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PERAYAAN KABIR
Perayaan ini bertujuan untuk 
menciptakan kesadaran kepada semua 
orang tentang pesan dari penyair 
mistis suci abad ke-15. Pemutaran film 
dokumenter yang diikuti oleh diskusi 
yang difasilitasi, musik rakyat langsung 
dan sesi cerita merupakan bagian dari 
acara tiga hari ini. 
  
KAPAN: 7-10 Januari 
DIMANA: Maharashtra, Mumbai

PAMERAN BUKU DUNIA DELHI 
Diselenggarakan oleh Kepercayaan 
Buku Nasional, Pameran Buku Dunia 
New Delhi (NDWBF) menawarkan 
sebuah peluang yang unik bagi para 
pecinta buku untuk menambahkan 
isi pustaka mereka. Beberapa seminar 
sastra dan diskusi juga diselenggarakan 
selama pameran ini.

KAPAN: 9-17 Januari
DIMANA: New Delhi

PERAYAAN SASTRA JAIPUR
Beberapa dari penulis dan pemikir 
terhebat di dunia dari seluruh 
penjuru dunia datang bersama untuk 
menghadiri Perayaan Sastra Jaipur 
di Pink City. Tahun ini, acara lima 
hari ini akan menjelajahi isu seperti 
pembajakan, migrasi dan perubahan 
navigasi.

KAPAN: 21-25 Januari
DIMANA: Rajasthan, Jaipur

PAGELARAN SENI 
KALA GHODA
Acara ini mewujudkan sebuah 
kaledoskop musik, tarian, teater, 
sastra, stan, sinema, lokakarya, seni 
visual, desain perkotaan, arsitektur 
dan jalan warisan.

KAPAN: 6-14 Februari
DIMANA: Maharashtra, Mumbai

FESTIVAL SURFING 
INDIA 2016
Festival Surfing India ini bertujuan 
untuk memperkenalkan budaya 
surfing kepada para penonton 
melalui instruksi, film dan musik. 
Festival ini tidak hanya tentang 
surfing tetapi juga tentang musik 
dan perayaan yang bagus.

KAPAN: 7-9 Februari
DIMANA: Odisha, Puri

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA

PERAYAAN OLAHRAGA 
KILA RAIPUR
Setiap tahun Ludhiana berfungsi 
sebagai sebuah tempat tujuan bagi 
para penggemar olahraga. Orang-
orang berkumpul di Kila Raipur untuk 
menyaksikan jenis khusus dari lembu, 
unta, anjing, keledai dan hewan 
lainnya bersaing dalam satu acara. 

KAPAN: 4-7 Februari
DIMANA: Punjab, Ludhiana

BUNGA RAMPAI
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Sebagaimana India bersiap-siap untuk merayakan ulang tahun kelahiran Dr 
Bhimrao Ambedkar ke-123, kami mengambil kesempatan ini untuk memberikan 
penghormatan kepada ahli hukum dan visioner tersebut melalui isu ini di India 
Perspectives. Kami menelusuri kembali warisan megah sang mesiah dari kaum 
tertindas dan menyorot kontribusinya bagi Konstitusi India, yang terpanjang dari 
seluruh negara berdaulat di dunia, yang menyajikan sebuah kerangka kerja yang 
komprehensif dan dinamis dalam memerintah dan membimbing bangsa, dengan 
tetap memperhatikan keanekaragaman yang unik secara sosial, budaya dan agama.

Kunjungan Perdana Menteri India Mr Narendra Modi baru-baru ini ke Inggris 
telah mengantarkan Fase 2.0 dari hubungan India-Inggris yang akan menghasilkan 
koordinasi strategis dan global yang lebih besar antara kedua negara. Untuk 
pertama kalinya, para pemimpin dan perwakilan dari seluruh 54 negara di Afrika 
bersatu untuk menjadi bagian edisi ketiga dari Pertemuan Forum India-Afrika. 
Dalam halaman Kemitraan, kami membahas tentang acara yang mengatur nada 
bagi revitalisasi hubungan antara kedua kutub yang berkembang di dunia ini.

Kota bersejarah Amravati, yang segera akan menjadi ibukota dari wilayah Andhra 
Pradesh, akan menjadi greenfield Kota Cerdas pertama di negara ini. Pada 
bagian Kemajuan, kami menyorot tonggal bersejarah berikutnya dalam mimpi 
urbanisasi India. Di antara seluruh bekas ibukota Rajasthan, Dungarpur telah 
mempertahankan identitas misteriusnya selama beberapa abad terakhir. Kami 
melakukan penelusuran kembali untuk menikmati taman bermain artistik ini 
melalui bagian Potret.

Di bagian Seni, kami menyorot bagaimana pembuatan syal dan cetak blok tangan 
telah memberi sentuhan dalam pemasaran global. Di halaman Percakapan, aktor 
kawakan Vidya Balan menyambut perubahan dalam menampilkan preferensi dari 
penonton film India, dengan sebuah selera yang meningkat 
untuk berbagai genre dan membahas tentang penyelesaian 
sebuah dekade dalam industri film Hindi.

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

India Perspectives diterbitkan oleh Vikas Swarup, 
Sekretaris Gabungan (XP) dan Juru Bicara Resmi, 
Kementarian Luar Negri (MEA), Nomor Ruangan. 152, ‘A’ 
Wing, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001 dan diterbitkan 
atas nama MEA oleh MaXposure Media Group Pvt. Ltd. 
(MMGIPL), Nomor Unit. G-O-A (Lantai Dasar), MIRA 
Corporate Suites, Nomer Plot. 1&2, Ishwar Nagar, Jalan 
Mathura, New Delhi – 110065, India. India Perspectives 
diterbitkan enam kali dalam setahun. Semua hak 
dilindungi. Tulisan, karyaseni dan/ foto yang terkandung 
didalamnya mungkin digunakan atau diproduksi ulang 
dengan pengakuan dari India Perspectives. MEA dan 
MMGIPL tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun 
kerusakan produk, naskah, foto, karya seni, transparansi 
ataupun bahan lainnya yang tidak diharapkan. Pandangan-
pandangan yang disampaikan dalam majalah ini belum 
tentu oleh mereka dari MEA ataupun MMGIPL.

Ikuti kami di:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Untuk mendapatkan India Perspectives, hubungi utusan 
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KEMITRAAN

Kunjungan Mr Narendra Modi ke Inggris telah 
memperkuat sebuah hubungan penting dan 
memperbaharui momentum ekonomi antar kedua negara

Menyambut Kemitraan
India-Inggris 2.0

teks  |  Manish Chand 

Momumen ikonik Inggris dalam 
warna-warni bendera India, sebuah 
upacara flypast dari Angkatan 
Udara Kerajaan Panah Merah 

mengibaskan warna oranye, putih dan hijau, sebuah 
penginapan satu malam di tempat peristirahatan 
resmi negara Perdana Menteri Mr David Cameron, 
makan siang dengan Ratu Inggris dan pidato 
pertama kali Perdana Menteri India ke Parlemen 
Inggris. Ini merupakan beberapa gerakan yang 
menggugah dan menggema yang membingkai 
kunjungan 12-14 November Perdana Menteri Mr 
Narendra Modi ke Inggris.

Pernyataan visi

Ini bukan hanya sebuah simbolisme. Pembicaraan 
antara Perdana Menteri dari negara demokrasi 
tertua dan terbesar di dunia di 10 Downing Street 
di London berpuncak pada sebuah ambisi dalam 
meraih visi dari hubungan India-Inggris di abad 
ke-21, membangun pada kekuatan mereka sebagai 
“keragaman modern, dinamis dan pemain kunci 
global.” Pembicaraan ini menghasilkan sejumlah 
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Perdana Menteri India Mr Narendra Modi dengan Perdana Menteri Inggris Mr David Cameron di depan patung Mahatma Gandhi di London
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“Banyak pejuang kemerdekaan India mendapat panggilan di lembaga-
lembaga Inggris. Dan banyak pemimpin India modern, termasuk  
Pt Jawaharlal Nehru dan Dr Manmohan Singh, melewati pintu mereka”

Mr Narendra Modi, Perdana Menteri India

PM Modi memeriksa penjagaan kehormatan di Treasuty Quadrangle selama sambutan resminya di London
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dan pernyataan visi yang terpisah tersebut 
menguraikan inisiatif baru untuk memperdalam 
kemitraan multifacet ini dalam bidang berbeda 
mulai dari pembangunan ekonomi dan keuangan 
hingga bisnis, pendidikan, keterampilan, inovasi, 
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan budaya.

Hasil penting

Kunjungan pertama kali oleh seorang Perdana 
Menteri India ke Inggris dalam kurun waktu 
sembilan tahun ini telah memperkuat sebuah 
hubungan penting dan memperbaharui 
momentum ekonomi dan bobot strategis. Hal ini 
tercermin dalam beragam pernyataan bersama 
dan pidato dari kedua pemimpin tersebut. 
Inggris dengan keras menegaskan dukungannya 
untuk pencalonan India dalam kursi permanen 
di sebuah Dewan Keamanan PBB yang 
direformasi dan keanggotaan New Delhi dalam 
rezim ekspor atom global terbaik di dunia 
termasuk Kelompok Pemasok Nuklir.

Menandai sebuah tahap baru dalam 
peremajaan kemitraan mereka, India dan 
Inggris menutup tahun negosiasi dengan 
menandatangani sebuah Perjanjian Kerjasama 
Nuklir Sipil yang akan memungkinkan 
peningkatan kerjasama di bidang penelitian dan 
keamanan atom. “Kesimpulan dari perjanjian 
nuklir sipil ini adalah sebuah simbol dari rasa 
saling percaya kami dan tekad kami untuk 
memerangi perubahan iklim,” kata Mr Modi.

  Keputusan untuk meningkatkan dan 
mengubah hubungan India-Inggris juga 
menjadi sebuah bukti dalam keputusan 
untuk mengadakan pertemuan dua tahunan 
tingkat PM dan sebuah Kemitraan Keamanan 
Internasional dan Pertahanan yang baru “yang 
akan mengintensifkan kerjasama pertahanan 
dan keamanan termasuk keamanan cyber, 
kontra terorisme dan keamanan maritim,” kata 
pernyataan visi.

Dalam konteks ini, pernyataan bersama 
dalam bidang kontra terorisme sangat kuat dan 
menunjuk sebagaimana Inggris mendukung 
finalisasi awal dari Konvensi Komprehensif 
terhadap Terorisme Internasional dan 

hasil yang substansif yang mencakup sebuah 
peran yang lebih besar bagi Inggris terhadap 
rencana Inida dalam pembaharuan negara 
termasuk Make in India dan Kota Cerdas, 
penyegaran kembali hubungan ekonomi, 
meningkatkan pertahanan dan keamanan 
kemitraan, sebuah pernyataan bersama terpisah 
dalam bidang energi dan perubahan iklim dan 
sebuah pernyataan terpisah dari niat bermitra 
dengan negara ketiga. Pernyataan bersama 
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PM Mr Modi bertemu dengan Ratu Elizabeth II di London
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menyerukan Pakistan untuk membawa 
para pelaku dari serangan teroris November 
2008 di Mumbai ke pengadilan. “Mereka 
akan terus bekerja sama untuk mengganggu 
seluruh dukungan keuangan dan taktis untuk 
jaringan teroris termasuk ISIL, al-Qaeda, 
Lashkar-e-Taiba, Hizb-ul-Mujahideen, 
Haqqanis dan kelompok yang terkait,” kata 
pernyataan itu.

Diplomasi bisnis

Kunjungan Mr Modi telah, oleh karena itu, 
mengantarkan fase 2.0 dari hubungan India-
Inggris, yang akan membaur strategi yang 
lebih besar dan koordinasi global dengan 
hubungan ekonomi yang dibangkitkan. Di 
arena bisnis, perjanjian penawaran sektor 
swasta sebesar 9.2 miliar Pounsterling 
termasuk investasi 1.3 miliar Pounsterling 
oleh Vodafone, meningkatkan 
angkat ini. Perjanjian ini terlihat 
akan meningkatkan kehadiran 
perusahaan-perusahaan Inggris 
di sektor berbeda termasuk 
pelayanan asuransi, keuangan, 
kesehatan dan energi. Investasi 
sebesar 1.3 miliar Pounsterling 
oleh Vodafone sangat penting 
sebagaimana hal ini dapat 
mengubah narasi dari peluang 
India diantara kalangan bisnis 
elit Inggris. Investasi ini meliputi perluasan 
jaringan dan peningkatan dan teknologi dan 
pusat data baru.

Inggris merupakan investor G20 terbesar 
di India, dengan sebuah investasi kumulatif 
sebesar 22 miliar Pounsterling yang berkisar 
lebih dari besar investasi gabungan dari EU 
di India. Inggris merupakan sumber ketiga 
terbesar dari FDI di India sementara India 
merupakan sumber FDI ketiga terbesar 
di Inggris. Keputusan untuk mengisukan 
obligasi rupee agar didaftarkan ke dalam 
Bursa Efek London untuk pembiayaan 
infrastruktur rel kereta api merupakan 
sebuah langkah menjanjikan yang akan 
menyatukan wirausaha energi yang hidup di 

London dan Mumbai. Kunjungan oleh Mr 
Modi ke pabrik Jaguar Land Rover (JLR) 
di Solihull merupakan hal yang simbolis 
dari sinergi ekonomi baru sebagaimana JLR 
merupakan investasi terbesar oleh sebuah 
perusahaan India di Inggris dan sektor 
manufaktur swasta terbesar di Inggris. 
Paket energi bersih yang bernilai 3.2 miliar 
Poundsterling dari perjanjian komersial, 
termasuk program penelitian bersama, 
menggarisbawahi sebuah peran yang 
ditingkatkan oleh Inggris dalam membantu 
India memacu transisinya ke perkembangan 
karbon rendah.

Hubungan budaya:

Budaya, kari dan chai

Kunjungan Perdana Menteri Modi 
memetakan langkah lanjut dalam 

kemitraan India-Inggris yang 
diperbaharui, dan “membuat 
hubungan ini dihitung sebagai 
salah satu kemitraan global 
termaju.” Sementara hasil di 
bidang strategis dan ekonomi 
yang akan memakan waktu 
untuk mendapatkan hasil, 
adalah hubungan orang ke 
orang dan hubungan budaya 
yang kuat yang akan menjaga 
hubungan ini bersenandung 

dengan ide dan kreativitas baru. Komunitas 
1.7 juta orang India yang kuat di Inggris 
akan tetap menjadi pembangun jembatan 
yang kuat. Kehadiran Perdana Menteri 
Inggris pada acara komunitas luar biasa ini 
di Stadium Wembley yang ikonik, dimana ia 
meramalkan bahwa akan datang hari dimana 
seorang Inggris-India akan menjadi Perdana 
Menteri Inggris, menimbulkan sebuah 
suara gemuruh dari sekitar 60,000 orang 
India yang berkumpul untuk mendengarkan 
pemimpin India dan untuk merayakan 
pembauran budaya antara kedua negara. 
Pada pidatonya kepada Parlemen Inggris, 
Mr Modi berbicara tentang sinergi budaya 
yang berkembang antara orang India dan 

Inggris 
merupakan 

investor G20 
terbesar di 

India, dengan 
sebuah investasi 

kumulatif 
sekitar 22 miliar 

Pounsterling
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Kiri: PM Modi memberi 
pidato pada komunitas 
India di Stadium 
Wembley di London; 
Bawah: Perdana 
Menteri mengunjungi 
pusat pembuatan 
Jaguar Land Rover (JLR) 
di Solihull 
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Inggris. “Ada banyak hal yang mana sulit untuk 
dikatakan lagi jika mereka adalah orang Inggris 
atau India: The Jaguar or the 
Scotland Yard, contohnya. The 
Brooke Bond atau kari teman lama 
saya Raja Ghulam Nun.

Kedua Perdana Menteri 
tersebut telah menetapkan suara 
dengan mengumumkan bahwa 
Tahun Budaya Inggris-India akan 
diselenggarakan pada tahun 2017 
untuk merayakan hubungan 
budaya yang dalam dan Kemerdekaan ke-70 
India. Penghormatan PM ke sebuah patung baru 
Mahatma Gandhi di halaman luar Parlemen 

Inggris dan peresmian Peringatan Dr Bhimrao 
Ambedkar menggarisbawahi perjalanan 

hubungan Inggris dan India menuju 
kebebasan politik dan sosial.

Dalam pidatonya di Stadiun 
Wembley, Mr Modi mengemas 
inti dari sebuah hubungan budaya 
dan bisnis unik yang membentuk 
hubungan tanpa akhir antar kedua 
negara – James Bond, Brooke 
Bond dan Rupee Bond. Hubungan 
beragam ini, yang berakar pada 

nilai kebersamaan dan ambisi yang melonjak, 
akan mendapatkan sebuah kanvas yang lebih 
strategis dan global di tahun-tahun mendatang. 

Hubungan India-
Inggris berada 

pada sebuah 
lapangan yang 

kuat dan sedang 
berayun ke arah 

yang tepat

Searah jarum jam dari atas: Program budaya untuk menyambut Mr Modi di Stadiun Wembley, London; Perdana Menteri India bersama dengan 
anak-anak komunitas India di Stadiun Wembley; sebuah kelompok Wanita India di Inggris (ILU) menyajikan renda warna-warni yang mewakili 

pesan dari Kesatuan dalam Keragaman kepada PM Modi

Manish Chand merupakan Kepala Editor dari India Writes Network, www.indiawrites.org, sebuah 
portal dan e-journal yang berfokus pada urusan internasional dan Kisah India
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Edisi ketiga dari Pertemuan Puncak India-Afrika menjadi saksi sebuah 
peningkatan yang ditandai dari kemitraan pembangunan India dengan 
benua Afrika

Memetakan batas baru dalam
hubungan India-Afrika

teks  |  Manish Chand 

Merayakan kisah bersejarah bersama 
dan mimpi yang terjalin dari lebih 
dua miliar orang, edisi ketiga dari 
Pertemuan Puncak India-Afrika 

(IAFS) dimulai di New Delhi dengan “nyanyian 
suci kepercayaan” dan sebuah pertunjukan budaya 
multimedia yang memikat, yang mengatur nada 
untuk revitalisasi dari hubungan antara kedua 
kutub pertumbuhan berkembang di dunia. 
Nyanyian Veda bercampur dengan lagu Afrika 
Kealebog, yang melingkupi “satu detak, satu ritme 
dan satu visi” dari masa depan bersama, lengkap 
dengan beberapa peluang.

IAFS-III sangat unik dalam banyak hal 
sebagaimana pertemuan ini membawa para 
pemimpin dan perwakilan dari 54 negara ke India 
bersama-sama untuk pertama kali. Pertemuan 
pada tanggal 26-29 Oktober, yang dihadiri oleh 
42 kepala wilayah/ pemerintahan, meluncurkan 
sebuah “agenda dinamis dan transformatif ” 
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Presiden India Dr Pranab Mukherjee dengan kepala dari delegasi dan pasangan dari negara-negara Afrika pada Pertemuan Forum India-Afrika ke-3 di New Delhi

dari kebangkitan bersama dengan mengadopsi kisah 
pertumbuhan India dengan Agenda Afrika 2063. IAFS-III 
juga menjadi saksi Perdana Menteri Modi yang terlibat 
dalam pertemuan bilateral dengan hampir seluruh 
pemimpin negara Afrika yang telah datang untuk 
menghadiri pertemuan ini. Pertemuan ini dimulai dengan 
inisiatif penting yang bertujuan untuk 
membangun sebuah jembatan pengetahuan 
dan memperkuat hubungan orang ke orang 
yang dicerminkan dalam Forum Editor dan 
Forum Akademis. Keterlibatan berbagai 
bidang yang intens dengan Afrika ini telah 
menggarisbawahi rencana menyeluruh 
Pemerintah India untuk meningkatkan 
kemitraan India-Afrika di bidang utama 
termasuk bidang ekonomi, pembangunan 
dan strategis, menandakan niat India untuk 
menjadi sebuah mitra besar dan setara dari 
benua kebangkitan di hari yang akan datang.

Mimpi bersama

Dalam pidatonya pada sidang pleno dari pertemuan 
tersebut, PM Modi mengungkap sebuah visi yang 

kuat dari ide-ide dan mimpi bersama yang menjiwai 
perjalanan umum India dan Afrika untuk kembali 
mengubah arsitektur global yang berkembang dan untuk 
menciptakan peluang baru dalam bermitra di kisah 
pertumbuhan masing-masing. “Hari ini, mimpi dari 
sepertiga umat manusia telah berkumpul bersama di 

satu atap. Hari ini, detak jantung dari 1.25 
miliar orang India dan 1.25 miliar orang 
Afrika berada dalam satu irama,” katanya 
pada para pemimpin Afrika. “Kami akan 
meningkatkan tingkat dukungan kami bagi 
visi sejahtera, terpadu dan bersatu Afrika 
anda yang merupakan sebuah mitra utama 
bagi dunia,” tegasnya.

Kemitraan pembangunan yang 

ditingkatkan

Pertemuan ini akan menjadi saksi sebuah 
peningkatan yang ditandai dari kemitraan pembangunan 
India dengan benua tersebut yang berporos di sekitar 
trinitas dari pembangunan kapasitas, kelonggaran 
keuangan dan pembangunan sumber daya manusia. 
PM Modi mengumumkan Jaringan Kredit (LOC) yang 

Pertemuan 
26-29 Oktober 
meluncurkan 

sebuah “agenda 
dinamis dan 

transformatif” 
dari kebangkitan 

saling 
menguntungkan 



KEMITRAAN

n  1 6   n  J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V E S

bernilai 10 miliar Dollar AS dalam kelonggaran 
kredit bagi Afrika, terlepas dari sebuah bantuan 
tambahan sebesar 600 miliar Dollar AS yang 
mencakup sebuah Dana Pembangunan India-
Afrika dari 100 juta Dollar AS dan sebuah Dana 
Kesehatan India-Afrika sebesar 10 juta Dollar 
AS. Total janji keuangan bagi proyek yang 
akan dijalankan selama lima tahun kedepan 
(hingga 2020) lebih dari dua kali lipat dari 
LOC dan hadiah yang dilakukan oleh India 
selama dua pertemuan terakhir. Pecahnya 
komitmen keuangan ini menyarankan sebuah 
pola baru dimana kelonggaran keuangan 
dipisah dari Dana Pembangunan India-Afrika, 
dan dana kesehatan yang didedikasikan 
pertama kali untuk menunjang infrastruktur 
kesehatan publik di Afrika telah dibatasi. 
Dana pembangunan sebesar 100 juta Dollar 

Atas: Pertemuan tingkat Menteri dari Pertemuan Forum India-Afrika ke-3; Atas: Sesi perdana
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AS akan digunakan untuk mempersiapkan 
lembaga pelatihan dan proyek besar lainnya 
dalam kerjasama pembangunan India-Afrika 
yang akan diselesaikan dalam rencana aksi yang  
diluncurkan dengan AU tahun depan.

Membangun jembatan pemuda

Pertemuan ini membukan jalur baru dalam 
mengembangkan sumber daya yang paling 
berharga dari Afrika dan India – populasi kaula 
muda yang membludak, dengan lebih dari 
60 persen di kalangan usia 25-35 tahun. PM 
Modi menggarisbawahi komitmen gigih India 
untuk membantu Afrika dalam meningkatkan 
berkah demografisnya. Hal ini tercermin 
di lebih dari dua kali lipat jumlah beasiswa 
bagi Afrika kepada 50,000 orang selama lima 
tahun ke depan. India juga memutuskan untuk 
memperluas dukungan e-Network Afrika, 
sebuah proyek konektivitas digital yang saat ini 
meliputi 48 negara Afrika dalam bidang tele-
medicine dan tele-edukasi.
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Foto kelompok selama Pertemuan Pejabat Senior pada Pertemuan Forum India-Afrika ke-3

Hubungan bidang ekonomi 

Meningkatkan standar

IAFS-III meningkatkan lingkup kemitraan 
ekonomi India-Afrika dengan memfokuskan pada 
integrasi dari Afrika di berbagai 
pasokan regional dan global, guna 
mempromosikan perkembangan 
infrastruktur dan integrasi regional. 
Komitmen untuk mempromosikan 
Kemitraan Privat Publik (PPP) 
ini dengan cara mendorong bisnis 
India untuk mendirikan unit 
pengembangan keterampilan di 
zona industri Afrika merupakan 
hal yang penting sebagaimana pembuat kebijakan 
ingin keterlibatan ekonomi India dengan Afrika 
untuk fokus pada nilai tambah dan pelatihan bukan 
hanya membuat keuntungan dan menaklukan 
pasar-pasar baru.

Pertemuan ini juga mengisyaraktkan niat 
India untuk meningkatkan perannya dalam 
perkembangan infrastruktur di Afrika. New Delhi 
menjanjikan komitmen untuk meningkatkan 

arus keluar modal untuk Program 
Pembangunan Infrastruktur di 
Afrika (PIDA). Bidang pertanian telah 
diketahui sebagai sebuah bidang fokus 
utama, dengan para pemimpin Afrika 
yang memberikan sebuah peran 
yang lebih besar dari keahlian dan 
teknologi India dalam memacu sebuah 
revolusi hijau di Afrika dengan tujuan 
yang lebih besar dalam memperkuat 

ketahanan pangan negara tersebut.

Revolusi biru

Di tengah arti penting pertumbuhan keamanan 
maritim dan kelautan menjadi hal yang biasa di 

India juga 
memutuskan 

untuk memperluas 
jaringan 

e-Network Afrika, 
sebuah proyek 

konektivitas digital
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India dan Afrika, IAFS-III memetakan sebuah 
rencana untuk perkembangan bersama dari 
ekonomi biru dan apa yang Perdana Menteri Mr 
Narendra Modi sebuah sebagai “revolusi biru”. 
Deklarasi Delhi pada tahun 2015 
memberikan gambaran sebuah 
rencana mendetil bagi perkembangan 
ekonomi biru yang mencakup 
memerangi memancing ilegal dan 
tidak teratur, mengelola sumber 
daya kelautan, menjelajahi sumber 
daya non-laut, melakukan survei 
hidrografi, mempromosikan eko-
wisata, mengembangkan energi yang 
dapat diperbaharui, mengurangi risiko 
bencana melalui peralatan peringatan 
dini modern, pengendalian polusi 
dan melakukan penelitian pantai dan laut lainnya. 
“Kami akan bekerjasama untuk perkembangan 

berkelanjutan dari Ekonomi Biru yang akan menjadi 
sebuah penyokong masa depan yang penting 
dalam kemakmuran kita. Bagi saya, ini merupakan 
sebuah bagian dari Revolusi Biru yang lebih 

besar untuk merebut kembali langit 
biru dan air biru kita sebagaimana 
kita lihat saat ini mereka berada di 
jalan perkembangan yang bersih,” 
kata Mr Modi. 

Peningkatan kemitraan 

strategis

Hadiah utama dari IAFS-III, kata 
para pejabat India, adalah penempaan 
kerangka komprehensif yang lebih 
untuk kolaborasi proaktif dalam 
berbagai isu lintas sektor, termasuk 

terorisme; pembajakan, keamanan cyber, perubahan 
iklim, perkembangan berkelanjutan, negosiasi 

IAFS-III 
memetakan 

sebuah 
rencana untuk 
pembangunan 
bersama dari 
ekonomi biru 

untuk keamanan 
maritim yang 

lebih baik
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WTO dan reformasi UNSC. Berhadapan 
dengan latar belakang munculnya kelompok-
kelompok militan di benua tersebut seperti 
Boko Haram, al-Qaeda di Maghreb dan Al 
Shabaab, India dan Afrika memutuskan 
untuk meningkatkan kerjasama kontra teror 
mereka melalui intelijen yang ditingkatkan 
terhadap kegiatan-kegiatan kelompok 
ini. India sangat mendukung adopsi PBB, 
Konvensi Komprehensif pada Terorisme 
Internasional (CCIT), dengan sebagian 
besar pemimpin Afrika yang setuju untuk 
mendukung rencana ini.

Melihat ke depan, pertemuan ini 
menggarisbawahi konvergensi India dan 
Afrika pada perluasan jalur cepat dari UNSC, 
dengan kedua pihak yang mendukung kursi 
permanen bagi India dan Afrika di sebuah 
UNSC yang direformasi. “Kami menekankan 
kebutuhan untuk sebuah penerapan awal dari 
Keputusan UNGA 69/560, sehingga membuat 
sebuah dorongan yang menentukan dalam 
mencapai hasil konkret dari agenda reformasi 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa,” kata Deklarasi Delhi.

Jalan ke depan: Mantra 3S

Edisi ketiga dari IAFS, oleh karena itu, 
menentukan hal yang tinggi pada mantra 
tiga S: Skill, Skala dan Speed. Fokus pada 
speed dicerminkan dalam keputusan untuk 
mencocokkan deklarasi besar dengan 
aksi dengan batas waktu yang konkret 
dengan mempersiapkan sebuah mekanisme 
pemantauan bersama untuk melacak 
penerapan dari proyek-proyek yang disetujui 
dan memastikan bahwa tidak terdapat 
kesenjangan gagasan dan tindakan. Kontur 
dari tinjauan mekanisme akan dimatangkan 
di pertemuan selanjutnya tahun depan 
yang akan mematangkan rencana dari 
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Manish Chand merupakan Kepala Editor dari 
India Writes Network, www.indiawrites.org, 

sebuah portal dan e-journal yang berfokus 
pada urusan internasional dan Kisah India

tindakan untuk menerapkan agenda IAFS-
III. Pertemuan ini diperkuat dan ditopang 
oleh tiga pilar dari kemitraan India-Afrika 
– Perdagangan, Teknologi dan Pelatihan – 
dan membangkitkan pola dari Solidaritas 
Selatan-Selatan yang menjadi pusat dalam 
memajukan abad ke-21. “Solidaritas Afro-
India telah berkembang dari pemberantasan 
kolonisme dan diskriminasi ras untuk menjadi 
perwujudan Kerjasama Selatan-Selatan 
yang holistik dan mengandung komponen 
geopolitik, budaya, pendidikan, teknis dan 
ekonomi,” kata Presiden Afrika Selatan  
Mr Jacob Zuma.

IAFS-III juga melahirkan rencana baru 
untuk bermitra dalam inovasi, promosi 
dari budaya wirausaha dan ekonomi digital 
yang akan menghubungkan kaula muda dan 
komunitas yang kreatif dari kedua wilayah. 
Dari memberantas korupsi, buta huruf dan 
kelaparan hingga membentuk sebuah arsitektur 
demokratis global dan mempromosikan 
pembangunan hijau dan berkelanjutan, jalan ke 
depan akan menjadi penuh dengan tantangan 
tetapi bekerja  dengan kebijaksanaan kumulatif 
mereka, India-Afrika tidak hanya akan 
mengatasinya tetapi juga akan menulis bab 
baru dalam penyelamatan umat manusia dan 
pemberdayaan kolektif. “Hari ini, kami berjanji 
untuk berjalan bersama, dengan 
seiring langkah dan menyatukan 
suara dalam harmoni. Ini bukanlah 
sebuah perjalanan baru juga bukan 
sebuah awalan baru. Tetapi ini 
merupakan sebuah janji baru dari 
masa depan yang besar untuk 
sebuah hubungan kuno,” kata Modi.

Berbagai macam program budaya 
yang membuat IAFS-III menjadi 
sebuah pengalaman yang 
mengesankan
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Seorang reformis sosial; seorang pahlawan hak asasi manusia dan 
seorang emansipator dari pembebas massa yang tertindas, Dr Ambedkar 
mendedikasikan hidupnya untuk membangunkan kesadaran sosial di 
India yang modern

Kehidupan dan zaman 
Dr Bhimrao Ambedkar

teks |  Narendra Jadhav 
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Bharat Ratna Dr Bhimrao Ramji 
Ambedkar, yang dengan hormat 
dipanggil dengan Babasaheb 
Ambedkar oleh para pengikutnya, 

tidak diragukan lagi merupakan salah satu anak 
laki-laki yang paling terkenal di India. Ia masuk 
ke kancah sosio politik di awal tahun 1920-an 
dan memainkan sebuah peran yang krusial, dalam 
transformasi sosial, budaya, ekonomi dan politik 
di India selama penunupan dekade dari Penguasa 
Inggris. Setelah India menjadi independen 
dari Jajahan Inggris pada tahun 1947, 
Ambedkar bertanggung jawab untuk 
menciptakan Konstitusi untuk India 
yang bebas. Ambedkar merupakan 
seorang reformis sosial yang hebat, seorang 
pahlawan hak asasi manusia yang gagah 
berani dan seorang emansipator massa tertindas 
di India, yang mendedikasikan seluruh hidupnya 
untuk membangunkan kesadaran sosial dari 
India modern.

Kehidupan Ambedkar merupakan sebuah 
kisah yang luar biasa: lahir sebagai anak yang 

tak berdosa, dipermalukan di setiap langkah 
jalan dari masa kecil hingga mudanya, yang 
kemudian berada di hampir keanehan yang 
mustahil untuk mengamankan titel tertinggi 
dan terkemuka dari universitas-universitas kelas 
dunia – MA dan PhD dari Universitas Kolombia, 
Amerika, dan DSc dari Sekolah Ekonomi 
London disamping juga mengambil titel Hukum 
dari London. Ia kemudian kembali ke India 
dan mengabdikan hidupnya pada kehancuran 
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Dr Ambedkar 
memastikan 

jumlah tempat 
yang lebih besar 

bagi orang 
kasta rendah di 

Perjanjian Poona

peraturan kasta tua, yang ditandai dengan 
ketidakadilan dan pengingkaran hak asasi manusia. 
Tanpa dukungan kekayaan keluarga dan keturunan 
politik, tetapi dengan keberanian, tekad dan kerja 
keras membanting tulang, keberanian tinggi dan 
pengorbanan tanpa pamrih, ia mengatasi politik 
oposisi dan bahaya dari diskriminasi kasta yang 
pahit untuk menjadi arsitek utama dari Konstitusi 
Kemerdekaan India. Ia kemudian berlanjut untuk 
membangun perlindungan dari aksi afirmatif dalam 
membentuk sebuah masyarakat yang lebih adil yang 
mampu memberikan keadilan sosial bagi jutaan 
orang yang tertindas, sehingga mewujudkan sebuah 
kesetaraan dan rasionalisme sosial di 
India. Dalam proses ini, Ambedkar 
datang ke tempat terdepan tidak hanya 
sebagai seorang penegak yang berani 
dari Republik India tetapi juga muncul 
sebagai batu ujian bagi hati nurani India 
yang modern.

Sebagian besar patung dari 
Dr Ambedkar di negara ini 
menggambarkan seorang pria kekar, 
selalu mengenakan setelan biru dan dasi merah, 
dan memegang sebuah buku dibawah tangannya 
yang, tentunya, mewakili Konstitusi India. Patung-
patung seperti ini dapat ditemukan dimanapun di 
India, di pedesaan dan di perkotaan, seringkali di 
persimpangan jalan. Setiap tahun, pada tanggal 6 
Desember (peringatan kematian dari Ambedkar), 
sekitar dua juta Ambedkarite mengerumuni Chaitya 
Bhoomi di Mumbai untuk memberi penghormatan 
kepada sang pahlawan yang mereka puja sebagai 

penyelamat mereka. Hal ini tidak hanya mengejutkan 
mengetahui bahwa Ambedkar dipilih, pada bulan 
Agustus 2012, sebagai “Orang India Terhebat 
setelah Gandhi” di sebuah pemilihan elektronik 
yang dilakukan oleh beberapa stasiun TV dengan 
mayoritas pemilih yang membludak.

Di jelasnya fakta-fakta ini, sangat tidak adil 
untuk mengkarakterisasi Ambedkar hanya seperti 
seorang pemimpin dari Kasta Rendah atau Dalit 
yang sering dilakukan bahkan dalam tempat lain 
yang bertanggung jawab. Ambedkar tidak hanya 
seorang pemimpin dari Kasta Rendah, bahkan 
bukan hanya seorang pemimpin dari orang-orang 

tertindas di India. Ia merupakan 
pemimpin nasional. Pengetahuan, 
gerakan massa dan perannya dalam 
dan luar pemerintahan dengan jelas 
menunjukkan bahwa ia seorang patriot 
dari urutan sejati.

Dalam perjalanan dari kehidupannya 
yang sibuk, Ambedkar membuat 
kontribusi yang luar biasa sebagai 
seorang sarjana, pendidik, jurnalis, 

sebagai otoritas dalam Perbandingan Agama, sebagai 
seorang pembuat kebijakan dan administrator, dan 
sebagai seorang anggota parlemen, di samping juga 
menjadi seorang ahli hukum yang menjadi arsitek 
utama dari Konstitusi India.

Di samping menjadi seorang negarawan dan 
seorang pemimpin massa, Ambedkar tetap selalu 
menjadi seorang pemikir reflektif dan sarjana 
terpelajar. Ia juga seorang penulis yang produktif. 
Barangkali tidak ada pemimpin massa lain yang 

Orang India hari ini diatur oleh dua ideologi yang berbeda. Teladan 
politik mereka yang diatur dalam pembukaan Konstitusi ini 
menegaskan sebuah kehidupan dari kebebasan, kesetaraan dan 
persaudaraan. Teladan sosial mereka yang diwujudkan dalam 
agama mereka menyangkal mereka.

Dr Bhimrao Ambedkar
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Tren pencarian Google mencerminkan revelansi abadi 
dan popularitas Dr Ambedkar dan mengarahkannya 
untuk menjadi orang bersejarah India ketiga yang paling 
sering dicari setelah Mahatma Gandhi dan Jawarharlal 
Nehru. Dalam kepentingan mencari kepentingan tentang 
India, pernyataan tentang Babasahen terus mendapatkan 
pencarian penting dari Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, 
Maharashtra, Delhi, Puducherry, Gujarat, Uttarakhand, 
Haryana, Rajasthan dan Karnataka
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Dr Ambedkar memiliki kecenderungan untuk membaca dan 
menulis. Ia telah menulis sejumlah buku yang berhubungan 
dengan topik yang tak terhitung mulai dari politik hingga 
agama Buddha, dari kasta hingga diskriminasi gender. 
Beberapa dari tulisan utamanya adalah Essay on Untouchable 
and Untouchability, Buddha And Karl Marx, Who Were 
Shudra?, Philosophy of Hinduism dan banyak lagi. Ia 
meninggal pada tanggal 6 Desember 1956, ketika sedang 
menulis buku terbarunya, The Buddha and his Dharma, yang 
diterbitkan setelah kematiannya.
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India hasilkan dimanapun dekat dengan tulisan 
tebal seperti yang ia lakukan. Jilid tipis ini sangat 
menakjubkan bahkan bagi seorang sarjana sibuk: 
22 buku dan monografi yang diselesaikan dan 
diterbitkan ditambah 10 buku yang belum siap di 
berbagai tahap, 10 penelitian, artikel dan resensi 
buku di samping ratusan artikel bahasa Marathi 
dalam surat kabar dua mingguan.

Kisaran karya seni Ambedkar juga sama 
hebatnya. Pada ranah politik: 11 buku dan 
monografi termasuk risalah seperti Pakistan or 
the Partition of India (1940), 
What Gandhi and Congress 
Have Done To Untouchable 
(1945); karya klasik seperti 
Federation versus Freedom 
(1939), Ranade, Gandhi and 
Jinnah (1943); State and 
Minorities (1947) dan Thought 
on Linguistic States (1955); 
dalam bidang ekonomi, dua terobosan – The 
Evolution of Provincial Finance in British India 
(1917) dan The Problem of The Rupee: Its 
Origin and Its Solution (1925); dalam bidang 
sosiologi – sebuah kontribusi tanpa akhir seperti 
Annihilation of Caste (1936) di samping sebuah 
essai luar biasa pada Castes in India: Their 
Genesis, Mechanism and Development (1918); 
dalam bidang antropologi – dua risalah provokatif 
asli – Who Were the Shudras (1946) dan The 
Untouchables: Who Were They and Why They 

Became Untouchables (1948) dan pada akhirnya 
dalam bidang agama – Magnum Opus: Buddha 
and His Dhamma. 

Ambedkar juga menyampaikan sejumlah 
pidato – 537 pidato, tepatnya, dalam berbagai 
subjek dan pada forum regional, nasional dan 
internasional yang berbeda. Di antara subjek-
subjek ini, pidato-pidato berkisar dari masalah 
sosial, ekonomi dan agama hingga masalah yang 
menyangkut dengan hukum dan Konstitusi, 
di samping politik. Forum-forum tersebut 

mencakup Dewan Legislatif 
Provinsi Bombai, (yang kini) 
Majelis Legislatif Bombai, 
Konferensi Meja Bundar 
yang diselenggarakan oleh 
pemerintah Inggris di London 
dalam peran sebagai seorang 
Anggota Buruh dari Dewan 
Eksekutif Viceroy, Majelis 

Legislatif Pusat (sebagai Kementrian Hukum 
dari India Merdeka pertama), 
Majelis Konstitusi (sebagai 
Ketua, Komite Penyusun bagi 
Konstitusi India) dan Parlemen 
(Anggota Oposisi, Rajya Sabha). 
Selain itu, Ambedkar memberika 
sejumlah pidato public sebagai 
pemimpin yang paling menonjol 
di gerakan sosial dan politik yang 
terinspirasi olehnya. 

Pemerintah Pusat 
sedang berencana untuk 

mempertimbangkan 
ulang tahun Dr Ambedkar 
sebagai Bandhutya Bhav 

Nasional/Samrasta Diwas

Agama harus terutama menjadi sebuah masalah prinsip awal 
saja. Ini tidak bisa hanya menjadi sebuah aturan. Momen dimana 
agama merosot menjadi aturan, agama tidak lagi menjadi sebuah 
agama sebagaimana hal ini membunuh tanggung jawab yang 
merupakan inti dari tindakan agama yang benar.

Dr Bhimrao Ambedkar

Diekstrak dari buku Ambedkar, An Economist Extraordinaire oleh Narendra Jadhav
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Tidak diragukan lagi bahwa 
kontribusi Dr Bhimrao Ambedkar 
ke pemikiran ekonomi India 
telah bervariasi dan 

beragam. Memang, ini telah 
menjadi multi dimensi. Untuk 
mengilustrasikan kontribusi 
ilmiahnya, seperti administrasi 
dan keuangan dari  East India 
Company, and The Evolution of 
Provincial Finance in British India 
jatuh di arena keuangan publik, 
sedangkan The Problem of the 
Rupee: Its Origin and Its Solution 
dapat dikategorikan dibawah disiplin ilmu 
ekonomi moneter dan keuangan internasional. 
Peran Ambedkar dalam penghapusan sistem 
Khoti dan Mahar Vatan mengkualifikasinya 
sebagai seorang ekonom pertanian 

terkemuka, sementara perjuangannya untuk 
ketenagakerjaan memberikannya sebuah 
penghargaan sebagai pemimpin buruh. Analisis 

Ambedkar terhadap dimensi 
ekonomi dari penyakit sosial di 
India, seperti sistem Kasta dan 
kasta rendah, menempatkannya 
dalam sebuah posisi unik dalam 
pembauran ekonomi dan sosiologi, 
sementara analisis perseptifnya 
pada strategi dari strategi India 
dalam pembangunan ekonomi, 
membuatnya menjadi seorang 
otoritas perencanaan India.

Titik fokus dari kontribusi 

akademis Ambedkar

Dalam buku pertamanya, Administrasi and 
Finance of the East India Company yang 

Kontribusi dari Dr Bhimaro Ambedkar sebagai seorang ekonom 
berasal dari sebuah filosofi ekonomi yang jelas dan konsisten

Perencana
analitis

Perjuangan Dr 
Ambedkar bagi 
industri buruh 

memberikannya 
sebuah 

penghargaan 
sebagai seorang 
pemimpin buruh

teks  |  Narendra Jadhav 
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memberikan sebuah pandangan bersejarah dari 
perubahan dalam administrasi dan keuangan dari 
Perusahaan India Timur selama periode tahun 
1792-1858, fokusnya adalah dalam 
mendemonstrasi bagaimana 
ketidakadilan menimpa orang 
India oleh Inggris.

Ambedkar percaya bahwa 
keuangan satu negara harus 
dinilai dari sudut pandang 
pengeluaran pembangunan 
seperti pekerjaan umum 
(diantaranya, rel kereta api, jalan 
raya, kanal, dll). Mengamati bahwa selama tahun 
1834-48, kota tunggal Manchester di Inggris 
telah menghabiskan hanya pada air, jumlah yang 
lebih besar jika uang adalah apa yang Perusahaan 
Timur India telah habiskan pada pekerjaan 
publik di seluruh India, ia mendemonstrasikan 

perlakuan bengis yang diberikan kepada orang 
India oleh Inggris. Ia juga menunjukkan bahwa 
dengan penghapusan Perusahaan Timur India, 

pada tahun 1858, beban berat dari 
hutang India di “tempatkan pada 
pundak orang miskin pribumi yang 
tidak mampu bersuara terhadap 
perlakuan ini di (India Timur) 
Perusahaan tersebut”. Ambedkar 
menyimpulkan analisisnya yang 
mengatakan bahwa “kontibusi India 
yang besar kepada Inggris sama 
mengejutkannya seperti ketiadaan 

dari kontribusi Inggris ke India.” 
Perhatian Ambedkar untuk orang-orang 

tertindas yang menemukan ekspesinya pada 
buku yang disebutkan di atas, bahkan lebih 
banyak dijelaskan pada sekuelnya yang berjudul 
The Evolution of Provincial Finance in British 

Dr Ambedkar percaya bahwa keuangan dari sebuah negara seharusnya dinilai dari sudut pandang pengeluaran pembangunan

Kotribusi 
Ambedkar sebagai 

seorang ekonom 
berasal dari sebuah 

filosofi ekonomi 
yang jelas dan 

konsisten
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India. Sementara buku ini melebarkan evolusi 
dari hubungan keuangan Pusat-Wilayah di 
Inggris India selama periode tersebut, 1833 
hingga 1921, aksen ini sekali lagi adalah 
benar-benar dalam mendemonstrasikan 
sebuah sistem fiskal yang rusak yang ditandai 
dengan pajak yang merugikan (contohnya, 
tanah, garam serta adat) dan pengeluaran 
tidak produktif dan boros (contohnya, pada 
pekerjaan militer orang-orang Eropa tanpa 
banyak mengeluarkan pada bidang pendidikan 
atau pekerjaan umum).

Sesudah itu, ketika Ambedkar menulis 
magnum opusnya, Problem of the Rupee, yang 
menawarkan sebuah analisis historis mendalam 
dari evolusi rupee India melalui periode antara 
tahun 1800 dan 1921, orang-orang biasa tetap 
menjadi titik focus dari analisisnya. Ini menjadi 
jelas dari analisis perseptifnya tentang pilihan 
standar mata uang India.

Pandangan arus utama selanjutnya, 
sebagaimana dianjurkan oleh ekonom terkenal 
seperti John Maynard Keynes dan yang lain, 
menyukai “standar pertukaran emas” sebagai 
standar mata uang ideal bagi India dengan 
alasan bahwa hal ini menawarkan fleksibilitas. 
Menurut mereka, penciptaan likuiditas dalam 
ekonomi di bawah “standar pertukaran emas” 
tidak dibatasi oleh ketersediaan 
emas di bidang ekonomi dan 
fleksibilitas yang dihasilkan dari 
operasi-operasi dianggap penting 
bagi pembangunan masa depan 
negara ini. Ambedkar mengakui 
fleksibilitas yang ditawarkan 
dengan “standar pertukaran 
emas” tetapi berpendapat bahwa 
ini merupakan sebuah berkah 
campuran. Ia menekankan kebutuhan bagi 
beberapa regulator dimana kebijaksanaan yang 
diberikan kepada penerbit mata uang diatur. 
Menurutnya, “standar pertukaran emas” tidak 
menawarkan jangkar yang mumpuni dan oleh 
karena itu, mungkin mengarahkan generasi 
dari likuiditas berlebih, pemicu inflasi, yang 

membahayakan stabilitas sosio-ekonomis dan 
sangat melukai rakyat miskin.

Daerah dorongan dari Gerakan 

Massa Ambedkar

Perjuangan Ambedkar yang 
sukses melawan sistem Khoti 
membebaskan sebuah mayoritas 
luas dari orang miskin pedesaan 
dari sebuah bentuk ekstrem 
eksploitasi ekonomi. Agitasi 
suksesnya terhadap Mahar Vatan 
mengemansipasikan sebuah 
bagian yang besar dari orang 
pedesaan yang tertindas terhadap 

perbudakan virtual. Tagihannya menyangkut 
kegiatan peminjam uang ini bertujuan untuk 
mencegah malpraktek yang menyakiti kaum 
miskin dan jahil.

Empati Ambedkar terhadap kaum tertindas 
bisa dicontohkan dengan menggambarkan 
sebuah kontras antara beliau dengan beberapa 

Di bukunya, 
Problem of the 
Rupee, orang-

orang biasa 
merupakan titik 

fokus dari analisis 
Ambedkar
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pemimpin nasional sebelumnya seperti 
Lokamanya Bal Gangadhar Tilak. Pada tahun 
1903, pemerintah Inggris mencoba sebuah 
amandemen terhadap tindakan relevan yang 
bertujuan untuk membatasi hak-hak dari 
para Khot yang merupakan 
tuan tanah, Tilak dengan 
keras menentang hal ini. 
Sebelumnya, pada tahun 1899, 
ketika Pemerintah Inggris 
telah mulai bergerak melawan 
otoritas Khot, adalah Tilak 
yang menulis sebuah seri 
dari artikel provokatif dalam 
kesehariannya, Kesari, yang mendukung Khot 
melawan Inggris. Tilak, yang lahir di sebuah 
keluarga Khot, berjuang melawan Inggris 
untuk melindungi hak-hak dari Khot, tetapi 
tidak berpikir bahwa hal tersebut cocok untuk 
memberikan ungkapan kepada eksploitasi 
orang miskin pedesaan di tangan orang Khot. 
Sebaliknya, Ambedkar meluncurkan sebuah 

agitasi Khot sehingga dapat membebaskan 
orang miskin pedesaan. Lokamanya, Tilak 
menekankan Swa-raj sementara Ambedkar 
berjuang dalam mengubahnya menjadi 
Su-raj. Itu merupakan perbedaan sikap di 
antara mereka.

Di sisi perindustrian, ketika Ambedkar 
menyadari bahwa sementara serikat buruh 
tampak berjuang atas hak-hak pekerja, 
mereka benar-benar peduli dengan hak-hak 
para pekerja Kasta Rendah sebagai manusia. 
Ambedkar mendirikan sebuah partai buruh 
pada tahun 1936 yang “independen” dari 
gerakan buruh yang dipimpin Komunis. 
Faktanya, manifesto dari Partai Buruh 
Independen yang dipersiapkan oleh Ambedkar 
masih tetap menjadi sebuah ungkapan unik 
dan khas dari masalah-masalah kaum tertindas 
dan tertekan di India ini. Ini telah menjadi 
sebuah pos panduan bagi program pengentasan 
kemiskinan selanjutnya di India, termasuk 
Program Ekonomi 20 point.

Sebuah ciri khas dari kontribusi Ambedkar 
sebagai seorang ekonom adalah analisis 
perseptif dimensi ekonomi nya dari penyakit 
sosial, seperti sistem kasta dan kasta rendah. 
Ketika sistem kasta dipertahankan atas 
dasar prinsip ekonomi yang menghormati 

waktu, contohnya, divisi buruh, 
Ambedkar keluar dengan 
kritik keras dalam Pernyataan 
Pemusnahan Kastanya. 

Ambedkar dengan ringkas 
mengamati bahwa divisi buruh 
yang tertanam di Chaturvarnya 
“tidak spontan, tidak berdasar 
pada bakat alami”, juga bukan 

merupakan “sebuah divisi yang berdasar 
pada pilihan. Sentimen individu, preferensi 
individu tidak memiliki tempat didalamnya. 
Hal ini berdasar pada dogma predestinasi.” Ia 
membandingkan struktur sosial India dengan 
sebuah tower yang memiliki banyak lantai 
tetapi tidak memiliki tangga. Dalam sistem 
ini, ia berpendapat, seseorang harus mati 

Lokamanya Tilak 
menegaskan Swa-

raj sementara 
Ambedkar berjuang 
untuk membuatnya 

menjadi Su-Raj

Perdana Menteri India Pt Jawaharlal Nehru dalam rapat Majelis Konstitusi di 
Dewan Gedung Pustaka, New Delhi, untuk membentuk Konstitusi India 



PENGHORMATAN

n  3 2   n  J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V E S

di lantai dimana seseorang itu dilahirkan. 
Ambedkar menegaskan bahwa makna tersirat 
dibalik sistem kasta adalah “sebuah hirarki 
dimana divisi buruh dinilai satu di atas yang 
lain” dan berpendapat, “Masyarakat beradab 
tidak diragukan lagi membutuhkan divisi 
buruh. Tetapi di masyarakat tidak beradab 
adalah divisi buruh yang disertai dengan divisi 
tidak alami dari para buruh 
menjadi beberapa kompartemen 
yang kedap.”

Serangan Ambedkar pada 
sistem kasta tidak hanya 
ditujukan dalam menantang 
hegemoni dari kasta teratas, 
tetapi memiliki konotasi yang 
lebih luas dari pertumbuhan 
dan perkembangan ekonomi. Ambedkar 
berpendapat bahwa sistem kasta mengurangi 
mobilitas dari baik buruh maupun kapital. 
Ia mengatakan “Efisiensi sosial dan individu 
membutuhkan kita untuk mengembangkan 
kapasitas dari seorang individu ke titik 
kompetensi untuk memilih dan membuat karir 
sendiri. Prinsip ini melanggar sistem kasta 
sejauh hal ini juga melibatkan sebuah upaya 
untuk menunjuk tugas di muka, yang dipilih 
tidak hanya dengan dasar dari kapasitas asli 

yang terlatih, tetapi juga dengan status sosial 
orang tua.” 

Menurut Ambedkar, sistem kasta telah 
menghambat pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan di India. Sistem Kasta 
membatasi mobilitas buruh serta kapital, yang 
melahirkan inefisiensi dalam proses produksi, 
sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Proses dari perkembangan 
ekonomi ini memanggil 
perubahan terus menerus dalam 
pola-pola sosio-ekonomi. 
Sistem Kasta, di sisi lain, 
mendukung pelestarian dari 
pola sosio-ekonomi tradisional 
dan, dengan demikian, 
besifat merugikan bagi 

perkembangan ekonomi.
Ambedkar, di buku States dan 

Minoritiesnya, pada kenyataanya, meletakkan 
sebuah strategi bagi perkembangan 
ekonomi India. Strategi ini menempatkan 
“sebuah kewajiban bagi Wilayah ini untuk 
merencanakan kehidupan ekonomi dari orang-
orang di jalur yang akan mengarah pada titik 
tertinggi dari produktivitas tanpa menutup 
setiap jalan bagi perusahaan swasta dan juga 
menyediakan kekayaan distribusi yang adil.”

Proses dari 
perkembangan 

ekonomi ini 
memanggil perubahan 
terus menerus dalam 

pola sosio ekonomi

Kiri ke kanan: Para pemimpin terkemuka pada sesi pertama dari Majelis Konstitusi di India; Pt Jawaharlal Nehru sedang menandatangani Konstitusi India;
Dr Rajendra Prasad sedang menandatangani Konstitusi India pada tanggal 10 Agustus 1950
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Diekstrak dari buku Ambedkar: An Economist Extraordinaire oleh Narendra Jadhav

Bahkan saat menyusun Konstitusi India 
sebagai sebuah hukum termasyhur, ekonom 
di masa Ambedkar sangat hidup. Ia sangat 
menyarankan demokrasi sebagai “prinsip 
yang mengatur hubungan umat manusia” 
tetapi menegaskan bahwa prinsip dari 
Kesetaraan, Kebebasan dan Persaudaraan 
yang merupakan pilar demokrasi tidak 
seharusnya ditafsirkan secara 
sempit dalam hal hak-hak 
politik saja. Ia menekankan 
pada dimensi sosial dan 
ekonomi dari demokrasi 
dan memperingatkan bahwa 
demokrasi politik tidak bisa 
sukses di tempat dimana 
tidak terdapat demokrasi 
sosial dan ekonomi. Sementara menyikapi 
Majelis Konstitusi, Ambedkar, faktanya, 
berpendapat bahwa tujuan mereka dalam 
membentuk Konstitusi ini adalah untuk 
meletakkan bentuk dari demokrasi politik. 
Ia memberikan ungkapan pada tujuan dari 
demokrasi ekonomi dengan memasukkan ke 
dalam Konstitusi ini apa yang disebut dengan 
Prinsip Petunjuk Kebijakan Wilayah.

Filosofi ekonomi yang mendasari 
konstribusi Ambedkar atas evolusi pemikiran 
ekonomi India dan dalam menyikapi masalah 
ekonomi India kini menjadi bukti yang jelas. 
Filosofi ini dapat ditangkap dalam tahapnya 
sendiri: Bahujan Hitaya, Bahujan Sukhaya.

Filosofi ekonomi Ambedkar ditulis dalam 
pertimbangan sosial, religious dan moral. 

Titik fokus dari filosofi ini 
adalah mereka yang tertindas 
dan tertekan. Filosofi 
ekonomi ini menggarisbawahi 
Kebebasan, Kesetaraan 
dan Persaudaraan. Inti dari 
filosofi ini bertujuan untuk 
memberikan kehidupan kepada 
mereka yang tidak diakui, 

untuk mengangkat mereka yang ditekan, 
untuk memuliakan mereka yang tertindas dan 
untuk memberikan kebebasan, kesetaraan 
dan keadilan bagi semua, terlepas dari kasta 
dan kepercayaan mereka. Pembangunan 
dari masyarakat demokrasi Tanpa Kasta 
yang berdasa pada pradnya (kecerdasan), 
sheel (karakter) dan karuna (kasih sayang) 
merupakan inti dari filosofi ini. 

Filosofi ekonomi 
Ambedkar 

menggarisbawahi 
Kebebasan, 

Kesetaraan dan 
Persaudaraan
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Pembukaan Konstitusi India
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Konstitusi India, yang terpanjang dari seluruh negara berdaulat 
di dunia, memberikan sebuah rangka yang komprehensif untuk 
memandu dan memerintah negara ini, dengan tidak mengabaikan 
pandangan sosial, budaya dan keragaman agama

Dari rakyat, 
untuk rakyat

dan oleh rakyat

Dokumen khusus dengan banyak 
keistimewaan luar biasa, Konstitusi 
India merupakan konstitusi tertulis 
yang terpanjang dari seluruh negara 

berdaulat di dunia. Teks asli dari Konstitusi 
ini berisi 395 pasal dalam 22 bab dan delapan 
aturan. Kontitusi ini diajukan pada tanggal 26 
Januari 1950, hari dimana India merayakan Hari 
Kemerdekaan setiap tahunnya. 
Sejumlah pasal telah bertambah 
sejak saat itu menjadi 448 
dikarenakan 100 amandments.

Konstitusi ini dirancang oleh 
Majelis Konstitusi India, didirikan 
oleh para anggota majelis provinsi 
yang dipilih oleh rakyat India. 
Dr Sachidanand Sinha merupakan presiden 
pertama dari Majelis Konstitusi ini. Kemudian, 
Dr Rajendra Prasad terpilih sebagai presidennya. 
Dr BR Ambedkar, ketua dari Komite Drafting, 
dipilih sebagai kepala arsitek dari Konstitusi 
India yang memberikan sebuah rangka yang 
komprehensif dan dinamis untuk memandu 
dan memerintah negara ini, dengan tetap 

memperhatikan keragaman unik sosial budaya 
dan agama. Konstitusi ini membangun organ 
utama – eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang 
mendefinisikan kekuatan mereka, membatasi 
tanggung jawab mereka dan mengatur 
hubungan antar negara. Kontitusi ini antara lain 
menetapkan struktur dasar dari kepemerintahan 
dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

Hak dan kewajiban dari para warga 
juga dicantumkan disini. Konstitusi 
ini berlaku bagi wilayah Jammu 
dan Kashmir dengan beberapa 
pengecualian dan modifikasi 
sebagaimana diatur pada Pasal 
370 dan Konstitusi (ditrerapkan 
di Jammu dan Kashmir) Orde, 

1954. Ini merupakan ibu bagi setiap hukum 
yang berlaku di negara ini. Setiap hukum yang 
berlaku oleh Pemerintah harus sesuai dengan 
Konstitusi ini.

Pembukaan Konstitusi ini menyatakan 
India sebagai sebuah Republik Demokratis 
Sekuler Sosialis Berdaulat dan sebuah negara 
kesejahteraan sosial untuk mengamankan 

teks  |  Sumant Batra

Teks asli dari 
Konstitusi ini 

berisi 395 pasal 
di 22 bab dan 

delapan aturan
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Tujuan yang 
ditetapkan dalam 

pembukaan 
merupakan 

struktur dasar dari 
Konstitusi India

keadilan, kebebasan dan kesetaraan bagi rakyat 
dan untuk mempromosikan persaudaraan, 
martabat dari individu dan persatuan dan 
kesatuan bangsa. Tujuan yang diterapkan dalam 
pembukaan ini merupakan struktur 
dasar dari Konstitusi India yang 
tidak dapat diubah. Pembukaan dan 
kalimat terakhir dari pembukaan 
ini: “Kami, rakyat… mengadopsi, 
memberlakukan dan memberikan 
kepada diri kami Konstitusi ini” 
menandakan bahwa kekuatan 
paling kuat dipegang oleh 
tangan rakyat.

Meskipun Pasal 1 dari Konstitusi ini 
mengatakan bahwa India harus menjadi sebuah 
Uni Negara, Konstitusi ini memberikan sebuah 
struktur federal dengan visi yang jelas dari 

kekuatan antara Pusat dan wilayah, masing-
masing diberdayakan oleh Konstitusi ini untuk 
memberlakukan dan memberikan undang-
undang dalam ruang lingkup kerja mereka. 

Aturan ketujuh berisi tiga daftar 
legislatif yang menyebutkan 
subjek dari administrasi yaitu 
daftar legislatif serikat, wilayah 
dan bersama. Pemerintah Pusat 
menikmati kekuatan eksklusif 
untuk memberikan undang-
undang pada subjek-subjek 
dari daftar wilayah. Dan kedua 

Pusat dan wilayah dapat memberikan aturan 
pada subjek yang disebutkan di daftar bersama 
dengan wewenang penuh berada di tangan 
Pemerintah Pusat. Dapat dikatakan bahwa India 
memiliki federalisme kooperatif. Konstitusi 
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ini memberikan bentuk Parlemen Pemerintah 
dengan sebuah legislatif bikameral pada Pusat 
yang berisi Lok Sabha (Majelis Parlemen 
Terendah) dan Rajya Sabha (Majelis Parlemen 
Tertinggi). Sementara Lok Sabha terdiri dari 
wakil-wakil yang terpilih dari rakyat, Rajya Sabha 
terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh majelis 
legislatif negara. Presidennya adalah kepala dari 
wilayah tersebut dan Parlemen. Dalam praktek 
yang sebenarnya, Perdana Menteri, dibantu oleh 
Perdana Menteri, memimpin eksekutif ini dan 
bertanggung jawab pada pemerintah.

Sebuah peradilan sepihak, independen dari 
legislatif dan eksekutif, adalah salah satu fitur 
utama dari Konstitusi ini. Mahkamah Agung 
India merupakan pengadilan tertinggi di 
negara ini dan bertindak sebagai pelindung dari 
Konstitusi ini dan berfungsi sebagai pengadilan 
banding terakhir. Masing-masing wilayah 
memiliki sebuah Pengadilan Tinggi sebagai 
pengadilan tertinggi. Dibawah wewenang dari 
peninjauan yudisial, Mahkamah Agung dan 
Pengadilan Tinggi dapat menyatakan sebuah 
hukum sebagai vire inkonstitutional dan ultra 
jika melanggar ketentuan dari Konstitusi 
tersebut. Wewenang dari peninjauan yudisial 
ini merupakan sebuah jalan tengah antara 
supremasi pengadilan Amerika pada satu pihak 
dan supremasi Parlemen Inggris di pihak yang 
lain. Guna memastikan ketidakberpihakan dari 
peradilan, hakim ditunjuk oleh sebuah proses 
bebas dari pengaruh eksekutif. Para hakim hanya 
dapat dihapus oleh sebuah proses ketat dari 
tuduhan yang harus disetujui oleh kedua majelis 
Parlemen tersebut.

Konstitusi ini memiliki banyak hak-hak dasar 
bagi para warga. Diantaranya (i) Hak Kesetaraan, 
(ii) Hak Kebebasan, (iii) Hak terhadap Eksploitasi, 
(iv) Hak Kebebasan Beragama, v) Hak Berbudaya 
dan Pendidikan dan vi) Hak untuk Memperbaiki 
Konstitusi. Hak-hak ini bersifat benar dan satu 
individu dapat menggerakkan Mahkamah Agung 

9 Des 1946
Pertemuan Majelis Konstitusi pertama kali di 
Aula Konstitusi Parlemen, kini dikenal sebagai 
Aula Pusatl

13 Des 1946
Pergerakan Pt Jawaharlal Negru dan depalan 
poin tujuan yang berfungsi sebagai sebuah peta 
jalan bagi Konstitusi ini

14 Agu 1947
Tengah malam, Majelis Konstitusi 
mengasumsikan tanggung jawab dalam 
membuat undang-undang bagi India yang 
Independen. Majelis ini mengusulkan untuk 
membentuk panel yang beragam, termasuk Hal 
Fundamental dan Wewenang Serikat, untuk 
menyusun Konstitusi ini

29 Agu 1947
Sebuah panel delapan anggota yang ditunjuk 
dengan Dr Ambedkar sebagai ketua untuk 
mempersiapkan Rancangan Konstitusi

4 Nov 1947
Draft Konstitusi yang dipersiapkan dengan 
beberapa ide fundamental yang datang dari 
konstitusi yang berbeda di seluruh dunia 

11 Des 1947
Dr Rajendra Prasad memilih Presiden dari 
Konstitusi ini yang akan menyusun tubuhnya. 
kemudian, ia menjadi Presiden India pertama

26 Nov 1949
Konstitusi India yang disetujui. Mulai berlaku 
pada tanggal 26 Januari 1950

PEMBUATAN 
KONSTITUSI INI
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AMANDEMEN UTAMA

1951 
Amandemen pertama menyorot pembatasan yang wajar pada pidato 
kebebasan dan membangun aturan ke-9 yang mengamankan hukum 

dari pengawasan yudisial. Mahkamah Agung, pada tahun 2007, 
memutuskan bahwa jika hukum-hukum tersebut melanggar prinsip 

dasar dari Konstitusi ini maka mereka akan dikenakan sanksi

1956 
Amandemen ke-7 mengatur jalan bagi 
reorganisasi wilayah sepanjang garik 
aturan bahasa

1960 
Amandemen ke-8 memperpanjang periode kuota kursi bagi 

SC, ST dan Anglo-India di Lok Sabha dan majelis utama hingga 
tahun 1970. Telah diperbesar setiap decade setelahnya. Pada 
tahun 2006, amandemen ke-93 memungkinkan kuota 27% 

bagi OBC dalam institusi pendidikan pemerintah dan swasta.

1961 
Setelah Amandemen ke-12, mantan daerah jajahan 
Portugis, Daman dan Diu menjadi bagian dari India. Pada 
tahun 1975, Amandemen ke-35 dan ke-36 menjadi saksi 
Sikkim yang menjadi bagian dari Serikat India.

1971 
Amandemen ke-26 mengungkap penghapusan 

pembayaran liar ke mantan penguasa dari 
wilayah bangsawan.

1975 
Amandemen ke-39 menegasikan putusan dari 
Mahkamah Agung Allahabad yang membatalkan 
pemilihan PM Indira Gandhi ke Parlemen yang 
sebagian mendorong deklarasi Darurat 

1976 
Amandemen ke-42 yang dilewatkan selama masa 
Darurat menahan hak-hak dasar, berisi beberapa 

tugas penting dan juga menambahkan kata ‘sekuler’ 
dan ‘sosialis’ ke Pembukaanya.

1977-78 
Amandemen ke-43 dan ke-44 memulihkan kebebasan 
sipil paska masa Darurat dan menghapuskan Hak 
Kekayaan dari Hak Fundamental

1985 
Amandemen ke-52 mempertunjukkan diskualifikasi dari 

anggota parlemen dalam kasus pembelotan dari satu 
pihak ke pihak lain

1988 
Amandemen ke-61 mengurangi usia hak 
memberi suara dari 21 menjadi 18 tahun

1992 
Amandemen ke-73 dan ke-74 menawarkan 

pemilihan langsung di Panchayats dan badan-
badan lokal perkotaan 2002 

Amandemen ke-86 menawarkan Hak atas 
Pendidikan hingga umur 14 tahun dan perawatan 
anak usia dini hingga berumur enam tahun2014

Amandemen ke-99 menciptakan Komisi Pengangkatan 
Yudisial Nasional SC yang diberlakukan pada tahun 2015
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“Tidak ada tempat 
istirahat bagi sebuah 
bangsa maupun rakyat 
dalam orang-orang 
mereka selanjutnya”

“Kami ingin ketulusan 
motif yang lebih, sebuah 
keberanian yang lebih 
besar dalam pidato dan 
kesungguhan dalam aksi”

Dr Rajendra Prasad setelah 
Konstitusi ini diterapkan pada 

tanggal 26 Januari 1950
Sarojini Naidu, 

anggota Majelis Konstitusi

Penulih merupakan seorang pengacara korporat dan kebijakan

atau Pengadilan Tinggi jika terdapat pelanggaran 
terhadap hak-hak ini. Bagaimanapun, Hak 
Fundamental di India tidak mutlak. Pembatasan 
yang wajar dapat dikenakan. Pada Amandemen 
ke-42 pada tahun 1976, tugas pokok ditambahkan 
pada Konstitusi ini untuk memperingatkan rakyat 
bahwa dalam menikmati hak mereka sebagai 
warga, mereka harus melakukan tugas-tugas 
mereka untuk hak dan kewajiban yang korelatif.

Fitur lain dari Konstitusi ini adalah bahwa 
konstitusi ini berisi sebuah bab tentang prinsip 
dari kebijakan wilayah, yang bersifat direktif 
bagi Pemerintah untuk melaksanakannya dalam 
membangun demokrasi sosial dan ekonomi di 
negara ini. Meskipun tidak dapat dibenarkan, 
prinsip-prinsip ini dianggap penting dalam 
kepemerintahan negara ini.

Ada banyak lembaga otonom yang dibentuk 
berdasarkan Konstitusi ini yang melakukan 
sebuah peran penting seperti, Komisi 
Pemilihan Umum (bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan 
adil), Komisi Pelayanan Publik ( bertanggung 
jawab bagi pelayanan pemerintah utama) 
dan Auditor Umum (bagi audit mandiri dari 
keuntungan pemerintah dan lembaganya).

Salah satu kekuatan dari Konstitusi ini adalah 
bahwa hal ini merupakan instrumen dinamis 
yang dapat berkembang dengan waktu yang 
baik oleh interpretasi dan amandemen. Di atas 
kertas, sebuah amandemen bagi Konstitusi ini 
merupakan urusan yang sulit, dan biasanya 
membutuhkan, setidaknya, dua per tiga dari Lok 
Sabha dan Rajya Sabha untuk melewatkannya. 
Bagaimanapun, Konstitusi India ini adalah salah 
satu konstitusi yang paling sering diubah di dunia 
jadi selama tidak mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangan bangsa dan rakyatnya.

Sukses dari Konstitusi India ini, bagi sebuah 
negara yang beragam dan kompleks seperti India, 
akan terus memberi daya tarik, memberi kesan 
dan menginspirasi para ahli di seluruh dunia.



EKSPLORASI

n  4 0   n  J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V E S

Chhattisgarh, terletak di pusat India, dianugerahkan 
dengan sebuah warisan budaya yang kaya dan menawarkan 
sebuah pengalaman menarik untuk wisatawan 

Tanah penuh
kejutan

teks  |  Shubhda Chaturvedi
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Patung Rudra Siwa yang 
bertinggi dua meter di 
Tala; Halaman muka 
Kuil Lakshamana

Chhattisgarh membanggakan 
lokasi-lokasi awalnya dengan 
berbagai identitas unik dari 
budaya dan ekologi, monumen 

kuno, satwa liar yang langka, kuil yang 
dipahat dengan indah, situs Buddha, istana-
istana, air terjun, gua-gua dan lukisan batu.

Keindahan alaminya, dengan 44 persen 
hutan dan 32 persen populasi pedesaan, 
menarik perhatian para pecinta alam dari 
seluruh dunia. Dengan tiga taman nasional 
dan 11 suaka margasatwa yang penuh 
dengan keindahan alami yang tidak ada 
bandingannya, wilayah ini telah membangun 
dirinya sebagai sebuah tujuan satwa liar yang 
penting dalam peta wisata India.

Tidak hanya itu, situs arkeologi dan 
kuilnya menjaga warisan yang 
kaya dari pahatan dan patung. 
Wilayah ini juga menjadi 
sebuah pusat agama Buddha 
yang besar.

Reruntuhan Tala

Reruntuhan dari kuil 
Devrani dan Jethani di tepi 
sungai Maniyari di Tala atau 
Talagaon berlokasi di dalam 

BAIK UNTUK DIKETAHUI

  WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG 
Antara bulan Oktober dan Februari

  CARA UNTUK MENCAPAI 
Dengan udara: Bandara Internasional Swami 
Vivekananda, Raipur terhubung dengan baik 
dengan kota-kota besar India.   
Dengan kereta api: Dua stasiun rel 
kereta api terbesar- Raipur dan Bilaspur- 
menghubungkan stasiun rel kereta api besar 
ini di India. 
Dengan jalan: NH 6, NH16 dan NH 43 
menghubungkan seluruh kota-kota besar di 
wilayah tersebut ke wilayah-wilayah lain dari 
negara ini.
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Artifak-artifak yang menampilkan perbedaan 
kerajinan kesenian Chhattisgarh
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sebuah komplek tunggal dan 
berdiri bersebelahan.

Air Terjun Chitrakote

Dengan tinggi sekitar 100 kaki 
dan lebar 150  m di musim 
hujan, Air Terjun Chitrakote, 
yang dikenal sebagai Air Terjun 
Niagara-nya India, merupakan 
air terjun terbesar di negara 
ini. Sungai Indravati, sebuah 
penghormatan bagi sungai Godavari, 
merupakan sumber dari air terjun berbentuk 
kaki kuda ini, berlokasi di dekat Jagdalpur di 

wilayah Bastar. Beberapa pilihan 
untuk tinggal di dekat Chitrakote 
diantaranya Penginapan Mewah 
dan Pondok Dandami. Air 
Terjun Chitrakote dapat sangat 
dinikmati selama dan setelah 
bulan-bulan musim hujan, antara 
bulan Juli dan Oktober.   

Kuil Bhoramdeo

Lebih dikenal dengan Khajuraho 
dari Chhattisgarh, Kuil Bhoramdeo berlokasi 
di Bhomradev, 21 km dari Kawardha. Kuil 
ini terkenal akan Kuil indah Dewa Siwa abad 

Air Terjun Chitrakote

Air Terjun 
Chitrakote, yang 
dikenal sebagai 

Air Terjun 
Niagaranya 

India, 
merupakan air 
terjun terbesar 

di negara ini
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pusat dan empat lainnya di 
sudut, Surang Tila dibangun 
oleh Mahasivagupta Balarjun 
pada abad ke-7. 

Biara Buddha Teevardeo: 
Berdasarkan sebuah prasasti 
yang ditemukan selama 
penggalian disini, biara 

Teevardeo berasal dari zaman Raja 
Somavasi Teevardeo. Pintu masuk ke biara 
ini terbuat dari batu yang menggambarkan 
fase dari kehidupan Buddha dan 
kisah dari Panchatantra.

ke-11 di tepi Sungai Sakri. 
Kuil ini dibangun oleh Raja 
Ramchandra dari dinasti Nagar.

Sirpur

Surang Tila: Ditemukan pada 
tahun 2005-2006, kuil ini 
dapat dicapai dengan sebuah 
perjalanan melalui 37 anak tangga batu 
kapur yang curam dan didedikasikan 
untuk Trinitas, Brahma, Wisnu dan 
Siwa. Dibangun dalam gaya arsitektur 
Panchayatan, dengan kuil utama berada di 

Biara Buddha 
Teevardeo 

mengingatkan 
kembali zaman 
Raja Somavasi 

Teevardeo

Searah jarum jam dari atas: Kuil Bhoramdeo, para biksu di sebuah biara dan Surang Tila 
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PERAYAAN TARIAN DAN MUSIK 
INTERNASIONAL SIRPUR
Kunjungan ke Sirpur bisa menjadi sebuah pengalaman 
perjalanan seumur hidup sebagaimana Sirpur akan 
membawa anda ke satu zaman. Sebuah situs bersejarah 
dengan warisan yang kaya, Sirpur merupakan kota suci 
dari kuil dan wihara-wihara Buddha yang menakjubkan.

Suasana kota yang kaya akan budaya ini akan 
memberikan kanvas yang sempurna pada Tarian dan 
Perayaan Musik Nasional Sirpur dengan latar belakang 
Kuil Laskhmana, sebuah karya arsitektur dari abad ke-7. 
Edisi keempat dari perayaan ini akan diselenggarakan 
antara 29 dan 31 Januari. Dikonsepkan oleh Dinas 
Wisata Chhattisgarh, perayaan ini memberikan sebuah 
pengalaman pertama dari hubungan langka seni dan 
budaya, musik dan tari.

Selama tiga edisi terakhir dari perayaan ini, artis 
nasional dan internasional seperti Pt Chhannulal 
Mishra, Madhavi Mudgal, Prahlad Singh Tipaniya, Pt 
Hariprasad Chaurasia, Pt Birju Maharaj, Rahul Sharma, 
Ustad Shujaat Khan, Teejanbai, Vikku Vinayakram, 
Wadali Brothers, Pete Lockett, George Brooks dan 
Leonard Eto telah menjadi bagian dari acara ini.

Atas dan kanan: Tarian suku membentuk wilayah ini dan Sirpur;
Bawah kanan: Tarian Internasional dan Perayaan Musik
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Kuil Lakshmana

Didedikasikan untuk Dewa Wisnu, kuil 
ini membawa kita ke masa Circa 625-650 
SM. Kuil ini dibangun oleh Ratu Vasata, 
janda dari Raja Harshgupta dan berdiri 
di sebuah panggung di dalam sebuah 
mandapa yang bertiang.

Champaran

Berlokasi sekitar 60 km dari Raipur, 
dusun kecil Champaran ini dikenal 
sebagai tempat kelahiran dari santo 
Vallabhacharya, pembaharu dan penemu 
dari mazhab Vallabh. Sebuah kuil yang 
indah telah dibangun disini sebagai tanda 
penghormatan bagi santo tersebut. Kuil 
Champakeshwara Mahadeva adalah satu 
daya tarik yang lain disini.

Gua Kutumsar dan 

Kailash Gufa

Para wisatawan tiba di Gua Kutumsar dan 
Kailash Gufa di Lembah Kanger wilayah 
Bastar untuk melihat sekilas keindahan 
alamnya. Bagian dalam gua yang gelap ini 
membuatnya sulit untuk melintasi jalur 
sempit. Mempertunjukkan formasi yang 
indah dari stalaktit dan stalakmit, Gua 
Kutumsar memiliki panjang sekitar 1,327 
m dan dalam sekitar 35 meter di bawah 
permukaan tanah. Kailash Gufa berlokasi 
di sebuah bukit kecil dan menyerupai Gua 
Kutumsar. Ditemukan pada tahun 1993, 
Kailash Gufa, yang memiliki panjang 
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100, merupakan rumah dari limpahan 
stalaktit dan stalakmit. Gema yang 
dihasilkan disini dengan aneh terdengar 
seperti musik dan selamanya bagian dalam 
akan gelap gulita.

Suaka Margasatwa 

Barnawapara 

Terletak di wilayah Mahasamund, Suaka 
Margasatwa Barnawapara termasuk kecil 
tetapi mencakup satwa liar yang penting 
yang tersebar di sekitar 245 km persegi. 
Flora di tempat ini terutama terdiri dari 
hutan gugur kering tropis jati, bambu 
dan terminalia. Satwa liar mencakup 
harimau, beruang, tupai terbang, anjing 
hutan, kijang empat tanduk, macan tutul, 
chinkara, buck hitam, kucing hutan, 
kijang, landak, monyet, bison, hyena 
tutul, anjing liar, chital, sambar, nilgaim 
gaur, babi hutan, ular kobra dan piton. 
Cagar alam ini memiliki populasi burung 
yang cukup besar dengan beberapa yang 
paling menonjol seperti burung hering 
putih dan avadavat hijau.

Baru-baru ini, Dinas Wisata 
Chhattisgarg telah meluncurkan Sirpur 
Heritage Walk dan Walk With The 
Tribe. Dalam sebuah kesepakatan dengan 
City Walk India yang berbasis di New 
Delhi, dinas wisata ini juga bertujuan 
untuk mempromosikan olahraga air, 
bersepeda bukit, kemah lokal, tur sepeda 
dan karavan wisata. 

Searah jarum jam dari kiri:
Gua Kutumsar, tempat lahir
Vallabhacharya di Champaran
dan antelop di salah satu suaka
margasatwa di Chhattisgarh
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Kontribusi Ditujukan Nasional Tertentu India (INDC’s) mencerminkan 
pendekatan multi cabang dan komprehensif untuk melawan 
perubahan iklim

Tepat pada keseimbangan
yang sempurna
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Konferensi dari Partai (COP), di bawah 
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa terhadap Perubahan Iklim 
(UNFCCC), telah menjadi inisiatif termaju 

internasional untuk menemukan sebuah respons global 
yang kolektif ke salah satu tantangan yang paling 
mendesak yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dan selama 
bertahun-tahun, India telah membuat sebuah kontribusi 
yang berarti bagi upaya ini. Pada pertemuan COP 21, yang 
digelar antara tanggal 30 November dan 11 Desember 
di Paris tahun lalu, India juga mengambil sebuah posisi 
pemimpin yang kuat untuk memainkan sebuah peran 
yang lebih aktif dalam membentuk respon dunia terhadap 
perubahan iklim. Setelah dua minggu dari perundingan 
intens ini, 196 negara menandatangani apa yang disebut 
sebagai sebuah ‘landmark’yang mampu mengatasi emisi 
karbon melalui Kontribusi Ditujukan Nasional Tertentu 

(INDC), membatasi peningkatan dalam suhu global 
menjadi di bawah 20C dari tingkat paska industri, dan 
membuat karbon ekomoni dunia seimbang pada paruh 
kedua abad ini. Mereka telah menjanjikan 100 miliar 
Dollar AS per tahun untuk mendanai upaya negara 
terhadap teknologi yang lebih bersih tersebut tetapi tidak 
ada kewajiban tertentu pada setiap negara dan tidak ada 
sarana untuk melaksanakannya. Dalam konteks ini, India 
membuat tiga gerakan penting: Pertama, gerakan ini 
akan menempatkan penekanan yang lebih besar dalam 
menggabungkan bahan bakar bersih dan teknologi 
hijau sementara, tentu saja, masih menggarisbawahi 
pentingnya prinsip dari Hal Biasa Tetapi Tanggung Jawab 
Dibedakan (CBDR).

Kedua, gerakan ini meluncurkan Aliansi Solar 
Internasional yang mengundang 120 negara dengan 
energi solar yang melimpah untuk bergabung dengan 
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INDC 
mencerminkan 

pendekatan 
multi cabang dan 

komprehensif 
untuk melawan 
perubahan iklim

rencana dalam mewujudkan energi solar yang 
terjangkau yang akhirnya  akan menggantikan bahan 
bakar fosil saat ini. Aliansi ini diluncurkan oleh 
Perdana Menteri Mr Narendra Modi, bersama dengan 
Presiden Perancis Mr Francois Hollande. India sedang 
membuat investasi awal sebesar 30 juta Dollar AS dan 
mempersiapkan markas aliansi di negara ini tetapi 
rencana akhirnya adalah untuk meningkatkan 400 
juta Dollar US dari biaya keanggotaan dan lembaga 
internasional.

Pada akhirnya, India mendorong 
ekualitas dalam bidang keuangan 
iklim, menyarankan negara-negara 
berkembang, yang sejahtera di bawah 
gerakan industri bertenaga bahan 
bakar fosil, kini membayar kembali 
ke planet ini dengan membantu 
negara-negara berkembang membiayai 

pergeseran mereka 
dari bahan bakar murah ke bersih 
tetapi bahan bakar mahal. Ini akan 
memastikan bahwa negara-negara 
berkembang dapat terus berada di 
jalur pertumbuhan ekonomi yang 
cepat, yang mereka sangat butuhkan 
jika mereka ingin memberantas 
ribuan kasus kemiskinan, secara 
berkelanjutan, dengan cara 
ramah lingkungan.

INDC India, sebuah masukan 

paska pertemuan penting yang telah dinyatakan 
pada bulan Oktober lalu, telah mengatur tingkat 
yang tinggi dan sangat penting dalam memastikan 
keberhasilan dalam negosiasi ini. INDC berdiri pada 
tiga platform utama: Pengurangan emisi per kapita, 
sebuah peningkatan di baik pada pembagian energi 
terbarukan di tampungan energi negara ini dan dalam 
ruang lingkup hutan. Dalam kasus pertama, India 
telah berjanji untuk mengurangi kepadatan emisi 

dari Produk Domestik Bruto dari 33 
ke 35 persen pada tahun 2030. Ini akan 
menurunkan emisi seperti pada awal 
tahun 2005 lalu. Dalam kasus kedua, 
India akan memastikan bahwa setidaknya 
40 persen dari keseluruhan kebutuhan 
energi akan dipenuhi melalui sumber 
energi terbarukan pada tahun 2030. 
Dalam kasus ketiga, India telah berjanji 
untuk meningkatkan cakupan hutannya 

hingga luas agar negara ini mampu menyerap tambahan 
2.5 hingga 3 miliar ton karbon dioksida pada tahun 
2030. Secara keseluruhan, INDC mencerminkan 
pendekatan multi cabang dan komprehensif untuk 
melawan perubahan iklim. Mereka menegaskan kembali 
komitmen jangka panjang India untuk membuat sebuah 
kontribusi yang berarti pada proses global yang baru 
yang akan membantu dunia, khususnya negara-negara 
ekonomi berkembang, transisi menuju ekonomi rendah 
karbon sementara juga menyeimbangkan permintaan 
dari pembangunan langkah cepat.

Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Mr Prakash Javadekar, memberi pidato pada konferensi press pada INDC di New Delhi
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Disaat estetika tata busana kita kembali ke masa 
lampau, ada sebuah etos yang muncul berbaur  
dengan inovasi dan  ala India yang sangat kental.

Para Perancang
Kondang

teks  |  Shruti Tomar
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Sangat banyak inspirasi yang 
menghampiri India tetapi desainer 
wanita sekarang ini sedang membawa 
budaya warisan dari negara ini ke 

ketinggian yang lebih baru. Baik mereka 
yang tua yang telah menempatkan India 
ke dalam era busana global ataupun anak-
anak baru yang telah terkenal atau pun 

seseorang telah menekuninya dengan diam-
diam, ini adalah saat untuk merayakan para 
wanita dan hasil karya mereka. Mulai dari 
memperkenalkan rancangan gaya tradisi 
lama hingga mengkombinasikan ala kuno 
dengan hal baru, para desainer wanita ini telah 
menciptakan rancangan terbaik yang India 
harus ditawarkan.

Ritu Kumar -  Pendukung Setia

Salah satu desainer kondang negara ini, Ritu 
Kuma memiliki gaya unik yang mencerminkan 
tradisi kuno dari karya –karya India dalam 
gaya kontemporer. Dengan latar belakang 
sejarah seni dan museologi yang memperkaya 
cakrawalanya, pemahaman Ritu terhadap 
rancangan kuno dan  penggunaan inovatif 

terhadap karya seni tradisional telah 
menciptakan sebuah hal klasik yang baru. Dia 
memegang status sebagai pembangkit dalam 
industri fashion dan telah sukses menjembatani 
kesenjangan antara tradisionalisme dan 
modernisasi. Ritu adalah wanita pertama yang 
memperkenalakan budaya “butik”  di India.
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Shilpa Sharma – 

Otak dibalik Jaypore

Selama 20 tahun karirnya, Shipa 
Sharma menghabiskan 12 tahun dalam 
bidang ritel dengan Fabindia dan 
delapan lagi dalam pemasaran FMCG 
di Industri Marico & Cadbury. Lalu dia 
meninggalkan semua itu untuk mengejar 
impiannya dalam mencari sumber, kurasi 
dan merancang produk terindah India, 
untuk Jaypore, sebuah situs online yang 
mengungkapkan ke dunia apa itu bahan, 
estetika dan warisan yang dimiliki India. 
“Saya bangun dengan kebahagian bahwa 
saya mendapatkan sembilan hingga lima 
kesibukan ketika saya melakukannya 
karena hal tersebut menolong saya untuk 
menyadari apa yang saya perdulikan,” 
Shilpa berbagi, salah satu dari tiga 
mitra kerja di startup.

Sneha Mehta -   

Kukoon-ed dalam fashion

Gaya hidup Internasional Sneha Mehta dan 
rasa yang tajam terhadap estetika tercermin 
dalam desain uniknya yang memiliki 
semangat kontemporer dari pertualangan. 
USP Sneha telah menjadi hasil karya 
tangan jubah unik yang menggunakan 
kain  terbaik dan terlangka didunia yang 
hangat, ringan dan lembut. “Untuk tampil 
sebagai seorang wanita yang kuat bukan 
tentang  menyerah pada keraguan diri 
dan mundur dari tantangan tetapi percaya 
pada panggilan batin yang sejati” adalah 
keyakinan Sneha yang kokoh.
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Nivedita Saboo –  

Busana Neo

Nivedita Saboo adalah alumni dari NIFT 
Delhi dengan sebuah mendali emas dan 
mewakili fashion India yang dinamis 
ke seluruh dunia. Dia telah berperan 
penting sebagai direktur fashion untuk 
ajang Mr India dan Mr World bersama 
Miss World India dan kontestan Miss 
Universe. Dia juga merupakan dewan 
penasehat dari beberapa sekolah fashion 
sebagai seorang mentor. Di Bollywood, 
dia telah menciptakan setelan untuk 
Akhsay Kumar dalam Singh Is Bliing. 
Membawa mereknya ke ranah 
Internasional, Nivedita memamerkan 
koleksinya di London Bridal Week, 
Paris Fashion Week, Festival Fashion 
Korea, Hongkong Fashion Week dan 
kemegahan karpet merah dari Cannes.

Payal Jain -  Seniman tekun

Dengan mulus mencampurkan recheche India 
dan hasil kerajinan dengan siluet modern Barat, 
Payal Jain menciptakan potongan presisi yang 
rumit. Dia mendeskripsikan merek etosnya 
yang memiliki” Sebuah bentuk Barat yang 

berjiwa India,”. Terpengaruh oleh seni pada 
usia yang muda (ibu Jain adalah seorang musisi 
dan ayahnya adalah seorang insinyur desain), 
dunianya  dipenuhi oleh f luk yang kreatif 
termasuk tarian, musik dan seni terbaik.
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Lahir dan tumbuh besar di sebuah kota kecil, 
Nandita Raipurani memiliki aspirasi yang besar 
dan keberanian untuk membuatnya bahkan 
menjadi lebih besar. Seorang pemimpi yang 
memiliki banyak kreatifitas, dia mencerminkan 
India dalam desain indahnya dengan cita rasa 
yang unik dari kecanggihan kasual. Nandita 
adalah orang yang benar-benar menekuni 
fashion yang layak dipakai dan koleksinya 

berdasar sama. Banyak dari penelitian fashion 
yang terperinci dan sebuah pendekatan yang 
seimbang menjadi USP dari kreasinya. Dia 
dengan mudahnya menyatukan inspirasi 
yang indah dari berbagai budaya dan era yang 
mempertahankan ini dari sang pemimpinya 
dan  penelitinya agar utuh dengan mitranya 
Hermant. Organisasi dan keseimbangan menjadi 
landasan dari keperibadian dan rancangannya.

Mamta Gupta – 

Pengusaha alkemi 

Mamta Gupta terkenal sebagai 
“Pengusaha Alkemi” dalam industri 
fashion. Sebuah tekstil, mode busana 
dan perancang tata ruang yang telah 
membimbing pemula, perorangan dan 
merek-merek selama lebih dari satu 
dekade, perjalanan Mamta sendiri 
dimulai dengan sebuah karya ilmiah 
tentang sari-sari sutra Kanjiyaran 
ketika mempelajari merancang tekstil. 
Antara tahun 1984 dan 2011, dia 
memulai berbagai usaha dan buzzaria 
yang menjadi puncak sebagai took 
sekali singgahnya untuk segala jenis 
barang - “Made in India”.

Nandita Raipurani – Pemimpi besar
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Pencapaian penting  lainnya
dalam urbanisasi India

Sebuah pemandangan luas dari kota Amravati, ibu kota baru dari Andhra Pradesh.
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Amravati, ibu kota yang 
megah dari Andhra Pradesh, 
akan menjadi greenfield 
Kota Cerdas pertama di 
negara ini

Sebuah tahap baru ditambahkan ke 
dalam Rencana Kota Cerdas India 
ketika Perdana Menteri India Mr 
Narendra Modi meletakkan batu 

pondasi dari Amravati sebagai ibu kota 
yang baru dari wilayah Andhra Pradesh 
baru-baru ini. Terletak di tepi sungai 
Krishna, Amravati akan menjadi kota yang 
direncanakan kelima di negara ini setelah 
Chandigarh, Bhubaneswar, Gandhi Nagar 
dan Naya Raipur. Kota ini juga akan menjadi 
kawasan hijau pertama dari Kota Cerdas 
di negara ini.

Kota bersejarah Amravati berlokasi 
di sekitar 15 km dari Thullur, pusat ibu 
kota baru dari wilayah tersebut, yang akan 
dibangun di antara kota Vijayawada dan 
Guntur. Dalam metodologi Hindu, Amravati 
dipercaya sebagai tempat hunian dari raja 
para tuhan, Indra. Kata tersebut merupakan 
bahasa Pali yang artinya “tempat hunian 
dari keabadian” yang berarti nirvana. Kota 
tersebut awalnya dikenal sebagai Andhra 

teks  |  Chandreyee Bhaumik 
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Nagari. Sebagai rumah bagi dinasti Satavahana 
sekitar 2,000 tahun yang lalu, Amravati terkenal 
dengan situs-situs Budha termasuk sebuah 
stupa yang dibangun selama pemerintahan 
kaisar Ashoka. Dalam rangka mengubah 
Amravati, pemerintah Andhra Pradesh sedang 

bekerja dalam sebuah rencana gabungan dimana 
jalanan akan direncanakan pada bagian sudut 
yang tepat satu sama lain. Rencana gabungan ini 
mengulas kembali masa Harappa dan Mohenjo-
daro dari Peradaban Lembah Indus dengan blok-
blok yang dipisahkan oleh gabungan jalanan 

Perdana Menteri India Mr Modi sedang meletakkan batu pertama ibu kota baru dari Andhra Pradesh
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Kiri ke kanan (dari halaman muka): Pemandangan sekilas dari 
Perencanaan terhadap Amravati 

lurus, di bagian arah barat-timur dan selatan-
utara. Selanjutnya, setiap blok dibagi menjadi 
jalur-jalur kecil.

Sementara itu,  Wilayah Otoritas  Pemerintah 
Ibu Kota  (CRDA), telah bersiap untuk 
merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, 
mendanai dan memperomosikan Amravati. 
Organisasi tersebut telah 
memegang tanggung jawab atas 
pengadaan sekitar 33,000 hektar 
dari para petani dengan ganti 
rugi yang menjajikan tempat-
tempat di daerah maju ibu kota. 
Bergantung pada jenis tanah 
yang dimiliki, para pemilik telah 
ditawari tempat-tempat tersebut. 
Rencana juga dilangsungkan 
untuk mengembangkan expressway hingga 
semi-expressway untuk mencakup ibu kota 
baru tersebut. Rencana infrastruktur ini- yang 
didukung oleh Jurong Internasional Holding 
Pte Ltd dan Surbana International Consultants 
Pte Ltd – menggabungkan sebuah sistem bus 
cepat yang akan ditingkatkan ke sebuah jaringan 
transit cepat rakyat dengan empat jalur di 
masa depan.

Mencatat rekor ini, Uni Pemerintah telah 
menawarkan sebuah penerimaan bersyarat untuk 
sebuah proyek Metro 26 km di Vijayawada, 
aglomerasi perkotaan terbesar yang dekat dengan 
Amravati, dengan perkiraan harga sebesar 
68,23 miliar. Ada beberapa rencana dalam 
menyediakan bandara greenfield juga. Wilayah 

tersebut akan menjadi tempat bagi 
perumahan penduduk, institusi 
pendidikan, taman, penampungan 
air, tempat rekreasi, air mancur 
dan banyak lagi. Tujuan khusus 
diberikan kepada warga desa 
dengan 25 km jalan setapak yang 
akan dihubungkan untuk membuka 
wilayah hijau untuk memfasilitasi 
kawasan jalan pergi bekerja 

sehingga dapat mempromosikan penggunaan 
tempat yang tidak ada transportasi bermotor.

Kesuksesan dari Amravati tidak hanya cocok 
di Andhra Pradesh tetapi juga bagi India sebagai 
Uni Pemerintah telah memulai inisiatif program 
urbanisasi skala besar dengan investasi hingga 
1 triliun Rupee di bawah Kota Cerds dan Misi 
Atal dalam Memperindah dan Transformasi 
Kota (AMRUT).

Kesuksesan dari 
Amravati tidak 
hanya sesuai di 
Andhra Pradesh 

tetapi juga 
India secara 
keseluruhan
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Dungarpur merupakan rumah bagi salah satu bangunan yang 
terus dihuni dan salah satu istana pribadi tertua di India

Seorang seniman 
arena bermain

Di antara seluruh bekas ibukota 
Rajasthan, Dungarpur di India 
tenggara adalah mungkin tempat 
yang paling sedikit dieksplorasi. 

Dikelilingi oleh Aravallis, Dungarpur telah 
berhasil mempertahankan identitas misteriusnya 
selama berabad-abad. Bersama dengan istana-
istana terbaik di Rajputana, Dungarpur mungkin 
dulunya merupakan kursi dari sebuah tradisi 

arsitektur atau mungkin seorang seniman taman 
bermain. Setidaknya, sehingga tampak ketika 
anda mencapai kota ini.

Dungarpur kebetulan menjadi cabang tua 
dari Sosidiyas, Udaipur sementara cabang 
yang lebih muda memerintah Mewar. Ketika 
Rawal Veer Singh Dev (1278-1303) menjadi 
penguasa dari Vagad, sebagian besar wilayah 
yang membentuk bagian dari wilayah yang 
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Halaman 
Muka: Sebuah 
pandangan 
yang jauh dari 
Juna Mahal; 
Kiri: Sebuah 
lukisan dinding, 
diselesaikan 
dalam warna alami 
dan debu emas, 
di Juna Mahal
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Mural indah dan lukisan miniatur menghiasi dinding dari Juna Mahal
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saat ini merupakan Dungarpur, 
Banswara dan Chhappan saluran dari 
wilayah Udaipur menjadi bagian dari 
kerajaan ini. Bagaimanapun, wilayah 
ini tidak mencakup area dimana 
Dungarpur sekarang berlokasi. Tetapi 
Rawal Veer Singh Dev menaklukkan 
wilayah yang kemudian dikenal 
sebagai Dungar Na Gharan dengan 
menaklukkan kepala suku Bhill. Untuk menjaga 
kendali wilayah kekuasaan ini, seorang penguasa 
representatif ditempatkan disana bersama dengan 

sebuah kontigen negara ini. Dengan 
tidak adanya akomodasi yang sesuai, 
pembangunan dari bangunan 
empat ruangan bertingkat ganda 
dengan beberapa hutmen dan barak 
yang dimulai pada tahun 1282. Ini 
merupakan pondasi dari istana tua 
Juna Mahal dan kota Dungarpur ini. 
Sementara itu, Rawal Veer Singh lanjut 

dengan ibu kotanya di Vatpadrak. Selama satu tahun 
dalam mengasumsikan kekuatan, penggantinya 
Rawal Bhoochand (1303-1331) memutuskan untuk 

Pondasi dari 
istana tua Juna 
Mahal dan kota 
Dungarpur ini 

diletakkan pada 
tahun 1282

BAIK UNTUK DIKETAHUI

  WAKTU TERBAIK UNTUK 
BERKUNJUNG 
Februari dan Maret

  CARA MENCAPAI 
Dungarpur terletak 79 km dari 
Bandara Dabok, Udaipur, dan 
terhubung dengan baik ke kota-kota 
besar melalui kereta api dan kota-kota 
lain dengan jalan yang bias dilalui 
dengan kendaraan bermotor.
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menggerakkan ibu kota ini ke Dungar 
Na Gharan dan mulai mengembangkan 
fasilitas berkembang untuk sebuah istana 
yang komplek dan sebuah ibu kota baru. 

Dengan demikian, Dungarpur dibuat 
dari aspirasi teritorial kerabat suku prajurit 
yang lebih muda. Sementara orang-orang 
mengklaim bahwa Dungarpur dinamai 
setelah Dungaria, seorang pemimpin Bhil 
lokal yang kuat yang ditaklukkan oleh 
Rawal Veer Singh, beberapa yang lain 
mengatakan bahwa mungkin saja tempat 
ini dinamai setelah penguasa Guhilot 
Rawal Dungar Singh yang membentengi 
kota ini.
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Halaman Muka: Langit-langit di Juna Mahal telah melukiskan kisah dalam detil 
kuat dari mantan pangeran; Atas: Sheesh Mahal memiliki sebuah kombinasi yang 
menakjubkan dari cermin dan mosaik kaca; Bawah: Lukisan Bungan di Juna Mahal
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Menyerupai sebuah benteng dari luar, Juna Mahal 
menjadi rumah bagi istana-istana termegah yang dihiasi 
dengan lukisan, lukisan miniatur, gelas dan tatanan 
cermin; Bawah (Halaman Muka): Ruang pertemuan Ratu.
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Juna Mahal

Juna Mahal yang putih bersih ini 
dibangun ketika beberapa anggota 
dari dinasti Mewar berpisah dan 
menemukan sebuah kerajaan baru di 
Dungarpur. Berlokasi di kaki bukit 
Dhanmata, ini merupakan salah satu 
bangunan yang pernah dihuni tertua 
dan salah satu istana pribadi tertua di India. Dibangun 
dari batu Dawra, bangunan ini merupakan sebuah 
dokumentasi hidup sebanyak lebih dari 700 lukisan 
yang mengesankan dan gaya konstruksi yang indah. 
Dibangun di sebuah platform tinggi dan tersebar di 
tujuh lantai, istana ini juga memiliki ruang bawah 
tanah dengan dua lantai. Konstruksi dari istana 
pertama di situs ini dimulai pada akhir abad ke-13 
oleh Rawal Veer Singh Deo. Sebagaimana dan ketika 
persyaratan muncul dan kondisi memungkinkan, 
para penguasa terus menambahkan sayap-sayap dan 
tempat tinggal.

Yang mengejutkan banyak orang adalah lukisan 
yang terindah, lukisan miniatur yang cantik dan 

cermin indah dan susunan gelas di 
interiornya. Ini merupakan sebuah 
dokumentasi visual dari pangeran 
terdahulu, buruan dan perang, kecakapan 
administratif mereka di durbar, kegiatan 
sosial, pemujaan dewa-dewa dan bahkan 
kegiatan sehari-hari. Setiap lantai di Juna 
Mahal merupakan sebuah keajaiban. 

Cermin dan ubin ditempatkan berseni sementara 
piring porcelen Inggris biru dan putih yang diterima 
sebagai hadiah dipajang di dinding. 
Jendela-jendela yang dibuat dari 
batu Parewa hijau dan biru, 
lengkungan menarik dan pilar batu 
yang megah menambah keindahan 
Juna Mahal ini. Gelas dan lukisan 
dinding dalam gaya Mewari 
di berbagai ruangan istana ini 
sangat luar biasa. Istana ini dahulu 
digunakan hingga pertengahan 
abad ke-20. Setelah itu, istana ini 
mengalami banyak kerusakan.

Halaman Muka: Sebuah lukisan dinding dari Dewa Krishna dengan Radha; Atas: sebuah upacara kerajaan yang digambarkan dalam warna

Juna Mahal 
dibuat dari batu 
Dawra dengan 

gaya konstruksi 
yang indah
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Selama berabad-abad, syal Kashmir telah memenuhi gaya mewah 
raja dan orang-orang biasa

Dari tatanan kerajaan
hingga gaya lantai

teks  |  Lakshmi Prabhala

Atas: Para penenun sedang membuat syal yang terkenal; 
Kanan dan halaman muka: Syal Kashmir dan stola 
dipertunjukkan di sebuah toko
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Syal Kashmir telah terkenal secara global 
akan tekstur dan bordir yang halus. 
Anyaman pada mesin tenun dari berbagai 
wol dan bordir yang lembut oleh para 
seniman yang telah menyempurnakan 

keahlian menjahit dari generasi ke generasi, syal-syal 
ini telah dianggap sebagai sebuah simbol status.

Kata syal berasal dari kata Persia shal dan 
dikenakan di sepanjang bahu. Produksi syal Kashmir 
ini dimulai pada abad ke-16 Mughal dengan kaisar 
Akbar yang memberikannya sebuah dorongan besar. 
Faktanya, ia dikenal telah mempengaruhi tenunan, 
pewarnaan, desain dan bahkan pengalungan pakaian 
ini. Di kerajaannya, syal dengan kualitas tinggi 
dihadiahkan kepada para diplomat dan anggota 
istana unggulan.

Pada akhir abad ke-18, syal Kashmir menemukan 
jalan kembali ke dalam lemari-lemari orang 
Eropa melalui orang-orang yang bekerja untuk 
Perusahaan India Timur. Syal, dengan bentuk asli 
yang eksotisnya dari negeri nan jauh disana ini, tidak 
hanya menjadi sebuah produk gaya tinggi tetapi 
juga merupakan sebuah simbol status dikarenakan 
biayanya yang tidak murah. Menjelang akhir abad 
ke-19, syal Kashmir mulai menunjukkan sebuah 
pengaruh yang lebih jelas dari desain-desain Eropa.

Syal dengan kualitas terbaik dari Kashmir dibuat 
dari Pashmina, wol dari seekor spesies kambing 
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gunung liar Asia. Bulunya tumbuh sebagai sebuah 
perlindungan alami bagi hewan terhadap parahnya 
musim dingin di wilayah-wilayah ini. Bulu yang lembut 
dan halus yang digunakan untuk syal Kashmir tumbuh 
dibawah mantel luar yang kasar, lebat, di dalam perut 
hewan ini dan dengan susah payah dikumpulkan dari 
semak-semak dan bebatuan sebagaimana hewan ini 
menggosok bulu mereka ketika mendekati musim dingin.

Kehebatan syal-syal ini merupakan hasil dari sejumlah 
kerja keras dan keterampilan. Bulu yang halus diekstrak 
dari bulu yang dikumpulkan yang meninggalkan bulu 
luar dan rambut yang biasanya mencakup hanya sepertiga 
dari total beratnya. Para wanita kemudian memintal bulu 
tersebut menjadi benang dan para pria menggerakkan 
mesin tenun untuk menenum benang-benang ini menjadi 
sebuah syal. Syal yang tidak diwarnai dibuat menjadi 
hidup setelah diwarnai dengan zat warna alami.

Syal dengan pola bordir disebut dengan amlikar atau 
amli yang membutuhkan waktu serta keterampilan. 
Pada sebuah syal polos, motif desain yang digunakan 
terinspirasi oleh alam seperti daun dan bunga. Garis dasar 

Atas: Proses pembuatan syal Kashmir; Kanan: Seorang wanita 
sedang menghiasi stola Kashmir yang berwarna-warni
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desain ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dengan 
sutra atau benang wol. Tergantung pada keindahan 
desain, gaya berbeda dari bordir digunakan. Sementara 
gaya aari sering digunakan untuk menghasilkan 
desain Kashmir yang lebih besar dan lebih tradisional 
dengan menggunakan jarum tebal, sozni lebih disukai 
karena desain indah dan lebih halus yang 
menggunakan jarum tipis.

Jahitan kain perca merupakan salah satu 
karakteristik yang paling penting dari syal 
Kashmir yang mana pola-pola dijahit pada 
mesin jahit dalam potongan yang panjang. 
Syal ini memiliki panjang sekitar 12-18 
inci dan satu hingga dua inci lebar. Dibuat 
pada alat tenun primitif, desain potongan 
ini kemudian dipotong dengan panjang 
yang diperlukan dan dijahit tangan secara bersamaan 
dengan jahitan yang hampir tidak terlihat. Potongan-
potongan dapat dijahit secara terpisah, dipotong dalam 
berbagai bentuk dalam ukuran berbeda dan dijahit 
bersamaan untuk meminjamkan variasi yang berbeda. 

Setelah itu, potongan ini diuraikan dengan bordir. 
Bagaimanapun, terdapat perbedaan antara dua jenis 
ini. Sementara sebuah syal jahitan kain dibuat dari 
potongan sempit yang terpisah, sebuah syal berbordir 
jahitan kain terdiri dari sejumlah potongan berbentuk 
tidak teratur yang digabungkan bersama-sama, masing-

masing menyeimbangkan warna dominan 
syal tersebut.

Beberapa tahun yang lalu, model 
Inggris dan Asia yang mengenakan 
syal Kashmir berjalan di jalan London 
pada pertunjukkan fashion pertama 
kali untuk mempromosikan Merek 
Kashmir. Sejumlah desainer India telah 
memamerkan syal Kashmir dalam 
koleksi mereka. Awal tahun ini, duo 

desainer Hemant-Nandita mempresentasikan sebuah 
koleksi dari serape, sebuah syal seperti selimut 
dalam cetakan sederhana dan sebuah palet warna 
cerah yang terinspirasi dari Kashmir pada Amazon 
India Fashion Week.

Kiri: Jarum yang digunakan untuk 
membuat syal pashmina Kashmir; 
Bawah: Sebuah syal Pashmina 
berwarna zamrud dengan 
keterampilan benang yang rumit

Jahitan kain 
merupakan 
salah satu 

karakteristik 
yang paling 
penting dari  

syal Kashmir
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Penyebutan pertama dari cetak blok 
di India bisa ditelusuri kembali di 
abad ke-12. Seiring berjalannya 
waktu, pantai bagian selatan, barat 
dan timur di negara ini menjadi hot 

spot terkenal bagi tekstil blok tangan berkualitas 
tinggi dan segera India akan menjadi salah satu 

produsen dari eksporter terbesar dari kain cetak 
blok global. Alasan mengapa bentuk seni yang 
berkembang di India ini adalah penerimaannya 
oleh para bangsawan. 

Di India, tiga jenis dari cetak blok telah lama 
digunakan. Pertama adalah percetakan langsung 
dimana kain (sutra atau katun) diputihkan dan 

India merupakan salah satu produsen dan eksporter kain rajut 
terbesar di dunia

Menciptakan keajaiban,

blok demi blok
teks  |  Vani Malik

Dari pohon hingga hewan lalu bangunan internasional yang terkenal, semua menemukan cara dalam desain cetak blok tangan 
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Kiri: Sebuah model yang 
mengenakan jaket dan rok 
dengan pola bunga; kiri: 
Sebuah cetak blok tangan stola; 
Bawah: sebuah penutup bantal 
dengan cetak blok tangan 
warna-warni

kemudian diwarnai. Setelah itu, dicetak, pertama 
dengan menggunakan garis yang diikuti oleh 
bahan-bahan untuk mengisi warna-warna. 
Kedua adalah menahan cetakan dimana area 
yang harus dilindungi dari pewarna ditutupi 
dengan campuran tanah liat dan resin. Kemudian 
dicuci dengan pewarna yang disebar ke area yang 
dilindungi melalui retakan, yang 
menghasilkan sebuah efek berdesir. 
Hal ini kemudian diikuti dengan 
cetakan blok untuk membentuk 
lebih banyak desain. Yang ketiga 
adalah percetakan debit dimana 
kain pertama kali diwarnai dan 
kemudian sebuah bahan kimia 
digunakan untuk menghapus 
pewarna dari area yang memiliki desain dalam 
warna-warna lain. Area-area ini difokuskan 
kembali sehingga dapat diwarnai kembali.

Gujarat dan Rajasthan merupakan pusat 
yang paling terkemuka bagi produksi dari kain 
cetak blok tangan ini. Faktanya, sejumlah kota di 
Gujarat mulai mengekspor belacu (sebuah kain 
katun yang ditenun dengan ketat yang memiliki 

pengulangan, seringkali desain-desain bunga) 
yang diwarnai dan dicetak dengan panjang yang 
sama seperti yang ada di abad ke-17. Keluarga-
keluarga dari Paithapur di wilayah ini terkenal 
akan pembuatan blok-blok rumit dan tekstil 
cetak dengan menggunakan teknik lumpur yang 
disebut dengan cetak Sodagiri. Satu desa lain, 

Dhamadka terkenal akan kain cetak 
blok, ajrakh, dengan pola geometris. 
Di wilayah Kutch, pola-pola 
terkenal mencakup desain hitam dan 
merah dari hewan, burung dan anak 
gadis yang menari. Pusat-pusat blok 
tangan terkenal lainnya di wilayah 
ini termasuk Bhavnagar, Jamnagar, 
Porbandar, Jetpur dan Rajkot.

Di Rajasthan, cetak blok tangan merupakan 
salah satu kesenian tekstil yang diakui dengan 
wilayah-wilayah berbeda yang memiliki teknik, 
desain dan warna tersendiri. Sementara Sanganer 
terkenal akan cetak belacu selimut, selimut katun 
dan sari dimana garisnya pertama dicetak dan 
kemudian, warna dipenuhkan, Bagru terkenal 
akan cetak Dabu dan Syahi-Begarnya dimana 

Gujarat dan 
Rajasthan 

merupakan pusat 
yang paling 

terkemuka bagi 
cetak blok tangan
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pembentukannya merupakan desain dalam 
sebuah kombinasi orchre kuning dan krim 
dengan hitam dan setelah itu adalah cetak 
dimana porsi-porsinya disembunyikan 
dari pewarna dengan menggunakan 
sebuah pasta resin.

Seperti kebanyakan kerajinan India, cetak 
blok tangan dikirimkan dari satu generasi ke 
generasi selanjutnya. Dengan sebuah kotak 
alat yang berisi palu, bor dan miniature pahar, 
pola rumit dan desain diukir pada sebuah blok 
dari kayu jati dengan gagang kayu. Blok-blok 
ini bervariasi dalam ukuran dan bentuk. 
Tetapi sebelum blok-blok kayu ini digunakan, 
blok-blok kayu ini direndam dalam minyak 
sawi selama seminggu untuk memastikan 
kayu tidak retak ketika dipaparkan pada 
kondisi kering dari proses percetakan.

Proses cetak blok ini merupakan sebuah 
proses yang memakan waktu lama dan 
membutuhkan keahlian dan kerjasama tim. 
Tiga alat utama dari sebuah kain cetak blok 
adalah sebuah blok kayu, kain dan pewarna. 
Dengan sebuah koordinasi tangan-mata, blok 

Searah jarum jam dari atas: Sebuah blok kayu yang digunakan 
untuk cetak blok tangan; seorang seniman cetak blok tangan di 

Pameran Perdagangan Internasional Malaysia (INSTRADE 2011) di 
Kuala Lumpur, Malaysia; seorang wanita yang mencetak sebuah 

pola pada sebuah potongan kain
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pertama disejajarkan ke sudut kiri bawah dari 
kain itu. Sebuah ketukan tajam melepaskan 
dabu (sebuah pasta halus yang menggabungkan 
tanah yang telah di saring dan di rendam, 
pohon karet dan bubuk dari biji-bijian 
pasta gandum untuk disatukan 
bersamaan) ke kain itu. Proses 
yang sama diulang di sepanjang 
panjang dan lebar dari kain itu. 
Untuk menghindari desain dari 
noda, serbuk gergaji disebarkan 
ke dabu yang basah setelah dabu 
tersebut dicetak. Bagian yang telah 
dicetak kemudian ditutup dari 
proses pewarnaan berikutnya. 
Begitu serbuk gergaji tersebut disebar, 
kain itu diletakkan dibawah sinar matahari 
untuk dikeringkan.

Terlepas dari Gujarat dan Rajasthan, bentuk 
seni ini tumbuh subur di wilayah Punjab, 
Bengal Barat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, 

Maharashtra dan Madhya Pradesh. Sementara 
pekerja tekstil yang disebut dengan Chhimba 
menciptakan desain bunga dan geometris di 
Punjab, Andhra Pradesh merupakan rumah 
bagi metode cetak blok yang diterapkan untuk 

membuat lukisan kalamkari yang 
indah (sebuah gabungan dari 
cetakan tangan dan cetakan blok). 
Para seniman cetak blok tangan di 
wilayah Serampur, Bengal Barat 
membuat desain kontemporer 
dan tradisional dalam pola 
berani dan tegas.

Dengan terus meningkatnya 
peminat global yang menjadi sadar 

akan lingkungan, bentuk seni tua ini, yang 
dilengkapi dengan keuntungan yang ramah 
lingkungan, telah memperoleh popularitas di 
seluruh dunia dengan penggunaan dari pewarna 
yang terbuat dari sumber alam dan sayur untuk 
membuat desain abstrak dan produk yang kreatif,

Sebuah cetak blok tangan yang indah

Untuk 
menghindari 

desain ini dari 
noda, bubuk 

gergaji disebar 
diseluruh dabu 

yang basah
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Makar Sankranti, hari perayaan panen kuno yang 
mengulang kembali era Sangam, juga dapat 
diartikan sebagai awal dari festival musiman India 
yang meraih intinya bersama Diwali

Hasil panen
dari yang baik

teks |  Madhulika Dash

Hal yang menarik dari 
festival India, perayaan 
yang berskala besar mereka, 
bahkan ketika setiap 

perayaan menemukan asal-usul mereka 
yang kental dengan mitos dan legenda, 
setiap dari mereka telah dikurasi dengan 
banyak pemikiran untuk kesejahteraan 
dan alami.

Makar Sankranti sebagai contoh. 
Dikenal dengan nama yang berbeda 
diseluruh India – Pongal dalam bahasa 
Tamil Nadu, Lohri dalam bahasa 
Punjab, Magh Bihu dalam bahasa 
Assam, Sankrant dalam bahasa Bihar 
dan Poush dalam bahasa Bengal Barat 
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Gajak atau biji 
wijen gula merah
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Tradisi dari 
membuang 

barang-barang 
lama adalah 
bagian dari  

perayaan Makar 
Sankranti

– legenda dan ilmu dibalik perayaan panen 
terbesar tersebut adalah sama. Dikatakan 
bahwa selama masa, Matahari – 
yang berdasarkan penelitian Veda 
dipercaya menjadi sumber energi 
tunggal yang penting dan kehidupan 
di Bumi – mengunjungi anak laki-
laki yang nakal, Shani, selama 
beberapa hari. Perkembangan tenaga 
surya ini berdampak pada perubahan 
iklim dan sering ditandai dengan 
hari yang lebih panjang dan lebih 
hangat dan malam yang kurang dingin: pertanda 
musim panas akan tiba dan panen pun dimulai. 
Namun, siklus ini membutuhkan waktu lama 
untuk menyelesaikan dan panen untuk memulai. 

Makar Sankranti – yang dirayakan selama dua 
hingga empat hari -  mendefinisikan hal tersebut. 
Apabila literatur kuno Veda bisa dipercaya, 
ide dibalik festival yang dimulai di awal Masa 
Sangnam tidak hanya untuk merayakan 
permulaan  musim pertanian baru (yang mana 
hingga saat ini menjadi tahun baru Hindu) tetapi 
juga untuk memastikan bahan makanan lama 

dapat dikonsumsi dengan baik untuk 
disimpan menjadi persediaan yang 
segar. Inilah alasan mengapa api 
unggun adalah hal yang paling utama 
dalam festival tersebut. Api unggun 
di tengah kota yang mengizinkan 
penduduk membuang barang-
barang tua merupakan tradisi Makar 
Sangkranti yang penting di seluruh 
penjuru negeri.  

Hal ini juga menjelaskan tentang penggunaan 
dari beras, gandum, wijen, gula merah, kelapa, 
tebu, susu dan kelapa – sebuah kebutuhan utama 
petani – dalam adat tradisional Sankranti yang 

Searah jarum jam dari kanan; Pheni; Patishapta Phite; makanan 
manis berbahan tepung beras dari Andhra Pradesh
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tersebar di seluruh penjuru negeri yang 
merayakan festival tersebut tetapi memiliki 
pengecualian di Assam dimana sajian adat 
dari budaya Magh Bihu termasuk daging babi, 
ikan dan ayam seperti khorisa gahori (daging 
babi yang dimasak dengan rebung), patot 
diya maas ( ikan yang dikukus dengan daun 
pisang), jaluk diya kukura mangkho (ayam 
lada ala Assam) dan kaji lemu (lemon Assam).

Namun setiap wilayah menawarkan 
menu berbeda untuk dinikmati. Seperti di 
Maharashtra, makanan yang menandakan 
hari Makar Sankranti akan meyajikan till 
laddoo dan gulachi poli (chapatti tipis yang 
rapuh dengan isi saus campuran gula merah 
yang segar, tepung panggang gram, bubuk 
biji wijen dan rempah-rempah yang harum 
seperti kapulaga) yang disajikan bersama 
dengan mentega yang segar, bhogichi bhaji 
dan bajrichi bhakri. Ringan untuk dicerna 
namun meliki cita rasa yang kaya, makanan 
tersebut sederhananya sangat lezat dan bisa 
untuk menjaga seseorang tetap sehat selama 
perubahan cuaca.

Ayurveda menyajikan kombinasi makanan 
manis dari til (biji wijen) dan gur (gula 
merah) yang membentuk bagian penting 

Berlawanan arah jarum jam dari kiri; 
Biji wijen, gula merah dan gajak untuj 
perayaan ini; til ke laddoo
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dari perayaan sebagaimana obat kuliner yang 
mempersiapkan sistem diet pada musim panas, 
dan dampaknya, selain gur yang menjadi 
pemanis yang sempurna. Di Bengal Barat, 
dimana Makar Sankranti dengan nama Pousch, 
khejur (gula merah) digunakan secara luas untuk 
mempermanis makanan penutup yang termasuk 
favorit tua seperti dudh puli (pancake beras tipis 
yang disiram susu yang wangi), puli pithe, gokul 
pithe, doodh puli, patishapta pithe and lain-lain.

Til dan gur merupakan bahan-bahan siap 
sedia di dalam prasadam yang ditawarkan kepada 
Dewa Matahari sebagai bagian dari perayaan ini. 
Baik itu ellu bella di Karnataka yang merupakan 
sebuah campuran kaya dari til (biji wijen), 
sharkara (gula merah), kelapa kering dan kacang 
tanah yang dipersembahkan sebagai sebuah 
isyarat niat baik atau pencitraan Makara Chaula, 
beras spesial baru dipanen yang dicampur 
dengan jus tebu, gula merah, parutan kelapa, 
pisang, buah-buahan kering dan susu di Bihar, 
Jharkhand dan Uttar Pradesh.

Memasak dengan api yang kecil, rempah-
rempah sedikit khichdi yang dibuat di Uttar 
Pradesh sering dicari karena kaya akan cita 

FAKTA TENTANG MAKAR 
SANKRANTI

•	 Pada perayaan Makar Sankranti, 
Matahari memasuki lambang 
Capricorn atau Makara (rashi India). 
Perayaan ini jatuh pada hari equinoks 
dimana siang dan malam hari pada 
hari ini dipercaya sama.

•	 Menurut kalender Gregorian, ini 
merupakan salah satu perayaan India 
yang jatuh pada hari yang sama setiap 
tahunnya.

•	 Makar Sankranti pada umumnya 
menandakan awal dari Kumbh 
Mela di Uttar Pradesh and di Kerala, 
Shabrimala berakhir pada hari penuh 
harapan ini.

•	 Di Maharashtra, para wanita yang 
telah menikah diundang datang untuk 
haldi-kumkum pada  
hari tersebut.

Rajasthani Ghevar
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tempat yang biasa dengan chaklis dan til chikkis.
Bagaimanapun, yang wajib ada pada Sankranti 

adalah nasi kembung yang disebut dengan 
kurmura. Sementara ini merupakan sebuah bagian 
dari makanan ringan yang ditawarkan untuk para 
tamu selama Lohri di Punjab, Kerala, Gujarat, Uttar 

Pradesh dan Bengal Barat, kurmura 
laddoo (bola-bola manisan beras 
kembung) adalah sebuah makanan 
perangsang yang patut dicoba juga. 
Legenda mengatakan bahwa ketika til 
gur datang dari dapur 
Raja Kulothunga Chola 
III dan ditawarkan 
kepada khalayak 

ramai yang berkumpul untuk 
menyaksikan api unggun dan 
tarian, kurmura laddoo merupakan 
sebuah tawaran kerajaan 
yang inovatif dari Raja Ahom 
Swarganarayana Suhungmung 
kepada khalayak ramai yang datang 
ke pondok makan tersebut.

rasanya. Rasanya yang khas dikaitkan wadah tanah 
liat dimana masakan ini dimasak dan penggunaan 
berasnya, terkadang biji-biji tersebut diolah dari 
pemotongan pertama. Di Rajasthan, dimana 
festival ini dilangsungkan selama tiga hari, awal 
dari festival ini sering ditentukan oleh stan-stan 
baju, perhiasan dan peralatan-
peralatan lain yang menjamur di pasar. 
Pada hari Sankranti, kadahis yang 
besar dibeli untuk membuat makanan 
lezat seperti ghevar, pheni, gajak, 
til-patti, pakode dan kheer. Lagenda 
mengatakan bahwa ketika  Dewa 
Krishna mengangkat Govardhan 
Parvat untuk melindungi warga 
desanya dari kemarahan Dewa Indra, ghevar 
menjadi makanan favoritnya untuk sarapan pagi.

Pesta makan ini akan menjadi lebih baik 
dan lebih diitensifkan pada bahan beras ketika 
seseorang pergi ke selatan dimana Makar Sankranti 
dikatakan berasal. Disini, Ariselu, yang spesial. 
Dalam makanan berbahan tepung beras dan gula 
merah dan makanan susu merupakan sebuah 

Yang wajib 
dalam perayaan 

ini adalah 
kurmura atau 
nasi kembung

Khorisa Gahori
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SARSON KASAAG 
(Sesawi hijau dengan bayam) 
Waktu Penyajian 30 menit
Waktu Memasak Satu jam
Porsi 4

Bahan-bahan

1 kg daun sesawi  (sarson ka saag), 500 g bayam, 1 cangkir air, 
3 cabai hijau, garam secukupnya, 5 sdm mentega, 1 bawang 
bombai dicincang, 8 siung bawang putih ditumbuk, 2” jahe 
dicincang, 4 sdm makki ka atta (biji jagung yang digiling kasar), 
1 sdm mentega untuk hiasan 

Cara membuat

Daun sesawi harus memiliki batang yang tebal dan lembut. 
Cuci hingga bersih. Kupas batangnya dengan merobek sedikit 
sisi atas dan tarik sepanjang batang tersebut. Potong daunnya 
dengan rapi pastikan hasilnya bebas serat. Cuci bayam dan 
potong-potong hingga halus.

Masukkan air ke dalam  panci bertekanan tinggi dan 
didihkan. Tambahkan sesawi, bayam dan cabai hijau. 
Jumlahnya memang kelihatan banyak tetapi satukan dalam 
ikatan dan setelah menyusut, tambahkan ikatan lainnya. Ketika 
semua sayuran telah dimasukkan ke dalam panci, tambahkan 
garam dan sedikit air jika dibutuhkan. Panaskan (tingkat 
pertama) dan kemudian masak selama sekitar 30 menit dengan 
suhu rendah.

Buka tutupnya dan masak untuk menguapkan air yang 
berlebih. Dinginkan dan pindahkan ke dalam blender. 
Haluskan hingga bertekstur kasar. Letakkan halusan saag 
tersebut kembali ke panci dan masak dalam suhu yang rendah. 

Menikmati masakan-masakan lezat 
selama bulan musim dingin

Liburan
musim salju
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Letakkan mentega ke dalam panci yang terpisah, 
goreng bawang sampai berubah kekuningan. Tambahkan 
bawang putih dan jahe dan goreng hingga semua berwarna 
kekuningan. Tuangkan saag yang telah dihaluskan tadi 
dan lanjutkan memasak selama sekitar 10 menit, aduk 
terus menerus.

Taburkan makki ka atta ke dalam saag, per 1 sdm 
sekali, aduk merata setelah setiap tambahan. Kecilkan api 
dan masak selama 10 menit hingga saag tersebut bewarna 
kekuningan dan menjadi kental. Pindahkan ke piring 
sajian. Tambahkan satu sendok mentega dan sajikan 
panas-panas dengan roti makki ki.

ROTI MAKKI KI

Waktu Penyajian 10 menit
Waktu Memasak 30 menit
Porsi 4

Bahan-bahan

2 cangkir makki ka atta, 1 sdt garam, 1 buah lobak putih, 
½ sdt  biji karambol (ajwain), air panas jika dibutuhkan, 4 
sdm minyak, 3 sdm mentega

Cara membuat

Masukkan makki ka atta ke dalam sebuah mangkuk. 
Tambahkan garam, lobak dan biji karambol dan aduk. 
Tambahkan air, sedikit demi sedikit, dan usap hingga 
membentuk sebuah adonan. Pisah adonan tersebut 
menjadi bentuk bola-bola. Usap setiap bola dengan tangan 
yang basah untuk memberikannya tekstur yang lembut. 
Tambahkan lebih banyak air jika dibutuhkan untuk 
mencegah roti hancur.

Letakkan sebuah bola adonan di atas selembar plastik 
basah. Gulung ke menjadi bentuk roti bundar dengan 
ketebalan seperdelapan inci. Celupkan jari-jari anda ke air 
untuk menghindari adonannya lengket.

Panaskan wajan (tawa), angkat plastik tersebut dekat 
dengan wajan dan dengan perlahan letakkan roti-roti 
tersebut ke dalam wajan. Masak dengan suhu yang 
sedang hingga satu sisinya masak. Balik dengan sedikit 
minyak dan masak kembali bagian lainnya hingga selesai. 
Usap roti-roti tersebut dengan mentega hingga rata. 
Sajikan segera.

Courtesy: Fabolous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, 
bagian dari seri buku memasak yang diterbitkan oleh Asosiasi 

Kementrian Luar Negeri, New Delhi
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Vidya Balan menyambut perubahan dalam tampilan preferensi 
dari penonton film India dengan sebuah selera yang meningkat 
pada berbagai genre

Tidak ada yang lebih 
penting dari dunia yang

bebas dan setara

teks  |  Aarti Kapur Singh

Vidya Balan adalah peran mendefinisikan 
kembali yang paling bahagia daripada 
mendefinisikannya. Sejak debutnya pada 
Parineeta satu dekade yang lalu hingga 

Bobby Jasoos yang tidak terlalu sukses, ia telah 
menyelesaikannya dengan konsistensi 
yang luar biasa. Sukses utamanya bagi 
para aktor adalah ketika para penonton 
tidak bisa membayangkan orang lain pada 
peran tersebut. Seluruh karakter yang 
dimainkan oleh Vidya telah memiliki 
otoritas yang dicap pada mereka. Pasca 
menikah, Vidya telah mengurangi tugasnya 
dan telah menolak 10 film biografi 
termasuk beberapa yang berdasar pada 
kehidupan dari aktor Meena Kumari dan Suchitra Sen, 
mantan Perdana Menteri India Indira Gandhi, supercop 
Kiran Bedi, vokalis MS Subbulakshmi dan manatan 
perdana menteri Pakistan Benazir Bhutto. “Meskipun 
saya menyukai naskah film biografi dari Suchitra Sen 

Seluruh 
penggambaran 

Vidya pada 
layar perak telah 
memiliki otoritas 
yang dicap pada 

mereka

tetapi saya merasa saya tidak memiliki kemiripan fisik 
dengannnya. Saya rasa, cucunya, Raima, yang mirip 
dengannya harus menjalankan tugas ini,” katanya.

Vidya telah, bagaimanapun, setuju untuk memainkan 
peran artis Geeta Bali pada sebuah penampilan khusus 

di film Marathi, Ek Abela. Film biografi, 
pada aktor Bhagwan Dada ini, menelusuri 
kembali kehidupan aktor sekaligus sutradara 
tersebut dan kesulitan yang dihadapinya 
ketika membuat film musikal Albela tahun 
1951 yang menampilkan Geeta Bali. “Ini 
merupakan sebuah kehormatan untuk 
memainkan peran aktor terkenal bahkan jika 
itu pada penampilan khusus,” katanya.

Aktor tersebut merasa telah terjadi 
sebuah perubahan dalam menampilkan preferensi dari 
penonton India dengan selera yang terus meningkat pada 
berbagai genre. “Semakin banyak film dengan anggaran 
kecil kini dirilis di bioskop dan dengan perayaan seperti 
Gambar Berjalan Akademi Mumbai (MAMI), semua hal 
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akan menjadi lebih baik,” kata Vidya. “Perayaan 
MAMI sungguh luar biasa. Saya telah pergi ke 
MAMI sebelumnya tetapi edisi ini merupakan hal 
yang spesial dengan pembukaan Pintu Gerbang 
India dan membawa orang-orang dalam industri 
hebat kesana. Sebagai seorang juri, saya kagum 
dengan bakat tersebut. Pemilihan film juga 
luar biasa. Saya menikmati waktu yang sangat 
menyenangkan,” kata Vidya.

Baik itu peran perihnya pada 
Kahaani atau haus akan kesuksesan 
seperti Silk Smitha di The Dirty 
Picture atau sebagai seorang ibu 
tunggal yang independen di Paa, 

Vidya telah selalu 
berdiri untuk apa 
yang ia percaya 
– menyalahkan 
norma sosial serta 
ketidaksetaraan gender. Pada fungsi 
publik baru-baru ini, ia memilih 
untuk terjun melawan arus dengan 
menolak untuk mengembalikan 
penghargaan nasionalnya, dengan 
mengatakan, “Kehormatan ini dari 
negara bukan Pemerintah. Jadi, 

saya tidak ingin mengembalikannya.” Tahun 2015 
ini merupakan tahun yang penting bagi Vidya 
sebagaimana ia menyelesaikan satu dekade pada 
industri perfilman. Ia mengatakan bahwa ia akan 
terus melibatkan dirinya dalam mendorong sinema 
India pada platform global. Dalam membentuk 
sebagian besar kepribadiannya, Vidya, tidak 
hanya sebagai seorang aktor tetapi juga sebagai 

orang biasa, telah bekerja dalam 
mempromosikan kesetaraan gender. 
Dalam tahun keempatnya secara 
berturut-turut, Vidya tampak di 
Perayaan Film India di Melbourne 
yang dimulai pada tahun 2012. Tahun 
ini, tema dari perayaan tersebut 
adalah “kesetaraan” sebagaimana 
disarankan oleh Vidya. “Kesetaraan 
merupakan sesuatu yang saya bela 
dengan semangat… dan pada saat ini, 

tidak ada yang terlihat lebih penting dari sebuah 
dunia yang bebas dan setara. Saya percaya seni dan 
film mampu membantu kondisi dan merubah pola 
pikir dan sikap. Saya sangat gembira melihat film-
film yang luar biasa baru-baru ini, yang merayakan 
dan merangkul keragaman yang mendefinisikan 
kita semua,” katanya.

Tahun 2015 
merupakan tahun 

yang penting 
bagi Vidya 

sebagaimana ia 
menyelesaikan 

satu dekade pada 
industri perfilman

Kiri: Presiden India Dr Pranab Mukherjee sedang menganugerahkan penghargaan Padma Shri 
untuk Vidya Balan; Kanan: Vidya dalam peran berbeda di Bollywood
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