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PERAYAAN LAYANGAN 
INTERNASIONAL 
Perayaan ini diselenggarakan menuju 
hari perayaan Hindu Makar Sankranti, 
dikenal sebagai Uttrarayan di Gujarat 
dan dirayakan dengan diterbangkannya 
layang-layangan dengan penuh semangat. 
Pemain layang-layangan dan orang-orang 
yang antusias dari berbagai negara 
berpartisipasi pada acara tahunan ini.

KAPAN: 14 Januari
DIMANA: Ahmedabad, Gujarat

KERAJINAN SURAJKUND MELA
Pameran kerajinan ini 
mempertontonkan kekayaan dan 
keberagaman dari kerajinan tangan, 
rajut dan kain adat dari India. Ratusan 
seniman dan pengrajin mengunjungi 
pameran ini untuk menunjukkan dan 
menjual produk mereka.

KAPAN: 1-15 Februari
DIMANA: Faridabad, Haryana

PERAYAAN ARWAH SUCI DUNIA
Bersiaplah untuk hal spiritual dan 
perjalanan musik seperti seniman Sufi 
dari India dan luar negeri yang akan 
menghibur penonton dengan puisi, 
musik dan tarian. Sebuah kekayaan 
warisan budaya dari Rajasthan akan 
membuat sebuah pengalaman yang 
tak terlupakan.

KAPAN: 13-15 Februari/17-18 Februari
DIMANA: Nagaur/Jodhpur, Rajasthan

PERAYAAN TARIAN KHAJURAHO
Perayaan selama seminggu dengan 
latar belakang Kuil Khajuraho ini 
akan mempertunjukkan seluruh 
tarian klasik tradisionan India. 
Pertunjukkan oleh seniman baru dan 
ahli dibidang tersebut akan membuat 
penonton terpesona.

KAPAN: 25 Februari–3 Maret 
DIMANA: Khajuraho, Madhya Pradesh

TAJ MAHOTSAV 
Acara 10 hari ini akan merayakan 
seni, kerajinan, budaya, kuliner, 
tarian dan musik India. Prosesi 
tersebut diadaptasi dari gaya 
era Mughal, perayaan makanan, 
pertunjukan musisi rakyat dan 
penari merupakan sorotan utama.

KAPAN: 18-27 Februari
DIMANA: Agra, Uttar Pradesh

PAMERAN SENI INDIA
Pentas terkemuka di Asia selatan atas 
seni modern dan kontemporer ini 
menawarkan para pengunjung sebuah 
kesempatan untuk mengetahui 
galeri-galeri terbaik di wilayah itu. 
Seminar, pemutaran video dan 
percakapan untuk membahas latihan 
seni juga diselenggarakan

KAPAN: 2-5 Februari
DIMANA: New Delhi

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
BUNGA RAMPAI
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Superstar film India, Amitabh Bachchan, meminjamkan suaranya untuk menyeru hak-hak 
wanita di kehidupan nyata dan melalui filmnya. Dalam isu Indian Perspectives ini, kami 
membawa anda ke sebuah dialog bersama pria yang memiliki posisi tertinggi sebagai ikon 
sinematik India.

Kami juga mencatat langkah-langkah penting yang diambil pada Konferensi Tingkat Menteri 
di Inti Proses Asia-Istanbul (HoA-IP) yang diselenggarakan di kota suci Amritsar di Punjab 
di awal bulan Desember 2016. Konferensi, yang diketuai oleh India dan Afghanistan dan 
dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan dari 45 negara, menegaskan kembali pentingnya 
HoA-IP sebagai sebuah platform regional penting bagi dialog politik dan kerjasama regional 
dekat yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan di 
Afghanistan dan keseluruhan wilayah HoA, dan dalam meningkatkan koneksi Afghanistan 
dengan wilayah tersebut.

Hubungan India dengan Jepang juga menyaksikan sebuah transformasi sebagaimana kedua 
negara ini menandatangani sebuah perjanjian nuklir sipil selama kunjungan Perdana Menteri 
Modi ke Jepang pada bulan November 2016 silam. Kami mendiskusikan hasil pembicaraan 
ekstensif yang digelar antara PM Modi dan rekan Jepangnya.

Pada bagian Kemajuan, kami berbicara tentang perjanjian Rafale antara India dan Perancis, 
dan skema pemerintah yang sedang mengubah kehidupan anak-anak perempuan melalui 
pendidikan. Kami juga membahas tentang Konferensi Tingkat Menteri Asia dalam bidang 
Pengurangan Resiko Bencana yang berfokus pada kemitraan antar pemerintah dan pemegang 
saham sebagai sebuah cara untuk memasukkan praktek yang cocok dalam narasi pembangunan 
wilayah ini.

Di bagian yang menampilkan seni dan warisan India, kami menjelajahi kerajinan zardozi, seni 
dalam membuat lukisan Thangka, bentuk Tarian kabui dan Jalanan Warisan Amritsar yang 
baru dikembangkan.

Kami membawa anda dalam sebuah perjalanan menuju danau tenang dan murni India, dan 
taman nasional Maharashtra yang merupakan sebuah daya tarik utama 
bagi para pecinta satwa liar. Terakhir, kami mengevaluasi manfaat 
kesehatan dari millet tradisional dan bagaiamana mereka dapat 
menyatu secara inovatif dengan kehidupan sehari-hari.

Vikas Swarup

Prakata
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Merupakan hal yang 
tidak biasa bagi seorang 
megabintang Bollywood 
untuk mendukung penyebab 
sosial tetapi ketika legenda 

cinema India Amitabh Bachchan meminjamkan 
kekuatannya bagi sebuah kampanye ‘feminis’, 
yang mengasumsikan kekuatan yang khusus. 
Advokasi aktif dari aktor ini terhadap hak-hak 
wanita, di kehidupan nyata serta film, telah 
melakukan yang terbaik.

Peran baru Bachchan adalah 
bagian dari rencana yang lebih 
besar. Sejak 2014, ia telah menjadi 
seorang duta besar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dalam membela anak 
perempuan, sebuah status yang tidak 
mudah ia embani.

Memang, film-film yang dipilih 
oleh sang superstar untuk menjadi 
bagian di beberapa tahun terakhir memberikan 
kesaksian bagi kepedulian sosialnya sebagai 
seorang warga negara yang mana status 
selebritinya menjamin suara yang didengar 
lantang dan jelas.

Pada bulan September, Bachchan menarik 
perhatian nasional ketika ia menulis sebuah surat 

yang tulus untuk dua cucu perempuannya, Navya 
Naveli dan Aaradhya, yang mendesak kaum 
wanita untuk mengikuti hati mereka.

Meskipun mengakui bahwa kedua gadis 
tersebut membawa warisan dari nama-nama 
yang terkenal – Navya Naveli dari sang 
industrialis HP Nanda dan Aaradhya dari 
seorang sastrawan Harivansh Rai Bachchan – ia 
memperingatkan mereka bahwa tidak ada yang 
akan membuat segalanya menjadi lebih mudah 

bagi mereka karena seberapapun 
istimewa mereka, mereka adalah 
anak perempuan.

Menegaskan bahwa ia berbicara 
kepada seluruh gadis-gadis muda, 
Bachchan menulis kepada cucu 
perempuannya, “Karena kalian 
adalah wanita, orang akan 
memaksakan pemikiran mereka 
kepada kalian. Mereka akan 

memberitahu anda bagaimana cara berpakaian, 
bagaimana berperlaku, yang anda dapat temui 
dan dimana anda dapat pergi. Buatlah pilihan 
dalam cahaya kebijaksanaan kalian sendiri.”

Surat Bachchan mengasumsikan kepentingan 
dalam konteks dari fakta bahwa isu-isu 
sementara berkaitan dengan keamanan wanita 

Sebagai seorang aktor dan seorang pria yang kaya raya, megabintang 
paling terkenal Bollywood, Amitabh Bachchan, telah mendukung 
penyebab dari hak-hak perempuan

Sebuah suara
yang penting

Sang aktor telah 
menjadi seorang 

duta PBB 
untuk membela 
anak-anak dan 

perempuan 
sejak 2014

teks  |  Saibal Chatterjee
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menerima peran yang luas dalam media saat ini, 
wanita sangat merasa rentan di negara ini.

Apakah sinema India memainkan bagiannya 
dalam mencerminkan aspirasi dari setengah 
populasinya dan dalam menciptakan sebuah 
iklim dimana mereka dapat merasa aman? 
Bachchan, sebagai seorang pahlawan kesetaraan 
gender, memiliki sebuah pandangan jelas dalam 
pertanyaan ini.

Pemain tragedi berusia 74 tahun ini 
berada di Kolkata pada bulan November 
untuk meresmikan edisi ke-22 dari perayaan 
film internasional tahunan kota tersebut. Ia 
berbicara tentang bagaimana sinema India telah 
mencerminkan kesetaraan gender lebih dari 
beberapa dekade dan apa yang industri film harus 
lakukan saat ini untuk mengubah sorotan yang 

tertuju tepat pada kepekaan masyarakat terhadap 
hak-hak wanita. Ia berkata: “Pada tahun 2020, 
diperkirakan bahwa rata-rata umur orang India 
akan mendekati 29. Jika kita ingin menuai bonus 
demografi, jika India dirubah menjadi sebuah 
negara superpower ekonomi pada tahun 2030, 
penting untuk memberikan kesempatan yang 
setara dalam bekerja bagi para wanita.”

Dalam perilisannya baru-baru ini, Piku karya 
Shoojit Sircar dan Pink karya Roy Chowdhury, 
Bachchan maju ke depan walau usia tak lagi 
muda dan tantangan emosi, fisik dan psikologi 
tersendiri, tidak gagal dalam mengenali 
sentralitas dari wanita dalam kehidupan mereka. 
Dahulunya, sang aktor merupakan seorang ayah 
yang selalu bertingkah dan sangat bergantung 
pada anak perempuannya dalam hal kesehatan 
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wanita sebagai pelindung di dapur dan tungku. 
Tetapi kini semua itu telah mulai berubah.”

Ia percaya bahwa tepatnya adalah kenyataan 
yang dicoba untuk dirangkum dari plot naratif 

Piku and Pink. “Anak perempuan di 
film Piku,” katanya, ‘adalah seorang 
gadis pekerja yang ambisius  yang 
terus mengurus ayahnya yang 
murung dan temperamental sambil 
mengejar karirnya.” Ia tentunya 
adalah seorang wanita dengan 
kemampuan kecerdasan dan 
keberanian yang luar biasa.

Ini adalah karakter permulaan 
Bachchan di Pink – seorang pengacara tua New 
Delhi, Deepak Saigal yang dipaksa untuk keluar 
dari persembunyiaannya dan membuka suara 
dalam meningkatkan masalah tentang keamanan 

Bachchan berbicara 
tentang bagaimana 

perfilman India 
telah mencerminkan 

kesetaraan 
gender selama 

bertahun-tahun

Kiri dan bawah: Poster-poster dari film Pink dan Piku. 
Halaman muka: Surat-surat yang sang aktor tulis untuk para 
cucu-cucu perempuannya

serta meminta perhatian setiap waktu; saat 
ini, ia menjadi seorang pengacara handal yang 
mendukung tiga wanita India yang bekerja di 
Delhi melawan seorang pria berlatar politisi yang 
tertuduh melakukan penyerangan seksual kepada 
salah satu diantara mereka.

Perannya dalam film Pink, Deepak Saigal, 
mempertanyakan sikap feodal 
masyarakat yang melihat wanita 
independen dan single sebagai objek 
biasa yang bisa dianggap enteng, dan 
individu dari karakter moral yang 
dipertanyakan. Deklamasi ‘tidak 
berarti tidak’ nya meninggalkan 
dampak yang mendalam bagi 
para penonton.

Kata sang aktor kawakan: 
“Naari Bharatiya saat ini sangat berpendidikan, 
beremansipasi, mandiri, dan bahkan sangat 
mapan. Budaya India secara tradisional kini telah 
memproyeksikan pria sebagai pemenang dan 
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para wanita di wilayah perkotaan India 
hingga ke tingkat yang lebih baru dengan 
menyuguhkan tema kekerasan terhadap 
wanita dan memicu percakapan tentang 
hak asasi seorang gadis untuk menolak 
kemajuan seksual.

“Pendidikan dan kebebasan belum tentu 
merubah situasi ini,” kata 
Bachchan. “Pelecehan dan 
kekerasan seksual telah diabaikan 
sehingga semakin marak. 
Dibutuhkan sebuah kejahatan 
keji seperti pemerkosaan 
kelompok yang dialami oleh 
Nirbhaya untuk menggerakkan 
perubahan dalam hukum.”

“Para wanita 
di India telah 

mulai menyadari 
potensi 

mereka yang 
sesungguhnya,” 
kata sang aktor

Meskipun Bachchan setuju bahwa 
banyak sutradara India mungkin telah lalai 
terhadap tanggung jawab mereka untuk 
tidak menghadirkan sosok wanita hanya 
sebagai objek seks belaka, sinema dalam 
negeri secara keseluruhan telah melakukan 
bagiannya untuk menegakkan hak-hak 

wanita. “Wanita di India telah 
mulai mengenali potensi mereka 
yang sesungguhnya. Mereka kini 
berharap untuk diakui sebagai 
individu dengan hak-hak hukum 
dan konstitusional yang sama,” 
kata Bachchan.

Ia mengatakan bahwa 
sutradara terkemuka India 
ini, dari era suara awal, telah 

memberikan sesuatu yang diharapkan bagi 
para wanita dari segala kaum dan segmen. 
Ia menamakan sutradara seperti Bimal Roy, 
Satyajit Ray, Shyam Benegal dan Yash Chopra, 
di antara lainnya, sebagai pria-pria yang telah 
selalu menjunjung tinggi wanita sebagai 
seorang individu dalam hal mereka dan tidak 
hanya sebagai ibu, anak perempuan atau 
istri semata.

“Dari Achhut Kanya hingga Sujata, 
pembuat film India juga telah memerangi 
masalah pembagian kasta dan bagaimana hal 
ini telah merugikan kehidupan para wanita,” 
katanya. Meskipun menghadapi sebuah 
kerugian ganda – dalam menjadi seorang 
wanita dan seorang anggota dari kasta rendah 
– karakter protagonis wanita dari film ini 
berdiri membela hak mereka.
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Bahkan sebagaimana film India 
menangkap kehidupan dari perempuan yang 
diberdayakan, sinema India 
masih belum merancang sebuah 
bahasa yang akan merangkum 
transformasi sosial yang sedang 
berlangsung. “Kata mardaani 
berasal dari penggalan kata 
mard. Seharusnya ada sebuah 
kata dalam bahasa ini yang 
menunjukkan keberanian dalam 
segi feminin,” katanya, mengacu 
pada film Mardaani karya Rani Mukherji 
dimana sang artis memainkan peran sebagai 
polisi melawan mafia perdagangan anak.

Sebuah segmen yang sedang berkembang 
di dunia perfilman India tengah berusaha 

untuk melakukan yang 
terbaik untuk menghilangkan 
kecenderungan gender 
ini dengan memunculkan 
pertanyaan tentang seberapa 
sensitifkan wanita cenderung 
diperlakukan di kalangan 
masyarakat India. Dengan 
Amitabh Bachchan yang 
menambahkan bariton 

favoritnya dalam pertempuran ini, 
perang yang terikat untuk mendapatkan 
dampat dan pencapaian.

Perfilman India 
masih harus 

menemukan sebuah 
bahasa yang 

mampu merangkum 
transformasi 

sosialnya 

Jika India dirubah menjadi sebuah negara superpower 
ekonomi pada tahun 2030, penting untuk memberikan 
kesempatan yang setara dalam bekerja bagi para wanita.”

Amitabh Bachchan 
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Konferensi dua hari Jantung Asia di Amritsar menyerukan kerjasama 
regional dan internasional untuk melenyapkan terorisme dan 
memberikan para korban tempat perlindungan yang aman, melatih 
dan membiayai mereka

Membentuk Afghanistan sebagai

geografi perdamaian

teks  |  Manish Chand    
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Di Amritsar, rumah bagi Kuil 
Emas, sebuah kesempatan 
narasi muncul untuk 
membentuk Afghanistan 
sebagai sebuah “geografi 

perdamaian,” dan sebuah lokus konektivitas 
dan kebangkitan regional. Pagi itu adalah 
pagi yang dingin di ibukota spiritual Punjab 
di bulan Desember 2016 silam, tetapi ide yang 
dikemukakan pada konferensi ke-6 Jantung 
Asia, yang digelar pada tanggal 3-4 Desember, 
akan menerangi jalan menuju perubahan 
Afghanistan menjadi sebuah zona yang damai.

Pemilihan Amritsar untuk menjadi 
tuan rumah dalam membukan masa depan 
Afghanistan sangatlah jelas. Lokasi Amritsar 
di Jalan Grand Trunk, salah satu jalan 
permukaan tertua dan terpanjang di Asia, 

koneksi kota spiritual menuju Afghanistan, 
status bersejarah sebagai sebuah tempat 
pertemuan perdagangan, orang dan ide 
memberikan resonansi dalam mempromosikan 
konektivitas – tema konferensi Proses Jantung 
Asia-Istanbul (HoA-IP). “Amritsar memperkuat 
nilai dalam memulihkan konektivitas yang 
penting bagi pertumbuhan, stabilitas dan 
kesejahteraan ekonomi di Afghanistan,” 
kata Perdana Menteri India, Narendra Modi, 
bersama Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani 
pada sidang perdana.

Misi yang belum terselesaikan: 

Membangun Afghanistan

Menguraikan tema inti dari konferensi ini, PM 
Modi mengingatkan kembali para pemimpin 
dan perwakilan dari 45 negara, termasuk 

Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada hari perdana Konferensi Jantung Asia Tingkat Menteri
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lembaga internasional, bahwa “janji dan aksi 
kita tetap difokuskan dalam memajukan misi 
penting yang belum terselesaikan di zaman 
kita ini.” Misi yang belum selesai ini termasuk 
membantu Afghanistan untuk “membangun 
dan memperkuat bagan sosial, 
politik dan institusionalnya: 
mengamankan wilayah dan 
masyarakatnya dari ancaman 
luar; memacu kegiatan ekonomi 
dan pembangunan; dan merajut 
masa depan yang stabil dan 
makmur bagi para penduduknya.” 
Tujuan bersama ini diteropong 
dalam tema utama dari 
konferensi tersebut: “Mengatasi Tantangan; 
Mewujudkan Kemakmuran”.

Jantung masalah: Terorisme

Diskusi ini ditandai dengan keterusterangan, 
ketulusan dan saran yang membangun 

untuk memobilisasi kerjasama regional dan 
menitikberatkan perdamaian, keamanan dan 
pembangunan di Afghanistan. Ini merupakan 
edisi keenam dari HoA-IP, yang diluncurkan 
pada bulan November 2011 di Turki. Ada 

beberapa pembicaraan lurus 
dari PM Modi dan presiden 
Afghan dalam bidang terorisme, 
yang diakui oleh konferensi 
ini sebagai ancaman terbesar 
bagi perdamaian dan stabilitas 
regional dan internasional. 
Presiden Ghani mengkhususkan 
Pakistan yang meluncurkan 
“perang rahasia” melawan 

negaranya dan menasihati Islamabad untuk 
menggunakan bantuan bagi negaranya 
guna mengekang terorisme yang berjalan di 
wilayahnya. “Kami berterima kasih kepada 
Pakistan atas janji-janji mereka. Dana ini 
dapat digunakan untuk mengemas ekstrimis 

Terorisme 
dinilai oleh 

konferensi ini 
sebagai ancaman 
terbesar terhadap 
perdamaian dan 

stabilitas

PM Modi dan Presiden Afghanistan pada Konferensi Jantung Asia
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karena tanpa perdamaian, seberapapun jumlah 
bantuan tidak akan memenuhi kebutuhan 
rakyat kami,” katanya.

Berdebat akan sebuah proses perdamaian 
yang Afghanistan pimpin, punya dan 
kendalikan sebagai satu-satunya penjamin 
bagi stabilitas abadi, PM Modi 
menyeru secara kolektif akan 
mengalahkan jaringan terror yang 
menyebabkan pertumbahan darah 
dan menyebarkan ketakutan. 
Mengingatkan akan pertumbuhan 
busur dari kekerasan terorisme 
yang mengancam seluruh wilayah 
ini dan ketidakstabilan secara 
eksternal, PM Modi mengatakan: 
“Karena itu, dukungan terhadap 
suara perdamaian di Afghanistan 
sendiri tidaklah cukup. Hal ini harus 
didukung oleh aksi yang tegas. Tidak hanya 
dalam melawan kekuatan terorisme, tetapi 
juga melawan mereka yang mendukung, 
melindungi, melatih dan membiayai mereka. 
Semua ini terselubung tetapi referensi 

yang nyata bagi peran Pakistan dalam 
mengobarkan teror di Afghanistan, India dan 
wilayahnya sendiri.

Deklarasi Amritsar, yang diadopsi di akhir 
konferensi HoA, memperkuat dan menegaskan 
sentralitas dalam membatasi terorisme melalui 

tindakan dan strategi regional 
yang kolektif. “Konferensi ini 
mengadopsi Deklarasi Amritsar 
yang menempatkan focus pada 
negara-negara Jantung Asia 
dan mendukung negara dan 
organisasi yang bekerja sama 
untuk secara komprehensif 
mengatasi ancaman terorisme,” 
kata Menteri Keuangan, Arun 
Jaitley, yang mewakili India pada 
konferensi tingkat menteri ini. 

Hasil utamanya dari sudut pandang Inida 
adalah penamaan teroris anti-India Pakistan 
seperti Jaish-e-Mohammed, Lashkar e-Taiba 
dan Jaringan Haqqani dalam daftar panjang 
kelompok militan yang terus melepaskan 
malapetaka di Afghanistan dan wilayah ini. 

PM Modi 
menyeru secara 

kolektif akan 
mengalahkan 

jaringan 
teror yang 

menyebabkan 
pertumbahan 

darah

PM Modi dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bersama delegasi lain
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Pertemuan ini diakhiri dengan sebuah 
rencana aksi dalam membangun sebuah 
pendekatan regional untuk memerangi 
radikalisme dengan mengajak para ahli bidang 
keamanan, pendidikan dan pemerintah lokal 
untuk bertemu dan memberikan 
rekomendasi yang akan 
disampaikan kepada Pertemuan 
Pejabat Senior dari HoA-IP ini di 
awal tahun 2017 untuk tindakan 
lebih lanjut.

Mempromosikan 

konektivitas

Menghubungkan kerjasama 
keamanan dan kotra terror 
bagi kesejahteraan ekonomi di Afghanistan, 
Konferensi Amritsar memetakan sebuah 
peta jalan dalam mempromosikan dan 
meningkatkan konektivitas untuk 
mewujudkan takdir geografis Afghanistan 

sebagai sebuah pusat regional. Dalam hal ini, 
keterlibatan India dalam bidang Perdagangan 
dan Investasi (TCI) CBM (langkah 
membangun terpercaya) dalam proses Jantung 
Asia sebagai negara pemimpin adalah krusial. 

Pertemuan tingkat menteri 
ini akan mencatat Perjanjian 
Trilateral India-Iran-Afghanistan 
dalam membangun pelabuhan 
Chabahar di Iran, yang disetujui 
oleh para pemimpin dari ketiga 
negara selama kunjungan PM 
Modi ke Tehran Mei 2016 silam. 
Proyek Chabahar merupakan 
sebuah perubah permainan 
yang potensial dalam memacu 

konektivitas regional sebagaimana proyek 
ini akan ditujukan kepada kurangnya akses 
darat bagi Afghanistan melalui pasar India. 
Dalam memposisikan Afghanistan sebagai 
sebuah pusat kemakmuran regional, sikap 

Konferensi 
Amritsar 

memetakan 
sebuah peta 
jalan dalam 

mempromosikan 
dan meningkatkan 

konektivitas

Dari kiri: Wakil Menteri Urusan Luar Negeri Afghanistan, Hekmat Khalil Karzai, Serikat Kementrian Keuangan dan Urusan Korporat, Arun Jaitley, 
dan Sekretariat Asing India, Subrahmanyam Jaishankar
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negatif Pakistan dalam transit melalui 
wilayahnya bagi barang-barang India dan 
Afghanistan tetap menjadi tantangan yang 
nyata. “Keuntungan bagi Afghanistan akan 
bertambah jika truk Afghanistan dapat 
membawa produk-produk India 
ke pasar-pasar di Afghanistan, 
Asia Tengah dan sekitarnya, 
begitu juga sebaliknya. Dalam 
hal ini, India bersedia untuk 
menerima truk Afghanistan 
di wilayah mereka, di Attari,” 
kata Mr Jaitley.

Pembangunan dan 

kesejahteraan

Dorongan dari konferensi dua hari ini adalah 
untuk memperbaiki dan mengaktualisasi 
narasi dari Afghanistan sebagai lahan 
kesempatan dan kesejahteraan regional. 
Membangun lokasi geo ekonomis dan 

geo strategis Afghanistan, konferensi ini 
menjanjikan dukungan bagi proyek ekonomi 
dan energi seperti pipa gas TAPI, rel kereta 
api TAT dan CASA 1000 yang akan memacu 
perkembangan ekonomi di negeri yang pernah 

dihancurkan oleh kekerasan ini. 
Proyek-proyek ini diharapkan 
dapat ditonjolkan dalam diskusi 
pada Konferensi Kerjasama 
Ekonomi Regional ketujuh 
di Afghanistan (RECCA) 
November 2017 mendatang 
di Ashgabat. Konferensi ini 
menekankan pada promosi 
usaha kecil dan sedang (SMEs) 

dan menugaskan anggota dari Peluang 
Investasi Perdagangan CBM untuk menelusuri 
langkah-langkah seperti menyederhanakan 
prosedur tata cara, bertukar informasi dalam 
pasar regional dan mengatasi hambatan tarif 
dan non-tarif. 

Anggota delegasi pada monument Jallianwallah Bagh

Pertemuan 
memuncak dalam 

pendekatan holistik 
dengan fokus 
dalam bidang 

keamanan dan 
kesejahteraan di 

Afghanistan
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Jalan lurus

Bagi India, hasil dari konferensi HoA keenam 
dan yang membesarkan hati adalah selalu 
menganjurkan sebuah pendekatan regional 
untuk menstabilkan dan 
meremajakan Afghanistan. 
Selama beberapa tahun, 
India muncul sebagai salah 
satu pendonor terbesar bagi 
Afghanistan. India berjanji 
untuk memanfaatkan tambahan 
bantuan sebesar 1 miliar Dollar 
AS yang diumumkan selama 
kunjungan PM Modi ke Kabul 
untuk pembangunan kapasitas 
dan kapabilitas di Afghanistan. Amritsar 
memuncak dalam sebuah pendekatan holistik 
yang mengikuti bidang keamanan dan 
kemakmuran di Afghanistan. Mempromosikan 

konektivitas dan kemakmuran melalui 
pembangunan infrastruktur, energi dan 
mentransportasikan koridor akan menjadi 
jalan yang panjang dalam membuat 

Afghanistan sebagai sebuah 
negara “geografi perdamaian”, 
kata PM Modi. “Mari kita 
kembali mendedikasikan diri 
kita untuk membuat Afghanistan 
sebuah geografi perdamaian. 
Sebuah tempat dimana alasan 
dan perdamaian disukseskan; 
kemajuan dan kemakmuran 
diberlakukan dan demokrasi 
dan pluralitas menang,” kata PM 

Modi. Seluruh mitra regional dan global di 
Afghanistan harus berjalan bersama dalam 
perjalanan ini untuk membuat Jantung Asia 
bergema dengan energi dan usaha baru.

Dorongan 
terhadap 

konferensi ini 
adalah untuk 

memperbaharui 
narasi Afghanistan 

sebagai 
lahan peluang

Dari kiri: Perdana Menteri dan Presiden Afghanistan di Kuil Emas dan PM Modi memberikan langar untuk para umat di tempat suci ini
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•	    Mengakui terorisme sebagai ancaman 
terhadap perdamaian, stabilitas, kerjasama 
dan keamanan di wilayah Jantung Asia. Juga 
mengharapkan akhir terhadap seluruh bentuk 
terorisme, serta mendukung akan hal ini.

•	    Mengungkapkan keprihatinan terhadap 
berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di 
Afghanistan dan menunjuk beberapa kelompok 
teroris seperti Taliban, ISIL/DAISH dan 
afiliasinya, Jaringan Haqqani, al-Qaeda, Gerakan 
Islam Uzbekistan, Gerakan Islam Timur Turki, 
Lashkar-e-Taiba, Jaish-ew-Mohammad, TTP, 
Jamaat-ul-Ahrar dan Jundullah.

•	    Mengungkapkan keprihatinan terhadap 
peningkatakn produksi dan budidaya opium 
di Afghanistan.

•	    Mendorong finalisasi awal dari Konvensi 
Komprehensif dalam hal Terorisme Internasional 
dengan konsensus. Juga menyeru sebuah 
rapat para ahli untuk mendiskusikan konsep 
strategi rangka kontra terorisme regional 
dengan pandangan terhadap finalisasinya 
untuk pertimbangan oleh para pejabat 
keamanan senior.

•	    Menyambut perjanjian antara komunitas 
internasional dan Afghanistan untuk 
dukungan finansial lebih lanjut kepada 
Angkatan Keamanan dan Pertahanan Nasional 
Afghanistan (ANDSF) hingga 2020.

FITUR MENONJOL DARI DEKLARASI AMRITSAR

•	    Menyambut MoU dalam Pembangunan 
Bersama Ikatan Jalan Ekonomi Sutra dan 
Jalan Sutra Laut Abad ke-21 antara Cina 
dan Afghanistan.

•	    Mengapresiasikan Serikat Eropa, Organisasi 
Kerjasama Islam, di lebih dari 100 negara 
dan organisasi internasional dalam 
mendukung Afghanistan.

•	    Mengakui pentingnya Resolusi Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325 
(2000) dan resolusinya dalam peran wanita 
tentang pencegahan konflik, negosiasi 
perdamaian dan proses pra konflik di wilayah 
Jantung Asia.

•	    Memuji Afghanistan yang secara berhasil 
menggelar pembicaraan perdamaian dengan 
Hizb-e-Islami Gulbuddin Hekmatyar

•	    Mengakui keharusan dalam mengambil 
langkah-langkah untuk mengatasi perekrutan 
pemuda ke dalam jaringan ekstremis 
dan teroris.

•	    Menyambut Koridor Rel 
Kereta Api Internasional 
Asia, Perjanjian Chabahar, 
Rel Kereta Api Lima Negara, 
Rel Kereta Api Turkmenistan-
Afghanistan-Tajikisthan (TAT) dan 
implementasi praktis dari TAPI.

(Manish Chand adalah redaktur pendiri India Writes Network, www.indiawrites.org, sebuah 
e-magazine dan jurnal yang berfokus pada urusan-urusan internasional dan Kisah India)

Source: mea.gov.in
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Perdana Menteri Narendra Modi sedang menerima 
penghormatan barisan di Kantei, Tokyo
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teks  | Manish Chand

Perjanjian nuklir sipil antara India dan Jepang 
selama kunjungan PM Narendra Modi ke negara 
tersebut membuka jalan-jalan baru dari kerjasama 
energi nuklir dengan mitra internasional

Permulaan baru 
dalam hubungan

India-Jepang
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Ini merupakan gabungan yang langka 
dari momen Japan bagi India dan 
momen India bagi Jepang. Kisah 
India bersinar kembali di Tokyo 
sebagaimana Perdana Menteri 

Narendra Modi dan rekan 
Jepangnya Shinzo Abe 
mengungkapkan langkah lebih 
lanjut dalam meluncurkan 
kemitraan India-Jepang selama 
kunjungan pertama ke Jepang 
bulan November 2016 silam. 
Transformasi yang sedang 
berlangsung dalam hubungan 
India-Jepang dikemas dalam 
momen menentukan dari kunjungan 
kedua PM Modi ke Jepang tahun lalu yang 
mencakup penandatanganan perjanjian 
nuklir sipil bersejarah dan perjalanan dalam 
kereta api cepat Shinkansen.

Perjanjian besar

Penandatanganan perjanjian nuklir ini 
memperkuat mandate Tokyo sebagai mitra 
yang sangat penting dalam perjalanan 
pembangunan India. Di Kantei, kantor 

PM Jepang, Sektretariat Luar 
Negeri India dan Duta Besar 
Jepang ke India menandatangani 
perjanjian nuklir. Tokyo 
mengkhususkan India dengan 
menandatangani Perjanjian 
nuklir pertama dengan 
sebuah negara yang belum 
menandatangani Perjanjain 
Non-Proliferasi Nuklir 

(NPT). Hal ini menegaskan profil yang 
terus berkembang dari New Delhi dalam 
kalkulus strategis Tokyo. Bagi Mr Abe, ini 
bukan merupakan keputusan yang mudah 
mengingat pengalaman Jepang yang pernah 

Momen terpenting 
kunjungan 
ini adalah 

penandatanganan 
perjanjian 

transformasi 
nuklir

PM Modi bersama Kaisar Jepang, Akihito
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diserang oleh bom nuklir, tetapi di akhir visi 
strategis potensi negara ekonomi tercepat di 
dunia dan negara dengan tingkat keamanan 
terkuat ini memenangkan hari tersebut.

Perjanjian ini menandai 
sebuah perwujudan yang 
sempurna dari negosiasi labirin 
enam tahun, dengan kedua belah 
pihak yang menegosiasikan 
setiap kata dalam teks yang 
dijanjikan. Perjanjian nuklir juga 
memungkinkan perusahaan-
perusahaan di AS dan Perancis 
untuk mempercepat lajur bisnis nuklir mereka 
dengan India. Pakta nuklir dengan Jepang 
ini merupakan sebuah hubungan yang hilang 
dalam tugas India untuk akses global ke 
teknologi nuklir, dan kini ketika perjanjian 

ini telah disetujui, India dapat melanjutkan 
rencananya untuk meningkatkan produksi 
listrik nuklir.

“Penandatanganan perjanjian hari ini 
tentang kerjasama dalam 
pengunaan aman dari energi 
nuklir menandai sebuah langkah 
bersejarah dalam keterlibatan 
kami dalam membangun mitra 
energi bersih,” kata PM Modi 
pada sebuah interaksi media 
bersama rekan Jepangnya. 

Dengan fokus pada 
pengetahuan nuklir di Jepang, Mr Abe 
menegaskan perjanjian ini “selaras dengan 
ambisi Jepang untuk menciptakan dunia 
tanpa senjata nuklir”. Persetujuan perjanjian 
ini “mencerminkan sebuah tingkat baru dari 

Perjanjian ini 
menandai sebuah 
perwujudan yang 

sempurna dari 
negosiasi labirin 

enam tahun

PM Modi dan Shinzo Abe setelah penandatanganan MoU kerjasama antara pemerintah Gujarat dan Pemerintah Prefektur Hyogo
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hubungan saling percaya dan mitra strategis 
dalam penyebab energi bersih, pembangunan 
ekonomi dan dunia yang damai dan aman,” 
bunyi pernyataan bersama tersebut.

Perjanjian India-Jepang sejauh ini 
merupakan perjanjian yang paling 
komprehensif dari nuklir pakta 
yang India telah setujui dengan 
hampir belasan negara lain, dan 
akan siap untuk diterapkan segera 
setelah disahkan oleh parlemen 
Diet Jepang. Perjanjian nuklir 
India-Jepang ini adalah sebuah 
versi yang diimprovisasi deri 
perjanjian 12 yang India telah setujui dengan 
AS, meskipun dengan beberapa fitur khusus 
Jepang. Sementara perjanjian India-US 
diselesaikan dalam empat fase, pakta nuklir 
India-Jepang telah dikompresikan seluruhnya 

dalam empat langkah, termasuk perjanjian 
123, pengolahan kembali, pengaturan 
administratif dan NSG menjadi satu pakta 
menyeluruh. Ini berarti tidak ada perjanjian 
tambahan yang diperlukan untuk penerapan 

segera setelah disahkan oleh Diet.

Keahlian India: 

Mempercepat 

pembangunan agenda

Sembilan perjanjian penting 
lainnya termasuk bidang luar 
angkasa, keahlian, perdagangan 
dan investasi, pertanian, tekstil, 

budaya dan olahraga juga ditandatangani. 
Perjanjian tentang Jepang yang mendirikan 
sebuah institut pelatihan di India untuk 
memproduksi program transfer keahlian 
akan berkontribusi terhadap suksesnya 

Perjanjian ini 
akan diterapkan 

segera setelah 
disahkan oleh 

Parlemen 
Jepang

Sang PM sedang berinteraksi dengan para anggota Forum Pemimpin Bisnis India-Jepang
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program Skill India dan Make in India. 
Perjanjian ini membayangkan pelatihan 30,000 
pemuda India di perusahaan bergaya Jepang 
dalam 10 tahun mendatang melalui program 
Institut Manufaktur Jepang-
India (JIM) dan Kursus Beasiswa 
Jepang (JEC) dalam memilih para 
insinyur. Perjanjian yang disetujui 
antara Dana Infrastruktur dan 
Investasi Nasional dan Korporasi 
Investasi Infrastruktur Luar Negeri 
berfokus dalam meningkatkan 
investasi dalam infrastruktur dan 
transportasi perkotaan.

India Luar Biasa dari kebijakan 

terpercaya

Dengan Jepang yang siap untuk memainkan 
peran penting dalam kebangkitan ekonomi India, 

pidato PM Modi di Keidanren, singgasaha dari 
badan korporat terkuat Jepang, menempatkan 
sorotan pada kisah pertumbuhan India dan 
peluang yang ditawarkan kepada para investor 

Jepang. Menyinggung para 
pemimpin bisnis Jepang dan India, 
PM Modi menyorot keuntungan dari 
India, termasuk biaya tenaga kerja 
yang lebih kecil, pasar domestik 
yang besar dan stabilitas ekonomi 
makro yang telah berkombinasi 
untuk membuat India “sebuah tujuan 
investasi yang sangat menarik.” 
“Bahkan melawan skenario ekonomi 

internasional yang lemah, kabar dari India adalah 
tentang pertumbuhan yang kuat dan peluang 
yang membludak. Ini merupakan peluang yang 
luar biasa, dan tentang kebijakan terpercaya 
India,” kata PM Modi.

Jepang yang 
siap untuk 

memainkan 
peran penting 

dalam 
kebangkitan 

ekonomi India

PM Modi sedang memberi pidato kepada komunitas India
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Atas: PM Modi dan rekan Jepangnya selama tur di kereta api cepat Shinkansen, Atas: Kedua pemimpin sedang berada di pabrik Industri Kawasaki Heavy
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Narasi India telah berubah dalam Jepang 
setelah pemerintah India melakukan sejumlah 
reformasi dan inisiatif yang memasukkan 
kemudahan Pajak Pelayanan dan Barang, Kode 
Kepailitan & Kebangkrutan dan memudahkan 
investasi asing dalam bidang seperti keamanan 
dan asuransi.

Dekade yang lalu telah menyaksikan 
peningkatan enam kali lipat dalam FDI Jepang ke 
India, dengan lebih dari 1200 perusahaan Jepang 
yang beroperasi di India dan berencana untuk 
meningkatkan operasi mereka.

Jalan ke depan

Pembicaraan di Tokyo siap untuk menarik 
dua negara dengan demokrasi terdepan dalam 
sebuah dekapan strategis dalam wilayah Indo-
Pasifik dan menggarisbawahi konvergensi 
dalam sejumlah masalah bermacam bidang 
termasuk reformasi Dewan Keamanan, 
terorisme, kebebasan navigasi dan keamanan 
dari kepentingan global bersama. Rapat puncak 
tahunan, yang membangun pada Mitra Global 
dan Strategis Khusus sebagaimana tertera pada 
“Visi 2025 India dan Jepang,” telah meningkatkan 
standar ketika negara dengan ekonomi terbesar 
kedua dan ketiga Asia ini memetakan rencana 
ambisius untuk berkolaborasi dalam koridor 
konektivitas trans-regional yang mencakup Asia 
dan Afrika.

“India Kuat-Jepang Kuat,” seperti 
yang PM Modi katakan, “tidak hanya 
akan memperkaya kedua negara, tetapi 
juga akan menjadi sebuah faktor yang 
menstabilkan di Asia dan dunia.”

Hubungan India-Jepang bergerak pada 
bidang jalur cepat sebagaimana PM 
Modi dan rekan Jepangnya berwisata 
bersama dalam kereta api cepat Jepang, 
Shinkansen dari Tokyo ke Kobe pada 
tanggal 12 November 2016. Kedua 
pemimpin ini meminum kopi, direndam 
dalam pandangan pelarian dari Gunung 
Fuji yang megah dan mendiskusikan 
seluk-beluk kereta api Shinkansen 
yang akan segera diperkenalkan di 
India. Perjalanan dari Tokyo ke Stasiun 
JR Shin-Kobe ini memperdalam 
hubungan personal antara kedua 
pemimpin tersebut. PM Modi dibuat 
mengerti setelah menanyakan rekan 
Jepangnya sejumlah pertanyaan tentang 
keamanan dan aspek teknis dari 
teknologi Shinkansen.

Di Kobe, PM Modi mengambil tur 
terpandu dari pabrik Industri Kawasaki 
Heavy, dimana seri kereta api E5 yang 
dikenal akan kecepatan 320 km/jam nya 
sedang dibangun untuk jalan Tohoku 
Shinkansen yang mencakup wilayah 
timur laut Jepang. 

Kereta api cepat, yang melaju dengan 
kecepatan mulai dari 240 km per jam 
hingga 320 km per jam, adalah mimpi 
bagi India, yang akan dibuat menjadi 
nyata setelah penandatanganan sebuah 
perjanjian pada tahun 2015 tentang 
bantuan Jepang dalam membangun 
kereta api cepat pertama India di 
bentangan Mumbai-Ahmedabad. Kedua 
pemimpin ini juga mengumumkan 
rancangan proyek yang akan dimulai 
pada akhir tahun 2016. Kontruksi dari 
koridor kereta api cepat antara Mumbai 
dan Ahmedabad ini akan dimulai pada 
tahun 2018 dan pelayanan kereta api 
tersebut akan beroperasi di tahun 2023.

DALAM BIDANG 
JALUR CEPAT

(Manish Chand adalah redaktur pendiri India Writes 
Network, www.indiawrites.org, sebuah e-magazine 

dan jurnal yang berfokus pada urusan-urusan 
internasional dan Kisah India.) 
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India dan Perancis menandatangani 
perjanjian besar untuk membersihkan 36 
pesawat Rafale sekaligus dengan senjata 
asosiasi dan paket pelatihan sebesar 7.87 
miliar Euro (8.85 miliar Dollar AS) pada 

tanggal 23 September 2016. Rafale dimaksudkan 
untuk mengisi kesenjangan di antara Angkatan 
Udara India (IAF) Pesawat Tempur 
(LCA) Tejas dan Su-30 MKI. Rafale 
diharapkan dapat bergabung secara 
fisik dengan IAF di akhir tahun 
2019. Dengan Qatar dan Mesir yang 
telah lebih dahulu menandatangani 
perjanjian Rafale, produksinya telah 
meningkat dan India telah berupaya 
untuk mempercepat persediaan awal. 
Rafale telah lebih dahulu dinyatakan 
sebagai pemenang dalam kompetisi 
Pesawat Tempur Sedang Multifungsi (MRCA) 
pada bulan Januari 2012, dalam biaya siklus 
pemeliharaan yang lebih kecil dan menggantikan 
dua MiG-21s dan MiG-27s.

Koneksi panjang Perancis

Perancis, pendukung India yang telah lama, 
memberikan dukungan tanpa syarat selama Perang 

Dingin dan juga mendukung India sebagai pusat 
tenaga nuklir. Kedirgantaraan telah menjadi sebuah 
pilar yang kokoh dalam hubungan Indo-Perancis 
sejak awal tahun 50-an. India mendapatkan 
pesawat Dassault Ouragan di pertengahan tahun 
1950 dan Mystere IVAs pada tahun 1957. Angkatan 
Laut India mengabadikan Breguet Alize, sebuah 

pesawat perang anti kapal selam 
berbasis kurir dan sejumlah helikopter 
utilitas cahaya Aerospatiale Allouette 
III diproduksi dibawah lisensi HAL 
(Hindustan Aeronautics Limited). 
IAF membeli Dassault Mirage-2000 
pada tahun 1984. Pesawat yang 
sama diperbaharui menjadi standar 
Mirage-2000-5 Mk II baru-baru ini. 
Mirage akan terbang di bawah IAF 
setelah tahun 2030. Rafale memiliki 

beberapa kesamaan operasional dan logistik dengan 
Mirage 2000. IAF menggunakan Mirage 2000 
dengan sukses besar selama perang Kargil.

Rafale – pengubah permainan lokal

Rafale dalam kata puitis Perancis memiliki arti 
hembusan angin tiba-tiba. Dengan dua mesin 
kembar dan sayap delta, Rafale adalah sebuah 

teks  |  Marsekal Udara Anil Chopra (Purnawirawan)

Perjanjian Rafale India bersama Perancis adalah sebuah dorongan bagi 
rencana Perdana Menteri Narendra Modi untuk memodernisasikan 
angkatan bersenjata negara ini

Lompatan operasional

bagi India

Kedirgantaraan 
telah menjadi 
sebuah pilar 
yang kokoh 

dalam hubungan 
Indo-Perancis 

sejak awal 
tahun 50-an

IP_INDO_Jan-Feb'17_Book.indb   29 2/10/17   10:13 PM



KEMAJUAN

  3 0     J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V E S

pesawat tempur multi peran yang tangkas yang 
terbang di Angkatan Udara dan Angkatan 
Laut Perancis. Pesawat-pesawat ini mencakup 
spektrum dari misi tempur dan bom yang meliputi 
pertahanan udara/superioritas udara, serangan 
udara ke darat dan udara ke laut, 
pengintaian udara dan pencegahan 
nuklir. Menggabungkan teknologi 
tercanggih dengan arsitektur terbuka 
dan sangat adaptif, Rafale dapat 
melakukan semua jenis misi di siang 
dan malam dan seluruh kondisi 
cuaca. Kemampuan dalam jenis 
pesawat kurir dan pembawa senjata 
nuklir adalah sebuah nilai plus besar. 
Pembaharuan besar yang sedang berlangsung 
termasuk integrasi dari misil ‘Meteor’ berjarak 320 
km, misil Beyong Visual Range (BVR).

Sensor canggih ini memberikan pilot data 
yang menyatu dengan kesadaran situasi untuk 

mengambil keputusan kritis. Data modular 
yang tersedia secara komersial memungkinkan 
pembaharuan terus menerus dan integrasi halus 
dari senjata baru. Beban maksimum senjata 
eksternal sebesar sembilan ton dapat memasukkan 

misil BVR MICA, bom pandu 
modular dan senjata siaga jarak jauh 
udara. Fitur baju perang bersembunyi 
dan elektronik meningkatkan 
tingkat daya tahannya. Menjadi 
sebuah pesawat dengan ukuran 
sedang, meskipun bermesin ganda, 
membuatnya lebih terjangkau. Mesin 
M-88 yang memiliki kehandalan 
tinggi dan modular mengurangi masa 

pemeliharaan, biaya dan waktu tidak aktifnya.

Jumlah bermain

Tiga puluh enam pesawat adalah jumlah yang 
sedikit. Jumlah ini bahkan tidak termasuk 

Rafale dapat 
melakukan 

seluruh jenis 
misi di siang dan 

malam dan di 
seluruh kondisi 

cuaca

Perdana Menteri Narendra Modi bersama Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian
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Kanan: Menteri Pertahanan India Manohar Parrikar saling menukar perjanjian 
bersama Menteri Pertahanan Perancis setelah penandatanganan perjanjian ini; 
Bawah: Pesawat tempur multi peran Dassault Rafale

dua skuadron standar. CEO Dirgantara 
Dassault, Eric Trappier mengatakan bahwa 
perusahaan Perancis kini siap untuk membuat 
pesawat di India dengan transfer teknologi 
yang penuh, jika dipesan dalam jumlah 
besar. Dassault sedang dalam pembicaraan 
dengan subkontraktor dan pemasok untuk 
meningkatkan produksi dari satu hingga 
tiga pesawat per tahun pada tahun 2018 
dan 2019 jika India menempatkan sebuah 
tatanan tambahan bagi lebih banyak 
pesawat. Ada 50 persen klausul yang 
diimbangi yang mana industri Perancis akan 
menginvestasikan setengah dari nilai kontrak 
kembali ke India yang akan membantu 
mengembangkan keahlian secara domestik di 
sektor kedirgantaraan. 

Angkatan multiplier bagi India

Finalisasi dari perjanjian Rafale akan 
mengurangi jumlah kesenjangan bagi IAF 

dan jumlah misi yang dipernjangnya akan 
memungkinkan dominasi IAF dan projeksi 
tenaga melalui misi ‘kedaulatan udara’ hingga 
litoral Samudra India mengimbangi peringkat 
dan aspirasi global India. Perancis meyakinkan 
akan memberikan dukungan logistik dan 
mendasar dan memastikan 75 persen pesawat 
akan tersedia secara operasional di setiap 
waktu. Pesawat ini akan menjadi sebuah 
elemen inti dari tiga serangkai pencegahan 
nuklir India. Hal ini juga akan meningkatkan 
kemampuan pencegahan konvensional IAF.

(Anil Chopra adalah seorang pensiunan marsekal udara dan mantan perwira komando Skuadron No. 1)
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Anak perempuan India sedang menuliskan kisah sukses dan 
beberapa skema yang diluncurkan oleh pemerintah tidak hanya 
dapat mentransformasikan kehidupan mereka tetapi juga membawa 
perubahan dalam pola pikir masyarakat

Transformasi India 
melalui mendidik

anak perempuan

teks  |  Vikas Khanna
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Baik itu pemegang rekor dalam renang, 
Bhakti Sharma, artis Bollywood, 
Priyanka Chopra, pendaki gunung yang 
pernah diamputasi pertama India, Rupa 
Devi, petinju, Mary Kom atau Tessy 

Thomas, ‘Wanita Misil India’, wanita India sedang 
memetakan pencapaian baru di segala bidang. Anak-
anak perempuan di negara ini telah membuat tanda 
di seluruh bidang, padahal sempat dianggap sebagai 
banteng bagi para laki-laki. Dari pendidikan hingga 
olahraga ke sinema dan angkatan bersenjata, 
mereka telah membuat negera ini bangga 
dengan pencapaian mereka. Apa yang 
mendorong mereka untuk terus maju 
adalah inisiatif dari pemerintah seperti 
Hari Anak Perempuan Nasional, yang 
dirayakan pada tanggal 24 Januari. 
Hari ini bertujuan untuk menciptakan 
kesadaran sosial tentang pentingnya sosok 
anak perempuan dalam masyarakat India dan 
menciptakan peluang untuk kesejahteraan mereka.

Untuk mendorong pendidikan bagi anak-
anak perempuan, Pemerintah India juga 
memulai berbagai program dan kebijakan. Pada 
tahun 2015, Perdana Menteri Narendra Modi 
meluncurkan kampanye Beti Bachao Beti Padhao 
(Selamatkan Anak Perempuan, Ajari Mereka) 
untuk meningkatkan rasio seks di negara ini – 

jumlah anak perempuan bagi setiap 1,000 anak 
laki-laki – dan kesetaraan gender melalui akses 
terhadap pendidikan. 

Ketidaksetaraan dalam pendidikan, nutrisi, 
hak legal, perawatan medis dan pernikahan anak 
selalu menempatkan mereka dalam kerugian. Oleh 
karena itu, ini merupakan hal yang penting dalam 
menghilangkan seluruh diskriminasi dan eksploitasi 
sosial. Adalah dalam konteks ini dimana beberapa 
skema khusus anak perempuan diluncurkan oleh 

pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi 
yang mereka hadapi. Lingkungan yang 

aman dan memungkinkan adalah hal 
yang harus jika anak-anak perempuan 
harus menyadari potensi diri 
mereka. Mereka harus sadar akan hal 

legal, undang-undang mereka yang 
pemerintah telah sahkan dari waktu ke 

waktu demi keamanan dan hak mereka. Ini 
hanya tentang kepuasan bahwa anak perempuan 

hari ini lebih baik dipersiapkan untuk menghadapi 
tantangan dalam hidup. Undang-Undang seperti 
Pasal Kekerasan Domestik 2009, Pasal Larangan 
bagi Pernikahan Anak 2006 dan Pasal Larangan 
Mahar 2006 telah memastikan hak-hak yang tepat. 

Beti Bachao Beti Padhao telah dirancang untuk 
focus pada 100 wilayah kritis gender dimana rasio 
seks anak utamanya sedikit dengan mengadakan 
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hukum sekitar yang mengkriminalisasi seleksi 
gender pra-kelahiran dan dengan meningkatkan 
kehadiran anak perempuan di sekolah, diatas 
segalanya. Dorongan utama dari kampanye ini 
adalah bahwa harus adanya 1,000 kelahiran anak 
perempuan setiap 1,000 kelahiran 
anak laki-laki.

Skema Sukanya Samriddhi, 
yang diluncurkan pada tahun 
2015, bertujuan untuk mendorong 
orang-orang dalam menyelamatkan 
pendidikan dan pernikahan bagi 
anak-anak perempuan. Dibawah 
skema ini, akun-akun dapat dibuka 
atas nama dua anak perempuan 
hingga umur 10 tahun di kantor pos atau bank 
komersial yang dijadwalkan. Dengan minimum 
investasi sebesar 1,000 Rupee per tahun, skema ini 
menawarkan 9.1 persen bunga tahunan. Meskipun 
uang dapat ditarik hanya setelah anak perempuan 

tersebut menginjak usia 21 tahun, penarikan 
setengah jumlah pada akhir tahun keuangan 
dimungkinkan bagi tujuan pendidikan lebih lanjut 
atau pernikahan setelah ia berusia 18 tahun. Ide 
ini adalah untuk mendorong inklusi finansial dan 

meningkatkan tabungan domestik.
Balika Samriddhi Yojana, dimulai 

pada tahun 1997, ditujukan untuk 
merubah sikap negatif dari keluarga 
dan masyarakat kepada anak 
perempuan dengan meningkatkan 
keterlibatan dan hak anak di sekolah; 
meningkatkan usia pernikahan 
anak perempuan dan menciptakan 
peluang pendapatan dan aktivitas. 

Skema ini melibatkan sebuah hadiah sebesar 500 
Rupee bagi ibu dalam melahirkan bayi perempuan 
dan beasiswa tahunan untuk pendidikan hingga 
kelas X. Jumlah beasiswa ini meningkat seiring 
pertumbuhan sang anak perempuan di kelas. 

Skema Sukanya 
Samriddhi 
mendorong 

orang-orang 
untuk mendukung 

pendidikan bagi 
anak perempuan 
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Anak perempuan, yang menjadi pengantin, 
putus pendidikan dan rentan terhadap kekerasan 
fisik dan seksual; mereka mengandung sebelum 
mereka siap secara fisik dan emosi. Kekerasan 
yang mulai dalam kehidupan perempuan terus 
berlanjut hingga tingkat wanita 
dan seluruh generasi. Ide dibalik 
skema ini adalah untuk mengatasi 
kebutuhan mereka dan membuka 
potensi mereka.

Hal yang serupa, Menteri 
Pengembangan Anak dan Wanita 
datang dengan skema yang 
disebut dengan Dhanalaksmi 
untuk membuat transfer tunai bagi keluarga 
anak perempuan untuk memastikan imunisasi, 
pendaftaran sekolah dan penjagaan hingga kelas 
VIII. Dibawah Pasal Hak Pendidikan, pendidikan 
gratis dan harus bagi anak perempuan telah 
disediakan. Kemudian terdapat kelompok 

pembantu untuk membuat kehidupan yang lebih 
layak bagi anak perempuan di wilayah pedesaan.

Sukses dari skema ini dapat dibuktikan dari 
fakta bahwa semakin banyak anak perempuan 
yang kini menciptakan pencapaian bagi diri 

mereka dan membawa kebanggaan 
bagi negara. Bagaimanapun, ada 
kebutuhan yang mendesak untuk 
mengadopsi dan 
menerapkan hukum 
dan kebijakan untuk 
mengakhiri pernikahan 
dini dan paksa. Upaya 
pemerintahan dapat 

disukseskan jika masyarakat juga 
bergerak melawan praktik ini. 
Hingga kita menciptakan kesadaran 
tentang manfaat pendidikan bagi 
wanita, program ini tidak akan 
memberikan hasil yang diharapkan.

Menjadi 
pengantin, putus 
pendidikan dan 
rentan terhadap 
kekerasan fisik 

dan seksual
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teks  |  Prachi Saxena 

foto  |  HIMURJA

HIMURJA, Kebijakan Pembangunan Energi Himachal 
Pradesh telah meluncurkan inisiatif seperti foto tenaga 
surya-program elektrik galvani, distribusi cooker tenaga 
surya dan menciptakan taman tenaga surya

Mewujudkan 
potensi tenaga

surya Himachal
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India merupakan negara yang 
pertama kali mendirikan sebuah Unit 
Kementrian dalam Bidang Energi 
Unkonvensional di pertengahan tahun 
1980, dan pada tahun 2015, bentuk 

paling barunya, Kementrian Energi Baru dan 
Terbaharukan (MNRE) telah menetapkan 
tujuan untuk memperluas sumber daya 
listrik yang terbaharukan pada tahun 2022. 
Kebijakan Tenaga Surya 2016 yang direvisi 
oleh pemerintah dari Himachal Pradesh adalah 
satu kasus dimana pemerintah merasa “tujuan 
dari keamanan dan keberlangsungan energi 
dapat diraih hanya jika limpahan potensi yang 
tersedia di wilayah tersebut dimanfaatkan 
bagi wilayah itu sendiri.” Hal ini akan, pada 
gilirannya, menambah “efisiensi, kualitas dan 
akses yang adil dalam sistem pasokan listrik” 
dan “manfaat dari investasi seperti pekerjaan, 
pendapatan, penghasilan juga akan tersedia”.

Himachal Pradesh memiliki kebijakan 
energi bersih 100 persen pada tahun 2014-
2015 yang memenuhi 100 persen kebutuhan 
listriknya melalui sumber hydel dengan sebuah 
kuantum kecil dari sumber daya nuklir dan 
surya. Mengidentifikasi tenaga surya sebagai 
pilihan yang paling layak untuk melengkapi 
tenaga air sebagaimana sumber daya air secara 
merata didistribusikan di seluruh wilayah 
dan tahan lama, pemerintah pusat bertujuan 
untuk mendorong investasi dalam proyek 
surya untuk diberlakukan selayaknya investasi 
proyek industri.

Bagi Himachal Pradesh, Institut Nasional 
Energi Surya (NISE) telah memperkirakan 
sebuah potensi sebesar 34 GW yang 

Dari atas ke bawah: Sebuah 
panel surya yang dipasang 
di atap, panel surya yang 
dipasang di mobil mainan 
dan sebuah panel surya 
yang sedang dibuatg
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memperhitungkan sekitar tiga persen dari 
total wilayah gurun dan permukaan atap dari 
para konsumen untuk tujuan ini. Lembaga 
Pembangunan Energi Terbaharukan India 
(IREDA) telah memperikaran potensi energi 
sebesar 53 GW yang memperhitungkan lima 
persen dari wilayah gurun.

Insiatif pemerintah pusat baru-baru ini dapat 
dikelompokkan menjadi program 
listrik fotovoltaik tenaga surya, yang 
memperluas penggunaan tenaga 
surya hingga mencakup aktivitas 
memasak dan sebagai pemanas, 
dan membangun taman dan pabrik 
energi dalam skala besar.

Seperti yang tertera di 
pernyataan ini, program 
photovoltaik tenaga surya Kebijakan 
Pembangunan Energi Himachal Pradesh telah 
memberi tenaga kepada 77,533 lampu jalanan, 
23,966 lampu domestic dan 39,246 lampu 
lentera untuk para penduduk lokal. Seperti 
yang tertera di panduan MNRE April 2016, 
orang-orang yang memilih jaringan listrik yang 
terhubung dengan panel surya atap/pabrik tenaga 
diberikan 70 persen secara subsidi, dan tenaga 

tambahan akan kemudian dijual ke Badan Listrik 
Negara Himachal Pradesh (HPSEBL) dengan 
harga 5 Rupee per unit, yang akan menambah 
pendapatan individu disamping menggunakan 
tenaga surya gratis.

Sementara mayoritas wilayah ini telah 
mendapatkan tenaga listrik, tenaga surya 
adalah satu-satunya alternatif untuk memberi 

tenaga listrik kepada dusun-dusun 
terpencil dan area persukuan yang 
menghadapi masalah tenaga kecil 
dan gangguan tidak tepat waktu. Di 
wilayah perbukitan, ketergantungan 
pada jaringan listrik ini sangat 
terbatas dikarenakan keterbatasan 
geografis, topografis dan iklim. 
Bagaimanapun, sekarang, melalui 
aplikasi fotovoltaik tenaga surya 

yang didesentralisasi, mereka dapat diberikan 
sumber energi yang tidak terganggu.

HIMURJA telah memasang sistem pemanas 
air tenaga surya berkapasitas 192,64,70 liter 
per hari di tingkat subsidi pada Oktober 2016. 
Dibawah Program Thermal Tenaga Surya, 
HIMURJA telah mendirikan sistem memasak 
pembangkit uap seluas 738 m persegi di beberapa 

Program 
fotovoltaik surya 
telah memberikan 
tenaga bagi 77,533 

lampu jalan 
kepada para 

penduduk lokal 

Panel surya yang dipasang untuk taman energi terbaharukan di Nauni
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kota dan juga memberikan 37,339 pemasak tenaga 
surya berjeni kotak dan 755 pemasak bertekanan 
berjenis piring di wilayah ini.

HIMURJA adalah lembaga penerapan utama 
dari Skema Proyek Demonstrasi Wilayah Khusus 
Kementrian Energi Baru dan Terbaharukan. 
Dibawah skema ini, dua taman 
energi di wilayah ini telah didirikan 
di Universitas Perkebunan dan 
Kehutanan Dr YS Parmar dan 
Institut Teknologi Nasional 
(Hamirpur). Pabrik energi sebesar 
1,677.50 KW telah ditugaskan 
di Reckong Peo, Kaza, Raurik 
dan Sumdo.

Komisi Regulasi Listrik Himachal Pradesh 
(HPERC) telah melibatkan Geo-informatik 
Aryabhata dan Pusat Aplikasi Ruang Angkasa 
(Dewan Negara di bidang Teknologi Sains & 

Lingkungan, GoHP, Shimla) dan NIT Hamirpur 
untuk identifikasi dari situs potensi bagi investasi 
swasta dalam empat kabupaten.

Pemerintah Himachal Pradesh telah 
mengambil langkah tegas untuk mulai 
mengaktualisasikan potensi wilayah ini 

dalam mengembangkan tenaga 
surya. Dengan 
menawarkan para 
penduduknya sebuah 
kotak alat campuran 
dari sumber daya 
energi efisien, dari 
mulai pemasa tenaga 
surya hingga  atap 

fotovoltaik, hal ini membuat 
langkah besar dalam mencapai 
target 2022 yang ditetapkan oleh 
Pemerintah India.

Pemerintah 
HP sedang 

menawarkan kotak 
alat campuran 

dari sumber daya 
energi efisien

Sebuah pabrik tenaga surya di Kamuthi, kota di Tamil Nadu, India, 
pada bulan September 2016 menjadi pabrik terbesar di dunia 
dengan kapasitas memproduksi 648 megawatt (MW) listrik.

Pabrik ini telah dipasang dengan biaya sebesar 45 miliar Rupee.

Pabrik ini merupakan bagian dari kebijakan energi surya 
pemerintah tahun 2012 dengan pandangan mampu memproduksi 

3000 MW tenaga surya pada tahun 2015 dan meningkatkan 
kapasitasnya sebesar 1000 MW pada tahun berikutnya.

Pabrik ini terdiri dari 3,8 juta pondasi, 25 juta modul, 27,000 ton 
metrik struktur, 576 inverter, 154 transformer dan 6000 km kabel.

Sekitar 8,500 personel bekerja keras untuk mendirikan pabrik 
besar ini dalam delapan bulan. Keseluruhan 648 MW ini 

sekarang dihubungkan ke gardy 400 KV Kamuthi di Tantransco, 
membuatnya menjadi pabrik tenaga surya terbesar di dunia 

dalam satu lokasi.

PABRIK TENAGA SURYA TERBESAR DI DUNIA
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Konferensi Tingkat Menteri Asia dalam Hal Pengurangan Resiko 
Bencana adalah sebuah langkah besar dalam membangun 
jaringan bagi kerjasama global, menegaskan kembali posisi India 
sebagai pemimpin dalam upaya penanggulangan bencana 

Menegakkan rangka Sendai 
untuk DRR di Asia

teks  |  Lt. Col Sanjay Sehgal
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Pada bulan November 2016, New Delhi 
menjadi tuan rumah dari Konferensi 
Tingkat Menteri Asia dalam bidang 
Penaggulangan Bencana (AMCDRR) 
dengan fokus dalam kemitraan dengan 

pemerintah dan pemegang saham untuk menyerap 
berbagai praktik dalam kisah pembangunan 
wilayah ini. Ini merupakan kali 
pertama konferensi AMCDRR digelar 
setelah Kerangka Sendai dalam bidang 
Penanggulangan Bencana (SFDRRR) 
yang diadopsi pada Konferensi Dunia 
PBB ketiga di Sendai, Jepang bulan 
Maret 2015. 

Sejarah

Perubahan rangka sosio ekonomi dari 
masyarakat di seluruh dunia, ditambah dengan 
kecenderungan dari urbanisasi dan kondisi iklim 
yang dramatis membuat manajemen kebencanaan 
menjadi sebuah tantangan baru bagi administrator, 
para perencana dan ahli pembangunan pada 
tahun 1990-an. Secara global, fokusnya berganti 
dari hanya reaktif menjadi proaktif dengan 

penekanan dalam hal “sedang dipersiapkan” 
hingga menghadapi bencana. Penanggulangan 
bencana (DRR) muncul sebagai komponen inti 
dari hal “sedang dipersiapkan” tersebut dan sebuah 
keharusan terasa dalam membuat mekanisme 
metode dan terstruktur bagi DRR untuk diadopsi 
oleh beberapa pemegang saham guna memastikan 

terciptanya sebuah masyarakat 
tangguh bencana. 

Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengatur nada dalam 
mewujudkan ketahanan bencana 
melalui DRR dengan menunjuk tahun 
1990-an sebagai Dekade Internasional 
dalam bidang Penanggulangan 
Bencana Alam (IDNDR) dengan 
tujuan mengurangi korban jiwa, 

kehancuran property dan gangguan sosial dan 
ekonomi yang disebabkan oleh bencana alam. 
Kerangka Internasional dalam hal Aksi untuk 
IDRNDR menyebutkan kekhawatiran dalam 
manajemen risiko bencana yang berhubungan 
dengan pendidikan, kapasitas pembangunan, 
dampak sosial dan kerentanan, masyarakat sipil 

Fokusnya telah 
berganti dari 
hanya reaktif 
kini menjadi 

proaktif dalam 
menghadapi 

bencana

Menteri Urusan Dalam Negeri, Kiren Rijiju, pada Konferensi Tingkat Menteri Asia tentang Penanggulangan Bencana
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dan kemitraan public-swasta, aspek ekonomi 
dan kesehatan dalam penanggulangan bencana, 
perencanaan penggunaan lahan dan perlindungan 
lingkungan. Kerangka Hyogo dalam hal Aksi 
(HFA), 2010-2015: Membangun Ketahanan Bangsa 
dan Masyarakat terhadap Bencana 
memberikan dorongan bagi upaya 
global yang diluncurkan sebagai bagian 
dari Kerangka Internasional dalam hal 
Aksi bagi IDNDR.

Kerangka Sendai dalam bidang 
Penanggulangan Bencana 2015-2030, 
yang didukung oleh PBB untuk bidang 
penanggulangan bencana, dan diadopsi 
sebagai penerus bagi HFA menekankan 
tentang jaminan kelangsungan pekerjaan yang 
diupayakan oleh para pemegang saham dibawah 
HFA dan memperluas DRR dalam mencakup baik 
bencana alam dan buatan, serta risiko lingkungan, 
teknologi dan biologis yang terkait dan mencegah 
risiko baru ke depannya.

India dan DRR

Diresmikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi, 
konferensi ini digelar di New Delhi dari tanggal 
3-5 November 2016 dan dihadiri oleh Menteri 
terkait manajemen Bencana, perwakilan lembaga 

PBB dan berbagai pemegang saham 
lainnya dari negara-negara Asia dan 
Asia Pasific. Tidak hanya memberikan 
sebuah pertukaran ide tetapi juga 
bertindak sebagai panggung yang tepat 
dalam memperkuat kerangka kebijakan 
dan pedoman di bidang DRR.

Deklarasi New Delhi dalam bidang 
Penanggulangan Bencana di Asia dan 
Pasifik, 2016, yang diadopsi selama 

konferensi ini, akan mempercepat partisipasi 
negara-negara peserta untuk dengan tepat 
waktu menerapkan aksi yang direkomendasikan 
dan memberikan komitmen yang terkandung 
dalam Rencana Regional Asia melalui berbagai 
pemegang saham. 

DRR 
memasukkan 

risiko dan 
bencana 

lingkungan, 
teknologi 

serta biologis

Atas: PM Modi, Serikat 
Kementrian Dalam Negeri, 
Rajnath Singh dan Menteri 

Urusan Dalam Negeri, 
Kiren Rijiju, dengan 

seorang peserta kontes 
di konferensi tersebut; 

Bawah: PM Modi, Rajnath 
Singh dan Kiren Rijiju 

bersama para delegasi
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Penekanan dalam meningkatkan investasi 
dalam langkah-langkah penanggulangan bencana, 
mempromosikan kesadaran, meningkatkan 
partisipasi yang berharga dari para wanita 
dan memperkuat kolaborasi inklusif di tingkat 
lokal merupakan indikator dari komitmen 
negara-negara peserta terhadap penyebab dari 
penanggulangan bencana. Penekanan dalam 
laporan berkala dari kemajuan dalam berbagai item 
yang terkandung dalam Deklarasi 
New Delhi kemudian menerapkan 
ketetapan hati dari para negara-
negara peserta untuk memastikan 
implementasi ini dan membuatnya 
mengikat kuat negara-negara ini.

Menyadari risiko bencana.

Memperkuat pemerintahan 
risiko bencana untuk mengontrol 
risiko bencana

Menginvestasikan pengurangan 
risiko bencana untuk ketahanan

Meningkatkan persiapan bencana 
untuk respon efektif dan untuk 
“Membangun Kembali Lebih Baik” 
dalam pemulihan, rehabilitasi 
dan rekonstruksi.

PETA JALAN UNTUK 
PENERAPAN SFDRR 
DI ASIA

Prioritas bagi Aksi 
Tingkat Nasional dan 
Lokal (2017-2018)

(Letnan Kolonen Sanjay Sehgal adalah seorang ahli 
dalam penanggulangan bencana dengan pengalaman 

lebih dari tiga decade dan telah bekerja bersama 
lembaga-lembaga penanggulangan bencana utama di 

pemerintahan India)
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teks  |  Dr S Christopher

foto  |  DRDO

Induksi dari 83 LCA Tejas – Pesawat tempur canggih India – di Angkatan 
Udara India telah menciptakan sejarah dan merupakan sebuah sayap 
bagi bagan kampanye Make in India

Induksi Tejas – sebuah 
dorongan bagi program

Make in India

IP_INDO_Jan-Feb'17_Book.indb   44 2/10/17   10:14 PM



J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 7    4 5     W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pesawat 
Tempur Light Combar (LCA) 
diadopsi oleh Angkatan Udara 
India (IAF) yang membuka jalan 
bagi mimpi panjang berharga 

di bidang pertahanan: swasembada. Dewan 
Akuisisi Pertahanan yang dipimpin oleh Menteri 
Pertahanan Manohar Parrikar menyetujui 
pengadaan 83 LCA Mk-1A untuk 
diinduksi ke IAF, menuliskan 
sebuah tahap baru dalam proyek 
unggulan Perdana Menteri India, 
‘Make in India’. Sementara induksi 
sesungguhnya dari LCA ini 
mungkin memakan waktu untuk 
dapat diselesaikan, offset dari 
program Tejas ini akan membantu 
India maju dalam pasokan militer 
– baik itu dalam pengembangan gudang senjata 
atau pengembangan teknologi.

Enam belas LCA – yang disahkan Tejas oleh 
mantan Perdana Menteri India, Atal Bihari 
Vajpayee – kini telah mengudara (tidak termasuk 
pesawat Seri Produksi dengan IAF). Sekitar 
3300 serangan telah dilakukan tanpa satupun 
insiden dalam sebuah pencapaian bagi tim LCA. 
Tetapi jauh sebelum Tejas meraih tahap induksi 

dengan melewati Pengurusan Operasional 
Awal (IOC) dan Pengurusan Operasional Akhir 
(FOC), ide ini diperdebatkan 33 tahun lalu, 
ketika kebutuhan ini dirasa harus menggalang 
kemandirian dalam teknologi pertahanan.

Desain dan pengembangan dari pesawat 
tempur dalam negeri ini dimulai pada tahun 
1980-an. Ide untuk mengembangkan pesawat 

tempur komtemporer diangkat 
untuk menemukan pengganti 
bagi MiG-21. Kebutuhan akan 
kemandirian di bidang ini adalah 
kekuatan pendorong untuk 
memulai sebuah proyek ambisius 
di LCA. Ini merupakan hal penting 
dari sudut pandang pertahanan 
untuk mendorong India menjadi 
para pemain dalam liga industri 

kedirgantaraan. Nilai dari “kemandirian” 
dalam inisiatif kedirgantaraan ini tidak hanya 
produksi pesawat semata, tetapi juga merupakan 
pengembangan dari teknologi yang mungkin 
dalam bidang aeronautika dan kemampuan 
untuk menciptakan produk aeronautika 
yang canggih. Program LCA ditujukan 
untuk memperluas dan memajukan keahlian 
kedirgantaraan dalam negeri India. Untuk 

Desain dan 
pengembangan 

dari pesawat 
tempur dalam 

negeri ini 
dimulai pada 

tahun 1980-an

LCA Tejas yang dirancang oleh Lembaga Pengembangan Kedirgantaraan
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memulai proses ini, Lembaga Pengembangan 
Kedirgantaraan (ADA), sebuah kelompok 
otonom dari Organisasi Pengembangan dan 
Penelitian Pertahanan (DRDO), dibawah 
Kementrian Pertahanan, didirikan pada tahun 
1984 untuk mengawasi program LCA. Rencana 
untuk mengembangkan LCA secara resmi 
dilaksanakan pada tahun 1993.

Pengembangan LCA sangat unik 
sebagaimana tidak terdapat infrastruktur dasar 
dan pengetahuan teknologi terabaikan tersedia 
di negara ini untuk melakukan pengembangan 
terhadap pesawat tempur modern; LCA telah 
dikembangkan secara virtual dari awal. 
Program ini mengalami kemunduran ketika AS 
menjatuhkan sangsi dalam transfer teknologi 
militer modern setelah tes nuklir Pokhran oleh 
India. Bagaimanapun, tim LCA dengan sukses 
telah mengembangkan teknologi dalam negeri.

Tim LCA difungsikan melalui penelitian 
kolaboratif dan pengembangan yang kuat 
dengan IAF, Hindustan Aeronautic, Dewan 
Penelitian Ilmiah dan Industrial, Pusat 
Kelayakan dan Sertifikasi Militer Udara, 
Direktorat Jendral Asuransi Kualitas 
Aeronautikal, akademia, industri publik dan 

swasta India dan mitra asing dengan sekitar 
400 pusat kerja di seluruh negara. Upaya ini 
menghasilkan pengembangan dari LCA – 
pesawat tempur terkecil, ringan, supersonik, 
ramah cuaca, multi peran, superioritas udara 
yang dirancang untuk peran tempur udara-
udara, udara-darat dan air-laut.

Pertunjukan Udara Internasional di 
Manama, Bahrain bulan Januari 2016 melihat 
pertunjukkan fenomenal perdana dari LCA. 
Pada akhirnya, India dapat memperlihatkan 
seni pesawat canggih, yang dirancang dan 
diproduksi dalam negeri – sebuah perubah 
permainan sesungguhnya dan membandingkan 
secara menguntungkan dengan pesawat terbaik 
di dunia dalam kelasnya. Meskipun melalui 
beberapa tantangan dan kritik di sepanjang 
jalan, waktu yang lama dan biaya yang tidak 
sedikit, orang-orang yang terlibat dengan 
sabar menanti sebuah produk canggih kelas 
dunia. Pesawat tempur generasi plus ke-4 ini 
memiliki potensi untuk merevolusi bidang 
penerbangan India.

Hal ini tentunya akan menjadi sebuah 
dorongan bagi program masa depan India 
dengan hormat bagi Pesawat Perang Sedang 
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Canggih (AMCA). Ini akan mengurangi 
ketergantungan kita pada impor bidang 
pertahanan. Setelah misi luar angkasa Organisasi 
Penelitian Luar Angkasa India, Tejas mewakili 
lompatan besar India selanjutnya dalam bidang 
teknologi. Ini akan menjadi pilar kekuatan 
dalam meraih kemandirian dalam kebutuhan 
tenaga udara di negeri ini. Sebuah sinar harapan 
yang dihasilkan 33 tahun yang lalu diharapkan 
akan bertindak sebagai sebuah katalis untuk 
merevolusi bidang pertahanan India.

Keunggulan Udara telah selalu menjadi 
faktor menentukan dalam menegakkan 
kekuatan dan pertahanan satu negara. DRDO 

dibentuk untuk membuat India makmur 
dengan membangun ilmu basis pengetahuan 
dan teknologi kelas dunia untuk memberikan 
pelayanan bidang pertahanan sebuah keunggulan 
dengan melengkapi mereka dengan sistem dan 
solusi kompetitif internasional. DRDO telah 
secara konsisten berupaya untuk 
mencapai status mandiri dan 
mengembangkan kompetensi inti 
di bidang kedirgantaraan, sistem 
perang elektronik dan misil yang 
ditujukan untuk melengkapi IAF 
dan mendorong pertumbuhan 
penerbangan militer di India.

(Dr. S Christopher adalah seorang sekretaris, Departemen Pertahanan R&D dan Ketua, DRDO, 
DG ADA, Menteri Pertahanan, Pemerintah India.)

PENCAPAIAN YANG TELAH DIBUAT DRDO

PLATFORMS
• Light Combat Aircraft ‘Tejas’
• Remotely Piloted Vehicle ‘Nishant’
• Pilotless Target Aircraft ‘Lakshya-I’
• Main Battle Tank ‘Arjun Mk-I’
• Armoured Amphibious Dozer Mk-I
• Armoured Engineer Recce Vehicle
• NBC (nuclear, biological, chemical) 
recce vehicle
• Bridging Systems ‘Sarvatra’

SENSORS
• Airborne Early Warning & Control 
(AEW&C)
• Integrated sonar system for  
EKM submarine
• Hull Mounted Sonar
• Short Range Battle Field 
Surveillance Radar
• Weapon Locating Radar ‘Swathi’
• 3D Low Level Light Weight Radar 
‘Aslesha’ Mk-I

• 3D SurveillanceRadar ‘Revathi’

• Electronic Warfare system for  
Navy ‘Sangraha’

• Electronic Warfare system for  
Army ‘Samyukta’

• Electronic Warfare system  
‘Divya Drishti’

• Electronic Support  
Measure ‘Varuna’

• Commander’s Thermal Imager Mk-II 
for T-72, T-90 and BMP tanks

• Holographic sights for  
small weapons

WEAPON SYSTEMS

• Akash Weapon System

• Prithvi missile for Army and  
Air Force

• Supersonic cruise missile ‘BrahMos’

• Multi Barrel Rocket Launcher 
System ‘Pinaka’ Mk-I

• Torpedo Advanced Light

• Heavy weight ship launched 
torpedo ‘Varunastra’

SOLDIER SUPPORT SYSTEMS

• Computerised Pilot Selection 
System for Indian Air Force

• Telemedicine System for Navy

• Submarine Escape Suit

• Flame Retardant Gloves

• NBC products

Beberapa produk-produk utama dan sistem yang dikembangkan oleh DRDO 
dan diterima/diinduksi oleh angkatan bersenjata diantaranya
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Perairan berkilau dari ketenangan India, danau murni India 
bukan hanya tempat dimana para wisatawan berkumpul, mereka 
juga menjadi inti dari kota-kota yang berkembang disekitarnya! 
Kami menyorot danau-danau paling menakjubkan di India

Pemandangan di
dekat danau
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Danau, baik yang 
terbentuk secara 
alami atau buatan, 
adalah tempat 
yang indah, tenang 

dan tempat yang baik untuk 
menghabiskan hari. Mereka hadir 
di segala macam lingkungan, 
baik itu pegunungan, dataran, 
gurun atau pantai. India dengan 
pemandangannya yang luas dan 
beragam memiliki banyak danau yang 
menarik yang ada untuk menarik 
hati, pikiran dan tubuh anda ke 
dalam pesonanya. Danau-danau ini, 
selain menjadi sumber dari pasoka 
air, juga sangat penting dalam 
agama dan sebuah tempat favorit 
bagi para wisatawan. Sementara 
danau di Rajasthan menambah 
sentuhan magis ke benteng-benteng 
dan istana-istana disana, beberapa 
cagar alam dan taman nasional 
meminjam kemegahannya dari 
danau-danau ini. Datanglah dan 
nikmati pemandangannya!

Danau Pichola
Udaipur, Rajasthan

Tipe danau: Danau air tawar 
buatan
Luas permukaan: 6.96 km persegi
Kedalaman: 8.5 meter

Terletak di ‘kota danau’, Pichola 
memiliki empat pulau di 
dalamnya – Arsi Vilas, Jag Mandir, 
Jag Niwas dan Mohan Mandir. 
Dibuat pada tahun 1362 M, danau 
ini merupakan sebuah tempat yang 
baik untuk duduk dan menikmati 
matahari terbit dan matahari 
terbenam, dan menikmati sebuah 
perjalanan dengan perahu. Di tepi 
timur dari danau ini terdapat Istana 
Kota, komplek istana terbesar di 
kota tersebut.

Waktu terbaik untuk berkunjung 
Oktober-Maret
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Danau Pushkar
Pushkar, Rajasthan

Tipe danau:  Danau buatan
Luas permukaan:  22 km persegi
Kedalaman:  10 meter

Tertutup oleh perbukitan dan 
gurun, danau Pushkar merupakan 
salah satu tempat suci bagi orang 
Hindu. Tempat ini dikelilingi oleh 52 
tempat mandi ghat yang dipadati 
oleh para pemuja pada hari Kartik 
Purnima dan selama Pameran 
Pushkar. Terdapat lebih dari 400 
kuil Hindu di sekitar danau.

Waktu terbaik untuk berkunjung 
Oktober-Februari
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Sebuah danau berbentuk hati, dibangun oleh Hazrat Hussain Shahi Wali 
pada tahun 1563, selama masa pemerintahan Quli Qutub Shah. Sebuah 
patung monolitik besar dari Gautam Buddha, yang didirikan pada tahun 
1992, berdiri di Gibraltar batu di tengah-tengah danau ini. Sebuah perjalanan 
motor bot di danau ini dapat menjadi pengalaman yang mendebarkan.

Waktu terbaik untuk berkunjung  – Oktober-Maret

Danau Hussain Sagar
Hyderabad, Telangana

Tipe danau:  Danau buatan
Luas permukaan:  4.4 km persegii
Kedalaman:  9.8 meter
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Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, Danau 
Wular adalah sebuah paket liburan yang cocok bagi 
para wisatawan, trekker dan penggemar olahraga air. 
Koleksi burung yang kaya di dalam dan luar danau 
menarik hati sejumlah pengamat burung. Danau Wular 
juga merupakan habitat ikan yang penting.

Waktu terbaik untuk berkunjung  –  Juni-Agustus

Danau Wular 
Bandipora, Jammu dan Kashmir

Tipe danau: Danau air tawar 
Luas permukaan: 260 km 
persegi
Kedalaman: 14 meter
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Danau Dal
Srinagar, Jammu dan Kashmir

Tipe danau: Danau laut tawar
Luas permukaan: 22 km persegi 
Kedalaman: 6 metert

Diapit oleh pegunungan Pir 
Panjal, danau yang indah 
ini terkenal akan perahu 
rumah, shikara dan pasar 
sayur apungnya. Danau Dal 
juga memiliki tiga pulau, dua 
diantaranya ditandai dengan 
pepohonan Chinar yang indah. 
Kebun Mughal di sekitar Danau 
Dal merupakan daya tarik utama 
di Kashmir.

Waktu terbaik untuk 
berkunjung 
Juni-Agustus   
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Danau terbesar di Kerala ini adalah sebuah tujuan wisata 
terpencil yang mempesona yang menawarkan perjalanan rumah 
perahu dan memancing bagi para wisatawan. Menjadi sumber 
terbesar dari permukaan air, Danau Vembanad adalah bagian dari 
sistem lahan basah yang luas. Cagar alam burung Kumarakom 
yang terletak di pantai timur danau ini adalah sebuah kunjungan 
yang wajib bagi para penggemar burung.

Waktu terbaik untuk berkunjung  –  November-Maret

Danau Vembanad
Kerala

Tipe danau: Brackish/ Danau 
air tawar
Luas permukaan: 2033 km 
persegi
Kedalaman : 12 meter

IP_INDO_Jan-Feb'17_Book.indb   54 2/10/17   10:14 PM



J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 7    5 5     W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Terkenal akan pulau-pulau terapungnya, danau Loktak 
adalah rumah bagi lebih dari 200 jenis tanaman air, 
100 spesies burung, dan 400 spesies hewan. Pulau 
terbesar yang ada disini adalah Taman Nasional Keibul 
Lamjao, satu-satunya taman nasional apung di dunia.

Waktu terbaik untuk berkunjung –  November-Maret

Danau Loktak
Moirang, Manipur

Tipe danau: Danau air tawar
Luas permukaan: 287 km persegi
Kedalaman: 4.6 meter
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Danau Tsomgo
Sikkim Timur, Sikkim

Tipe danau: Danau gletser
Luas permukaan: 0.24 km persegi
Kedalaman: 15 meter

Juga dikenal dengan nama danau 
Changu, permukaan dari danau ini 
mencerminkan warna berbeda dengan 
musim yang juga berbeda. Meskipun 
masih beku di beberapa tempat, para 
wisatawan dapat menikmati sebuah 
perjalanan dengan yak disini. Danau 
ini dikelilingi oleh pegunungan yang 
curam, dan hutan alpin yang menutupi 
pemandangan dari danau ini.

 
Waktu terbaik untuk berkunjung 
Januari-Mei

IP_INDO_Jan-Feb'17_Book.indb   57 2/10/17   10:15 PM



KERAJINAN

  5 8     J A N U A R I - F E B R U A R I  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V E S

Warisan kaya Zardozi 
sebagai sebuah bentuk 
dari bordir yang 
menghiasi pakaian 
raja-raja telah ditekuni 

selama berabad-abad melalui pengrajin yang 
terampil. Seni kuno ini juga menggema di 

seluruh halaman suci dari Rig Weda. Sebuah 
kata yang terdiri dari dua kata bahasa Persia 
– zar (emas) dan dozi (bordir) – seni ini 
mengkonstruksikan desain rumit dengan 
menggunakan batu mulia dan logak tensil 
untuk menggabungkan seni Mughal dengan 
ciri-ciri India.

teks  |  Prerona Basu

Setelah menerima dorongan menggembirakan dari pemerintah India, 
zardozi telah sekali lagi dibangkitkan kembali ke masa kejayaannya

Menghubungkan budaya dengan

benang emas
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Awal mula kejayaan

Bentuk bordi yang secara global 
dirayakan ini ditemukan di Iran 
dan Pakistan. Permulaan zardozi di 
India mengambil tempat selama Abad 
Pertengahan dan menjadi sangat 
luar biasa di bawah kekuasaan kaisar 
Mughal, Akbar. Selama 
zaman Mughal, bordir 
zardozi dilakukan dengan 
logam tensil untuk 
menggambarkan pola 
rumit dalam pakaian yang 
dijahit secara khusus bagi 
para kalangan kerajaan. 
Desain yang dirancang 
dalam warna emas murni 
dan perak, bertahtakan mutiara dan 
batu mulia ini dirancang oleh para 
seniman. Daya tarik yang mewah 
disambut dengan antusiasme yang 
tinggi oleh para pelangga kerajaan 
dan zardozi tidak hanya menghiasi 
pakaian kerajaan namun juga mulai 
menghiasi sarung pedan, tenda, 

hiasan dinding dan perlengkapan 
pertempuran kerajaan.

Jalan menuju 

kesempurnaan

Selama bertahun-tahun, manik-manik 
yang dibuat dari kayu, mutiara, kaca, 

perak dan plastik, tersedia 
dalam berbagai ukuran, 
tekstur dan warna; 
maniknya dibuat dari 
metal, kerang dan batu 
serta benangnya dibuat 
dari sutra, tembaga, emas 
dan logam telah digunakan 
dalam zardozi. Pembuatan 
dari zari atau benang 

emas adalah sebuah proses yang berat 
dan membutuhkan gerakan memutar, 
menarik, menyepuh dan memoles. 
Karena pengadaan emas murni untuk 
bordir merupakan satu proses yang 
cukup mahal, campuran logam yang 
dibuat dengan memanaskan kawat 
emas kecil dan batang logal ditemukan. 

Pembuatan zari 
membutuhkan 

gerakan 
memutar, 
menarik, 

menyepuh 
dan memoles

Dari kiri: Sebuah pola zardozi pada sebuah lehenga; seorang seniman sedang membordir sebuah desain pada sebuah kain

Zardozi saat ini sedang 
berkembang di Delhi, 

Lucknow, Bhopal, Kolkata, 
Hyderabad, Agra, Kashmir, 
Mumbai, Ajmer, Varanasi, 
Surat, Jaipur dan Chennai. 

Seni ini memperoleh 
sebuah platform 

tersendiri dalam fashion 
kontemporer tinggi Eropa.

Zardozi telah berani 
berjuang melawan ketidak 
tersediannya benang emas, 

berjuang melewati abad-
abad vakum, bertahan dari 
cekikan Revolusi Industri 

dan kini akhirnya telah 
membangun diri sebagai 
sebuah bentuk kerajinan 

kokoh yang indah 
dan abadi.

FAKTA 
MENARIK
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Kawat berlapis emas yang dihasilkan kemudian 
dilewatkan melalui pelat baja berlubang untuk 
meratakan tepi dan memutar dengan bantuan 
benang sutra untuk hasil akhirnya. Kawat halus 
yang didapat dari permulaan proses ini disebut 
dengan badla sementara kawat yang digunakan 
untuk memutar-mutar benang sutra dikenal 
dengan nama kasav.

Pada dasarnya, sebuah 
bentuk utuh dari bordir, zardozi 
membutuhkan ketelitian yang 
cermat dan kedisiplinan yang telaten. 
Kain dibentangkan pada sebuah 
bingkai kayu untuk memungkinkan 
kecepatan, kejelasa dan ketelitian. 
Dengan bantuan dari jarum 
berbentuk pengait, pengrajin menusuk desain 
ukiran sebelumnya di kain, yang biasanya 
berbahan satin, beludru atau sutra, melalui 
lembar lacak. Kemudian, sebuah kain lap 
yang dicelupkan di dalam minyak dioleskan 
pada kertas kalkir berlubang tersebut untuk 
memungkinkan pola-polanya agar meresap di 
bahan pakaian. Kemudian kawat logam dan 

manik-manik digunakan untuk membuat gambar 
panorama emas yang indah. Zardozi membordir 
kain regal dan cenderung menjadi besar karena 
logam dan batu dimasukkan ke dalam desain 
ini. Untuk alasan ini, potongan-potongan hias 
padat disediakan untuk upacara pernikahan atau 
perayaan-perayaan lainnya.

Tantangan dan hambatan

Bentuk seni ini meredup selama 
kekuasaan Aurangzeb. Tidak dapat 
bersaing dengan kenaikan harga 
yang tajam, pihak kerajaan secara 
bertahap menarik dukungannya 
dan meninggalkan para seniman 
untuk mengembara dari satu tempat 

ke tempat lain untuk mencari rejeki. Seniman 
zardozi terdorong untuk berevakuasi dari Delhi 
dan bermigrasi ke Punjab, Uttar Pradesh dan 
Rajasthan untuk mencari kerja. Permulaan 
Revolusi Industri di abad ke-18 kemudian 
menghambat pertumbuhan dari seni indah ini 
sebagai mesin yang mengambil alih pekerjaan 
yang membutuhkan keahlian manusia.

Kanan: Perintis Australia, Brett Lee,  
dan anak perempuan aktor Bollywood 
Amitabh Bachchan, Sweta Nanda sedang 
berjalan-jalan sambil mengenakan 
sebuah pakaian zardozi untuk duo 
desainer Abu Jani-Sandeep Khosla.
Bawah: Zardozi yang dibordir pada 
tas dan jutti

Zardozi 
membutuhkan 
ketelitian yang 

cermat dan 
kedisiplinan 
yang telaten
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Ketahanan dan kebangkitan

Setelah memperoleh Kemerdekaan, pemerintah 
India mengambil inisiatif untuk mengawasi 
dan mensponsori industri skala 
kecil yang telah sorot hingga 
ke fase awal setelah berabad-
abad diabaikan. Pemerintah 
memberikan dana untuk 
mendukung produksi zardozi 
skala besar dan memberikan 
outlet ritel bagi produk-produk 
ini guna menarik potensi para konsumen. Hari 
ini, zardozi sekali lagi telah dihidupkan kembali 
ke masa kejayaan sebelumnya. Seni ini telah 

membuat kehadirannya terasa tidak hanya dalam 
segi kostum yang rumit tetapi juga dalam syal, 
tas tangan, tirai, bantal selimut dan 

sandal juga! Sementara 
secara tradisional 
desainnya mengingatkan 
pada zaman Mughal, 
zardozi telah belajar 
untuk menyerap tren 
baru ke dalam lipatan 
berkilaunya dan motif 

saat ini menampilkan sebuah 
pengaruh geometris dan alami ke 
dalam polanya.

Dari kiri: Artis Bollywood, Radhika Apte dan Aishwarya Rai Bachchan sedang mengenakan potongan-potongan indah zardozi

Revolusi 
Industri pernah 

menghambat 
pertumbuhan 
seni indah ini
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teks | Gursimran Singh

Berjalan-jalan di sepanjang Balai Kota bersejarah menuju Kuil Emas 
di saat kota ini menjalani pembangunan skala besar

Merestorasi masa 
lalu Amritsar 

yang megah
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Vasdi saghan apaar anoop 
Ramdaspur” (Ramdaspur 
yang sejahtera, dengan 
jumlah penduduk yang ramai 
dan keindahan yang tak 

tertandingi) adalah cara Guru Sikh kelima 
Arjan Dev mendeskripsikan 
kota Ramdaspur ini, yang kini 
dikenal dengan nama Amritsar, 
di buku suci Guru Granth Sahib. 
Dibangun pada tahun 1774 
oleh Guru Ram Das, Amritsar 
memiliki tempat warisan di segala 
penjuru – kuil-kuil, jalanan indah, 
toko-toko dan makanan. Tetapi 
semua itu ada sekitar dua abad 
yang lalu. Akhir-akhir ini, Amritsar telah 
menjadi sedikit kumuh.

Sementara itu, baik untuk mengetahui 
tentang sejarah kota ini melalui buku dan 
musium, anda tidak bisa terhubung dengan 
Amritsar dengan cara mengalaminya 

dan melakukan pemeriksaan kenyataan 
tentang pelestariannya saat ini. Dalam 
sebuah inisiatif yang pertama kali ada ini, 
pemerintah Punjab telah memberikan 
sebuah rencana lengkap untuk melakukan 
perluasan dari Balai Kota bersejarah ini 

menuju Kuil Emas. Bagian 
muka yang terdiri dari hampir 
150 bangunan di jalanan yang 
mengelilingi Sri Harmandir 
Sahib telah disulap menjadi 
sebuah tema arsitektur yang 
seragam, mirip dengan kota 
400 tahun di Amritsar.

 Dahulu jalanan biasa 
dari kota berdinding ini 

memancarkan mantra keagungan. Semua 
ini diselingi dengan struktur-struktur yang 
membuat tempat ini menjadi sebuah dimensi 
baru. Model dari Rumah Parlemen bersama 
dengan patung Baba Sahib Ambedkar, 
sebuah patung batu di depan Jallianwala 

Dibangun pada 
tahun 1774 

oleh Guru Ram 
Das, Amritsar 

memiliki tempat 
warisan di 

segala penjuru
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Bagh ini memancarkan api abadi, patung 
raksasa dari penguasa Punjab masa lalu, 
Maharaja Ranjit Singh, Musium Partisi di 
Balai Kota merupakan beberapa tempat 
sorotan. Setiap patung memiliki kisah 
tersendiri untuk diceritakan dan menambah 
keindahan di sekitarnya. Pencahayaan dan 
penerangan di “Jalan Warisan” ini setara 
dengan kota-kota maju di dunia.

Jalanan warisan yang dirombah 
ini merupakan sebuah kejutan yang 
menyenangkan bagi indra kita, dan sebuah 
kenikmatan visual juga. Dimulai dari 
bangunan Balai Kota tua, yang kini menjadi 
tempat bagi Musium Partisi, menuju 
Jallianwala Bagh dan kemudian baik ke Kuil 
Emas, jarak satu kilometer ini terasa seperti 
jalan-jalan melalui sebuah musium terbuka.

Lampu pos yang terang, bangunan 
dengan kubah yang terinspirasi dari zaman 
Mughal dan Rajput dan jharokhas, serta 
cahaya LED yang menerangi bagian depan 
membuatnya menjadi sebuah tempat dimana 
sejarah dan warisan bertemu dengan 
teknologi maju!

Sukhbir Singh Badal, deputi Menteri 
Kepala Punjab, meresmikan jalanan 
menyusuri catatan sejarah ini. Berbicara 
tentang jalanan baru, katanya, “Sebuah 
rasa yang umum dari ketidakteraturan 
merupakan ciri-ciri dari jalanan ini dari 
Bharawan da Dhaba yang ikonik menuju 
Kuil Emas, dengan para pejalan kaki 
yang mencari penarik becak, penjaja dan 
pedagang asongan yang menjual makanan 
khas Amritsar. Visi untuk membuat jalanan 
warisan ini dimulai dengan sebuah proyek 
untuk merubah plaza bagian luar Kuil 

Dari atas: Sebuah pemandangan dari 
Jalebiwala Chowk, Udasin Ashram 
Akhara Sangalwala dan Kuil Emas, 
dan kota Ramdaspur
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Emas ini. Dewan Promosi Wisata dan Warisan 
Punjab mengumumkan sebuah kompetisi di 
kalangan arsitek untuk merancang plaza tiga 
tahun lalu. Jay Kaktikar, arsitek dan mitra di 
Design Associates, memenangkan 
kompetisi ini dan bekerja dengan 
keras bersama pemerintah untuk 
mengembangkan wilayah ini 
sebagai sebuah tempat kota dimana 
para peziarah bisa berkumpul. 
Ketika saya meresmikan plaza ini, 
saya bertanya mengapa proyek ini 
tidak diperluas untuk mencakup 
jalanan secara keseluruhan 
sebagai perluasan dari sensibilitas 
desain dan sejarah dari Kuil Emas 
dan Amritsar?

Butuh 330 hari dan lebih dari 1,200 orang 
untuk membuat 800m jalanan dari Balai 
Kota Amritsar menuju Kuil Emas, dikenal 
juga dengan nama Jalan Warisan. Balai Kota, 

sebuah bangunan bergaya koloni Inggris tua 
dan mengesankan, juga merupakan pusat 
administrasi pemerintahan pada saat itu. 
Jalanan yang dahulunya padat sekarang menjadi 

sebuah zona yang dirubah, bebas 
kendaraan dengan sebuah fasad. 
Proyek ini, disamping pembuatan 
fasad jaali, renovasi Balai Kota dan 
berbagai patung dan air mancur 
ini, juga mencakup sebuah komplek 
sanitasi dan aspek prasarana 
listrik. Semua ongkos kabel telah 
dihubungkan melalui sebuah 
terowongan bawah tanah. Sebuah 
badah khusus untuk menjaga 
proyek ini tetap berjalan, Badan 

Pembangunan Budaya dan Pariwisata Amritsar 
– didirikan. Pekerjaan sungguh-sungguh ini 
baru dimulai sekitar enam bulan yang lalu. Jadi, 
dalam arti tersebut, proyek ini diselesaikan 
lumayan cepat.

Dibutuhkan 
waktu 330 
hari, 1200 

orang untuk 
menciptakan 

jalanan 800m, 
yang dikenal 
dengan Jalan 
Warisan ini

Sebuah pintu gerbang yang baru dibangun di pintu masuk Amritsar dan halaman depan yang baru dirubah dari Kuil Emas
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Fakta bahwa India 
dan Musium Seni 
Metropolitan (MET) 
di New York, salah 
satu musium terbesar 

di dunia, menandatangani sebuah 
kesepakatan untuk memperpanjang 
program Beasiswa Konservasi 
India selama lima tahun datang 
sebagai kabar sambutan bagi para 
penggemar seni di seluruh dunia. 
Program perintis Beasiswa – yang 
bertujuan untuk memungkinkan 
para konservator seni India untuk 
mengejar peluang pelatihan 
yang maju di AS dan Eropa – 
ditandatangani pada tahun 2013 
antara Kementrian Kebudayaan 
India dan MET, serta kolaborasi 
dengan Stichting Restauratie Atelier 
Limburg (SRAL) di Belanda.

Tahap baru ini telah diberi dana 
sebesar 1.55 juta Dollar AS oleh 
Andrew Mellon Foundation. Di 

bawah perjanjian ini MET akan 
bekerja sama dengan Kementrian 
Kebudayaan untuk memberikan 
pengetahuan tentang operasi 
modern dari musium seperti 
konservasi dan perencanaan 
pameran. Dalam keterangan pers, 
wakil direktur MET dalam urusan 
Koleksi dan Administrasi, Carrie 
Rebora Barratt, mengatakan 
warisan budaya yang kaya dari India 
harus dilestarikan dan interaksi 
dari para peserta dari India dan 
Amerika Serikat akan mengarah 
kepada proses pembelajaran 
saling menguntungkan.

Kata Pooja Sood, Direktur 
sekaligus Pendiri dari Asosiasi 
Seniman Internasional Khoj yang 
berbasis di New Delhi, sebuah 
asosiasi seni dari NGO yang baru-
baru ini mempromosikan beberapa 
praktek lintas kuratorial dan artistik, 
khususnya melalui pertunjukan 

teks  |  Poonam Goel

Konservator India akan mendapat keuntungan dari 
perpanjangan Program Beasiswa Konservasi India

Sebuah penelitian
tentang konservasi
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kolaboratif bersama Tate Modern di London dan 
Kadist Art Foundation di San Fransisco: “Kolaborasi 
seperti ini merupakan kebutuhan yang harus. 
Kami memiliki sejumlah seni luar biasa yang jarang 
ditampilkan. Inisiatif seperti ini tidak 
hanya akan melatih seorang kurator dan 
konservator dalam hal metode ilmiah 
tetapi juga memungkinkan mereka 
untuk merencanakan, mengelola 
dan melaksanakan berbagai proyek 
sesuai dengan standar internasional. 
“Ahli restorasi seni Rupika Chawla 
mengatakan: “Inisiatif apapun yang 
mampu meningkatkan sistem yang 
sudah ada sangat diterima disini.”

Sood juga mengambil bagian dalam pemilihan 
juri dari ARThinkSouthAsia, sebuah program 
dalam bidang Manajemen Seni dan Kebijakan 
Budaya yang merupakan sebuah inisiatif dari 

jaringan Asia Selatan, Goethe Institut – institusi 
budaya dari Dewan Jerman dan Inggris – 
Organisasi Inggris dalam hal hubungan budaya dan 
peluang pendidikan.

Duta Besar Jendral Konjen India, 
Riva Ganguly Das, juga menyambut 
inisiatif ini dengan mengatakan 
kolaborasi ini akan membantu 
konservationis India untuk mengadopsi 
metode ilmiah barat tentang konservasi 
dan manajemen.

Beasiswa ini diadakan untuk 
memperluas pengalaman dari para 
konservator yang bekerja di bidang 
warisan musium seni dan budaya dan 

institusi di India. Beasiswa ini akan berlangsung 
selama 3-6 bulan setiap programnya dengan 6-8 
beasiswa yang akan diberikan setiap tahun selama 
lima tahun mendatang. Program ini akan mencakup 

“Setiap inisiatif 
yang mampu 

meningkatkan 
sistem yang 

telah ada sangat 
disambut 

disini” kata 
Rupika Chawla

Musium Nasional India,  New Delhi
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konservasi dari subjek seperti pahatan, tekstil, 
paper, foto, lukisan interior bersejarah.

Priya Pall, direktur kuratorial di Rumah 
Binaker di New Delhi, merasa bahwa inisiatif 
ini akan mempromosikan warisan dan budaya 
India. Rumah Bunaker baru-baru 
ini direstorasi kembali menjadi 
bentuk unggulannya semula oleh 
arsitek Abha Narain Lambah yang 
ahli dalam konservasi arsitektur 
dan restorasi dari bangunan 
bersejarah. Lambah menjaga struktur 
original dari Rumah Binaker dalam 
pikirannya sementara juga menanam pusat baru 
bagi seni dan budaya India ini dengan sebuah 
perspektif yang baru dan modern yang ia dapatkan 
melalui program beasiswa serupa. Pall mengatakan: 
“Ada ruang lingkup yang luas dalam negara 

kami bagi para konservator untuk kembali dan 
mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang 
metode konservasi ilmiah. Kami memiliki koleksi 
tekstil, seni dan barang antik yang luas. Kami dapat 
mengambil keuntungan dari inisiatif ini.”

Deepshikha Kalsi, seorang 
konservator yang berbasis di Delhi 
yang telah bekerja dalam kolaborasi 
dengan Musium Victoria & Albert 
di London yang diikuti dengan 
persetujuan beasiswa Charles 
Wallace. “Sharing pengetahuan di 
Barat adalah proses yang dibuka 

secara luas dan demokratis. Meskipun saya 
memiliki seorang mentor untuk subjek saya, sebuah 
tim ahli di V&A selalu datang untuk membantu. 
Tidak ada pelatihan dan spesialisasi yang tepat 
bagi para konservator di India, hanya segelintir 

Kiri: Musium Seni Metropolitan, New York; atas: 
Ruang prajurit dan pakaian perang di MET

Program ini 
akan mencakup 

konservasi patung, 
tekstil, lukisan dan 
interior bersejarah
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orang yang bekerja untuk melestarikan warisan 
kita yang kaya. Beasiswa ini akan memotivasi 
lebih banyak orang untuk mendalami 
bidang ini dengan serius.” Kalsi sendiri pergi 
untuk menjadi bagian dari tim konservator 
ketika pameran yang berjudul “Kain India” 
diselenggarakan di V&A pada tahun 2015. 
Ini merupakan sebuah pameran yang besar 
untuk mengekplorasi kekayaan dan dunia yang 
menarik dari tekstil buatan tangan dari India.

Sood, bagaimanapun, merasa kesempatan 
kurasi dan konservasi seperti ini harus 
diadakan di dalam lingkup India sendiri. 
“Kami harus berusaha untuk mengadakan 
pertunjukan yang 
sesuai dengan standar 
internasional. Dan juga, apa 
yang dibutuhkan saat ini 
adalah sektor pemerintah, 
galeri swasta, musium dan 
NGO di India yang datang 
bersama untuk memberikan 
panggung untuk para 
konservator ahli yang dapat 
melaksanakan proyek mereka 
tanpa gangguan apapun.

Dari atas ke bawah: Musium India, Kolkata; sebuah gading dan koleksi 
langka dari barang antik di dalam Musium India
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SENI

teks  |  Abhishek Chakraborty

Pada daerah yang tenang dan tentramnya pedesaan Manipur, 
tarian terlihat tidak sebagai sebuah bentuk seni tetapi sebagai 
sebuah jalan kehidupan

Irama dari
Manipur
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Gaun yang penuh warna, musik 
yang menyentuh, suara dari 
ketukan drum dan tarian 
berirama – Selamat datang di 
Manipur, tanah yang penuh 

permata. Disini tarian dan musik adalah bentuk 
dari ekspresi, salah satu yang tidak hanya 
personal, tetapi lebih erat dengan 
diselingi struktur komunitas 
sosial masyarakat.

Sebuah harta karun dari bentuk 
seni yang belum ditemukan, bisa 
jadi hal tersebut musik, tarian 
ataupun hal seni, para masyarakat 
Manipur tidak meninggalkan 
budaya dan aturan mereka. 
Sementara itu kebanyakan dari mereka yang 
beradaptasi dengan perubahan dunia, mereka 
tetap merayakan peninggalan budaya mereka 
dan meyakinkankan generasi masa depan untuk 
membawa kedepan bentuk dari budaya mereka. 
Salah satu dari permata tersebut adalah tarian 
Kabui oleh suku Kabui Naga.

Kesenangan Penonton

Meskipun tidak terkenal secara luas, tarian 
Kabui Naga adalah sebuah bentuk tarian 
populer dari suku bukit tersebut. Sebuah 
komunitas tarian, yang dipertunjukkan oleh 
kedua pihak baik suku wanita ataupun laki-laki. 
Untuk para penonton, hal tersebut menjadi 

pengalaman untuk mereka sendiri. 
Pertunjukkan tarian Kabui naga 
memasukkan penari pria yang 
memegang pisau ditangan mereka 
ketika mereka menari mengelilingi 
bulatan sementara penari wanita 
menemani mereka. Dihiasi dengan 
perhiasan tribal yang berat, penari 
wanita dengan kostumnya yang 

penuh corak menjadi tontonan andalan. Untuk 
merasakan warisan budaya mereka yang berbeda, 
orang harus menghadiri perayaan tahunan 
Gang-Ngai, dan melihat mereka merayakannya 
dengan antusias dan semangat.

 Pertunjukkan tarian tersebut ditemani 
dengan drum besar yang berdetak penuh irama. 

tarian Kabui 
Naga adalah 

sebuah bentuk 
tarian populer 

dari suku 
bukit tersebut
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Ketukan drum tersebut memperkaya kehidupan 
dan tarian dan menambah ketertarikan dari 
para penonton. Hal ini ditunjukan selama musim 
dingin pada halaman terbuka, dimana para warga 
desa duduk dan merayakannya. Setelah sebuah 
pertunjukkan diakhiri, waktunya berpesta, 
dimana bir dan daging dengan nasi disajikan. 

Bentuk dan Jenis

Tarian Kabui Naga memiliki beragam bentuk 
termasuk Ngai Laam, Poumei Laam dan Ballu 
laam. Sementara Ngai Laam ditunjukkan selama 
perayaan, Poumei Laan ditunjuukan ketika 
kebersamaan komunitas terbentuk. Ballu laam, 
dikatakan sebagai Tarian dari Dewa, memiliki 
aspek yang klasik pada setiap gerakan dan 
posturnya. Ballu Laam juga terbagi atas Hoi 
Laam, Zeihsung Laam, Zouhmon Patmei Laam, 
Goipi Thengmei Laam, Banjai Laam, Baan 
Laam dan lainnya.

Apa yang menjadi hal unik dari bentuk 
tarian-tarian ini adalah presentasinya. Sebagai 
contoh, Zeihsung Laam dipertunjukkan oleh 
penari laki-laki sementara Zouhmon Patmei 
Laam hanya mengikutsertakan penari wanita. 
Goipi Thengmei Laam, pertunjukkan hanya 
- laki-laki, membutuhkan setiap penari untuk 
mendekati kepala sapi, Goipi yang terpasang pada 
tiang berputar keatas para penari, dan siapapun 
yang dapat menangkapnya pertama dinyatakan 
sebagai pemenang.

Banjai Laam mengikutsertakan partisipasi 
dari keduanya baik penari laki-laki dan wanita, 
dan pertunjukkan tarian dilanjutkan dari malam 
hingga besok paginya. Kabuis menganggap hal 
tersebut berkat dari tarian-tarian ini.

Dengan meningkatnya wisata pada bagian 
timur utara, bentuk tarian ini perlahan tapi 
pasti mendapatkan pengakuan atas dirinya 
sendiri. Pemerintah dan media sosial juga 
berperan penting dalam mempromosikan 
bentuk tarian adat tersebut. Jadi, duduk saja dan 
nikmati pertunjukkannya.
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Lukisan Thangka menonjol diantara karya seni 
tradisional India karena subjek yang mereka dasari 
sama bagusnya dengan teknik yang digunakan

teks  |  Gaurav Nagpal

Sentuhan
Halus Sebuah lukisan diciptakan ketika 

dilukis, dipigmen, diwarnai atau 
hal dasar lainnya diterapkan 
pada permukaan yang padat. Di 
India, lukisan telah menduduki 

posisi penting pada tradisi dan sejarah seni, 
dari masa pra-sejarah lukisan batu hingga 
abstrak saat-modern, dan bentuk dari 
kanvas yang besar untuk miniatur. 

Kebanyakan gaya dari lukisan tersebut 
memiliki seniman sebagai seorang penemu 
– pria/wanita menerapkan kesadaran 
mereka dan menginterpretasikan pikiran, 
objek, lokasi ataupun subjek untuk 
menciptakan seni tersebut. Seorang 
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seniman juga dapat menjadi media, sebuah saluran 
yang menyampaikan cerita atau menyediakan alat 
pengajaran – dalam hal ni, menjadi Inti,  tujuan dari 
gaya melukis Thangka.

Thangka adalah sebuah lukisan para 
penganut Buddha Tibet – diantara yang 
lain – mengaplikasikan katun ataupun 
sutra. Kata “Thangka” dipercaya sebagai 
makna “hal dari sebuah hal terkuak” atau 
“rekaman pesan” dalam bahasa Tibet. 
Disebutkan berasal dari abad ketujuh 
SM, Thangka sangat sering diberikan oleh individu 
dan lalu dihadiahkan kepada biara atau individu 
lainnya; kompensasi untuk para seniman secara adat 
dinyatakan sebagai hadiah, daripada biaya.

Thangka pertama disebutkan pertama kali dilukis 
di India. Dipercaya bahwa raja Rajgir ( yang sekarang 
ini Bihar) dikirimkan sebuah hadiah mahal oleh raja 

tetangga. Tidak yakin untuk hadiah 
balasan, dia berkonsultasi dengan 
Buddha, yang menyarankan Thangka 
yang menggambarkan “roda kehidupan” 
menunjukkan perputaran sempurna 
dari Nirvana dan keberadaanya. Lalu 
diputuskan untuk melukis gambaran 
dari Buddha tersebut; bagaimanapun, 

seniman tidak mampu untuk membuat diri mereka 
melihat langsung Buddha. Untuk menyelesaikan 
masalah ini, Buddha duduk disamping bagian air, 
dan seniman menyelesaikan lukisan tersebut dengan 

Thangka sangat 
sering diberikan 

oleh individu 
dan dihadiahkan 
untuk para biara

Halaman depan: seorang seniman membuat lukisan Thangka dan atas: lukisan penuh warna dengan pola rumit
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Sebuah karakter 
mitos Tibet 
digambarkan 
dalam lukisan 
Thangka. 
Halaman depan 
‘Roda Kehidupan’ 
lukisan Thangka 
dan sebuah 
Thangka dengan 
warna keemasan
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melihat bayangan mereka. Hasil gambaran tersebut 
dikenal sebagai Thangka “diambil dari air”.

Thangka dapat dikatagorikan atas dasar teknik 
lukisannya yang sama baiknya dengan bahan yang 
digunakan. Klasifikasi yang paling sering adalah: 
lukisan-lukisan Thangka, dan pengaplikasianya atau 
bordir Thangka pada katun ataupun 
sutra. Ukurannya beragam dari beberapa 
meter panjang dan lebar hingga setengah 
dari ukuran tipe gambaran penuh. Karena 
sifat murni dari lukisan, Thangka harus 
disimpan ditempat yang kering dimana 
bagian sutra terjaga kelembapannya. 
Ketika tidak dipajang, Thangka 
dibungkus dengan bahan penutup 
(dengan penutup sutra, dibungkus 
dan simpan).

Lukisan Thangka bernilai tidak hanya untuk 
keindahan estetika saja tetapi juga untuk beberapa 
tujuan lainnya. Thangka sering dijadikan sebagai alat 
pengajaran yang penting, dimana gambar dari dewa 
yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan 
Buddha, kejadian sejarah yang signifikan yang 

mengikutsertakan biksu berpengaruh, atau mitos-
mitos tentang dewa. Selama upacara atau ritual, 
gambaran renungan dipaparkan sebagai inti, sebuah 
media untuk membuat permintaan atau beribadah.

Mungkin, tujuan yang paling penting dari lukisan 
Thangka adalah peran mereka sebagai alat meditasi. 

Melalui Thangka, sebuah praktisi 
meditasi mengembangkan visualisasi 
yang jelas dari dewa dan memperkuat 
konsentrasi mereka. Kemunculan 
visual untuk ahli spiritual selama 
kejadian kebangkitan 
yang digambarkan 
sebagai dewa pada 
lukisan Thangka, 
dan proporsi mereka 

dianggap penting karena mereka 
menjadikan hal tersebut peta jalan 
pintas untuk mengarahkan praktisi 
dari ahli wawasan itu. Akurasi dari 
gambaran tersebut adalah kuncinya, 
dan para seniman harus meyakinkan 
jika Thangka terjamin keasliannya.

tujuan yang 
paling penting 

dari lukisan 
Thangka 

adalah peran 
mereka sebagai 

alat meditasi
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Bagian barat, dengan lahan yang kaya dengan keanekaragaman flora 
dan fauna, adalah rumah bagi sejumlah cagar alam dan taman nasional

teks |  Neharika Mathur Sinha

Maharashtra – sebuah 
cagar alam bagi 

pengamat alam

Berbatasan dengan Laut 
Arab dan rumah bagi Ghat 
Barat, Maharashtra terkenal 
akan perbukitan, lembah 
dan air terjunnya yang 

indah serta harta karun dari satwa liar 
yang menghuninya. Baik dengan hutan 
hijaunya di Ghat Barat atau hutan gugur 
di Vidarbha, setiap wilayah dikenal akan 
keindahannya yang unik. Kami menjelajahi 
beberapa taman nasional terkenal yang 
menjanjikan keindahan visual sekaligus 
pemacu adrenalin!
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Dari atas ke bawah: Seekor rusa tutul, musang madu, elang ular bido dan seekor harimau

Waktu terbaik untuk berkunjung:
Pertengahan Oktober hingga Februari

Cara mencapai
Via udara: Bandara terdekat 
adalah Nagpur, 140 km

Via kereta api: Menuju 
Chandrapur, 45 km 

Via jalan raya: Menuju 
Chandrapur, 45 km

Proyek Harimau 

Tadoba Andhari

Hijau suburnya hutan perbukitan 
dan padang rumput yang indah 
sangat berlawanan dengan air 
biru dingin dari danau Tadoba 
dan sungai Andhari di tempat 
ini. Dinamakan dari nama dewa 
suku yang menghuni wilayah 
Chandrapur, Tadoba dan sungai 
yang melaluinya, Proyek Harimau 
Tadoba Andhira adalah taman 
nasional tertua di Maharashtra. 
Dengan sebuah wilayah, 1,727 
km persegi, ini merupakan taman 
nasional terbesar di wilayah ini. 
Dengan 88 harimau di dalam tempat 
ini dan 58 di wilayah hutan di 
sekitarnya, tempat ini adalah salah 
satu proyek pelestarian “Proyek 
Harimau” 43 India. Buaya perampok 
hidup di badan air disini, sementara 
tebing dan goa disini adalah rumah 
bagi beberapa hewan lain termasuk 
macan, beruang malas dan bajing. 
Piton India, biawak, kupu-kupu, 
beberapa serangga yang hampir 
punah seperti lalat telur dan lalat 
telur besar dan beberapa burung air 
termasuk elang ikan kepala putih 
yang langka, elang ular berjambul 
dan elang brontok juga merupakan 
bagian dari kekayaan fauna disini.
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Taman Nasional Navegaont

Dengan keindahan danau Navegaon 
di tengah dan perbukitan hijau yang 
mengelilinginya, taman nasional di wilayah 
Vidarbha ini terkenal akan keindahan 
pemandangannya. Tempat ini adalah 
sebuah tempat favorit para wisatawan 
dengan sebuah Menara Pemantau yang 
menawarkan pemandangan panorama dari 
wilayah taman hutan yang mencakup lahan 
seluas 133.78 km persegi. Anda juga dapat 
melakukan safari hutan untuk melihat 
beruang malas, harimau, hyena, macan 
tutul, rusa tutul, jakal, musang kecil India, 
babi hutan, gaur, chital dan lutung. Cagar 
Alam Salim Ali terletak di sekitar danau 
ini, dimana 60 persen populasi burung 
Maharashtra hidup. Berbagai burung yang 
bermigrasi berdatangan ke danau Navegaon 
setiap musim dingin. Sebuah perjalanan 
dengan perahu menyusuri danau ini 
akan mengungkap pemandangan cantik 
dari alam. 

Waktu terbaik untuk  
berkunjung: Oktober-Mei    

Cara mencapai
Via udara: Bandara Nagpur 
150 km 

Via kereta api: Menuju 
Deugaon, hanya 2 km

Via jalan raya: Menuju 
Navegaon, 10 km

Searah jarum jam dari atas: Seeokor merak, seekor hyena dan seekor langur
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Searah jarum jam dari kiri: Seekor harimau Bengal, bison India, dan seekor kura-kura air 

Tempat Pelestarian Harimau 

Melghat

Flora dan fauna menakjubkan yang berlimpah di 
khoras (lembah dalam secara lokal disebut) dan 
ballas (perbukitan tinggi) dari Tempat Pelestarian 
Harimau Melghat membuatnya menjadi salah satu 
tempat paling spesial di negara ini. Terletak di 
Perbukitan Saputara di Vidarbha, dengan Taman 
Nasional Gugamal di tengahnya, tempat ini 
melindungi 80 spesies mamalia termasuk monyet 
rhesus, gaur, panter, hyena, jakal, rubah, beruang 
malas, landak, berang-berang, kijang dan lebih 
banyak lagi. Di samping itu, terdapat 16 spesies 
ular, 54 spesies reptil yang mencakup kodok gemuk, 
calote hutan, kura-kura air, dan lebih dari 250 
spesies burung. Mereka berkembang di medan 

Waktu terbaik untuk 
berkunjung:  Desember-Mei

Cara mencapai
Via udara: Bandara terdekat adalah 
Akola, 160 km

Via kereta api: Badnera adalah stasiun 
kereta api terdekat, 110 kmt

Via jalan raya: Chikaldara, sebuah 
stasiun bukit populer, dapat ditempuh 
via darat dengan jarak 25 km

bergelombang yang dikelilingi dengan banyak 
sungai ini – seluruhnya sungai mengarak ke sungai 
Tapti. Tersebar di lebih dari 2,029 km persegi, 
Tempat Pelestarian Harimau Melghat ini adalah 
satu di antara sembilan tempat pelestarian harimau 
yang dibangun di India pada tahun 1973-74.
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Atas: Seekor beruang malas jantan dan kiri: sepasang munia tutul

Waktu terbaik untuk berkunjung:  
April dan Mei

Cara mencapai
Via udara: Naiklah Pesawat menuju 
Nagput, 170 km.

Via kereta api: Stasiun kereta api 
terdekat terletak di Adilabad, 35 km.

Via jalan raya: Anda dapat naik bus 
menuju Pandharkawada, 22 km

Cagar Alam Tipeshwar

Terletak di wilayah Yavatmal Maharashtra, 
keberagaman fauna unggas di Cagar Alam 
Tipeshwar ini luar biasa. Lebih dari 180 spesies 
burung termasuk burung pemakan lebah, 
srigunting hitam, elang ular bido dan elang 
sparrow bisa ditemukan disini. Di samping itu, 
anda dapat melihat harimau, panter, macan 
kumbang, beruang, hyena, chital, 
babi hutan dan serigala. Tersebar 
di sekitar 148 km persegi, tempat 
ini terkenal akan penghijauan di 
daerah perbukitan yang mencakup 
beberapa tanaman aromatik 
dan obat yang berharga. Cagar 
alam ini juga sangat penting bagi 
satwa liar dan keanekaragaman 
hayatinya, dan berfungsi sebagai 
sebuah musium luar untuk 
mengeksplorasi alam.
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Dengan sesitivitas perekat yang meningkat, banyak orang mengambil 
gaya hidup bebas gandum dan keseluruhan biji-bijian alternatif 
sebagai sebuah bagian dari makanan mereka

Myriad millet dan lebih

banyak lagi

teks  |  Mini Ribeiro
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Siapapun yang mengatakan 
millet adalah sebuah biji-
bijian yang diproduksi oleh 
orang miskin, anda harus 
berpikir sekali lagi. Millet 

seperti jowar (millet besar), ragi (jari 
millet), kangani (millet jawawut), 
arke (millet kodo) dan sama (millet 
kecil) kini tersedia dalam bentuk biji-
bijian dan tepung. Millet mungkin 
terlihat kasar dan tidak menarik tetapi 
dikemas dengan berbagai manfaat 
kesehatan. Juga, teknologi 
telah membuatnya 
menjadi mungkin untuk 
membuat millet.

Faktanya, para koki telah 
berusaha untuk menarik 
hati para tamu dengan 
makanan-makanan dari 
biji-bijian tradisional India. 
Yatendra Rawat, eksekutif koki, Westin 
Chennai Velachery, berkata, “Pola gaya 
hidup yang berubah dari para konsumen 
adalah alasan bagi makanan biji-bijian 
ini untuk kembali. Seluruh makanan 
enak ini, ketika dikaitkan dengan 
grafik nutrisi sangat unggul dari pada 
gandum dan beras yang merupakan 
makanan pokok.”

Ada banyak pilihan saat ini – soba, 
quinoa, gandum bulgur, barley, ragi, 
rajgira dan bajra. Pilihan-pilihan ini 
dapat dimasukkan dalam makanan kita 

bersama dengan bahan-bahan lainnya. 
Ragi tiba-tiba telah memperoleh sebuah 
status baru dalam kesadaran kesehatan 
India. Ini merupakan sebuah sumber 
besar dari kalsium, magnesium, zat besi, 
protein dan serat. Ragi harus direndam, 
ditumbuhkan dan dikeringkan, 
sebelum digiling menjadi tepung, untuk 
meningkatkan penyerapan nutrisi.

Dari ragi upma hingga ragi roti, 
cookie dan halwa, millet berbagai 
fungsi ini dapat digunakan dalam 

manis dan gurih. Ragi dosa, 
pangsit, pancake dan bubur 
meruapakan makanan 
lainnya yang anda dapat 
coba. Bajra atau millet 
mutiara, salah satu millet 
tertua, bebas perekat dan 
sangat bermanfaat bagi 
mereka yang menderita 

penyakit seliak. Anda dapat membuat 
thalipeeth, bhakri, theplas, dhokla, 
chakli, upma, khichu dan bahkan ladoo 
dari millet ini.

Soba juga lebih disukai oleh banyak 
orang untuk menfaat kesehatan. Sebuah 
biji-bijian semu, yang terkenal akan rasa 
pedasnya, sangat cocok bagi beberapa 
sajian di seluruh masakan. Tepung 
soba juga dicampur dengan tepung 
terigu untuk membuat mi soba Jepang. 
Menjadi masakan bebas perekat, bahan 
ini digunakan untuk membuat pancake, 

Ragi tiba-tiba 
mendapatkan 

status baru 
dalam 

kesadaran 
kesehatan India
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crepes, roti, cookie dan dicampurkan 
dengan tepung dan millet lain untuk 
meningkatkan tekstur masakan ini.

Bulgur dianggap sebagai gandum 
utuh, tetapi sekitar lima 
persen dari dedak dihilangkan 
selama prosesnya. Karena 
ini merupakan produk yang 
dimasak sedang, bulgur 
adalah sebuah makanan yang 
nyaman, dan dalam beberapa 
resep hanya membutuhkan 
tambahan air panas. Bulgur 
juga sangat baik untuk membuat sereal, 
salad, atau dapat ditambahkan ke roti dan 
sop. Protein dan zat besi yang dikemas 
dalam bayam digunakan untuk membuat 
halwa, poori, paratha dan kadhi.

Millet dapat digunakan dalam masakan 
atau ditambahkan ke bahan-bahan 

lain. Tambahkan sedikit millet ke idli 
atau adonan dosa atau adonan roti, atau 
menggunakan mereka bersama dengan 
oat, gandum utuh dan gula merah untuk 

membuat cookie dan ladoo; 
millet yang ditumbuhkan 
dapat ditambahkan ke salad. 
Tidak hanya dalam bentuk 
biji-bijian millet dapat 
digunakan. Tepung dari 
millet ini juga dimasukkan ke 
makanan hariannya. Tepung 

Pancake soba

 Tepung soba 
juga dicampur 
dengan tepung 

terigu untuk 
membuat mie 
soba Jepang

TAHUKAH KAMU?
Soba, bertentangan dengan 

namanya, tidak memiliki hubungan 
dengan gandum tetapi sebuah 

makanan kuat yang bebas perekat

Anda dapat membuat dhokla, 
muffin, pancake dan dosa yang lezat 

dengan tepung soba

Soba merupakan sebuah sumber 
magnesium yang baik dan 

tepungnya juga digunakan untuk 
memproduksi madu gelap padat rasa
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sorghum, contohnya, 
dianggap manis tetapi 
menjadi lembut, halus 
rasa, rendah dalam indeks 
glikemik, tinggi serat dan 
bebas perekat, tepung ini 
kini menjadi bahan yang populer.

Suatu hari, dapur India memasukkan 
sebuah tabung tepung tunggal. Hari 
ini, supermarket menyediakan pilihan 
myriad, mencerminkan permintaan 
konsumen yang terus meningkat dalam 
keragamannya. Setiap jenis dari tepung 

memiliki ciri nutrisi yang berbeda 
dan memasak kualitas memasak dan 
memanggang. Kemudian, mengaduk biji-

bijian dan tepung ini adalah hal 
yang penting sebagaimana hal 
ini akan menambah 
ciri-ciri rasanya, dan 
juga memberikan 
manfaat-manfaat 
nutrisi. Dengan selera 

yang terus berkembang, para 
tamu hotel mungkin mencari rasa 
eksotis, tetapi juga siap untuk 
memungkinkan para koki untuk 
melepaskan kreativitas mereka 
dan menciptakan masakan yang 
tidak biasa dan menarik.

Setiap jenis dari 
tepung memiliki 

ciri nutrisi 
yang berbeda

Atas: Sebuah salad organik dengan sereal dan kacang dan kiri: Cookie tepung soba
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Musim kali ini kami menyajikan resep yang akan benar-benar 
membuat hati anda hangat, dan menolong anda melewati malam-
malam dingin tersebut

Waktu penyajian : 10 menit
Waktu memasak : 12 menit
Porsi: 4

Bahan-bahan:

400 g jamur, 3 siung bawang sedang diiris-
iris, 2 sendok makan minyak, 5 siung cengkeh, 
5 kapulaga,1 kayu manis, 1 sendok makan pasta 
bawang putih, 1 sendok makan pasta jahe, 2 cabai 
hijau diris-iris, 1 sendok teh cabai merah bubuk, 
1 sendok makan pasta kacang almond, 1 gelas 
wiski yogurt, 1 gelas daun ketumbar diiris-iris

Cara membuat:

Gosoklah jamur tersebut dengan kain lembab 
untuk membersihkannya; apabila mereka 
berlumpur, cuci dan keringkan.

Tuangkan bawang kedalam wajan, tanpa 
minyak, aduk hingga kelembapannya berkurang; 
dinginkan; pindahkan kedalam penggiling; 
giling hingga menjadi pasta; sisihkan.

Panaskan minyak dalam sebuah wajan; 
tambahkan cengkeh, kapulaga dan kayu manis 
dan aduk hingga berbau harum; tambahkan pasta 
bawang dan tumis hingga berwarna kecoklatan; 
aduk bersama pasta bawang putih dan pasta jahe, 
cabai hijau, cabai merah bubuk, pasta almond dan 

Jamur ketumbar kacang almond

yogurt; masak dengan api yang kecil, aduh hingga 
minyaknya timbul keatas.

Tambahkan jamur dan daun ketumbar; tutup 
dan masak dengan api kecil hingga 3 menit; 
sajikan panas-panas.

Makanan nikmat
musim dingin
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(Dipersembahkan oleh: Fabolous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, bagian dari seri buku 
memasak yang diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri Asosiasi Rumah Tangga, New Delhi)

Waktu penyajian : 20 menit
Waktu memasak : 20 menit
Porsi: 4

Bahan-bahan:

Untuk isi dalam :

2 sendok makan minyak, 1 siung bawang besar 
potong dadu, 2 cabai hijau iris halus-halus, ½ siung 
jahe iris-iris, 100 gram kacang polos dikupas, 
250 gram keju pondok dihaluskan, ½ sendok teh 
bubuk garam masala, garam secukupnya

Untuk pudasnya:

250 gram tepung, 1 sendok teh biji karambol, 
garam secukupnya, air jika dibutuhkan, minyak 
sedikit diwajan

Cara membuat:

Panaskan minyak pada wajan, tambahkan 

Tepung pancakes gram (Besan Pudas)

bawang, cabai hijau dan jahe. Tumis hingga 
bawangnya bewarna sedikit keemasan, 
tambahkan kacang polong dan masak, tutup, 
hingga lembut; aduk paneernya, bubuk 
garam masala dan garam; tumis hingga 
semua adonanan menjadi kering; angkat 
dan dinginkan.

Tuangkan tepung gram kedalam sebuah 
mangkuk bersama dengan biji kerambol 
dan garam; tambahkan air untuk membuat 
adonan kalis untuk pancakes; kocok 
hingga halus.

Panaskan wajan, tuangkan 2 sendok makan 
adonan dan ratakan hingga menajdi pancake 
yang tipis; giring adonan hingga kebagian tepi; 
balik dan masak sisi lainnya. Tambahkan 2 
sendok makan isiannya ditengah-tengah dan 
lipat pancake tersebut; sajikan panas-panas 
dengan sambal mint ketumbar.
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Demonetisasi
Pada tanggal 8 November 2016, 
Pemerintah India menarik status alat 
tukar yang sah dari uang 500 Rupee dan 
1,000 Rupee denominasi uang kertas 
seri Mahatma Gandhi untuk mengatasi 

pemalsuan uang kertas India, untuk 
secara efektif meniadakan uang gelap 
yang ditimbun dalam bentuk tunai 
dan mengekang pendanaan terorisme 
dengan catatan palsu.

Batas penarikan harian dari ATM, 
yang dibatasi pada nominal 2,000 Rupee 
per hari, per kartu, ditingkatkan hingga 

4,500 Rupee per kartu dengan efek 
dari tanggal 1 Januari 2017 dan hingga 
10,000 Rupee dengan efek dari tanggal 

16 Januari 2017. Batas penarikan 
untuk beberapa akun saat ini telah 

ditingkatkan dari 50,000 Rupee hingga 
100,000 Rupee.

Diterbitkan secara resmi pada tanggal 
2 Januari 2017, para penduduk India 

yang berada di luar negeri selama tanggal 
9 November hingga 30 Desember 2016 

dapat menukarkan uang kertas lama 
mereka hingga tanggal 31 Maret 2017 dan 
penduduk non-India yang berada di luar 
negeri dari tanggal 9 November hingga 
30 Desember 2016 dapat menukarkan 
mata uang lama hingga 30 Juni 2017.

PEMBERITAHUANUANG KERTAS 500 
RUPEE

UANG KERTAS 2,000 RUPEE

Uang kertas 500 Rupee yang 
baru berbeda dari seri uang kertas 
sebelumnya (SBN) terutama dalam 

fitur-fitur utama berikut:
Ukuran: 66 mm x 150 mm

Warna: Batu abu-abu
Tema: Sebuah gambar dari 

Benteng Merah dengan bendera India 
di bagian muka.

Fitur-fitur utama dari uang kertas 
2,000 Rupee yang baru diantaranya:

Ukuran: 66mm x 166 mm
Warna: Magenta

Tema: Motif dari Mangalyaan yang 
menggambarkan usaha pertama kali 

negara ini di bidang antariksa.
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

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

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

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

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

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

INDONESIAN
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