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BUDDHA PURNIMA
Perayaan ini menandai hari kelahiran 
Siddhartha Gautama, pria yang pada 
akhirnya dikenal dengan Gautama 
Buddha, dan diakui oleh para 
pengikutnya di seluruh negara.  

KAPAN: 30 April 2018
DIMANA: Di seluruh negara

PERAYAAN MOATSU
Suku Ao dari Nagaland merayakan 
Moatsu setelah benih panen telah 
disemai. Tarian rakyat, pesta makan 
dan nyanyian lagu merupakan bagian 
penting dari perayaan ini.

KAPAN: 2 Mei 2018
DIMANA: Mokokchung, Nagaland

RAMADAN
Bulan kesembilan dari kalender 
Islam, Ramadan merupakan waktu 
pembersihan diri, puasa, introspeksi 
dan ibadah bagi komunitas Muslim.

KAPAN: Dari 17 Mei 2018
DIMANA: Seluruh dunia

GANGA DUSSEHRA
Merayakan turunnya Sungai 
Ganga dari surga ke bumi, 
perayaan ini ditandai dengan 
ritual mandi oleh para 
pengikutnya di sungai tersebut 
dan membuat sesembahan buah-
buahan kepadanya. 

KAPAN: 24 Mei 2018
DIMANA: Uttar Pradesh

RONGALI BIHU
Perayaan terbesar di wilayah Assam, 
Rongali Bihu menandai tahun baru 
Assam dan merayakan perdamaian dan 
kemakmuran. Bihu, bentuk tari rakyat 
paling terkenal di wilayah tersebut, 
dipertunjukkan sebagai bagian dari 
perayaan ini.

KAPAN: 13 hingga 15 April 2018
DIMANA: Assam

BAISAKHI
Untuk komunitas petani yang besar 
di wilayah Punjab, Baisakhi menandai 
waktu panen rabi. Pada acara ini, 
mereka bernyanyi lagu rakyat 
dan mempertunjukkan tari rakyat 
bhangra dan gidda.

KAPAN: 14 April 2018
DIMANA: Pubjab

ACARA MENDATANG DI SElURUH INDIA
BUNGA RAMPAI



Pertemuan Komemoratif ASEAN-India, yang digelar untuk pertama kalinya di India pada 
tanggal 25 Januari 2018 lalu, menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan diplomatis 
India bersama ASEAN. Sepuluh kepala negara ASEAN tiba di sebuah acara sambutan hangat 
di New Delhi, dan bahkan sebagaimana pertemuan ini sendiri memberi sinyal terang kepada 
serangkaian use ketertarikan bersama, kehadiran mereka sebagai tamu-tamu kehormatan 
pada perayaan Hari Kemerdekaan India ke-69 di Rajpath, menegaskan kembali kekuatan dan 
semangat dari kemitraan yang telah berlangsung lama ini. Dalam isu India Perspective kali 
ini, anda akan mendapatkan informasi sekilas tentang pertemuan sukses serta perayaan Hari 
Kemerdekaan yang megah.

Kalender diplomatis India telah mendapatkan jadwal tetapnya beberapa bulan yang lalu, 
dengan beberapa keterlibatan bilateral dan multilateral penting yang akan dilaksanakan. 
Bacalah tentang kunjungan sukses Perdana Menteri Narendra Modi ke Yordania, Palestina, 
UEA dan Oman, yang menegaskan keterlibatan India dengan negara-negara tetangganya. Isu 
kali ini juga memberikan anda wawasan tentang beberapa kunjungan kenegaraan penting 
yang dilakukan oleh para pemimpin dari negara-negara lain ke India – Israel, Iran dan Kanada.

Di bagian Perjalanan, kami membawa anda menuju biara kuno Nalanda di Bihar, reruntuhan 
disana yang membawa kita ke zaman kemegahannya sebagaimana pusat pendidikan lokal 
pertama dunia yang menarik para siswa dan ilmuwan dari seluruh Asia Tenggara selama 
berabad-abad. Di bagian foto, saksikan perayaan megah Holi yang belum pernah ada lihat. 
Dari Hola Mohalla di Punjab dan Latthmar Holi di Uttar Pradesh hingga Dol Jatra di Bengal 
Barat dan Manjal Kuli di Kerala – pemandangan luas di Inida ini merupakan rumah bagi 
berbagai jenis perayaan yang melibatkan warna.

Dari wajah berwarna menuju pakaian berwarna, desainer fashion muda, Ruchika Sachdeva 
menceritakan perjalanannya dalam menjadi wanita India pertama yang memenangkan 
Penghargaan Woolmark Internasional dalam kategori busana wanita. Sebagaimana anda 
membaca tentang komitmennya terhadap lingkungan dan dasar minatnya, temukan gema 
dari semangat yang sama dari perjalanan musik penyanyi Assamese, Kalpana Patowary, yang 
akan bernyanyi pada perayaan Gold Coast 2018 Commonwealth Games yang akan digelar 
di Queensland, Australia. Terakhir, kami memberi penghormatan kepada 
mendiang aktor Shashi Kapoor, yang telah memukau jutaan hati baik di India 
maupun diluar India.

Raveesh Kumar
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Pertemuan Perhubungan ASEAN-India, yang digelar pada 25 Januari 2018 silam, 
menandai sebuah tonggak penting dalam kerjasama yang berkelanjutan antara 

India dan ASEAN

olEh PrINSIP
dISAtukAN
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Ketika para pemimpin 
dari 10 negara ASEAN 
tiba di New Delhi pada 
bulan Januari tahun ini, 
udara dipenuhi suasana 

bersejarah. Ini merupakan contoh 
kedua dari kelompok Asia Tenggara 
yang menggelar pertemuan khusus 
kedua dengan negara non-anggota. 
Pertemuan Perhubungan ASEAN-
India, yang digelar pada tanggal 25 
Januari 2018 lalu, merupakan sebuah 
kemenangan diplomatis bagi kedua 
pihak sebagaimana mereka menandai 
25 tahun dari dialog kemitraan ASEAN 
dengan India dan menyongsong 
kerjasama dan pertumbuhan bersama 
di masa depan.

STRATEGI DAN POTENSI
Perdana Menteri India, Narendra Modi 

membuka pertemuan perhubungan 
ini dengan pidato pada Sidang Pleno. 
“Kehadiran kolektif anda disini telah 
menyentuh hati dari 1.25 miliar 
orang India. Pertemuan ini menyorot 
pentingnya Kemitraan Strategis kita, 
yang menempatkan ASEAN pada 
inti dari Kebijakan Aksi Timur India,” 
katanya, kemudian menambahkan: 
“Pertemuan ini juga merupakan 
penutup dari kegiatan perhubungan 
sepanjang tahun kita bersama, yang 
dilakukan baik di India dan di negara-
negara ASEAN, yang memberikan kita 
peluang yang bernilai untuk meninjau 
ulang perjalanan kita selama ini dan 
memetakan jalan kita di masa depan.

10 pemimpin ASEAN, pada 
gilirannya, memperluas apresiasi 
mereka bagi pertumbuhan cepat 
ekonomi India serta perannya 

Atas: Perdana 
Menteri India, 

Narendra Modi dan 10 
pemimpin ASEAN di 
Rashtrapati Bhavan

Kanan atas: Presiden 
India, Ram Nath 
Kovind bertemu 
dengan Perdana 

Menteri Vietnam, 
Nguyen Xuan Phuc
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Atas: PM Modi, 
Presiden Kovind 
dan wakil presiden 
M Venkaiah Naidu 
bersama dengan para 
pemimpin ASEAN

Kiri: Pertemuan 
Komemoratif ASEAN-
India yang digelar di 
New Delhi

Diari bilateral
•	 Pada malam Pertemuan 

Perhubungan ASEAN-
India, PM Modi menggelar 
serangkaian pertemuan 
bilateral bersama masing-
masing pemimpin negara-
negara ASEAN

•	 Selama pertemuan 
bersama dewan negara 
Myanmar, Aung San 
Suu Kyi, diskusi digelar 
membahas beberapa isu 
kepentingan bersama

•	 PM Modi juga menggelar 
sebuah pertemuan 
dengan Perdana Menteri 
Vietnam, Nguyen 
Xuan Phuc

•	 Dalam pertemuannya 
bersama Presiden Filipina, 
Rodrigo Roa Duterte, 
penekanan diberikan 
dalam meningkatkan 
kerjasama di bidang 
infrastruktur
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10 pemimpin ASEAN dan PM Modi 
menjanjikan komitmen mereka 
dalam memperkuat Hubungan 
Dialog ASEAN-India

dalam mempertahankan perdamaian, 
kemakmuran dan stabilitas di wilayah 
Indo-Pasifik.

PERTEMUAN
Tema Pertemuan Perhubungan ASEAN-
India tahun ini adalah “Nilai Bersama, 
Takdir yang Sama” dan sejumlah subjek 
dibahas oleh para pemimpin terkait 
dengan tiga pilar – keamanan politik, 
keamanan ekonomi dan kerjasama sosio-
kultural. Beberapa dari isu ini memberi 
pencerahan pada kerjasama maritim dalam 
hubungannya dengan tantangan keamanan 
tradisional dan non-tradisional, bantuan 
bencana kemanusiaan, kerjasama keamanan 
dan kebebasan navigasi.

Sebagai bagian dari perayaan ini, 
PM Modi mengumumkan penghargaan 

Padma khusus yang berikan kepada 10 
orang terkemuka – satu bagi masing-
masing negara ASEAN – yang telah 
membuat kontribusi signifikan dalam 
menghubungkan negara masing-masing 
dengan India, atau membuat kontribusi 
seminal di bidang keahlian masing-masing. 

DEKLARASI DELHI
Kesepuluh pemimpin negara-negara 
ASEAN dan PM Modi menandai Pertemuan 
Perhubungan ASEAN-India dengan sebuah 
deklarasi bersama. Di bawah deklarasi yang 
sama, setiap negara menjanjikan komitmen 
mereka dalam memperkuat Hubungan 
Dialog ASEAN-India, sementara seluruhnya 
dipandu oleh “prinsip, tujuan, nilai bersama 
dan norma yang dianut bersama dalam 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
Perjanjian dan Kerjasama Hubungan Baik di 
Asia Tenggara (TAC), Deklarasi Pertemuan 
Asia Timur tentang Prinsip akan Hubungan 
Saling Menguntungkan, dan Pernyataan 
Visi yang dianut pada Pertemuan 
Perhubungan ASEAN-India untuk menandai 
Peringatan 20 tahun Hubungan Dialog 
ASEAN-India sejak 20 Desember 2012”.

Mengakui hubungan budaya dan 
peradaban yang ada di antara kedua 
wilayah, para pemimpin menutup dengan 
kepuasan “kemajuan dalam penerapan dari 
Rencana Aksi untuk Menerapkan Kemitraan 
ASEAN-India untuk Perdamaian, Kemajuan 
dan Kemakmuran Bersama (2016-2020) 
dan Daftar Prioritas untuk tahun 2016-
2018 dalam Menerapkan Rencana Aksi 
ASEAN-India”.
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kunjungan delapan hari Perdana Menteri kanada, Justin trudeau ke India, 
dari tanggal 18 hingga 24 Februari 2018 lalu, telah semakin memperkuat 

kerjasama strategis, ekonomi dan kemanusiaan antara kedua negara 

JEMbAtAN
MEMbANguN

India dan Kanada telah saling berbagi 
selama tahun kemitraan strategis 
yang didasarkan pada nilai-nilai 
demokrasi, pluralisme, kesetaraan 
dan supremasi hukum bersama. 

Dalam sebuah gerakan untuk semakin 
memperkuat hubungan bilateral antara 
kedua negara, Perdana Menteri Kanada, 
Justin Trudeau melakukan kunjungan 

kenegaraan ke India dari tanggal 18 hingga 
24 Februari 2018, atas undangan Perdana 
Menteri India, Narendra Modi.

Kedua pemimpin tersebut bertemu 
di New Delhi pada tanggal 23 Februari 
lalu, berdasarkan pernyataan bersama 
yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar 
Negeri, Pemerintah India, “menegaskan 
komitmen mereka terhadap diversifikasi 
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Atas (kiri ke kanan): Presiden India, Ram Nath Kovind, bersama Perdana Menteri Kanada; PM Trudeau bertemu dengan Menteri Urusan Luar Negeri India, Sushma Swaraj
Halaman muka: Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau dan Perdana Menteri India, Narendra Modi memberikan pernyataan pers di Hyderabad House di New Delhi

dan pertumbuhan kemitraan strategis 
yang berkelanjutan”.

Mereka juga menekankan pentingnya 
“melindungi dan memajukan hak asasi manusia 
di dalam dan luar negeri, mempromosikan 
kesetaraan gender” dan “kelompok 
masyarakat sipil sebagai andalan masyarakat 
demokratis”, dan sepakat untuk terus bekerja 
dalam meningkatkan kerjasama antara India 
dan Kanada di bidang-bidang utama dari 
kepentingan bersama.

TUMBUH BERSAMA
Selama kunjungan ini, sejumlah kesepakatan 
penting dan MoU ditandatangani antara kedua 
negara, yang berfokus pada bidang-bidang yang 
mencakup pendidikan, teknologi informasi, 
produksi audio-visual bersama, pengetahuan 
dan teknologi nuklir sipil, olahraga, dan 
kekayaan intelektual. Kedua pemimpin ini juga 
membahas tentang kemungkinan memperluas 
dan membuat variasi terhadap hubungan 

bilateral komersial dan ekonomi. Melakukan 
negosiasi untuk menyelesaian Perjanjian 
Investasi Promosi Bilateral Asing, dan Perjanjian 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif juga 
ditekankan oleh kedua pihak. Penandatanganan 
perjanjian komersial yang akan menguntungkan 
kedua belah pihak dengan cara menghasilkan 
lapangan kerja dan menciptakan peluang 
ekonomi baru juga disambut oleh kedua 
pemimpin negara ini.

PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
Menyerang terorisme, radikalisasi dan kekerasan 
ekstremisme sebagai ancaman terhadap 

Kedua pemimpin tersebut 
mendiskusikan kemungkinan 
memperluas dan memberi variasi 
terhadap hubungan komersial dan 
ekonomi bilateral
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Atas (kiri ke kanan): 
PM Trudeau tiba 
bersama keluarga di 
Agra, pada tanggal 
18 Februari lalu; PM 
Modi menyambut 
PM Trudeau di 
Rashtrapati Bhavan

Halaman muka: 
Perdana Menteri 
Kanada dan keluarga 
tiba di Ahmedabad 
pada tanggal 19 
Februari silam

Kedua pemimpin ini menyambut 
sebuah Kerangka Kerjasama dalam 
Melawan Terorisme dan Kekerasan 
Ekstremisme bilateral

Efisiensi energi
Di antara banyak isu 
kepentingan bersama yang 
dibahas selama kunjungan 
ini, penekanan dilayangkan 
di bidang transisi global 
hingga sumber energi 
yang “terjangkau, 
handal, berkelanjutan 
dan modern”. Sebuah 
MoU berjudul ‘Kerangka 
Acuan untuk Dialog 
Energi Tingkat Menteri 
India-Kanada Antara 
Kementrian Perminyakan 
dan Gas Alam Republik 
India dan Departemen 
Sumber Daya Alam Kanada’ 
juga disepakati.

perdamaian, kemakmuran dan stabilitas 
global, PM Trudeau dan PM Modi sepakat 
untuk memperluas kerjasama pertahanan 
antara India dan Kanada. Sepakat untuk 
melakukan hal ini melalui pelembagaan 
Dialog tingkat NSA dan pertemuan 
reguler dari Dialog tingkat Menteri Asing, 
mereka juga menyambut baik perjanjian 
tentang sebuah Kerangka Kerjasama 
dalam Melawan Terorisme dan Kekerasan 
Ekstremisme bilateral. 

ALAM DAN BUDAYA
Membahas masalah perubahan iklim, kedua 
pihak menegaskan dukungan mereka 
terhadap Perjanjian Paris dan menekankan 
pentingnya Aliansi Surya Internasional 
untuk mempromosikan energi terbaharukan. 
Mendorong lembaga penelitian di kedua 
negara untuk bekerjasama dalam keterlibatan 
yang lebih besar di bidang energi surya 
dan teknologi, mereka juga mendiskusikan 
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PM Trudeau dan PM Modi 
melayangkan penekanan kuat 
terhadap pentingnya hubungan 
orang ke orang antara India 
dan Kanada

perluasan lingkup dari Dialog Energi 
Tingkat Menteri Kanada-India untuk 
memasukkan listrik, efisiensi energid dan 
energi terbaharukan. 

Pindah dari alam ke masyarakat, 
kedua perdana menteri tersebut juga 
memberi penegasan terhadap pentingnya 
pemberdayaan perempuan dan mengakui 
pentingnya kesehatan seksual dan 
reproduksi serta hak asasi wanita di seluruh 
bidang kehidupan.

HUBUNGAN ORANG KE ORANG
PM Trudeau dan PM Modi melayangkan 
penekanan kuat tentang pentingnya 
hubungan orang ke orang antara India 
dan Kanada. Menyambut pembaruan MoU 
tentang pendidikan lebih tinggi, mereka 
mengakui jumlah siswa India yang terus 
tumbuh di Kanada dan juga mengakui 
peringatan 50 tahun Institut Shastri 
Indo-Kanada, yang – dengan dukungan 
kedua pemerintah tersebut – telah terus 
mempromosikan pemahaman antara 
kedua negara melalui kegiatan akademis. 

Selama kunjungannya, Perdana 
Menteri Kanada memberikan undangan 
untuk PM Modi untuk mengunjungi 
Kanada lebih cepat dari jadwal 
sebelumnya, dan PM Modi telah 
menyetujui hal ini. 
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kunjungan tiga hari Presiden Iran, dr hassan rouhani ke India dari tanggal 15 hingga 
17 Februari 2018, menandai sebuah kemajuan signifikan dalam kerjasama bilateral 

antara kedua negara 

lANgkAh MAJu
MENgAMbIl

Presiden Iran, Dr Hassan 
Rouhani melakukan sebuah 
kunjungan kenegaraan ke India 
dari tanggal 15-17 Februari atas 
undangan Perdana Menteri 

India, Narendra Modi. Tiba di Hyderabad, 
sang presiden melakukan perjalanan ke 
New Delhi di malam pertama dari hari 
kunjungannya, dan disambut oleh Presiden 
India, Ram Nath Kovind dan Perdana 
Menteri Narendra Modi di halaman depan 
Rashtrapati Bhavan keseokan paginya. 

Ia kemudian diundang oleh Menteri Luar 
Negeri India, Sushma Swaraj.  

Selama kunjungan kenegaraannya, 
sejumlah kesepakatan ditandatangani 
antara kedua negara. Kunjungan 
sebelumnya dari seorang Presiden Iran ke 
India terjadi satu dekade lalu, kunjungan 
ini terbukti sangat bermanfaat juga 
bagi penilaian kemajuan yang dibuat 
dalam hubungan bilateral antara kedua 
negara selama periode kedua kunjungan 
tersebut. Selama pertemuan antara 
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Presiden Rouhani dan PM Modi, isu-isu yang 
disinggung berupa kerjasama konektivitas, 
perdagangan energi dan investasi, hubungan 
peradaban orang ke orang dan promosi 
pertukaran ramah antara India dan Iran. 
Pertanyaan tentang terorisme dan isu 
kepentingan regional dan internasional 
bersama lainnya juga didiskusikan 
panjang lebar.

Ada juga upaya dari kedua pihak untuk 
memperluas kerjasama bilateral di bidang-
bidang baru, dan beberapa kesepakatan 
ditandatangani terkait dengan bidang 
pertanian, obat-obatan tradisional, 
kesehatan dan komunikasi. Kerjasama 

Kiri ke kanan: Dr Hassan Rouhani, Presiden Iran, di Samadhi 
Mahatma Gandhi di Rajghat di New Delhi; Presiden 

Rouhani bersama Perdana Menteri India, Narendra Modi di 
Rashtrapati Bhavan

Halaman muka (kiri ke kanan): Presiden Rouhani bersama PM 
Modi dan Presiden India Ram Nath Kovind; Menteri Luar Negeri 

India, Sushma Swaraj mengundang Presiden Rouhani

Pertanyaan tentang terorisme 
dan isu-isu kepentingan bersama 
regional dan internasional lainnya 
juga dibahas selama kunjungan ini

di bidang pendidikan lebih tinggi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi juga dibahas 
oleh kedua pihak.

Pernyataan bersama dikeluarkan 
oleh Kementrian Luar Negeri India yang 
menyatakan bahwa dalam mempromosikan 
pertukaran persahabatan antara India 
dan Iran, disepakati bahwa India akan 
memfasilitasi fasilitas e-visa bagi penduduk 
Iran, dan Iran juga akan melakukan hal yang 
sama bagi penduduk India.

Saat memberikan pernyataannya 
kepada pers selama kunjungan ini, PM 
Modi menyimpulkan inti dari kemitraan 
bilateral antara India dan Iran, dan kemudian 
menyatakan: “Sebagai negara tetangga 
dan teman, hubungan antara India dan Iran 
telah terus meningkatkan eksistensi satu 
sama lain selama ratusan tahun… [yang kita 
inginkan] demi kemakmuran kedua negara 
dan harapan akan perdamaian dan stabilitas 
di kedua wilayah kami [dan juga] dunia.”
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Menandai 25 tahun hubungan diplomatis antara India dan Israel, Perdana 
Menteri Israel, benjami Netanyahu melakukan kunjungan ke India dari 

tanggal 14 hingga 19 Januari 2018 lalu

kEMItrAAN
OLEH S Venkat narayan

25 tAhuN 

Kunjungan Perdana Menteri 
Israel, Benjamin Netanyahu 
ke India (14-19 Januari 2018), 
yang mengikuti kunjungan 
kenegaraan pertama Perdana 

Menteri India, Narendra Modi ke Israel (4-6 
July 2017), menandai perayaan 25 tahun dari 
hubungan diplomatis antara kedua negara.

Kunjungan tersebut telah memperkuat 

ikatan antara pemerintah India dan Israel, 
dan telah mengkonsolidasi landasan 
terhadap Kemitraan Strategis antara kedua 
negara. Menegaskan komitmen pemimpin 
Israel terhadap kemitraan yang semakin 
berkembang ini, ia juga telah menjunjung 
tinggi visi yang ia bagi bersama PM Modi 
dalam meningkatkan kerjasama bilateral 
antara India dan Israel di berbagai sektor 
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Atas (kiri dan kanan) dan halaman muka: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, didampingi oleh sang istri, Sara Netanyahu 
dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada acara penamaan Tugu Peringatan Teen Murti Haifa, New Delhi

menuju sebuah tingkatan kualitatif baru selama 
25 tahun ke depan.

Ketiak PM Netanyahu tiba di New Delhi 
pada tanggal 14 Januari lalu, PM Modi 
mengabaikan protokol untuk menyambutnya 
secara personal, dengan pelukan hangat. 
“Selamat datang ke India, temanku Netanyahu! 
Kunjungan anda ke India merupakan hal yang 
historis dan spesial. Kunjungan ini kemudian 
akan mempererat persahabatan dekat kedua 
negara kita,” cuitan PM Modi dalam bahasa 
Inggris dan Ibrani. 

Sebelum memulai perjalanan ke India, 
PM Netanyahu telah berkata: “Kunjungan 
ini merupakan sebuah kesempatan untuk 
meningkatan kerjasama dengan sebuah 
negara dengan kekuatan ekonomi, keamanan, 
teknologi dan wisata global. Modi adalah 
teman dekat Israel saya dan saya menghargai 
fakta bahwa ia akan menemani saya di 
sebagian besar kunjungan saya. Memperkuat 
hubungan antara Israel dan negara dengan 
kekuatan penting dunia ini… membantu saya 

di bidang keamanan, ekonomi, perdagangan, 
wisata dan bidang-bidang lainnya.

Kedua negara ini sedang bekerja 
sama dalam rencana lima tahun bersama 
untuk kerjasama di bidang pertanian dan 
perairan. Kedua pihak ini juga setuju untuk 
memperdalam kerjasama di bidang inovasi, 
bisnis dan perdagangan, antariksa, keamanan 
negara dan cyber, pendidikan lebih tinggi dan 
penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
wisata dan budaya.

Dua puluh delapan Pusat Unggulan sedang 
dibangun bersama di beberapa wilayah India, 
dan tujuh Pusat Unggulan telah beroperasi 

Ketika PM Netanyahu tiba di New 
Delhi pada tanggal 14 Januari silam, 
PM Modi mengabaikan protokol 
untuk menyambutnya secara personal 
dengan sebuah pelukan hangat
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selama enam bulan lalu. Selama kunjungan ini, 
PM Netanyahu dengan didampingi oleh PM 
Modi, mengunjungi Pusat Unggulan di Vadrad, 
Gujarat dan Pusat Unggulan di Bhuj yang belum 
diresmikan, yang juga ada di Gujarat.

Pemimpin Israel menyambut inisiatif India 
untuk mendirikan Aliansi Matahari untuk 
mempromosikan energi terbaharukan dalam 
pembangunan berkelanjutan dalam konteks 
perubahan iklim, dan mendeklarasikan keinginan 
Israel untuk menjadi negara anggota mitra. Kedua 
Perdana Menteri ini mendesak sektor swasta 
untuk secara aktif mengeksplorasi peluang 
investasi di kedua negara, termasuk melalui 
program-program unggulan India seperti Make in 
India, Start-Up India dan Digital India.  

Perusahaan-perusahaan Israel telah 
menyatakan ketersediaan mereka untuk memulai 
usaha bersama dengan perusahaan-perusahaan 
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Selama kunjungan ini, India dan Israel 
menyepakati sembilan MoU untuk 
meningkatkan lebih lanjut hubungan 
bilateral ini di berbagai bidang

Kiri: PM Netanyahu dan PM Modi berpose di sesi foto bersama pada Pertemuan 
Kedua dari Forum CEO India-Israel di New Delhi; Atas: PM Netanyahu 
menyambut Presiden India, Ram Nath Kovind di Rashtrapati Bhavan; Halaman 
muka: Kementrian Luar Negeri India, Sushma Swaraj menyambut PM Netanyahu

India di bidang pertahanan, dibawah inisiatif Make 
in India. Kedua pemimpin tersebut mendeklarasikan 
bahwa tidak ada keadilan terhadap aksi teror. 
Mereka juga mendiskusikan Proses Perdamaian 
Israel-Palestina, dan menegaskan kembali 
dukungan mereka untuk mengadakan pembukaan 
awal dari pembicaraan perdamaian.

Selama kunjungan ini, India dan Israel 
menyepakati sembilan MoU dalam meningkatkan 
lebih lanjut hubungan bilateral di berbagai bidang 
seperti kerjasama keamanan cyber, kerjasama di 

bidang minyak dan gas, teknologi antariksa, laut 
dan hubungan-hubungan penerbangan dan co-
produksi film.

Teen Murti Chowk New Delhi kini telah 
berganti nama menjadi Teen Murti-Haifa Chowk, 
yang dinamakan dengan nama kota Israel, Haifa. 
Sejumlah tantara India meninggal dunia ketika 
melindungi Haifa selama Perang Dunia I. PM 
Netanyahu mengunjungi tugu peringatan perang 
dan mengatakan bahwa ia merasakan “sebuah 
ungkapan syukur” karena tantara India lah yang 
telah mengorbankan dirinya untuk Israel. Bersama 
sang istri, Sara Netanyah, ia pergi mengunjungi 
Agra untuk melihat Taj Mahal, berpartisipasi dalam 
Dialog Raisina, mengunjungi Sabarmati Ashram 
di Gujarat, menghadiri sebuah seminar bisnis di 
Mumbai dan menjangkau tokoh-tokoh Bollywood di 
sebuah acara yang bertujuan untuk mengeksplorasi 
peluang bisnis bagi para sutradara India di Israel.
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dengan tujuan memperkuat hubungan India dengan negara-negara tetangga 
maritimnya, Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Yordania, Palestina 
uni Emirat Arab dan oman pada tanggal 9 hingga 12 Februari 2018

hubuNgAN SEkItAr
MEMPErluAS 
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Perayaan Hari Kemerdekaan ke-69 
di New Delhi, yang menyambut 
para pemimpin dari 10 negara 
ASEAN sebagai tamu utama, 
menandai sebuah tonggak 

bersejarah dalam kalender diplomatis padat 
India tahun 2018. Hal ini juga bertindak, dalam 
banyak hal, sebagai penanda gerakan yang 
lebih besar atas bagian dari pemerintah India 
dalam mengkonsolidasi dan mendefinisikan 
kembali negara-negara tetangganya, berpikir 
tidak hanya dari perspektif tanah, tetapi 
juga mengingat dimensi maritime. Sebagai 
perluasan dari hal ini, dan sebagai bagian dari 
agenda diplomatis India yang lebih besar, 
Perdana Menteri Narendra Modi melakukan 

serangkaian kunjungan ke wilayah TImur 
Tengah. Dimulai dari Yordania, ia mengunjungi 
Palestina, UEA dan Oman dari tanggal 9 hingga 
12 Februari 2018.

YORDANIA
Setelah tiba di Yordania, PM Modi disambut 
oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein Yodania 
di kediamannya. PM Modi merupakan 
Perdana Menteri India pertama yang 

PM Modi adalah Perdana Menteri 
India pertama yang melakukan 
kunjungan kenegaraan ke Yordania

Atas: Perdana Menteri Narendra Modi disambut oleh Abdullah II bin Al-Hussein, raja Yordania, di Amman
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Kiri (atas ke bawah): 
PM Modi bersama 
Presiden Palestina, 
Mahmoud Abbas di 
Ramallah, Palestina; 
PM Modi bertemu 
dengan Sheikh 
Mohammed Bin 
Zayed Al Nahyan, 
putra mahkota Abu 
Dhabi, UEA

Halaman muka: 
PM Modi disambut 
saat tiba di Muscar 
oleh wakil perdana 
menteri Oman, Fahd 
bin Mahmood Al Said

PALESTINA
PM Modi menandai sebauh tonggak 
bersejarah dengan menjadi Perdana 
Menteri India pertama yang melakukan 
kunjungan kenegaraan ke Palestina. 
Disambut dengan hangat oleh Presiden 
Palestine, Mahmoud Abbas, yang telah 
melakukan kunjungan resmi ke India bulan 
Mei tahun lalu, PM Modi kemudian memberi 
penghormatan pada tugu peringatan 
Mausoleum, Mendiang presiden Palestina, 
Yasser Arafat. Kegiatan ini diikuti oleh 
sejumlah diskusi produktif antara kedua 
pemimpin tersebut, serta penandatanganan 
dari enam MoU penting. PM Modi juga 
dianugerahkan dengan penghargaan sipil 
tertinggi Palestina, Grand Collar of the 
State of Palestine. Selama diskusi bersama 
Presiden Abbas, ia menegaskan kembali 
dukungan India terhadap proses perdamaian 
dan memastikan Presiden Abbas bahwa 
India akan memberikan segala bentuk 
bantuan dalam pembangunan Palestina. 

melakukan kunjungan kenegaraan ke 
Yordania. Menurut sebuah pernyataan 
yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar 
Negeri Pemerintah India, Raja Abdullah 
mendeskripsikan kunjungan ini sebagai 
“permulaan dari bab baru” bagi India 
dan Yordania. 
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PM Modi menandai sebuah tonggak 
bersejarah dengan menjadi Perdana 
Menteri India pertama yang 
melakukan kunjungan kenegaraan 
ke Palestina

Pemerintah Palestina juga berterima kasih kepada 
India atas proyek kolaboratif berkelanjutan 
seperti taman teknologi yang sedang dalam 
proses pembangunan, dan juga atas dukungan 
yang India telah berikan dalam konstruksi 
akademi diplomatis. 

UNI EMIRAT ARAB
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden 
Uni Emirat Arab dan putra mahkota Abu Dhabi, 
bersama dengan anggota dari keluarga kerajaan, 
menyambut PM Modi di bandara Abu Dhabi. PM 
Modi adalah pemimpin negara pertama yang 
disambut di Istana Kepresidenan. Selanjutnya 

diikuti dengan diskusi produktif antara kedua 
pemimpin ini dan juga penandatanganan beberapa 
MoU. Kesepakatan yang paling signifikan 
ditandatangani antara konsorsium perusahaan 
India yang dipimpin oleh ONGC Videsh Limited 
termasuk IOC dan BPRL, dan Perusahaan Minyak 
Nasional Abu Dhabi. 

OMAN
Setelah kedatangannya di Oman pada tanggal 
11 Februari lalu, sebuah makan malam khusus 
diadakan untuk menghormati PM Modi dan 
delegasi yang mendampinginya oleh raja Oman, 
Sultan Qaboos bin Said. Dalam diskusi mereka, 
kedua pemimpin tersebut saling bertukar 
pandangan pada beberapa isu kepentingan 
bersama regional, global dan bilateral yang 
signifikan. Pernyataan bersama yang dikeluarkan 
oleh MEA, Pemerintah India, mengatakan 
bahwa kedua pihak saling menegaskan 
kembali pentingnya “dialog bilateral reguler 
melalui pertukaran kunjungan, pada tingkat 
pejabat senior”.
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Pertemuan ASEAN India, Pravasi bharatiya divas 2018 menandai sebuah langkah 
penting dalam memperkuat hubungan India dengan ASEAN, dan menjunjung tinggi 

kebijakan Aksi timur India

SEbuAh koNEkSI
MEMbuAt

Pravasi Bharatiya Divas (PBD) 
ASEAN India 2018 digelar di 
Singapura pada tanggal 6 dan 7 
Januari tahun ini, menandai kali 
pertama acara tahunan ini digelar 

diluar India. Tema edisi tahun ini adalah 
‘Rute Kuno, Perjalanan Baru: Diaspora dalam 
Kemitraan ASEAN-India yang Dinamis.’

Berbicara pada Makan Malam Gala, Mentri 
Urusan Luar Negeri India (EAM), Sushma 
Swaraj berfokus pada hubungan berkembang 
antara India dan ASEAN. Ia menegaskan 
bahwa kehadiran diaspora India yang kuat 
di negara-negara ASEAN telah memberikan 
sebuah panggung idela untuk memperkuat 
hubungan India bersama mereka.

“Kami disini untuk menegaskan kembali 
komitmen kami dan untuk berbagi kisah 
tentang perjalanan kami menuju masa depan 
India dan ASEAN di mata dunia,” katanya, 
memberi pidato kepada sekitar 3,000 
delegasi. Ia kemudian menunjukkan bahwa 
dengan pertumbuhan pesat dari ekonomi 

India, hubungan perdagangan dan investasi 
negara ini dengan ASEAN kemungkinan 
besar akan berkembang secara signifikan. 
Kebijakan Aksi Timur India juga difokuskan 
pada wilayah ini, dan merupakan bagian 
penting dari agenda diplomatis negara. 
“Keterlibatan India dengan wilayah ASEAN 
terletak pada kejelasan prinsip-prinsip yang 
kami miliki bersama. Kami percaya bahwa 
ketika seluruh negara lebih mendekat kepada 
peraturan dan norma internasional dan ketika 
kami melakukan hal ini atas dasar kedaulatan 
bersama dan saling menghormati, negara-
negara kita akan merasa aman dan ekonomi 
kita pun akan makmur,” tegasnya. 

EAM juga mengacu pada rencana-rencana 
India untuk membangun koneksi antara 
wilayah-wilayah Timur Laut nya dan Asia 
Tenggara. Wilayah-wilayah negaranya ini 
mungkin akan menjadi jembatan bagi India 
dengan wilayah Asia Tenggara dan juga 
menciptakan kemakmuran yang lebih bagi 
mereka dalam prosesnya, ungkapnya.
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Atas (kiri ke kanan): Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj di acara ASEAN-India Pravasi Bharatiya Divas 2018; 
EAM Swaraj bersama diaspora India dari negara-negara anggota di PBD di Singapura

Sang menteri berada di Singapura selama 
acara tersebut pada perjalanan terakhir dari 
tur lima harinya ke Thailand, Indonesia dan 
Singapura, sebuah bagian dari langkah India 
untuk mempererat hubungan dengan ASEAN.

Wakil Perdana Menteri Singapura, 
Teo Chee Hean, berbicara pada upacara 
penutupan dari acara dua hari PBD, 
dan membuat sebuah landasan kuat 
kepada bisnis India, yang berfokus pada 
peluang besar di Singapura, khususnya di 
bidang-bidang seperti penerbangan sipil, 
perdagangan dan keuangan. “Sebagai 
pusat penerbangan sipil, perdagangan 
dan keuangan, kami merupakan sebuah 
basis awal yang baik bagi perusahaan-
perusahaan India untuk bekerja guna 
memperluas hubungan ke Asia Tenggara dan 
sekitarnya,” katanya.

PBD di Singapura mencakup serangkaian 
luas isu termasuk investasi, ekonomi, wisata, 
budaya, konektivitas dan start-up, dan 
menarik delegasi terkemuka luar negeri India 
dan PIO dari negara-negara ASEAN, menteri-
menteri ternama dan bisnis terkemuka serta 
para pemimpin politik.

Mengacu pada tantangan umum yang 
dihadapi wilayah ini – termasuk menciptakan 
tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi 
era digital, menciptakan peluang kerja, 
melestarikan keanekaragaman hayati dan 
membuat sumber energi yang lebih bersih – 
ia menegaskan bahwa dunia saat ini sedang 
beralih dari era industri menuju era informasi.

Mengacu pada proyek jalan raya trilateral 
dari India ke Thailand, EAM menegaskan pada 
pertemuan ini bahwa proyek ini akan diperluas 
ke negara-negara ASEAN lainnya juga. “Hari 
ini, 16 kota-kota India terhubung dengan 
Singapura, sebuah proyek jalan raya trilateral 
dari India ke Thailand sedang berlangsung 
dengan cepat dan kami berencana untuk 
memperlua jangkauan koneksi India dengan 
negara-negara ASEAN lainnya,” katanya.

Pertemuan ASEAN India, Pravasi 
bharatiya Divas menandai kali 
pertama pertemuan tahunan ini 
digelar diluar India



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  26  |  J a n u a r i - M a r e t  2 0 1 8

Kemitraan

kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke davos-klosters, Swiss untuk 
berbicara pada siding pleno dari Forum Ekonomi dunia (22-23 Januari 2018) 

menandai sebuah pengakuan signifikan India di ranah global

EkoNoMI
kErJASAMA

Perdana Menteri Narendra Modi 
mengunjungi Davos-Klosters, Swiss 
dari tanggal 22 hingga 23 Januari 
untuk menyampaikan pidato utama 
pada sidang pleno dari Forum 

Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar disana. 
Pidatonya didahului oleh sebuah pertemuan 
bilateral bersama Presiden Konfederasi Swiss, 
Alain Berset pada tanggal 22 Januari 2018.

Selama pertemuan bersama Presiden 
Swiss, Alain Berset, kedua pemimpin negara ini 
saling bertukar pandangan tentang bagaimana 
memperluas bidang perdagangan dan 
kerjasama ekonomi, dan mendiskusikan jalan 
ke depan dalam negosiasi Perjanjian Kemitraan 
Perdagangan dan Ekonomi (TEPA). Kesepakatan 
Perubahan Iklim Paris juga didiskusikan dan 
Perdana Menteri India menegaskan rencana 
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Kiri: Perdana Menteri Narendra Modi berinteraksi dengan CEO global terbaik di ajang Dewan Bisnis Internasional di 
Davos pada tanggal 23 Januari 2018 lalu; Atas: PM Modi bersama Presiden Konfederasi Swiss, Alain Berset dan ketua 
Forum Ekonomi Dunia, Professor Klaus Schwab, pada sesi pleno dari Forum Ekonomi Dunia

Selama kunjungannya, PM Modi 
berinteraksi dengan 64 CEO dari 
seluruh dunia, 24 darinya berasal 
dari India dan 40 dari negara lain

Schwab, penemu dan ketua eksekutif dari 
WEF. Menyampaikan pidato utama pada acara 
ini, PM Modi memberi penekanan pada fakta 
bahwa India telah selalu memainkan peran 
positif dalam mempromosikan perdamaian, 
keamanan, pelestarian lingkuangan, 
pembangunan berkelanjutan dan resolusi 
konflik melalui dialog.

Ia juga menegaskan bahwa ekonomi terbuka 
kini telah diciptakan di India, memberikan 
peluang yang baik bagi investasi yang 
memfasilitasi kemudahan dalam melakukan 
bisnis dan menghadirkan banyak peluang 
baru bagi bisnis internasional berdasarkan 
nilai pertumbuhannya. Ia juga menyambut 
semua orang untuk mengunjungi India, 
mempertimbangkan untuk berbisnis di negara 
ini dan memanfaatkan dari apa yang negara ini 
tawarkan di bidang kesehatan, kebugaran dan 
penciptaan kekayaan.

  Pidato PM Modi pada WEF merupakan 
pidato pertama bagi seorang Perdana Menteri 
India pada tingkat sesi pleno di WEF.

energi terbaharukan yang dimilikinya. Selama 
kunjungan ini, PM Modi juga berinteraksi 
dengan 64 CEO dari seluruh dunia, yang mana 
24 dari mereka berasal dari India dan 40 berasal 
dari negara lainnya, dalam sebuah makan 
malam. Kapitalisasi pasar total dari perusahaan-
perusahaan ini adalah 3.6 triliun Dollar AS.

FORUM EKONOMI DUNIA
Tema untuk WEF tahun ini adalah “Menciptakan 
sebuah Masa Depan Bersama dalam Dunia 
yang Retak.” Sesi pleno dari pertemuan yang 
sama dimoderatori oleh Professor Klaus 
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Kemitraan

Selain keragaman budaya dan kehebatan militer dari negara ini, apa yang 
menonjol di hari kemerdekaan India ke-69 adalah kehadiran 10 pemimpin 

negara ASEAN sebagai tamu utama

kolAborASI
SENI

Enam tahun lalu, Konstitusi India mulai 
berlaku, menggantikan Undang-
Undang Pemerintah India (1935) 
sebagai dokumen yang mengatur 
India dan menyelesaikan transisi India 

untuk menjadi negara yang merdeka. Maju cepat 
ke tahun ini, sebagaimana India merayakan Hari 
Kemerdekaannya yang ke-69 di Rajpath di New 
Delhi. Sebuah sorotan signifikan adalah kehadiran 

10 pemimpin negara ASEAN – para pemimpin 
Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara – tahun ini.

HARI PERTAMA
Perayaan tersebut dimulai peletakan Bungan Amar 
Jawab Jyoti oleh Perdana Menteri Narendra Modi di 
hadapan menteri pertahanan, Nirmala Sitharaman 
dan tiga kepala dinas. Setelah ini, Perdana Menteri 
Modi pergi menuju Rajpath dan menerima dan 
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Atas (kiri ke kanan): Perdana Menteri Narendra Modi menyambut Presiden Ram Nath Kovind; PM Modi memberikan penghormatan di Amar Jawan Jyoti

Halaman muka: PM Modi dan Presiden Kovind bersama para pemimpin ASEAN di perayaan Hari Kemerdekaan ke-69 India di New Delhi

menyambut Presiden Ram Nath Kovind dan 
para pemimpin negara ASEAN. Tamu-tamu 
utama ini adalah pemimpin dari negara-
negara ASEAN: Brunei, Kamboja, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 
Thailand dan Vietnam. Para pemimpin tersebut 
adalah Sultan Haji Hassanal Bokiah dari Brunei, 
Perdana Menteri Hun Sen dari Kamboja, 
Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana 
Menteri Laos Thongloun Sisoulith, Perdana 
Menteri Malaysia Najib Razak, Penasihat 
Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden 
Filipina Rodrigo Roa Duterte, Perdana Menteri 
Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri 
Thailand Jendral Prayut Chan-o-cha dan 
Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc. 
Mereka berada di India juga untuk menghadiri 
Pertemuan Perhubungan India-ASEAN yang 
menandai 25 tahun kemitraan India-ASEAN.

Tahun ini, dua tablo yang 
dikonseptualisasikan oleh Kementrian Luar 
Negeri Pemerintah India, memamerkan 
hubungan sejarah, pendidikan, religius dan 
budaya India dengan negara-negara anggota 
ASEAN. Sementara satu tablo menampilkan 

Universitas Nalanda, tablo lainnya 
menampilkan hubungan religius antara India 
dan negara-negara ASEAN.

Kehebatan pertahanan India ditampilkan 
dengan segala kemegahannya. Angkatan 
Laut mempertunjukkan Pesawat Kurir Dalam 
Negeri (IAC) Vikrant, yang akan ditugaskan 
pada tahun 2020; Organisasi Penelitian 
dan Pembangunan Pertahanan (DRDO) 
memamerkan misil ‘Nirbhay’ dan sistem radar 
Ashwini. Sebagai bagian dari acara tersebut, 
Ashok Chakra, penghargaan kegagahan 
perdamaian tertinggi india, diberkan (secara 
anumerta) pada Jyoti Prakash Nirala, komandan 
IAF yang mempertaruhkan nyawanya bagi 
bangsa ini dengan melenyapkan dua teroris di 
Jammu dan Kashmir.

Kehadiran pertama kali lainnya 
adalah skuad pemberani wanita BSF 
baru, yang bernama ‘Seema Bhavani’. 
Kelompok beranggotakan 27 anggota ini 
mempertunjukkan aksi berani dan akrobat 
di sepeda motor mereka, yang memukau 
para penonton dengan keahlian mereka 
yang mengesankan.
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Olahraga

kejuaraan Sekolah khelo India, sebuah inisiatif 
tahunan yang diluncurkan oleh Perdana Menteri 

Narendra Modi, berusaha untuk memelihara 
bakat olahraga India dan merebut kembali bidang 

olahraga dari margin pikiran yang terbatas

bAru
OLEH n B rao

tEMPAt 

bErMAIN
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Mantan atlit, Ashwini 
Nachappa terpesona 
dengan pertunjukkan 
luar biasa di Kejuaraan 
Sekolah Khelo India 

(KISG), sebuah inisiatif yang diluncurkan 
Perdana Menteri Narendra Modi pada 
tanggal 31 Januari 2018 lalu. “Besarnya bakat 
yang ada di negara ini tidak dapat diduga, 
dan, oleh karena itu, sumber harapan besar 
akan revolusi dunia olahraga,” tulisnya di 
sebuah majalah.

Sebagai bagian dari program nasional 
yang telah dirubah untuk pembangunan 
dunia olahraga (Khelo India), KISG bertujuan 
untuk memperkuat ekosistem olahraga di 
negara ini dengan mempromosikan objektif 
kembar unggulan di dunia olahraga dan 
partisipasi massa. Edisi Perdana acara ini, 
yang digelar di New Delhi, menarik minat 
dari lebih 100 juta pemirsa televisi. 

KISG akan menjadi sebuah fitur 
kompetisi olahraga tahunan yang 
diselenggarakan bersama Federasi 

Kejuaraan Sekolah India (SGFI) dan Federasi 
Olahraga Nasional. Kedua organisasi ini 
akan menyusun dan melaksanakan sebuah 
kalender tahunan dari berbagai kompetisi 
di tingkat bawah, menjelang KISG pada 
tingkat nasional. 

Setelah meluncurkan inisiatif ini di 
Stadiun Dalam Indira Gandhi yang padat, 
PM Modi mengajak anak-anak muda 
untuk meluangkan waktu mereka ke 
olahraga dalam waktu sibuk mereka, untuk 
menegaskan bahwa India memiliki bakat 
luar biasa dalam olahraga. “Kami adalah 
bangsa muda dan kami dapat melakukan 
yang lebih baik dalam dunia olahraga,” 
katanya, kemudian menambahkan, “Mereka 

Menteri wilayah untuk urusan olahraga dan pemuda, Kolonel Rajyavardhan Singh Rathore berpose dengan para atlit yang berpartisipasi pada edisi utama dari Kejuaraan Sekolah 
Khelo India

KISG akan diselenggarakan dengan 
kerjasama dari Federasi Games 
Sekolah India (SGFI) dan Federasi 
Olahraga Nasional (NSFs)
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Olahraga

bawah (atas ke 
bawah): Pada pemuda 
yang berpartisipasi 
pada Karnaval 
Kejuaraan Sekolah 
Khelo India, yang 
digelar di Connaught 
Place, New Delhi; Edisi 
utama dari KISG di 
Stadiun Dalam Indira 
Gandhi, New Delhi 

Halaman muka: 
Perdana Menteri 
Narendra Modi 
bersama para atlit 
dari bidang berbeda 
pada edisi peresmian 
Kejuaraan Sekolah 
Khelo India di 
New Delhi

Narendra Modi
Perdana Menteri India

olahraga harus 
menempati tempat 

utama dalam 
kehidupan pemuda 

kita. Ini adalah sebuah 
saranan penting 

dalam pembangunan 
kepribadian

Rajyavardhan Singh Rathore 
Menteri wilayah untuk urusan 

olahraga dan kepemudaan

Saya sangat senang 
dengan jenis respon 

yang kejuaraan 
Sekolah khelo India 

telah bangkitkan pada 
seluruh penggemar 
olahraga di India 

syang mencintai olahraga bermain dengan 
gairah, tidak untuk imbalan uang. Ketika 
seorang olahragawan India menang dan 
ketika mereka mendapatkan kesempatan 
memegang bendera tiga warna, hal ini 
adalah sebuah perasaan yang sangat 
istimewa dan akan memberi semangat 
seluruh bangsa.”

Perdana Menteri juga menggarisbawahi 
bahwa Khelo India tidak hanya tentang 
memenangkan penghargaan, tetapi 
juga merupakan sebuah upaya untuk 
memberikan kekuatan kepada gerakan 
massa yang terus mendorong keterlibatan 
mereka dalam olahraga. “Kami ingin 
berfokus pada setiap aspek yang akan 
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Khelo India diarahkan untuk 
mengubah pola pikir bahwa 
olahraga merupakan selingan dari 
kurikulum utama

membuat olahraga menjadi lebih popular di 
seluruh negeri,” katanya.

Progam-program Khelo India berusaha 
untuk menghidupkan kembali budaya 
olahraga dari titik awal dengan membangun 
sebuah kerangka kuat bagi seluruh jenis 
olahraga yang dimainkan di negara ini, dan 
ditujukan untuk merubah pola piker bahwa 
olahraga adalah sebuah pengalih perhatian 
dari kurikulum arus utama. PM Modi 
mengatakan, “Olahraga harus menempati 
tempat utama di kehidupan para pemuda. 
Ini adalah cara penting dalam membangun 
kepribadian.” Edisi utama dari KISG digelar 
dari tanggal 31 Januari hingga 8 Februari 
2018 di New Delhi dan atlit-atlit U-17 telah 
diundang untuk berpartisipasi di seluruh 16 
bidang olahraga – memanah, atletik, bulu 

tangkis, bola basket, tinju, bola kaki, senam, 
hoki, judo, kabaddi, kho-kho, menembak, 
renang, bola voli, angkat besi, dan gulat. 
Lebih dari 3,700 atlit bersaing untuk 199 
medali emas yang ditawarkan pada ajang ini.

Program Khelo India terdiri dari 
12 vertikal, termasuk pengembangan 
pembinaan komunitas, pusat Khelo 
India tingkat wilayah, pemanfaatan dan 
penciptaan/ peningkatan infrastruktur 
olahraga, olahraga bagi wanita, promosi 
olahraga di antara penyandang disabilitas 
dan promosi olahraga pedesaan 
dan pribumi.

Tujuan utama dalam menjadi tuan 
rumah KISG adalah untuk menghilangkan 
gagasan yang diterima secara luas bahwa 
olahraga bukan sebuah pilihan professional 
yang baik, dan lebih bertujuan sebagai 
penyimpangan dari pendidikan anak dari 
pada aspek pentingnya. Slogan KISG 
mengedepankan tujuan ini dengan tegas 
dan jelas: ‘Kheloge, kudoge, toh banoge 
lajawab!’ (memainkan permainan atau 
olahraga bisa membuat kamu semua 
luar biasa!)



SukSeS
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dari sensasi rakyat Assam hingga penyanyi bhojpuri, perjalanan musik inspiratif 
kalpana Patowary kini telah membawanya ke Pesta olahraga Negara-Negara 

Persemakmuran gold Coast 2018 sebagai penyanyi!

dENgAN duNIA
SEIrAMA

OLEH Shillpi a Singh

Vokalis Kalpana 
Patowary

Kalpana Patowary, seorang 
vokalis India terkenal yang 
berasal dari desa kecil 
di Assam dan bernyanyi 
dalam 30 bahasa India, 

telah menambahkan prestasi lain ke 
dalam perjalanan termasyhurnya. 
Ia telah diundang untuk melakukan 
pertunjukkan di Pesta Olahraga Negara-
Negara Persemakmuran Gold Coast 
di Queensland, Australia, yang akan 
digelar pada tanggal 4 hingga 15 April 
mendatang. Penyanyi serba bisa ini 
akan tampil sebagai bagian dari karya 
musik yang berjudul  Estatic: Music of 
the Subcontinent, yang dikuratori oleh 
produser Jude Gun dan Kate Ben-Tovim, 
pada upacara penutupan dari ajang 

olahraga internasional bergengsi tersebut.
Sangat gembira atas kehormatan 

yang dianugerahkan kepadanya oleh 
pemerintah Australia, sang biduanita 
mengingat masa-masa ia terkejut karena 
terpilih untuk mewakili India pada 
tontonan melodi spektakuler tersebut. 
“Rincian dari pertunjukkan ini masih 
dirahasiakan, tetapi saya berterima kasih 
kepada setiap orang yang mendukung, 
mencinta dan memberkati saya 
sepanjang perjalanan karir musik saya. 
Masuknya saya dalam ajang global ini 
adalah tentang kebanggaan dan benar-
benar membuat saya rendah hati. Saya 
menantikan pengalaman ini,” ia berbagi. 
“Penyebrangan kolaboratif ini akan 
memberikan para penonton emosi tinggi 
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bawah dan halaman 
muka (searah jarum 
jam dari bawah): 
Patowary di sebuah 
acara yang digelar 
organisasinya, Shakti 
Manifest; Ia bernyanyi 
dengan wanita tua 
di acara tersebut; 
Seorang gadis yang 
menghadapi tantangan 
fisik bernyanyi untuk 
Patowary; Sang 
biduanita bernyanyi 
bersama para anak-
anak kurang mampu di 
acara tersebut 

TRIvIA
Sambutan musik
Patowary menyanyikan 

Gangasnan karya 
Bhikhari Thakur pada 

acara penerimaan yang 
diselenggarakan oleh 

PM Modi untuk Presiden 
Jepang, Shinzo Abe, pada 

tahun 2015

Hall of fame
Ia telah berkolaborasi 

dengan beberapa musisi 
terbaik di seluruh dunia, 
termasuk Trilok Gurtu, 

Roland Cabezas dan 
Phil Drummy

Sejarah bernyanyi
Ia menghidupkan kembali 

kedatangan Mahatma 
Gandhi di Motihari pada 
perayaan yang menandai 

100 tahun Champaran 
Satyagraha pada 

tahun 1917

Aktivis sosial
Ia mendirikan Shakti 

Manifest, sebuah 
organisasi yang berusaha 

untuk membangkitkan 
kesadaran akan 
hak-hak wanita

dan membawa mereka menuju dunia melodi 
yang lebih dalam,” katanya.

Anak tertua dari empat bersaudara, 
Patowary mewarisi kecintaannya terhadap 
musik dari sang ayah, penyanyi lagu rakyat, 
Bipin Patowary. Salah satu diantara banyak 
permata berbakat yang tersebar di India, ia 
melatih putrinya tentang musik rakyat ketika 
ia masih berusia empat tahun. “Saya sering 
menemaninya ketika ia berkeliling wilayah, 
dan pada akhirnya melakukan pertunjukkan 
panggung,” kenangnya. Berbekal gelar sarjana 
dalam bidang Bahasa Inggris dari Cotton 
College di Guwahati, Assam, Uttar Pradesh, 
sang penyanyi pindah ke Mumbai pada tahun 
2001, setelah menikasi teman sekelasnya di 
sekolah tinggi, Parwez Khan. 

Mengingat tahun-tahun awalnya di 
Mumbai, Patowary mengatakan, “Perjalanan 
itu penuh dengan perjuangan. Saya ingin 
didengar dan diperhatikan oleh orang-
orang penting dan terus mengeksplorasi 
dunia musik di industri musik Bhojpuri, 
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Selama bertahun-tahun, Patowary 
juga telah berkontribusi terhadap 
pelestarian dari beberapa alat 
musik rakyat lokal

bukan karena pilihan, tetapi kesempatan.” 
Penantian pun terbayarkan, dan lagu-
lagunya disukai oleh khalayak ramai 
di Bihar. “Lagu Bhojpuri pertama yang 
benar-benar melambungkan saya dari nol 
hingga terkenal adalah lagu renungan, Na 
humse bhangwa pisai ae Ganes ke papa. 
Serangkaian lagu renungan dan lagu-lagu 
lainnya kemudian muncul, dan saya mulai 
jatuh cinta dengan bahasa ini. Bhojpuri 
memberikan saya identitas, dan kontribusi 
sederhana saya untuk mempopulerkan 
musik rakyat Bhojpuri terus 
membahagiakan hati saya,” dia berbagi.

Seorang murid dari Padma Vibhushan 
Ghulam Mustafa Khan, Patowary yang 

kemudian ditandatangi oleh perusahaan 
rekaman Inggris, Virgin EMI Records, 
yang meluncurkan album perdananya, 
yang merupakan musik penghormatan 
kepada penyanyi ternama Bhojpuri, 
aktor, penyanyi rakyat dan aktivis sosial, 
Bhikhari Thakur. 

Repertoar vokalis 38 tahun ini kini 
memungkinkan para generasi muda untuk 
memahami, menghargai dan menghormati 
tradisi kaya dari musik rakyat India. Ia  
telah, selama bertahun-tahun, tampil 
dalam bentuk rakyat di seluruh India, 
mulai dari birha dan nautanki di wilayah 
utara hingga bentuk rakyat suku seperti 
bihu dan borgeet di wilayah timur laut. 
Dalam prosesnya, ia juga berkontribusi 
terhadap pelestarian dari beberapa alat 
musik rakyat lokal, dan telah dipuji karena 
membawa Bhojpuri dan musik suku Assam 
ke khalayak ramai, setelah melakukan 
penelitian bertahun-tahun tentang 
pemahaman dari etos musik rakyat di 
berbagai wilayah negara ini.
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Seni
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Kiri: Sebuah 
karya yang 
berjudul Index 
dari Tanya Goel

Halaman muka: 
Sebuah karya 
yang berjudul 
Ensoul 10 dari 
Avijit Dutta

Pameran Seni India 2018 menyaksikan perwakilan kuat dari seniman India yang 
karyanya telah mendunia, kini mengundang perhatian besar di negara asal mereka

ArtIStIk
OLEH poonam goel

Seniman asal Kolkata, Avijit Dutta 
bukan seseorang yang baru di 
mata tenar dunia. Selama beberapa 
dekade lalu, seniman cat air ini telah 
secara luas menggelar berbagai 

pameran dan galeri seni internasional, termasuk 
Seni Basel Miami, Galeri Seni Shun di Shanghai, 
dan di Selandia Baru, Yunani dan Kamboja. 
Tetapi pada adalah pagelaran tahunan New 
Delhi, Pameran Seni India  (IAF) pada bulan 
Februari tahun ini dimana Dutta membuat 

warga negaranya duduk dan memperhatikan 
keunggulan artistiknya. Alasannya jelas: terdapat 
representasi yang kuat dari seniman terkemuka 
India pada edisi IAF ini, beberapa dari mereka 
mempertunjukkan karya mereka kepada para 
penikmat seni untuk pertama kalinya.

“Kami telah mempertunjukkan sebuah 
karya baru oleh Dutta pada pameran ini,” kata 
Gallerie Ganesha, direktur Shobha Bhatia, 
“dan hal ini telah memang memberikannya 
beberapa perhatian yang layak di India. Karyanya 

SEbuAh kEPulANgAN



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  40  |  J a n u a r i - M a r e t  2 0 1 8

Seni

memiliki bahasa yang universal – sementara berakar 
pada kisah-kisah India, eksekusi dari karyanya 
bersifat global dan kontemporer.” Berkisar dalam 
rentang harga 200 ribu Rupee hingga 1,2 juta 
Rupee, karya cat air indah Dutta ini dengan tegas 
menggambarkan hubungan antara pria dan alam.

Jayashree Chakravarty adalah seniman lain yang 
karyanya telah menerima pujian besar tahun ini. 
Diakui sebagai nama penting secara internasional 
– sebelumnya pernah tampil di tempat-tempat 
seperti Musée National des Arts Asiatiques-
Guimet, Paris; Musée des Beaux-Arts, Nice dan 
negara-negara seperti AS, Inggris, Singapura dan 
Jerman – praktik seni Chakravarty mengungkapkan 
kepedulian mendalamnya tentang ekologi dan 
malapetaka lingkungan. Di IAF – pada Akar Pakar 
dan juga galeri Seni Emami – kanvasnya yang 
bertekstur tanaman obat seperti tulsi, bodies dan 
flora, dan menipiskan kadar oksigen merupakan 
sebuah gambaran kepedulian universal. Karya saya 
berbicara tentang masalah-masalah ini secara 
estetis,” kata sang seniman.

Kanan: Sebuah karya 
seni yang berjudul 
Metropolis dari 
Lubna Chowdhary

Halaman muka: 
Sebuah karya 
seni tak berjudul 
oleh Jayashree 
Chakravarty

“Tahun ini, Pameran Seni India memiliki 
serangkaian anggota baru di kalangan penonton, 
termasuk musium and kolektor dari berbagai 
institusi internasional,” kata Reena Lath, direktur, 
Akar Prakar. Ranjana Steinruecke, Direktur, 
Galerie Mirchandani + Steinruecke, setuju dan 
menambahkan, “Akan ada banyak pembeli yang 
serius kali ini, dan penerimaan yang jauh lebih besar 
untuk nama-nama, konsep dan seni kontemporer 
yang lebih baru.

Steinruecke mengacu pada minat penonton 
india terhadap bakat muda dalam negeri, seperti 
Tanya Goel, lulusan Seni di Yale School, yang telah 
menggelar pameran seni dengan sukses di New 
York, Miami dan Italia di masa lalu. Karya Goel juga 
merupakan bagian dari Musium Seni Philadelphia 
dan Union Bank dari Swis. Pada bulan Maret ini, 
Goel akan menjadi bagian dari acara Syney Biennale 
ke-21 dan karyanya akan ditampilkan di Pameran 
Seni Frieze, New York pada bulan Mei mendatang. 
Seniman 32 tahun asal Delhi ini telah menjadi 
investasi cerdas bagi para pecinta seni, kanvas 
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abstrak dan lukisannya bermain pada konsep 
waktu, bahasa, arsitektur dan teknologi. Dibuat 
dengan menggunakan bahan arsitektur seperti 
batu kapur, kaca, timbal, arang, aluminium, 
beton dan mika, karya seni Goel memiliki kisar 
harga antara 1 juta hingga 1.5 juta Rupee.

Lubna Chowdhary asal London, yang baru-
baru ini membuat pameran di Musium the 
Victora & Albert di London, juga menjadi bagian 
dari pameran ini, meskipun ini merupakan 
debutnya di acara IAF. Model arsitektural karya 
tangan dan karya seni permejaan yang tegas 
dan berwarna di galeri Jhaveri Contemporary 
merupakan suguhan mata yang indah 
khususnya bagi para kolektor muda. “Sebagai 
diaspora India, merupakan hal penting untuk 
menunjukkan karya seni saya di India. Dan 
menjadi bagian pada panggung sebesar ini 
membebaskan saya untuk membuat karya 
seni sebagai seorang seniman tanpa adanya 
kompartementalisasi yang biasa terjadi di 
wilayah Barat.”

Avijit Dutta mengatakan, “Saya merasa 
bahwa perspektif dari para pecinta seni India 

terhadap seni konseptual telah mengalami 
sebuah perubahan yang positif.” Chowdhary 
menambahkan, “Terdapat sebuah tradisi 
panjang dari abstraksi dan pemikiran konseptual 
dalam seni religious dan simbolisme religious 
di India. Dalam banyak hal, seni konseptual 
modern India merupakan sebuah kelanjutan dari 
tradisi ini.”

Edisi IAF kali ini juga mempertunjukkan 
karya dari seniman kawakan India yang sangat 
jarang mempertunjukkan karyanya di India. 
Karya Octogenarian Ganesh Haloi, contohnya 
– yang dipertunjukkan di Berlin Biennale pada 
tahun 2014 dan Documenta 14 yang bergengsi di 
Athena dan Kassel pada tahun 2017 – merupakan 
sebuah tambahan luar biasa dari pameran ini.

Seniman lubna Chowdhary 
menciptakan model arsitektural 
karya tangan dan karya permejaan 
yang tegas dan berwarna
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Merayakan kemenagan kebaikan atas kejahatan dan menandai sebuah 
penyambutan megah akan musim semi, perayaan warna ini memiliki 
iterasi hampir sama di seluruh India sebagaimana perayaan ini 
melibatkan warna pada spektrumnya! kami membawa anda cuplikan 
dari beberapa adegan terbaik dari perayaan ini

WArNA-WArNI

holI
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Mewar ki Holi (atas): Di Rajasthan, keluarga kerajaan masih tinggal di wilayah ini dan merayakan perayaan 
warna dengan gaya yang megah, dengan pertunjukkan tari dan musik. Terpesona dalam suasana tradisional 
Rajasthani, keluarga kerajaan Udaipur terlihat disini selama ritual holika dehen. 

Dol Jatra (halaman muka atas): Dol Jatra (atau Dol Purnima) adalah cara bagaimana wilayah Bengal Barat 
merayakan Holi. Wanita, yang menghias diri dengan karangan bunga, bernyanyi dan menari dengan iringan 
alat musik seperti ektara, dubri dan veena, sementara para pria menghujani mereka dengan bubuk berwarna.

Hola Mohalla (halaman muka bawah): Hola Mohalla dirayakan sehari setelah Holi di Anandpur Sahib, Punjab. 
Dimulai oleh Guru Gobind Singh, Guru Sikh ke-10, sebagai sebuah perkumpulan Sikh untuk latihan militer 
dan pertempuran kesenangan, perayaan ini adalah iterasi bela diri energetik dari perayaan warna.
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Yaosang (atas): Wilayah Manipur merayakan Yaosang selama lima hari, dimulai 
dengan hari purnama penuh dari Phalguna di kalender Hindu. Thabal chongba, 
sebuah tarian rakyat Manipuri, dipertunjukkan sebagai bagian dari perayaan ini.

Vrindavan ki Holi (halaman muka): Kuil bersejarah Gopinath di Vrindavan, Uttar 
Pradesh, telah, selama enam tahun ini, membuka pintunya bagi para janda di 
wilayah ini untuk merayakan Holi dengan bunga dan gulaal (warna).
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Di wilayah Selatan India, Kerala, Holi dikenal 
dengan nama Manjal Kuli, dan juga merayakan 

bodhan (Kamadeva), dewa cinta, dengan pawai 
dari patung jerami kering dewa tersebut
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latthmaar Holi (kanan dan 
halaman muka atas): Di 
antara iterasi yang paling 
menghibur dari perayaan 
ini di India, Latthmaar Holi, 
yang dirayakan di Barsana, 
Uttar Pradesh, melibatkan 
para wanita untuk 
memukul para pria dengan 
tongkat. Ini merupakan 
penyegaran simbolis dari 
mitos dimana para wanita 
Barsana mengusir Dewa 
Krishna karena menggoda 
kekasihnya, Radha, dan 
teman-temannya pada 
hari tersebut.

Manjal Kuli (halaman muka 
bawah): Di wilayah Selatan 
India, Kerala, Holi dikenal 
dengan nama Manjal 
Kuli, dan juga merayakan 
sang legenda Kamadewa 
(Bodhan). Sebuah patung 
jerami kering yang 
merepresentasikan sang 
legenda diarak di jalanan 
dan dibakar di dekat 
halaman kuil.
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Perjalanan

dengan bihar yang telah menyelenggarakan konferensi dharma-dhamma untuk pertama 
kalinya tahun ini, kami menyelidiki warisan kaya dari Nalanda, menemukan akar budaya 

buddhanya dan kepentingannya sebagai pusat pengetahuan di India kuno

OLEH p ritu

WArISAN

PErdAMAIAN
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Kiri dan atas: Reruntuhan dari Nalanda kuno, termasuk pahatan indah Buddha di 
beberapa dindingnya  

Pada tanggal 11 Januari, 2018, 
Presiden India, Ram Nath 
Kovind meresmikan Konferensi 
Dharma Dharma ke-4 di Pusat 
Konvensional Internasional 

Rajgir di Bihar. Dialog yang dilakukan pada 
acara ini membahas tentang prinsip-prinsip 
yang menjiwai dasar dari salah satu pusat 
ilmu pengetahuan terkuno dunia, Nalanda.

Ajaran Buddha Tibetan dan Mahayana, 
terutama yang Dalai Lama sebut dengan 
‘Tradisi Nalanda’ merupakan sebuah 
catatan hidup dari warisan Nalanda yang 
telah. India kuno merupakan rumah bagi 
berbagai tempat belajar yang luar biasa, 
seperti Takshilla, Vikramshila, Somapura, 
Valabhi, Jagaddala, Odanpuri dan 
Pushbagiri. Tetapi Nalanda, yang paling 
menonjol dan dihormati dari kesemuanya, 
memegang perbedaan sebagai universitas 
pertama dunia, yang memupuk 
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Perjalanan

Kiri: Pada masa jayanya, 
biara ini memelihara 
kebijaksanaan filosofi 
Buddha, Jain dan Weda

Atas: Baru sebagian 
kecil dari Nalanda 
ditemukan sejauh ini 
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kebijaksanaan dari tradisi dan filosofi Buddha, 
Jain dan Veda.

Universitas ini didirikan pada abad ke-5 di 
Rajagriha (tempat tinggal para raja), ibukota 
kerajaan Magadha kuno, oleh sang penguasa 
Gupta, Shakraditya atau Kumaragupta I 
(415-455 CE) sebagai biara Buddha. Nalanda 
Mahavihara secara bertahap mendapatkan 

pengakuan sebagai pusat pendidikan 
perumahan pertama yang menarik para 
mahasiswa dan pelajar di seluruh wilayah 
Asia Tenggara selama hampir 700 tahun. 
Nalanda berkembang pesat selama abad 5 
hingga 12, selama pemerintahan penguasa 
Gupta termasuk Buddhagupta, Baladitya, 
Tathagatagupta dan Vajra. Kaisar Ashoka, 
Harshavardhan dan kerajaan Pala kemudian 
menambahkan lebih banyak kuil dan biara 
ke wilayah tersebut. Proses penerimaan 
sangat ketat pada saat itu, dengan hanya 
2 dari 10 calon yang lulus ke kampus yang 
dikuduskan ini.

Nalanda berkembang pesat 
selama abad 5 hingga 12, 
dibawah penguasa Gupta
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bawah (kiri ke 
kanan): Sebuah tugu 
peringatan di Nalanda 
yang memperingati 
kunjungan dari pelajar 
Cina, Hiuen Tsang; 
Sebuah lonceng di 
biara kuno

Halaman muka: 
Biksu Buddha Tibet 
mengeksplorasi 
apa yang masih 
tersisa di halaman 
universitas Nalanda 

CARA KESANA
Via jalan raya: Nalanda 
dengan baik terhubung 
melalui jalan raya dari 
Rajgir (12 km), Bodh Gaya 
(110 km), Gaya (95 km) dan 
Patna (89 km)

Via udara: Bandara terdekat 
adalah Patna

Via kereta api: Rajgir adalah 
stasiun kereta api terdekat, 
sementara stasiun kereta api 
utama terdekat adalah Gaya

Naik bus menuju Biharsharif 
dari Rajgir. Turun di Nalanda 
dan sewalah satu tonga 
untuk perjalanan 10 menit 
menuju pintu gerbang 
universitas ini. Jip juga 
tersedia dari Rajgir. Taxi 
menuju dan kembali dari 
Nalanda biasanya dikenakan 
biaya 2,000 Rupee 

Waktu terbaik untuk 
berkunjung: kuartal pertama 
setiap tahun

Jadwal buka situs: 7 am 
hingga 5.30 pm dari bulan 
April hingga September; dan 
7.30 am hingga 5 pm dari 
bulan Oktober hingga Maret

Universitas Nalanda tutup 
pada hari Jumat

Pemandu wisata: Sangat 
disarankan. Tersedia dengan 
tarif 200 Rupee selama 2 jam

Tempat wisata terdekat: 
Danau kuil Surya di Surajpur 
Baragaon adalah sebuah 
tujuan ziarah selama 
perayaan Chhath Puja di 
Bihar. Kunjungi juga tugu 
peringatan Hiuen Tsang. Taxi 
tidak diizinkan masuk disini. 
Anda harus menyewa tonga

Namun ketenaran bersejarah Nalanda 
merupakan penemuan baru-baru ini. 
Universitas besar ini sebagian besar masih 
dijelajahi hingga tahun 1811-1812, ketika 
para penduduk setempat menarik perhatian 
surveyor Inggris, Francis Buchanan-Hamilton 
ke sebuah wilayah luas dari reruntuhan 
di wilayah tersebut. Buchanan-Hamilton 
mengobservasi situs tersebut, tetapi baru pada 
tahun 1847 ditemukan bahwa gundukan dan 
reruntuhan luas tersebut memiliki hubungan 
dengan Nalanda oleh Mayor Markham Kittoe. 
Pada tahun 1861-1862, Alexander Cunningham 
dan organisasi Survei Arkeolog India yang baru 
berdiri melakukan survei resmi, dan penggalian 
sistematis dari reruntuhan ini dilakukan oleh 
ASI pada tahun 1915 dan berakhir pada tahun 
1937. Setelah penggalian ini, Cunningham 
menyatukan potongan sejarah dari Mahavihara 
menggunakan tanda kenal wisatawan Cina, 
Hiuen Tsang dan Yijing, yang pernah menjadi 
murid disana.
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Universitas tersebut memiliki 
banyak bangunan monastik dan banyak 
wihara yang difungsikan sebagai ruang 
tunggal atau bersama. Setiap bangunan 
monastik ini memiliki kuil tersendiri, 
sistem loker personal, dapur dan ruang 
makan dengan lumbung. Nalanda juga 
merupakan rumah bagi sebuah pustaka 
bertingkat yang bernama Dharmaganja 
(pasar ilmu) – tiga lantainya, ratnaranjaka 
(permata hias), ratnodadhi (laut permata) 
dan ratnasagara (samudra permata) yang 

merupakan tempat bagi naskah dan teks 
religius tentang obat-obatan, astronomi, 
logika, astrologi dan sastra di antara 
subjek lainnya. Sebagian besar struktur 
ini menunjukkan bukti dari berbagai 
konstruksi selama berabad-abad, dengan 
bangunan baru yang telah dibangun di 
atas reruntuhan bangunan lama.

Nalanda telah diakui sebagai 
sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO, 
dan sisa-sisa penggalian – patung-
patung Buddha dan Hindu, koin, segel, 
prasasti serta dua guci besar dari abad 
pertama dan sampel beras yang dibakar 
– semuanya dipelihara di Musium 
Arkeologi. Mengingat kepentingan 
di antara komunitas Buddha dan Jain, 
universitas ini menjadi saksi dari ribuan 
wisatawan setiap tahunnya dari Asia 
Tenggara khususnya.

laporan sejarah menyatakan 
bahwa Nalanda merupakan 
rumah dari 10,000 siswa, 2,000 
guru dan banyak biara perumahan
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berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa raga 
India mungkin terhubung ke proses penyembuhan neurologis, 

psikologis dan fisik

klASIk
tErAPI

OLEH Shailaja khanna

Sakit kepala merupakan salah 
satu pengalaman terburuk yang 
dapat terjadi setelah seharian 
bekerja. Dan jika aspirin tidak 
ada di tangan, anda akan 

merasa seakan semuanya hilang. Anda 
akan akan menemukan, bagaimanapun, 
bahwa menyalakan rendisi instrumental 
dari raga kalyani dapat secara mengejutkan 
menenangkan, dan bahkan mungkin 
membuat rasa sakit tersebut berkurang! 
Berbagai penelitian berpendapat bahwa 
raga, yang dimainkan dengan lembut pada 
oktaf rendah selama 30-40 menit, dapat 
membantu meringankan rasa sakit kepala 
dan bahkan menyembuhkan tekanan darah 
rendah. Demikian pula, untuk tekanan 
darah tinggi, raga klasik India tertentu, yang 
dimainkan dalam tempo lebih cepat, dapat 
diturunkan secara bertahap. 

Sebagai sebuah pengalaman mendengar, 
musik mampu menenangkan maupun 
memberi gairah. Baik ketika anda sedang 

bekerja, berolahraga, belajar, mengemudi 
atau bermeditasi, mendengat jenis musik 
tertentu bisa memicu efek relaks yang 
menyenangkan di pikiran serta tubuh 
anda. Sementara seringkali dikatakan 
bahwa musik dapat memulihkan tubuh dan 
pikiran, penelitian dari musik klasik India 
telah membuktikan bahwa raga mungkin 
terhubung dengan proses penyembuhan 
neurologis, psikologis dan fisik. Efek dari 
72 melakarta raga (yang dari mana semua 
raga yang lainnya berevolusi) dalam sistem 
Carnatic dalam 72 pusat saraf, contohnya, 

Dikatakan bahwa mendengar 
raga hindol dapat membantu 
menyembuhkan arthritis, 
sementara raga shree mampu 
membantu mengurangi stres dan 
memberi ketenangan
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bawah: Bombay 
Jayashri

Halaman muka (searah 
jarum jam dari kiri 
atas): Mendengar alat 
musik India seperti 
table; harmonium; 
sarod; dan santoor 
dipercaya dapat 
menjadi salah satu 
bentuk terapi

RAGAS YANG 
MENYEMBUHKAN

Malkaus
Dimaksudkan untuk 
dinyanyikan di malam hari, 
malkaus merupakan salah satu 
repertoar klasik India tertua

Shree
Dihubungkan dengan Dewa 
Siwa, shree muncul di 
tradisi Hindustani

telah sering dibincangkan, meskipun tidak 
ada bukti yang cukup tentang hal ini.

Dalam repertoar klasik Hindustan, enam 
raga primordial adalah bhairav, hindol, 
deepak, shree, megh dan malkaus, dari mana 
semua raga ini muncul. Dikatakan bahwa 
mendengar hindol dapat membantu anda 
mengobati arthritis; shree dapat membantu 
mengurangi stress dan memicu ketenangan; 
malkaus dapat membantu dalam mengatasi 
demam dan penyakit perut tertentu. 

Beberapa musisi klasik Carnatic dan 
Hindustan telah bereksperimen dengan 
efek obat dari musik. Pemain violin klasik 
Hindustan ternama, Kala Ramnath secara 
teratur berinteraksi dengan anak-anak yang 
menderita kanker di AS, ia memainkan 
mereka dan juga mengirim mereka rekaman 
dari karyanya. Pengasuh mereka telah 
menegaskan bahwa mendengar musik 
ini mampu mengurangi rasa sakit dari 
kemoterapi dan membuat anak-anak ini 
tertidur. Hitham Trust, yang didirikan 
beberapa tahun yang lalu oleh vokalis 
Carnatic Bombay terkenal, Jayashtri, telah 
mendokumentasikan efek dari musik pada 
anak yang menderita austisme. Penelitinya 
telah menegaskan bahwa efeknya sangat 

Hindol
Sebuah raga kuno yang 
berhubungan dengan musim 
semi, hindol berasal dari tradisi 
India utara
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Praktisi Carnatic, TS Sathyavati 
telah menemukan bahwa 
beberapa raga mampu 
meringankan sakit kepala dan 
masalah tekanan darah

luar biasa, yang bermanifestasi selama 
periode waktu tertentu. Berfokus pada musik 
dikatakan mampu membantu anak-anak 
ini secara fisik juga. Jayashtri mengatakan, 
“Setiap anak berkebutuhan khusus yang 
telah berinteraksi dengan saya melakukan 
pendekatan terhadap musik sebagai tujuan 
itu sendiri, yang bagi saya itu luar biasa.”

Professor TS Sathyavati, seorang yang 
juga merupakan praktisi Carnatic ternama, 
telah secara pribadi bereksperimen dengan 
kemampuan terapi dari raga dan menemukan 
bahwa beberapa dari raga mampu membantu 
para pendengar mengurangi sakit kepala 

dan tekanan darah tinggi yang reguler. Raga 
yang dapat membantu meringankan tekanan 
darah tinggi, menurut eksperimennya, 
mencakup sama, shankharabaranam, asaveri 
dan neelambari. Ia kemudian mengingatkan 
tentang penggunaan terapi musik dalam 
isolasi obat-obatan, menyarankan untuk 
berkonsultasi dengan dokter terlepas dari efek 
penyembuhan yang dialami. 

Dr Kirthana Kunikullaya, vokalis Carnatic 
terkenal lain, mengatakan, “Ada ribuan artikel 
tersedia di internet yang berbicara tentang 
kekuatan terapi musik. Ketika seseorang 
sedang belajar, terdapat efek-efek khusus 
dari musik terhadap tubuh dan pikiran 
manusia, dan juga beberapa faktor yang 
harus dipertimbangkan. Kunci, nada, tempo 
dan waktu, contohnya, sesuai dengan selera 
masing-masing – apa yang menarik bagi 
seseorang ketika kecil mungkin tidak menarik 
bagi dia saat ini dan, oleh karena itu, memiliki 
efek yang berbeda sebagai bentuk dari terapi.
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Tarian

Kiri dan 
halaman muka: 
Sepasang pemain 
koodiyattam
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dengan gaya bercerita dan kompleksitas yang berlapis, bentuk 
tarian Sanskerta kuno, koodiyattam merupakan sebuah 
pengalaman yang intens bagi para penonton dan seniman

drAMA dAN 

PENgAbdIAN
OLEH anjana rajan

Karakter dari luar waktu dan dimensi 
kita; suara dan pemandangan yang 
kasat mata setiap hari; dan sebuah 
tontonan yang menantang deskripsi. 
Itulah koodiyattam (terkadang dieja 

kutiyattam), sebuah bentuk tarian Sanskerta kuno 
dari Kerala yang telah didaftarkan oleh UNESCO 
sebagai sebuah Mahakarya Warisan Kemanusiaan 
Tak Berwujud. Kata ‘koodiyattam’ secara harfiah 
memiliki arti ‘beraksi bersama’, tetapi nama 
sederhana dari bentuk tari ini memungkiri lapisan 
kompleknya. Dengan make up yang dramatis, tutup 
kepala dan kostum yang megah, iringan perkusi 
yang unik, masing-masing pemain merupakan 
pengirim pesan dari dunia lain, yang menarasikan 
kisah-kisah dari waktu ketika manusia, tuhan dan 
setan bertemu dan berbaur.

Ciri khas koodiyattam adalah abhinayanya, atau 
teknik acting bergaya, yang menggunakan leksikon 
yang besar dari gerakan tangan, serangkaian 
postur dan gerakan, ekspresi wajah dan mata, 
dan latihan pernapasan. Para drummer, meskipun 
mereka ditempatkan dibelakang aktor, mampu 
mengantisipasi setiap gerakan jari dan setiap 
kilasan mata dari para pemain dan menciptakan 
sebuah soundscape yang dramatis. Penggambaran 
rumit dari alam, bersama dengan penggambaran 
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Tarian

karakter sugestif dari studi psikologis yang cermat 
membuat sebuah pertunjukkan koodiyattam 
menjadi sebuah pengalaman intens bagi para 
penonton dan seniman.

Tema-tema dari permainan ini dirayakan oleh 
penulis naskah Sankrerta yang sebagian besar 
diambil dari kisah-kisah India kuno. Kebetulan, 
bentuk tarian hidup ini juga merupakan tanggung 
jawab bagi sebuah acara yang menyenangkan 
dalam sejarah kesastraan – di awal-awal tahun 
1900, 13 pertunjukkan ini ditemukan dalam tradisi 
koodiyattam yang para ilmuwan anggap ini berasal 
dari Bhasa, yang dianggap sebagai salah satu penulis 
naskah bahasa Sanskerta pertama. Hingga saat ini, 

karya-karya dari dramawan ini telah diasumsikan 
hilang. Sementara pertunjukkan ini masih ada dalam 
repertoar koodiyattam, mereka kini juga diproduksi 
oleh kelompok-kelompok teater kontemporer.

  Awalnya disajikan hanya di koothambalam 
(ruang tari di kuil-kuil Kerala), sebuah pertunjukkan 
koodiyattam terjalin dengan pengabdian. Sebuah 
lampu minyak di depan panggung, di tengah, 
sangat diperlukan. Upacara pembukaan ini 
mencakup penerangan lampu, pemurnian panggung 
dengan menaburkan air, dan mengantar hingga 
menyanyikan pembukaan dari pertunjukkan ini 
serta karakter utamanya. Beberapa gerakann 
dilakukan oleh aktor dibalik tirai genggam. 
Alasan mengapa beberapa upacara ini kemudian 
disembunyikan dari konotasi sakral para penonton 
latar depan.

Salah satu penampilan unik dari pertunjukkan 
ini adalah nirvahana, bagian pembukaan sebelum 
drama ini. Seorang pemain mengingat, dalam 
sekilas, aksi-aksi masa lalu dan berbagai keadaan 
dalam kehidupan si karakter dan kemudian 

Pertunjukkan koodiyattam 
terjalin dengan pengabdian. 
Sebuah lampu minyak di depan 
panggung, bagian tengah, 
sangat diperlukan

Kiri: Eksponen 
koodiyattam Kapila 
Venu melakukan 
pertunjukkan 
panggung

Halaman muka: 
Seorang seniman 
koodiyattam 
melakukan 
makeup sebelum 
pertunjukkan
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Kiri: Akting bergaya 
koodiyattam yang 
digabungkan dengan 
serangkaian ekspresi 
muka dan mata

bawah: Margi Madhu 
Chakyar sebagai 
Ravan dalam sebuah 
pertunjukkan

Halaman muka: Seorang 
senima koodiyattam 
melakukan pertunjukkan 
sebagai Ravana 
sebagaimana para 
drummer memukul drum 
mereka dibelakang layar 

mengarah ke titik dimana pertunjukkan ini dimulai. 
Sang aktor bebas untuk berimprovisasi dalam 
teknik, yang dipinjam dari teks-teks lain untuk 
memperindah penggambaran ini.

Instrumen utama yang mengiringi koodiyattam 
adalah mizhavu, sebuah drum tembaga yang 
dibentuk seperti bejana berbentuk bola dan 
penutup mulut. Dua pemain mizhavu memukul 
drum dengan kedua tangan demi menghasilkan 
serangkaian suara-suara drum, tingkat dan pola 
volume. Intrumen pengiring lainnya mencakup 
edakka, sebuah drum berbentuk jam pasir yang 
dimainkan dengan sebuah tongkat kecil, dan simbal 
logam kecil. Teknik vokal dari koodiyattam ini 
melibatkan sebuah pembacaan ritme yang sangat 
bergaya dari ayat-ayat, menghasilkan suara-suara 
yang panjang. 

Meskipun dipercaya bahwa tradisi dari 
koodayattam ini berasal dari hampir 2,000 tahun 
yang lalu, sumber-sumber dan literatur yang 
tersedia memberikan bukti konkrit bahwa tradisi 
ini telah berusia 1,000 tahun. Kulasekhara Varman, 
seorang raja dari kerajaan Chera yang dipercaya 



J a n u a r i - M a r e t  2 0 1 8   |  65  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Instrumen utama yang mengiringi 
koodiyattam merupakan mizhavu, 
sebuah drum tembaga

telah menguasai wilayah itu selama abad ke-
9, diyakini telah memberikan koodiyattam 
babak baru, memperkenalkan elemen seperti 
vidushaka atau jester, yang ada dalam bahasa 
Malayalam, yang mampu mengocok perut 
penonon dan mengkritik kelemahan-kelemahan 
dalam hidup bermasyarakat. Pembukaan dengan 
gaya humor, komen sosial dan bahasa lokal 
menambahkan lapisan baru untuk bentuk seni 
kuno ini.

Koodiyattam disajikan secara tradisional 
selama beberapa malam – sebuah aksi tunggal 
dari pertunjukkan ini dapat memakan waktu 
lebih dari sebulan. Ini dikarenakan tingkat 

yang tinggi dari elaborasi dalam mimic, yang 
bergantung pada kemampuan improvisasi 
dari para aktor. Saat ini, pemberlakuan ini 
telah diperpendek, para seniman seringkali 
mempertunjukkan ektrak dan kebutuhan 
telah mengarah pada kemajuan baru. 
Contohnya, nangiar koothu – sebuah bagian 
yang dipertunjukkan oleh wanita Nambiar 
– merupakan sebuah penyusun penting dari 
sebuah pertunjukkan koodiyattam. Tujuan 
utamanya adalah untuk menyuguhkan 
nirvahana. Bagaimanapun, dari akhir abad 
ke-20 dan seterusnya, nangiar koothu sering 
ditampilkan sebagai sebuah presentasi mandiri, 
dan para seniman telah mengembangkan 
pertunjukkan tentang karakter-karakter 
wanita yang kuat seperti Draupadi, Sita dan 
Parvati. Para seniman nangiar koothu yang 
terkenal mencakup Usha Nangiar, Indu G dan 
Kapila Venu.
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TEATER

bAru
tarian, drama, inovasi digital, dan gaya yang diambil 
dari India serta seluruh dunia – musik India modern 
memiliki sebuah jalan yang menjanjikan kedepan

PAdA SEbuAh CAtAtAN

OLEH ShraBaSti mallik

Beberapa bulan yang lalu, auditorium 
ini diselimuti kegelatan total, dan saya 
berasumsi bahwa alat peraga sedang 
disusun. Saya sudah siap untuk ikut serta 
dan melihat bagian mana saja dari istana 

Kaisar Mughal Akbar yang sang sutradara seni ingin 
aku melihatnya. Lampu kembali menyala, dan saya 
terpana. Saya melihat shish mahal yang penuh cerita, 
diciptakan kembali sebagai bagian dari musik India. 
Kemudian, Anarkali muncup dari belakang sayap dan 
mebawakan, dengan presis suara yang sempurna, 
lagu ikonik India, Jab pyar kiya toh darna kya. Saya 
mendengarnya dengan penuh suka cita sebagaimana 
sang aktor tidak hanya membuat nada yang tepat 
tetapi juga mengungkapkan serangkaian emosi 
melalui tarian. Karena itulah sang sutradara, Feroz 
Abbas Khan menciptakan kembali panggung dengan 
karya hebat sutradara film India K Asif, Mughal-E-
Azam (1960).

“Tigak banyak pula yang tahun bahwa cerita film 
ini awalnya ditulis sebagai sebuah drama. Jadi acara 
yang terungkap dalam narasi ini sangat teatrikal,” kata 
Khan, yang merupakan salah satu pelopor dari musik 
di India, sebuah bentuk seni yang telah memperoleh 
dimensi yang lebih baru dan inovatif dalam beberapa 
tahun terakhir. Dari narasi yang familiar dan cerita luas 
hingga kiasan-kiasan baru dan inovasi digital, musik 
India telah berkembang sangat jauh.
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Searah jarum jam 
dari atas: Jhumroo 
merupakan musik 
yang didasari 
pada kehidupan 
biduan playback 
ikonik India, 
Kishore Kumar; 
Sebuah adegan 
dari Beauty and 
the Beast; Gandhi 
– The Musical 
difokuskan pada 
aspek yang 
kurang diketahui 
dalam kehidupan 
Mahatma; Sebuah 
adegan dari 
Zangoora
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TEATER

Atas: Sebuah 
adegan dari Gandhi 
– The Musical
Kiri: Sebuah adegan 
dari Mughal-E-Azam
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Musik India tidak lagi hanya terkait dengan 
plot-plot menarik yang melibatkan sebuah ramuan 
drama, romansa dan pesta pora, contohnya. 
Karya Danesh Khambata, Gandhi – The Musical, 
menceritakan kisah hidup Mohandas Karamchand 
Gandhi, yang memilih untuk fokus pada aspek-
aspek yang kurang dikenal dari kehidupan manusia.

Sementara Khan dan Khambata setuju pada 
pentingnya musik yang luar biasa, Khambata 
menggunakan kombinasi eklektik jazz, tradisional 
bhajans India (lagu kebaktian), musik rakyat 
Gujarati dan dubstep! Hal ini menandakan langkah 
yang lain dalam teater musik India – kemunculan 
kembali dari bentuk musik dan tari klasik, rakyat 
dan internasional. “Setiap genre dimaksudkan 
untuk mempertegas emosi dari sebuah adegan 
tertentu. Ketika Gandhiji muncul sebagai 

Sebagai sebuah musik, Mughal-E-
Azam membawa bahkan kerumunan 
non-teater ke auditorium, 
barangkali karena jalan kisahnya 
yang ikonik

seorang pengacara di pengadilan Afrika Selatan 
dan ditegur oleh hakim karena menolak untuk 
melepas sorbannya, seluruh karakter di panggung 
melakukan rutinitas jazz. Demikian pula, sebuah 
sejumlah dubstep pukulan keras menggambarkan 
Aksi Registrasi Asiatik,” ujar Khambata.

Unsur-unsur dari bentuk musik internasional 
juga menemukan ritmenya dalam produksi India. 
Zangoora karya Wizcraft, yang dipentaskan 
di Kingdom of Dreams di Gurugram, Haryana, 
merupakan salah satu dari musik India pertama 
yang menggabungkan sebuah cita rasa dari 
Broadway. Diproduksi oleh Wizcraft, produksi 
yang terinspirasi dari Bollywood ini juga 
mencakup penggunaan hidrolika dan layar LED 
untuk membawa lokasi dan aksi menjadi hidup 
di panggung.  

Dan kemudian terdapat beberapa kisah. 
Sementara Mughal-E-Azam dan Gandhi – The 
Musical menceritakan narasi familiar yang 
berakar di India, narasi internasional populer yang 
mengatasi hambatan bahasa dan latar belakang 
budaya juga menemukan penafsiran baru. Selama 
lebih dari dua tahun, Disney telah membawa 
panggung India versi musik Broadway dari Beauty 
and the Beast dan Aladdin. Meskipun kedua 
cerita ini berasal dari luar negeri, kedua cerita ini 
telah diciptakan kembali oleh para aktor India, 
koreografer dan musisi. “Teater adalah salah satu 
bentuk seni pertunjukkan terkuat di India. Sebagai 
seorang musisi, Mughal-E-Axam membawa bahkan 
kerumunan non-teater ke auditorium, barangkali 
karena jalan ceritanya yang ikonik. Zangoora dan 
Jhumroo, di sisi lain, memikat para penonton untuk 
melihat hal baru. Dan ini baru permulaan,” simpul 
Khambata, berharap bahwa musik India akan 
menarik lebih banyak hati di tahun-tahun yang 
akan datang. 
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mode

Menyatukan para pengrajin tradisional India dan wol merino Australia, ruchika Sachdeva menjadi 
wanita India pertama yang memenangkan Penghargaan Woolmark Internasional pada tahun 2017. 

Ia memberikan anda gambaran ke dalam rancangan filosofisnya

kEbErlANJutAN
SYAIr uNtuk 

OLEH ruchika SachdeVa

Ketika saya pertama kali 
membaca sekilas tentang 
Penghargaan Woolmark 
Internasional, saya teringat 
akan selimut kantha nenek 

saya buat untuk saya ketika saya masih 
bayi. Ia menjahit beberapa lapisan dari sari 
tua dengan jahitan yang cermat.

Adalah pada ingatan berharga 
tersebutlah saya menginspirasi 
penggunaan dari wol merino yang 
diolah untuk membuat benang kantha, 
menggunakan fasilitas daur ulang 
canggih di Mumbai, India. Dengan 
menggabungkan benang ini ke gambaran 
siluet saya, saya menghubungkan urgensi 
dalam menyelesaikan masalah limbah 
dalam fashion dengan teknik daur ulang 

tradisional, serta kepercayaan budaya 
dalam kekuatan spiritual dari kain dan 
dampaknya terhadap kesejahteraan kita. 
Kerajinan artisanal mewujudkan prinsip-
prinsip dari slow fashion, dan karena 
alasan ini saya bekerja dengan para 
penenun di kaki bukit Himalaya dan India 
pusat. Saya mendorong mereka untuk 
mengambil pendekatan yang berbeda 
ke teknik tradisional mereka. Sementara 
saya sangat terpesona dengan teknik 
penjahitan lembut sebagai dasar untuk 
pakaian fungsional layak pakai, di sisi lain, 
saya juga terinspirasi oleh kenyamanan 
dan fleksibilitas yang tak terpisahkan 
dari pakaian tradisional India, khususnya 
dalam pakaian hias saput seperti sari 
dan dhoti.
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Ruchika Sachdeva 
sedang berpose 
dengan trofi 
Penghargaan 
Woolmark 
Internasional 
2017-18, 
ditemani oleh 
dua model yang 
menggunakan 
desain 
kemenangannya
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Dalam koleksi saya, bentuk 
warna-warni semarak akan latar 
energi, diberikan bentuk dan 
tekstur melalui garis-garis

Untuk kolek Penghargaan Woolmark 
Internasional ini, di antara titik awal adalah 
dimana warna-warna digunakan oleh para 
seniman ekspresionis India, Tyeb Mehta (1925-
2009). Ia mengembangkan sebuah bahasa 
visual untuk merefleksikan semangat dari 
India yang baru merdeka. Sangat tertarik oleh 
tanggapan emosional yang dapat dibangkitkan 

oleh warna, Mehta menggunakan serangkaian 
blok warna murni untuk merepresentasikan 
kondisi manusia. Dalam koleksi saya, 
bentuk warna-warna megah dari energi, 
yang diberikan bentuk dan tekstur melalui 
garis-garis kuat dan perawatan wol merino 
yang teliti. 

Untuk siluetnya, inspirasi datang dari 
kostum berputar dari para penari nautch 
dari India (para penari professional yang 
melakukan pertunjukkan bentuk tari 
tradisional) – khususnya, bentuk pas dan 
menyala dari jubah dibandingkan celana 
panjang dan rok. Karya sensual, feminitas 
dan kekuatan dari nautch diterjemahkan 
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Atas dan halaman 
muka: Sebuah 
model yang 
mempertunjukkan 
desain dari 
label desainer 
Sachdeva, Bodice

menggunakan gaya khas rancangan 
Bodice yang berbicara bahasa yang kuat 
dari identitas wanita. Wanita-wanita ini 
mengenakan perhiasan emas dan perak 
yang mampu memantulkan cahaya ketika 
mereka menari, meningkatkan aura cantik 
dan mistis mereka. Dalam koleksi saya, 
benang emas dan perak ditenun menjadi 
wol merino oleh sebuah pabrik Italia, untuk 
memberikannya struktur dan sebuah kilau 
yang sederhana.

Garis dan geometri adalah cakupan 
dari hal menyenangkan dalam proses 
perancangan saya. Untuk koleksi ini, saya 
juga menggambar inspirasi dari seniman 
India, Nasreen Mohamedi (1937-1990), 
yang gaya gambar garisnya, sangat beritme 
dalam pola jaring, telah dideskripsikan 

dari bahan-bahan 
dan warna-warna 

yang digunakan untuk 
pengaplikasian dan 

sebagainya di antaranya, 
koleksi Sachdeva sangat 

merepresentasikan 
wanita modern

Phillip Lim
Desainer fashion asal AS

Manish Malhotra
Desainer fashion India

bodice diunggulkan 
dari segi kemampuan 
beradaptasi, viabilitas 
dan kreativitas yang 
tinggi… kami sangat 

antusias untuk melihat 
bagaimana desain-

desain ini akan diterima 
di pasar global 
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Saya menghubungkan 
kebutuhan dalam menangani 
limbah konsumen dalam fashion 
dengan teknik tradisional yang 
melibatkan daur ulang

sebagai ‘puisi dalam struktur’. Disiplin, 
bahkan keras, karya Mohamedi secara 
bersamaan melepaskan energid an gerakan 
dari fenomena alam melalui garis. Dalam 
hiasa saya, energi ini diinterpretasikan dalam 
banyak cara. Pertama, melalui kerincian yang 
tajam terstruktur dan halus, seperti blok 
lipatan warna geometris. Kedua, potensi 
terhadap satu garis untuk memberikan 
ekspresi bagi pertukaran energi antara 
waktu, ruang, kehidupan manusia dan alam 
dieksplorasi melalui bordir kantha tradisional. 
Di kota Kullu, Himalaya, saya berkolaborasi 
dengan para penenun yang sering mereplika 
sebuah pola dari grafik. Dengan mengabaikan 
grafik, saya menggambar dengan teknik 
tradisional dari pakan tambahan, dimana 
benang ditambahkan dengan tangan antara 
lengkungan dan benang pakan untuk 
membuat pola. Cara ini dapat memungkinkan 
proses yang lebih kolaboratif dan memuaskan 
dalam perancangannya.

Untuk warnanya, saya bekerja dengan 
Bio-Dye di Sawantwadi, Maharashtra, 
yang membuat seluruh warna mereka 
menggunakan sumber alam. Sumber warna 
yang seringkali dianggap sebagai bahan 
dalam Ayurveda, melibatkan partikel tidak 
beracun dan sangat aman terhadap kulit. 
Limbah lumpur dikomposkan dan digunakan 
sebagai pupuk kandang, dan air limbah untuk 
irigasi tanaman.

Di Bodice, pendekatan holistic kita berarti 
bahwa bahkan bahan dari kancing juga Seorang mode menampilkan sebuah desain dari Sachdeva
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disumberkan dari sumber terbaharukan 
seperti batok kelapa, kulit kerang dan 
kayu. Kami berkomitmen terhadap nilai 
estetika serta etnis dalam hal ini. Daripada 
menggunakan proses pemanas polyester 
dan hal lain yang membutuhkan energi 
yang banyak, kami menggunakan ikatan 
untuk membuat lipatan terstruktur 
yang mudah untuk dirawat. Ketahanan 
konsumen juga merupakan hal penting, dan 

sangat banyak hiasan Bodice yang memiliki 
pengencang yang dapat disesuaikan untuk 
memungkinkan perubahan alami dalam 
tubuh manusia.

Sebagai seorang perancang fashion, 
filosofi saya adalah untuk mendukung 
mata pencaharian seniman bahkan saat 
saya merangkul teknologi mutakhir dan 
mengeksplorasi solusi desain inovatif untuk 
mode fashion yang ramah lingkungan. 
Dengan itu dalam pikiran saya, saya mampu 
memenangkan Penghargaan Woolmark 
Internasional, sebuah koleksi untuk 
menghormati benang merino Australia dan 
seniman-seniman India. Dan kemenangan 
saya akan berlanjut untuk menghormati 
kedua hal ini. 

Filosofi saya adalah untuk 
mendukung mata pencaharian 
para seniman bahkan saat saya 
merangkul teknologi yang canggih

Koleksi kemenangan Sachdeva ditampilkan di acara Penganugerahaan Woolmark Internasional 2017-18 
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Sinema
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M ere paas Ma hai. Beberapa 
frasa dalam film-film India 
telah telah menjadi khas 
dan ikonik sebagaimana 
empat kata ini yang 

membuat sang Amitabh Bachchan terpana dan 
menjadi sebuah potongan sejarah sinematik. 
Kata-kata ini diutarakan oleh Shashi Kapoor, 
dari karakter jenius yang memiliki mata 
berkelap-kelip dan tawa hangat, di film 
Deewar (1975). Anak paling muda dari Kapoor 
bersaudara, ia meninggal dunia pada bulan 
Desember 2017 lalu dan meninggalkan sebuah 
warisan megah tidak hanya bagi dunia sinema, 
tetapi juga di ranah yang tidak lain adalah 
cinta pertamanya, teater. 

MEMPERSIAPKAN PANGGUNG
“Ia bergabung ke dalam Teater Prithvi, 
perusahaan teater sang ayah, sebagai seorang 
pemain panggung dan harus bekerja keras, 
belajar akan pekerjaan tersebut, ungkap 

dari sebuah tangan panggung perusahaan teater sang 
ayah hingga menjadi salah satu aktor and sutradara 
terbaik di India, Shashi kapoor hidup dengan hasratnya 
terhadap seni ini, bereksperimen dengan sinema alternatif 
dan telah meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa

gENtlEMEN
SEkAlIguS SEorANg
SEorANg Aktor

OLEH nandini d tripathy
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Sinema

Sanjna Kapoor, putri sang aktor. Ia kemudian 
menjadi manajer produksi, konstum dan 
perancang cahaya dan akhirnya menjadi aktor. 
Dan pada saat itu, teater, menjadi bagian dari 
hidupnya, dan bagian dari dirinya. Kritikus 
film dan penulis, Deepa Gahlot, yang turut 
menulis buku, Prithviwallahs bersama sang 
aktor, menulis sesuatu sebagai penghormatan 
untuk sang aktor, “Tim Teater Prithvi dimulai 

dari kelas ketiga dan hanya makan makanan 
sederhana. Prithviraj Kapoor bercerita 
kepada putra-putranya bahwa mereka adalah 
mazdoors (burh), bukan jagirdars (tuan tanah). 
“Ia menggambarkan sikap temperamen, 
disiplin dan kasih saying Kapoor ketika ia 
tumbuh besar hingga saat ini. 

Dan juga selama magangnya di Teater 
Prithvi dimana sang aktor bertemu dengan 
istri masa depannya, artis Inggris, Jennifer 
Kendal. Sang ayah, Geoffrey Kendal, mengelola 
Perusahaan Teater Shakespearena, yang 
merupakan tempat pemberhentian Kapoor 
saat itu. “Pada tahun 1960-an, orang tua saya 
telah berkeliling negara tersebut bersama 
Shakespearena, mengikuti permainan 
bard bersama mereka,” ungkap Sanjna dan 
menambahkan, “Sudah lama, saya dulu sering 

Kapoor mendirikan sebuah rumah 
produksi yang bernama Filmvalas, 
yang terlihat memberikan sebuah 
suara terhadap sinema alternatif 
dan independen 
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Shabana Azmi
Aktor India

orang-orang yang ia 
tolong, kepeduliannya 

atas kesejahteraan 
dari mereka yang 

bekerja dengannya dan 
kemurahan hatinya 
merupakan aspek 

kepribadiannya yang 
dia sembunyikan dari 

pandangan publik

Amitabh Bachchan
Aktor India

ketika ia berbicara, 
ada yodel yang 
nakal dan halus 
pada suaranya – 
sangat menawan 
dan menghibur

berpikir bahwa mendirikan Teater Prithvi di 
Mumbai merupakan ide sang ibu, dan banyak 
yang berpikir demikian. Bagaimanapun, 
sang bibi Felicity menulis dalam memoarnya 
sebuah surat yang ia terima dari saudara 
perempuannya, yang berkata bahwa sang 
ayah telah kehilangan akalnya dan ingin 
membangun sebuah teater! Saya berpikir, 
ia akan terus giat dalam dunia teater selama 
hidupnya – ia benar-benar mencintainya.” 

LAYAR DAN DIBALIKNYA
Lahir dalam zaman ‘keluarga pertama’ dari 
sinema India, Shashi Kapoor baru berusia 
enam tahun ketika ia melakukan pertunjukkan 
layar lebar pertamanya sebagai artis kanak-
kanak, yang kemudian tampil di film-film 
seperti Aag (1948) dan Awaara (1956). Ketika ia 
tumbuh dewasa, ia diperkenalkan akan dunia 
oleh potongan sejarah lain dari dunia sinema 
– film Dharmputra karya Yash Chopra, yang 

Atas: Sang aktor bersama 
dua dari tiga anak-
anaknya, Sanjna (kiri) dan 
Kunal (kanan)        

Halaman muka: Shashi 
Kapoor dianugerahi 
Penghargaan Dada Saheb 
Phalke pada acara Teater 
Prithvi di tahun 2015
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bawah: Sang 
aktor menerima 
Penghargaan Padma 
Bushan dari Mantan 
Presiden India, 
Pratibha Patil pada 
tahun 2011 

Halaman muka: 
Keluarga Kapoor pada 
pertemuan doa di 
Teater Prithvi

merupakan salah satu dari film India pertama 
yang tentang kisah Pemisahan. Empat tahun 
kemudian, ia bekerja kembali bersama 
Chopra di film Waqt (1965), salah satu film 
Bollywood yang menampilkan banyak 
bintang. Sebagai seorang aktor, Kapoor 
sangat dikenang atas pertunjukkannya 
dalam film-film ikonik seperti Deewar (1975), 
Kabhi Kabhie (1976), Jab Jab Phool Khile 
(1965), Haseena Maan Jayegi (1969), Trishul 
(1978) dan Do Aur Do Paanch (1980).

Kapoor kemudian mendirikan sebuah 
rumah produksi yang bernama, Filmvalas 
yang, tidak seperti film-film RK dari 
saudara laki-lakinya, Raj Kapoor, terlihat 
memberikan suara alternatif dan sinema 
yang independen. Jauh sebelum waktu itu, 
Kapoor mendukung beberapa film-film 
ternama termasuk Junoon (1979) dan Kalyug 
(1981) yang disutradai oleh Shyam Benegal, 

KENANGAN

The Householder (1963)
Kisah dari seorang pria muda 
India bersama istrinya, film ini 
adalah karangan sindiran sosial 
yang diakui secara kritis

Shakespeare Wallah (1965)
Film ini didasarkan pada 
kehidupan dan perjalanan dari 
Geffrey dan Felicity Kendal di 
tahun 50 dan 60-an

Junoon (1978)
Didasarkan pada sebuah cerita 
pendek yang berjudul Ruskin Bond, 
film ini memenangkan Penghargaan 
Nasional untuk Film Fitur Terbaik 

Deewar (1975)
Film Bollywood yang ikonik ini 
memerankan Shashi Kapoor 
dan Amitabh Bachchan 
sebagai saudara
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film Chowringhee Lane (1981) karna Aparna 
Sen yang juga membintangi istrinya, film 
Vijeta (1982) karya Nihalani dan film Utsav 
(1984) karya Girish Karnad.

DI DUNIA INTERNASIONAL
Jauh sebelum tenarnya bintang-bintang 
seperti Om Puri, Anupam Kher dan Priyanka 
Chopra berhasil membuat crossover 
terhadap sinema internasional, Shashi 

Kapoor kala itu sedang bekerja bersama 
sutradara Ismail Merchant dan James Ivory di 
beberapa film-film Bahasa Inggris yang sarat 
kritikan seperti The Householder (1963), 
Shakespeare Wallah (1965), Heat and Dust 
(1983) dan In Custody (1994), dan membuat 
film Siddhartha (1972) bersama sutradara 
Amerika, Conrad Rooks.

Saat ini, Teater Prithvi berdiri megah di 
Mumbai sebagai sebuah simbil dari mimpi 
Prithviraj Kapoor dan kontribusi tak ternilai 
dari keluarga Kapoor terhadap dunia teater 
di India. Anak-anak Shashi Kapoor, Sanjna 
dan Kunal, yang telah menjaga semangat 
Prithvi tetap hidup selama tiga dekade 
ini, sedang memikul warisan keluarga 
dengan sebuah semangat dunia teater yang 
tampaknya mereka warisi dari sang ayah, 
dan juga sang ibu. 

Dengan berkecimpung di dunia 
sinema Inggris serta Amerika, ia 
membangun bagi dirinya sebuah 
repertoar yang beragam sebagai 
seorang aktor
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Apa kesamaan yang dimiliki 
makhana (biji teratai), kamrak 
(carambola/belimbing), bael 
(apel kayu) dan amaranth? 
Selain berasal dari nenek 

moyang yang sama, seluruh bahan masakan 
ini berasal dari zaman kuno – popularitas 
mereka, khususnya dalam konteks India, 
berasal dari fakta bahwa bahan-bahan ini 
juga seluruhnya merupakan bagian dari vrat 
ka khana (makanan selama berpuasa) selama 
perayaan acara seperti dua Navratras, yang 
salah satunya dirayakan selama bulan Maret 
tahun ini. Saat musim berganti, tidak hanya 
cuaca yang mengalami transformasi tetapi 
juga tubuh manusia yang seringkali rentan 
terhadap penyakit. Charak Samhita, sebuah 
teks Sanskerta kuno yang berbicara tentang 
obat tradisional Ayurvedic, menyebutkan 
setiap makanan ini sebagai sumber tidak 
hanya untuk nutrisi bagi tubuh, tetapi juga 
perlindungan terhadap penyakit berbahaya.   

kEbAIkAN YANg dItANAM

dIruMAh
Masakan-masakan ini telah ada selama berabad-abad dan 
masih sama pentingnya bagi kesehatan seperti di masa lalu. 
kami menyelidiki tempat masakan super India yang merupakan 
tambahan penting di rak makanan anda musim ini 

OLEH madhulika daSh

Amaranth 
merupakan makanan 
tambahan yang 
baik untuk sarapan 
anda sebagai bagian 
dari bubut, dan 
dapat dengan baik 
dikombinasikan 
dengan anjeer 
(buah ara) dan 
kacang almond
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barl merupakan obat rumahan 
yang terkenal untuk mengobati 
diare, disentri dan tukak 
lambung, dan juga merupakan 
obat pencuci perut yang ringan

BAEL (APEL KAYU)
Ketika membahas tentang makanan ramah 
usus, tidak ada yang bisa mengalahkan bael. 
Dikatakan bahwa kaisar Maurya, Ashoka, 
menemukan sisi luar biasa dari buah ini 
ketika melakukan sebuah penaklukan, 
seorang petani menawarkannya jus, bukan 
air. Meskipun manfaat buah-buahan ini 
paling cocok untuk bulan-bulan bercuaca 
panas, komposisi vitamin, mineral dan 

antioksidannya yang kaya membuatnya 
menjadi sebuah makanan yang baik 
dikonsumsi di semua musim. Baik itu 
sebagai konsentrat, penyedap dalam 
makanan pencuci mulut atau sebagai 
murabba (dalam bentuk manisan), buah 
ini merupakan obat rumahan yang sangat 
terkenal untuk mengobati diare, disentri dan 
tukak lambung, dan merupakan obat cuci 
perut yang manjur.
Manfaat: Menjadi masalah lokal selama 
ribuan tahun di India, buah ini terkenal tidak 
hanya dalam nilai obatnya, tetapi juga dalam  
keutamaannya sebagai pendingin alami

Kanan: Teh bael

Atas: Diiris dan 
dimaniskan, 
bael dapat juga 
dimakan sebagai 
makanan ringan

Halaman muka: 
Bubur Amaranth 
dengan buah 
blueberry 
dan kenari 
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Kaya akan besi, zinc, kalsium, 
fosfor dan serat, amaranth memiliki 
nilai nutrisi yang lebih dari quinoa 
dalam hal kandungan nutrisi

AMARANTH
Sebelum disanjung sebagai makanan 
super di dunia modern, amaranth – dan 60 
macamnya – mirip dengan ramuan ajaib yang 
menyimpan keanehaan penuaan di daerah 
teluk. Juga dikenal dengan nama rajgira atau 
ram dana, Ayurveda menganggap buah ini 
sebagai sebuah tambahan penting untuk 
makanan dan merekomendasinya bagi 
mereka yang menderita anemia. Dalam hal 
kegunaannya sebagai bahan masakan, buah 
ini masih menjadi tanaman unggulan tidak 
hanya sebagai produksi segar, tetapi juga 

sebagai biji-bijian kering untuk memberikan, 
pada dasarnya, asupan yang cocok dari 
sereal sarapan instan. 
Manfaat: Kaya akan besi, zinc, kalsium, 
fosfor dan serat, amaranth memiliki nilai 
manfaat yang lebih tinggi dari pada quinoa 
dalam hal nutrisi.

MAKHANA (BIjI TERATAI)
Kapan dan bagaimana diketahui bahwa biji 
teratai mungkin menjadi sumber protein 
dan pati vegetarian terbaik sangat sulit 
untuk dikatakan, tetapi jika kita bersumber 
pada teks kuno India, maka makhana – 
juga dikenal sebagai kacang rubah – telah 
dipanen di India selama beberapa abad 
sekarang. Mekar di sekitar awal musim 
dingin, bola-bola putih kecil ini merupakan 
cemilan renyah yang paling awal dikenal 
dan dikumpulkan untuk alasan yang sama 
selama era kuno sebagaimana makanan 
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ini dikonsumsi saat ini: pereda rasa 
lapar dan nutrisi. Fakta bahwa masakan 
ini memiliki tingkat sodium dan lemak 
jenuh yang rendah membuatnya menjadi 
makanan ringan yang baik dikonsumsi, 
dan makanan ini juga menjadi bahan lezat 
dalam masakan India, penggabungan yang 
baik dari kentang dan kari.
Manfaat: Makanan ini secara alami lebih 
unggul dari kacang almond, kenari dan 
kacang mete dalam kandungan gula, 
protein, asam askorbat dan fenol.

KAMRAK (CARAMBOLA)
Di samping bentuk bintangnya, kamrak 
kuning keemasan ini merupakan citarasa 
sebaguna yang sangat cocok selama 

Kiri: Semangkuk 
makhana bakar 
(biji teratai)

bawah: Segumpal biji 
kacang polong dan 
bunga teratai

Halaman muka: Satu 
porsi kamrak tiramisu

Kamrak merupakan sumber yang 
baik dari antioksidan, Vitamin C, 
Vitamin b, potassium, tembaga 
dan serat, dan rendah akan 
kandungan gula dan asam
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MUSAMBI, AAM AUR 
KAMRAK KA PANNA
Bahan-bahan: 1 kamrak; 2 
mangga mentah; 1/2 musambi; 
3 sdm gula; 1/4 sdt biji jintan, 
dipanggang dan digiling; 1/2 
sdt garam hitam; 3 daun mint 
segar, lebihkan satu daun untuk 
hiasan; sedikit garam

Cara membuat: Kupas, rebus 
dan tumbuh dua manga 
mentah dan sisihkan. Iris tipis 
kamrak dan pisah seperempat 
bagian untuk hiasan. Semai 
dan jus musambi. Giling/
blender manga mentah yang 
telah ditumbuk, irisan kamrak 
dan jus musambi dalam satu 
wadah, tambah gula, bubuk biji 
jintan panggang, garam hitam, 
daun min, garam biasa, dan 
air secukupnya. Hiasi dengan 
daun mint dan irisan kamrak, 
sajikan dingin.

transisi musim menuju musim panas. Buah ini 
dapat dimakan mentah atau matang, dibuat 
menjadi chutney, diubah menjadi minuman, 
digulung menjadi permen kecil dan dapat 
dinikmati dengan garam, dan sebagainya. Di 
dapur kontemporer, buah ini juga digunakan 
sebagai sebuah penyedap dalam masakan 
penutup. Ketika membahas tentang kuliner 
tradisional India, berbagai jenis rasam di India 
Selatan berbahan buah yang memiliki profil 
rasa yang menarik ini. 
Manfaat: Buah ini merupakan sumber yang 
kaya dari antioksidan, Vitamin C, Vitamin B, 
potassium, tembaga dan serat, dan rendah 
gula dan asam. Buah ini masih menjadi 
salah satu obat rumahan terbaik untuk 
beberapa penyakit. 
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MASA dEPAN
kereta api berkecepatan tinggi pertama India, yang menghubungkan Mumbai dan 

Ahmedabad, berjanji untuk mengantarkan berbagai manfaat dan peluang
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sektor transportasi khususnya. Sebagai bagian 
dari proses berkelanjutan ini, pemerintah 
memulai tahun lalu dengan sebuah proyek 
baru – kereta api peluru berkecepatan 
tinggi India pertama yang menghubungkan 
Mumbai dan Ahmedabad. Pondasi baru untuk 
proyek ambisius ini diletakkan pada tanggal 
14 September 2017 lalu di Sabarmati oleh 
masing-masing Perdana Menteri India dan 
Jepang, Shinzo Abe. Proyek ini telah berhasil 
membuat semua pihak gembira, bahkan 
debat tentang pro dan kontra dari proyek ini 
masih berlangsung. 

Pertama dan yang paling utama, saya pikir 
penting untuk mengklarifikasi kesalahpahaman 
bahwa kereta peluru ini mematok biaya tinggi 
bagi penumpang. Meskipun tidak ada keraguan 
bahwa kereta api ini nanti akan secara efisien 
berfungsi sebagai mode alternatif perjalanan 
bagi mereka yang telah memiliki pilihan untuk 
melakukan perjalanan via udara, kereta api 
ini juga akan menjadi sangat bermanfaat bagi 
orang-orang yang memiliki gaya hidup lebih 
sederhana di kota-kota kecil seperti Virar, 
Boisar, Vapi, Valsad, Bilimora, Anand, Bharuch, 
dll. Penelitian dari Kereta Api Berkecepatan 
Tinggi (HSR) Jepang ini menunjukkan bahwa 
dampat dari HSR dalam produktivitas ekonomi 
lebih tinggi di wilayah metropolitan. Para 
penumpang yang melakukan perjalanan dari 
tempat-tempat tersebut oleh karena tidak 
hanya akan menerima manfaat langsung dari 
pengurangan waktu perjalanan tetapi juga 
akan menarik kegiatan baru dan membantu 
perluasan pasar di kota-kota kecil tersebut. 
Stasiun yang dihubungkan via HSR akan 
menarik lebih banyak orang, bisnis dan industri 
dikarenakan aksesibilitas yang meningkat, yang 
pada akhirnya mengarah kepada peningkatan 
nilai lahan dan properti. Sementara dampak 
positif dari HSR kemungkinan besar akan 
diapresiasi segera setelah proyek ini beroperasi, 
dampak positif dari HSR pada pembangunan 

Transportasi merupakan salah satu 
factor penting yang menentukan 
kemajuan suatu negara. Dan 
kini bukan tanpa alasan bahwa 
transportasi seringkali disebut 

sebagai ‘garis hidup’ dari suatu negara. India, 
negara dengan ekonomi terbesar ketujuh, 
kini telah memantapkan dirinya sebagai 
negara yang tumbuh paling cepat di dunia. 
Untuk mempertahankan laju pertumbuhan 
ini, pemerintah India telah telah banyak 
berinvestasi dalam membangun infrastruktur 
dan transportasinya. Selama dua dekade, 
banyak inisiatif – termasuk proyek jalan raya 
segi empat emas, Koridor Pengangkutan Rel 
Khusus dan sejumlah proyek Rel Kereta Api 
Metro – telah dilakukan oleh pemerintah dalam 



KEMAJUAN

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  90  |  J a n u a r i - M a r e t  2 0 1 8

Pada tingkat mikro, kereta api 
peluru ini akan memiliki dampak 
signifikan pada pasar lahan 
dan properti

Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada Upacara Peletakan Tanah dari kereta api peluru ini di Ahmedabad tahun lalu

Jepang secara keseluruhan tidak bis dipungkiri lagi. 
Kami berharap dan bercita-cita untuk meniru hal 
yang sama di India.

Analisis biaya merupakan sebuah subjek 
dimana banyak pertimbangan telah dilakukan, dan 
akuisisi dari pinjaman 880 miliar Rupee dengan 
Bungan 0.1 persen dari Jepang secara luas dipuji. 
Dampak kelebihan dari HSR pada ekonomi lokal 
cenderung sangat besar. Proyek ini membutuhkan 
banyak pekerja terampil dan semi terampil, dan 
oleh karena itu akan menghasilkan peluang kerja 
selama fase konstruksinya. Ketika operasi dimulai, 
keuntungan langsung dari berkurangnya waktu 
perjalanan akan menghasilkan peningkatan output 

dan produktivitas di tingkat makro. Pada tingkat 
mikro, kereta api peluru ini akan memiliki dampak 
yang signifikan pada pasar lahan dan properti, 
serta industri wisata.

Masalah lain yang telah dibahas adalah 
tentang akuisisi lahan. Perusahaan Kereta 
Api Berkecepatan Tinggi Nasional (NHSRCL) 
mengakui bahwa lahan merupakan sumber 
daya alam yang paling penting dan akan terus 
memiliki relevansi sosial, ekonomi dan simbolis 
yang besar di India. Pada tahap awal proyek ini, 
kebutuhan lahan dikurangi dengan membuat 
jalur kereta api lebih tinggi. Dari 508 km 
lintasan – jarak antara Ahmedabad ke Mumbai 
– 92% dari lintasan (467) dinaikkan. Sisa 21 km 
lintasan yang mencakup Mumbai dan daerah 
pinggirannya telah dirancang di bawah tanah. 
Lahan yang diperlukan, oleh karena itu, telah 
secara drastic dikurangi. Kami telah menurunkan 
ukuran lebar yang dibutuhkan menjadi 17.5 meter, 
dibandingkan 35-40 meter yang digunakan oleh 
lintasan kereta api konvensional.
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