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Festival la darcha

Festival ini sudah dirayakan sejak tahun 1980 
sebagai sebuah lambang keunikan dan semangat 
budaya dari kawasan Himalaya. Dimulai dengan 
memperkuat jalinan perdagangan antara wilayah 
perbatasan, festival ini sekarang menjadi alasan 
untuk mempromosikan hubungan pertemanan 
dan pemahaman sosial diantara warga yang 
tinggal disekitar Himalaya. 

Where: Kaza, Himachal Pradesh 

agustus 15, 2019

idul adha
Salah satu perayaan terbesar dalam kalendar Islam, 
Idul Adha merayakan semangat dari pengorbanan 
dan kebajikan. Festival ini juga melibatkan kegiatan 
membagi-bagikan jajanan manis dan makanan ringan 
di antara sesama teman dan keluarga
Where: Diseluruh dunia

11
to 12 agustus,

2019

teej  

Didedikasikan untuk dewi Parvati, festival ini dirayakan selama 
bulan-bulan di musim hujan dan merayakan musim hujan yang 
disertai dengan pernikahan dewa Shiva dan dewi Parvati.
Where: Di seluruh penjuru India

agustus, 2019

3
Acara mendatang 

di seluruh India

Bunga 
rampai
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hari kemerdekaan
Dirayakan dengan semarak dan 
antusiasme diseluruh negri, hari ini 
menandakan kemerdekaan India 
dari penjajahan Inggris setelah 
Parlemen Inggris menyerahkan 
Undang-Undang Kemerdekaan 
India di tahun 1947.  
Where: Di seluruh India

agustus 15 2019

onam

Awalnya dimulai sebagai 
perayaan panen, Onam 
merupakan salah satu 
acara terbesar di India 
selatan. Sorotan utamanya 
mencakup Vallam Kali 
(lomba perahu), Pulikali 
(tarian harimau) dan 
Pookkalam (rangkaian 
bunga)
Where: Di seluruh Kerala 

september 1 Hingga 13, 
2019

rakshabandhan 

Perayaan populer ini dirayakan di 
seluruh wilayah di India dan melibatkan 
kaum para suster secara simbolis 
memperkuat ikatan kepedulian, 
perlindungan dan tanggung jawab 
dengan saudara-saudara mereka.
Where: Di seluruh India Utara

agustus, 2019

15

ganesh chaturthi

Perayaan ini dirayakan untuk memperingati hari 
lahirnya Dewa Ganesha. Patung-patung dewa 
ditempatkan di rumah-rumah di seluruh wilayah 
ini dan perayaan sepuluh hari ini diakhiri dengan 
patung-patung tersebut ditenggelamkan ke 
dalam badan air.
Where:  Maharashtra, Gujarat dan Karnataka 

september, 
2019

2
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Ketika jutaan orang India bersatu untuk memberikan suara mereka pada apa yang disebut, salah 
satu perayaan demokrasi terbesar, kami melihat apa arti hasil mandat ini bagi kepemerintahan yang 
stabil dan transparan. Kami kemudian menelusuri Osaka di Jepang, tempat untuk pertemuan G20 
tahun 2019, untuk mengerti pendirian resolusi dan pendekatan inovatif yang menghadirkan India 
yang baru dan citra yang meningkat terhadap masyarakat diplomatik global. Kami juga menganalisa 
bagaimana kebijakan asing negara ini telah berhasil beradaptasi dengan skenario diplomatik 
multilateral yang terus berubah dengan cepat di abad ke-21 ini.

Asosiasi India dengan seni berakar dari sebuah warisan artistik yang dimulai sejak berabad-abad 
yang lalu, sebuah warisan yang telah hampir secara sempuran dipelihara sebagaimana warisan 
ini dengan hati-hati diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sebuah warisan yang telah 
berhasil untuk menarik perhatian global karena dikuratori dan dipertunjukkan secara ahli oleh 
Indian Pavilion pada Venice biennale tahun 2019. Kami kemudian melakukan perjalanan pulang 
untuk merasakan nenek moyang budaya yang indah dari Kolkata; warisan Lucknawi dari ibukota 
Bengali merupakan sebuah bukti dari Wajid Ali Shah, Nawab dari Awadh dan kami meminta cicit 
buyut Nawab, Shehenshan Mirza membimbing kami melalui mini Lucknow-nya Kolkata.

Kami mengunjungi kembali berbagai pentujukan teater dan sinematik yang membuat mendiang 
Girish Karnad, aktor, penulis dan penulis naskah menjadi jawara masyarakat dan kemudian 
melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri Perayaan Film India yang mempertunjukkan 
kecemerlangan sinematik India kepada dunia. 

Untuk bagian foto, kami melakukan perjalanan singkat ke seluruh dunia pada perayaan Hari 
Internasional Yoga dan merasakan banyak warna dari ketaatan globalnya. Kami kemudian 
menemani koki selebriti, Sarah Todd, sebagaimana ia mengizinkan makanan lezat untuk diambil 
dan membimbingnya melalui tur lezat dan semarak ke kota Ahmedabad, Gujarat. Ketika trekking 
menjadi salah satu mode perjalanan pertualangan yang paling digemari saat ini, kami berbicara 
dengan berbagai organisasi yang memimpin upaya untuk menjaga Himalaya yang indah dan megah 
ini bersih, hijau dan bebas sampah untuk generasi yang akan datang. Kami menelusuri perjalanan 
dari kain tradisional yang disebut dengan Mashru, yang, selama bertahun-tahun telah ditemukan 
kembali sebagai tekstil yang anggun yang meliputi kenyamanan dari bahan kaps dan sutera yang 
elegan. Kami kemudian melihat kemajuan dan prestasi dari pemuda India pada arena olahraga 
menembak dengan medali Olimpiade perunggu, Gagan Narang

Terakhir, kami berbicara dengan beberapa wirausahawan terbesar yang telah 
memicu pertumbuhan ekonomi India dengan cita-cita visioner dan ambisi 
yang tak terpadamkan. Kami juga kini mengerti bagaimana mentalitas desain 
dari setiap orang India berbeda namun sangat serupa. Sebagai salah satu 
dari peradaban tertua, kami mencoba dan memahami bagaimana kemajuan 
intelektual selama berabad-abad  telah mendefinisikan “desain India”. 

Raveesh Kumar

Kata pengantar
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Kuat dan
seimbang

IndIA dI OsAkA

Dari perdagangan digital dan peraturan anti-
korupsi, dan kebijakan lingkungan untuk kemajuan 
ekonomi, india mengambil sikap kuat pada 
pertemuan g20 osaka. mantan Duta besar bhaswati 
mukherjee menyorot beberapa poin penting

dipahami sebagai mekanisme 
internasional untuk tata 
kelola global, G20, yang 
mencakup seluruh negara-
negara ekonomi utama, 

telah, dari waktu ke waktu, berkembang 
menjadi salah satu pengelompokan 
ekonomi dan keuangan paling kuat. 
Secara resmi dikenal sebagai “Pertemuan 
Pasar Keuangan dan Ekonomi Dunia” 
dan mewakili lebih dari 80 persen dari 
PDB global, G20 telah melakukan upaya-
upaya terus menerus untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi global yang 
kuat. Pada pertemuan baru-baru ini, 
fokusnya telah berubah untuk mencakup 
serangkaian isu-isu global, termasuk 
perubahan iklim dan energi, kesehatan, 
kontra-terorisme dan migrasi.
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Para pemimpin 
negara-negara 
anggota pada 
Pertemuan G20 di 
Osaka, Jepang

keseimbangan yang sempurna
Pertemuan G20 yang digelar pada tanggal 
28 dan 29 Juni 2019 di Osaka, Jepang, 
merupakan pertemuan yang pertama 
kali digelar di Jepang di bawah Perdana 
Menteri, Shinzo Abe. Delapan tema 
telah dipilih untuk diskusinya termasuk 
“Ekonomi Global”, “Perdagangan dan 
Investasi”, “Inovasi”, “Lingkungan dan 
Energi”, “Ketenagakerjaan”, “pemberdayaan 
Perempuan”, “Pembangunan” dan 
“Kesehatan”. Sementara pertemuan ini 
dibayangi oleh perang dagang AS-Cina, 
bagi India, pertemuan ini menandai 
keberhasilan diplomatik yang 
kuat. Dari berdiri di hadapan 
tekanan dari AS, menentang 
perubahan dalam perdagangan 
digital yang didukung oleh lebih 
dari 50 negara dan menyorot 

isu korupsi, Perdana Menteri Narendra 
Modi muncul sebagai suara yang kuat. 
Apa yang juga menjadi penting adalah 
sikap seimbangnya yang sempurna ketika 
membahas keterlibatan bilateral dengan 
negara-negara superpower utama. PM Modi 
menggelar serangkaian pertemuan dengan 
para pemimpin dunia, secara individu dan 
juga kelompok, di sela-sela pertemuan ini. 
Sang PM menggelar pertemuan-pertemuan 
dengan presiden Cina dan Rusia, dan 
dengan Presiden AS, Donald Trump dan 
pemimpin Jepang, Shinzo Abe.

pertemuan g20 pada tahun 2022, yang akan digelar 
oleh india, akan menandai kemunculan india 
sebagai sebuah kekuatan global yang penting
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 Bawah (kiri ke kanan): 
Presiden AS, Donald Trump 

bersama PM Jepang, Shinzo 
Abe, dan Perdana Menteri 

India, Narendra Modi, selama 
pertemuan trilateral; Presiden 

Turki, Recep Tayyip Erdogan 
bersama Perdana Menteri 

India, Narendra Modi sebelum 
pertemuan dimulai

Fokus india
Perspektif India disorot oleh “sherpa” India 
untuk G20, Uni Menteri Perdagangan 
saat itu, Suresh Prabu, dalam interaksi 
medianya setelah pertemuan ini. Sebuah 
“sherpa” merujuk pada sebuah perwakilan 
personal dari kepala negara yang 
mempersiapkan dirinya pada pertemuan 
internasional. Pembahasan India mencakup 
kepentingan kualitas infrastruktur dan 
dalam keuangan global hingga komitmen 
dalam mengaplikasikan standar-standar 
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FAFT) yang 
baru-baru ini ditetapkan untuk aset 
virtual. Pengukuran anti-korupsi pada 
tingkat global juga digarisbawahi. Di 
bidang perubahan iklim, India membahas 
masalah mitigasi serta adaptasi. Migrasi, 
yang merupakan tantangan manusia, 
juga secara luas dibahas. Pada akhirnya, 
PM Modi menyorot peran inovasi baru 
India (“Sabka Saath, Sabka Vikaas”) 
untuk membuat perubahan dengan 
cara yang menguntungkan semua. 

Komune Osakan sebagian besar selaras 
dengan pembahasan-pembahasan inti 
ini, termasuk isu-isu rumit tentang 
perubahan iklim. Sebuah paragraf terpisah 
dimasukkan pada Deklarasi Osaka 
untuk membawa AS masuk. Paragraf ini 
menyatakan antara lain: “Amerika Serikat 
menegaskan kembali keputusannya untuk 
mundur dari Perjanjian Paris karena hal 
ini merugikan pekerja Amerika dan para 
pembayar pajak.”

kebuntuan perdagangan 
digital
Masalah lain yang diperdebatkan adalah 
inisiatif Jepang untuk mengedarkan teks 
“ambil atau tinggalkan” pada perdagangan 
digital untuk seluruh negara-negara G20 
yang meminta persetujuan dari Osaka 
Track untuk mempromosikan negosiasi 
plurilateral antara 50 negara dalam 
perdagangan digital. Tujuannya adalah 
untuk memperkenalkan aturan menyeluruh 
untuk memfasilitasi penghapusan 

Pada akhir pertemuan G20 
Osaka, Perdana Menteri 
Narendra Modi telah memiliki 
20 keterlibatan. Keterlibatan 
tersebut mencakup sembilan 
bilateral (Australia, Brasil, 
Jerman, Indonesia, Jepang, 
Korea Selatan, Arab Saudi, 
Turki dan Amerika Serikat), 
dua trilateral (Jepang, India, 
AS serta Rusia, India, Cina) dan 
juga sebuah pertemuan tak 
resmi bersama para pemimpin 
negara-negara BRICS

Meningkatkan 
jangkauan
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 atas (kiri ke kanan): 
Perdana Menteri, Narendra 
Modi bertemu dengan 
Mohammed Bin Salman 
Al Saud, Putra Mahkota 
Arab Saudi, pada sela-sela 
Pertemuan G20; Presiden 
Rusia, Vladimir Putin, 
Perdana Menteri India, 
Narendra Modi dan 
Presiden Cina, Xi Jinping 
berpose pada sebuah foto 
bersama

sebuah hal penting yang dibawa pulang oleh india adalah 
persetujuan g20 dari saran india bahwa “perlawanan melawan 

korupsi harus dilakukan di seluruh tingkat oleh seluruh negara g20”

aliran data, penghapusan larangan 
lokalisasi data dan cloud computing. 
Negosiasi-negosiasi pada perdagangan 
digital ini tidak pernah disetujui oleh 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 
India, bersama dengan Afrika Selatan 
dan Indonesia, memboikot Osaka Track. 
Negara-negara ekonomi berkembang 
merasa bahwa Osaka Track akan secara 
fundamental merusak prinsip-prinsip 
inti WTO untuk mencapai keputusan 
berdasarkan konsensus. Sebaliknya, teks 
kompromi ini diajukan oleh India dan 
Afrika Selatan. Para pemimpin G20 sepakat 
pada sebuah Deklarasi terkait “Inovasi: 
Digitalisasi, Data dan Aliran Bebas dengan 
Kepercayaan”. Hal ini memastikan bahwa 
G20 akan memasukkan tuntutan India dan 
Afrika Selatan untuk “mencapai sebuah 
masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, 
aman, dapat dipercaya dan inovatif 

melalui digitalisasi dan mempromosikan 
aplikasi dari teknologi-teknologi yang 
muncul”. India dan mayoritas besar dari 
negara-negara berkembang bersikeras 
untuk memasukkan bahasa pada “peran 
penting yang dimainkan oleh penggunaan 
efektif dari data, sebagai pendukung 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan 
dan kesejahteraan sosial. Negara-negara 
berkembang mengungkapkan ketakutan 
mereka bahwa mereka akan ditolak “ruang 
kebijakan” akan industrialisasi digital 
mereka melalui kesepakatan plurilateral 
yang diusulkan dalam perdagangan 
digital. Sikap yang kuat yang diambil India 
dan negara-negara berkembang lainnya 
memasrikan bahwa pada deklarasi akhir 
dari pertemuan ini, bahasa yang disetujui 
mencatat: “Kami menegaskan dukungan 
kami akan reformasi WTO yang diperlukan 
untuk meningkatkan fungsinya”.
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untuk kepentingan bersama”. 
Setelah diskusi bilateral antara 
Presiden Trump dan Xi Jinping, 
sebuah terobosan tampaknya 
telah muncul pada pada perang 
dagang antara AS dan Cina, 

bersama dengan pelonggaran larangan 
AS terhadap Huawei. Apakah itu akan 
mengarah pada kesepakatan final antara 
AS dan Cina, akan lebih jelas terlihat pada 
Pertemuan G20 selanjutnya. Sementara 
itu, sebuah pertemuan singkat digelar di 
sela-sela pertemuan antara Presiden AS, 
Donald Trump dan PM Modi. Briefing paska 
pertemuan oleh menteri luar negeri, Vijay 
Gokhale memberikan kesan bahwa Perdana 
Menteri India berdiri pada pendiriannya. 
India tidak berkomitmen pada seruan 

 Bawah: (Dari kiri) 
Presiden Cina, Xi Jinping, 
Presiden Rusia, Vladimir 
Putin, Presiden Brazil, 
Jair Bolsonaro, Perdana 
Menteri India, Narendra 
Modi dan Presiden 
Afrika Selatan, Cyril 
Ramaphosa berjabat 
tangan sebagaimana 
mereka berpoto selama 
pertemuan BRICS pada 
Pertemuan G20 di Osaka

tantangan 5g
Isu yang difokuskan lainnya terkait dengan 
teknologi 5G, di latar belakang permintaan 
oleh AS bahwa negara-negara harus 
melarang jaringan telekomunikasi utama 
jaringan 5G Huawei. Pada briefing media 
resmi, dinyatakan bahwa India dan AS akan 
memanfaatkan “kapasitas India dalam 
pengembangan teknologi dalam start-
up dan desain dan Sillicon Valley, serta 
perannya dalam membangun teknologi 5G 

pm modi mengadakan serangkaian 
pertemuan dengan para pemimpin dunia, 

secara individu dan kelompok, di sela-sela Ktt
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administrasi Trump untuk melarang rencana 
Huawei untuk meluncurkan 5G di negaranya. 
India mengatakan bahwa keputusan ini 
akan diambil dengan mempertimbangkan 
kepentingan bisnis dan keamanan negaranya. 
Menyarankan agar korupsi disingkirkan dari 
masyarakat, delegasi India mengatakan, 
“perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan 
pada seluruh tingkatan oleh seluruh negara-
negara G20 dengan melawan dan memastikan 
bahwa setiap negara G20 harus memiliki 
hukum yang diterapkan”. Deklarasi Osakan, 
dengan demikian, memasukkan seluruh ajuan 
India pada seluruh isu-isu utama. Deklarasi ini 
menyorot bahwa diplomasi hyper energentik 
India yang baru akan menghasilkan sebuah 
jejak global yang lebih besar bagi negaranya. 

Transisi, yang juga terlihat jelas di 
Osaka, bukan hanya merupakan 
ekspresi dari keyakinan diri India 
yang lebih besar tetapi juga didorong 
oleh ambisi untuk menjadi pembuat 
aturan, bukan hanya pengambil 
aturan. Sementara kepercayaan 

diri India yang baru dalam mengambil sikap 
tentang masalah-masalah internasional 
pertama kali terlihat pada pertemuan G20 
tahun 2018 yang digelar di Buenos Aires, 
Argentina, tahun ini, posisi tersebut menjadi 
lebih kuat. Pertamuan G20 pada tahun 2022, 
yang akan digelar oleh India, akan melengkapi 
transisi ini dan menandai kemunculan India 
sebagai kekuatan global yang penting.

india membahas masalah perubahan iklim 
(mitigasi dan adaptasi) dan migrasi sebagai 

tantangan manusia

Perdana Menteri 
Narendra Modi 
disambut oleh 
para anggota dari 
diaspora India di 
Osakan selama 
kunjungannya 
ke Jepang untuk 
menghadiri 
Pertemuan G20 2019

Bhaswati Mukherjee merupakan Duta Besar 
India untuk Belanda dari tahun 2010 hingga 
2013. Ia juga merupakan Delegasi Permanen 
dari India untuk UNESCO dari tahun 2004 
hingga 2010. Ia mengajar di Institut Pelayanan 
Asing dan di universitas-universitas berbeda 

tentang berbagai isu mulai dari kebijakan asing, pelucutan 
senjata dan urusan strategis.
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abad 
ke-21

kebIjAkAn 
AsIng IndIA dI

seiring dengan berubahnya tatanan dunia, negara 
ini merencanakan sebuah kursus inklusif yang 
baru dalam hubungan diplomatisnya, kata mantan 
duta besar, anil Wadhwa

kebijakan asing India 
pada abad ke-21 telah 
didominasi oleh upaya 
untuk menciptakan sebuah 
lingkungan yang aktif 

pada negara-negara tetangganya dan 
dunia, yang memungkinkan ekonomi 
untuk tumbuh, masyarakat untuk 
berkembang dan kekuatan lunaknya 
untuk berkembang – sebagaimana 
negara dari populasi sebesar 1.3 
miliar jiwa ini mencari tempat yang 
layak di negara-negara lain. Setelah 
hampir tiga dekade dari reformasi dan 
keterbukaan diri kepada dunia luar, 
India menghadapi tantangan-tantangan 
baru bagi keamanan dan kebutuhan 

akan aliran modal, teknologi, gagasan 
dan inovasi untuk transformasinya yang 
terus dipercepat. Tingkat perdagangan 
yang meningkat, aliran tenaga kerja 
dan teknologi, dalam sebuah dunia 
yang semakin saling terhubung 
telah memastikan bahwa India harus 
mengamankan pasokan energinya, 
memperoleh sumber daya alam yang 
penting bagi pembangunan, memelihara 
komunikasi jalur laut terbuka, mencari 
peluang perdagangan dan investasi di 
luar negeri sambil membuka diri ke dunia 
luar, dan bekerja melalui institusi-institusi 
multilateral untuk mengamankan sebuah 
pengaturan yang berdasarkan aturan dan 
perdagangan bebas dan rezim investasi.
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Perdana Menteri 
Narendra Modi 
(barisan depan ketiga 
dari kiri) bersama 
dengan para kepala 
negara lainnya pada 
pertemuan Organisasi 
Kerjasama Shanghai 
do Bishkek di bulan 
Juni 2019

Satu dekade terakhir telah menyaksikan 
dunia mengubah karakternya – dominasi 
satu-satunya kekuatan super – Amerika 
Serikat telah ditantang oleh sebuah 
kekuatan distribusi yang baru dalam sistem 
internasional, dan Cina telah bangkit 
sebagai negara penantang dominasi AS. 
Bidang-bidang baru dari konflik yang 
berdasar pada dominasi teknologi dan 
kemampuan untuk mengembangkan secara 
eksponensial pada kekuatan kecerdasan 
buatan, Internet of Things, 
pembelajaran mesin dan robot 
bahkan ketika perubahan iklim, 
kerawanan makanan dan terorisme 
mengancam untuk mengganggu 
kemajuan umat manusia. 

India selalu berkonsentrasi pada 
lingkungan terdekat dan pinggirannya 
untuk mengamankan lingkungan yang 
stabil untuk pertumbuhannya. Asia Selatan, 
khususnya, memiliki tempat khusus dalam 
kebijakan luar negeri India. India sedang 
bekerja dalam membangun hubungan yang 
lebih kuat dengan Sri Lanka, Bangladesh, 
Bhutan, Nepal, Myanmar, Maladewa dan 
Pakistan. India juga sedang mencoba 
untuk memelihara keseimbangan dalam 

india, Cina, Jepang, selandia baru dan Korea selatan 
bersama dengan asean terlibat dalam Kemitraan 
Kerjasama ekonomi Komprehensif regional
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Bawah: Perdana Menteri 
Modi berangkat dari 
Kolombo setelah berhasil 
menyelesaikan kunjungan 
satu harinya ke Sri Lanka 
pada bulan Juni 2019

hubungannya dengan Cina. Di sisi 
bilateral, perselisihan Doklam dengan 
Cina telah diredamkan setelah 
pertemuan puncak antara kedua 
pemimpin negara tersebut tahun lalu, 
dan proses menemukan penyesuaian 
kooperatif dengan Cina kemungkinan 
akan berlanjut.

Beberapa tahun terakhir telah 
menjadi saksi hubungan baru dengan 
ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia 
Tenggara), konsentrasi pada proyek-
proyek konektivitas – fisik, digital dan 
budaya. Hubungan pertahanan India 
dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, 
Indonesia dan Filipina telah mengalami 
kemajuan yang luar biasa. Konsep 
dari Indo-Pasifik telah mendapatkan 
mata uang dan Quad telah muncul 

sebagai pengelompokan tak resmi 
dari AS, Jepang, Australia dan India – 
demokrasi saling berbagi pemikiran 
yang berharap untuk memelihara 
peraturan hukum, kebebasan navigasi 
dan penerbangan berlebihan, dan 
perdamaian serta stabilitas di wilayah 
ini. Konsep India dari Indo-Pasifik 
bertetapan dengan konsep yang 
dimiliki ASEAN – yang wilayah Indo-
Pasifik merupakan konsep inklusif, 
konsep ini tidak berusaha untuk 
mengisolasi negara manapun melawan 
kepentingan siapapun, bahwa ASEAN 
tetap menjadi pusat kepada konsep ini 
dan bahwa konsep ini berusaha untuk 
menciptakan pengaturan kerjasama 
untuk pembangunan dan kemakmuran 
dari seluruh wilayah ini. Hubungan 
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atas: Para hadirin 
pada Pertemuan Para 

Pejabat Senior ASEAN-
India ke-21 (SOM), 

yang diadakan pada 
bulan April 2019 di 

New Delhi

india telah selalu berkonsentrasi pada lingkungan dan 
negara-negara tetangganya untuk mengamankan sebuah 
lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan keseluruhan

India dengan ASEAN telah berkembang 
dengan baik dan India telah berhasil 
menyatukan serangkaian pengaturan 
di bidang kesadaran domain maritim. 
India bersama dengan ASEAN, Cina, 
Australia, Selandia Baru, Jepang dan 
Korea Selatan juga baru-baru ini 
terlibat dalam negosiasi Kesepakatan 
Kemitraan Kerjasama Ekonomi 
Komprehensif Regional (RCEP) 
yang, jika secara sukses dirangkum, 
akan menjadi pembangunan yang 
berjangkauan luas di wilayah ini.

Kemitraan India-Afrika berada di 
jalur untuk mencapai ketinggian yang 
lebih tinggi, berdasarkan 10 prinsip 

panduan yang digambarkan oleh 
Perdana Menteri Narendra Modi. Di 
lingkungan yang diperluas ke wilayah 
Barat, India memiliki taruhan pasokan 
energi yang besar, tujuh juta diaspora 
yang tinggal dan bekerja di sana, dan 
hubungan perdagangan, investasi dan 
keamanan bersama wilayah tersebut, 
yang semuanya telah mengalami 
peningkatan. India memiliki sebuah 
kepentingan vital dalam stabilitas 
wilayah ini, dan oleh karena itu, 
merasa waspada terhadap eskalasi 
konflik antara AS dan Iran, yang secara 
langsung mempengaruhi keamanan 
energi dan konektivitas dengan 
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wilayah-wilayah Asia Tengah. Selain 
wilayah pinggiran India, negara ini telah 
memperluas lingkaran keterlibatannya 
dimulai dengan Asia Tengah, dimana 
negara ini kini telah menjadi anggota aktif 
dalam Organisasi Kerjasama Shanghai 
(SCO) dan bekerja menuju peraturan 
ekonomi dengan Komunitas Eurasia; 
Eropa, dimana India telah menempa 
hubungan dekat dengan negara-negara 
seperti Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, 
Inggris dll; dan Amerika Latin, dimana 
dengan negara-negara ini perdagangan 
dan investasi telah berkembang dan 
sumber daya alam telah menjadi sebuah 
bidang baru dari kerjasama. Rusia terus 
menjadi mitra pertahanan yang handal dan 
awet tetapi kedua pihak sedang menjajaki 
cara-cara baru untuk menghidupkan 
kemitraan ekonomi, menyusul pertemuan 
puncak tahun lalu di Sochi antara 

atas: Wakil Presiden, 
Venkaiah Naidu dan 
Dang Thu Ngoc Thinh, 
Wakil Presiden Vietnam 
menggelar pembicaraan 
tingkat delegasi pada 
Istana Presiden di Hanoi, 
Vietnam

Kiri: PM Narendra Modi 
tiba di Bishkek dalam 
kunjungan dua hari ke 
Republik Kirgistan untuk 
menghadiri Pertemuan 
SCO pada tahun 2019
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kedua pemimpin. Hubungan dengan 
Israel, Korea Selatan dan Australia juga 
telah mengalami perluasan. Hubungan 
India dengan Amerika Serikat telah 
mengasumsikan sebuah karakter multi-
vektor. Pertahanan, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, hubungan orang ke orang serta 
perdagangan dan investasi semuanya telah 
menjadi pilar penting dari hubungan ini.

Pada arena multilateral, India 
akan berusaha untuk mendapatkan 
keanggotaan permanen Dewan Keamanan 
PBB, yang India layak dapatkan atas dasar 
kontribusi terhadap operasi pemeliharaan 
perdamaian, catatan dukungannya untuk 
perdamaian dan keamanan internasional 
dan atas dasar populasinya yang besar. 

India telah muncul sebagai juara 

beberapa tahun terakhir telah menyaksikan hubungan 
baru antara india dengan asean, konsentrasi pada 

proyek-proyek konektivitas – fisik, digital dan budaya

atas (Kanan ke kiri): 
Menteri Luar Negeri, S 

Jaishankar bertemu dengan 
Sheikh Abdullah Bin Zayed 
Al Nahyan, Menteri Urusan 
Luar Negeri dan Kerjasama 
Internasional, UEA di New 
Delhi; Presiden Ram Nath 
Kovind bertemua dengan 

Patrice Talon, Presiden Benin

Duta Besar, Anil Wadhwa telah menjabat 
sebagai Sektretaris (Timur) dalam Kementrian 
Luar Negeri, dan sebagai Duta Besar India 
untuk Polandia, Oman, Thailand dan Italia. 
Ia juga pernah dikirim pada misi-misi India 

ke Hong Kong, Cina dan Swiss dan bekerja untuk Organisasi 
Larangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.

dalam perubahan iklim, energi bersih dan 
ujung tombak aliansi surya internasional. 
India sedang bekerja dengan organisasi-
organisasi regional seperti IORA (Asosiasi 

Lingkar Samudra Hindia) 
untuk mengembangkan 
ekonomi biru di wilayah 
ini, dan telah selalu 
menganjurkan konvensi 
komprehensif untuk 
memerangi terorisme, 
pada tingkat internasional. 

India telah memimpin reformasi dalam 
kepemerintahan global – baik PBB, 
institusi-institusi internasional, atau G20 
dan sangat siap untuk memimpin G20 
pada tahun 2022. Dalam analisis akhirnya, 
kebijakan asing India kini sedang dibentuk 
berdasarkan persyaratan dari konstituensi 
domestiknya, program-programnya 
bagi pembangunan dan keinginannya 
untuk membawa teknologi dan modal 
untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan 
ilmiahnya.
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Dengan jumlah pemilih sebesar 900 juta, proses pemilihan india benar-benar 
terasa sebagai tugas Hercules. Kemenangan yang gemilang pada kepercayaan 

diri yang ditunjukkan oleh pemilih pada visi pemerintah bagi india baru

oleh Patanjali Pundit

mandat
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Mei 2019 tidak diragukan lagi 
akan dikenang sebagai sebuah 
momen penting dalam sejarah 
politik India. Dalam sejarah 
pemilihan India, baru tiga kali 

partai politik telah berhasil memenangkan dua 
masa jabatan berturut-turut dengan mayoritas 
penuh. Hal ini juga membuat Perdana Menteri 
India, Narendra Modi menjadi PM pertama dan 
satu-satunya yang lahir setelah kemerdekaan 
India yang memenangkan dua masa jabatan 
berturut-turut. Selama kampanye pemilihan, 
sang Perdana Menteri memimpin dari paling 
depan, berbicara tentang visi kepemerintahan, 
pencapaian dan kebijakannya. Kampanye ini 
berfokus pada sebuah sikap kebijakan agresif 
terhadap terorisme, sebuah citra yang bersih 
dan kerja keras, dan sebuah visi naratif bagi India 

sebagai sebuah negara superpower yang baru dan 
kuat yang selaras dengan lowongan kerja pemuda 
dan aspiratif, memotong lintas kasta, gender dan 
agama. 

Tetapi hal tersebut hanya merupakan fakta 
kering. Apa artinya bagi seseorang di jalanan 
adalah pemerintahan yang lebih baik, ekonomi 
yang maju dan masa depan yang lebih baik pula. 

Saat ini, dipelopori oleh seorang pemimpin 
yang kuat, yang didukung oleh mayoritas 
kepemerintahan, India siap untuk memulai 
perjalanan baru. Dengan sebuah kepemerintahan 
yang stabil, sebuah kondisi ekonomi yang tumbuh 
pesat dan demografi jumlah pemuda yang tinggi 
(15 juta pemilih yang berpartisipasi pada pemilihan 
umum untuk membentuk Lok Sabha ke-17 di 
antaranya berumur 18-19 tahun), “India baru” siap 
melaju dari garis start. 

Perdana Menteri Narendra Modi dan para 
anggota dari kabinetnya yang baru dibentuk 

selama upacara pelantikan, di Rashtrapati Bhavan
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stabilitas dan ekonomi
Bahkan sebagaimana India akan melakukan 
pemungutan suara dalam pemilihan baru 
yang selesai baru-baru ini, para ahli kebijakan 
keuangan berharap akan kepemerintahan satu 
partai yang kuat. Sebuah kepemerintahan partai 
tunggal, sebagaimana telah terbukti sebelumnya, 
membuat proses pembuatan kebijakan negara 
ini lebih cepat. Dari perubahan administrasi, 
hingga proyek-proyek infrastruktur dan dari 
bidang pertahanan hingga keuangan, sebuah 
kepemimpinan yang kuat membuat proses 
pengambilan keputusan di seluruh bidang menjadi 
lebih sederhana.

Sementara kemenangan spektakuler PM 
Modi mungkin bukan merupakan obat mujarab 
selama semalaman bagi tantangan ekonomi India, 
namun para ahli mengatakan hal ini tentu akan 
menutup lubang yang telah memaksa ekonomi 
negara ini untuk melambat. Hasilnya telah mulai 
tampak. Dalam, sebulan dari kepemerintahan 
baru ini dilantik, beberapa perusahaan dan 
investor internasional yang telah menunggu, 
telah mulai proses investasi mereka di negara 
ini. Rupee kini mulai menguat, didorong oleh 
kebijakan stabil yang sedang diperdebatkan, yang 

menggerakkan kegiatan ekonomi dan sebaliknya, 
menciptakan peluang pekerjaan yang lebih 
banyak. Sebagaimana kita melihat Union Budget, 
yang direpresentasikan oleh Uni Kementrian 
Keuangan, Nirmala Sitharman, berbagai kebijakan 
ekonomi yang lebih kuat telah diperdebatkan, 
dengan mengingat lingkungan yang kondusif 
untuk kelancaran reformasi

Anggaran ini memperjelas niat pemerintah 
untuk mematuhi disiplin fiskal, membersihkan 
sistem korupsi sementara menghindari keputusan 
yang menggerakkan mentalitas populis, dengan 
demikian melanjutkan rencana pertumbuhan 
berkelanjutan dan inklusif. 

Berfokus pada bidang-bidang penting seperti 
infrastruktur – jalanan, listrik, pasokan air dll – 
Anggaran ini juga menempatkan banyak dorongan 
pada bidang-bidang inti seperti pendidikan, 
wirausaha, infrastruktur online dan teknologi, 
pembayaran digital dan memudahkan bisnis.

kebangkitan kekuatan Wanita
Pemerintah baru ini juga merupakan perwakilan 
dari visi PM Modi akan masyarakat netral gender, 
dengan berfokus pada status yang sama bagi 
semua. Dengan 78 parlemen wanita dari 716 

Kiri: S Jaishankar, seorang sektretaris asing yang telah dilantik sebagai 
Menteri Luar Negeri India yang baru di india pada konferensi Hari Yoga 
Internasional kelima

atas: Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan 
Korporasi bersama Smriti Irani, Menteri Pengembangan Wanita dan Anak 
dan Menteri Tekstil di kabinet yang baru dibentuk ini
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atas: Nusrat Jahan dan Mimi Chakraborty, anggota parlemen yang baru terpilih dari Bengal Barat, tiba untuk sesi 
pertamanya di Perlemen, dengan mewakili generasi selanjutnya dari India; Bawah: Mantan pemain kriket dan MP 
pertama dari New Delhi (Timur), Gautan Gambhir tiba untuk menghadiri sesi pertamanya pada Parlemen. 

Dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, 
yang didukung oleh pemerintah mayoritas, india 
siap untuk memulai perjalanan baru dengan 
pemerintahan yang stabil

nominasi wanita – angka tertinggi 
di Lok Sabha – pemberdayaan 
perempuan akan, tanpa diragukan 
lagi, menjadi pusat dari kebijakan di 
bawah kepemerintahan yang baru 
dipilih ini. Perdana Menteri sendiri 
telah menegaskan hal ini pada 
pidato kemenangannya di Aula Pusat 
Parlemen, ketika ia mengatakan: 
“Wanita, pada pemilihan ini, telah 
melakukan kinerja yang sama baiknya, 
bahkan lebih baik.” Sang PM India 
kemudian memuji kekuatan perempuan 
sebagai “raksha kawach” (baju perang 
pelindung). Beberapa portopolio 
penting dalam kepemerintahan PM 
Modi kini dikepalai oleh para pemimpin 
wanita: Nirmala Sitharaman sebagai 

Menteri Keuangan, Smriti Irani sebagai 
Menteri Tekstil dan Pengembangan 
Wanita dan Anak, dan Harsimrat Kaur 
Badal di kuris Kementrian Pemprosesan 
Makanan.

kepercayaan 
pemberdayaan
Selama masa jabatan PM Modi 
yang lalu pada tahun 2014, skema-
skema yang diluncurkan oleh 
kepemerintahannya telah memainkan 
peran krusial dalam mengembalikannya 
sebagai Perdana Menteri di tahun 2019. 
Program-program peningkatan sosial 
yang menonjol seperti Misi Swachh 
Bharat dan Beti Bachao Beti Padhao 
diarahkan untuk memicu perubahan 
perilaku dalam pemikiran orang-orang, 
menerima dukungan masif dari seluruh 
penjuru daratan India. Dari Ayushman 
Bharat (skema kesehatan) hingga 
PM-AWAS (sebuah skema perumahan) 
yojanadan PM KISAN (dukungan 
ekonomi bagi para petani skala kecil) 
yojana, skema-skema ini mentarget 
setiap bidang masyarakat dan berhasil 
membentuk sebuah citra terkonsolidasi 
dan positif dari kepemerintahan 
ini. Skema-skema asuransi bagi 
kalangan masyarakat ekonomi rendah 
dengan premi yang hampir tidak ada, 
memunculkan moto pemerintah 
“Sabka Vikas (Tumbuh untuk semua)”.

Faktanya, skema unggulan 
pemerintah, PM Modi Samman 
Nidhi Yojana, yang menjanjikan 
jaminan pendapatan bagi para petani, 
mendapat pujian dari Australia dan UE 
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Patung pasir PM 
Narendra Modi 
yang mengesankan 
dibuat oleh seniman 
pasir India Manas 
Sahoo di pantai Puri 
di Odisha

pada Organisasi Perdagangan Dunia baru-
baru ini. Baik Australia dan UE mengatakan 
bahwa skema-skema serupa seharusnya 
dapat diperluas di India untuk mencakup 
lebih banyak produk.

Dalam skenario perkotaan, PM Modi 
seringkali mengatakan bahwa inisiatif-
inisiatif seperti PM Awas Yojana dan Kota 
Cerdas telah mengubah lanskap India. 
Sang Perdana Menteri menegaskan bahwa 
kebijakan-kebijakan tersebut dirumuskan 
oleh BJP yang dipimpin oleh pemerintah PM 
Modi pada masa jabatan pertamanya yang 
menghasilkan perubahan paradigma pada 
pembangunan perkotaan di India, yang 
pada akhirnya mengubah jutaan hidup. 
Menambahkan bahwa inisitaif-inisiatif ini 
telah melihat rekor investasi, kecepatan, 
penggunaan teknologi dan partisipasi 
publik. “Kami berkomitmen untuk terus 
meningkatkan infrastruktur perkotaan. 
Tidak ada batu yang terlewatkan untuk 
mencapai mimpi dalam memberikan 
perumahan yang bagi semua, yang akan 
memberikan sayap-sayap bagi jutaan 
aspirasi,” kata PM Modi. Jika pada tahun 
2014, Swachh Bharat (India yang bersih) 
dan fokus dalam meningkatkan mata 
pencaharian di pedesaan India merupakan 
titik utama, pada tahun 2019, dorongan 

ini akan terus dilakukan. Anggaran ini 
mengusulkan beberapa skema-skema 
kesejahteraan baru, termasuk pertukaran 
saham sosial, yang, melalui sebuah 
panggung penggalangan dana elektronik, 
diharapkan mampu membantu perusahaan-
perusahaan dan organisasi sukarela dan 
program “Gaon, Gareen aur Kisan” (desa, 
pengentasan kemiskinan dan petani). Fokus 
anggaran ini adalah untuk menyediakan 
koneksi gas dan pasokan energi ke setiap 
rumah pada tahun 2022, masing-masing 
melalui skema Ujjwala dan Pradhan Mantri 
Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, ada di baris ini. 
Tahun yang sama telah ditetapkan sebagai 
target bagi pemerintah untuk membangun 
dan mengirimkan 19.5 juta rumah di 
pedesaan India. Skema yang paling banyak 
dibicarakan, bagaimanapun, adalah Jal 
Shakti Abhiyan, yang berfokus pada 
program “Har Ghar Jal” (air untuk setiap 
rumah), dan untuk ini, pemerintah telah siap 
mengidentifikasi 1,592 blok di 256 wilayah 
di seluruh India yang krisis air. 

jalan ke depan
Ketika PM Modi baru-baru ini 
mengumumkan visinya yang hampir 
dua kali besar ekonomi India hingga 5 
triliun Dollar AS dalam lima tahun dengan 

setiap anggota 
dari lok sabha 
yang bergengsi 
meWakili rata-
rata 150 ribu 
orang. jika 
kita tidak bisa 
menikmati 
kemuliaan 
konstituensi yang 
kita Wakili, kita 
tidak akan pernah 
menjadi parlemen 
yang lebih baik, 
eFisien dan eFektiF.   

amit shah
Kementrian Dalam Negeri
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meningkatkan pendapatan per kapita, 
meningkatkan konsumsi dan meningkatkan 
produktivitas, para skeptis mengangkat alis. 
Namun seperti yang ia jelaskan, dengan 
determinasi dan kerja keras, hal ini bukan tidak 
mungkin.

Visi pemerintah ini akan, tidak diragukan 
lagi, membutuhkan reformasi yang besar 
sebagaimana visi ini akan harus berani dan 
mengatasi tantangan kuat di masa depan 
ekonomi yang telah diperkirakan. Rencana-
rencana pemerintah untuk mengambil langkah-
langkah konkrit untuk mengatasi Aset Non-
Performing dalam sektor bank, meningkatkan 
tingkat ekspor, mengatasi segala bentuk krisis 
agraria dan meningkatkan investasi publik 
dalam pembangunan infrastruktur tanpa 
mengorbankan kehati-hatian fiskal. Hal ini akan 
membutuhkan penyederhanaan struktur pajak 
untuk meningkatkan kemudahan berbisnis 
dan memastikan jaring pajak yang lebih luas, 
rencana yang telah telah dipersiapkan dalam 
RUU GST (Barang dan Jasa) yang sekarang telah 
disepakati.

Dengan satu juta tempat pemungutan 

suara, 2.33 juta unit pemungutan suara, 1.63 
juta unit kontrol, 1.73 juta VVPAT (jalur audit 
kertas yang dapat diverifikasi pemilih), dan 11 
juta petugas pemilihan dan hampir 729 juta 
pemilih wanita, pemilihan umum India pada 
tahun 2019 dapat disebut sebagai pemilihan 
umum terbesar di dunia yang pernah dilakukan. 
Sebuah zaman yang mendefinisikan manfat 
yang telah dianugerahkan kepada Perdana 
Menteri Modi. Tetapi kebijakan-kebijakan 
keuangan dan kesejahteraan yang ditetapkan 
bersama dengan sikap diplomatik internasional 
India yang positif pada pertemuan G20 di 
Osaka mengungkapkan bahwa pemerintah ini 
telah berada pada jalur yang tepat sebagaimana 
negara ini bertujuan untuk menciptakan 
sebuah India baru tepat saat ia mendekati 
peringatan hari kemerdekaan yang ke-75.

 (Kiri ke kanan): PM dari 
Bhutan, Lotay Tshering, 

Presiden Sri Lanka, 
Maithripala Sirisena, Presiden 

Kyrgyzstan, Sooronbay 
Jeenbekov, Presiden 

Bangladesh, Abdul Hamid, 
Presiden India, Ram Nath 
Kovind, Perdana Menteri 

Nepal, KP Sharma Oli dan 
utusan khusus dari Thailand, 

Grisada Boonrach pada 
upacara pelantikan tersebut

Patanjali Pundit merupakan seorang lulusan dari 
Universitas Kolombia dan Sekolah Ekonomi London. 
Ia baru-baru ini bekeja pada industri-industri 

pertahanan dan infrastruktur, dan secara rutin berkontribusi ke 
berbagai publikasi berbeda.
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beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana kemampuan 
penyesuaian merupakan persyaratan yang kuat bagi para 
konsumen india, dan bahkan pemain internasional telah 
menyadari kebutuhan bagi sebuah pendekatan desain yang 
menggabungkan ‘all things indian’

oleh Prabhu rajagoPal

dengan desain
IndIA
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sebagai salah satu peradaban 
paling kuno di dunia, India 
memiliki sejarah panjang 
dari pencapaian budaya dan 
keunggulan dalam seni serta 

ilmu pengetahuan. Patung-patung indah, 
lukisan dan artefak yang bertempat 
di antara komplek-komplek kuil kuno 
merupakan keajaiban imajinasi manusia, 
perencanaan dan pelaksanaan praktis

Sastra India juga berbicara tentang 
kemajuan yang dibuat pada zaman kuno 
di bidang-bidang seperti matematika, 
linguistik, teori musik, dan astronomi. 
Sebagai contoh, kontribusi Panini, ahli 
bahasa India yang hebat, yang menulis 
risalah tentang tata bahasa Sanskerta 
pada abad ke-6 hingga ke-5 SM, tentang 
bahasa telah sangat mempengaruhi 
linguistik modern di seluruh dunia, seperti 
yang diakui oleh Johan Frederik Staal atau 
Frits Staal, legenda modern ternama dari 
bahasa dan budaya Asia, dan ahli bahasa 
dan filosofis Amerika, Noam Chomsky.

Ada beberapa contoh lain dari 
pencapaian kuno India seperti kemajuan 
dalam sains dan teknik sebagaimana 
tercatat, contohnya, dalam Samarangana 
Sutradhara, sebuah karya ensiklopedia 
tentang arsitektur klasik India yang 

pendekatan india memandang semua 
objek sebagai kebohongan dalam 
kesadaran kesatuan

Kiri: Sebuah gambar 
yang mewakili misi 
pengorbit Mars India 

Bawah: Tata Nano 
merupakan sebuah 
representasi 
minimalisme
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ditulis oleh raja Paramara, Bhoja tertanggal 
1000 Masehi. Karya ini mencakup sebuah bab 
tentang Mechanical Automata, yang merujuk 
kepada mekanisme yang dapat meniru aksi 
motorik manusia, yang merupakan pendahulu 
robot modern. Bagaimanapun, penemuan dari 
mesin uap dan Revolusi Industri berikutnya 
di Eropa tampaknya telah membanjiri teknik 
dan kerajinan tradisional India, dan barang-
barang dan desain-desain Eropa telah sejak 
saat itu menguasai pasar. Seperti yang dicatat 

secara luas saat ini, kontribusi India terhadap 
PDB dunia turun dari sebanyak 24 persen pada 
abad ke-18, turun sebesar 3 persen pada tahun 
1947. Hal ini hanya bertahan selama beberapa 
dekade terakhir, Ekonomi India yang diperkuat 
kembali telah secara perlahan mulai menemukan 
kembali semangatnya di bidang teknik, seni dan 
kerajinan, serta usaha-usaha baru di seluruh 
bidang. Saat ini, bus, traktor, motor dan bahkan 
mobil yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan 
besar India telah menemukan pasar-pasar utama 

di negara-negara berkembang di 
seluruh dunia, khususnya di Afrika 
dan Asia Timur. Tank artileri, 
senapan bahkan pelatih kereta 
api karya ‘Made in India’ telah 
siap untuk memulai debutnya 

“make in india” dapat digambarkan sebagai 
sebuah ungkapan dari pencarian india untuk 

menemukan kemandirian di era globalisasi

Skala minimalisasi dari Indian Slides yang dipamerkan oleh Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO) pada perayaan Teknologi yang digelar di IIT Mumbai
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di seluruh dunia, dengan membangun 
penerimaan teori desain India. 

sWadeshi, atau 
Weltanschauung india
Weltanschauung (pandangan dunia) India 
sejak zaman kuno bertemu menjadi cita-
cita kesadaran kesatuan atau keadaan 
fundamental yang mendasari semua 
fenomena. Dan bahkan hari ini, filosofi 
desain India ini tidak percaya pada 
teknologi yang tertutup, diimpor atau 
ditransplantasikan dari tempat lain. Kami 
mendambakan kebebasan ide, mencari 
jawaban kami sendiri untuk mengatasi 
tantangan global, dan swadeshi (made 
in India) terus berkembang dan bahkan 
mendorong banyak inovasi generasi 
selanjutnya di India. Jadi “Made in India” 
dapat digambarkan sebagai ungkapan 
pencarian India ini untuk menemukan 
kemandirian di era globalisasi.

Swadeshi mendorong kami untuk 
mencari bahan-bahan lokal, mencari 
teknologi asli, dan juga yang paling 

penting, memecahkan masalah-masalah 
kritis dari kepentingan nasional. 
Contohnya, Organisasi Penelitian Luar 
Angkasa India adalah satu di antara 
sedikit dari organisasi-organisasi di dunia 
yang fokus utamanya adalah sebenarnya 
menggunakan penelitian luar angkasa 
untuk peningkatan mata pencaharian 
dari orang-orang melalui prediksi cuaca 
dan juga untuk telekomunikasi dan 
manajemen bencana.

teori minimalisme
Teori desain India mendukung 

minimalisme ekstrim dan utilitarian atau 
apa yang biasa dikenal sebagai “jugaad”, 
yang secara tepat didefinisikan oleh 
kamus Oxford sebagai “pendekatan 
fleksibel untuk pemecahan masalah yang 
menggunakan sumber daya terbatas 
dengan cara yang inovatif”. Yang, secara 
sederhana, berarti bahwa dengan biaya 
yang diminimalkan, manfaat dari suatu 
produk dimaksimalkan. Jugaad seringkali 
dipuji sebagai naluri bertahan hidup India 

(atas ke bawah) 
Para teknisi sedang 

menyatukan sebuah 
kendaraan listrik yang 

diciptakan oleh startup 
IIT Madras Ather; Sebuah 

bagian dari drivetrain 
(sebuah sistem dalam 

kendaraan bermotor 
yang menghubungkan 

transmisi ke roda dorong) 
dari kendaraan listrik
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yang tertinggi, yang mencerminkan teori 
desain india dari minimalisme, ungkapan 
kami dari Frugalisme, bahkan Brutalisme 
– memaksimalkan fungsi (manfaat yang 
dirasionalkan ke biaya). Minimalisme ini 
memanifestasikan dirinya dalam segala hal 
– mulai dari penggemar Khaitan dan mobil 
Tata Nano, contoh baru-baru ini seperti 
sepeda listrik S450 dan ROV (kendaraan 
yang dioperasikan dari jarak jauh) bawah 
air Beluga yang dibuat oleh masing-masing 
IIT-Madras Startups Ather dan Planys. 
Minimalisme yang terlihat juga mencakup 
program-program luar angkasa dan nuklir 
India juga. Banyak komentator Barat yang 
kagum bagaimana Mangalyaan, misi India 
ke Mars, yang harganya lebih murah dari 

Cita-cita swadeshi, jugaad dan rasam telah 
meletakkan benih revolusi desain india, 

yang akan menyerbu dunia

anggaran film blokbuster Hollywood pada 
umunya, namun sukses pada peluncuran 
pertamanya.

estetika india
Teori estetika India memiliki satu 

perubahan radikal dari estetika Barat: 
teori India menyatakan bahwa “keindahan 
terletak pada kondisi pikiran” dan ada nava 
rasas atau sembilan kondisi emosional 
yang diakui. Pendekatan India memandang 
semua objek sebagai kebohongan dalam 
kesadaran kesatuan (atau dengan negasi, 
ketiadaan) – dan oleh karena itu, objeknya 
harus ‘disinkronkan’ dengan kondisi 
pikiran, dan kreasi harus mengalir mulus 
dari dalam ke luar. Ini adalah alasan di balik 
penggunaan warna yang bersemangat di 

India – mungkin produk-produk 
modern India telah terputus dari 
aspek ini, tetapi di mana tradisi 
masih memiliki pengaruh, seperti 
tekstil, kerajinan dan seni kuil – 
kami menemukan penggunaan 

(L-R) Ahli desain, Nilesh 
Walke, Arvind Sahu dan 
Vinay V. menampilkan 
“Purak”, prosthesis 
badan bagian atas 
yang dirancang dan 
dikembangkan oleh 
mereka selama “Ripples 
2018” di Institus Ilmu 
Pengetahuan India di 
Bengaluru
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Dr Pabhu Rajgopal merupakan seorang 
profesor di Pusat Evaluasi Nondestruktif 

dari Departemen Teknik Mesin di IIT Madras. Ia merupakan 
seorang ahli dalam inspeksi struktur jarah jauh. Penerima 
Penghargaan Desain Nasional (2016)

warna yang cemerlang yang dapat 
mencocokkan setiap kondisi pikiran dan 
dengan demikian, menarik bagi setiap 
orang.

era baru
Cita-cita swadeshi, jugaad dan rasa, 
telah meletakkan benih revolusi desain 
India yang akan menyerbu dunia. 
Pengaturan filosofis Gandhi dan swadeshi 
juga memiliki implikasi yang lebih luas 
dalam semangat untuk meminimalkan 
pemborosan dan mempromosikan daur 
ulang, sementara juga mendukung bahan-
bahan, teknologi dan proses-proses yang 
ramah lingkungan. Konsumen India telah 
seringkali ditemukan menilai kemudahan 
penggunaan dan daya tahan dalam 
produk, sementara juga menghasilkan 
pengembalian maksimum untuk investasi 
yang diberikan.

Kiri dan atas: Kendaraan yang Dioperasikan Jarak Jauh (ROV) bawah 
laut, Beluga, karya IIT Madras startup Planys
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bertengger di ambang kepunahan, kain mashru yang mewah, hampir terlupakan, 
hingga kain ini ditemukan kembali oleh merek-merek mode terkemuka

kembali
oleh ishita goel

TenunAn yAng dIhIdupkAn

sebuah tradisi 500 tahun yang 
menceritakan kisah dari kecerdikan 
para penenun dahulu kala. Sebuah 
dermaga mewah yang tersembunyi 
di setiap cerita lungsin dan pakan 

dari raja-raja dan berbagai ragam masyarakat, 
dari pertempuran yang terjadi dan kerajaan yang 
hilang. Itulah warisan dari mashru, sebuah tekstil 
tradisional tenunan tangan yang pernah semarak 
di Gujarat. Sebuah campuran khusus dari benang 
sutera dan kapas, mashru, pada suatu waktu, 
merupakan kegemaran dari kaum kerajaan dan 
elit dari wilayah tersebut. 

Menawarkan kilau sutera di bagian luar, 
mashru memiliki kapas di bagian dalam, membuat 
pemakainya merasa nyaman. Dikenal akan 
warna permata dan garis-garis tebalnya, mashru 
merupakan sebuah kain populer untuk pakaian di 
masanya. 

Kain ini menemukan markas di 
wilayah Gujarat, di mana ia banyak 
ditenun di wilayah sekitar Patan 
dan Mandavi. Digunakan untuk 
membuat kurta, sari dan lehenga, 
mashru memiliki sejarah emas 
yang pudar seiring berjalannya 

waktu. Bagaimanapun, saat ini, tekstil yang 
sederhana namun elegan ini sedang dibawa 
kembali menjadi pusat perhatian, dihidupkan 
kembali dengan upaya-upaya dari beberapa 
perancang busana.

masa lalu yang megah
Selama abad ke-16, kerajaan perkasa Ottoman, 
yang tersebar di seluruh wilayah Timur Tengah, 
berdagang secara luas dengan para pedagang 
di Gujarat. Bersama dengan rempah-rempah, 
biji-bijian dan barang serba ada, barang umum 
yang paling berharga yang diperjualbelikan adalah 
sutera. Kemilau mesmeriknya membuatnya 
sangat populer di kalangan bangsawan Islam di 
kerajaan tersebut. Namun, banyak dari mereka 
percaya bahwa sutera tidak boleh menyentuh 
kulit mereka. Juga, sutera merupakan sebuah 
kain yang tidak nyaman dikenakan, sebuah kain 

Ditenun dalam berbagai warna cemerlang 
seperti hijau, merah, kuning dan nila, mashru 
dulunya merupakan simbol kemewahan
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Seorang model, 
yang terbungkus 

dalam sari mashru, 
berjalan pada 

pertunjukan pertama 
perancang Sanjay 

Gark di Amazon India 
Fashion Week pada 

tahun 206
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yang memungkinkan orang-orang untuk 
menghormati kepercayaan mereka dan 
merasa nyaman, sementara mengenakan 
kemilau sutera.

Mashru menggunakan benang sutera 
dalam benang lungsinnya (benang 
vertikal) dan kapas dalam kain pakannya 
(benang horizontal). Nama mashru, yang 
berasal dari bahasa Persia, memiliki arti 
diperbolehkan atau diizinkan. Beberapa 
orang mengatakan, kata ini berasal dari 
bahasa Sanskerta, mishru, yang berarti 
campuran. Ditenun dalam berbagai warna 
yang cemerlang seperti hijau, merah, 
kuning dan nila, mashru pada akhirnya 
menjadi simbol dari kemewahan.

Sebagaimana dinasti mewah pada 
zaman tersebut hancur menjadi debu, 
seni dan kerajinannya juga dimakan oleh 
waktu. Sebaliknya, para penenun mulai 

menenun kain mashru polos untuk para 
wanita suku, yang biasa menjahitnya 
menjadi chaniya-cholis (rok dengan blus). 
Tetapi kemudian popularitasnya semakin 
menurun sebagaimana kain yang dibuat 
oleh tangan yang lebih murah menjadi 
lebih populer. Saat ini, menenun mashru 
dengan tangan yang berbasis pit dilakukan 
oleh sangat sedikit keluarga yang hidup di 
Patan, Gujarati. Hasan Kaka, merupakan 
salah satu dari beberapa seniman yang 
masih menenun mashru dengan tangan.

helai Warna
Di dalam bengkel Hasan Kaka yang sedikit 
redup, pekerjaan dimulai pada subuh 
hari setiap harinya. Ia dibantu oleh tiga 
putranya, seluruh dari mereka memiliki 
sebuah target untuk menenun setidaknya 
3 m kain dalam satu hari. “Ada beberapa 

tipe mashri yang ditenun. Sementara 
kataria mashru memiliki garis-garis 
berwarna yang dibuat dengan 
menggunakan benang-benang 
lungsin yang berbeda, danedar 
adalah pola putus-putus di mana 

Kiri: Seorang penenun sedang melampirkan lungsin baru ke yang lama; 
above:  atas: Seorang penenun menyatukan benang-benang yang putus
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menawarkan kilau sutera di bagian luar, 
mashru memiliki kapas di dalamnya, 

membuat para pemakai merasa nyaman
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empat poros tambahan ditambahkan ke 
alat tenun,” jelas Muhammad Zubain, 
putra Kaka.

“Butuh waktu sekitar satu setengah 
bulan untuk menyelesaikan sebuah 
perenggangan kain,” kata Hasan 
yang telah berusia 72 tahun, yang 
menambahkan bahwa sebuah menenun 
sebuah sari bisa menghabiskan waktu 
hingga tiga bulan! “Pekerjaannya sangat 
membosankan dan uang yang kami 
dapatkan juga sangat sedikit,” katanya, 
alasan mengapa ia enggan membiarkan 
putranya menekuni kerajinan ini. 
Dibandingkan dengan skenario saat 
ini, dimana hampir tidak adalah 25-30 
penenun yang tersisa di Patan, gambar 
dari beberapa dekade yang lalu ketika 
hampir 400 penenun yang bekerja dalam 
ritme untuk memproduksi kain-kain 
warna-warni ini di padang pasir, terlihat 
sangat sulit untuk dipercaya. Yunus bhai 
merupakan pemilik dari Gamthivala, 
sebuah toko kecul yang didirikan tepat 
di depan Rani-no-Hajiro, sebuah situs 
wisata populer di Patan. “Selama masa 
kakek saya, keluarga kami menghasilkan 
kekayaan dengan menjual mashru. Dari 
toko yang kecil, kami meluas hingga 
tiga toko mewah, semuanya berkat dari 
permintaan kain ini. Namun, saat ini, 
tidak ada yang memintanya. Tetapi saya 
khawatir bahwa jika skenario ini tidak 
akan meningkat, dalam beberapa tahun, 
mashru hanya akan dilihat dalam museum-
museum.”

ketertarikan pada mashru telah tumbuh selama dekade terakhir. 
hubungan raW mango dengan mashru sangat berlapis, interpretasi ulang 
kami memperkenalkan pengembangan baru tekstil di banaras, termasuk 
minat baru di antara komunitas tenun serta industri

sanjay Garg
Perancang
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Atas dan 
bawah: Seorang 
penenun mashru 
sedang bekerja 
di Patan; tampak 
lebih dekat dari 
kain mashru di 
alat tenun
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Seorang model 
yang mengenakan 

gaun mashru 
dari koleksi Raw 

Mango

sementara pola dan nada 
mashru sangat dipengaruhi oleh 
warisan tenunnya, potongan dan 

strukturnya kontemporer

secercah harapan
Bagaimanapun, semua ini tidak hilang 
karena para pelanggan, khususnya di 
wilayah perkotaan India, perlahan-
lahan mengakui sihir dari mashru. 
Beberapa perancang lokal telah mulai 
melakukan percobaan dengan berbagai 
desain dan warna dan juga melengkapi 
kain dasar dengan desain tie dan 
dye serta block printing yang sangat 
dihargai di pasar lokal.

Salah satu dari perancang yang 
paling terkenal telah bereksperimen 
dengan mashru adalah Sanjay Garg, 
salah mereka Raw Mango. Karyanya 
dengan “kain paling mewah di 
dunia yang dikenakan dikalangan 
bangsawan” telah menyenangkan 
banyak pembeli dan membawa warisan 
ini menjadi pusat perhatian.

Di Delhi, para pecinta mode duduk 
dan memperhatikan ketika Garg 
memamerkan mashru kurtas, lehenga 
dan bahkan celana kontemporer 
di Amazon India Fashion Week 
(AIFW) Spring Summer edisi tahun 
2016. Mencontohkan apa yang 
diinginkan oleh wanita India, para 
modelnya berjalan di landasan yang 
dibalut busana cantik yang memiliki 
keanggunan dari tradisi agung ini 
tetapi sedikit dilonggarkan agar tidak 
membuatnya susah dikenakan. Fakta 
bahwa kapas membuat kain lebih 
mudah dikenakan tidak luput dari 
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perhatian penonton yang terpana. Mashru 
menarik para pembeli India dengan tiga 
hal utama – kemudahan pemakaian, 
penyederhanaan desain yang rumit dan 
fluiditasnya yang indah.  

Berbicara tentang masa depan 
mashru, Garg mengatakan, “Masa depan 
mashru terletak pada minat di antara 
para komunitas penenun, dan hal ini 
tumbuh selama beberapa dekade terakhir. 
Dari semua koleksi saya, mashru adalah 
karya yang paling dekat dengan DNA 
saya, khususnya Abha kurta yang saya 
kunjungi kembali dari untuk mendapatkan 
inspirasi.”

Garg telah menggambar pola dan 
nada dari warisan tenun ini sementara 
memberikan potongan dan struktur 
kontemporer, membuat potongan-
potongan mashru langka dan lebih 
menarik. Craftroot, Gujarat, sebuah 
platform unik yang menciptakan interior 

dan tekstil rumah mashru, memulai 
perjalannya dengan kain ini di tahun 2001. 
“Sari, barang-barang dekorasi rumah dan 
pakaian pria kami dijual di seluruh India 
dan bahkan ke luar negeri,” kata Raju 
Thakor, seorang juru bicara. “Mashru 
merupakan kain yang kaya. Dibutuhkan 
tujuh langkah yang rumit untuk 
memproduksi sebuah karya yang berkilau 
sempurna dan bahkan jika salah satu dari 
langkah ini dilewatkan anda tidak akan 
mendapatkan kualitas terbaik. Pembuatan 
mashru adalah proses yang sama 
memikatnya dengan produk akhirnya.” 
Ketika potongan-potongan mashru 
diambil dari rak, tampak bahwa warisan 
tenun ini sedang dibangkitkan sekali lagi.

Ishita Goel adalah jurnalis yang berbasis 
di New Delhi. Setelah bertugas sebentar di 
Indian Express, ia telah dengan aktif menulis 
dalam berbagai disiplin ilmu di seluruh 
warisan dan urusan masa kini India.

Tampilan dekat 
dari kain mashru
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Pintu gerbang 
Sibtainabad 
Imambara difoto 
dari dalam
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Ketika Wajid ali shah, nawab terakhir dari awadh, 
diasingkan ke bengal oleh inggris, ia menciptakan mini-
Lucknow di Kota Joy. Cicit buyutnya, shehenshah mirza 
mengenang kembali kejayaan masa lalu ini

oleh ayandrali dutta 
Foto-Foto santanu ChaKraborty

nawab
kOlkATA

empat dekade lalu, ketika sutradara 
pemenang Oscar, Satyajit Ray tinggal 
di imambara di Metiabruz di pinggiran 
Kolkata, untuk mengambil gambar 
luas untuk film ikoniknya, Shatranj Ke 

Khiladi (yang dirilis pada tahun 1977), mungkin ini 
merupakan pilihan acak. Imambara di Metiabruz 
di wilayah baray daya Kolkata adalah dimana 
Wajid Ali Shah, Nawab ke-10 dan terakhir Awadh, 
diusir oleh Inggris dan tinggal di pengasingan. 
Wilayah ini merupakan lokasi sempurna untuk 
filmnya, yang secara halus menggambarkan 
kejatuhan dari kekuasaan nawab ini dan 
kerajaannya. Hari ini, seluruhnya yang masih 
tersisa untuk mempertunjukkan 31 tahun yang 
Wajid Ali Shah habiskan disini pada tahun 1856, 
adalah imambara yang luas, Shah Masjid, sebuah 
masjid yang luar biasa yang ia bangun hampir 
satu dekade setelah pengasingannya dimulai, 
dan kenangan-kenangan dari cicit buyutnya, 
Shahenshah Mirza. Sementara mengusir nawab 
ini dari Lucknow, Inggris telah mengambil tidak 
hanya kenyamanannya tetapi juga merebut 
tanah dan hartanya. Tetapi raja yang ulet ini tidak 
dapat dikalahkan. Ia membangun sebuah replika 
dari kota favoritnya di Metiabruz – ia membawa 

Lucknow ke Calcutta. Ia membangun sebuah 
kebun binatang, memperkenalkan layang-
layang terbang, kuliner Lucknow, musik dan 
tarik gharana Lucknow, dan sulaman chikankari 
Lucknow. Kaum elit Bengali terkesan dengan 
kemegahan budaya sang raja tersebut dan dengan 
demikian, memulai asosiasi Bengal dengan 
warisan kerajaan Lucknow.

bungalo
Di Kolkata, ia membuat Bungalow 11 di Metiaburz 
sebagai tempat tinggalnya. Tempat ini merupakan 
kediaman ketua hakim agung Mahkamah Agung, 
Sir Lawrence Peel. Ketika nawab ini pindah ke 
rumah ini, ia menamainya Sultan Khana dan 
transformasi lokalitas mulai menjadi “duniyabi 
jannat” atau surga dunia. Hari ini, bungalow 
disebut dengan nama BNR House dan merupakan 
tempat tinggal manajer umum Rel Kereta Api 
Timur Selatan. Pintu masuk ke gedung dibatasi, 
tetapi tur dapat diatur dengan izin dari Rel Kereta 
Api Timur Selatan.
Shahi Masjid – Iron Gate RoadAs the name 
suggests, the gate at Iron Gate Road is made of 
iron. It marked the entrance to the king’s estate. 
On this road stands the Shahi Masjid or Royal 
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Mosque, which was built around 1856-57. It 
was probably the first structure the nawab 
constructed for his personal use. The story 
goes that he invited anyone who had not 
missed even one of the five daily prayers 
to come forward and lay the foundation 
stone. When no one came forward, he did 
it himself. The structure has no domes or 
minarets and has a fountain that doesn’t 
work. It is now used for wazu (cleansing 
before the prayer).

lucknoW kecil
Selama zaman nawab ini, para anggota 
dari rumah tangga dan istananya yang 
menemani rombongan kerajaan dan 
menetap di Metiaburz menyebarkan 
penggunaan dari Urdu suci, ansambel 
seperti sherwanis, churidar, salwar 
kameez, sharara-gharara, olahraga 
seperti adu ayam, terbang layang-layang, 

gulat, dan jamur teratur (simposium 
puisi) seperti yang mereka lakukan di 
tempat asal mereka. Para penguasa dari 
Awadh merupakan penikmat makanan 
yang hebat dan hasrat yang sama 
tercermin di Metiaburz. “Tradisi kerajaan 
kaboortarbaazi (pertempuran merpati) 
muncul selama masa ini, dengan Nawab 
ini sendiri memiliki sekitar 24,000 merpati. 
Hidangan lezat dan nikmat seperti murg 
mussalam, biryani bater (partridge), 
nargisi koftas, mutanjan, sheermal dan 
zarda disiapkan dalam dapur kerajaan oleh 
para chef dari Awadh, yang mengikuti 
nawab ini ke Bengal. Para tamu elit dari 
Kolkata disuguhkan pesta mewah,” kata 
Shahenshah Mirza. Bagaimanapun, dengan 
kematian dari nawab ini, fase megah ini 
pun meredup. Pada waktu kematiannya, 
tanah Wajid Ali Shah meliputi 257 bighas 
(sebuah metode tua untuk mengukur 

 atas: Rumah BNR, 
kediaman pertama 

Nawab Wajid Ali 
Shah. Tempat ini kini 

berfungsi sebagai 
kediaman dari manajer 

umum dari Rel Kereta 
Api Timur Selatan
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Sekarang air mancur ini digunakan untuk 
wazu (penyucian sebelum sholat).

bait-un-nijat imambara 
Bait-un-Nijat Imambara (rumah bantuan) 
berada di Garden Reach Road, dekat 
Kamal Talkies. Tempat ini juga disebut 
dengan nama Hussaini, Ashurkhana 
atau Imambara, dan merupakan sebuah 
ruang pertemuan untuk upacara 
keagamaan. Faktanya, nawab tersebut 
telah membangun tempat ini pada tahun 
1863 untuk memperingati tahun baru 
Muharram bersama dengan keluarganya. 
Bangunan satu lantai ini memiliki 
lengkungan bergigi, pintu hijau tertutup 
dan pagar besi.

sibtainabad imambara
Jejak kecintaan nawab ini terhadap 
kemewahan dapat dilihat di Sibtainabad 
Imambara yang menjadi tempat 
makamnya. Sebuah replika dari Bada 
Imambara Lucknow, meskipun dalam skala 
yang jauh lebih kecil, tempat ini dibagun 
pada tahun 1864. Kemewahannya dapat 
terlihat pada lantai marmernya yang 
dipoles, lampu-lampu kaca Belgia dan 
tekstil hiasan yang dibawa jauh-jauh dari 

dibutuhkan dana 
dan upaya yang 
besar untuk 
merestorasi 
Warisan kolkata 
tetapi semuanya 
terasa baik pada 
akhirnya.
saya mendukung 
proyek-proyek 
serupa, seperti 
perayaan 
metiabruZ, yang 
merayakan kuliner 
naWab yang dibaWa 
ke kota

shahenshah mirza

tanah) dengan sekitar 20 bangunan. 
Hari ini, hanya masjid-masjid yang masih 
tersisa. 

masjid shahi – iron gate road
Seperti namanya, Iron Gate Road ini 
dibuat dari besi. Masjid ini menandai pintu 
masuk ke dalam tanah raja. Pada jalan ini 
berdiri Masjid Shahi atau Masjid Kerajaan, 
yang dibangun sekitar tahun 1856-57. 
Masjid ini mungkin merupakan bangunan 
pertama yang dibangun oleh nawab 
tersebut untuk penggunaan pribadinya. 
Kisah ini dimulai ketika ia mengundang 
setiap orang yang tidak pernah tinggal 
bahkan sekalipun sholat lima waktu untuk 
datang dan meletakkan batu pondasinya. 
Ketika melihat tidak ada yang maju, ia 
melakukannya sendiri. Bangunan ini tidak 
memiliki kubah atau menara dan memiliki 
air mancur yang tidak lagi berfungsi. 

atas: Shahenshah Mirza; Kiri: Masjid Shahi atau Masjid Kerajaan
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Sebuah pemandangan indah 
dari wilayah Garden Reach 

dengan Vidyasagar Seti dan 
Jembatan Howrah di sepanjang 

sungai Hooghly sebagai latar 
belakangnya. Garden Reach adalah 

tempat dimana sang nawab 
mendirikan Lucknow mininya

“Selama masa pertumbuhan saya, 
saya melihat kota ini membanggakan 

Cina, Armenia, Yahudi, Ango-India, 
Afghanistan, Iran dan Zoroaster. Itu 

selalu menjadi contoh sempurna dari 
penggabungan multibudaya ini. Kami 

tumbuh dalam perjalanan dengan trem, 
yang bergerak dengan kecepatan yang 

lembut, dan becak, yang dianggap 
sangat penting selama musim hujan. 

Kota duta besar mobil, Fiat dan beberapa 
Jeep ini memiliki gaya unik tersendiri. 

Para supir taksi kebanyakan adalah orang 
Sikh yang dapat dipercaya. Hari-hari kita 

diisi dengan menonton kriket di Eden 
Gardens, menikmati gulungan yang 

paling lezat di Nizam (sebuah restoran) 
dan menonton film di teater Lighthouse, 

Elite, New Empire dan Globe.” Seorang 
pengembara dengan hasrat, pengerjaan 

kata-kata berdasarkan profesi, koki 
rumahan pilihan – menjelajahi medan 
yang lebih baru, buku, teh dan lainnya 

cukup untuk menyimpulkan seorang 
Ayandrali. Keingintahuannya akan 

sesuatu adalah apa yang membuatnya 
terus berusaha dan menjelajah. 

Shahenshah Mirza

Oh 
Calcutta!

Interior indah dan lapang 
dari Sabtainabad Imambara 
yang ikonik
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Lucknow oleh sang nawab. Di sepanjang 
pintu utama terdapat baju senjata sang 
Awadh dan di atasnya terdapat sebuah 
tangan terbuka, yang disebut “tangan 
hamsa”, sebuah simbol yang merujuk ke 
lima orang paling suci di Islam. Dinding-
dindingnya dihiasi dengan ayat-ayat dari 
puisi sang nawab dan gambar-gambar 
dari sejarah Islam. Sebuah etalase berisi 
beragam memorabilia termasuk Quran 
yang dikatakan telah disalin oleh sang 
nawab sendiri.

begum umda mahal 
imambara
Begum Umda Mahal Imambara 
dibangun untuk salah satu istri sang 
nawab dari Bengal. Terletak di wilayah 
barat Sibtainabad Imambara, bagian 
luar dari imambara ini telah rusak. 
Bagian dalamnya, meskipun telah 
memburuk, tetap terlihat sangat 
indah. Meskipun hampir tidak ada 

apap pun yang tertinggal dari nawab 
Lucknow ini, kebanyakan potongan 
dari kerajaan telah dihancurkan, dicuri 
atau dipamerkan di beberapa museum. 
“Setelah kematiannya, tanah terkenal 
dari sang nawab ini dibongkar dan segala 
sesuatunya mulai berubah bentuk,” kata 
Mirza. Bagaimanapun, harapan tetap 
bertahan. “Kolkata melakukan yang 
terbaik. Banyak upaya restorasi dilakukan 
di kebanyakan bangunan warisan di 
kota ini dan mungkin kemegahan sang 
nawab akan juga dihidupkan kembali,” 
tambahnya.

 atas (kiri ke kanan): Sebuah 
masjid yang indah di wilayah 

Garden Reach; interior hiasan 
dari Sabtanabad Imambara; 

Lambang Nawab Wajid Ali 
Shah 

 Bawah: Sebuah kursi hias yang 
digunakan sebagai singgasana 

saat ini tinggal di Kolkata

Seorang pengembara dengan hasrat, 
pengerjaan kata-kata berdasarkan 
profesi, koki rumahan pilihan – 
menjelajahi medan yang lebih baru, 
buku, teh dan lainnya cukup untuk 

menyimpulkan seorang Ayandrali. Keingintahuannya 
akan sesuatu adalah apa yang membuatnya terus 
berusaha dan menjelajah.
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intrapeneur sedang menciptakan peluang-peluang baru dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi india. Kami menelusuri kisah-kisah sukses dari 

tiga sosok utama: pawan goenka, nitin paranjpe dan amitabh Kant

Ya, kita semua bisa
oleh rashmi bansal

India merupakan tanah dari para pemikir 
yang berani. Saya kagum dengan ambisi 
dan aspirasi yang terlihat bahkan di dusun 
terkecil di negara ini. Ada harapan dan 
optimisme, dibalik kesulitan. Banyak dari hal 

ini dipicu oleh pemandangan baru yang dibuka 
oleh kebijakan-kebijakan dan program-program 
pemerintah. Bagaimanapun, sumber inspirasi 
yang paling penting adalah para pemimpin 
bisnis, ikon-ikon, yang mengerti hati dan pikiran 

dari orang India. Saya sebut para pemimpin ini 
dengan sebutan intrapeneur: pria dan wanita 
yang tangguh and cerdik yang menciptakan 
transformasi di dalam organisasi yang mereka 
tekuni. Seorang pengusaha harus memiliki 
visi; seorang intrapeneur adalah orang yang 
menterjemahkan visi dari para enterpreneur 
menjadi kenyataan.

pria bermotor
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“Mahindra meningkatkan panduan 
investasi untuk siklus 3 tahun ke depan 
sebesar 30 miliar Rupee,” sebuah surat 
kabar bisnis terkemuka melaporkan pada 
bulan Mei tahun ini. Banyak yang akan 
menganggap ini sebagai sebuah kabar 
yang sangat biasa tetapi kabar ini menarik 
perhatian saya karena suatu alasan. Pada 
bulan Mei 2019, tepat setelah pemilihan 
umum, surat kabar merah muda ini telah 
penuh dengan laporan tentang penurunan 
penjualan otomotif. Dan “keadaan yang 
menyedihkan” dari ekonomi India. 
Mengapa Mahindra auto berusaha keras 
untuk memperluas kapasitasnya? Untuk 
mengerti hal ini, kita harus kembali ke 
tahun 1993, ketika Dr Pawan Goenka, 
seorang alumni dari Universitas IIT Kanpur 
dan Cornell, keluar dari General Motors di 
Detroit, untuk bergabung dengan divisi 
R&D dari Mahindra & Mahindra, sebuah 
perusahaan yang dikelola keluarga dan 
telah berusia satu dekade. Anand Mahindra 
baru saja mengambil laih dan lulusan muda 
Harvard ini memiliki visi untuk dengan 
berani pergi ke tempat yang sebelumnya 
hanya sedikit perusahaan India pernah 
pergi.  

Dr Pawan Goenka mengumpulkan tim 
yang berhasil mencapai hal yang mustahil 
– meluncurkan sebuah SUV “Made in 
India” yang disebut dengan Scorpio, dalam 
jangka waktu empat tahun dan anggaran 
sebesar 5.5 miliar Rupee (jumlah yang 
sederhana untuk proyek sebesar itu). 
Mobil ini telah dipuji akan penempatan 
gaya yang kuat, mesin bandel (pertama 
yang mampu melintasi 100hp di India) dan 
harga yang bagus. “Saya merasa ada satu 
faktor lagi yang bekerja pada Scorpio. Yang 
merupakan kebanggaan orang India, bahwa 
sebuah perusahaan India telah melakukan 
hal ini….” kata Goenka. Pada tahun 2009, 
Mahindra meluncurkan sebuah SUV yang 
diberi nama Xylo, yang gagal mencapai 
target penjualan. Perusahaan ini mencatat 
kerugian pada kuartal ke-4 tahun tersebut. 
Bagaimanapun, adalah pada waktu ini 
Dr Goenka mengajukan proposal kepada 
dewan – untuk berinvestasi sebesar 50 
miliar Rupee ke sebuah pabrik canggih 
baru di dekat Pune. Untuk memenuhi 
permintaan yang akan datang 10, 20, 30 
tahun ke depan. Ini adalah resiko yang 
diambil dengan baik dan menjelaskan 
mengapa Mahindra terus berinvestasi, 

Pawan Goenka, 
Presiden Sektor 

Otomotif dan Peralatan 
Pertanian Mahindra & 

Mahindra



Ekonomi

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  44  |

terlepas dari apa yang mungkin menjadi 
perlambatan pada saat ini. “Pekerjaan 
seorang CEO tidak untuk menciptakan 
bintang, ataupun menjadi bintang, 
tetapi untuk mengambil tim biasa dan 
mencapai hasil yang luar biasa. Dan 
itulah yang akan terjadi jika seorang CEO 
tidak bertindak seolah seperti ia tahu 
segalanya,” jelas Goenka. 

think-tank
Intrapeneur dapat ditemukan di sektor 
pemerintahan juga. Birokrat kini sedang 
mengalami perubahan dalam India yang 
baru, dimana para pegawai negara harus 
tampil dinamis, memiliki pandangan ke 
depan dan kemampuan menyelesaikan 
masalah. Amitabh Kant merupakan 
contoh yang baik dari seorang pegawai 
yang karirnya telah sangat berpengaruh. 
Pada akhir tahun 80-an, sebagai pegawai 

di wilayah Calicut, Kant memulai sebuah 
usaha yang dipimpin sebuah komunitas 
untuk mendanai bandara internasional 
Calicut. Calicut menjadi bandara 
pertama di negara ini yang memungut 
Biaya Pembangunan Pengguna (UDF), 
sebuah model yang kemudian ditiru di 
seluruh negara ini. Sebagai sektretaris, 
Bidang Wisata Negara, Kant mampu 
meningkatkan pengunjung di wilayah ini 
secara signifikan, selama masa jabatannya 
melalui kemitraan publik-swasta. Ia 
membawa pemikiran inovatif yang sama 
ke tingkat nasioinal dengan kampanye 
Increadible India, yang mempertunjukkan 
potensi wisata dari negara ini, seperti 
yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 

Kan mengambil alih sebagai sekretaris 
bersama, Kementrian Wisata pada 
tahun 2001, tepat sebelum serangan 
teror 11 September menyerang AS. 

Amitabh Kant, CEO 
dari NITI (Institusi 

Nasional untuk 
Transformasi India) 
Aayog dan penulis 

dari Branding India – 
An Increadible Story

seorang pengusaha memiliki visi; seorang intrapeneur adalah 
seseorang yang mampu menterjemahkan visi menjadi kenyataan
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Bidang wisata dunia terkenal dampaknya. 
Penyerangan pada Parlemen India pada 
Desember 2001 semakin membuat takut 
para wisatawan. Namun pada saat itulah 
kampanye Increadible India diluncurkan. 
Pada akhir tahun pertamanya, dampaknya 
telah terlihat, dengan peningkatan jumlah 
wisatawan sebesar 16 persen di wilayah 
tersebut. Kan kini memimpin NITI Aayog, 
think-tank pemerintah yang memetakan 
arah dan langkah dari perubahan India. Kant 
mendefinisikan mantranya: “Karena kamu 
akan menghadapi banyak pertentangan… 
kamu harus bisa membangun tekanan balik 
demi perubahan. Itulah jalan satu-satunya 
kami bisa berhasil.”

dengan hati
Strategi yang sama digunakan oleh Nitin 

Nitin Paranjpe, 
direktur pelaksana 

dan CEO Hindustan 
Unilever Limited, anak 
perusahaan India dari 

perusahaan berbasis di 
London dan Rotterdam

Paranjpe, yang mengambil alih posisi 
CEO dari Hindustan Unilever (HUL) pada 
tahun 2008. Diterpa krisis ekonomi global, 
ia bisa saya mengangkat tangannya dan 
mengatakan “keadaan ini diluar kendali 
saya”. Tetapi, ia menggunakan kondisi 
pelambatan tersebut sebagai sebuah 
peluang untuk meletakkan pondasi bagi 
pertumbuhan masa depan. Pada saat itu, 
HUL memiliki sekitar 1 juta titik penjualan 
di seluruh negara, menambahkan 10-
15,000 outlet dalam setahun. Pada tahun 
2009, Paranjpe menetapkan target untuk 
menambahkan 500,000 gerai ritel di tahun 
berikutnya. Awalnya, orang-orang kaget, 
tetapi kemudian, ada sentakan kegembiraan. 
Diikuti oleh pemikiran kreatif dan inovasi.

“Sebagian besar dari kita bernegosiasi 
untuk mencapai target paling rendah karena 
satu alasan: taku akan kegagalan,” kata 
Paranjpe. Jika, entah bagaimana, ketakutan 
ini dapat dihilangkan, kekuatan potensi 
manusia dapat dilepaskan. Pada dua tahun 
berikutnya, HUL menambahkan satu juta 
otlet ritel baru dan sebagaimana kondisi 
ekonomi pulih, penjualan pun melonjak. 
“Apa yang saya minta kepada mereka 
(tim) adalah untuk menjaga menjauhkan 
pemikiran rasional dan merangkul tujuan 
dari hati. Karena pikiran akan menggunakan 
logika dan alasan untuk menahan anda,” 
katanya.

Intinya adalah bahwa tidak semua orang 
dapat menjadi seorang pengusaha, tetapi 
setiap dari kita dapat berpikir dan bertindah 
seperti itu. Dan kemudian menjadi agen 
perubahan, dalam lingkup pekerjaan kita. 
Itu hanya masalah waktu. Tugas kita untuk 
bangsa dan dunia. 

Rashmi Bansal merupakan seorang 
penulis non-fiksi, pengusaha dan pakar 
pemuda. Seorang alumni dari Institusi 

Manajemen India, Ahmedabad, ia pertama kali bekerja 
sebagai manajer merek untuk majalah Times India.
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beberapa menyebutnya sebuah kebangkitan modern, sementara 
yang lain mengatakan hal ini mungkin merupakan kebangkitan yang 
sadar; tetapi, yoga tampaknya telah menjadi latihan terakhir untuk 
eksistensi yang lebih sadar. Kami berkeliling dunia untuk merasakan 
manfaat dari praktik Veda kuno pada kesempatan Hari Yoga 
internasional kelima (iDY), yang dirayakan pada tanggal 21 Juni 2019

klasikAsAnA
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halaman Muka: Ratusan orang 
menampilkan Surya Namaskar 
yang ikonik di dekat Menara 
Eiffel di Paris

 atas: Sebuah patung pasir 
yang dibuat oleh seniman pasir, 
Sudarshan Pattnaik pada Hari 
Yoga Internasional di Puri, 
Odisha
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Bawah: Para penggemar di Hari 
Yoga Internasional yang 
diselenggarakan di Abu Dhabi, 
UEA

halaman muka atas: Para 
peserta mempraktekkan asana 
berbeda di Dhaka, Bangladesh

halaman muka Bawah: Para 
pejalan kaki menonton ketika 
para penggemar merayakan IDY 
di Kyiv, Ukraina

ada enam bentuk yoga yang diterima secara luas, 
yang dapat dipraktekkan tergantung kebutuhan, 
di antaranya: yoga Hatha, yoga raja, yoga Karma, 
yoga bhakti, yoga Jnana dan yoga tantra
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halaman Muka: Para 
peserta untuk hari Yoga 
Internasional di Damaskus, 
Suriah

Atas: Para pendaki gunung 
sedang melakukan 
pemanasan dengan yoga 
di kamp Pengkalan Everest 
di Nepal

bawah: Para warga 
bergabung dalam 
perayaan IDY di Beijing, 
Cina
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 kanan: Sebuah kamp 
yoga yang 

diselenggarakan untuk 
merayakan hari Yoga 

Internasional di Singapura

bawah: Ratusan orang 
bergabung dalam 

selebrasi hari yoga di 
pusat kota di Hague, 

Belanda
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“Yoga sutra”, risalah 2.000 tahun tentang filosofi yoga oleh orang 
suci india, patanjali, adalah buku panduan tentang cara menguasai 

pikiran, mengendalikan emosi, dan tumbuh secara spiritual

 Atas: Sekilas dari 
perkemahan yoga yang 
diselenggarakan di kota 
Sofia yang indah di 
Bulgaria 



Potret

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  54  |



 |  55  | 

halaman Muka: Perayaan 
hari yoga yang 
diselenggarakan di Brasilia

Teratas: Perayaan Hari 
Yoga Internasional 2019 
ke-5 di Hanoi, Vietnam

bawah: Perayaan Hari 
Yoga Internasional ke 5 di 
Thimphu
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penembak muda india bersinar terang di piala 
Federasi olahraga menembak internasional 
yang bergengsi, yang membuktikan bahwa 
waktunya telah tiba bagi senjata muda negara 
ini untuk menggapai langit dan lebih jauh lagigames oleh gagan narang

hungeR

kemajuan baru-baru ini di arena 
olahraga telah memberikan India 
individu-individu berbakat yang 
berjuang untuk sukses dan tidak 
akan berhenti untuk menggapai 

mimpi mereka. Piala Dunia Federasi Olahraga 
Menembak Internasional (ISSF) yang baru saya 
selesai (digelar awal tahun ini) dapat diamati 
sebagai sebuah contoh utama dari anak muda 
India yang berjuang atas nama negara. Kontigen 
India, yang bersaing untuk mempertahankan 
posisi teratas untuk tahun kedua berturut-turut, 
mengantongi total empat medali: tiga emas dan 
satu perak, mengamankan lima kuota dalam 
bidang menembak untuk Olimpiade Tokyo 
tahun 2020. Tim India sebagian besar terdiri 
dari atlet yang baru saja lulus ke tim utama 
(Senior). Tetapi seringkali, darah muda membawa 
pada mereka rasa haus akan pencapaian yang 
lebih baru, mengabaikan catatan yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan ketekunan yang 
mencengangkan untuk mempertaruhkan 
segalanya. Hal ini dibuktikan lagi pada Piala Dunia 
ISSF Junior yang digelar pada bulan Juli 2019 di 
Sushi, Jerman, dimana Aishwarya Pratap Singh 
Tomar memberikan pentunjukan bintang dalam 
perjalanannya memenangkan medali emas. 
Tim menembak India menyelesaikan kejuaraan 
ini dengan memenangkan 10 medali emas! 
Menariknya, India akan menjadi tuan rumah dari 
Piala Dunia Gabungan ISSF di New Delhi dari 
tanggal 15-26 Maret tahun depan. Piala Dunia 
Gabungan ini akan melibatkan lomba-lomba 
menembak dengan senjata senapan, pistol dan 
shotgun.

Penembak India, Anjum 
Moudgil (Kiri) dan Ravi 

Kumar (Kanan) berpartisipasi 
dalam kualifikasi campuran 

Senapan Angin 10m pada 
Piala Dunia ISSF
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menembak adalah salah satu olahraga yang paling cepat berkembang 
di india dan tumbuh lebih cepat dari negara lain di dunia

ke permukaan selama turnamen ini 
adalah Divyansh Singh Panwar, yang, 
baru satu hari setelah memenangkan 
medali senior internasional pertamanya 
dalam lomba tim campuran regu 
pria senapan angin 10m berhasil 
mengamankan tempat di Olimpiade 
Tokyo 2020. Bintang-bintang muda, 
seperti Bhaker dan Chaudhary juga 
memenangkan emas kedua berturut-
turut dalam tim campuran piston 10m 
setelah memuncaki podium di New 
Delhi. Setiap penembak memiliki 
kemungkinan untuk menang besar 
di Jepang – sementara beberapa dari 
mereka telah mendapat tempat di 
kejuaraan akbar tersebut, yang lainnya 
sedang berjuang.

tangkap mereka selagi 
muda
Salah satu faktor yang telah secara 
dramatis mengubah kinerja India di 
panggung global adalah investasi 
besar-besaran di tingkat junior. 
Perkembangan ini berasal dari 
ketekunan yang konstan untuk 
menjadikan pemotretan inklusif di 
negara ini. Dua dekade lalu, akses 
untuk peralatan dan pendekatan ilmiah 
terhadap olahraga ini tidak mudah 
didapat. Hanya ketika seseorang 
menjadi penembak yang benar-benar 
bagus, disitulah ada kesempatan 
untuk mendapatkan peralatan kelas 
dunia. Kami ingin membekali anak-
anak dengan teknologi di awal, alasan 
mengapa saya memulai Gun For Glory 
(GFG), sebuah akademi menembak 
yang bertujuan untuk memberikan 
program perkembangan holistik 
kepada para penembak muda dan 

atas: Penembak India, Manu 
Bhaker (Kanan) dan Saurabh 
Chaudhary (Kiri) memenangkan 
emas di final regu campuran 
Senapan Angin 10m pada Piala 
Dunia ISSF; 

Bawah: Gagan Narang dengan 
para atlet muda di Piala Dunia ISSF 
di Cina

diantara bintang-bintang
Piala Dunia ini diperkenalkan oleh ISSF 
pada tahun 1986 untuk membangun 
sebuah sistem definitif untuk kualifikasi 
ke kompetisi menembak Olimpiade. Even 
ini terdiri dari empat kompetisi tahunan 
bagi seluruh kategori menembak. Performa 
terbaik dari kategori ini kemudian bersaing 
di final untuk mengamankan sebuah 
tempat di Olimpiade. Sebanyak 919 atlet 
dari 98 negara, berkumpul di Munich 
untuk bersaing memperebutkan 17 tempat 
yang tersedia di Olimpiade Tokyo tahun 
2020, selain medali piala dunia ISSF yang 
didambakan. Untuk final tahun 2019, India 
mengerahkan kontigen beranggotakan 
35 orang. Para penyeleksi telah menaruh 
kepercayaan mereka kepada orang-orang 
seperti Saurabh Chaudhary, Mehuli Ghosh, 
Elavenil Valerivan, Abhishek Verma, Shazar 
Rizwi, Manu Bhaker dan Rahi Sarnobat 
di antara para kampanye berpengalaman 
seperti Heena Sidhu, Anjum Moudgil dan 
Apurvi Chandela. Satu nama yang muncul 
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menginspirasi dari India. Apa yang juga 
membantu para pemuda tersebut adalah 
bagaimana masyarakat melihat sebuah 
karir dalam olahraga. Sebelumnya, hanya 
kriket yang mendapat nama, kini setelah 
penembak, pelari, atlet tenis dan atlet 
India lainnya telah memenangkan medali 
emas di turnamen internasional, termasuk 
Olimpiade, fokusnya sedang berpindah 
ke olahraga lainnya juga. Para orang tua 
sedang membuka diri terhadap gagasan 
anak-anak mereka yang bermain olahraga 
sebagai tawaran karir. Sebuah dorongan 
institusional datang dari inisiatif Uni 
pemerintah ‘Khelo India’ untuk mendorong 
olahraga di kalangan kaum muda. Di 
bawah program ini, 1,000 atlet sedang 
diidentifikasi di seluruh olahraga untuk 
diberikan beasiswa tahunan sebesar 500 
ribu Rupee masing-masing delapan tahun.

atas: Bintang-bintang 
angkatan muda di akademi 

penembakan Guns for 
Glory di Pune;

Bawah: Para penonton 
terlihat bersorak saat final 

regu campuran Senapan 
Angin Pria 10m pada Piala 

Dunia ISSF 2019

pemandangan hadiah
Dengan kemajuan teknologi pelatihan, 
impian dari beberapa penembak pemula 
kini berubah menjadi kenyataan. Bakat di 
seluruh negeri kini memiliki sarana untuk 
mencapai yang maksimal di panggung 
global. Sementara saya membawa akademi 
saya ke seluruh India, yang lain pun datang. 
Pemerintah setempat telah berhasil 
mencapai titik nol, melakukan perburukan 
bakat dan membantu menggali bakat 
yang sebenarnya. Menembak adalah salah 
satu olahraga yang tumbuh paling cepat 
di India, olahraga ini tumbuh pada tingkat 
yang lebih cepat daripada negara lain dan 
keberhasilan baru-baru ini pada panggung 
global merupakan bukti dari upaya semua 
otoritas terkair di seluruh negeri. Gagan 
Narang adalah seorang Peraih Medali 
Perunggu Olimpiade (Senapan Angin 10m 
Pria) dari Olimpiade London tahun 2012. Ia 
juga merupakan orang India pertama yang 
terkualifikasi untuk lomba di kejuaraan 
akbar ini. Ia juga merupakan pendiri dari 
Guns for Glory, sebuah akademi kelas dunia 
yang dimulai untuk membantu penembak 
muda dari seluruh negeri.

Gagan Narang adalah Peraih Medali Perunggu 
Olimpiade (Senapan Angin 10 meter Putra) dari 
Olimpiade London 2012. Dia juga orang India 
pertama yang memenuhi syarat untuk acara 
tersebut. Dia adalah pendiri Guns for Glory, 

akademi penembakan kelas dunia mulai membantu penembak 
muda dari seluruh negeri.
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oleh sarah todd

Kota Warisan Dunia unesCo pertama india dan terbesar di gujarat, ahmedabad 
merupakan surga bagi para wisatawan. Dengan monumennya yang elegan, pasar 
yang semarak dan pemandangan kuliner yang beragam, tempat ini menawarkan 

pengalaman yang tak akan terlupakan experiences 

amdavadRAsA

saya bisa mendengar air sungai 
Sabarmati berdeguk ketika 
mengalir di kejauhan. Di 
atas saya, di cabang tinggi, 
dua burung mengkicaukan 

nyanyian saat angin berhembus, 
membawa janji hutan. Saya berdiri di 
tanah hijau damai Sabarmati Ashram 
di Ahmedabad dan saya tidak pernah 
merasa lebih damai dari ini. Disini, saya 
tidak pernah mendengar hirup-pikuk 
perkotaan, saya juga tidak dikelilingi oleh 
kegiatan panik yang sudah terbiasa saya 
lakukan di dapur saya. Sebagai gantinya, 
saya berjalan melalui pameran-pameran 
dari museum yang mendokumentasikan 
kehidupan, waktu dan filosofi dari 
Mahatma Gandhi. Tempat tinggalnya yang 
sederhana, dipelihara dengan rapi di sini, 
memberikan saya pandangan tentang 
cita-cita yang ia yakini. Mudah saja untuk 

menghabiskan beberapa jam di ashram, 
yang terletak di pinggiran barat sungai 
ini. Dari tahun 1917 hingga 1930, selama 
perjuangan untuk hari kemerdekaan 
India, ashram berfungsi sebagai markas 
Gandhiji. Sabarmati Ashram merupakan 
salah satu landmark di Ahmedabad 
atau Amdavad sebagaimana tempat ini 
dikenal secara lokal, yang saya kunjungi 
dan ketika saya pergi, hampir waktunya 
untuk makan siang. Kota-kota di India 
dapat diidentifikasikan berdasarkan 
makanannya. India selatan dengan idli, 
dosa dan appam, dan India utara dengan 
paratha isi, matar paneer dan choley 
kulchey. Meskipun anda dapat mencicipi 
makanan yang disajikan disini dimanapun 
di negara ini, Ahmedabad merupakan satu 
kota dimana makanan tersebut disajikan 
dalam versi terbaiknya. Dari dhokla yang 
meleleh di mulut dan kadhi Gujarati yang 

perjalanan ke ahmedabad tidak lengkap tanpa berbelanja. 
Jangan lewatkan kain bandhani yang menakjubkan, yang 

dibuat dengan menggunakan teknik kuno
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Arcade yang indah 
Di sebuah Kuil 
yang terletak di 
kota bersejarah 
Ahmedabad
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Clockwise from 
left: Searah jarum 
jam dari kiri: Fitur-
fitur arsitektural 
dari Tangga Sumur 
Adalaj, yang terletak 
di Ahmedabad; 
Reruntuhan Masjid 
Kamani di Taman 
Arkeologi Chapaner-
Pavagadh; Arsitektur 
dari bangunan sejarah 
sekitar Ahmedabad

menggoda hingga jalebi sirup yang manis 
– saya dimanjai oleh pilihan ini.

Saya menyantap sebuah thali Gujarati 
yang disajikan secara tradisional, dalam 
peralatan makan pital (kuningan). 
Sebelum makanan disajikan saya 
ditawarkan sebuah mangkuk kecil untuk 
mencuci tangan saya, dengan air yang 
dituangkan dari panci logam yang, 
diberitahu saya, adalah kebiasaan kuno. 
Perlahan-lahan, piring saya dipenuhi 
dengan porsi-porsi kecil dari makanan 
lokal yang diawali dengan bermacam-
macam acar dan chutney seperti dhaniya 
(ketumbar) chutney pundina (mint), dan 
gajar mirch achaar (wortel dan acar cabai). 
Semua ini disajikan dalam sebuah daun 
yang ditempatkan pada piring. “Daun ini 

Dengan tekstur dan rasa yang kontras, thali 
gujarati akan membuat anda terkagum-kagum 

dan terus ingin tambah

ditujukan untuk memastikan bahwa 
khatta (asam) dari acar tidak bereaksi 
dengan peralatan makanan,” jelas 
pelayan itu. Kemudian santapan utama 
gulungan – ringana batata nu shak 
(terong yang dimasak dengan kentang), 
chora nu shak (saus kacang mata hitam 
aromatik), khatti mithi daal Gujarati 
(sup lentil manis dan asam), undhiyu 
(sayur campur dengan pasta bayam), 
bhindi sambhariya (kari ladyfinger), 
kadhi Gujarati (sebuah saus tipis manis 
yang disajikan dengan yoghurt dan 
tepung gram), nasi dan khichdi (sebuah 
hidangan yang terdiri dari nasi dan 
kacang-kacangan terpisah) bersama 
dengan bermacam-macam roti bajri 
dan makai no rotlo (roti atau roti 
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roti maska dan teh 
masala
Camilan malam yang sempurna, 
Bun Maska (Roti manis yang 
dipanggang dengan mentega) 
dan teh Masala merupakan 
makanan ringan pokok di sekitar 
jalanan Ahmedabad.

daandiya 
Raas atau Dandiya Raas 
merupakan bentuk tari rakyat 
dari Gujarat. Bentuk tari 
tersebut adalah bentuk ikonik 
dari selebrasi selama berbagai 
perayaan seperti Navratri dan 
Holi. Tari tersebut dipertunjukkan 
sebagai sebuah bentuk tari 
dengan tongkat-tongkat yang 
berwarna cerah.

Belanja kerajinan 
tangan
Kota ini terkenal dengan 
pola-pola berwarna cerah dan 
kaleidoskopik yang melapisi 
banyak pasar ramai di sekitar 
Ahmedabad

Senarai 
tugasan



Perjalanan

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  64  |

pipih dengan tepung dari millet bajra 
dan jagung) dan puran poli (sebuah 
roti manis). Saya menikmati setiap 
gigitannya, and sesekali saya ditawari 
saran kuliner tentang bagaimana untuk 
menikmati thali Gujarati dengan benar. 
Semangkuk halwa, contohnya, dimakan 
dengan makanan utama dan bukan 
makanan penutup! Dengan tekstur 
dan rasa yang kontras, hidangan ini 
membuat saya sangat terkagum-

kagum.
Jika lapar melanda, 

saya mengunjungi 
Adalaj Vav. Terletak 
di desa kuno Adalaj, 
sekitar 18 km dari 
pusat kota, bangunan 
oktaf lima lantai 
megah abad ke-15 ini 
membuat saya berhenti 

bernapas sesaat. Dikatakan bahwa 
vav ini dibangun tidak hanya sebagai 
ruang budaya dan utilitarian tetapi juga 
sebagai tempat perlindungan spiritual 

yang akan dikunjungi penduduk desa 
setiap harinya dan berdoa kepada 
patung-patung dari dewa-dewa yang 
dipahat di dindingnya. Dan di dalamnya 
pun sangat keren. Saya tidak melihat 
jemaat di sekitar tetapi bertemu 
dengan banyak pengunjung disini – 
beberapa lokal, beberapa wisatawan. 
Saya terkesima oleh arsitektur rumit 
yang membanggakan pengaruh Indo-
Islam, dan mengamati dengan mata 
yang takjub permainan harmonis pola-
pola bunga Islam yang rumit dengan 
mulus menyatu menjadi simbol Hindu 
dan Jain. Saya menghabiskan waktu 
sebanyak mungkin di tempat menarik 
ini sebelum mengajukan tawaran dan 
kembali ke kota.

Malam hari menyerukan teh 
dan makanan ringan dan jalanan di 
Ahmedabad mengundang anda dengan 
aroma lezat chai (teh manis yang dibuat 
dengan susu), para pedagang pinggiran 
sedang menggoreng dal pakora 
(gorengan yang dibuat dari pasta 

saya membuat sebuah versi dari 
vegan khakra dengan menggunakan 
wortel panggang, bunga kol asinan 

dan tahu celup aioli

Pemandangan total 
Gujarati dengan 
Khaman, Khandavi, 
Dahi-Bhalla, Jalebi dan 
Besan Papri
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lentil) dan beberapa suguhan menggugah 
selera lainnya. Saya memilih spesialisasi 
kota ini – chai, roti maska (roti halus yang 
dipanggang dengan banyak mentega) dan 
dalvada (fritter pasta lentil). Ahmedabad 
mengetahui bagaimana cara memenuhi 
selera mereka yang mendambakan 
makanan Gujarati – seperti saya. Faktanya, 
saya sangat menyukai kuliner ini sampai-
sampai saya menciptakan versi vegan 
khakra saya sendiri (sebuah camilan 
tradisional Gujarati yang dibuat dengan 
tepung gandum dan minyak) dengan 
menggunakan wortel panggang, dan 
bunga kol asinan serta tahu celup aioli. 
Siapa pun yang akrab dengan pekerjaan 
saya tahu bahwa saya suka membuat 
makanan vegetarian yang melampaui 
bahan-bahan seperti jamur dan paneer 
(keju cottage). Saya suka memberi 
makanan lokal sebuah perbedaan dan 
untuk membuatnya jadi milik mereka 
sendiri. Bagaimanapun, saya menikmati 
kelezatan khas Gujarati seperti dhokla, 
handvo, buttermilk, fafda, sev usal, 
dhebhra, thepla, mohan thaal yang 

menegaskan kembali berulang kali dan 
lagi, bahwa makanan Gujarati merupakan 
sebuah kombinasi sempurna antara rasa 
manis, asin dan pedas.

Sebuah perjalanan ke Ahmedabad 
tidak lengkap tanpa berbelanja, dan saya 
tidak bisa menahan diri untuk mengambil 
beberapa kain bandhani yang dibuat 
dengan menggunakan teknik ikat dan 
pewarna kuno. Tak perlu diragukan lagi, 
hal ini merupakan hal asli di wilayah 
ini, dan memegang tempat khusus di 
industri tekstil India yang kaya. Seperti 
halnya ketika saya ingin berjalan-jalan ke 
seputaran kota, mengamati pemandangan, 
suara dan baunya, pertualangan saya 
terputus oleh pekerjaan. Tetapi saya tidak 
pergi sebelum saya membuat catatan 
mental tentang kepulangan saya.

Kuil Matahari yang 
indah di dekat 

Mehsana, menyala 
indah pada malam 

hari

Sarah Todd memulai karirnya sebagai model di 
Inggris sebelum ia muncul di ajang Masterchef 
Australia. Perjalanan kulinernya dimulai dengan 
beberapa acara memasak di seluruh dunia. 
Penulis dari ‘The Healthy Model Cookbook’, ia 

kini merupakan seorang pemilik restoran yang sukses dengan tiga 
restoran yang berkembang di Mumbai, Goa dan New Delhi.
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paket nutrisi dan rasa yang kecil ini telah digunakan dalam 
masakan india sejak zaman dahulu. Hari ini, bahan masakan 
ini ditemukan kembali sebagai sebuah makanan super. Koki 
berpengalaman membagikan wawasan mereka

Kesehatan
oleh madhuliKa dash 

benIh
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Kari ayam yang 
dihias dengan biji 

Hemp serta nasi 
Gobindbhog dari 
restoran Lavaash 

By Saby

satu sendok pasta biji labu 
dalam kari. Taburan dari biji 
basil di atas lemon. Sebuah 
sentuhan dari bubuk biji 
poppy dalam pasta. Sedikit 

biji kalaunji (nigella) dalam roti… daftar 
ini tidak ada habisnya. Dipanggang, 
ditumbuk maupun direndam di dalam 
air, biji asli ini telah menjadi bagian 
penting dari masakan India sejak zaman 
dahulu. Kini para chef dan ahli nutrisi 
sedang mempelajari lebih jauh manfaat 
penggunaan dan kesehatannya. Koki 
selebriti, Sabyasachi Gorai (direktur 
kuliner Grid), yang telah bekerja 
mendalami bebijian ini selama lebih dari 
satu dekade, menyebutnya “pembuat 
selera yang utama”. Ahli gizi, Kavita 
Devgan menyebut bebijian ini sebagai 
pemacu nutrisi. “Bebijian umum yang 
ditemukan di India merupakan sumber 
nutrisi yang baik akan serat dan mineral. 
Bebijian ini juga mengandung lemak tak 
jenuh dan vitamin yang sehat. Ia juga 
mudah didapat dan dikonsumsi, dan 
membuat sebuah tambahan yang lezat 
untuk untuk sebuah masakan,” jelas 
Devgan.

ragam dan keserbagunaan
Chef Sharad Dewab dari Hotel Park 
di Kolkata, yang telah bekerja dalam 
membawa biji ini ke dunia masakan 
India, mengatakan, “Keindahan dari biji 
ini terletak pada keserbagunaan dari 
rasa dan teksturnya. Karena itu, saya 
tidak hanya menganggap tekstur dan 
rasanya yang membuatnya menjadi 
sebuah bagian penting dari daftar kuliner 
kita, tetapi juga dalam hal nutrisi.” Ia 

menjelaskan bahwa biji ini tidak hanya 
dibutuhkan sebagai penghias atau 
puree tetapi juga dapat menjadi sebuah 
alternatif yang menarik untuk dipadukan 
dengan masakan lama dan baru.

Terapis nutrisi, Sveta Bhassin 
mengatakan bahwa biji ini, sebenarnya, 
adalah paket lemak dan protein yang 
dibutuhkan yang bekerja jauh lebih 
efektif dari suplemen apapun. Tidak 
mengherankan bahwa kebanyakan 
resep kuno India memanfaatkan 
sejumlah bebijian untuk ditambahkan 
pada masakan pada berbagai tahap. 
Til ke ladoo (bola manisan dari biji 
wijen) merupakan contoh yang baik. 
Makanan penutup yang telah berumur 
ini dikonsumsi pada musim dingin 
untuk menjaga tubuh tetap hangat 
dan usus untuk terus sehat dalam 
menghadapi penyakit musiman. Secara 
tradisional, ajwain (carom) dan biji 
nigella ditambahkan untuk membuat roti 
(roti panggang India) lebih renyah dan 
menjaga usus tetap sehat. Praktik dalam 
menambahkan chaar magaz (sebuah 
campuran dari biji labu, biji melon, biji 
semangka dan biji mentimun) ke sebuah 
kari juga mengingatkan kembali kepada 
pemikiran ini.

“Biji-bijian dapat digunakan untuk 
mereplikasi semua elemen rasa. Nigella, 
contohnya, dapat memberikan rasa pahit, 
adas untuk memberi rasa manis, wijen 
kaya akan minyak dan mustard memberi 
rasa pedas. Ketumbar dapat digunakan 
baik sebagai penambah rasa manis 
maupun gurih dan cocok dengan roti 
sol berlapis seperti taftan,” kata Akshraj 
Jodha, chef eksekutif di ITC Windsor 

Fakta bahwa bebijian telah menjadi bagian dari 
warisan kuliner india membuatnya lebih mudah bagi 

para chef kontemporer untuk mengadaptasinya
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Bengaluru. Hal yang sama juga berlaku dengan alsi atau teesi 
(biji rami), uang dapat menambahkan baik rasa renyah dan 
pahit manis. 

Contoh lain tentang bagaimana biji-bijian dapat dengan 
luar biasa bekerja adalah makanan betroot tacos karya chef 
asal Bengaluru, Vikas Seth, yang disajikan dengan biji bayam. 
“Memperkenalkan bebijian ke dalam sebuah hidangan tidak 
hanya tentang menciptakan sebuah kontras dalam tampilan 
dan rasa tetapi juga meningkatkan citarasa,” kata Seth

nutrisi tersampaikan
Tradisi dalam menambahkan bebijian ke dalam 

masakan, jelas Jodha, tidak hanya untuk membuatnya lebih 
kaya. “Adalah kekeliruan bahwa chaar magaz merupakan 
alternatif orang miskin terhadap pasta biji mete. Bebijian ini 
mengandung mineral dan vitamin, dan paket akan lemak 
sehat,” kata Jodha. Chef Santanu Mehrotra dari restoran India 
Accent menyukai penggunaan dari bebijian dalam masakan 
sehari-hari. “Ambil contoh dari carom. Karena biji-bijian dapat 
membantu pencernaan dan menambahkan rasa unik, bahan 
masakan ini sangat disarankan,” kata Mehrotra. 

penggunaan yang tepat
Chef Balpreet Singh Chadha, direktur Operasi Kuliner di 
AnnaMaya di Delhi, mengatakan bahwa dalam kebanyakan 
budaya kuliner, termasuk India, bebijian seringkali 
dikonsumsi secara mentah, dipanggang ringan atau paling 
tidak dalam bentuk saus ringan. Chef Jodha mengatakan 

semangka: Rendah kalori dan kaya akan 
nutrisi, asam lemak, protein penting 
dan banyak mineral, biji-bijiannya juga 
merupakan sumber dari Vitamin B. 
Semangkan mengandung magnesium, 
besi dan folat dan juga baik bagi 
kesehatan jantung serta imunitas. 
Semangka dapat membuat tulang lebih 
kuat, mengontrol diabetes, meningkatkan 
metabolisme, membuat rambut dan kulit 
bercahaya. Semangka bisa dipanggang 
kering, sebagai makanan ringan atau 
dapat juga di gunakan sebagai bumbu 
kari.

Mentimun: Mengandung serat dan 
mineral, biji mentimun dapat dikonsumsi 
untuk mengendalikan masalah-masalah 
yang berhubungan dengan pencernaan 
dan untuk mencerahkan kulit dan rambut.  

labu: Mengandung berbagai macam 
nutrisi mulai dari magnesium dan 
mangan hingga tembaga, protein 
dan seng, biji labu juga merupakan 
pembangkit nutrisi. Labu juga 
mengandung senyawa tanaman yang 
dikenal sebagai pitosterol dan aktioksidan 
pemulih radikal bebas, yang dapat 
meningkatkan kesehatan anda.

poppy: Sangat bergizi dan dengan rasa 
kacang, bebijian ini dapat mencegah 
penyakit umum seperti batuk kering dan 
sulit tidur. Tetapi bahan ini, dalam porsi 
yang terkontrol, sama seperti bahan 
lainnya, harus ditambahkan ke makanan 
sehari-hari setelah berkonsultasi dengan 
praktisi medis. Bahan ini dapat digunakan 
dalam kari sayur, sup atau pasta. Biji popi 
yang dihancurkan dapat ditambahkan 
sebagai pengental.

sabja atau biji basil: Biji ini hitam dan 
berbentuk sobekan dan seringkali 
dianggap chia. Kaya akan antioksidan, 
serat, protein, karbohidrat dan lemak 
baik, bebijian ini juga sangat efektif 
untuk menurunkan berat badan. Ahli 
nutrisi, Dr Shefali Gurung, mengatakan: 
“Sabja dapat membantu mengendalikan 
diabetes dan dalam penggunaan yang 
rutin dapat meningkatkan kualitas kulit 
dan rambut.” Bebijian ini sangat sulit 
untuk dikunyah dan cara terbaik adalah 
merendamnya di air.

Manfaat Bagi Kesehatan

Meetha Achar 
tulang rusuk dengan 
mangga kering dan 
biji bawang panggang 
dari restoran Indian 
Accent.
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bebijian merupakan paket lemak dan protein 
baik yang bekerja secara jauh lebih efektif 

dari suplemen makanan apapun

bahwa bebijian harus ditambahkan 
pada tahap akhir dan dididihkan dengan 
secukupnya sehingga agar panasnya 
dapat melepaskan rasa dan mengaktifkan 
nutrisi. Sebuah contoh yang baik dari 
ini adalah resep dari safed maas, sebuah 
hidangan daging kambing, di mana padanya 
ditambahkan pasta chaar magaz di tahap 
akhir untuk memberikannya sebuah rasa 
yang kaya. Pasta ini, kata sang chef, dibuat 
dengan terlebih dahulu merendam chaar 
magaz di air dan menggilingnya menjadi 
pasta kasar. Ini merupakan teknik yang 
sama yang diikuti oleh Chadha, untuk 
memberikan sebuah rasa biji wijen ke suji ka 
halwa (puding semolina) atau oleh Sharad, 
ketika ia membuat biji labu raita (hidangan 
curd) untuk labu haleemnya (hidangan 
daging kambing).

Fakta bahwa bebijian untuk telah 
menjadi sebuah bagian dari warisan 
kuliner India membuatnya lebih mudah 
bagi para chef untuk mengadaptasinya. 
Chef Megha Kohli dari restoran Lavaash 

By Saby, mengatakan, “Saya 
diperkenalkan terhadap seni 
memasak dengan bahan biji-
bijian sejak kecil dan sangat 
gemar menggunakannya 
sebagai penghias tanpa 
menyadari bagaimana bebijian 

ini ditambahkan ke dalam masakan. Hal 
ini merupakan pengenalan terhadap 
bebijian yang memungkinkan saya untuk 
menggunakannya untuk membuat sebuah 
masakan yang menarik. Di restoran, kami 
menggunakan biji-bijian tidak hanya untuk 
memberikan rasa yang kaya kepada masakan 
kami, tetapi juga menonjolkan sandiwara 
hidangan seperti roti Matnakash Claypot 
(roti pedesaan dengan rasa lembut), yang 
dibuat dengan biji chironji (almondette).

Sebagaimana para chef menemukan 
manfaat dengan menggali lebih dalam ke 
akar-akar dari kuliner India, menemukan 
manfaat kesehatan dari bahan-bahan, 
bebijian asli India dilihat sebagai pahlawan-
pahlawan baru dari rasa dan kesehatan 
alami!

Madhulika Dash merupakan penulis tentang 
makanan dan keramahtamahan ternama, dan juga 
kolumnis makanan. Ia telah berkontribusi terhadap 

berbagai publikasi termasuk Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier India, 
Way2Hotel, Indian Express dan Forbes Life.

 atas (kiri ke kanan): 
Ragi tacos dengan 

kacang goreng dan labu 
bayi panggang dengan 

amranth; Nasi remah 
pedas yang disajikan 

dengan biji labu
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berdiri melawan skeptisisme sosial dan maju meskipun kendala 
keuangan, kelompok penari dari jalanan mumbai ini mencuri 
panggung-panggung di seluruh dunia dengan cepat

oleh ProMItA MuKherJee

sandiwara
dunIA InI pAnggung
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Kings United 
melakukan 
pertunjukan 
pada kompetisi 
World of Dance 
di Los Angeles, 
California

sebut saja mayanagri, kota 
mimpi atau Mumbai – pesona 
dari ibu kota hiburan India ini 
tidak akan memudar. Setiap 
hari, ratusan seniman yang 

bersemangat, dengan harapan yang 
besar untuk mencapai pusat perhatian, 
tiba di kota ini untuk menggapai mimpi 
mereka. Meskipun kota ini mewakili 
ambisi dari ribuan orang, kota ini adalah 
rumah kebanggaan dari beberapa 
kelompok tari – besar dan kecil – yang 
tidak hanya menuai pujian, penghargaan 
dan gelar tetapi juga mengukir nama 
India pada panggung tari global. Ambil 
Kings United sebagai contoh. Secara 
populer dikenal sebagai ‘The Kings’, 
kelompok hip-hop, yang dipimpin oleh 
pendirinya, Suresh Mukund, pertama 
kali merasakan sukses ketika kembali 
denngan membawa trofi Boogie Woogie 
(sebuah reality show tari India) pada 
tahun 2009. Dan ini baru permulaan. 
Di tahun-tahun selanjutnya mereka 
meraih posisi pertama di pertunjukan-
pertunjukan seperti Enter-tainment Ke 
Liye Kuch Bhi Karega (2010) dan India’s 
Got Talent (2011). Mereka meraih puncak 
ketika mereka mengalahkan beberapa 
kru tari kontemporer terbaik di dunia 
untuk memenangkan musim ketiga dari 
reality show Amerika, World of Dance 
pada tahun 2019.

Tetapi kisah sukses dari kelompok 
tari yang didirikan Mukund bersama 
Parth Vyas ini telah mekar seperti mawar. 
Anggota kelompok ini tidak hanya 

menghadapi keraguan terhadap ambisi 
mereka tetapi hari berusaha melewati 
kendala finansial juga. “Tari merupakan 
sumber satu-satunya dari pelarian 
bagi banyak anggota dari kelompok 
kami yang berasal dari keluarga yang 
kurang mampu secara finansial. Kami 
melakukan pertunjukan dan tunjangan 
yang kami dapat bisa kami gunakan 
untuk membantu keluarga kami,” kata 
Mukund. Setelah Kings United, hidup 
kami telah sepenuhnya berubah paska 
sukses internasional tersebut. “Hal ini 
telah membuka jalan kami ke banyak 
peluang, dan kami kerap kali melakukan 
perjalanan untuk mengadakan berbagai 
acara di negara-negara berbeda. Kami 
juga baru menyelesaikan lokakarya 
internasional kami di seluruh AS dan 
berencana untuk melakukan tur ke 
Kanada dan Eropa dalam waktu dekat/ 
Kami baru-baru ini melakukan syuting 
film internasional perdana kami di 
Filipina juga. Ini baru permulaan; kami 
masih memiliki jalan yang panjang,” kata 
Mukund yang perjalanannya terinspirasi 
dari film koreografer sekaligus penari 
Bollywood Remo D’Souza, Any Body Can 
Dance pada tahun 2015. Dan peraihan 
terbaru dari Mukund? Sebuah nominasi 
penghargaan Emmy dalam kategori 
‘Koreografi Berbagai Program Reality’.

Mukund dan kelompok penarinya 
bukan hanya satu-satunya yang berani 
menghadapi kesulitan untuk mencium 
kesuksesan. Kru Mode B.E.A.ST (Born 
Ethical Abilities on Streets) jugat 

Ketika evlis mengantongi emas pada kategori solo pria, 
namrata meraih posisi kedua pada kategori freestyle 

pada pertemuan salsa Dunia tahun 2018 di miami
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mencapai hal yang serupa. Dari b-boying 
hingga house to dougie, dan dari popping 
dan locking hingga litefeet, dan kemudian 
beberapa – ada sangat sedikit ‘tarian jalanan’ 
yang tidak dimiliki oleh kelompok berbakat 
ini. Faktor-faktor yang menyebabkan 
pembentukan dari B.E.A.ST Mode pada 
tahun 2013 adalah sebuah kisah yang 
menarik, hampir seperti perjalanannya 
sejauh ini. “Kami [penari Ninja, Mik 63 dan 
Sonic] sedang kembali ke Mumbai dari 
Bengaluru ketika kami seluruh barang kami 
dirampok. Kami selamat berkat bantuan satu 
sama lain dan entah bagaimana kami berhasil 

pulang. Kami kemudian menyadari bahwa 
jika kita dapat melalui situasi ini bersama-
sama, kita dapat menghadapi segalanya. Dan 
hal tersebut mengarah kepada pembentukan 
dari kru ini yang membanggakan bukan 
hanya b-boys tetapi juga b-girls, penari 
hip-hop dan penari jalanan,” kata Sonic 
dari kelompok tersebut. Bagaimanapun, 
perjalanan ke depan masih panjang dan 
berliku dengan ketidakpastian tetapi tidak 
menyulut semangat dari kelompok ini dalam 
meraih kesempurnaan. “Kami tidak memiliki 
studio, jadi kami melakukan persiapan di luar 
toko di Jalan Nagardas di Timur Adheri. Toko 

Kanan: Elvis 
Mascarehas dan 

Namrata Wittike, yang 
merepresentasikan 

India pada Pertemuan 
Salsa Dunia pada 

tahun 2018

halaman muka: 
Suresh Mukund dari 
kelompok tari Kings 

United
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tersebut tutup pada puku 8 pm, dan pada pukul 
8.30 pm, kami akan berkumpul bersama untuk 
mulai berlatih. Kami menghadapi beberapa 
tantangan dalam bentuk hujan lebat, tetangga 
yang keberatan, dan banyak lagi,” tambah Sonic.

Tetapi seperti yang mereka katakan, ‘kejar 
sesuatu dengan hasrat yang tak tegoyahkan 
dan itu akan membawa anda ke ketinggian 
yang belum pernah anda bayangkan anda dapat 
raih’ – kru ini tidak hanya telah mengukir nama 
bagi mereka sendiri dalam sirkuit tari domestik 
dan internasional tetap juga memegang rekor 
Limca dalam b-boying! Tetapi acara yang 
mengokohkan talenta dan keahlian dari para 
anggota ini adalah gelar Keep on Dancing 
(KOD) Street Dance World Cup, yang mereka 
bawa pulang pada tahun 2017. Bagi yang belum 
mengetahui, KOD diperuntukkan untuk tari dan 
hip-hop, sama artinya World Cup bagi kriket. 
B.E.A.ST Mode tidak hanya memenangkan 
kualifikasi India dari kompetisi terkenal di 
dunia yang dimulai di Beijing pada tahun 2004, 
tetapi terus mewakili negara ini dalam final 
kompetisi di Korea Selatan dan kemudian 
memenangkannya juga! Bahkan, pada tahun 
2020, mereka akan berpartisipasi sebagai juara 
bertahan.

Duo Salsa Elvis Mascarenhas dan Namrata 
Wittke juga mengikuti hal yang sama. Pada 
tahun 2018, mereka melakukan perjalanan 
dari jalur Mumbai hingga ke Miami, AS, untuk 
mewakili India pada Pertemuan Salsa Dunia. 
Perjalanan ini menghabiskan mereka sekitar 

tari merupakan sumber pelarian satu-satunya bagi banyak anggota 
kelompok kami yang datang dari keluarga yang kurang mampu. kami 
melakukan pertunjukan untuk menghidupi keluarga kami.

suresh mukund
Co-founder, Kings united, pemenang dari World of Dance tahun 2019
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Kanan: Para anggota 
dari kelompok tari 

B.E.A.ST

halaman muka: 
Kings United 

memberikan sebuah 
pertunjukan pada 

kompetisi World of 
Dance di Los Angeles, 

California
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800 ribu Rupee tetapi mereka tidak berfikir 
dua kali sebelum mengumpulkan semua 
yang mereka punya. Faktanya, Namrata, yang 
keluar dari pekerjaannya sebagai seorang 
produser televisi untuk mengejar mimpinya 
dalam menari, merogoh koceknya untuk 
pergi kesana. Elvis, juga, menghabiskan 
simpanan terakhirnya untuk mendanai 
tiketnya ke New York. Dan kerja keras dan 
pengorbanan mereka membuahkan hasil. 
Ketika Elvis mengantongi emas dalam 
pertunjukan kategori solo pria berjudul 
Rising Star, Namrata meraih posisi kedua 
dalam kategori freestyle. “Keuangan adalah 
salah satu perjuangan yang besar. Melakukan 

perjalanan untuk mewakili negara 
ini dengan uang sendiri tidaklah 
mudah. Menari sebagai karir, tidak 
konsisten di India. Kami harus 
menghabiskan uang dalam latihan 
dan tidak banyak dukungan dalam 

bentuk sponsor juga. Tetapi bepergian ke 
panggung internasional, semata-mata dengan 
seni menari adalah sesuatu yang setiap penari 
ingin lakukan. Sangat merendahkan diri ketika 
dapat diakui secara global dan melihat gaya 
saya diapresiasi,” kata Elvis, yang terinspirasi 
oleh orang-orang seperti Prabhu Deva, 
Michael Jackson dan Tight Eyez..

Promita Mukherjee merupakan seorang jurnalis 
senior yang telah bekerja sebagai editor gaya 
hidup untuk berbagai surat kabar dan menulis 
berbagai subjek mulai dari makanan dan fashion 
hingga perjalanan untuk beberapa publikasi 

nasional termasuk sejumlah majalah perjalanan, gaya hidup dan 
fashion.

Kings united menciptakan sejarah ketika mereka 
menjadi bagian di Kejuaraan Hip Hop Dunia di Las 

Vegas pada tahun 2019, dan memenangkannya



Seni

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  76  |

menyangkut seni

Seorang pengunjung menikmati karya 
seniman Jitish Kallat pada sebuah 
kamar yang dihitamkan di acara Venice 
Biennale. Berjudul Covering Letter, karya 
ini merepresentasikan sebuah surat yang 
ditulis oleh Mahatma Gandhi untuk Adolf 
Hitler pada bulan Juli 1939, minggu-
minggu sebelum invasi Jerman di Polandia, 
yang menandai permulaan dari Perang 
Dunia II. Pada surat tersebut, Gandhiji 
telah memohon kepada Hitler untuk 
mencari perdamaian dan mendesaknya 
untuk menolak “mengurangi martabat 
manusia ke tingkat biadab”
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paviliun india pada Venice biennale ke-58 
telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 
besar, memperkuat status negara ini sebagai 
sebuah kekuatan internasional yang harus 
diperhitungkan dalam bidang kreativitas 
temporermenyangkut seni
oleh georgina maddox

Mahatma Gandhi tidak pernah bepergian 
ke Venesia. Tidak sampai tahun 2019, 
ketika para seniman India melakukan 
perjalanan menuju kota romansa 
abadi Italia dengan karya-karya yang 

terinspirasi dari filosofi perdamaian dan anti-kekerasan 
Gandhiji ini. Tahun ini, setelah jeda selama delapan 
tahun, perwakilan India pada acara Venice Biennale, 
ekstravaganza seni terbesar dan paling terkenal di dunia, 
dielu-elukan bukan hanya bagi pemikiran-pemikiran 
kreatif, tetapi juga ditemakan berdasarkan filosofi 
Gandhi. Fakta bahwa paviliun ini telah ditetapkan sebagai 
salah sat dari paviliun teratas di negara ini dari total 90 
paviliun oleh Financial Times dan situs seni terkemuka 
artsy.net, bersama dengan AS, Swiss, Polandia dan negara 
debutan, Ghana, berbicara banyak tentang kreativitas 
kami yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran Gandhi 
ini.

Ada delapan orang seniman India, seperti Nandalal 
Bose, MF Husain, Jitish Kallat dan Atul Dodiya yang 
menampilkan Paviliun India resmi di Venice Biennale 
ke-58 (hingga tanggal 24 November). Selain mereka, 
seniman kontemporer lainnya seperti Gauri Gill, Shilpa 
Gupta dan Soham Gupta, yang telah memenangkan 
pujian kritis global dengan karya mereka juga ditampilkan 
sebagai pameran utama dari versi Biennale yang kuratori 
oleh Ralph Rugoff, seorang kurator asal Amerika dan 
merupakan pria dibalik edisi tahun 2019 dari acara ini. 
India memulai debut pada biennale ini, dengan paviliun 
nasional pada tahun 2011, hampir 116 tahun setelah acara 
pertamanya dimulai! Pada tahun 1931, Gandhiji telah 
mengunjungi Roma dan dalam sebuah surat kepada 
seorang teman ia menuliskan bahwa ia telah menemukan 
Mussolini (Perdana Menteri Italia, Benito Mussolini) 
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sebuah teka-teki. Gandhiji juga menulis 
sebuah surat tentang Adolf Hitler. Ini 
merupakan potongan dari sejarah yang 
seniman Jitish Kallat hidupkan dalam 
instalasi Covering Letter-nya, salah 
satu tampilan utama dari paviliun India 
pada acara Venice Biennale. Surat itu 
diungkapkan dan diproyeksikan pada 
layar berasap dimana kata-kata Gandhiji 
ditulis, membuat para penonton menjadi 
saksi dalam sejarah.

Paviliun India telah menjadi hasil 
dari upaya bersama dari Galeri Nasional 
Seni Modern, yang bertindak sebagai 
komisaris, dan Kementrian Kebudayaan, 
Pemerintah India, bersama Konfederasi 
Industri India (CII) sebagai para mitranya. 
Paviliun India ini telah dikuratori oleh 
Roobina Karode, kepala kurator dari 
Museum Seni Kiran Nadar (KNMA). 
“Saya tidak menganggap pameran ini 
sebagai sebuah representasi harfiah dari 
Gandiji dalam format film dokumenter, 
atau dengan menghidupkannya 
kembali dari berbagai arsip,” kata 
Karode. Ia menambahkan, “Sosok/
kehadiran Gandhiji tidak tetap pada 

ruang dan waktu. Ia terus kembali ke 
hati nurani publik dalam masa krisis 
atau keputusasaan. Ia bukan merupakan 
subjek yang hanya bersandar pada 
sentimen ataupun nostalgia. Sebaliknya, 
ia merupakan subjek dari percerminan 
kontemporer. Saya lebih cenderung 
untuk melihat aspek-aspek dari 
praktiknya. Dan juga ide dari kerajinan, 
martabat tenaga kerja dan penekanan 
pada kemandirian.”

Partisipasi India pada acara Biennale 
tahun ini muncul sebagai bantuan 
selamat datang dan akan bertindak 
sebagai sebuah sarana pendorong 
terhadap persaudaraan seni India, yang 
telah lama menyesalkan kehadiran India 
secara sporadis di acara-acara seni 
global. “Ini merupakan waktu bahagia 
bagi India, yang direpresentasikan pada 
museum-museum internasional seperti 
MET Breuer di New York, contohnya, 
dokumenta, merupakan sebuah 
pameran dari seni kontemporer yang 
diselenggarakan setiap lima tahun di 
Kassel, Jerman, dan kini, Venice Biennale,” 
tanggap Shanay Jhaveri, yang merupakan 

Tahun ini, India menampilkan 
tujuh potongan seni, termasuk 

Haripura Panel (1939) karya 
Nandalal Bose yang ditugaskan 

oleh Gandhiji sendiri, 
menggambarkan populasi 

pedesaan India. Sebuah karya 
yang tidak memiliki judul karya 
Shankuntala Kulkarni (2010-12) 

terdiri dari dua patung rotan, tujuh 
foto dan aksesoris dari proyek-

proyek ‘Tubuh, kurungan dan 
baju zirah’. Karya ini terhubung 

dengan platform panggung 
bambu Gandhiji, di mana ia 
memberikan pidato kepada 

orang-orang di negara ini. Kulkarni 
juga memamerkan bahan-bahan 

sebagai baju besi untuk beberapa 
wanita di India, yang mencari 
nafkah dari kerajinan bambu. 

Untitled (2019) karya Ashim 
Purkayastha, akrilik pada kanvas 

dengan patung batu, berbicara 
tentang batu sebagai peralatan 

kekerasan dan perlindungan dan 
jalan damai Gandhi.

Para seniman 
India pada 

acara biennale

karya saya berjudul 
naavu, sebuah kata 
bahasa kannada 
yang berarti hum, 
atau dalam bahasa 
indonesia berarti 
kebersamaan. 
karya ini merupakan 
simbol dari Waktu 
kita semua bersatu 
dan berdiri dalam 
solidaritas untuk 
mencapai tujuan

Gr iranna

GR Iranna berpose dengan karya seninya yang menampilkan ratusan dari paduka dan sandal suci. Paduka dikenakan oleh 
para biksu dan para pembatu suci lainnya, dan mencerminkan prinsip perdamaian dan anti kekerasan



 |  79  |  

asisten kurator dari bagian Seni Asia 
Selatan pada Museum Seni Metropolitan 
(MET), New York. Jhaveri telah lama 
berjuang mempromosikan para seniman 
India dan MET telah menyelenggarakan 
sebuah retrospektif dari mendiang 
seniman India, Nasreen Mohamedi dan 
kini menggelar sebuah pertunjukan solo 
dari pemahat, Mrinalini Mukerjee. 

Sejak Paviliun India baru terjadi 
sekali sebelumnya, tim kurator telah 
mempertimbangkan sebuah perwakilan 
substansial dari delapan seniman India 
di wilayah seluas 530 meter persegi. 
“Kami telah memilih ruang yang 
mampu berubah-ubah, membangkitkan 
semangat melalui karya-karya yang 
ditampilkan, menjaga agar temperamen 
paviliun tetap bersifat meditatif untuk 
berhenti dan berefleksi. Saya memilih 
untuk tidak membuat sebuah rancangan 
ruang simetris, mengharapkan untuk 

mendapatkan tepi yang lebih aneh 
dan pertemuan yang tidak biasa,” kata 
Karode. 

Jitish Kallat mengungkapkan kisah 
dibalik karyanya, Covering Letter. “Setiap 
pengunjung membawa pengalaman 
pribadi, sosial, dan bersejarah, dengan 
cara mengubah maknanya,” kata 
Kallat. Covering Letter, sama halnya 
seperti tiga karya Pemberitahuan 
Publik lainnya, mencerminkan ucapan 
dari sejarah yang mungkin digunakan 
untuk memikirkan kembali tentang 
masa kini. Ia memberitahukan kita 
bahwa karya ini merupakan sebuah 
potongan korespondensi historis 
yang dipancarkan ke tirai kabut kering 
yang tembus pandang; sebuah surat 
singkat yang dituliskan oleh Gandhiji 
kepada Adolf Hitler pada tahun1939, 
yang mendesak sang pemimpin 
Jerman untuk mempertimbangkan 

Karya Atul Dodiya, 
Broken Branches, 
yang terinspirasi oleh 
lemari-lemari rumah 
Mahatma Gandhi di 
Porbandar

saya merasa ini adalah 
tema yang tepat bagi 
india untuk disampaikan 
kepada dunia dan para 
penontonnya – gandhi 
dan FilosoFi cinta dan 
anti kekerasannya 
masih dianggap sangat 
penting bagi para 
seniman india di dunia 
yang tidak toleran dan 
penuh kekerasan ini

atul dodiya
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kembali cara-caranya yang kejam. “Ada 
perasaan bingung pada cara Gandhiji 
menyampaikan pidatonya; sebagai 
pendukung utama dari perdamaian dari 
sebuah momen bersejarah,” renung 
Kallat. “Seperti kebanyakan sentuhan dan 
percobaan hidup Gandhiji, potongan dari 
korespondensi ini terlihat seperti sebuah 
surat terbuka yang ditakdirkan untuk 
bepergian melampaui tanggal pengiriman 
dan penerima yang dituju – sebuah surat 
yang ditulis kepada siapa saja, kapan saja 
di mana saja,” jelasnya. 

Karoden bersama tim kuratorialnya 
memilih karya seniman Atul Dodiya, 
Broken Branches, karena karya ini 
menyentuh “akord universal” dan 
berputar di sekitar dialog tentang 
kekerasa. “Apa yang barangkali 
menyedihkan adalah bahwa karya saya ini 
masih sangat releven bahkan hingga saat 
ini, dan kekerasan terus berlanjut,” kata 
Dodiya. Karya ini terdiri dari sembilan 

lemari kayu dengan foto-foto berbingkai 
yang diwarnai dengan tangan, anggota 
tubuh palsu, berbagai peralatan, benda-
benda yang ditemukan dan memorabilia 
lainnya.

Senada dengan hal ini, seniman Gr 
Iranna mengunjungi karya tahun 2010-
nya yang menampilkan paduka atau 
sandal suci. “Karya ini berjudul Naavu, 
kata dalam bahasa Kannada yang berarti 
hum, atau dalam bahasa Indonesia, 
kebersamaan. Karya ini merupakan 
simbol ketika kita semua bersatu dan 
berdiri dalam solidaritas dalam mencapai 
satu tujuan,” kata Iranna. Karya ini 
menampilkan ratusan paduka, yang 
ditampilkan dalam sebuah tumpukan, 
dan juga ditempelkan ke dinding seolah-
olah orang-orang berjalan di sepanjang 
dinding dan langit-langit bersama-sama. 
Di India, para paduka dikenakan oleh para 
biksu dan para pembantunya yang suci, 
dan mencerminkan prinsip perdamaian 

Dalam seri Gandhi/Man 
Without Specs, seniman 
Ashim Purkayastha telah 
menciptakan kembali 
perangko dengan foto 
Mahatma Gandhi tetapi 
tanpa kacamata

seharusnya tidak 
menjadi sebuah hal 
prerogatiF dari 
beberapa intelektual 
untuk dapat membahas 
relevansi prinsip-
prinsip gandhi

ashim Purkayastha



baju perang yang 
beresonansi dengan 
perlaWanan gandhi. baju 
perang saya ini adalah 
bentuk perlaWanan 
terhadap kekejaman pada 
tubuh Wanita dan karya 
saya ini tidak memiliki 
kebangsaan

shakuntala Kulkarni 
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dan anti kekerasan. Terlampir pada setiap 
alas kaki mereka adalah sebuah benda 
kecil yang mengindikasikan sebuah 
profesi atau agama, seperti sepasang 
gunting. “Hal ini mewakili individualitas 
mereka dan mengindikasikan bahwa 
ketika kita bersama, kita dapat terus 
mempertahankan identitas unik 
kita,” kata Iranna. Butir-butir pasir 
yang menempel pada para paduka 
ini mengindikasikan bahwa alas kaki 
yang dikenakan oleh orang-orang 
yang berjalan di dekat laut dan hal ini 
menyinggung pawai Gandhiji ke Dandi 
untuk memprotes aturan yang kejam 
yang diberlakukan di Inggris-India.

Mendiang Rummana Hussain diwakili 
oleh salah satu karya terpentingnya: 
Frangments. Karyanya ini terdiri dari 
pot yang rusak atau “makan”, dan 
karya ini berbicara tentang kehilangan, 
keheningan; dibaringkan terlentang 
pada cermin-cermin. Sedangkan Husain 

lainnya, oleh Maqbool Fida Husain, 
direpresentasikan melalui lukisannya, 
Zameen. Sebuah karya bersejarah yang 
menyatukan perenungan tentang sifat 
sinkretis India dari masa lalu India.

Paviliun ini bahwa menjadi lebih 
relevan sebagaimana India merayakan 
ulang tahun ke-150 Gandhiji tahun 
lalu dan relevansi dari filosofinya ini 
mendengungkan nilai-nilai dari dunia 
kontemporer,” kata Karode, yang 
menambahkan, “sangat disayangkan 
tetapi benar adanya bahkan hingga saat 
ini, kita membutuhkan eksperimennya 
akan kebenaran untuk membimbing 
kita!”

Seorang pengunjung mengambil gambar dari karya seniman Shankuntala Kulkarni pada acara Venice Biennale ini. Karya tak berjudul ini terdiri dari dua patung rotan, tujuh foto dan 
aksesoris dari proyek ‘Of Bodies, cages dan armours’. Karya ini berhubungan dengan platform panggung bambu Gandhi, di mana ia memberi pidato kepada orang-orang di negara ini

Georgina Maddox merupakan 
seorang penulis dan kurator seni 
senior yang hingga saat ini masih 
terlibat dalam berbagai proyek 

seni visual. Ia saat ini bekerja dengan Indian Express 
sebagai Editor Asisten Senior. 
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pada tahun ke-19 nya saat ini, perayaan Film india new 
York telah merayakan kemandirian, rumah seni dan film 
alternatif dari anak benua india

MusIM pAnAs AMeRIkA

sinema 
india
oleh Karan KaushiK

Tiga puluh dua pemutaran film dalam 
enam hari! Di antaranya adalah tujuh 
premier dunia, lima premier AS dan 
sisanya adalah premier New York, 
dan film-film dalam bahasa-bahasa 

seperti Assam, Bengali, Tamil, Malayalam, Marathi, 
Kannada, Ladakhi, Punjabi, dan Haryanvi! Tetapi 
pengunjung tetap pada Perayaan Film India New 
York (NYIFF) tidak akan keluput melihat fakta-
fakta ini. Karena NYIFF, perayaan film India tertua 
dan paling bergengsi di Amerika dikenal akan 
perayaan film-film yang merangsang pemikiran 
yang dibuat oleh orang-orang dari sub benua 
India di berbagai bagian dunia. Menariknya, kisah-
kisah yang diceritakan oleh film-film ini tidak 
selalunya tentang India atau orang India, tetapi 
ada juga hubungan dengan negara tersebut! Pada 
perayaan yang ke-19 ini, perayaan ini memikat 
New York City dengan banjiran film-film yang 
mengelabui batas-batas geografis dan politik, 
dan mendorong amplopnya untuk berfokus pada 
pemikiran-pemikiran dan dialog-dialog baru. 
Perayaan, yang digelar antara tanggal 7 hingga 
12 Mei di Village East Cinemas di Manhattan, 
New York ini benar-benar merangkum kekuatan 
diaspora India yang, meskipun menetap di seluruh 

penjuru dunia, tetapi terus memegang semangat 
tanah air mereka tetap dekat dengan hati mereka.

kisah yang tak terhitung
Selain variasi, yang juga menjadi berita utama 
pada NYIFF tahun ini adalah empat blockbuster, 
yang bahkan belum diputar di India: Blinded by 
the Light karya Gurinder Chadha; Sir karya Rohena 
Gera; Protograph and The Last Color karya Ritesh 
Batra dan The Last Color oleh Vikas Khanna. Film 
yang pertama, yang datang dari sutradara asal 
Inggris berdarah India, membicarakan tentang 
seorang remaja Asia-Inggris dari tahun 80-an, 
yang menemukan hiburan dalam musik Brice 
Springsteen. Film ini dikatakan terinspirasi oleh 
kisah nyata dari jurnalis Sarfraz Manzoor.

Sir karya Gera, yang ditayangkan pada 
Perayaan Film Cannes tahun lalu dan meraih dua 
penghargaan pada acara NYIFF – Film Terbaik dan 
Aktris Terbaik (Tillotama Shome) – mengabadikan 
kisah dari Ratna, seorang pekerja rumah tangga 
janda. Karya asmara zaman baru dari sutradara 
Bollywood (sutradara dari The Lunchbox) 
Ritesh Batra, Photograph, yang menampilkan 
Nawazuddin Siddiqui dan Sanya Malhotra, 
memenangkannya penghargaan Sutradara Terbaik 
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Poster film Sir 
karya Rohena 

Gera, yang 
menampilkan 

Tillottomma 
Shome dan Vivek 

Gomber
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tujuan kami adalah 
untuk menyorot Film-
Film yang kurang 
dikenal yang dibuat 
oleh sutradara-
sutradara independen 
dan eksperimental yang 
datang dari berbagai 
negara. idenya adalah 
untuk mendukung 
dan mendorong para 
sutradara yang 
melakukan pekerjaan 
hebat di Wilayah mereka 
dengan menceritakan 
kisah-kisah yang 
menarik

aseem Chhabra
Direktur NYIFF

pada perayaan ini. Film ini mengikuti kisah 
dari seorang potografer jalanan di Mumbai 
yang mencari pertolongan dari seorang 
gadis kampus saat neneknya mendesaknya 
untuk menikah. Film debut koki selebriti 
Vikas Khanna, The Last Color – yang 
didasarkan pada putusan Mahkamah 
Agung 2012 yang memungkinkan para 
janda untuk bermain Holi di Vrindavan – 
menutup perayaan ini dengan banjiran 
pujian. Pusat perhatian juga dibagikan 
oleh 19 film regional dalam bahasa Bengali, 
Assam, Marathi, Tamil dan bahasa lainnya.

Menurut direktur perayaan ini, Aseem 
Chhabra, terdapat representasi kuat 
dari sinema regional dari India termasuk 
sebuah film anak-anak Ladakh-Kashmir. 
“Kami bangga dapat membagikan sebuah 
koleksi luar biasa dari film-film dari India. 
Pemilihan dari judul-judul luar biasa ini 
mempertunjukkan keindahan, kekuatan 
dan kemuliaan dari cerita film terbaik,” 
katanya. Setuju dengan hal ini, Rakesh 
Kaul, wakil ketua Dewan Seni Indo-
Amerika (IAAC), badan penyelenggaraan 
NYIFF, mengatakan, “Sinema regional 
membawa esensi sejati India, dan para 
penonton di New York dapat melihat 
kemegahan India melalui perayaan ini.”

para pembuat
Perayaan ini didirikan oleh warga New 
York, Aroon Shivdasani, yang telah sukses 
menyelenggarakannya selama 20 tahun 
sebelum pensiun tahun lalu. Penggantinya 
sekarang kini membawa perayaan ini ke 
tingkat selanjutnya dengan kemitraan 
baru. Maestro Sarod, Amjad Ali Khan 
merupakan tambahan terbaru untuk 
dewan IAAC bersama dengan selebriti chef 
Vikas Khanna, yang telah juga ditetapkan 

atas: The Last Color karya chef selebriti, Vikas 
Khanna didasarkan pada putusan Mahkamah 
Agung yang mengizinkan para janda untuk 
bermain Holi di Vrindavan 

Bawah: Rohena Gera (kiri), sutradara film Sir, 
bersama Tillottoma Shome, tokoh wanita 
utama dari film ini
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sebagai duta besar dari IAAC. Khanna, yang 
filmnya yang menampilkan Neena Gupta, 
menceritakan tentang hubungan sedih, 
mengatakan, “Film saya berkisah tentang 
simbolisme, tabu sosial dan yang paling 
penting, tentang mereka yang dianggap 
orang asing oleh masyarakat sekitarnya. 
Saya selalu ingin menceritakan kisah 
ini dan membutuhkan penonton yang 
tepat untuknya. Perayaan ini memberikan 
saya panggung yang sempurna.” Sosok 
lain yang banyak dibicarakan tentang 
film dokumenternya yang ditampilkan 
pada NYIFF adalah Sindhustan karya 
penata rambut sekaligus selebriti Sapna 
Bhavnani, yang membicarakan tentang 
budaya Sindhi. Berbicara tentang filmnya 
dan NYIFF, Bhavnani mengatakan: “NYIFF 
merupakan panggung yang sangat 

baik untuk pemutaran perdana film debutan saya. 
Para penonton sangat antusias dan suportif, dan 
pemutarannya sangat spektakuler.”

Bagaimanapun, perayaan ini tidak hanya berfokus 
pada film-film alternatif. Madhumitha, yang film 
bahasa Tamilnya, KD, juga menjadi bagian susunan 
ini, mengatakan, “Biasanya, terdapat miskonsepsi 
diantara para penonton India bahwa ketika sebuah 
film putaran pada perayaan film, film tersebut 
hanya dimaksudkan kepada para penonton dari 
golongan tertentu. Sebaliknya, perayaan film biasanya 
mencampurkan dan mencocokkan kedua macam 
film.”

Sementara Bollywood, industri film bahasa Hindi 
raksasa di India, menawarkan ratusan perilisan film 
beranggaran besar setiap tahunnya, para pembuat 
film di seluruh negeri ini bekerja tanpa lelah demi 
menghidupkan kembali kisah-kisah unik dibawah 
kondisi-kondisi yang lebih terkendali. Dan berbagai 
perayaan seperti NYIFF menawarkan pemikir-pemikir 
kreatif tersebut sebuah panggung internasional, 
seperti yang dirangkum oleh direktur perayaan 
ini Aseem Chhabra, “Perayaan ini bertujuan untuk 
mempromosikan film-film yang jika tidak ditampilkan 
tidak akan mencapai New York ataupun penonton 
global. Kami mencoba untuk membuat setiap kisah 
diceritakan, didengar!”

searah jarum jam dari 
atas: Sutradara Gurinder 

Chadha bersama aktor 
Amer Chadha-Patel yang 

membintangi filmnya, 
Blinded by the Light; 

Sutradara Ritesh Batra 
dianugerahi penghargaan 

Sutradara Terbaik pada 
perayaan NYIFF untuk 

film Photograph; Batra 
(paling kanan) bersama 

Nazawuddin Siddiqui 
dan Sanya Malhotra, 

aktor utama dari filmnya, 
Photograph

Karan Kaushik merupakan jurnalis yang 
berbasis di Delhi. Seorang alumni Institut 
Komunikasi Massa India, Kaushi gemar 

bepergian dan mendokumentasikan pengalamannya di 
seluruh negeri.
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InTelekTuAl publIk 
yAng IndIA AkAn RIndukAn

oleh mK raina

girish Karnad

pada tahun 1966, Sekolah 
Drama Nasional (NSD) 
menampilkan terjemahan 
bahasa Urdu dari sebuah 
drama Kannada yang belum 

pernah terdengar tentang, Tughlaq, 
yang ditulis oleh Girish Karnad. Ini 
adalah produksi pertama kali dari drama 
ini, dalam sebuah bahasa yang bahkan 
tidak ditulis, dan dipertujukkan pada 
benteng Feroz Shah Kotla di New Delhi. 
Disutradai oleh Om Shivpuri, yang juga 
memainkan peran titular dari Tughlaq, 
dan didesain oleh NSD pada saat itu, 
Ebrahim Alkazi, drama ini menjadi sebuah 
gebrakan produksi teater dalam teater 
kontemporer India. Kabar-kabar dari 
keberhasilannya tersebar jauh dan luas. 
Setiap orang ingin tahu lebih tentang 
Girish. Girish bahkan belum berusia 30 
tahun ketika ia menulis drama ini. Ia 
baru saja kembali dari Inggris dimana ia 
merupakan seorang sarjana Rhodes. Ia 
hampir tidak dikenal bahkan di kalangan 
sastra dari bahasa ibunya, Kannada, 
tetapi Tughlaq merubah segalanya. Ia 

juga kini dirayakan melalui produksi 
teater dari beberapa bahasa daerah 
– Marathi, Bengali, Hindi dan Bahasa 
Inggris. Mengikuti kesuksesan ini, 
NSD memproduksi drama lainnya dari 
Girish, yang disebut dengan Bali. Drama 
ini merupakan produksi diploma dari 
Prerna Karanth. Girish segera menjadi 
nama terkenal di kancah drama India. 
Akhir tahun 1960-an dan 1970-an 
merupakan tahun-tahun yang paling 
bersemangat dari komuniteas kreatif 
India. Seluruhnya, ada suasana berpikir 
bebas dan bertanya. Setelah berabad-
abad di bawah kekuasaan koloni, teater 
India mengajukan pertanyaan tentang 
identitas budaya kita sendiri, dan 
bagaimana identitas ini berbeda dari 
teater barat.

Untuk meneliti polaritas ini, banyak 
percobaan dilakukan. Ada produksi teater 
lokal inovatif yang dilakukan seperti 
tamasha di Maharashtra dan nautanki 
di India Utara. Dengan pertunjukan-
pertunjukan pada teater rakyat pribumi 
ini, peluang-peluang baru mulai terbuka. 

aktor sekaligus penulis terkenal, girish Karnad menghembuskan 
nafas terakhir pada tanggal 10 Juni lalu. Dari menjadi bagian penting 
dalam gerakan sinema paralel selama akhir tahun 1970-an hingga 
mnejadi intelektual publik yang aktif, kontribusi Karnad kepada 
masyarakat india telah sangat besar
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InTelekTuAl publIk 
yAng IndIA AkAn RIndukAn

Girish Raghunath Karnad 
merupakan seorang 

penulis naskah, aktor 
dan sutradara film 

kontemporer
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Hal ini mendorong sutradara teater 
untuk menggunakan gagasan-gagasan 
dan tema-tema kompleks dalam drama 
mereka. Tampaknya mungkin untuk 
menyampaikan ide-ide kontemporer 
melalui bentuk teater tradisional ini. 
Kesadaran ini memberikan komunitas 
teater India sebuah rasa pembebasan 
dan kepercayaan diri untuk mengejar 
ide-ide modern. Selama periode inilah 
tempat penulis naskah terkenal – Vijay 
Tendulkar, Mohan Rakesh, Badar Sircar 
dan Girish Karnad – muncul pada 
adegan teater nasional India. Itu adalah 
perayaan pan-India dari karya-karya 
mereka, menghilangkan hambatan-
hambatan bahasa. Seluruh penulis ini 
sedang menelusuri pemahaman mereka 
sendiri terhadap dunia, yang terhubung 
dengan mereka dengan kenyataan India 
pada India paska kemerdekaan. Dari 
drama pertamanya, Bali, Girish meneliti 
masa kini melalui kisah-kisah epik, 
mitos dan sejarah. Seperti para penulis 
naskah bahasa Sanskerta, ia megambil 
bahan untuk dramanya dari kisah epik 
dan tulisan suci dan kemudian, seperti 
seorang pengrajin ulung, menyusun narasi 

lakonnya melalui metafora dan simbol 
puitis. Menjadi seorang aktor sekaligus 
sutradara, Girish selalu diperintahkan 
untuk memahat karakternya, yang 
kompleks, halus dan bahkan kontradiksi 
diri sendiri. Kualitas dari karakterisasi 
ini membuat para aktor menggunakan 
seluruh energi fisik dan intelektual mereka 
untuk menggapai hal yang mustahil. Dari 
Tughluq dan Hayadavana hingga Rakta 
Kalyan dan Bikre Bimb, interaksi drama 
antara bentuk dan isi kini selalu berubah 
dalam drama Girish. Pada tahun 1960-an 
dan 1970-an, sutradara film seperti Satyajit 
Ray dan Ritwik Ghatak membuat film di 
Bengali, yang membuat mereka mendapat 
pengakuan internasional.

Kemudian, pada tahun tahun 1970-

atas: Penulis Australia, 
Richard Flanagan dan 
Girish Karnad dalam 
sebuah percakapan pada 
Perayaan Sastra Jaipus 

Bawah: Sekilas dari 
drama Tughlaq yang 
ditulis oleh Karnad

•	 Padma Shree
•	 Penghargaan Jnanpith
•	 Padma Bhushan
•	 Penghargaan FIlm 

Nasional (NFA) untuk 
Film Fitur terbaik

•	 NFA untuk Arah terbaik
•	 NFA untuk Sceenplay 

terbaik
•	 NFA untuk Film Non-

Fitur terbaik

Menghormati 
si Jenius
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an, dengan dukungan dari Korporasi 
Pengembangan Film Nasional (NFDC), 
beberapa film avant garde dibuat 
dan diakui pada perayaan-perayaan 
film internasional bergengsi. Hal ini 
memicu perilisan dari energi kreatif 
baru di sinema India. Sekarang sangat 
memungkinkan untuk membuat 
sebuah karya sinematik dengan 
anggaran yang terbatas. Beberapa dari 
sutradara yang mendominasi adegan 
sinema paralel ini termasuk Mrina 
Sen, Mani Kaul, Awtar Kaul, Kumar 
Shahani, Adoor Gopalakrishnan, BV 
Karanth, Shyam Benegal dan Girish 
Karnad. Girish berakting di dalamnya 
dan menyutradai beberapa film yang 
dahulu dan masih dianggap sebagai 

tonggak utama dalam geraka sinema 
paralel India. Beberapa dari film ini 
termasuk Samskara, Manthan, Kadu, 
Ankur, Nishant, Swami dan Godhuli. 
Klimaks sinematik Girish datang 
bersama Utsav (1984) berdasarkan 
dara klasik bahasa Sanskerta, 
Mrichchhakatika dari Shudrakha. 
Ada saat-saat dimana para aktor 
dan sutradara dari teater regional 
menyeberang ke sinema bahasa 
Hindi dan tetapi mempertahankan 
keterlibatan mereka dengan teater-
teater regional masing-masing. Girish, 
yang berkontribusi besar dalam 
usaha ini pada tingkat multi-disiplin, 
selalu berada di garis depan dengan 
ide-ide kreatifnya. Ia percaya dalam 

 (Kiri ke kanan): Mantan Presiden India, Pratibha 
Patil mempersembahkan Penghargaan Ganga 

Sharan Singh kepada Girish Karnad; sebuah foto 
jadul dari sang aktor sekaligus sutradara selama 

tahun-tahun awalnya di teater India

berkontribusi dengan memimpin 
dari depan – baik itu arahan, akting 
maupun tulisan.

Apa yang menarik adalah bahwa 
ketika ia mengaduk satu demi satu 
karya agungnya, ia tetap berhubungan 
dengan dunia biasa. Partisipasinya 
dalam gerakan demokratis dan sekuler 
berlanjut hingga akhir hayatnya. Ia 
bekerja dengan para elit, intelektual 
dunia, dan masa yang berjuang. 
Kepergiannya merupakan kerugian 
yang tak tergantikan tidak hanya bagi 
teater dan sinema India, tetapi juga 
bagi masyarakatnya. Ia merupakan 
seseorang intelektual publik yang 
India akan selalu rindukan. Karena 
kematiannya, India telah kehilangan 
seorang duta besar budaya.

Maharaj Krishna Raina merupakan seorang 
alumni dari NSD dan telah dikaitkan 
dengan teater baik sebagai aktor maupun 
sutradara. Ia telah mengasosiasikan dirinya 

dengan sejumlah kelompok di seluruh dunia dan telah 
berakting dalam lebih dari 100 drama.

Dalam bagian akhir karirnya, dengan drama historisnya, 
Karnad secara bertahap mengubah dirinya menjadi individu 

publik dan berpartisipasi dalam perjuangan nasional
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T R E N D S E T T E R S
•	 India dikreditkan dengann buku paling awal 

tentang tari dan musik. Natya Shastra yang ditulis 
oleh Bharata Muni antara tahun 200 SM dan 200 
M, yang berisi tentang 5,569 shloka dalam lebih 
dari 37 bab dipercaya sebagai dasar dari tari dan 
musik klasik India.  

•	 Selain itu, Shantiniketan di Bengal Barat, yang 
didirikan pada tahun 1901 oleh Rabindranath 
Tagore merupakan salah satu sekolah India yang 
memasukkan seni tari dalam kurikulumnya. 

•	 Fakta menarik lainnya adalah bahwa dibandingkan 
dengan rata-rata global sebesar 5%, 13% dari pilot 
India adalah wanita. Hal ini berarti bahwa setiap 
delapan penerbangan di India, satu penerbangan 
dilakukan oleh seorang pilot wanita.

M A S A L A H  G A N D A !
Desa Kodhini di wilayah pantai Kerala ini dikenal akan fakta tentang 
kembarnya! Ya, anda mendengarnya dengan benar, dibandingkan 

rata-rata global yaitu tiga pasang lahir kembar setiap 1,000 bayi yang 
lahir, Kodhini memiliki angka 45 pasang setiap 1,000 kelahiran. Saat 
ini, terdapat hampir 400 pasang kembar di desa ini dan oleh karena 

itu, desa ini kini dikenal secara lokal dengan nama Kota Kembar. Selain 
itu, beberapa skema telah diperkenalkan untuk orang-orang kembar 

tersebut dengan sebuah asosiasi Kembar yang berdedikasi di Kodhini.

IN D I A
LUA R  B I A S A

Kenali negara anda sedikit 
lebih banyak dengan fakta-

fakta menarik berikut

terdapat keunikan di setiap 
sudut dan celah negara kita. 

Ambil contohnya pada koran 
sore harian yang bernama 
the Musalman- Koran ini 
ditulis tangan oleh empat 

kaligrafer atau katib sebelum 
diproduksi secara massal 

oleh pers. Diterbitkan di 
Chennai sejak tahun 1927, 
koran ini memiliki 25,000 

pelanggan dan tidak pernah 
melewatkan publikasi 

sehari pun

Surat kabar pertama yang diterbitkan di 
India dimulai pada tanggal 29 Juni 1780 dan 

memiliki nama Hicky’s Bengal Gazette. Surat 
kabar ini diluncurkan oleh James Augustus 

Hicks dan bisa dikatakan sebagai surat kabar 
pertama yang pernah dicetak di Asia.

s u D u t  M e D I A

stasiun radio, All India radio di 
Jammu dan Kashmir, yang 
berlokasi di ketinggian 11,800 kaki 
di atas permukaan laut adalah 
stasiun radio tertinggi di dunia. 
stasiun radio ini disiarkan dalam 
beberapa bahasa termasuk tibet, 
Balti, hindi, urdu dan Ladakhi.
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