang berkelanjutan, rutin dan terfokus 
dalam memasarkan “Increadible 
India” di Cina. Setiap tahun, 150 juta 
wisatawan Cina mengunjungi negara-
negara asing dan hal ini merupakan 
sebuah kemungkinan yang sangat 
mungkin untuk menarik 1 persen dari 
1.5 juta wisatawan Cina ke India jika 
kita bisa mempromosikan negara 
kita secara sistematis dan efektif. 

Menteri Luar 
Negeri, Dr S 

Jaishankar bertemu 
dengan Wang 
Qishan, wakil 

presiden Cina di 
Zhongnanhai

Format pertemuan Tak resmi merupakan 
sebuah penambahan yang kreatif dan 

inovatif terhadap praktik diplomasi yang 
dikontribusikan oleh india dan cina
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atas (atas ke Bawah): EAM 
Dr S Jaishankar berbicara 

kepada Lembaga Surat Kabar 
Xinhua tentang hubungan 
bilateral India-Cina selama 
kunjungannya ke Cina; Dr 
I Iuiyao Wang, Pendiri dan 

Presiden, Pusat Cina dan 
Globalisasi (CCG), Profesor 

Jean Pierre Cabestan, 
Profesor Departemen 

Kepemerintahan dan Studi 
Internasional, Hongkong 

Baptist University bersama 
S Jaishankar, Menteri 

urusan Luar Negeri India 
selama pertemuan tingkat 

pemimpin di New Delhi

Pemerintah India telah baru-baru ini 
meluncurkan sebuah program “Study 
in India” yang utamanya ditujukan 
bagi para siswa di wilayah Asia dan 
Afrika. Jika India dapat memasarkan 
edukasi universitasnya khususnya 
dalam bidang Teknologi Komputer 
dan Informasi, jumlah siswa Cina yang 
signifikan dapat didapat untuk belajar 
di India. Para menteri juga sepakat 
untuk menambah 100 kegiatan demi 
memperkuat lebih lanjut hubungan 
orang ke orang. Media juga memainkan 
sebuah peran yang tak kalah penting 

•	 Mempromosikan pertukaran untuk 
pelestarian dari warisan budaya tak benda 
dan pengelolaan situs arkeologi

•	 Kerja sama di bidang obat-obatan 
tradisional

•	 Mempromosikan pertukaran di bidang 
olahraga antara kedua negara

•	 Kerja sama di bidang Pengelolaan Museum 
antara Museum Hubei Provincial, Wuhan, 
dan Museum Nasional, New Delhi

Empat untuk pertemanan 
(MoU yang ditandatangani)

dalam narasi busana dan kesan dalam 
pikiran orang dan oleh karena itu 
sebuah peralatan penting untuk 
menciptakan sebuah iklim yang tepat 
bagi hubungan diplomasi ini. Karena 
itu, Forum Media Tingkat Tinggi ke-4 
yang dilaksanakan selama kunjungan 
EAM India merupakan sebuah hal 
yang sangat penting. Tim-tim media 
dari setiap negara juga bisa saling 
berinteraksi secara jujur dan terbuka 
satu sama lain. Secara keseluruhan, 
kunjungan EAM ke Cina tidak hanya 
bersifat komprehensif dan tepat waktu 
tetapi juga dibangun pada konsensus 
untuk menggerakkan hubungan antara 
kedua raksasa Asa ini ke satu tahap 
stabilitas, kepastian dan keberlanjutan. 
Tujuan bagi kunjungan ini pun telah 
dipenuh sepenuhnya.

Gautam Bambawale merupakan duta besar 
India untuk Bhutan, Pakistan dan Cina. Ia 

turut hadir di Wuhan sebagai duta besar India untuk Cina. Ia 
saat ini merupakan profesor terkemuka di Universitas Symbiosis 
Internasional di Pune.
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Sebuah tampilan 
panorama dari 
PSLV-C32 yang 
terintegrasi secara 
penuh dengan IRNSS-
1F yang dipindahkan 
ke landasan 
peluncurannya

india menegaskan 
kemandiriannya!

dIPerkASAI dengAn nAvIC,
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pembangunan di bidang udara india tidak hanya 
membuktikan keberanian negara ini dalam penelitian 

ilmiah tetapi juga memastikan tempat setara bagi 
negara ini dengan beberapa negara paling kuat di dunia

oleh  Gajanan KherGamKer

Segera Anda tidak harus 
memeriksa GPS (Sistem Posisi 
Global) lagi di smartphone atau 
mobil Anda! Sebagai gantinya, 
Anda akan menggunakan 

sebuah versi dalam negeri dari teknologi 
yang sama yang dikembangkan oleh 
Organisasi Penelitian Luar Angkasa India 
(ISRO).

Badan standar global 3GPP, yang 
mengembangkan protokol bagi ponsel, 
telah baru-baru ini menyetujui sistem 
navigasi regional India NavIC (Navigasi 
dengan Konstelasi India) bagi penggunaan 
komersial oleh pembuat-pembuat 
perangkat ponsel internasional serta 
domestik.

Sementara saat ini ISRO bersukacita 
akan pencapaian ini, kisah dari NavIC 
dimulai pada tahun 1999, ketika pasuk 
Pakistan memosisikan diri mereka di 
Kargil. Pasukan militer India mencari 
data satelit dari wilayah tersebut dari 
Sistem Posisi Global miliki AS (GPS). 
Sistem navigasi ini akan memberikan 
informasi penting tentang situasi pada 
perbatasan India-Pakistan tetapi India 
tidak bisa mendapatkan datanya. Hal 
ini membuat negara ini menyadari akan 
perlunya untuk memiliki sistem navigasi 
satelit milik sendiri dan dikembangkan 
di dalam negeri. Kemudian, pada tanggal 
1 Juli 2013, India meluncurkan IRNSS-1A, 
satelit pertama pada Sistem Navigasi 
Satelit Regional (IRNSS) yang diikuti oleh 
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serangkaian peluncuran satelit selama enam 
tahun hingga pada akhirnya IRNSS-1L yang 
diluncurkan pada tanggal 12 April 2018 
melengkapi konstelasi dari sembilan satelit 
yang berfungsi untuk memberikan sinyal 
navigasi berbasis satelit yang sangat efisien.

Peristiwa ini diikuti oleh peluncuran 
sukses dari satelit navigasi IRNSS-1G pada 
tanggal 28 April 2016, yang Perdana Menteri 
Narendra Modi namakan sebagai sistem 
baru ‘NavIC’ (nakhoda perahu dalam bahasa 
Hindi) yang didedikasikannya untuk para 
penduduk negara ini dan mengatakan 
bahwa negara-negara SAARC dapat juga 
mengambil keuntungan dari pelayanan 
ini. PM Modi memperluas ‘NavIC’ sebagai 
‘Navigasi dengan Konstelasi India’. Dengan 
peluncuran ini, India kini tergabung dengan 
liga negara-negara elit seperti AS, Cina dan 
Rusia, dan Uni Eropa dalam hal kepemilikan 
sistem navigasi berbasis satelit sendiri.

Tetapi perjalanan ini tidaklah mulus. 
Tetapi hal ini tidak, bagaimanapun, merusak 
semangat ISRO. Sesuai dengan reputasinya, 
organisasi ini mengumpulkan seluruh 
sumber dayanya dan dalam delapan bulan, 
meluncurkan IRNSS-1L pada tanggal 12 April 
2018, dan melengkapi konstelasi delapan 
satelit NavIC. Satelit dengan bobot 1,425 
kg dibuat oleh Alpha Design Technologies 
yang berbasis di Bengaluru bekerja sama 
dengan ISRO dan merupakan satelit 
kedua yang secara aktif dibangun oleh 
industri swasta ini.

NavIC, yang dibuat dalam negeri, 
bertujuan dalam mempermudah navigasi 
darat, udara dan laut, pelacakan kendaraan 
dan manajemen armada, manajemen 

atas: Pengangkatan PSLV-C23 (tahap II) 
selama integrasi kendaraan;

Kiri: PSLV-C19 selama peluncurannya
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bencana, pemetaan dan pengambilan 
data geodetik, dan navigasi visual serta 
suara untuk pengemudi. Juga mampu 
diintegrasikan dengan ponsel, NavIC 
telah seluruhnya siap untuk menjadi 
alat navigasi yang sempurna bagi 
para pejalan kaki dan para pelancong 
di seluruh India. Sebuah pelayanan 
terbatas yang menyediakan akses yang 
ditingkatkan akan digunakan dalam 
bidang militer untuk pengiriman rudal, 
navigasi serta pelacakan pesawat. 

Menariknya, dibandingkan dengan 
sistem Amerika, NavIC hanya mencakup 
India, Samudra Hindia dan sekelilingnya, 
dan karena itu, dianggap lebih akurat. 
Teknologi ini akan memberikan 
pelayanan posisi standar bagi seluruh 
penggunanya dengan akurasi posisi lima 
meter. GPS, di sisi lain, memiliki akurasi 
posisi sekitar 20-30 m.

Bersama dengan NavIC, lembaga luar 

angkasa negara ini juga bekerja 
pada proyek GPS Aided Geo 
Augmented Navigation (GAGAN) 
sebagai sebuah Satelit Berbasis 
Sistem Augmentasi (SBAS) bagi 
wilayah udara India. Jika hal ini 
belum juga dianggap ambisius, 
India juga telah menginisiasi 
proses untuk mengembangkan 

Sistem Navigasi India Global (GINS), 
yang, menurut ISRO, merupakan 
sebuah sistem satelit navigasi regional 
yang sedang dikembangkan oleh India 
untuk memberikan pelayanan informasi 
posisi yang akurat bagi para pengguna 
di India serta wilayah tersebut yang 
membentang hingga 1,500 km dari 
perbatasannya. Teknologi ini, ketika 
diimplementasikan, akan memajukan 
negara ini jauh ke panggung negara-
negara terkuat di dunia. India dipastikan 
kini telah tiba dan sepenuhnya siap 
untuk menguasai, bahkan di bidang luar 
angkasa – perbatasan akhir!

atas (kiri): Satelit 
navigasi integral India 
sedang dipasang dan 

diperiksa dengan panel 
surya yang diperpanjang

Halaman muka: 
Organisasi Penelitian 
Luar Angkasa (ISRO) 
diresmikan di Pusat 

Navigasi Satelit untuk 
Sistem Satelit Navigasi 

Regional di fasilitas IDSN 
(Jaringan Luar Angkasa 

Mendalam India)

sang perdana menteri menamai sistem bari 
ini dengan nama ‘navic’ (tukang perahu) 

dan mengatakan bahwa negara-negara 
saarc juga dapat mengambil keuntungan 

dari pelayanan-pelayannya

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.
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pada abad ke-21, meskipun terdapat berbagai kemajuan dalam transportasi 
laut, udara dan kereta api, jalan raya masih disebut sebagai pusat saraf 
ekonomi india. proyek-proyek pembangunan Jalan raya nasional (nhDp) sedang 
diimplementasikan oleh otoritas Jalan raya nasional india (nhai) selama tuju fase 
sebagai bagian dari proyek pembangunan terbesar di negara ini sejak tahun 2000

Jalan menuju
keSukSeSAn

oleh Patanjali Pundit
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Jalan Raya enam 
jalur Mumbai-Pune 

di Pune selama 
musim hujan

Sejarah manusia telah dipenuhi 
dengan berbagai contoh dari 
migrasi manusia yang melibatkan 
transportasi manusia dan materi dari 
zaman dahulu yang menunjukkan 

pentingnya sarana transportasi. Di India, 
kepentingan yang sama terletak pada jaringan 
Jalan Raya Nasional sepanjang 115,400 km 
(kurang lebih).

PengeMbangan bahan bakar
Merencanakan jalan raya yang baru dan 
meningkatkan jalan raya yang telah ada adalah 
sangat penting bagi bidang ekonomi yang 
terus tumbuh seperti India, khususnya dalam 
kaitannya dengan kebijakan seperti ‘Make in 
India’ sebagaimana bidang transportasi jalan 
raya menyumbangkan 65 persen pergerakan 
barang dan 80 persen lalu lintas penumpang 
di India. Jalan Raya Nasional India hanya 
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yang mengejutkan ini adalah Proyek 
Pembangunan Jalan Raya Nasional 
(NHDP). Dimulai pada tahun 1998, proyek 
ini bertujuan untuk memperbaharui, 
merehabilitasi dan memperluas jalan 
raya utama di India guna memenuhi 
kebutuhan transportasinya dan 
meningkatkan pembangunan ekonomi 
di negara ini. Proyek ini dikelola oleh 
Otoritas Jalan Raya Nasional India 
(NHAI) di bawah kekuasaan Kementerian 
Jalan Raya, Transportasi dan Jalan Raya 
(MoRTH). Golden Quadrilateral (GQ), 
proyek jalan raya terbesar di India dan 
kelima di dunia ini, menghubungkan 
empat kota metropolitan India ke empat 
arah mata angin: Delhi (Utara), Chennai 
(Selatan), Kolkata (Timur) dan Mumbai 
(Barat). Direncanakan dibawah NHDP, 
proyek ini diresmikan pada tahun 2001 
dan diselesaikan pada tahun 2012, jalan 
rayanya melewati 13 wilayah Andhra 
Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, 
Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, New 

mencakup 1.7 persen jaringan jalan raya 
negara ini yang luas, namun, sangat 
berpengaruh dalam membawa lebih dari 
40 persen total volume lalu lintas negara 
ini. Sebagai perbandingan, jalan raya 
mencakup 5 persen dari jaringan jalan 
raya di Brazil, Jepang dan Amerika Serikat 
dan 13 persen di Korea dan Inggris.

Jaringan jalan raya India telah 
menjadi salah satu jaringan terbesar di 
dunia dengan total panjang jalan raya 
yang meningkat dari empat ratus ribu 
kilometer di pertengahan abad ke-20 
yang menyentuh 5 juta kilometer pada 
tahun 2015. Telah terjadi pertumbuhan 
yang eksponensial dalam tingkat di mana 
panjang jaringan Jalan Raya Nasioinal 
India meningkat – dari 24,000 km (1947-
69) ke 96,214 km (2015).

nhDP- kata PenDahuluan 
PaDa PeMbangunan
Di India, kontributor langsung terhadap 
pertumbuhan infrastruktur jalan raya 

Para pengendara sepeda motor berkendara di NH5, Jalan Raya Nasional dari Punjab ke perbatasan Sino-India di Himachal Pradesh
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economic Corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

inter-Corridor routes

66 Inter corridor 
routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder Corridors

116 Feeder routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

India. Berbeda dari Jalan Raya Mumbai-
Pune, sejak diresmikan, wilayah Yamuna-
Taj telah mengalami peningkatan dalam 
investasi di seluruh bentangan Jalan 
Raya Yamuna.

garlanD InDIa
Pada bulan Oktober 2017, pemerintah 
membersihkan Bharatmala Pariyojna 
(Proyek Garland India), sebuah proyek 
infrastruktur jalan raya yang disponsori 
secara terpusat yang merangkum 
seluruh jalan raya termasuk NHDP. 
Dengan konstruksi jalan raya yang 
memiliki panjang kira-kira 83,677 km dan 
investasi sebesar 6,92 triliun Rupee (96 
miliar Dolar AS) dari tahun 2017-2022, 
hal ini merupakan pengeluaran terbesar 
terhadap sebuah proyek infrastruktur 
jalan raya. Bharatmala Pariyojna 
bertujuan untuk menghubungkan 550 
Markas Besar Wilayah melalui jalan 
raya empat jalur dengan meningkatkan 
jumlah koridor dan memindahkan 80 
persen lalu lintas barang ke Jalan Raya 
Nasional dengan menghubungkan 24 
taman logistik, 66 inter-koridor (IC), 
116 rute berpengaruh khususnya pada 
koridor ekonomi, wilayah perbatasan 
dan wilayah yang terpencil dengan 
tujuan pergerakan barang kargo yang 
lebih cepat dan meningkatkan ekspor. 

visi india terhadap jalan 
raya tidak hanya terbatas 
pada wilayah domestik, india 
kini sedang berupaya untuk 
meningkatkan konektivitas, 
khususnya di wilayah asia Timur

Delhi, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, 
Uttar Pradesh dan Bengal Barat.

Jalan PIntas MenuJu 
PertuMbuhan
Tambahan terbaru untuk jaringan Jalan 
Raya India adalah Jalan Raya Yamuna dan 
Taj. Jalan Raya Yamuna yang memiliki 
panjang 165 km dan enam jalur dibuka 
pada tahun 2012 dan telah sangat 
mengurangi waktu perjalanan antara 
Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR) dan Agra. 
Jalan raya ini juga terhubung ke jalan raya 
sepanjang 302 km, Agra-Lucknow atau 
Jalan Raya Taj, jalan raya terpanjang di 
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NHDP-I: GOLDEN QUADRILATERAL
NHDP-II:  NS-EW CORRIDORS

M
ap

 n
ot

 to
 s
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le

NHDP-I

NHDP-II

golden quAdrIlIon dIMul AI
pada tahun 1999, proyek ini bertujuan untuk 
menghubungkan pusat-pusat industri utama di Kolkata, 
Mumbai, Chennai dan Delhi. Proyek ini diselesaikan pada 
tahun 2012 dan telah menghubungkan 13 wilayah India 
dengan perkiraan panjang 5800 km

korIdor nS-eW
Koridor Utara-Selatan-Timur-Barat yang membentang 
di sepanjang negara dan menghubungkan Srinagar, 
Kanyakumari, Porbandar dan Silchar ini merupakan 
salah satu proyek Jalan Raya Nasional terbesar yang 
sedang berlangsung

Kanyakumari

Mumbai

Chennai

porbandar

nagpur

salem

jhansi

Kanpur

Kolkata

guwahati

new delhisrinagar
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DI luar batas
Kebijakan ‘Melihat ke Timur’ kini telah 
berubah menjadi kebijakan Aksi Timur 
dengan aspek konektivitas transportasi 
yang cukup besar sebagai komponennya. 
Negara-negara Asian Selatan dan Tenggara 
menguasai lebih dari 40 persen dari 
perdagangan India. India, yang telah 
menandatangani Perjanjian Jaringan Jalan 
Raya Asia yang disepakati pada tahun 
2003, merupakan rumah dari jaringan 
jalan raya terencana sepanjang lebih dari 
27,000 km. IMT (India-Myanmar-Thailand) 
Jalan Raya Trilateral atau Koridor Ekonomi 
Timur-Barat memiliki panjang 3,200 km, 
menghubungkan Moreh, India (Manipur) 
dengan Mae Sot, Thailand, via Myanmar. 
Dengan kurang dari 400 km pada tahap 
akhir penyelesaiannya, rute ini diharapkan 
akan meningkatkan perdagangan di Bidang 

Perdagangan Bebas ASEAN-India, 
dan seluruh wilayah Asia Tenggara. 
India dan ASEAN berencana untuk 
memperluas rute ini ke Laos, 
Kamboja dan Vietnam. Diperkirakan 
pada tahun 2025, konektivitas ini 
akan menghasilkan 70 miliar dalam 

PDB tambahan setiap tahunnya dan 20 juta 
dalam agregat peluang pekerjaan tambahan.

Dedikasi pemerintah India terhadap 
pembangunan infrastruktur, khususnya yang 
berhubungan dengan infrastruktur jalan 
raya, telah berbuah sebuah kesuksesan besar 
selama beberapa dekade terakhir. Perubahan 
ini telah memicu berbagai langkah besar 
menuju pembangunan ekonomi India, 
dengan memberikan solusi yang kuat 
terhadap kemacetan logistik dan membuat 
perjalanan lebih mudah dan lebih nyaman 
bagi kebanyakan orang India.

ada minat besar di antara para aktor utama 
yang ingin berinvestasi terhadap pertumbuhan 

industri di bawah otoritas pembangunan 
industri Jalan raya Yamuna

A graduate of Columbia University and London 
School of Economics, Patanjali Pundit is a 
historian, writer and entrepreneur.

Sebuah truk 
di jalan raya di 

Himalaya dekat 
Tanglang la Pass 

– sebuah jalur 
pegunungan 

Himalaya di jalan 
raya Leh-Manali
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bintang bintang
mulai dari perenang paraplegik hingga atlit golf tuna rungu, dan dari 

seorang pelari pisau hingga seorang korban amputasi bilateral, yang juga 
merupakan aktivis hak-hak disabilitas, kami membawa anda empat kisah 

dari keberanian dan ketabahan

Menyorot

oleh ishita Goel

bukan kemampuan kita untuk 
mendefinisikan siapa kita tetapi 
pilihan yang kita buat. Ketika 
kesulitan menerpa kehidupan 
normal kita – beberapa orang 

memilih untuk menyerah dalam meraih 
mimpi mereka, sementara yang lain melihat 
tantangan sebagai batu loncatan untuk 
meraih bintang dan terbang lebih tinggi. Kami 
mempelajari kisah-kisah dari empat orang 
berprestasi yang telah mengatasi kesulitan-
kesulitan hidup yang terjadi di kehidupan 
mereka, memberikan contoh-contoh yang 
menginspirasi dalam bidang-bidang mereka 
masing-masing dan membuktikan bahwa 
setiap kondisi khusus dapat membawa 
berbagai kemampuan yang berbeda. 

Menyerah untuk “Menyerah”
Seorang veteran perang Kargil, pelari pisau 
pertama India, seorang pembicara motivasi 
handal dan pemenang Penghargaan Nasional 
– Mayor DP Singh telah menulis kisah luar 
biasanya tentang keberanian dan ketabahan. 
Pada hari yang menentukan selama perang 

Kargil (1999), ia berada di dalam radius sebuah 
bom yang meledak. Ketika ia diberitahu bahwa 
kakinya terkena dampak gangren dan harus 
diamputasi, ia melihat hal ini sebagai sebuah 
tantangan. “Saya ingin melihat bagaimana 
orang yang memiliki satu kaki hidup. Saya 
percaya bahwa Tuhan hanya mencoba 
mereka yang merasa kuat dan memiliki tekad 
yang cukup untuk tidak hanya mengatasi 
rintangan tersebut tetapi juga muncul sebagai 
pemenang,” kata Mayor Singh.

Butuh waktu sekitar 14 tahun baginya 
untuk mulai berlari dan tidak melihat lagi 
ke belakang. Ia telah menyelesaikan lebih 
dari 18 lomba maraton dengan sukses dan 
menggelar beberapa seminar motivasi untuk 
memberikan panduan bagi para pemuda. 
Bahkan, pada tahun 2015, dimana terdengar 
kabar meningkatnya angka kematian akibat 
bunuh diri di kalangan mahasiswa di Kota, 
Rajasthan, Singh secara aktif terlibat dalam 
menggelar berbagai sesi aktivitas untuk 
memandu mereka. “Ketika saya berlari, saya 
merasakan tusukan pedang di tanah dari 
pinggang hingga ke kepala. Saya berlari 
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Mayor DP Singh sedang 
menjalani salah satu 
sesi pelatihan ketat 

untuk meraih bentuk yang 
terbaik untuk menjalani 

maraton yang kompetitif
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untuk merasakan kegembiraan semata, 
tetapi ketika saya pada akhirnya berhenti, 
saya menderita memar di seluruh badan...”. 
Hari ini, Singh berbicara dengan bangga 
tentang empat rekornya yang didaftarkan di 
Buku Rekor Limca, termasuk rekor dimana 
ia menjadi pelari pisau yang pernah berlari 
di ketinggian tinggi. Pada bulan Maret 2019, 
ia menjadi korban perang India pertama 
yang melakukan terjun payung, di bawah 
pelatihan Angkatan Darat India.

seOrang OlahragaWan Dengan 
seMangat
Sebagaimana ratusan kamera diputar dan 
ribuan orang dari lebih dari 43 negara 
menyaksikannya, Shams Alam Shaikh, 
seorang perenang lumpuh, mengarungi jalan 
menuju kesuksesan dengan lolos ke ajang 
Asian Games tahun 2018 di Jakarta.

Skenario ini sangat sulit untuk 
dibayangkan ketika Anda mengingat 

waktu delapan tahun yang lalu, ketika 
ia memulihkan diri di Pusat Rehabilitasi 
Paraplegic, di Mumbai. “Pada tahun 2010, 
saya divonis tumor tulang belakang yang 
membuat saya harus duduk di kursi roda 
dan mengakhiri impian saya untuk menjadi 
juara karate internasional, hal yang telah  
saya dedikasikan selama sebagian besar 
hidup saya.”

“Pada pusat rehabilitasi tersebut, saya 
bertemu dengan Rajaram Ghag, orang India 
yang memiliki kemampuan khusus dengan 
berenang menyeberangi Selat Inggris 
secara solo pada tahun 1988. “Saya sangat 
kagum saat melihat seseorang yang mampu 
melakukan hal tersebut sementara ia duduk 
di kursi roda. Hal ini membawa secercah 
harapan di hati saya,” katanya.

Shams Alam Shaikh 
mempertunjukkan 
medali-medalinya; 
Sang perenang 
selama percobaannya 
berenang di laut 
terbuka oleh seorang 
atlit paraplegic
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Dari hari tersebut, perjalanan 
berlatih berenang Shaikh pun dimulai. 
Setelah berhasil meraih kemenangan di 
tingkat wilayah dan nasional, ia akhirnya 
mampu tembus ke ajang Asian Games. Ia 
menjadi pemegang rekor perenang yang 
berenang terjauh di laut terbuka oleh 
seorang yang lumpuh. Hari ini, Shaikh 
merupakan inspirasi bagi banyak orang 
sebagaimana ia melakukan perjalanan 
ke seluruh dunia untuk memotivasi dan 
memberdayakan orang-orang dengan 
kemampuan khusus melalui olahraga. 

ayunan kePercayaan
Diksha Dagar berusia enam tahun 
ketika ia menyadari bahwa ia 
menderita gangguan pendengaran. 
Tetapi gadis pemberani tersebut tidak 
membiarkan kesunyian di sekitarnya 
menjadi penghalang. Sebaliknya, ia 
menggunakannya sebagai sebuah alat 
untuk “berfokus lebih baik dan tetap 
lebih sadar secara visual” – kedua aspek 
ini adalah hal yang harus ada pada 
seorang atlit golf. Menjadi orang India 
termuda yang memenangkan ajang 
Tur Eropa Wanita 2019, Dagar telah 
mengurik sejarah bagi dirinya di bidang 
olahraga golf. 

Bagaimanapun, perjalanannya tidak 
selalu mulus. “Saya selamanya mencintai 
olahraga golf tetapi tidak satu pun siap 
untuk melatih saya. Sehingga, ayah 

pada tahun 2017, Diksha Dagar meraih medali perak bagi india pada 
ajang Deaflympics di Turki. sebagai seorang atlet amatir, ia juga 

menjadi pemenang di ajang profesional asosiasi golf Wanita india

Diksha Dagar 
menjalani 
salah satu sesi 
latihannya
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berJuang- Dan anDa akan 
bertahan 
Pada sebuah sore yang terik di Bikaner, 
Rajasthan, Malvika Iyer yang masih 
berusia 13 tahun sedang berkeliaran di 
garasi ayahnya, mencari sesuatu yang 
bisa membantunya memperbaiki jeans 
robeknya. Tanpa ia ketahui, terdapat 
gudang amunisi di sekitar garasi tersebut. 
Objek yang ia pegang saat itu merupakan 
sebuah granat yang meledak segera 
setelah ia memberikan tekanan pada 
granat tersebut, membuat kedua organ 
vital tubuhnya harus diamputasi, kedua 
tangannya.

Adalah pada tahun 2002. Hari ini, Iyer 
tidak hanya merupakan seorang penerima 
Penghargaan PhD dan Penghargaan 
Nasional tetapi juga seorang pembicara 
motivasi yang diakui secara internasional 
dan seorang aktivis hak-hak penyandang 
cacat. Banyak upayanya telah diakui 
dengan penghargaan Nari Shakti 
Puraskar, penghormatan sipil tertinggi 
bagi wanita atas kontribusi luar biasa 
bagi pemberdayaan perempuan. “Setiap 
hari saya bangun, bakal ada tantangan 
baru yang menunggu saya. Menjadi 
seorang penasihat busana yang hebat, 
Iyer juga menjadi seorang model, dengan 
membuktikan bahwa mimpi tersebut tidak 
akan menjadi kenyataan melalui sihir. 
Harus melalui keringat, tekad dan kerja 
keras untuk mencapai yang tidak mungkin!

hari ini, iyer tidak hanya merupakan penerima penghargaan phD 
dan penghargaan nasional tetapi juga seorang pembicara motivasi 

internasional dan seorang aktivis hak-hak penyandang cacat

Halaman Muka: 
Malvika Iyer 

menerima 
penghargaan Nari 

Shakti dari Presiden, 
Ram Nath Kovind

Kiri: Malvika 
Iyer selama sesi 

pemotretan

Ishita Goel merupakan seorang jurnalis yang 
berbasis di New Delhi. Setelah menjalani tugas 
singkat di Indian Express, ia telah secara aktif 
menulis tentang berbagai disiplin di seputaran 
warisan India dan urusan-urusan masa kini

saya pun bertindak,” kata wanita berusia 
19 tahun asal Rothak, Haryana tersebut. 
Pada tahun 2017, Dagar meraih medali 
perak bagi India pada ajang Deaflympics 
di Turki. Sebagai atlit amatir, ia juga 
telah memenangkan sebuah medali di 
ajang profesional Asosiasi Golf Wanita 
India. Setelah menjalani 60 turnamen 
di lebih dari 20 negara, ia kini sedang 
bersiap untuk memulai perjalanan baru di 
Olimpiade Tokyo 2020. 
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keragaman kuliner merupakan salah satu harta karun 
india dan komunitas buku memasak, baik lama maupun 
baru, memiliki daftar bukan hanya resep, tetapi juga 
tradisi dan ritual. buku-buku ini merepresentasikan 
sebuah skenario simbiotik dalam melestarikan 
keunikan dari budaya india

oleh Chitra BalasuBramaniam

SurAt-SurAt 
dArI dAPur

dapur Yore

di India, sebuah pepatah India 
mengatakan, “Kos-kos par badle 
paani, chaar kos par baani (rasa 
air mengubah setiap kos dan 
satuan kuno dalam mengukur 

jarah dan begitu pula dialek). Apa yang harus 
ditambahkan ke pepatah ini adalah rasa dari 
makanan juga beragam di setiap kilometer. 
Makanan mencerminkan tradisi dari sebuah 
komunitas; dari panen dan perayaan hingga ritual 
dan kepercayaan. Sejarawan makanan takut akan 
perubahan gaya hidup, perjalanan, perkenalan 
terhadap kuliner yang lebih baru dan kemudahan 
dari ketersediaan dari tipe-tipe yang lebih baru 
dari makanan, akan mendorong tradisi-tradisi 
memasak dari India menjadi terlupakan.

Namun, terdapat secercah harapan, 
sebagaimana asosiasi-asosiasi komunitas 
di seluruh negeri ini mendokumentasikan 
pengetahuan tradisional dari resep-resep, 
teknik-teknik memasak dan dapur-dapur melalui 
berbagai edisi buku.

Menghidupkan kembali melalui kata-kata 
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Asosiasi-asosiasi yang terbentuk 
dari era pra-kemerdekaan India ini 
merupakan kelompok-kelompok 
yang dibentuk oleh para anggota dari 
berbagai komunitas yang berbeda 
untuk melestarikan tradisi dan budaya 
mereka. Mereka menggelar berbagai 
acara budaya, perayaan agama dan 
menggelar pertemuan-pertemuan 
reguler, di mana makanan-makanan 
tradisional selalu menjadi fokus. 
Warisan makanan ini, kemudian, 
dilestarikan dan diturunkan dari satu 
generasi ke generasi lainnya. Warisan 
inilah yang kemudian berubah menjadi 
buku-buku, yang dicetak dalam jumlah 
terbatas dan disebar hanya di kalangan 
komunitas ini. Sementara beberapa 
buku telah dimakan oleh waktu, 
menjadi potongan-potongan sejarah 
itu sendiri, sebagian lainnya ditulis di 

masa sekarang.

buku-buku yang 
berharga
Salah satu buku tertua 
adalah Rasachandrika, yang 
diterbitkan oleh Saraswat 
Mahila Samaj yang berbasis di 

Mumbai pada tahun 1917. Edisi aslinya 
ada di Marathi, yang telah sangat 
populer. Setelah itu, muncul edisi 
bahasa Hindi dan pada akhirnya edisi 
berbahasa Inggris pun diterbitkan. 
Buku-buku ini mendokumentasikan 
resep-resep klasik dari dapur-dapur 

hari ini, buku memasak india Timur dianggap sangat 
bernilai sebagaimana terdapat sangat sedikit literatur 

yang tersedia tentang komunitas ini di mumbai

Sebuah hidangan lezat dan hangat 
dari labu Ivy, yang disiapkan secara 
tradisional sebagaimana dijelaskan 
dalam Raschandrika, sebuah buku 
memasak resep-resep tradisional oleh 
Saraswat Mahila Samaj, Mumbai
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dari komunitas berbahasa Konkani, 
yang terkenal akan musik, teater, sastra 
dan makanannya yang menggoda. 
Dikatakan bahwa komunitas ini 
memiliki sejarah di tepi-tepi sungai 
Saraswati, satu sungai mistis dari India 
bagian Utara dan melalui berabad-
abad, para anggota komunitas ini terus 
bergerak ke selatan.

Permata serupa lainnya adalah 
Samaithu Par oleh S Meenakshi 
Ammal, sebuah panduan bagi masakan 
vegetarian India Selatan. Pertama 
kali diterbitkan pada tahun 1951, 
saat ini, buku ini tersedia dalam tiga 

jilid. Awalnya terbit dalam bahasa 
Tamil, buku ini masih diterbitkan 
oleh keluarga penulis tersebut dalam 
bahasa-bahasa yang berbeda. Buku ini 
memiliki daftar rinci dari resep-resep 
yang dimasak dalam rumah-rumah 
Tamil Brahmin, bahkan masakan-
masakan ini disajikan selama shradh 
(ritual-ritual pemakaman), makanan-
makanan ringan untuk acara-acara 
pernikahan, penawaran kepada dewa 
untuk berbagai perayaan dll. Priya 
Ramkumar, cucu menantu perempuan 
dari S Meenakshi Ammal mengatakan, 
“Kecakapan Meenakshi Ammal dalam 
memasak membuatnya menjadi 
panduan tidak resmi bagi setiap orang 
di keluarganya. Adalah sang paman 
yang menyarankannya bahwa ia 
harus menyusun seluruh resep-resep 
karyanya dan menerbitkannya dalam 
bentuk sebuah buku. Kami sedang 
menyediakannya secara online dan 
juga mengubahnya menjadi sebuah 
video sehingga membuatnya menjadi 
lebih menarik bagi para anak muda.”

Sebuah buku memasak komunitas 

Sebuah hidangan 
berbahan jahe 

tradisional dan acar 
asam seperti yang 

dijelaskan di halaman-
halaman dari Buku 

Memasak India Timur 
(kanan atas)

ph
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Kanan: Sebuah buku 
memasak yang berisi 

resep-resep otentik 
dan tradisional 

Gujarat yang berjudul 
Dadimano Varso 

atau Warisan Nenek 
Moyang

Juga disebutkan disini adalah 
buku memasak yang lebih 
kecil tetapi sama pentingnya 
yang ditulis oleh klub-
klub wanita dari berbagai 
komunitas. Berikut beberapa 
di antaranya: 

Cita rasa dari Sind, sebuah 
presentasi dari Bangalore 
Ladies Chapter di bawah 
Dewan Sindhi India. Terlepas 
dari resep yang menarik, 
buku ini juga menawarkan 
kombinasi menu klasik dari 
kuliner Sindhi.

Buku The Mangalore Ladies 
Club merupakan sebuah 
koleksi menakjubkan 
dari 1,000 resep yang 
menawarkan berbagai 
bumbu, hidangan panggang 
dan makanan favorit 
Mangalore bersama dengan 
sejumlah petunjuk yang 
bermanfaat.

Kompilasi The Zoroastrian 
Stree Mandal dari Hyderabad, 
Buku memasak ZSM, 
menghadirkan cita rasa Parsi 
tradisional

Suara 
wanita kontemporer ini merupakan buku yang 

mendokumentasikan tradisi-tradisi dari 
komunitas Mumbai, orang-orang India 
Timur. Ditulis oleh Dorothy Rodriques, 
buku ini merincikan makanan dan 
budaya dari Orang-Orang Kristen 
India Timur. Saat ini, buku tersebut 
dianggap sangat bernilai sebagaimana 
terdapat sedikit sekali literatur yang 
tersedia tentang komunitas ini. Cassia 
Pereira, anak perempuan sang penulis, 
mengatakan, “Di tahun 2005, ayah 
saya, Teddie Rodrigues menulis sebuah 
buku, Trace, yang menceritakan 
tentang kisah dari Orang Kristen asli 
Mumbai, yang dikenal sebagai orang 
India Timur. Pada tahun 2008, ibu saya, 
Dorothy Rodrigues menerbitkan buku 
perdananya, The Salsette- Vasai East 
Indian Cookbook Part-1, yang diikuti 

oleh jilid kedua dari buku ini pada 
tahun 2012. Buku-buku ini merupakan 
sebuah harta karun yang resep-resep 
otentik dari Orang-Orang India Timur. 

Sebuah buku tebal yang 
dikompilasikan secara khusus untuk 
komunitas yang anak-anak mereka 
telah semakin banyak menetap di 
luar negeri adalah Dadima na Varso – 
sebuah gudang penyimpanan resep 
dari komunitas Palanpuri Jain. Buku 
ini telah disatukan dengan banyak 
perhatian terhadap rincian dan 
penelitian oleh Nita Shailesh Mehta, 
Rajul Ajay Gandhi dan Dr Satyavati 
Surajmal Jhaveri dari Rachana Group 
of Women. Dari resep-resep seperti 
roti (roti pipih India), sayuran hingga 
keripik, meremajakan makanan melalui 
glosarium lengkap yang disusun 
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selama berabad-abad, buku yang ditulis 
dalam bahasa Gujarat dan Inggris ini 
memiliki nilai yang tinggi.

Komunitas Jain lainnya, Sheherwalis 
dari Bengal, mendaftarkan resep-resep 
tradisionalnya dalam sebuah buku 
yang berjudul Royal Vegetarian Cuisine 
of Murshidabad. Ditulis oleh Pradip 
Chopra, buku ini mendokumentasikan 
rasa-rasa dari kuliner komunitas ini, 
yang merupakan sebuah campuran dari 
akar-akar Rajasthani mereka dengan 
pengaruh-pengaruh dari zaman Bengal 
dan Inggris. Pradip Chopra, presiden 
Murshidabad Heritage Development 
Society, mengatakan, “Resep-resep dari 
komunitas Sheherwali berada di antara 
makanan vegetarian Jain terbaik. Kami 
ingin melestarikan masakan-masakan ini 
untuk anak cucu kami.”

Mencantumkan bukan hanya resep, 
tetapi juga tradisi dan nuansa dari 
berbagai ritual, buku-buku ini sangat 
penting dalam melestarikan keunikan 
dari berbagai komunitas India dan sangat 
bernilai bagi para sejarawan makanan, 
chef dan penulis. Ditulis dalam bahasa 
sederhana, kebanyakan bahasa sehari-
hari, resep-resep yang sudah dicoba 
dan diuji ini tidak kurang dari pusaka 
berharga. Di sebuah negara dimana tradisi 
dan warisan disebar dari mulut ke mulut, 
rekaman tertulis akan membuat katalog 
adat dan tradisi untuk masa depan.

atas: Royal Vega di 
ITC Royal Bengal 

menyajikan kuliner 
dari Sheherwali dari 

Murshibabad, hampir 
serupa dengan apa 

yang dideskripsikan di 
buku memasak karya 

Pradeep Chopra

Chitra Balasubramaniam memiliki sebuah hasrat 
untuk mencari dan menulis tentang makanan yang 
kurang dikenal, terdengar dan tidak biasa dan 
upayanya untuk menjadikannya masakan arus 
utama. Berprofesi sebagai penganalisis ekuitas, ia 
gemar menulis tentang tekstil, arsitektur dan warisan.

samaithu par karya s meenakshi 
ammal, sebuah buku panduan 

tentang masakan vegetarian india 
selatan kini sedang diterbitkan 

oleh anggota keluarga sang penulis 
dalam bahasa-bahasa berbeda ph
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karya seni dari pichvai nathdwara, 
rajasthan, menggambarkan kisah-kisah 
megah dari kehidupan Dewa krishna 
yang telah bertahan selama berabad-
abad berkat kemeriahan komposisi dan 
kemampuan beradaptasi terhadap temanya

oleh Punam Goel

dIMAnA 
deWA bIru

menghuni

di mana lagi Anda 
dapat menemukan 
keindahan harmoni 
dan pengabdian 
yang sempurna kalau 

bukan dari sebuah lukisan pichvai 
(pichwai)? Lukisan pichvai, yang 
juga biasa dikenal dengan nama 
pichvai, merupakan sebuah bentuk 
seni India kuno yang berasal dari 
Nathdwara, sebuah kota kecil di 
dekat Udaipur di Rajasthan. Terlihat 
sangat rumit dan berkelas, lukisan 
besar ini dibuat pada sebuah kain 
dan menggambarkan kisah-kisah 
dari kehidupan Dewa Krishna, 
yang juga dikenal sebagai Dewa 
Biru. Lukisan-lukisan ini secara 

Contoh indah dari 
lukisan Pichvai yang 

menggambarkan 
sebuah pemandangan 

hampir tiga dimensi 
dari istana ini bersama 

dengan representasi 
dari Dewa Krishna 
sebagai Shrinathji
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tradisional digantung di belakang patung 
Srinathji (sebuah manifestasi dari dewa 
krishna pada usia tujuh tahun) di kuil 
yang juga bernama Krishna tersebut di 
Nathdwara untuk meningkatkan keindahan 
dari tempat ibadah tersebut. Karena dewa 
ini disembah sebagai versi anak kecil dari 
Dewa Krishna, ia dirawat dengan sangat 
hati-hati, dan hal tersebut adalah apa yang 
pichvais cerminkan. 

Pooja Singhal, pendiri dari Pichvai 
Tradition & Beyond, sebuah organisasi 
yang bekerja dalam menghidupkan 
kembali bentuk seni klasik ini mengatakan, 
“Miniatur tradisi dari pichvais memiliki 
sejarah yang panjang, yang berakar pada 
kultus agama Vaishnavite pada abad ke-16. 

Sebuah kombinasi dari pich (belakang) 
dan wai (gantung), pichvais berkembang 
sebagai bagian dari sebuah ansambel yang 
lebih besar dari Vallabhacharya (dari sekte 
Vaishnavite Pushti Marg) ritual kuil yang 
rumit, yang menggabungkan praktek-
praktek estetika dengan spiritual melalui 
dekorasi kuil, hiasan patung dan berbagai 
perayaan besar.”

Ketika tradisi melukis pichvai dimulai, 
sekitar lima seniman diizinkan untuk 
mengunjungi darshan yang suci (melihat) 
dari Srinathji untuk beberapa menit selama 
masa ritual dincharya dan hariannya. Setiap 
darshan merupakan sebuah elaborasi ritual 
dimana kain bajunya diganti oleh para 
sevaksnya (jemaat yang hadir). Ritual-ritual 

Kiri: Karya seni Pichvai 
yang indah, rumit 
serta besar yang 
menggambarkan 
Dewa Krishna bersama 
kawanan sapinya
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Singhal menjelaskan, “Pada awalnya, 
pichvais didesain dengan pola-pola geomatris 
dan bunga yang sangat indah di sekitar 
ruang yang kosong di tengahnya, dimana 
letaknya berlawanan dengan patung berhala 
ini. Bagaimanapun, selama berabad-abad, 
tekstil yang dilukis yang tersisa di kuil ini 
mendapat peran baru sebagai seni dinding 
dan banyak dicari oleh para ahli kognitif akan 
estetika efervesennya dan secara bertahap 
melahirkan sebuah pencarian baru di 

kalangan para kolektor.”
Terlepas dari pichvais Nathdwara, 

ada juga pichvais Deccani yang jauh 
lebih langka, terutama di kalangan 
kalamkari. Pichvais Deccani dibuat 
untuk para saudagar Gujarati, yang 
menetap di Hyderabad karena alasan 

Dipamerkan pada forum bergengsi seperti 
kochi biennale, pameran seni india – pichvais 

terus hidup dan membuat kagum para 
penikmat seni.

Kiri: Seorang pemilik toko dengan pajangan karya 
seni Pichvai di dekat kuil Shrinathji di Nathdwara;

atas: Sebuah gambaran warna-warni dari Dewa 
Krishna sebagai Shrinath ji di kuil Vaishnav dari 
Shri Nathadwara di Rajasthan; 

ini diabadikan dengan indah dalam lukisan-
lukisan dengan fokus pada pakaian rumit 
yang dikenakannya, kaya dengan warna-
warna terang, dikelilingi oleh bordir-bordir 
yang gelap dan dekorasi emas penuh. Tak 
lama, hal ini menjadi sebuah bentuk seni, 
yang tidak hanya menggambarkan apa yang 
terjadi pada kuil tersebut, dan menjadi hiasan 
dinding dekoratif dari dewa tersebut, tetapi 
juga mulai menggambarkan kehidupan dari 
sang dewa. 
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perdagangan, yang juga menugaskan 
mereka akan kuil pribadi mereka atau 
melakukan persembahan pada kuil 
Shrinathji. 

Meskipun bentuk seni tradisional 
ini telah berubah dari asosiasinya 
dengan keilahian, bentuk seni ini 
telah mengambil gilirannya untuk 
menginspirasi dan mempengaruhi 
gaya hidup kontemporer. Karya-karya 
pichvai terus menghiasi dinding-
dinding – dari para penikmat seni, 
mereka yang memiliki ketertarikan 
terhadap seni klasik India dan bahkan 
generasi yang lebih muda – meskipun 
dengan sentuhan-sentuhan dan 
penampilan-penampilan kontemporer 
dalam hal warna yang digunakan, 
komposisi dan terhadap fitur-fitur 
dari Srinathji. Seseorang dapat 
menemukan format yang lebih 

Selama beberapa tahun, 
telah terjadi penurunan 

dalam bentuk seni, yang 
didorong oleh dampak 

ganda dari berkurangnya 
perlindungan dan 

permintaan dari para 
peziarah akan harga 

yang lebih terjangkau 
namun dengan 

kualitas yang buruk. 
Hampir mustahil 

untuk menciptakan 
kembali desain rumit 

dan keseimbangan 
kreatif yang merupakan 

sebuah merek dagang 
dari sebuah lukisan 

Pichvai. Alasan lainnya 
adalah keengganan dari 
seniman generasi muda 

untuk menekuni disiplin 
ini dan latihan keras 

juga dibutuhkan untuk 
menjadi seorang pelukis 

Pichvai master.

Tahukah 
Anda?

atas: Sebuah 
lukisan indah yang 
menggambarkan 
Dewa Krishna yang 
sedang bermain holi 
karya dari Nalkdwral 
pichvai School;

Kiri: ‘Playful Gifts and 
other Gopi Scenes’, 
sebuah lukisan pichwai 
karya Golconda, India 
dari akhir abad ke-17
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fleksibel untuk mencocokkan dinding, 
ceruk dan sudut apartemen mereka 
yang lebih kecil, membuat bentuk 
seni ini lebih mudah didekati dan juga 
relevan bagi para pembeli baru. 

Dan hal ini belum berakhir di sini. 
Para perancang India juga memasukkan 
unsur dan motif dari pichvai ke 
dalam kreasi mereka. Ambil Rohit Bal 
sebagai contoh. Beberapa tahun yang 
lalu, seorang perancang terkemuka 
mengolaborasikannya dengan desain 
rumah Good Earth untuk menciptakan 
sebuah koleksi edisi terbatas dari 
ansambel dan dekorasi rumah yang 
berjudul Husn-e-Taairaat yang 
menampilkan teratai, burung merak 

berekor panjang, buah-buahan, flora 
dan fauna – seluruhnya dibuat dengan 
gaya lukisan pichvai kuno. Rumah 
fashion yang berbasis di Chennai, 
WeaveinIndia juga memamerkan 
berbagai kreasi mereka yang diinspirasi 
oleh bordir-bordir yang bertahtakan 
mutiara serta motif-motif taman dari 
pichvais.

Beruntungnya, didorong oleh upaya-
upaya dari para pelanggan baru – seperti 
Singal yang telah memamerkan pichvais 
di berbagai forum-forum bergengsi 
seperti Kochi Biennale, Pameran 
Seni India dan berbagai pameran di 
New Delhi – pichvais terus hidup dan 
membuat kagum para penikmat seni.

atas (kanan ke kiri): 
Sebuah lukisan berwarna 

dari Dewa Krishna sebagai 
Shrinath ji bersama 

kawanan sapinya yang 
menggambarkan waktu 

petang yang dikenal 
dengan ‘gaudhuli’;

Karya seni yang 
bersemangat lainnya 
dari Nathdwara yang 

menggambarkan kawanan 
sapi yang bahagia

Seorang mantan jurnalis senior, Punam Goel 
merupakan seorang penikmat seni dengan 
lebih dari 15 tahun pengalaman dalam 
mendokumentasikan, meneliti dan menulis 
tentang konsultasi seni independen, desain 
pameran dan berbagai bentuk seni lainnya.
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kapal yang kami tumpangi 
ini sepertinya berniat 
untuk memecahkan 
rekor dalam jumlah 
penumpang yang 

diangkut. Dengan mudah 
mengangkut lebih dari seratusan 
orang di atasnya bersama dengan 
belasan sepeda dan beberapa mobil, 
kapal ini perlahan-lahan melaju 
melintasi sungai Brahmaputra 
menuju salah satu pulau sungai 
terbesar di dunia ini.

Majuli merupakan sebuah harta 
karun nasional sebagaimana ia 
merupakan inti dari warisan budaya 
Assam – tradisi neo-Vaihnava abad 
ke-15. Dipimpin oleh orang suci 
Assam dan reformis sosial-agama, 
Srimanta Shankardev dan sang 

murid, Madhavdeva, gerakan religius 
ini memicu kebangkitan budaya 
dan artistik dengan pembentukan 
xatra dan satra (pusat-pusat biara). 
Menerima lahan dan perlindungan 
kerajaan dari Raja-Raja Ahom, 
setiap satra memiliki keahlian 
dalam bentuk-bentuk artistik dan 
spiritual terhadap ekspresi untuk 
menyembah Dewa Wisnu melalui 
musik, lagu, tari dan kisah-kisah dari 
Ramayana dan Mahabharata.

Seni tradisional dari pembuatan 
topeng ini telah dipraktikkan di 
wilayah ini sejak abad ke-17 dan 
terus digunakan pada raas leela dan 
bhaona, sebuah bentuk kuno dari 
teater Assam.

Krishnakant Bora, seorang 
murid magang yang belajar 

Dengan wilayah seluas 350 km persegi, pulau sungai terbesar india ini dengan 
gagah menjadi singgasana di tengah-tengah sungai brahmaputra. pulau ini 
juga merupakan rumah bagi 22 sastra (wihara hindu dan pusat-pusat seni), 
membuatnya menjadi sebuah pusat kegiatan budaya dan artistik

majuli
oleh anuraG malliCK & Priya GanaPathy

toPeng-toPeng

Halaman muka: 
Seorang pengrajin 
sedang membuat 
topeng-topeng untuk 
bhaona (sebuah 
bentuk hiburan 
tradisional dengan 
pesan-pesan religius, 
sangat lazim di Assam)
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atas: Uttar Kamalabari 
Sattra, sebuah tarian 
yang menggambarkan 
Dewa Krishna, 
dipertunjukkan di Pulau 
Majuli

Kiri: Seorang 
penyembah berdoa di 
depan sebuah patung 
dari Samaguri Sattra

kerajinan ini berdasarkan ‘guru 
shishya parampara’ yang tua, 
dengan antusias membuat inovasi 
dan mengenakannya untuk 
mendemonstrasikan setiap karakter 
– dari raksasa berambut perak, Putna 
hingga Bakasura, raksasa bangau, 
dan Aghasura, siluman ular. Seniman 
senior dan lulusan Sangeet Natak 
Akademi, Hem Chandra Goswani 
(Guruji) bergabung dengan kami. 
Sambil duduk di lantai mengenakan 
chaddor (selendang) yang terbuat 
dari kapas mengelilingi pundaknya, 

ia menjelaskan pentingnya tradisi 
dari pembuatan topeng. 

Topeng tersebut dikeringkan di 
bawah matahari dan dicat dengan 
pewarna alami seperti hingul (merah) 
dan hital (kuning), yang bersumber 
dari alam – kayu, dedaunan, batang 
pohon, dan biji-bijian. Warna beguni 
(ungu) didapat dari brinjal, kamala 
terang (oranye) dari jeruk dan 
dhekia (hijau) dari pakis. Menjadi inti 
dari warisan yang telah bertahan 
selama berabad-abad ini, Goswami 
menegaskan kebutuhan dari 
pelestarian terhadap seni mewarnai 
ini. Ia melakukan beberapa lokakarya 
dan kursus di sepanjang Assam, 
Bengal Barat dan Odisha. 

Menyeberangi pulau dengan 
motor sewaan, kami menyaksikan 
berbagai perayaan di beberapa 
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Kapal feri yang penuh 
dengan penumpang dan 
para turis yang tiba di 
Nimati Ghat dari Pulau 
Majuli yang melintasi 
sungai Brahmaputra di 
dekat Jorhat

Menuju kesana
Terbang ke Jorhat dan 
berkendara sepanjang 14 
km ke dermaga terdekat, 
Nermati Ghat, dari dimana 
kapal-kapal ke Kamalabari 
(20 km), perjalanan selama 
satu setengah jam. Minivan 
lokal juga mengantar 
pengunjung ke Garamur, 7 
km jauhnya. Motor/sepeda 
bisa disewa untuk berkeliling. 
 

waktu terbaik untuk 
pergi
Bulan-bulan musim dingin 
mulai dari Oktober hingga 
Maret merupakan waktu 
terbaik untuk berkunjung. 
Raas Leela, sebuah perayaan 
musik, tari dan teater digelar 
di minggu ketiga bulan 
November di berbagai satra. 
Perayaan panen Mishing 
seperti Ali-aye Ligang pada 
pertengahan Februari dan 
perayaan paska panen Porag. 
 

tempat terbaik untuk 
menetap
La Maison, dikelola oleh 
Manjit dan sang istri, 
Nayanamani. Kuliner Mishing 
seperti kukura-kumharaj 
(ayam labu), hahe-bahe 
(bebek bambu empuk) 
dan mule-hule (ikan lobak) 
disajikan di dapur yang 
nyaman ini.

Berkas Fakta

Dipimpin oleh reformis sosial-agama, srimanta shankardev 
bersama sang murid, madhavdeva, gerakan religius di majuli ini 

memicu kebangkitan budaya dan artistik
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Bawah (searah jarum 
jam dari kiri): Pembuat 

topeng dan seniman 
ternama, Hem Chandra 

Goswami sedang 
mempersiapkan topeng-

topeng untuk perayaan 
bhaona; Tradisi topeng 
Assam, bhaona selama 

Perayaan Rongali; 
Para seniman sedang 

membuat kerangka 
topeng dari bambu 

selama Perayaan Rongali

satra. Di Bhogpur, satra tertua yang 
masih ada di pulai ini yang didirikan 
oleh Shankardev pada tahun 1528, 
kami mendengar borgeet (nyanyian 
doa) di naamghar (ruang doa) dan 
menyaksikan sebuah drama yang 
membangkitkan semangat di Garamur 
Satra. Raja-raja Ahom membangun 
sebuah jalanan panjang di tanggul 
tinggi (disebut gar) yang berakhir 
pada sudut ini (mur), karena itulah ia 

dinamai Garamur. Auniati, 
yang berasal dari kata 
auni (menjalar) dan ati 
(daratan tinggi), dibangun 
pada tahun 1693 oleh raja 
Ahom, Jayadhwaja Singh. 
Menjadi satra udasin 

(selibat), para anak-anak muda dicat 
dan didandani seperti perempuan 
untuk mempertunjukkan Apsara 
Nritya (tarian dari nimfa surgawi). 
Ada juga paalnaam (doa renungan), 
gayan-bayan (lagu dan tari) yang 
menggunakan khol dan taal dan 
sebuah pembawaan lagu Dashavatar 
Nritya oleh penyanyi anggun dari 
tari Satriya, Khagendranath Lekharu. 
Shankardev membangun satra Majuli 

ada tiga jenis topeng – mukha bhaona, 
yang menutupi wajah, sedikit lebih besar, 

Lotokoi, dan cho yang raksasa yang terdiri 
dari kepala dan badan
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pertama pada awal abad ke-16 di 
bagian barat; satra ini dinamai Belguri 
sama dengan pohon bilya atau bael 
yang ia tanami. Belguri telah lama 
hilang akibat erosi. Setelah menelusuri 
Natun Kamalabari dan Dakhinpat kami 
kembali ke Samaguri pada waktu senja 
untuk menyaksikan sebuah tontonan 
visual.

Aula tersebut penuh sesak dengan 
orang-orang yang mengayunkan leher 
mereka seraya denting simbal dan 
genderang mengumumkan tibanya 
Goswani bersama rombongannya. 
Dalam sekejap, keajaiban pun dimulai 
dan topeng-topeng Majuli menjadi 
hidup seperti dahulu kala. Kerumunan 
orang yang terengah-engah pun 
tersentak ketika setan-setan 
menunjukkan kemarahan mereka dan 

anak-anak yang ketakutan meringkuk 
ke dada ibu mereka.

Di atas kapal, kami menyaksikan 
air berlumpur Brahmaputra menjilat 
tepinya. Air beriak berkilauan – sebuah 
pengingat akan perlunya melestarikan 
warisan yang terancam punah ini.

Setelah mengakhiri karir medianya dalam 
bidang periklanan, radio, film dan Internet, 
Anurag Mallick & Priya Ganapathy berhenti 
dari kehidupan perusahaan untuk meningkatkan 
spesialisasi mereka dalam menulis di bidang 
perjalanan. ‘Tinggal tak tetap’ di Bengaluru, 

dua pelancong ini mengelola Red Scarab Travel & Media, yang 
menyesuaikan solusi bagi para wisatawan.

atas: Pondok 
panggung sungai 

tradisional yang 
dibangun di atas 

sebuah tanggul di 
Pulau Majuli

Kanan: Seorang 
wanita suku Mishing 

dari Pulau Majuli 
menggendong 

bayinya pada 
sebuah gendongan 

di punggungnya
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sebagaimana trekking menjadi kegiatan untuk keluar dari hiruk pikuk 
kehidupan kota, kami melihat beberapa alasan yang membantu melestarikan 
pemandangan murni yang menarik perhatian kami sejak dahulu kala

jawab hijau
oleh VinayaK surya swami

tAnggung
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ketika saya berjalan dengan susah 
payah melalui jalan berlapis beton 
yang berkelok-kelok menuju 
puncak Kanamo di Lembah Spiti, 
Himachal Pradesh, saya tidak bisa 

tidak mengingat perjalanan saya di wilayah 
yang sama lima tahun lalu ketika tempat 
ini masih berupa sebuah pemandangan 
tandus. Hari ini, bagaimanapun, adegannya 
sangat berbeda. Saya melihat lampu jalan 
surya, sekolah beton dengan murid-murid 
yang bahagia dan struktur sosial yang 
kuat, sesuatu yang hampir tidak ada di satu 
dekade yang lalu. ‘Trekkable’ adalah satu 
kata yang bisa dikaitkan dengan Puncak 
Kanamo, yang memudahkan aksesibilitas. 
Banyak jalan setapak yang mengarah ke 
desa-desa di Kibber dan Chicham dalam 
perjalanan sering dikunjungi baik oleh 
orang-orang yang berpengalaman maupun 
yang masih baru, yang masih baru biasanya 
untuk mendapatkan satu atau dua bulu, 
sebagaimana mereka melakukan trekking 
di sepanjang di ketinggian ini. Lebih 
sering daripada tidak, jejak-jeka kaki besar 
menyebabkan efek buruk pada wilayah ini, 
tetapi skenario yang saya lihat di depan 
saya cukup positif. Saya melihat dengan 
jelas jalan-jalan yang dibatasi, pos-pos 
pemanasan dan sebuah infrastruktur sosial 
yang stabil bagi para wisatawan dan warga 
lokal. Dengan kota-kota yang penuh dengan 
kegiatan, dan aksesibilitas yang menjadi 
sebuah faktor yang menentukan untuk retret 
musiman, garis tipis antara para pelancong 
yang rajin dan penggemar petualangan 
menjadi buram. Selama bertahun-tahun, 

preferensi pelancong juga telah berubah. 
Sekarang, lebih dari sebelumnya, mereka 
lebih memilih untuk melampaui batas-batas 
dari kenyamanan dan pengalaman alam yang 
terbaik, menghasilkan minat yang luas untuk 
melakukan perjalanan ke pedalaman.

Tetapi perubahan bertahap ini 
membutuhkan risiko. Ketika orang-orang 
memilih menjauh dari jalur yang sering 
dilalui dan condong ke lahan yang belum 
dijelajahi, ekosistem di seluruh negeri berada 
di bawah tekanan dalam mengatasi limbah 
yang tertinggal ketika kelompok-kelompok 
besar mulai mengikuti jalur pendakian.

MengIDentIfIkasI sOlusInya
Selama beberapa dekade, lalu lintas di 
beberapa jalur – baik itu lintasan yang 
jauh dari Himalaya yang lebih besar, 
benteng yang terpelihara di sepanjang 
Ghat barat atau bukit-bukit hijau subur dari 
perbatasan utara-timur – telah tumbuh 
secara eksponential. Dengan meningkatnya 
langkah kaki dan beberapa operator 
trek, kerusakan yang ditimbulkan pada 
beberapa ekosistem yang paling sensitif 
mulai menciptakan lubang menganga. 
Pada zaman ini, sangat penting bagi kita 
untuk mengambil tanggung jawab dalam 
memelihara keindahan dan kesucian zona-
zona yang diberkahi secara ekologis di 
jantung pedalaman Himalaya, Dan sedikit 
lembaga-lembaga yang bertanggung 
jawab yang telah muncul dan menerima 
tanggung jawab dalam menemukan solusi 
untuk masalah dari manajemen limbah di 
wilayah-wilayah ini. Selama bertahun-tahun, 

selama tiga tahun terakhir, hampir 50 persen limbah yang 
dikumpulkan telah dialihkan dari tempat pembuangan 

sampah melalui daur ulang

Relawan dari 
WasteWarriors 

dalam perjalanan 
kebersihan di air 

terjun Bhagsu nag 
di perjalanan Trund
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Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable
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atas: Sebuah contoh dari gubuk 
yang dibangun dengan batu bata 
botol. 

Bawah: Kelas pengelolaan limbah 
dilakukan di sebuah sekolah di 
Jaubhari, salah satu desa di jalan 
setapak ke Sendakhpu

Bekerja dengan penduduk 
desa, terutama dengan 
perempuan setempat dalam 
proyek daur ulang, adalah 
hal yang penting. Hal ini 
telah membantu dalam 
memahami potensi limbah 
ekonomi. Proyek-proyek 
yang telah mendorong 
penduduk desa untuk 
menjadi semakin sadar 
dan dipersiapkan untuk 
menangani masalah 
sampah secara mandiri. 
India telah bekerja dengan 
sekolah-sekolah desa untuk 
membangun kesadaran 
terhadap menajemen limbah 
untuk membuat para siswa 
sadar akan hal ini sejak dini. 
Berbagai lokakarya tentang 
masalah ini telah dilakukan 
di lebih dari 30 sekolah di 
berbagai lokasi.

Bukan hanya 
Trekker

organisasi-organisasi ini telah bekerja 
tanpa lelah untuk menjadi perantara 
bagi inisiatif-inisiatif Manajemen 
Limbah Padat (SWM) yang dipimpin 
oleh komunitas di pedesaan, perkotaan 
dan wilayah-wilayah yang terlindungi. 
Ada perasaan apatis dan kurangnya 
kesadaran yang membuat banyak 
perilaku mengubah kebutuhan saat 
ini. Dan setiap rencana ke arah ini, 
harus bekerja dengan dan memiliki 
dukungan dari seluruh pemegang saham 
agar berhasil – trekker, trekking atau 
organisasi wisata, desa-desa, NGO dan 
pemerintah. Visi untuk meninggalkan 
pugunungan asli kita dalam bentuk yang 
lebih baik diresmikan dalam bentuk 
sebuah inisiatif yang disebut dengan 
Green Trails. Idenya adalah untuk 
mengintegrasikan tanggung jawab di 
setiap aspek perjalanan ke zona-eko 
yang memiliki banyak keindahan, tetapi 
tidak memiliki metode atau infrastruktur 
yang tepat untuk mengatasi timbunan 
sampah yang semakin meningkat.

Jalan yang Jarang DIlaluI
Sejak awal, beberapa insiatif dari 
Waste Warriors telah berkembang 
berlipat ganda. Dimulai dengan solusi 
inovatif akan limbah organik dan padat, 

program-program ini telah berkembang 
dengan memasukkan konsep pembersihan 
seluruh wilayah dengan mengatur tempat, 
gerakan pembersihan mingguan, tempat 
sampah dan beberapa tempat pengumpulan 
limbah yang menyederhanakan masalah 
pemilahan limbah. Ambil sebagai contoh 
langkah besar yang mereka ambil dalam 
mencapai kebijakan nol limnbah di air 
terjun terkenal, Bhagsu di Dharamsala. 
Langkah terobosan lain yang digabungkan 
oleh para Indiahikes adalah mengalihkan 
limbah dari tempat pembuangan sampah 
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yang menyebabkan keracunan sumber 
daya kronis baik di tanah maupun bawah 
tanah. Selama tiga tahun terakhir, hampir 
50 persen limbah yang dikumpulkan 
telah dialihkan dari tempat pembuangan 
sampah melalui daur ulang. Indiahikes, di 
sepanjang jalan, telah mengadopsi filosofi 
Gandhi: “Anda harus menjadi perubahan 
dari apa yang anda lihat di dunia”. “Kami 
mulai mengidentifikasi limbah yang 
kami hasilkan sebagai sebuah organisasi 
dan bekerja tentang cara-cara untuk 
menanggulanginya. Kami bergerak untuk 
mendesain ulang menu kami serta juga 
menyingkirkan barang-barang paket. Pada 
trek, kami berkolaborasi dengan dhabas 
dan mendidik mereka tentang pemisahan 
sampah dan pengomposan sampah 
organik pada sumbernya. Kami membantu 
mereka menurunkan limbah secara rutin. 
Banyak dari mereka telah mengubah menu 
mereka untuk memperkenalkan produk 
lokal dari pada makanan olahan,” kata 
Lakshmi, yang memimpin inisiatif Green 
Trails (Pelatihan dan Induksi) di Indiahikes.

MObIlIsasI yang efektIf
Anggota-anggota dari insiatif ini 
sedang berinovasi di semua bidang. Dari 
mendesain toilet ramah lingkungan yang 
beroperasi pada suhu di bawah nol hingga 
manajemen energi dan konservasi. Mereka 
juga sedang bekerja dalam menurunkan 
jejak karbon limbah yang dapat didaur 
ulang dan tidak dapat didaur ulang dari 
gunung-gunung melalui kantong ramah 
lingkungan yang telah menjadi suatu 
kewajiban pada setiap kelompok yang 
dipimpin oleh Indiahikes. Dan hasilnya 
pun telah tampak. Di jalan-jalan setapak 
yang mengarah ke Sandakphu (salah satu 
puncak tertinggi di perbatasan India-
Nepal) dan Lohajung (base camp untuk 
perjalanan menuju danau Roopkund), 

Rencana Jejak Hijau lengkap yang diformulasikan oleh para hiker India guna membalikkan dampat kerugian 
ekologi dari olagraga trekking di trek-trek populer di sepanjang Himalaya di India. Sebuah inisiatif yang ditujukan 
untuk mengurangi, mendaur ulang dan dengan tepat membuang limbah dengan bantuan dari komunitas-
komunitas lokal
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metode pemisahan dan pengunduran 
sederhana ini telah mengarah kepada 
apa yang dapat hanya disebut sebagai 
‘restorasi eko masif’. Sejak awal, 
perhitungannya menghasilkan lebih 
dari 54.000 kg sampah yang telah 
dikumpulkan. Penggunaan kantong 
plastik telah berkurang secara signifikan. 
Toilet kompos kering memastikan bahwa 
limbah manusia tidak mencemari sumber 
air dan juga menjadi pupuk kandang 
yang kaya untuk tanah pada dalam waktu 
enam bulan terakhir. Kebijakan untuk 
tidak mencuci di dekat aliran air telah 
membantu mengurangi masuknya limbah 
pencucian ke aliran air utama.

MeWuJuDkan vIsI
Ketika Green Trails mendapatkan 
perhatian, para anggota pendiri 
di Indiahikes menyadari perlunya 
menciptakan perubahan dalam perspektif 
dan pemikiran. Mengidentifikasi manfaat 
besar dari berada di luar ruangan dan 
mengelolanya dengan cara yang paling 
sedikit berdampak pada alam adalah hal 
yang paling penting.  Terdapat sebuah 
kesadaran yang meningkat pada masalah-
masalah limbah pada jalur trekking. Green 
Trails telah berhasil untuk menormalkan 
praktek-praktek berkelanjutan dasar 

Sandakhpu membutuhkan 
sebuah manajemen limbah 
sepanjang lima tahun penuh 
karena merupakan tujuan 
wisata yang banyak dicari. 
Kaushik Banerjee, Petugas 
Pengembangan Blok Bijanbari 
(Bengal Barat), mengadopsi 
gagasan batu bata botol, dan 
menggunakan batu bata botol 
untuk membangun dinding, 
toilet dan bangku untuk desanya. 
Sistem pengumpulan sampah 
bulanan untuk semua desa di 
jalan setapak sudah ada selama 
lebih dari satu tahun.

Preseden 
Sandakhpu

upCyCling 
MagiC 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

Over

of waste composted 
every year

20,055 kg

dalam kebanyakan rute-rute trekking 
di Himalaya. Cara-cara tradisional yang 
mengerahkan peraturan-peraturan dan 
aturan yang ketat telah memungkinkan 
jalan bagi kolaborasi dan regulasi mandiri. 
Dialog-dialog yang mendiskusikan 
perlindungan yang lebih besar hingga 
zona-zona ramah lingkungan sensitif 
telah dimulai dan banyak wilayah di 
seluruh negeri sedang bergerak menuju 
norma-norma khusus yang memastikan 
pertumbuhan berkelanjutan dan positif 
untuk wilayah-wilayah yang ditentukan. 
Menuju ke depan, berbagai organisasi 
telah bergerak untuk merancang cara-
cara di mana limbah dapat ditangani 
secara efisien pada sumbernya. Upcycling 
tampaknya merupakan pilihan yang logis 
– sederhana, efektif dan mudah diukur. 
IndiaHikes telah mengikat wanita di 
desa-desa lokal untuk membuat produk 
daur ulang – yang memastikan stabilitas 
keuangan dalam prosesnya – dan kini 
menggambarkan masalah limbah sebagai 
masalah yang dapat dengan mudah 
diselesaikan.

Kanan: Para relawan 
sedang mengambil botol 

plastik dan tas plastik yang 
ditinggalkan oleh para 

trekker di jalur Jaubhari ke 
puncak Sandakhpu

Vinayak Surya Swami merupakan jurnalis 
asal Delhi. Ia memegang gelar sarjana 
teknik mesin dan telah bekerja dengan 
Angkatan Laut India.
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sebagaimana angit ribut dari pergantian 
musim hujan ke musim gugur, kami 
berkunjung ke berbagai wilayah di india dan 
menyuguhkan anda, beberapa perayaan ikonik 
dan penuh warna dari seluruh negeri ini

SebuAh 
MoSAIk Penuh 

Warna

HARI 
K EMERDEK A AN
Merayakan kemerdekaan India dari 
Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947, 
negara ini melangsungkan Hari 
Kemerdekaannya yang ke-73 tahun ini

Atas: Polisi Assam selama gladi bersih 
perayaan Hari Kemerdekaan di 
Guwahati, Assam 
kanan: Para siswa dari sebuah sekolah 
di Ahmedabad selama perayaan Hari 
Kemerdekaan
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B A L A P 
P E R A H U 
T R o F I  N E H R U
Aliran sungai Alappuzha yang 
tenang di Kerala diubah menjadi 
lautan manusia sebagaimana 
ribuan orang berkumpul demi 
menyaksikan vallam kali atau 
balapan perahu ular tradisional 
yang digelar pada hari Sabtu 
kedua bulan Agustus setiap 
tahun. 
atas: Tim-tim perahu ular saling 
bersaing dalam balapan Perahu 
Trofi Nehru

Kanan: Sebuah percobaan time-
trial dari satu tim perahu ular, 
yang berpartisipasi dalam 
balapan tersebut
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Dahi handi, yang dirayakan di maharashtra 
sekitar Janmashtmi merupakan sebuah 

perayaan hindu tradisional yang 
merayakan hari lahirnya Dewa krishna

J A N M A S H T M I / 
D A H I  H A N D I
Berdasarkan legenda dari Dewa 
Krishna yang mencuri mentega ketika 
ia kecil, dahi handi yang melibatkan 
pembuatan dari sebuah piramida 
manusia dan menghancurkan pot 
tanah yang diisi dengan dadih yang 
diikat pada ketinggian tertentu.

Kiri: Para pemuda berjatuhan dalam 
percobaan untuk membentuk 
piramida manusia untuk 
menghancurkan dahi handi, di Mumbai

Bawah: Anak-anak berpakaian seperti 
Govinda (nama lain dari Dewa Krishna) 
selama perayaan Janmashtmi di Ajmer
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P e r AyA A n  P A n e n 
l A d A k h
Perpaduan yang hampir sempurna dari tradisi Asia, Tibet dan 
India utara, perayaan panen ini merayakan sebuah panen yang 
berlimpah dan dimulai dengan prosesi penuh warna yang 
melibatkan tari-tari, doa-doa dan kontes-kontes tradisional

bawah: Terompet-terompet perayaan panen Ladakh di Biara 
Tikse di Ladakh
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R A K S H A 
B A N D H A N
Para wanita mengikat rakhi 
di pinggang-pinggang 
para Pasukan Pengamanan 
Perbatasan (BSF) selama 
sebuah upacara yang 
melangsungkan perayaan  
raksha bandhan di 
Perbatasan India-Pakistan 
di Wagah, Punjab
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T E E J
Perayaan Teej, yang dirayakan 
oleh para wanita di seluruh 
wilayah utara India, didedikasikan 
kepada Dewi Parvati dan 
persatuannya dengan Dewa 
Shiva. Di beberapa wilayah negara 
ini, perayaan ini juga merayakan 
hasil musim hujan yang melimpah

Atas: Seniman rakyat Rajasthan 
mengambil bagian dalam sebuah 
prosesi Teej di Jaipur, Rajasthan

kiri: Wanita-wanita India 
mengambil bagian dalam 
perayaan Teej di Amritsar, Punjab
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PAMERAN TARNETAR
Berdasarkan legenda swayamvara 
Draupadi, pameran ini merupakan 
sebuah perayaan dari tarian rakyat, 
musik, kostum dan seni suku Gujarat, 
yang dipusatkan pada warna, romansa 
dan musik

Atas: Seorang pria dari komunitas 
Bharward mengenakan pakaian 
tradisional

kiri: Sebuah ciri khas dari pameran ini 
adalah Tarnetar chhatri (payung) yang 
dihiasi dengan hiasan cermin, sulaman 
rumit dan kain tenun
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supermodel, rachel hunter, jatuh cinta dengan india, sebuah 
negara yang telah membantunya terhubung dengan makhluk 
di dalam dirinya. ia membawa kami pada sebuah perjalanan 
ke tujuan spiritual terfavoritnya, varanasi dn rishikesh

bagi peziarah
SebuAh keMAjuAn
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Pemandangan 
matahari terbit di 

atas Sungai Ganga 
di Varanasi
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Kiri: Berbagai ritual 
untuk Ganga aarti 
yang dilakukan oleh 
para pendeta di 
Dashashwamedha Ghat

Adalah pada tahun 2015, ketika saya 
melakukan syuting serial televisi, Tour 
of Beauty saat saya mendarat di New 
Delhi untuk bermalam. Ketika saya 
berjalan keluar dari bandara, pikiran 

saya sudah penuh dengan kebahagiaan; seketika saya 
tidak sabar untuk menelusuri sesuatu hal yang asing 
tetapi, terasa sangat familiar. Saya bermalam di salah 
satu hotel terdekat dan esok paginya saya terbang 
ke Varanasi. Sementara pilihan saya ini mengejutkan 
banyak orang, dalam diri saya, saya menyadari, ini 
adalah keputusan terbaik yang pernah saya lakukan. 
Kota ini sangat intens, magis dan berubah-ubah. 
Salah satu kota tertua dan tersuci di dunia, dikatakan 
bahwa konon, Dewa Shiva tinggal di sini. Beberapa 
orang mungkin merasakan budaya semarak Varanasi 
sedikit berlebihan untuk pertama kali 
tetapi seseorang harus sedikit sabar 
untuk mengerti kota tua ini. Seseorang 
harus menunggu untuk warisan Varanasi 
yang hidup mengungkapkan dirinya, satu 
lapisan yang memabukkan sekali waktu.

Varanasi, dengan kehangatan 

ilahiah dan pengabdiannya, memiliki kepentingan 
spiritual yang besar, yang menarik umat dari seluruh 
dunia. Saya juga telah datang kesini untuk mencari 
kepercayaan; untuk mengisi kembali jiwa dan untuk 
mencari jalan hidup yang berlawanan dengan apa 
yang dunia barat ikuti.

Pagi pertama saya di Varanasi dimulai dengan 
suara nyanyian dari kuil terdekat. Langit masih 
gelap di luar ruang hotel saya pada saat itu, tetapi 
seakan-akan kota ini sudah bangun, bersiap untuk 
melakukan pekerjaan sehari-hari dari Tuhan. 
Sebagaimana saya berjalan di sepanjang tepi 
Sungai Ganga, salah satu sungai tersuci di India, 
saya menyadari bahwa bukan hanya pemandangan 
matahari terbit yang spektakuler yang membuat 
pagi tersebut spesial. Juga orang-orang dan atmosfer 

Di varanasi, terdapat sebuah kuil di setiap 
belokan dan satu di setiap gang- seseorang 
harus menikmati kota ini untuk merasakan 
pengabdiannya



Kuil dewa Vishwanath
Kuil Shiva utama di Varanasi, Dewa 
Vishnawath Mandir, terletak di 
dekat Dwashasamedh Ghat dan 
ke sana orang dapat pergi untuk 
menikmati jiwa kota ini.

jalan-jalan pagi
Gang-gang kota kuil ini berbentuk 
sebuah labirin kehidupan; bersama 
para pemilik toko yang menyapu 
jalan-jalan kosong, dan banyaknya 
karangan bunga dipersembahkan 
untuk para dewa yang dijual di 
kios-kios disana.

toko sari
Sebuah sari Banarasi (kini 
Varanasi) merupakan salah satu 
dari kain yang terbaik yang 
diproduksi di India dalam hal pola 
desain yang rumit dari emas dan/
atau perak yang disulam pada 
sutranya.

Hal-hal yang 
wajib dilakukan
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atas: Sebuah toko 
tradisional sedang 
memamerkan alat-alat 
musik di Varanasi

Bawah: Sebuah 
pemandangan kota suci 
Varanasi dan sungai Ganga
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religius dari kota ini yang membuat 
pengalaman tersebut sangat spesial.

Sebagaimana matahari terbit di atas 
sungai Ganga, menyala merah, membentuk 
siluet perahu-perahu di sekitarnya, kota ini 
pun memulai ritual awal untuk mandi dan 
memberi penghormatan terhadap para dewa 
dan dewi dengan doa-doa. Udara dipenuhi 
dengan orang-orang yang berdoa, nyanyian 
kuil dan suara dentingan bel di kuil-kuil, 
yang mana seorang pendeta menjelaskan 
bahwa hal tersebut dilakukan untuk 
membangunkan para dewa. Sebagaimana 
kota ini menjadi hidup, sungai ini pun sama. 
Para jemaat menawarkan doa-doa mereka 
untuk sungai ini dan dewa Matahari, anak-
anak melompat ke air membuat percikan 
keras dan gembira, para penggemar yoga 
mempraktikkan asana pada anak tangga di 
sepanjang tepi sungai ini, sementara para 
nakhoda perahi mempersiapkan perahu 
mereka untuk melakukan perjalanan pagi 
yang mesmerik. Ketika saya duduk pada 
sebuah perahu, goyangan hipnotisnya 
menggetarkan indra saya, dan kota Varanasi 

Kiri: Situs Buddha 
suci, yang terletak di 
dekat Varanasi

Bawah: Sebuah 
meditasi sadhu India 
di sebuah kuil di 
dekat sungai Ganga
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terlihat terbit dari sungai, seperti sebuah visi 
dan mimpi.

Kemudian pada hari yang sama, saya 
berkesempatan untuk mengunjungi ghat, 
Manikarnika, tempat dimana kremasi orang 
meninggal dilakukan untuk ritual agama 
Hindu. Saya mengamati orang-orang terdekat 
sedang memberi penghormatan kepada 
mereka yang telah meninggal dunia dan 
mencari keselamatan. Seolah-olah terlihat 
seperti kehidupan menyelesaikan siklusnya di 
kota ini.

Pada akhirnya, penelusuran Varanasi 
membawa saya ke kuil Sankat Mochan, yang 
didedikasikan untuk Dewa Hamumana. 
Kuil kuno yang terselip di jalan-jalan 
kecil yang tenang ini sangat unik akan 
kesederhanaannya. Dengan Hamumana 
Chalisa (doa-doa) agung yang dinyanyikan 
serta monyet-monyet, binatang favorit para 
Dewa, berkeliaran bebas di halaman kuil ini, 
sangat menarik untuk hanya duduk di lantai 
dan menyaksikan orang-orang barlalu-lalang.

Di Varanasi, seseorang harus menikmati 

kota ini untuk merasakan pengabdiannya. Saya 
ingat pada suatu malam, ketika saya kembali 
ke Varanasi tahun lalu, saya duduk pada kaki 
tangga dari Kuil Vishwanath, mendengar 
nyanyian-nyanyian doa ini. Sebagaimana 
saya duduk di sana, ritme dari nyanyian ini 
bergema jauh di dalam saya, saya merasa saya 
telah terlahir kembali! Varanasi melahirnya 
jalan pemikiran baru, memungkinkan Anda 
untuk membukan keajaiban batin Anda dan 
membuat Anda melihat kehidupan seolah-
olah dari mata seorang anak yang penasaran. 
Tarik dan hela napas Anda untuk membuat 
keajaiban ini dimulai.

rIshIkesh
Setelah Varanasi, adalah Rishikesh, kota 
spiritual dan yoga di Uttarakhand, yang 
berada di Himalaya dan kota ini merupakan 
kota favorit bagi saya di India. Kota ini 
memiliki sungai Ganga yang mengalir dan 
kerumunan orang yang membelok ke sebuah 
aarti yang megah (sebuah ritual lampu 
yang digelar di tepi sungai Ganga) setiap 

atas: Sebuah 
pemandangan dari 

Ram Jhoola yang 
ikonik, sebuah 

gantung kawat di 
Rishikesh



Hal-hal yang 
wajib dilakukan

yoga di rishikesh
Terdapat beberapa tempat dimana 

seseorang dapat belajar dan 
mempratikkan yoga dan mendapatkan 

pengalaman dari beberapa tempat-
tempat meditasi yang paling tenang, 

seperti gua Vashishtha, dimana 
legenda mengatakan orang suci, 

Vashishtha konon bermeditasi

rishikesh kuno
Kota tua Rishikesh merupakan sebuah 
pusat pasar yang sibuk, dengan toko-

toko kecil yang memperjual-belikan 
persediaan puja. Berjalan di sekitar 

Rishikesh merupakan hal yang ajaib dan 
setiap pemandangan yang Anda lihat 

akan tetap terpatri dalam pikiran Anda.

ganga aarti
Malam aarti disini merupakan hal 

favorit bagi saya. Saya menghabiskan 
waktu matahari terbenam dengan 

menonton ritual api dan orang-orang 
yang menawarkan persembahan 

bunga ke sungai ini. Pemandangan ini 
sangat transformatif untuk disaksikan 

dimana terdapat lampu-lampu yang 
mengapung dan menghilang di 
sungai seiring larutnya malam.
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atas: Sang penulis setelah aarti 
malam di ghat-ghat dekat Rishikesh

Kanan: Para penggemar sedang 
menikmati arung jeram di sungai 

Gangga di Rishikesh



 |  83  |

atas: Pemandangan 
indah dari kuil Sri 

Triyambakeshwara di 
Rishikesh

Bawah: Doa-doa 
(aarti) dipanjatkan 

bersama lampu-lampu 
tanah liat ke sungai 
Ganga yang dicintai

malamnya. Sementara di Varanasi, Ganga 
merupakan sebuah pemandangan yang luar 
biasa: kuat namun tenang, di Rishikesh, sungai 
ini meluncur menuruni gunung. Saat malam 
tiba, kota ini sangat transformasional untuk 
menyaksikan lampu-lampu berkelap-kelip 
yang mengapung di atas sungai, hilang seiring 
larutnya malam.

Kuil Kunjapuri Devi juga merupakan sebuah 
pemandangan yang magis. Sewa seorang 
pemandu wisata untuk menikmati hal magis 
dari kuil yang menghadap ke pegunungan ini 
saat matahari terbit. Sambil bernyanyi atau 
hanya duduk tenang saat Anda menyaksikan 

matahari terbit di Himalaya. Para pendeta 
memberi keberkatan kepada para jemaat ketika 
kuil ini dibuka. 

Kota ini merupakan sebuah perpaduan dari 
kenikmatan: lassi rasa mawar, makanan pedas 
jalanan, aroma dupa yang manis, percakapan 
yang ramai dan bahkan sapi-sapi yang berdiri 
di luar toko, menunggu makan. Saya tidak 
menemukan hiburan di sembarang kuil di kota 
ini; kuil ini adalah seluruhnya sebuah bagian 
dari perjalanan spiritual. Tidak hanya untuk 
saya, ziarah agung di India telah menjadi bagian 
yang penting bagi banyak orang, untuk sekedar 
melihat ke dalam, upaya menghilangkan ego 
manusia dan memberikan kesempatan bagi 
seseorang untuk menelusuri kehidupan secara 
penuh. Ada pepatah mengatakan: “Sementara 
seluruh dunia bepergian keluar, India pergi ke 
dalam”. Ini adalah janji India bagi setiap jiwa; 
sebuah janji yang sedang dipenuhi selama 
berabad-abad. Rangkul negeri ini dan India 
akan selamanya mencintai Anda. 

Rachel Hunter merupakan seorang supermodel 
dari Auckland, Selandia Baru, yang memulai karir 
suksesnya dari umur tujuh belas tahun. Ia baru saja 
merilis buku terlaris yang menceritakan pengalaman 
luar biasanya sementara syuting pertunjukkannya 

‘Rachel Hunters Tour of Beauty’. Rachel secara formal mempelajari 
praktik-praktik kuno yoga di kaki bukit Himalaya.
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sinema hindi telah melalui perjalanan jauh sejak 
tahun 1913, ketika Dadasaheb phalke membuat 
film tanpa suara perdananya, raja harischandra. 
Dengan meningkatnya permintaan dan apresiasi 
global, film-film bollywood kini menjadi tren di 
seluruh dunia

oleh aarti KaPur sinGh

Pada saat itu tahun 2006. Saya 
sedang berkelana di Bazar 
Rempah-Rempah di Istanbul. 
Terasa seperti rumah bagi saya 
– harum yang familiar dari kayu 

manis, jintan, daun salam dan sejumlah 
rempah-rempah lainnya. Tapi apa yang 
membuatnya bahkan lebih baik adalah 
para pedagang lokal yang menyanyikan 
“Awaara hoon” sebagaimana ia memberi 
isyarat kepada saya untuk mengunjungi 
kiosnya! Saya pernah mendengar sebuah 
film yang dibintangi Raj-Kapoor yang 
menjadi hit di wilayah Uni Soviet. Pada 
sebuah klub malam di Warsaw, saya 
mencoba untuk mencocokkan langkah 
dengan teman-teman Polandia saya 
sebagaimana mereka berdendang 
mengikuti lagu Tere bina kick mujhe milti 
nahi dan gagal total! Bukan lebai. Lagu-

Bintang film 
laga, Jackie Chan 

(Kanan) dan 
aktor Bollywood 

India, Sonu Sood 
menghadiri sebuah 

acara promosi di 
Mumbai

bollyWood

melewati 
 batas
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lagu Bollywood juga dinyanyikan dari 
Malaysia hingga Maroko, film-filmnya 
disewakan di Kuala Lumpur dan Kenya 
dan para poster para bintangnya 
dipajang dari Cina hingga Kolombia 
dan juga dibuatkan patung lilin di 
Madame Tussauds’.

kOneksI eMOsIOnal
Seorang penerbit asli Indo-Jerman 

dan berbasis di Cologne, Nasim 
Khan mengakui permintaan yang 
terus meningkat akan informasi 
terkait sinema Hindi dan seluruh hal 
yang menyangkut  Bollywood. Pada 
tahun 2006, ia meluncurkan sebuah 
majalah Bollywood berbahasa Jerman 
berjudul Ishq. 

Nasim Khan, yang juga bermitra 
dengan seorang perusahaan distribusi 
film Bollywood, mengatakan bahwa 
hal ini merupakan sebuah kejutan 
besar. “Lebih dari dua juta orang 
telah menonton film-film ini.” Film 
tersebut memiliki sebuah dampak 
yang besar pada para wanita Jerman. 
Ia menyimpulkannya dengan cukup 
baik: “Bollywood sebenarnya sedang 
mengisi celah yang ada di kalangan 
masyarakat Barat selama 30-40 tahun. 
Cinta dan romansa yang penuh gairah 
telah semakin hilang di Hollywood. 
Hollywood kini menguatkan diri 
pada bidang teknologi tetapi banyak 

atas: Artis Bollywood, 
Priyanka Chopra dan artis 

AS, Abigail Spencer tiba 
untuk menghadiri upacara 
pernikahan dari Pangeran 

Inggris, Harry, Adipati 
Sussex, di Windsor;

Bawah: Aktor Bollywood, 
produser dan sutradara, 
Randhir Kapoor berpose 

pada karpet merah dengan 
para Juri dari Perayaan Film 

Internasional Moskow 
ke-38 di Moskow
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InDIa telah terbuka kePaDa DunIa. kaMI suDah 
MulaI Melakukan shOOtIng DI lOkasI asIng saat 
InI. kaMI Juga MengunDang banyak talenta asIng. 
Itulah MengaPa Daya tarIk kaMI kInI lebIh glObal.

imtiaz ali
Sutradara film

film tentang perasaan telah hilang. 
Mereka sedang mencari momen-
momen ini. Bollywood kini mengisi 
celah-celah ini.”

MeMbuat bIsnIs Masuk akal
Selama beberapa tahun, Bollywood 
telah muncul dengan identitasnya 
sendiri di industri film global. 
Bollywood merupakan pemimpin 
global dalam produksi film-film dengan 
jumlah film yang mengejutkan sebesar 
27,000 film dan ribuan film pendek.

Sejarahnya, industri film di 
India telah tumbuh pada tingkat 
pertumbuhan lebih dari 10%. Melihat 
ke depan, industri ini diprediksi akan 
tumbuh pada tingkat 11.5% dari tahun 
ke tahun dan mencapai total realisasi 
kotor sebesar 238 miliar Rupee (3.7 
miliar Dolar AS) pada tahun 2020.

“Pasar luar negeri masih belum 
menjadi program pemasukan utama 
bagi sinema India tetapi hal ini pasti 
akan segera terjadi. Para penonton, 
distributor dan peserta pameran kini 
lebih mudah menerima konten India 
saat ini dibanding dengan masa lalu. 
Konten India kini melampaui penonton 
diaspora di pasar luar negeri,” kata 
Aamir Khan, yang membintangi film 
Dangal, dan membuat Bollywood 
menyadari potensinya di Cina.

Pengakuan glObal
Pesta bagi Bollywood baru saja dimulai. 
Hal ini tidak hanya menyangkut 
tentang para diva yang berjalan 

atas: Aktor, Wang Baoqiang menghadiri sebuah 
acara media untuk film, Buddies, di India

Bawah: Aktor Bollywood, Aamir Khan (Kanan) 
bertemu dengan para siswa dari Akademi Seni 

Sulukule di wilayah Fatih, Istanbul, Turki
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atas: Para seniman India melakukan sebuah pertunjukan 
Bollywood Musical, Taj Express di Zorly Performing Art Center di 
Istanbul, Turki

Bawah (Kiri): Aktor Bollywood, Shahid Kapoor (Tengah) 
melakukan pertunjukkan panggung selama sebuah Perayaan 
di Stadium MetLife di New Jersey; (Kanan) Penyanyi Playback, 
Shreya Ghoshal melakukan pertunjukan panggung di Royal Albert 
Hall di London, Inggris

cinta dan romansa yang penuh gairah telah semakin hilang di 
hollywood. hollywood kini menguatkan diri pada bidang teknologi 
tetapi banyak film tentang perasaan telah hilang. mereka sedang 

mencari momen-momen ini. bollywood kini mengisi celah-celah ini.
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di karpet merah di Cannes, tetapi 
juga tentang film-film kita yang 
dipamerkan di beberapa perayaan 
film global lainnya. Di antara banyak 
film yang menemukan potensi India 
beberapa tahun yang lalu, kita harus 
mengatakan film Jai Ho terhadap 
sutradara Hollywood, Danny Boyle. 
Dengan sejumlah nama-nama besar 
dari bintang-bintang Bollywood dan 
Hollywood, sutradara pemenang 
Oscar ini tidak hanya pernah membuat 
film di India, tetapi juga menggelar 
sebuah pemutaran film perdana di 
Mumbai, dimana cerita ini berasal. 
Dari rumah-rumah produksi yang 
berkolaborasi dengan para pemain 
internasional hingga beberapa 
sutradara lain yang melihat Bollywood 
sebagai inspirasi – Bollywood kini telah 
menjadi magnetis! Christien Tinsley 
(yang pernah bekerja di film seperti 

Catwoman), dan Dominique Till dari 
film terkenal The Lord Of The Rings, 
datang dengan tas-tas dan alat rias 
mereka beberapa tahun yang lalu, 
ketika mereka mengubah Amitabh 
Bachchan menjadi Auro setiap hari 
untuk film Paa.

Barangkali semangat, energi, 
dan identitas yang sepenuhnya 
berbeda dari film-film Bollywood 
yang tampaknya mengikuti film-film 
Hollywood. Industri sinema India 
telah mencapai puncaknya pada 
level internasional dan kini mencapai 
ketinggian baru.

Aarti merupakan seorang penulis independen 
dengan pengalaman selama hampir dua dekade 
di berbagai media. Setelah mendapatkan gelar 
doktor dalam studi-studi film, kini ia sedang 
menikmati hasratnya untuk menemukan 

dunia. Ia menulis tentang dunia makanan, kemewahan, film, 
perjalanan, kebugaran dan selebriti.

Kiri atas: Vaani Kapoor 
dan Ranveer Singh 

menghadiri sebuah sesi 
pemotretan untuk film 
mereka di London, UK;

Kiri atas: Videografer, 
Mike Scott mengambil 

adegan untuk edisi 
keempat dari film 
seri Hate Story di 

Millennium Bridge di 
London, Inggris

sInergI yang cOcOk, Peluang yang besar. InDIa MeMIlIkI 
POPulasI terbesar keDua DI DunIa. sIneMa InDIa Dan 
bOllyWOOD kInI MeMIlIkI DaMPak glObal.

anil Kapoor
Aktor Bollywood
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P I K I R A N ,  R A G A  D A N 
M U S I K

•	 Pada tahun 2004, Penghargaan Grammy bagi 
musik tradisional terbaik dipersembahkan 
kepada para biksu India dari Biara Palpung 
Sherab Ling (Himachal Pradesh) atas album 
mereka, Sacred Tibetan Chant 

•	 MS Subbulakshmi adalah orang India pertama 
yang melakukan pertunjukkan di Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Oktober 1974. Ia 
merupakan musisi India pertama yang 
dianugerahi dengan Penghargaan Ramon 
Magsaysay, Padma Bhushan dan penghargaan 
Padma Vibhushan (1954 dan 1975).  

•	 AR Rahman menjadi orang India pertama yang 
memenangkan Penghargaan Grammy Individual 
dan dikreditkan dengan sebuah kemenangan 
baik di Penghargaan Oscar dan Grammy.

P E N C A R I A N  P E N G E TA H U A N  
Perjalanan di bidang luar angkasa bagi India sebenarnya telah 
memicu program luar angkasa yang sukses pada saat ini. Pada 

tanggal 21 November 1962, India meluncurkan sebuah roket bernama 
Nike-Apache untuk menyelidiki atmosfer atas wilayah tersebut dan 
penelitian luar angkasa dari Stasiun Peluncuran Roket Khatulistiwa 

Thumba di Kerala. Upaya ini merupakan awal dari perjalanan panjang 
yang juga menandai dimulainya Organisasi Penelitian Luar Angkasa 

India (ISRO) pada tahun 1969. Tepatnya, Gereja St Mary Magdalene di 
Thumba juga menjadi rumah bagi sebuah museum luar angkasa.

K E S A N
KESAN

INDIA
Kenali negara Anda sedikit lebih banyak 
dengan beberapa fakta menarik berikut

India juga dikreditkan dengan produksi mangga 
tertinggi di dunia. Cinta bagi ‘raja buah-buahan’ juga 

dirayakan pada perayaan Mangga Internasional 
tahunan. Produksi mangga India mencapai 40% dari 

total mangga yang diproduksi di seluruh dunia. 
Mangga-mangga di negara ini juga dimanfaatkan 
untuk membuat berbagai macam jenis hidangan 

seperti acar, bubuk rempah buah yang disebut aamchur 
dan berbagai macam saus serta minuman tajam!

dengan jumlah lebih dari 53 juta 
ton, India merupakan produsen 
susu terbesar di dunia. Wilayah-
wilayah India seperti Rajasthan, 
Uttar Pradesh, Gujarat dan 
Maharashtra ialah diantara produsen 
susu terbanyak di negara ini.

K E R J A  K E R A S Teh merupakan salah satu minuman yang paling 
umum dinikmati di negara ini. Bagaimanapun, 
secangkir masala chai yang panas tidak akan 
ada tanpa sebuah penelitian yang baik, 
India juga merupakan rumah bagi 
stasiun penelitian teh tertua dan 
terbesar. Didirikan pada tahun 
1911, Stasiun Experimental Tocklai 
di Jorhat, Assam telah 
berkontribusi terhadap 
perkembangan industri teh di India.
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