
INDIA-AS: MENUJU 
STRATEGI BARU

HARI KEMERDEKAAN
MUSIUM KEMERDEKAAN

KERETA API MUSIM HUJAN  
KEHIDUPAN INDIA 
DALAM HUJAN

SEBUAH PERCAKAPAN
BERSAMA ASHAY KUMAR 

Jilid 31  n Isu 4  n  Juli-September 2017



JANMASHTAMI
Merayakan kelahiran Dewa Krisna, 
Janmashtami dirayakan dengan 
megah di Vrindavan, karena perayaan 
ini dipercaya bertepatan dengan 
hari lahirnya. Perayaan ini meliputi 
delapan hari Krishna paksha, 
berdasarkan kalender Hindu.

KAPAN: 15 Agustus 2017
DIMANA: Seluruh India, khususnya 
di Vrindavan, Uttar Pradesh 

GANESH CHATURTHI 
Juga dikenal dengan nama Vinayaka 
Chaturthi, perayaan ini dirayakan di 
seluruh negeri, dan dengan semangat 
khusus di Maharashtra. Perayaan ini 
mencakup doa dan sesembahan modak 
untuk Dewa Ganesha.

KAPAN: 25 Agustus hingga 5 September 
2017
DIMANA: Seluruh India, 
khususnya di Maharashtra

PERAYAAN LADAKH
Diselenggarakn setiap tahun oleh 
pemerintah setempat dan komunitas 
lokal, perayaan ini mempertunjukkan 
kekayaan budaya, tradisi dan warisan 
rakyat Ladakh. Prosesi orang-orang 
berpakaian dalam upacara kostum 
adalah sesuatu tidak bisa dilewatkan.

KAPAN: 20-23 September 2017
DIMANA: Leh, Jammu & Kashmir

NAVRATRI
Dirayakan selama sembilan hari, 
Navratri merupakan sebuah 
perayaan yang menyatukan 
puasa dan kegembiraan. Orang-
orang dari seluruh penjuru negeri 
mempersembahkan doa untuk Dewi 
Durga dan saling bertukar hadiah.

KAPAN: 21-29 September 2017
DIMANA: Seluruh India

THIRUVONAM 
Dianggap sebagai salah satu 
hari yang paling penting selama 
perayaan Onam, Thiruvonam 
ditandai dengan pesta makan 
tradisional yang mewah yang 
disebut dengan onasadya, yang 
menyajikan setidaknya 11 piring. 

KAPAN: 4 September 2017
DIMANA: Kerala

ID-UL-ZUHA
Dikenal juga dengan nama Bakrid, 
perayaan ini digelar di seluruh dunia. 
Dengan mengenakan pakaian baru, 
orang-orang dari komunitas Muslim 
memulai perayaan ini dengan namaaz 
(doa) dan saling bermaafan. 

KAPAN: 2 September 2017
DIMANA: Seluruh India dan 
seluruh dunia

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
BUNGA RAMPAI
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Dalam beberapa bulan terakhir, banyak even diplomatik yang memenuhi kalender India, yang 
ditandai dengan beberapa pertemuan penting dan keterlibatan multilateral. Di sisi bilateral 
isu India Perspectives kali, kami meliput kunjungan sukses Perdana Menteri Narendra Modi 
ke Amerika Serikat di Juni lalu, yang kemudian diikuti dengan kunjungannya menuju Israel. 
Baru-baru ini, sang Perdana Menteri mengunjungi Myanmar dalam daftar kunjungan bilateral 
pertamanya ke negara tersebut sebagai bagian dari kebijakan Aksi Timur India.

Isu majalah kali ini juga meliput hasil dari kunjungan baru-baru ini dari Perdana Menteri 
Jepang, Shinzo Abe ke India untuk menghadiri pertemuan Tahunan India-Jepang. Di bagian 
kerjasama multilateral, dua keterlibatan penting, G20 dan BRICS juga dibahas dalam isu ini. 
Lalu, kami merayakan perayaan lima puluh tahun Armada Kapal Selam, Angkatan Laut India, 
sebuah entitas yang telah tanpa rasa takut melindungi perairan internasional kita sejak Hari 
Kemerdekaan. Tahun ini telah dinyatakan sebagai “Tahun Kapal Selam” Angkatan Laut, dan 
kami akan menunjukkan anda apa yang membuat kehidupan sebagai kru kapal selam itu 
spesial.

Kami menelusuri perjalanan dari musim hujan India di seluruh negara melalui perayaan yang 
dirayakan oleh berbagai wilayah untuk menyambut dewa hujan, memamerkan budaya dan 
tradisi mereka dengan sangat megah. Dari Pameran Minjar di Himachal Pradesh dan Hareli 
di Chhattisgarh hingga Teej di Rajasthan dan Onam di Kerala, kami menyuguhkan anda 
bagaimana setiap wilayah menyambut musim kelimpahan dan pemulihan ini. Kami juga 
membahas tentang perayaan hari Kemerdekaan India dengan melihat beberapa musium 
yang menceritakan perjuangan kebebasan dan kehidupan dari para pahlawan kemerdekaan.

Durga Puja akan dirayakan dengan penuh semangat pada bulan September mendatang, 
dengan patung-patung Dewi Durga yang dipersiapkan di setiap rumah dan pandal yang indah 
di sepanjang wilayah timur India. Kami juga membawa anda melihat pemandangan tentang 
bagaimana patung-patung ini dengan susah payah dibuat oleh para seniman di Kolkata.

Tim kriket wanita India memperlihatkan pertunjukan bintang di Piala Dunia ICC wanita 
yang baru saja selesai. Kami meneliti bagaimana para penonton di seluruh negeri kini 
lebih memilih untuk menonton wanita dalam seragam biru dan memegang alat pemukul 
di stadiun merah merana. Terakhir, kami berbincang-bincang dengan aktor Akshay Kumar, 
seorang sosok yang sangat percaya terhadap kekuatan film sebagai media 
untuk mendidik para penonton sementara menghibur mereka, sehingga 
mampu mempengaruhi perubahan sosial.

Raveesh Kumar

PRAKATA

INDIA-AS: MENUJU 
STRATEGI BARU

HARI KEMERDEKAAN
MUSIUM KEMERDEKAAN

KERETA API MUSIM HUJAN  

KEHIDUPAN INDIA 
DALAM HUJAN

SEBUAH PERCAKAPAN
BERSAMA ASHAY KUMAR 

Jilid 31  n Isu 4  n  Juli-September 2017



54

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  4  |  J U L I - S E P T E M B E R  2 0 1 7

MaXposure Media Group India Pvt Ltd 

CEO & Direktur Pengatur: Prakash Johari

Direktur: Vikas Johari

Direktur Editorial: Jayita Bandyopadhyay  

Kantor Pusat  
MaXposure Media Group India Pvt Ltd 
#TheAddress, Plot No 62, Okhla Phase-3,  
New Delhi-110020, India 
Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199 
CIN No: U22229DL2006PTC152087

Untuk pertanyaan: 
indiaperspectives@maxposure.in

Redaktur: Raveesh Kumar

Asisten Redaktur: MLK Raja

Kementrian Luar Negeri
Ruang No. 152, ‘A’ Wing, Shastri Bhavan, 
New Delhi - 110001, India
Tel.: 91.11.23388949, 23381719 
Fax.: 91.11.23384663
Web: http://www.indiandiplomacy.in

Untuk masukan : osdpd2@mea.gov.in

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

India Perspectives diterbitkan oleh Raveesh Kumar, 
Sekretaris Tambahan (XP) dan Juru Bicara Resmi, 
Kementrian Luar Negeri (MEA), Nomor Ruangan. 152, ‘A’ 
Wing, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001 dan diterbitkan 
atas nama MEA oleh MaXposure Media Group Pvt. Ltd. 
(MMGIPL), #TheAddress, No Plot 62, Okhla Fase-3, 
New Delhi-110020, India. India Perspectives diterbitkan 
enam kali dalam setahun. Semua hak dilindungi. Tulisan, 
karyaseni dan/ foto yang terkandung didalamnya mungkin 
digunakan atau diproduksi ulang dengan pengakuan dari 
India Perspectives. MEA dan MMGIPL tidak bertanggung 
jawab atas kehilangan ataupun kerusakan produk, naskah, 
foto, karya seni, transparansi ataupun bahan lainnya 
yang tidak diharapkan. Pandangan-pandangan yang 
disampaikan dalam majalah ini belum tentu oleh mereka 
dari MEA ataupun MMGIPL.

UNTUK PERTANYAAN | MMGIPL 
Tel: +91.11.43011111 
FAX: +91.11.43011199 
www.maxposure.in

Ikuti kami di:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Untuk mendapatkan India Perspectives, hubungi utusan 
diplomatis India terdekat.

Jilid 31  n  Isu 4  n  Juli-September 2017



06
36

58

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

D A F T A R  I S I

PENCAPAIAN 

Pahlawan berwarna biru ................................06

KEMITRAAN

Menuju strategi baru .......................................11

Pada sebuah garis kemajuan ..........................16

Menghormati warisan Di Myanmar ............. 20

Menetapkan sebuah tonggak sejarah baru.. 22

Sebuah langkah mencapai kemajuan .......... 26

BRICS untuk masa depan yang lebih cerah.. 30

SUKSES

Prajurit angkatan laut terkuat India ............... 32

WARISAN

Tujuh puluh satu tahun .................................. 36

Rumah kebebasan ..........................................40

INOVASI 

Dalam perjalanan menerapkan energisurya.. 44

PERJALANAN

Musim hujan yang sangat baik di India ...... 46

TARIAN 

Ode untuk keilahian ....................................... 54

SINEMA 

‘Sinema adalah media yang kuat’ ................. 58

POTRET 

Kerajinan tangan bagi pengabdian .............. 64

SENI  

Sebuah janji dengan abstrak..........................74

FASHION 

Jahitan pada masa itu ..................................... 78

KULINER  

Keenakan rasam .............................................. 84

KEMAJUAN 

Pajak untuk kebaikan .....................................90



PENCAPAIAN

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  6  |  J U L I - S E P T E M B E R  2 0 1 7

Pertunjukkan tangguh dari Pasukan Wanita Biru di Kejuaraan Dunia Wanita ICC 2017 
telah memberikan kita sekelompok pemain kriket yang perlu didukung

PAHLAWAN

BERWARNA BIRU
OLEH SHIBAJI ROY CHOUDHURY
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Grup kriket India mungkin telah 
kalah di final Kejuaraan Dunia 
Kriket Wanita ICC, tetapi 
mereka telah mendapatkan 
kemenangan yang jauh 

lebih besar. Benar memang mereka 
kalah di final, dan juga dengan hanya 
sembilan kesempatan adalah sesuatu yang 
menyakitkan. Tetapi tidak ada patung yang 
dibakar dan batu yang dilempar ke rumah-
rumah para pemain ini. Ini mungkin karena 
sebagai kesatuan kita mengakui fakta 
bahwa kru berwarna telah meraih puncak 
dengan bantuan dari kita, dan berhak 
menerima sanjungan dan hormat. Wanita 
Biru yang sangat kuat bertahan ini menjalani 
sebuah perjalanan dramatis menuju final, 
mengalahkan tim seperti juara enam kali 
Australia, rival Pakistan, Sri Lanka, Selandia 
Baru, Inggris dan Hindia Barat selama fase 
seleksi grup dan fase knock-out.

India merayakan 
pemberhentian pemain 
Inggris, Fran Wilson

Mithali Raj
Kapten, Tim kriket wanita India

Saya senang karena 
kami telah membuat 

nama bagi para 
wanita dalam dunia 

olahraga di India dan 
saya ingin melihat 
lebih banyak tim 

olahraga wanita yang 
maju ke depan

Sebuah mimpi menjadi 
kenyataan, sebuah mimpi 

untuk bermain bagi sebuah 
tim kriket yang hebat. 
Kebanggaan tersendiri 

telah mengibarkan 
bendera negara dengan 
tinggi. Negara ini telah 

bangun di bidang olahraga 
kriket wanita

Harmanpreet Kaur
Pemain kriket India
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PENCAPAIAN YANG TERKENANG
Ada beberapa kenangan yang kita ingat 
dari para pemain kritket India yang 
senantiasa terkenang sebagai masa 
jaya. Kapil Dev, 175 melawan Zimbabwe 
selama Kejuaraan Dunia Prudential 1983 
mungkin merupakan yang terhebat 
sampai Harmanpreet Kaur mencetak 
skor pelik 171 melawan Australia di 
semifinal tahun ini. Pemain berbakat 
dari Moga, sebuah kota kecil di Punjan, 
kini menjadi pusat perhatian kriket 
dunia. Ia juga merupakan pemain kriket 
wanita pertama dari India yang bermain 
untuk Liga Big Bash Wanita, yang 
diselenggarakan di Kriket Australia, 
dimana ia bermain untuk Syney Hunter. 

Halaman muka, Kiri ke 
Kanan: Pemain kriket, 
Sushma Verma mengambil 
selfie bersama rekan-
rekannya. Harmanpreet 
Kaur, bersinar dengan 171 
run di Kejuaraan Dunia 
Wanita ICC

Bawah: Mithali Raj, kapten 
dari tim kriket wanita India, 
dan Harmanpreet Kaur 
dalam sebuah upacara 
selamat di New Delhi

Sunil Gavaskar
Mantan pemain kriket India

Ini adalah sebuah 
pertandingan yang 

sengit. Pujian penuh 
bagi mereka. Sangat 
senang mereka telah 

bermain dengan 
sangat baik selama 

turnamen

Virender Sehwag
Mantan pemain kriket India

Super bangga terhadap 
gadis-gadis ini. Belum 

beruntung saat ini 
tetapi kriket wanita 

India benar-benar telah 
muncul. Terima kasih 
bagi kalian wanita-

wanita tangguh. Salut 
dengan semangat 

kalian. #WWC17Final
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Sachin Tendulkar dan Sunil 
Gavaskar telah meminta orang-
orang untuk tidak memanggil 
Raj dengan sebutan ‘Lady 
Tendulkar’ karena ia memiliki 
keunikannya sendiri

Ia juga merupakan wanita pertama yang 
dipilih untuk bermain di Liga Kia Super, 
sebuah turnamen T20 yang diselenggarakan 
oleh Badan Kriket Inggris dan Wales 
(ECB) dimana ia menjadi satu bagian dari 
Surrey Stars.

PEJUANG TUNGGAL
Bahkan sebelum Kaur dan seluruh anggota 
tim bias kembali ke India, perbandingan 
antaranya dengan Sachin Tendulkar 
menjadi berita utama. Julukan seperti ‘Lady 
Tendulkar’ dan ‘Tendulkar of Women’s 

Cricket’ sempat digadang-gadang. Mereka 
memiliki kisah yang sama dalam karir kriket 
dimana Sachin Tendulkar membawa tim 
kriket pria berjuang selama tahun 90-an 
dan Raj menjadi pejuang tunggal bagi tim 
wanita selama sepuluh tahun pertama sejak 
jaman milenium. Bahkan, Sachin Tendulkar 
dan Sunil Gavaskar telah meminta untuk 
tidak menyebutnya ‘Lady Tendulkar’ karena 
aset yang unik dan tidak tergantikan yang 
dimilikinya saat ini.

MASA IMPIAN
Di masa lalu, Wanita Biru telah membuat 
sejarah dengan memenangkan seri T20 
pertamanya melawan Australia yang telah 
menjuarai kejuaraan ini tiga kali, mereka 
mengalahkan mereka di rumah sendiri 
pada bulan January 2016. Tim tersebut 
kemudian mengalahkan Sri Lanka di seri 
ODI dan T20 di bulan Februari sementara 
juga mengalahkan juara bertahan Selandia 
Baru dalam sebuah partai sengit di seri ODI 
tahun 2016. 
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TALENTA KELAS DUNIA
Hari ini, tim kriket India dianggap sebagai 
momok utama di turnamen dunia. Ketenangan 
dan ketangkasan pemukul pertama Punam 
Raut, ‘kapten keren’ Mithali Raj, tajamnya 
Jhulan Goswani, muda dan bertalenta, Deepti 
Sharma, Veda Krishnamurthy dan Harmanpreet 
Kaur, merupakan pemain kelas dunia yang 
tidak ada bandingannya.

TRANSFORMASI YANG DITUNGGU-
TUNGGU
Setelah dukungan yang membana yang 
tim ini baru saja terima, tim kriket wanita 
mungkin akan mendapatkan perhatian yang 

Baru-baru ini, tim ini telah 
mengukir sejarah dengan 
memenangkan seri T20 
pertamanya melawan Australia

Tim kriket wanita India telah berjuang dengan keras di Kejuaraan Dunia Wanita ICC di Inggris

lebih layak saat ini. Transformasi yang sangat 
nyata, bagaimanapun, membuat pujian and 
penerimaan kita terus hidup dalam mengakui 
atlet bertalenta ini merupakan kunci untuk 
kesuksesan mereka. Pemain kriket wanita 
India adalah sosok olahragawan yang telah 
mengukir ruang bagi mereka sendiri dalam 
olahraga yang didominasi oleh pria ini.
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Dalam kunjungan kelimanya ke AS bulan Juni tahun ini, Perdana Menteri 
Narendra Modi memperkuat hubungan Indo-AS dan menambahkan dimensi 

dalam hubungan bilateral antar kedua negara

STRATEGI BARU
OLEH MAROOF RAZA

MENUJU

KEMITRAAN

Ketika Presiden AS, Donald Trump 
berbicara di media setelah 
pertemuannya dengan Perdana 
Menteri India, Narendra Modi di 
Gedung Putih, Washington DC 

bulan Juni tahun ini, ia menyatakan, “Hubungan 
antara India dan Amerika Serikat sudah menjadi 
semakin kuat, tidak pernah sekuat ini.” Salah 

satu diantara sorotan kunjungan PM Modi ke 
AS adalah upayanya dalam menyatukan dua 
pikiran antar kepala negara dari dua negara 
demokrasi terbesar di dunia ini, dan ia terlihat 
sudah berhasil dalam perjalanan dua hari 
tersebut dengan menuai serangkaian hasil 
yang signifikan. Kunjungan ini telah disebut 
‘bersejarah’ oleh media internasional dalam 

Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden AS Donald Trump berjabat tangan sebagaimana mereka menyampaikan pernyataan 
bersama di Gedung Putih di Washington, DC
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Kiri: Perdana Menteri 
India Narendra Modi, 
Presiden AS Donald 
Trump dan Ibu Negara 
Melania Trump selama 
pertemua di Oval 
Office di Gedung Putih

Halaman muka: PM 
Modi dan Presiden 
Trump menyampaikan 
pernyataan bersama 
di Rose Garden, 
Gedung Putih

beberapa hal penting yang dibahas oleh kedua 
pemimpin negara ini, mulai dari membahas masalah 
kontraterorisme dan penjualan 22 pesawat tak 
berawak Guardian ke India, hingga diskusi tentang 
keamanan maritim dan sebuah undangan bagi 
keluarga Presiden Trump untuk mengunjungi India.

MELAWAN TEROR
Menegaskan kembali komitmen mereka dalam 
bekerjasama melawan terorisme internasional, 
PM Modi dan Presiden Trump berpendapat bahwa 
terorisme adalah sebuah “momok global yang 
harus diberantas dan tempat perlindungan teroris 
harus dihapuskan dimanapun di dunia ini.” Mereka 
menegaskan bahwa mereka “berkomitmen untuk 
memperkuat kerjasama melawan ancaman teroris 
dari kelompok-kelompok seperti al-Qaeda, ISIS, 
Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Tayyiba, D-Company 
dan sekutu-sekutunya.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Presiden Trump mendesak PM Modi untuk 
mengurangi hambatan perdagangan terhadap 

perusahaan AS. Ia menyatakan bahwa ia sangat 
tertarik untuk menjalin hubungan perdagangan 
dengan India yang “adil dan saling menguntungkan”. 
PM Modi mendeskripsikan AS dan India sebagai 
“mesin terdepan dalam pertumbuhan” di ranah 
ekonomi global dan menyatakan, “Saya sangat yakin 
bahwa konvergensi dari tujuan saya untuk ‘India 
Baru’ dan tujuan Presiden Trump untuk membuat 
Amerika kuat lagi akan menambah dimensi baru 
dalam kerjasama kami.”

Pernyataan bersama dari kedua kepala negara 
menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut 
bahwa “Amerika Serikat dan India berencana 
untuk melakukan peninjauan komprehensif 
dalam hubungan perdagangan dengan tujuan 
mempercepat proces peraturan; memastikan bahwa 

“Hubungan antara India dan 
Amerika Serikat sudah semakin 
kuat, tidak pernah sekuat ini,” kata 
Trump selama kunjungan PM Modi
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Kedua pemimpin ini menegaskan 
kembali komitmen mereka untuk 
bekerja sama dalam meningkatkan 
peralatan dan teknologi keamanan 
yang canggih

teknologi dan inovasi dikembangkan, dinilai 
dan dilindungi dengan cara yang benar; dan 
meningkatkan akses pasar di bidang seperti 
pertanian, teknologi informasi, produksi 
barang dan jasa.”

DIARI PERTAHANAN
Pemimpin dari kedua negara ini menegaskan 
kembali komitmen mereka untuk bekerja 
sama dalam meningkatkankan peralatan dan 
teknologi keamanan “pada sebuah tingkat yang 
sepadan dengan para sekutu dan mitra terdekat 

dari Amerika Serikat”. Menjelang pertemuan 
tersebut, AS menyelesaikan penjualan dari 
pesawat tak berawak Guardian ke India dan 
perjanjian ini yang diperkirakan akan bernilai 
2-3 miliar Dollar AS, disebut sebagai sebuah 
“game changer”. Berbicara tentang memperluas 
kerjasama keamanan maritim mereka, PM Modi 
dan Presiden Trump juga mengumumkan niat 
mereka untuk membangun pemberlakuan dari 
peraturan pembagian data yang disebut dengan 
‘White Shipping’. Ini akan memungkinkan 
pembagian data dalam lalu lintas maritim antar 
negara dan meningkatkan kolaborasi tentang 
kesadaran wilayah maritim.

Pelatihan angkatan laut MALABAR yang 
akan datang juga dibahas selama kunjungan 
ini. Sebuah pernyataan bersama yang berbunyi: 
“Memperhatikan pentingnya pelatihan angkatan 
laut MALABAR yang segera dilaksanakan, kedua 
pemimpin ini bertekad untuk memperluas 
keterlibatan mereka dalam tujuan maritime 
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Perdamaian wilayah Indo-Pasifik 
Sebagai penanggung jawab di wilayah Indo-
Pasifik, Presiden Trump dan Perdana Menteri 
Modi sepakat bahwa kemitraan yang deka 
tantara Amerika Serikat dan India sangat penting 
untuk mencapai perdamaian dan keberlanjutan 
di wilayah. Menyadari kemajuan signifikan 
yang dicapai dalam upaya ini, kedua pemimpin 
setuju untuk mengambil langkah lebih lanjut 
untuk memperkuat kemitraan mereka. Sesuai 
dengan prinsip yang gariskan dalam Piagam 
PBB, mereka berkomitmen untuk menetapkan 
prinsip umum untuk kawasan ini. Presiden Trump 
menyambut kontribusi India dalam mempromosi 
demokrasi, stabilitas, kemakmuran dan keamanan 
Afghanistan.

Berdiri melawan terorisme 
Kedua pemimpin ini menekankan bahwa terorisme 
merupakan momok global yang harus diperangi 
dan tempat perlindungan teroris harus dihapuskan 
di setiap bagian di dunia ini. Mereka bertekad 
bahwa India dan Amerika Serikat akan bersama-
sama melawan tantangan mematikan terhadap 
kemanusiaan ini. Dalam semangat ini, kedua 
pemimpin ini menyambut sebuah mekanisme 
konsultasi baru dalam usulan di bidang designasi 
teroris domestik dan internasional. Mereka juga 
mengumumkan peningkatan kerjasama dalam 
mencegah pergerakan teroris dan mengganggu 
upaya rekrutmen dengan memperluas kerjasama 
kontraterorisme tingkat operasional dan tingkat 
inteligensi. 

Konvergensi strategis 
Presiden trump dan Perdana Menteri Modi berjanji 
untuk memperdalam kerjasama keamanan dan 
pertahanan, membangun pengakuan bagi India 
sebagai Mitra Pertahanan Utama bagi Amerika 
Serikat. Amerika Serikat dan India berharap untuk 
dapat bekerja sama di bidang peralatan dan 
teknologi pertahanan canggih pada tingkat yang 

sepadan dengan para sekutu dan mitra terdekat 
Amerika Serikat. Merefleksikan kemitraan ini, 
Amerika Serikat telah menawarkan pertimbangan 
bagi kemampuan India dan mempromosikan 
ketertarikan dalam kepentingan keamanan 
bersama. Bertekad dalam memperluas kerjasama 
keamanan maritim mereka, kedua pemimpin ini 
mengumumkan niat mereka dalam melaksanakan 
penerapan pengaturan pembagian data dari ‘White 
Shipping’ mereka, yang meningkatkan kolaborasi 
dalam kesadaran wilayah maritim.

Perdagangan bebas dan adil 
Kedua pemimpin ini berkomitmen bahwa 
Amerika Serikat dan India, mesin pertumbuhan 
ekonomi terkemuka di ekonomi global, harus 
mengintensifkan kerjasama ekonomi mereka 
untuk membuat negara mereka lebih buat dan 
rakyat mereka lebih makmur. Memperhatikan 
reformasi ekonomi dan pajak intensif yang 
diluncurkan di masing-masing negara mereka 
akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi 
kedua negara, kedua pemimpin ini berkomitmen 
untuk terus memperluas dan menyeimbangkan 
hubungan perdagangan mereka dan untuk 
menghilangkan hambatan dalam pembangunan 
dan penciptaan lapangan kerja. Mereka juga 
bertekad untuk mewujudkan peningkatan 
keterlibatan komersial dengan cara memajukan 
prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil. Untuk 
tujuan ini, Amerika Serikat dan India berencana 
untuk melakukan peninjauan komprehensif 
dari hubungan perdagangan dengan tujuan 
mempercepat proses peraturan; memastikan 
bahwa teknologi dan inovasi dipupuk, dinilai 
dan dilindungi secara tepat; dan meningkatkan 
akses pasar di bidang-bidang seperti pertanian, 
teknologi informatika dan produksi barang.

APA YANG DIBAHAS OLEH KEDUA PEMIMPIN INI
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bersama dan untuk mengeksplorasi pelatihan 
baru di masa yang akan datang.”

Presiden Trump juga mengungkapkan 
dukungan kuat dalam keanggotaan India 
baru-baru ini dalam Kelompok Pemasok Nuklir, 
Susunan Wassenaar dan Kelompok Australia, 
dan sebuah keanggotaan permanen dalam 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang telah direformasi.

 CEPAT DALAM FOKUS
Presiden Trump dan Perdana Menteri Narendra 
Modi menyatakan bahwa mereka akan 
mengambil tindakan untuk memperkuat 
kemitraan mereka dalam wilayah Indo-Pasifik. 
Mereka menyatakan bahwa mereka akan 
menegaskan kembali pentingnya menghormati 
kebebasan dalam navigasi, overflight dan 
perdagangan di sepanjang wilayah ini. Mereka 
juga menyerukan seluruh negara untuk 
menyelesaikan sengketa teritorial dan maritim 
dengan damai dan sesuai hukum internasional.

UNDANGAN RESMI
Ivanka Trump, anak perempuan Presiden 
Trump, akan memimpin delegasi AS pada 
Pertemuan Wirausaha Global (GES), yang akan 
digelar di India dalam waktu dekat tahun ini. 
GES merupakan sebuah inisiatif kebijakan 
penting yang menyatukan pengusaha dan 
inovator global, dan India akan menjadi 
tuan rumah dari edisi mendatangnya. “Saya 
telah mengundangnya (Ivanka Trump) untuk 
memimpin delegasi AS,” kata PM Modi di 
depan media bersama Presiden Trump. Perdana 
Menteri India, yang juga telah mengundang 
sang Presiden dan keluarga ke India, dan 
juga mengatakan bahwa Ivanka Trump telah 
menerima undangan tersebut. Menanggapi 
undangan tersebut, Ivanka membuat tweet, 
“Terima kasih, Perdana Menteri Modi yang telah 
mengundang saya untuk memimpin delegasi 
AS pada Pertemuan Wirausaha Global di India 
musim gugur ini.”

Atas: PM Modi dan Presiden 
Trump berjabat tangan di 
Gedung Putih

Kiri: PM Modi dan Presiden 
Trump selama pertemuan di 
Oval Office
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S
ebagaimana Perdana Menteri Narendra 
Modi dan Perdana Menteri Jepang 
Shinzo Abe bersama meletakkan batu 
pondasi dalam proyek kereta api cepat 
pertama India di Ahmedabad, Gujarat, 

mereka juga meletakkan pondasi bagi hubungan 
bilateral yang semakin kuat dan kerjasama yang 
semakin luas antara kedua negara.

Perdana Menteri Abe berada di India selama 
dua hari, dari tanggal 13 hingga 14 September, 
untuk menghadiri pertemuan tahunan India-
Jepang ke-12. Pernyataan bersama yang 

dikeluarkan selama kunjungan ini menyatakan 
bahwa kedua pemimpin akan menggelar diskusi 
dalam berbagai isu dibawah Kemitraan Global 
dan Strategis Khusus antara kedua negara 
dan “menyambut perdalaman hubungan 
bilateral penting selama tiga tahun yang lalu 
dan konvergensi yang terus berkembang di 
kepentingan politik, ekonomi dan strategis, 
berdasarkan landasan nilai dan tradisi yang kuat 
dan juga pada konsensus yang baru muncul 
mengenai isu perdamaian, keamanan dan 
pembangunan kontemporer. 

Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe ke India menandai kuatnya kerjasama 
bilateral antara India dan Jepang di bidang penting seperti teknologi dan pertahanan

KEMAJUAN
PADA SEBUAH GARIS
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Atas: Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang, 
Shinzo Abe menghadiri Upacara Peresmian Proyek Kereta Api Berkecepatan 
Tinggi Mumbai-Ahmedabad (MAHSR) di Ahmedabad, Gujarat

Atas: PM Modi dan PM Abe di Pertemuan Tahunan India-Jepang 
ke-12 di Gandhinagar

KERETA API CEPAT
Kereta Api Cepat Mumbai-Ahmedabad (MAHSR), 
yang diluncurkan oleh kedua pemimpin di stasiun 
kereta api Sabarmati di Ahmedabad ini, akan 
mencakup kereta api cepat pertama India yang 
menghubungkan “Aapnu Amdavad ke Aamchi 
Mumbai (Ahmedabadku dan Mumbaimu)”, kata 
PM Modi setelah peresmiannya. Proyek yang 
diperkirakan mampu mengurangi waktu tempuh 
antara dua kota dari tujuh jam menjadi dibawah 
tiga jam ini didasarkan pada teknologi kereta api 
super cepat Jepang, Shinkansen. Jalur 508 km akan 
menjadi sambutan tambahan bagi daftar proyek 
kerjasama infrastruktur yang dilaksanakan oleh 
kedua negara, dan dijadwalkan akan diselesaikan 
pada tahun 2022, menandai sebuah era baru di 
Hari Kemerdekaan India yang ke-75.

KERJASAMA INDO-PASIFIK 
Kedua perdana menteri ini telah menandatangani 
15 perjanjian untuk memperluas dasar kemitraan 
strategis mereka dan menegaskan kembali 
komitmen mereka dalam mewujudkan sebuah 
“wilayah Indo-Pasifik yang bebas, terbuka 
dan makmur dimana kedaulatan dan hukum 
internasional dihormati.” Kedua pemimpin ini 
menegaskan bahwa India dan Jepang dapat 
memainkan peran penting dalam “mengamankan 
dan memperkuat tatanan dasar peraturan,” 
dimana mereka akan mengerahkan upaya mereka 
untuk menyelaraska Kebijakan Aksi Timur India 
dengan Strategi Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka 
Jepang. Mereka juga berjanji untuk meningkatkan 
kerjasama keamanan dan pertahanan, mewujudkan 
kemakmuran melalui Kemitraan Promosi Investasi 
India-Jepang, memastikan pelaksanaan proyek 
infrastruktur yang tepat waktu, mengatasi 
tantangan global seperti terorisme dan perubahan 
iklim, memperkuat “kerangka kerjasama trilateral 
dengan AS, Australia dan negara-negara lain”. Dan 
memperkuat hubungan orang ke orang melalui 
“kolaborasi di bidang wisata, penerbangan sipil, 
pendidikan lebih lanjut, pendidikan wanita, 
pembangunan skill dan olahraga.”
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Kiri PM Modi dan PM Abe 
bersama sang istrinya, Akie, 
di Sabarmati Ashram di 
Ahmedabad

Bawah: PM Modi memberikan 
buku Mann Ki Baat – A Social 
Revolution on Radio kepada 
PM Abe di Gandhinagar

Halaman muka: Kedua 
Perdana Menteri tersebut 
pada Upacara Peresmian 
MAHSR di Ahmedabad 

KEAMANAN NASIONAL
PM Modi dan PM Abe memberikan 
penekanan di bidang kerjasama keamanan 
dan pertahanan antara kedua negara guna 
meningkatkan kemitraan strategis mereka, 
menyambut Dialog Kementrian Pertahanan 
yang digelar tahunan baru-baru ini, Forum 
Industri Pertahanan pertama yang digelar 
di Tokyo belum lama ini, dimana diadakan 
pidato dari kedua menteri pertahanan dari 
kedua negara, serta diskusi yang meliput 
inisiatif menjanjikan lainnya di bidang 
kerjasama industri pertahanan. Kedua 
pemimpin negara ini “memuji kemajuan 
signifikan yang telah dicapai dalam kerjasama 
pertahanan maritim” dan “mencatat 
kerjasama kuat yang kini dibangun antara 
Angkatan Laut India dan Pasukan Pertahanan 
Maritim Jepang (JMSDF) di berbagai bidang 
khusus yang menjadi kepentingan bersama.” 
Mereka juga mencatat kemajuan baru-baru 
ini dalam kerjasama bilateral di bidang 
peralatan dan teknologi keamanan, termasuk 
kerjasama penelitian masa depan di bidang 
seperti Kendaraan Tanpa Awak dan Robotika.
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SEBUAH DUNIA YANG TERHUBUNG
Kedua pemimpin tersebut mengungkapkan 
komitmen mereka dalam meningkatkan 
konektivitas di India serta negara-negara lain 
di wilayah Indo-Pasifik. Kedua Perdana Menteri 
ini “menyambut upaya dalam mengeksplorasi 
pembangunan di koridor industri dan jaringan 
industri bagi pertumbuhan Asia dan Afrika, yang 
akan menguntungkan berbagai pemegang saham 
di wilayah Indo-Pasifik.” Mereka juga memberi 
penekanan tentang kepentingan bagi seluruh 
negara dalam memastikan “pembangunan dan 
penggunaan infrastruktur konektivitas dengan cara 
terbuka, transparan dan non-eksklusif berdasarkan 
standar internasional dan praktik pembiayaan 
hutang yang bertanggung jawab, sementara juga 
memastikan rasa hormat terhadap kedaulatan 
dan integritas teritorial, peraturan hukum dan 

lingkungan,” bunyi pernyataan bersama ini. PM 
Modi dan PM Abe juga menyambut kerjasama Indo-
Jepang bagi pembangunan Wilayah Timur Laut 
India (NER) dan “pulau pintar” untuk meningkatkan 
konektivitas regional.

KEMAKMURAN DAN KEMITRAAN
Kedua Perdana Menteri ini menegaskan kembali 
komitmen mereka dalam memajukan inisiatif Make 
in India serta proyek HSR transfer teknologi. Mereka 
menyambut kolaborasi teknologi antar kedua 
negara, seperti kolaborasi prospectif antara Bharat 
Heavy Electricals Ltd (BHEL) dan Kawasaki, dan 
mengungkapkan ketertarikan untuk memperkuat 
kemitraan mereka di bidang seperti kereta api 
berkecepatan tinggi.

Saat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe 
hendak kembali ke Jepang di akhir kunjungannya, 
ia berterima kasih kepada Pemerintah India serta 
warga negara India atas keramahan mereka dan 
juga memberikan undangan hangat kepada Perdana 
Menteri Narendra Modi untuk mengunjungi Jepang 
di pertemuan tahunan selanjutnya. PM Modi telah 
menerima undangan ini dan akan mengunjungi 
Jepang di waktu yang akan ditentukan.

Kedua Perdana Menteri ini 
menegaskan kembali komitmen 
mereka dalam memajukan inisiatif 
Make in India
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Perdana Menteri India, Narendra Modi melakukan kunjungan 
bilateral pertamanya ke Myanmar pada tanggal 5 September 2017

DI MYANMAR
MENGHORMATI WARISAN

Di Istana Presiden in Nay Pyi Taw, 
Myanmar, Perdana Menteri 
Narendra Modi diberikan 
upacara sambutan ketika ia 
tiba untuk kunjungan bilateral 

pertamanya ke negara tersebut pada tanggal 
5 September 2017. Ia melakukan kunjungan 

kehormatan kepada Presiden Myanmar, U Htin 
Kyaw, yang menggelar Jamuan Makan untuk 
menyambut tamu kehormatannya. Pada hari 
kedua kunjungan ini, PM Modi dan penasehat 
negara, Daw Aung San Suu Kyi menggelar 
dialog bilateral di berbagai subjek. Pernyataan 
bersama yang diterbitkan selama kunjungan 
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ini menyatakan bahwa kedua pemimpin ini 
“meninjau kembali hubungan timbal balik yang 
sedang berlangsung dalam bidang seperti 
ekonomi, perdagangan dan budaya, serta, 
hubungan orang-orang yang mencerminkan 
suasana harmoni antara kebijakan luar 
negeri Myanmar yang independen, aktif 
dan tidak selaras dan Kebijakan Timur 
pragmatis India dan kebijakan Negara-Negara 
Tetangga Pertama.”

Selain pertemuan dan keterlibatan resmi di 
negara tersebut selama kunjungan tiga hari ini, 
PM Modi juga mengunjungi tempat-tempat 
penting bersejarah di Bagan dan Yangon. Di 
Bagan, ia mengunjungi kuil Ananda, sebuah 
kuil Buddha kuno yang dibangun di awal abad 
ke-12, dan merupakan kuil terbesar di seluruh 
wilayah Bagan. Para arkeolog dari India dan 
Myanmar telah melakukan pekerjaan restorasi 
di kuil ini setelah dilanda gempa tahun lalu 
dibawah pengawasan ahli dari Survei Arkeolog 
India (ASI). Perdana Menteri India melakukan 
penghormatan dan mengambil sebuah 
parikrama dari sebuah tempat sementara 

perwakilan ASI menjelaskan proses restorasi 
ini kepadanya.

Pada hari terakhir kunjungan tiga hari ini, PM 
Modi melakukan sebuah kunjungan ke Pagoda 
Shwedagon di Yangon. Struktur berusia 2,500 
tahun yang terletak di wilayah barat Danau Royal 
ini merupakan salah satu tempat paling suci di 
Myanmar dan dianggap sebagai pusat spiritual 
dari ajaran Buddha Burma. Perdana Menteri 
India juga memberi penghormatan di Musium 
Mausoleum Martyr dan melakukan sebuah puja 
di Kuil Kalibara. Ia juga mengunjungi Musium 
Aung San Bogyoke, ditemani oleh penasehat 
negara Suu Kyi. Musium ini didedikasikan untuk 
ayah Suu Kyi, Jendral Aung San, dan berisi 
pameran tentang kehidupannya serta beberapa 
barang pribadinya.

Menyimpulkan kunjungan pusat ini dengan 
nada positif, PM Modi membuat tweet sebelum 
kembali ke India, “Kunjungan Myanmar ini 
meliput beberapa pencapaian signifikan 
dalam memberikan dorongan yang sangat 
dibutuhkan bagi hubungan India-Myanmar dan 
memperdalam kerjasama bilateral ini.”

Kiri: Perdana Menteri 
India, Narendra Modi 
bertemu dengan 
Presiden Myanmar, U 
Htin Kyaw di Istana 
Presiden di Nay Pyi Taw, 
Myanmar

Halaman muka: PM 
Modi menandatangani 
buku pengunjung di 
Kuil Ananda di Bagan



KEMITRAAN

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  22  |  J U L I - S E P T E M B E R  2 0 1 7

Kunjungan Perdana Menteri 
India, Narendra Modi ke Israel 
pada tanggal 4-6 Juli tahun ini 
merupakan hal bersejarah di 
berbagai sisi, terutama bahwa 

ini merupakan kunjungan Perdana Menteri 
India ke negara Yahudi. Kunjungan ini telah 
menjadi langkah besar dalam membangun 

hubungan India dengan Israel dan 
Palestina, dan juga merayakan hubungan 
peradaban yang dibangun selama lebih dari 
2000 tahun yang lalu dengan kemunculan 
komunitas kecil Yahudi yang mencari 
perlindungan di India.

Pada tahun 2006, Modi pertama kali 
mengunjungi Israel sebagai Menteri Utama 

Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Israel telah menjadi sebuah tonggak 
penting dalam membangun hubungan bilateral antara kedua negara ini

OLEH S VENKAT NARAYAN

MENETAPKAN SEBUAH TONGGAK

SEJARAH BARU
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Kiri: Perdana Menteri 
India Narendra 
Modi dan Perdana 
Menteri Israel 
Benjamin Netanyahu 
pergi menuju Haifa 
untuk memberi 
penghormatan kepada 
tantara India yang 
gugur di Haifa

Halaman muka: 
PM Modi dan PM 
Netanyahu pada 
Program Penerimaan 
Komunitas, di Tel Aviv

wilayah Gujarat, dan ia sangat terkesan atas 
langkah-langkah yang dibuat oleh negara 
ini dalam bidang pertanian dan pengelolaan 
air. Pada bulan September 2014, ia bertemu 
dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin 
Netanyahu di New York di sela-sela sesi 
Majelis Umum PBB, dimana Perdana 
Menteri Israel mengundangnya untuk 
mengunjungi Israel. Netanyahyu berkata 
pada saat itu: “Kami sangat gembira 
dengan prospek hubungan yang lebih 
besar dengan India. Kami pikir langit adalah 
batasnya. Ini merupakan kesempatan 

bagi Israel dan India untuk memperluas 
hubungan kita.”

Wilayah teluk merupakan ruang yang 
penting bagi India. Ini adalah sumber energi 
bagi India, dan dapat memenuhi sebagian 
besar kebutuhan minyak dan gas negara 
ini. Ini juga merupakan mitra besar India, 
bersama negara-negara Dewan Kerjasama 
Teluk (GCC) secara kolektif dalam tiga mitra 
besar India, tujuan ekpor yang krusial dan 
mitra investasi utama. GCC kini menjadi 
rumah bagi delapan juta orang India, 
yang telah membuat kontribusi dalam 
pembangunan wilayah ini, dan memberikan 
India 40 miliar Dollar AS setiap tahunnya.

India ingin menjaga hubungan baik 
dengan negara-negara Muslim di Timur 
Tengah dan juga dengan Israel. Sebanyak 
85,000 Yahudi India telah bermigrasi ke 
Israel sejak muncul negara ini. India kini 
merupakan tujuan utama ekspor senjata 
Israel, yang menyediakan 41 persen 
persenjataan Israel antara tahun 2012 

Wilayah teluk merupakan 
sebuah ruang penting bagi Inida. 
Ini merupakan sumber energi 
bagi India, yang memenuhi 
sebagian besar kebutuhan 
minyak dan gas negara tersebut
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dan 2016, berdasarkan Institut Penelitian 
Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI). 
Israel merupakan sumber persenjataan ketiga 
terbesar India, dengan 7.2 persen impor 
antara tahun 2012 dan 2016, dibawah AS (14 
persen) dan Rusia (68 persen).

Kolaborasi pertama kali Indo-Israel terjadi 
selama perang Sino-Indian tahun 1962, ketika 
Israel memberikan India bantuan militer. India 
bereaksi selama perang enam hari tahun 1967 
ini dengan menyumbangkan Israel pesawat 

Mystere dan Ouragan buatan Perancis serta 
tank AX-13 (yang juga buatan Perancis). 
Puncak dari kemitraan ini adalah pasokan 
peluru meriam Israel selama perang Kargil di 
tahun 1999.

Adalah pada tahun 1992, mantan 
Perdana Menteri India, PV Narasimha Rao 
membangun hubungan diplomatis dengan 
Israel. Pada bulan Mei 1993, mantan menteri 
luar negeri Israel, Shimon Peres, menjadi 
pejabat Yahudi pertama yang mengunjungi 
India. Pada bulan September 2003, ketika 
mantan Perdana Menteri Bihari Vajpayee 
masih menjabat, mantan Perdana Menteri 
Israel, Ariel Sharon, mengunjungi India. 
Tetapi belum pernah seorang Perdana 
Menteri India mengunjungi Israel sampai PM 
Modi melakukannya di tahun 2017.

Kunjungan ini ternyata terasa lebih 

PM Modi mengumumkan 
pendirian Pusat Budaya India di 
Israel sebagai bagian dari upaya 
dalam meningkatkan kontak 
orang ke orang

Kanan: PM Modi 
mengunjungi Tugu 
Peringatan Holocaust 
Yad Vashem di Jerusalem 
dengan PM Israel, 
Netanyahu
  
Halaman muka: PM Modi 
dan PM Netanyahu di 
Pantai Olga di Israel
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bersahabat dan hangat. PM Netanyahu 
menyambut PM Modi di bandara, dan 
mendeklarasikan hubungan India-Israel. PM 
Modi juga bertemu dengan Preseiden Reuven 
Ruvi Rivlin dan membuat tweet: “Presiden Israel 
menyambut saya dengan sangat hangat, ia 
melanggar protokolnya. Hal ini menandai rasa 
hormat terhadap rakyat India.” 

Memberi pidato kepada diaspora India, 
PM Modi mengumumkan pembentukan Pusat 

Budaya India di Israel sebagai bagian dari 
upaya dalam meningkatkan kontak orang ke 
orang antara kedua negara. India dan Israel 
menyepakati tujuh perjanjian untuk mendirikan 
kerjasama di bidang seperti antariksa, 
konservasi pertanian dan air. Sebuah Nota 
Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani oleh 
Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
dan Otoritas Inovasi Teknologi Nasional 
Israel yang sepakat untuk mendirikan Pusat 
Pengembangan dan Penelitian Industri Israel 
(R&D) dan Dana Inovasi Teknis sebesar 40 juta 
Dollar AS.

Kunjungan Perdana Menteri India ke 
Israel telah dipuji sebagai sebuah sukses 
besar, khususnya sebagai sebuah kemitraan 
multidimensi yang dibentuk antara 
kedua negara.

India dan Israel menyepakati 
tujuh perjanjian dalam mendirikan 
kerjasama di bidang seperti 
antariksa dan pertanian
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Pada pertemuan G20 di Hamburg, Jerman tahun ini, para pemimpin dari 20 
negara menjanjikan kerjasama lebih besar dalam menanggapi masalah-masalah 

masa depan internasional

KEMAJUAN
OLEH NB RAO

SEBUAH LANGKAH MENCAPAI

Pembukaan Deklarasi Pemimpin G20 yang 
diadopsi pada pertemuan G20 tahun 
ini di Jerman, berbunyi: “Kami bertekad 
untuk mengatasi tantangan umum 
terhadap masyarakat global termasuk 

terorisme, pemindahan, kemiskinan, kelaparan dan 
ancaman kesehatan, penciptaan lapangan kerja, 
perubahan iklim, keamanan energi, dan masalah 
ketidaksetaraan salah satunya ketidaksetaraan gender, 
sebagai dasar bagi pembangunan dan stabilitas yang 
berkelanjutan. Kami akan terus bekerja sama dengan 

yang lain termasuk negara-negara berkembang untuk 
mengatasi tantangan ini dan membangun tatanan 
internasional yang berdasar.” Para pemimpin negara 
G20 (Kelompok Dua Puluh) yang bertemu di Hamburg 
guna menghadiri pertemuan tahunan pada tanggal 
7 dan 8 Juli 2017 ini menegaskan kembali prioritas 
tertinggi mereka adalah tujuan bersama, pertumbuhan 
kuat, berkelanjutan, seimbang dan iklusif. Pertemuan 
dua hari ini memiliki tema ‘membentuk sebuah dunia 
yang saling berhubungan’ tahun ini. Pertemuan 
tersebut ditutup dengan usulan dari para pemimpin 
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Kiri: Perdana Menteri 
India, Narendra Modi 
bertemu dengan 
Perdana Menteri 
Inggris, Theresa 
May di sela-sela 
pertemuan G20

Halaman muka: Para 
pemimpin dari negara-
negara G20 berpose 
dalam foto grup selama 
pertemuan G20 di 
Hamburg, Jerman 
tanggal 7 Juli 2017

untuk membentuk Rencana Aksi Hamburg 
guna mengatasi tantangan global besar seperti 
perubahan iklim, pemanfaatan digitalisasi, dan 
kontribusi secara efektif terhadap kesejahteraan dan 
kemakmuran dunia.

MELAWAN TERORISME
Perdana Menteri India, Narendra Modi, salah 
satu pembicara penting di acara global tersebut, 
menekankan bahwa G20 harus secara kolektif 
menentang segala bentuk terorisme baik memberi 
dana, mempromosi, menjadikan tempat berlindung, 
dan mereka yang mendukung dan mensponsori aksi 
tersebut. Terorisme merupakan ancaman mematikan 
bagi kemanusiaan, ia menjelaskan, sementara juga 
menyambut rencana nyata yang diusulkan pada 
pertemuan G20 dalam melawan terorisme. Ia juga 
mempresentasikan sebuah agenda tindakan nyata 
dalam melawan ancaman dari terorisme yang 
terus berkembang.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May, 
menambahkan bahwa Inggris juga mendukung 

penguatan perlawanan global melawan teror dan 
perbudakan di dunia modern.

REFORMASI EKONOMI
Perdana Menteri India juga menyorot reformasi 
ekonomi utama yang telah dimulai di India termasuk 
perkenalan GST, dan menekankan pentingnya 
seluruh negara untuk bekerja sama demi pemulihan 
ekonomi berkelanjutan.

Mengacu pada Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) yang diterapkan oleh Program 
Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PM 
Modi juga menjelaskan skela Skill India, Digital 
India dan skema inklusi keuangan lainnya, yang 
merupakan inisiatf India yang selaras dengan SDGs.

Ia berbicara tentang inisiatif India dalam 
mencapai target SDG melalui sebuah kerangka 
rencana yang konsisten dalam penerapan dan 
peninjauan nasional sesuai pedoman dari PBB. Ia 
juga mengusulkan sebuah koalisi internasional 
dari negara-negara yang dapat mengedintifikasi 
teknologi, mengembangkan sistem dan 
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Apa saja yang dibahas
•	 Tindakan nyata terhadap negara-negara 

yang mendukung terorisme 

•	 Negara-negara anggota G20 harus saling 
bertukar daftar dari tersangka teroris 

•	 Proses hukum melawan terorisme harus 
dilancarkan

•	 Adopsi dari konvensi komprehensif 
tentang terorisme internasional  

•	 Implementasi dari UNSC dan resolusi 
internasional lainnya  

•	 Negara-negara G20 harus fokus pada 
program deradikalisasi  

•	 Satuan tugas tindakan finansial untuk 
mengekang pendanaan terhadap terorisme

•	 Mengekang pengiriman senjata kepada 
para teroris dengan membentuk 
satuan tugas

•	 Memastikan keamanan cyber dan 
kerjasama dalam memerangi terorisme

•	 Menunjuk penasehat keamanan nasional 
untuk melawan terorisme

membangun kapasitas, dan juga menambahkan 
bahwa India siap untuk memimpin rencana ini di garis 
depan. Berbicara panjang tentang fasilitas teknologi, 
komitmen Official Development Assistance (ODA), 
infrastruktur, mobilitas tenaga kerja dan kesehatan, 
Perdana Menteri India mengatakan bahwa seluruh 
negara G20 harus memainkan peran yang lebih besar 
di bidang-bidang tersebut.

PERUBAHAN IKLIM
Meletakkan penekanan tentang perubahan iklim, 
PM Modi mengatakan bahwa negara-negara 
berkembang membutuhkan lebih banyak ruang untuk 
membangun. Ia juga menganjurkan suara kolektif 
melawan praktek dari proteksionisme, khususnya 
di bidang perdagangan dan gerakan pengetahuan 
dan profesionalisme. Ia juga menegaskan kembali 
komitmen India dalam menerapkan Perjanjian Paris, 
perjanjian dalam Konvensi Kerangka Perserikatan 
Bangsa-Bangsa terhadap Perubahan Iklim yang 
juga berkaitan dengan mitigasi emisi gas rumah 
kaca secara tertulis dan juga dalam semangat, dan 
mendeskripsikan penerapannya secara global sebagai 

rencana yang krusial dalam melawan perubahan iklim. 
Ia juga menyatakan bahwa saat ini, merupakan hal 
yang wajib untuk melaksanakan konsensus Perjanjian 
Paris demi melindungi lingkungan.

Ia juga meminta tindakan cepat dalam 
membangun lembaga pemeringkat BRICS dan 
menegaskan bahwa kerja sama dalam pembangunan 
Afrika harus diberlakukan sebagai prioritas utama. 
Dari 20 pemimpin tersebut, 19 dari mereka menyetujui 
konsensus ini diseluruh poin yang dibuat dalam 
deklarasi bersama ini (yang juga dikenal dengan nama 
komunike) dengan pengecualian dari Presiden AS, 
Donald Trump yang tidak setuju tentang masalah 
perubahan iklim. Dalam pemecahan tradisi, sebuah 
pernyataan terpisah mengenai sikap Presiden Amerika 
Serikat terhadap Perjanjian Paris dan bahan bakar 
fosil diutarakan. Presiden Trump mengumumkan 
keputusan untuk menarik diri dari perjanjian lebih 
awal tahun ini.

MENUJU KERJASAMA
Konselor Jerman, Angela Merkel, mengungkapkan 
kepuasannya atas hasil dari pertemuan G20 tahun ini. 
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Konselor Merkel menyatakan 
bahwa bidang fokus dalam 
Deklarasi para Pemimpin adalah 
memastikan keberlanjutan dalam 
sistem keuangan internasional

Atas: Walikota pertama Hamburg, Olaf Scholz berpose dengan mitra dari kepada negara dan perwakilan dari undangan tamu, selama pertemuan program mitra G20 
Halaman muka: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengadakan pembicaraan di pertemuan tersebut

Ia senang dengan fakta bahwa kesepakatan ini 
dicapai dengan syarat bahwa pasar harus tetap 
terbuka. Ia juga menghargai fakta bahwa negara-
negara industri utama serta negara berkembang 
telah sepakat untuk melawan proteksionisme 
dan pembatasan perdagangan yang tidak adil 
di pertemuan ini. Ia kemudian berpendapat 
bahwa sistem perdagangan internasional 
berbasis peraturan, sebagaimana diwujudkan 
oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), 
memainkan peran penting dalam konteks ini.

Konselor Merkel juga menjelaskan bahwa 
salah satu bidang inti dari Deklarasi para 
Pemimpin ini adalah memastikan stabilitas 
dalam sistem keuangan internasional. Mengacu 
pada Rencana Aksi Hamburg, yang diadopsi 
diakhir pertemuan ini, ia mengatakan bahwa 
Deklarasi para Pemimpin menetapkan: “Kami 
akan mempromosikan inklusifitas yang lebih 

besar, adil dan setara dalam upaya mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 
lapangan kerja.”

Menariknya, para pemimpin dari kelima 
negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika 
Selatan) juga menggelar pertemuan tidak resmi 
di sela-sela Pertemuan G20 di Hamburg, yang 
merupakan rangkaian dari pertemuan BRICS 
ke-9 yang akan diadakan di Xiamen, Cina, bulan 
September tahun ini.
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BRICS, badan internasional yang 
mewakili lima negara terkemuka 
diantaranya, Brasil, Rusia, India, Cina 
dan Afrika Selatan, mengadakan 
pertemuan kesembilannya di Xiamen 

di provinsi Fujian, Cina dari tanggal 3 sampai 5 
September tahun ini. Dengan ‘BRICS: Kemitraan 
lebih Kuat untuk Masa Depan lebih Cerah’ 
sebagai temanya, acara tiga hari tersebut juga 
akan menandai dua puluh tahun organisasi ini. 
Presiden Cina, Xi Jinping, memimpin pertemuan 
yang dihadiri oleh Presiden Jacob Zuma dari 

Afrika Selatan, Presiden Michel Temer dari Brasil, 
Presiden Vladimir Putin dari Rusia dan Perdana 
Menteri Narendra Modi dari India. Sebagaimana 
para pemimpin ini berkumpul bersama, beberapa 
isu kepentingan internasional telah dibahas, 
termasuk terorisme, perdagangan dan kerjasama 
internasional.

 HUBUNGAN KOMERSIAL
Pertemuan BRICS ke-9 menjadi saksi 
penandatanganan empat dokumen dari negara-
negara anggota, yang meliputi kerjasama 

Pertemuan BRICS ke-9 mengumpulkan bersama kelima negara BRICS di 
Xiamen, Cina. Kami menyuguhkan anda gambaran tentang apa saja yang 

dibicarakan di pertemuan ini

YANG LEBIH CERAH
OLEH N B RAO

BRICS UNTUK MASA DEPAN
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ekonomi dan perdagangan, dengan sebuah tujuan 
untuk memperdalam hubungan komersial satu 
sama lain. Dokumen yang ditandatangani antara lain 
adalah agenda dalam kerjasama dan perdagangan 
ekonomi, agenda aksi untuk kerjasama inovasi (2017-
2020), rangka kerja strategis dari azas kerjasama 
BRICK dan Nota Kesepahaman antara Dewan Bisnis 
BRICS dan Bank Pembangunan Baru dalam bidang 
kerjasama strategis.

SOLUSI SEPULUH POIN
Berbicara pada pertemuan ini, Perdana Menteri 
Narendra Modi merekomendasikan 10 komitmen 
yang seluruh negara BRICS harus patuhi untuk 
memainkan peran penting dalam transformasi 
global. Komitmen-komitmen ini mencakup upaya 
kontraterorisme, mewujudkan dunia yang lebih hijau 
dan bekerja sama di bidang digitalisasi dan keadilan 
yang lebih besar.

KERJASAMA YANG LEBIH BESAR
Dalam keterangannya di sidang paripurna pertemuan 
BRICS, PM Modi juga menyinggung pentingnya 

kerjasama lebih lanjut di bidang penting seperti 
pertanian, energi, lingkungan, perubahan iklim, 
olahraga dan budaya. Ia juga membagikan rincian 
tentang upaya konsisten India untuk menghapuskan 
kemiskinan, memastikan perawatan kesehatan, 
keamanan pangan dan pendidikan yang lebih baik.

DEKLARASI XIAMEN
Semua kepala negara di pertemuan ini secara 
bersama menyinggung dan mengecam kelompok 
teror berbasis di Pakistan seperti, Lashkar-e-
Taiba, Jaish-e-Mohammad dan jaringan Haqqani 
dalam deklarasi ini. Memasukan mereka ke daftar 
kelompok teror yang telah ada seperti Islamic 
State dan al-Qaeda, hal ini menandakan sebuah 
kemenangan diplomatis penting dalam upaya India 
untuk melawan terorisme antar perbatasan. Selama 
beberapa dekade, BRICS telah muncul sebagai 
sebuah panggung penting bagi kerjasama antara 
negara-negara berkembang. Dengan pertemuan 
tahun ini yang ditutup dengan catatan positif, 
hasilnya memang merupakan janji untuk masa depan 
yang lebih baik.

Edisi kesembilan dari 
BRICS yang akan 
diadakan di Xiamen, 
Cina ini membahas 
tema ‘Kemitraan lebih 
Kuat untuk Masa 
Depan lebih Cerah’
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PRAJURIT ANGKATAN LAUT

TERKUAT INDIA
Sebagaimana Angkatan Laut India merayakan 50 tahun operasi pada tahun 2017 ini, 
kami memberi hormat kepada para kru kapan selam yang telah tekun bekerja untuk 

keamanan nasional India
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Atas: Kapan selama 
merupakan kunci strategi 
keamanan India

Kanan bawah: Kanan 
atas: Kapal selam kelas 
Sindhughosh

Kedalaman yang tak terbatas telah menjadi 
salah satu ketertarikan bagi umat manusia 
selama beberapa tahun, kedalaman yang 
lebih gelap di samudra menjadi sebuah 
tantangan bagi beberapa yang berani 

untuk melakukan bereksplorasi di bawah ombak. Selama 
bertahun-tahun armada kapal selam di seluruh dunia 
telah melalui tantangan ini dengan keteguhan hati dan 
determinasi. Armada Kapal Selam telah menjadi sebuah 
tambahan sambutan bagi kemampuan mengesankan 
dari Angkatan Laut India, yang telah menjaga perairan 
kita yang luas dan bertindah sebagai sosok penting 
dalam mengamankan bagian-bagian penting dari laut 
kita. Semangat dan ketelitian para personel merupakan 
keunggulan tersendiri dari tradisi kapal selam yang 
membanggakan saat ini.

Angkatan Laut India sedang merayakan ulang tahun 
ke-50 sejak permulaan Prajurit Kapal selam tahun ini. 
Lima puluh tahun yang lalu pada tanggal 8 Desember 
1967, di Riga di Latvia, Lencana Laut India diangkat dari 
INS Kalvalari dan kemudian memulai karir dari Angkatan 
Laut India dengan kapal selam. Awal tahun 1971, 
bersama dengan seluruh Prajurit Angkatan Laut, Prajurit 
Kapal Selam dipercaya untuk mempersiapkan dirinya 
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Angkatan Laut 
India sedang berada 
di tahap dimana 
penantian panjang 
dan kerja keras kini 
telah menjadi aset 
yang nyata

dalam menghadapi ancaman terhadap 
keamanan nasional India. Meskipun 
masih menjadi kekuatan baru pada saat 
itu, dengan hanya tiga tahun pengalaman 
operasi di seluruh bidang professional, 
Prajurit Kapal Selam telah memperkasai 
dirinya untuk membela negara jika awan 
perang melayang di negara ini. Ketika 
perang akhirnya pecah, kapal selam 
kami berlayar maju ke depan, dilepas di 
kedua garis depan, Pantai Bengali serta 
Laut Arab, dan beberapa berlayar jauh di 
perairan musuh, yang menghasilkan efek 
yang menentukan di perang tersebut. 

Perjalanan 50 tahun telah dilalui 
dengan tidak mudah, tetapi dedikasi 
yang tak pernah pudar dari para kru 
kapal selam mampu memastikan bahwa 
Angkatan Laut India telah bergabung 
dengan kelompok Angkatan Laut elit 
di seluruh dunia yang mengoperasikan 
kapal perang bawah laut yang hebat 
ini. Beberapa kelompok Angkatan Laut 
telah menerima empat kapal selam 
dalam waktu tiga tahun terakhir dan 
kemudian berperang demi kemenangan 
di garis depan. Beberapa kapal selam 

telah membuat transisi dari permukaan 
hingga bawah laut dan kemudian dari 
propulsi konvensional hingga tenaga 
nuklir, semua ini diwujudkan dalam 
kurun waktu tiga dekade dan beberapa 
telah mengambil tugas yang menantang 
dalam membangun kapal selam mereka 
sendiri 20 setelah formasi Prajurit Kapal 
Selam mereka.

Hari ini, Prajurit Kapal Selam, 
Angkatan Laut India sedang berada di 
ambang metamorfosis radikal. Sementara 
di markas, kami masih memiliki kapal 
selam kelas Sindhughosh dan kelas 
Shishumar yang tahan, tanggung, handal 
dan konvensional, kami juga memberikan 
INS Arihant, kapal selama nuklir karya 
India pertama. Mengusahakan konstruksi 
konvensional kapal selam lokal, INS 
Kalvar dan kapal selam lain dengan seri 
selanjutnya akan menyelaraskan visi 
pemerintah dalam mewujudkan Make 
in India. Angkatan Laut India sedang 
berada pada puncaknya dimana tahun 
perencanaan panjang dan kerja keras 
kini telah menjadi aset yang nyata dan 
terjangkau, daya tahan dan daya dorong 

Dalam tugas
Sejarah dari Armada Bawah Laut, 
Angkatan Laut India telah dimulai 
segera setelah India mencapai 
kemerdekaannya. Melalui upaya 
berdedikasi yang berlangsung selama 
lebih dari satu dekade, sebuah 
permulaan sederhana dibuat ketika 
sebuah tim petugas dilatih di HMS 
Dolphon di tahun 1962. Penugasan 
dari kapal selam buatan pertama 
India, INS Shalki, pada tanggal 7 
Februari 1992, ini mempertunjukkan 
kemampuan konstruksi kapal selam 
dalam negeri Angkata Laut India. 
Penugasan kapal selam bertenaga 
nuklir, Chakra-I pada tahun 1988 dan 
kemudian Chakra-II di tahun 2012 
mengabadikan dan memasukkan 
Angkatan Laut India ke dalam 
kelompok terpilih dari Angkatan Laut 
dunia yang mengoperasikan kapal 
selam tenaga nuklir.
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yang tidak terbatas. Sebagaimana Angkatan laut 
di perairan luas yang belum dipetakan teknologi 
nuklir air, tantangan ke depan untuk memasukkan 
memanfaatkan energi ini sangat beragam.

Angkatan Laut India memiliki tugas utama 
dalam mengamankan kepentingan laut negara kita 
yang sangat beragam dan luas. Ada kepercayaan 
diri yang berkata bahwa Prajurit Kapal Selam 
India akan mengatasi seluruh kesulitan dan 
menyelesaikan segala tugas dan misi dalam peran 
penuh Angkatan Laut di bidang pertahanan di 
negara ini. Sebagai sebuah penghargaan yang 
layak untuk merayakan 50 tahun pelayanan yang 
mulia terhadap negara, Kepala Staf Angkatan 

Laut, Admiral Sunil Lanba, PVSM, AVSM, ADC, 
mendeklarasikan 2017 sebagai tahun dari Armada 
Angkatan dalam Hari Angkatan Laut 2016.

Wakil admiral Srikant, AVSM, Inspektur 
Jendral Keamanan Nuklir dan prajurit kapal 
selama paling senior, menyatakan bahwa 2017 
akan terukir dalam almanak Angkatan Laut 
India dan akan selalu terkenang. Ia kemudian 
menambahkan dengan keyakinan bahwa 
dengan mata kita yang terus menatap cakrawala, 
perjalanan 50 tahun ini telah menjadi perjalanan 
keberanian, dedikasi, komitmen dan yang 
terpenting, perjalanan harapan, rasa saling 
percaya dan pertemanan yang abadi.

Halaman muka: 
Anggota kru sedang 
betugas di INS Kalvari

Kanan (atas ke bawa): 
Sebuah kapal selam 
di permukaan laut 
sebelum menyelam. 
Kapal selam INS 
Chakra bersiap untuk 
menyelam
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Di bulan Agustus 2017, India memperingati hari kemerdekaannya yang 
ke-71 yang menghidupkan kembali perayaan penting dan membiarkan 

semagat kepahlawanan membumbung tinggi 

TUJUH PULUH

SATU TAHUN
OLEH GAURAV NAGPAL
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India yang Baru wajib 
menyertakan komponen 
kemanusiaan yang utuh 
yang ada di dalam DNA 

kita, dan yang akan 
memberikan definisi 

utuh kepada negara kita 
dan peradaban kita.

Tekad, kekuatan dan 
ketetapan hati kita 
yang mengingatkan 

kepada kenangan dari 
pahlawan-pahlwan 

hebat akan memberi 
kita semangat untuk 

membangun India 
yang mereka impikan 

di tahun 2022

Tepat pada tengah malam di 
tanggal 15 Agustus, 1947, India 
menandai kemerdekaannya dari 
jajahan Inggris. Bendera India 
dikibarkan dengan bangga sejak 

saat itu, dan Hari Kemerdekaan telah menjadi 
hari yang sangat penting untuk negara ini. 
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, 
tahun ini, Perdana Menteri Modi juga akan 
menyampaikan pidato yang tegas dan 
patriotik dan pidato yang menginspirasi 
tentang perjuangan di benteng-benteng di 
Benteng Merah di New Delhi. Seperti ditahun 
2015, dalam membuat pidatonya, ia meminta 
saran dari rakyat India tentang judul yang 
harus dibahas dalam pidatonya. Sekitar 6000 
saran datang melalui Aplikasi Namo dan 2,216 
dari portal MyGov.in.

PM Modi membicarakan tentang fakta 
bahwa tahun ini juga menandai 75 tahun 
gerakan Quit India, seruan dari Mahatma 
Gandhi yang meminta Inggris untuk 
meninggalkan India dan sebuah fase penting 
dalam sejarah negara kita. Adalah pada tanggal 
8 Agustus 1942 saat dimana seluruh Kongres 
Komite India (AICC) menyelenggarakan sebuah 
pertemuan di Bombay (sekarang Mumbai), 
dengan sebuah agenda untuk meluncurkan 
sebuah gerakan yang mendesak Inggris 
untuk meninggakan India. Gerakan tersebut 
diluncurkan pada tengah malam tanggal 
9 Agustus di Tangki Gowalianya Mumbai, 
yang kemudian diganti dengan nama August 
Kranti Maidan. Dalam pidatonya kepada 
rakyat di jalanan, Mahatma Gandhi berkata: 
“Ada sebuah mantra, mantra pendek, yang 
akan saya berikan untuk kalian. Kalian tanam 
dalam hati kalian dan biarkan seluruh nafasmu 

Sebuah patung 
pasir peringatan 
Hari Kemerdekaan 
India yang ke-71

Ram Nath Kovind
President India

Narendra Modi
Perdana Menteri India
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Kanan: Rashtrapati Bhawan, 
rumah dari President India, 
yang diterangi dengan 
sangat megah dalam 
persiapan perayaan Hari 
Kemerdekaan

Bawah: Narendra Modi, 
Perdana Menteri India, 
memberi pidato kepada 
rakyat India dari benteng-
benteng di Benteng Merah

MENUJU DIGITAL

Penganugerahan 
Gallantry
Pada malam Hari 
Kemerdekaan ke-71, Perdana 
Menteri Narendra Modi 
meluncurkan sebuah 
portal online khusus 
yang didedikasikan untuk 
para pemenang dari 
anugerah gallantry di India: 
gallantryawards.gov.in. Di 
situs ini terdapat database 
yang rinci dari seluruh 
penerima anugerah ini dari 
tahun 1950 hingga 2017.

BHIM – Aadhaar
Selama pidato Hari 
Kemerdekaan, Perdana 
Menteri Narendra Modi 
mengajak orang-orang agar 
“menggunakan Aplikasi 
BHIM dalam bertransaksi 
dan membuatnya menjadi 
bagian dari kegiatan ekonomi 
kita”. Platform BHIM-Aadhaar 
adalah sebuah sistem 
pembayaran berbasis-
biometrik. 

Aplikasi NaMo
Aplikasi telepon genggam 
Narendra Modi, yang 
diluncurkan pada bulan Juni 
2015, adalah sebuah platform 
yang memungkinkan interaksi 
langsung antara Perdana 
Menteri dan rakyat India. 
Aplikasi ini memungkinkan 
para penggunanya untuk 
menerima pesan dan email 
langsung dari dirinya dan 
mendengarkan siaran radio 
Mann Ki Baat. 

mengeluarkan ekspresinya. Mantra tersebut 
adalah ‘lakukan atau mati’.”

Menariknya, pada tahun 1942, terdapat 
sedikit pertimbangan menyangkut slogan 
gerakan Quit India. “Get out” disarankan 
tetapi tidak disetujui oleh Mahatma Gandhi 
karena ia merasa kata tersebut tidak 
sopan. Rekan setianya, C Rajagopalachari 
menyarankan kata “Retreat” atau 
“Withdraw”, tetapi dua kata ini tetap tidak 
dipilih. Yusuf Meherally, sosialis dan serikat 
buruh yang pernah dipenjarakan sebanyak 
delapan kali selama perjuangan kemerdekaan, 
menyarankan kata “Quit India” dan slogan 
ini dipakai!

Selain dari tonggak gerakan Quit India, 
tahun 2017 juga menandakan 75 tahun 
sejak berdirinya Azad Hind Fauj (dikenal 
juga sebagai Tentara Nasional India) oleh 
Subhash Chandra Bose. Untuk kedua 
peristiwa tersebut, Kementerian Kebudayaan, 
Pemerintah India menyelenggarakan sebuah 
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pameran dari dokumen-dokumen deklasifikasi 
yang berhubungan  dengan kedua peristiwa 
tersebut untuk diamati oleh rakyat India. 
Pameran tersebut diberi judul ‘Karenge Ya 
Marenge 75 Chalo Dili’, dan diselenggarakan di 
halaman kantor Arsip Nasional India, New Delhi. 
Salah satu dari dokumen-dokumen langka 
yang dipajang adalah surat dari Mahatma 
Gandhi yang ditulis pada tanggal 8 Agustus, 
1942, dimana dia mengarang slogan karenge ya 
marenge (lakukan atau mati).

PM Modi mengundang seluruh rakyat India 
untuk menyatukan tekad dalam bekerja atas 
kepentingan negara. Dia berkata: “Persatuan 
tekad dari rakyat terlihat selama tahun 1942 
hingga 1947 diseluruh negeri, yang memaksa 
Inggris untuk Melepaskan India dalam kurun 
waktu lima tahun. Kita sekarang memiliki 

waktu lima tahun sebelum kita mencapai 
kemerdekaan yang ke-75. Tekad, kekuatan dan 
ketetapan hati kita yang bersatu untuk bekerja 
keras mengingatkan kenangan akan pahlawan-
pahlawan besar yang telah menolong kita untuk 
membangun sebuah India yang mereka impikan 
di tahun 2022.”

Ia juga menyeru kepada seluruh pemuda di 
negara ini, menyebut mereka yang lahir di abad 
pasti sudah mencapai umur 18 tahun. “Bagi 
orang-orang ini, ini merupakan tahun yang 
menentukan dalam hidup mereka. Mereka akan 
menjadi pencipta nasib dari negara kita di abad 
ke-21. Dengan sepenuh hati, saya menyambut 
seluruh pemuda, memberikan mereka 
penghormatan dan menawarkan hormat saya 
kepada mereka. Anda memiliki kesempatan 
untuk membentuk nasib negara ini,” katanya.
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India memiliki banyak musium yang didedikasikan atas perjuangan kemerdekaannya. 
Kami menyajikan daftar dari beberapa musium yang wajib anda kunjungi

RUMAH KEBEBASAN
OLEH NITASHA PANDA

Repositori dari warisan budaya, 
politik dan sejarah negara 
ini, sebuah musium adalah 
sebuah pengalaman terhadap 
hal ini di dalamnya. And ketika 

memperingati sebuah acara semegah hari 
Kemerdekaan, musium mendapatkan sebuah 
nuansa khusus. India memiliki ribuan musium 
yang terus menyimpan kenangan, catatan 
dan artefak dari perjuangan kemerdekaan. 
Mari kita intip beberapa musium dan dengan 
kisah-kisah yang menghidupkan setiap 
pameran mereka.

MUSIUM PERINGATAN GANDHI, 
AHMEDABAD, GUJARAT
Musium Peringatan Gandhi dan Sabarmati 
Ashram, melalui tampilan dari beberapa objek 
personal yang Mahatma Gandhi gunakan 
selama berada di Ahmedabad, memberikan para 
pengunjung gambaran sekilas tentang bagaimana 
kehidupannya. Musium baru, yang dibangun oleh 
Charles Correa pada tahun 1863 ini, menjadi rumah 
bagi 34.177 surat yang ditulis oleh Gandhi, bersama 
dengan 8,718 halaman dari naskah Gandhi, 6,000 
foto, 334 film, 509 kaset audio, 121 rekaman, 63 
kaset video, 155 penghargaan dan lebih banyak lagi.
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Kompleks Wisatawan Azad Hind 
Gram di Tikri Kalan, Rohtak Road 
yang dekat dengan perbatasan 
Delhi-Haryana, merupakan sebuah 
proyek yang dikembangkan oleh 
Wisatawan Delhi untuk memberi 
penghormatan kepada Netaji 
Subhash Chandra Bose. Terdapat 
beberapa panel di musium ini yang 
menggambarkan kehidupan dari 
para Tentara Nasional India. Medali 

dan lencana dari para pria yang 
bertugas di INA, kliping koran dan 
terdapat banyak foto-foto dari 
perayaan-perayaan yang berkaitan 
dengan perjuangan     Kemerdekaan 
di India di pameran ini. Kubah mosaik 
indah yang dikelilingi musium 
merupakan sorotan utama dari 
tempat ini, yang juga dilengkapi 
dengan fasilitas seperti sebuah 
amphitheater dan kios makanan.

AZAD HIND GRAM, DELHI-NCR

Musium Peringatan 
Sardar Valabhbhai 
Patel, Ahmedabad, 
Gujarat 
Terletak di Istana Shahibaug, 
musium ini menampilkan 
seluruh barang pribadi milik 
Sardar Vallabhbhai Patel.

Musium Jyotisangh 
Vikas Yatra, 
Ahmedabad, Gujarat
Musium ini menampilkan 
perjalanan dari empansipasi 
wanita sepanjang tahun-tahun 
awal dari gerakan kemerdekaan 
India hingga berdirinya 
Jyotisangh pada tahun 1934.

Musium Nasional 
Gandhi, New Delhi
Musium ini membawa para 
pengunjung dalam sebuah 
perjalanan di sepanjang 
kehidupan Mahatma Gandhi. 
Pamerannya mencakup 
enam telepon tangan yang 
memainkan rekaman pidato 
Gandhi dalam bahasa India.

MUSIUM 
LAINNYA
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Aula Peringatan Victoria menyuguhkan 
gaya arsitektur Inggris, dan digambarkan 
oleh Lord Curzon, Viceroy dari British 
India, sebagai sebuah peringatan bagi 
mendiang Queen Victoria. Ini merupakan 
panggung dimana orang-orang dapat 
melihat gambar dan patung dari para 
pahlawan yang memainkan peran 

AULA PERINGATAN VICTORIA, KOLKATA

Swatantrata 
Sangram 
Sanghralaya, Delhi
Terletak dalam Benteng Merak 
yang ikonik, musium ini 
memberikan sekilah tentang 
fase utama dalam perjuangan 
India menuju kemerdekaan.

MORE 
MUSEUMS

Musium dan 
Pustaka Peringatan 
Nehru, New Delhi
Musium ini melakukan 
pameran melalui media 
visual terhadap kehidupan 
dan karya dari Jawarharlal 
Nehru. Beberapa ruangan 
telah dipelihara persis 
seperti kondisi di waktu 
sepeninggalannya.

Musium Biro 
Penelitian Netaji, 
Kolkata
Dibangun pada tahun 1961, 
musium ini merupakan 
musium biografi tentang 
Subash Chandra Bose. 
Koleksinya mencakup 
perabotan, pakaian, set 
ruang tamu, surat dan 
lain-lain.

penting dalam sejarah negara ini. Sebuah 
struktur putih megah yang secara resmi 
dibuka untuk umum pada tahun 1921 ini 
memamerkan berbagai lukisan dari zaman 
penjajahan, foto-foto langka dari India 
yang diambil oleh orang Inggris untuk 
mendokumentasikan sejarah negara ini 
dan lainnya.
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Musium ini merekam kehidupan Mahatma 
Gandhi di rumah Mani Bhavan yang 
menampung beberapa barang pribadinya. 
Musium ini merupakan sebuah pusat penting 
bagi aktivitas Gandhi dari tahun 1917 hingga 

1934. Ia memulai sebagian besar gerakannya 
dari sini, termasuk  Gerakan Non-Cooperation, 
gerakan Swadeshi, Khadi dan gerakan Khilafat. 
Asosiasi Gandhi dengan chakha dimulai pada 
tahun 1917, ketika ia tinggal di Mani Bhavan.

MANI BHAVAN, MUMBAI

MUSIUM ARSIP NASIONAL, 
NEW DELHI
Catatan Musium Arsip Nasional 
terdapat di ruang lemari sepanjang 
40 km dan tersusun dalam berurutan 
dari tahun 1748 dan seterusnya. 
Arsip-arsip ini ada dalam bahasa 
Inggris, Arab, India, Sanskerta dan 
Urdu. Terdapat juga peninggalan dari 
daun palem, kulit pohon birch dan 
bahan-bahan lain yang secara luas 
dibagi dalam empat kategori: catatan 
publik, catatan oriental, naskah dan 
beberapa surat kabar pribadi.
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Transportasi kereta api memiliki sejarah 
yang megah dan panjang di India, 
membawa kita kembali ke awal abad 
ke-19, dimana Kereta Api Merah yang 
bertenaga uap di tahun 1937 menjadi 

kereta api pertama negara ini. Hari ini, Kereta Api 
India telah menjadi sebuah peserta penting dalam 
upaya Pemerintah India yang lebih besar dalam 
mempromosikan praktik hemat energi dan ramah 
lingkungan di negara ini. Kereta Api India baru-baru 
ini menandai sebuah tonggak yang sangat penting, 
sebuah langkah menuju energi surya! Sebuah unit 
kereta api baru bertenaga surya dan bermesin multi 
diesel (DEMU) diluncurkan dari stasiun kereta api 
Safdarjung di Delhi, oleh Organisasi Kereta Api India 
bidang Bahan Bakar Alternatif (IROAF). Mantan Uni 
Kementrian Kereta Api, Suresh Prabhu, mengatakan 
di acara ini: “Bidang kereta api kini sedang mencoba 
untuk meningkatkan penggunaan dari sumber energi 

Kereta api bertenaga surya and diesel pertama 
India merupakan simbol dari upaya India untuk 
beralih menggunakan energi hijau

DALAM PERJALANAN 
MENERAPKAN

ENERGISURYA
OLEH GAURAV NAGPAL
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BERKAS FAKTA
Kereta api ini akan menempuh 
perjalanan dari stasiun Sarai 
Rohilla menuju titik temu 
Garhi Harsaru, Farukh Nagar di 
Haryana

Kereta api ini diperkasai dengan 
total 16 panel surya, setiap 
panel surya memproduksi 300 
watt (Wp) pada puncaknya dan 
diproduksi di bawah inisiatif 
Make in India

Kereta api juga memiliki 
sistem baterai cadangan, yang 
memungkinkan kereta api 
untuk berjalan tanpa energi 
surya selama 72 jam.

89 penumpang dapat 
diakomodasikan di setiap 
satu kepala 

Akan ada kursi empuk, tempat 
bagasi dan sebuah papan 
pajangan di setiap kepala

Kereta api ini diharapkan 
dapat mengurangi emisi 
karbon dioksida setara dengan 
Sembilan ton per kepala per 
tahunnya

Total biaya kereta api ini adalah 
13.54 miliar Rupee. 10 juta 
Rupee per kepala, dan 25 untuk 
setiap kepala motor 

Halaman muka: Kereta 
api baru ini akan siap 
untuk meluncur dari 
ibukota

Atas: Kereta api 
bertenaga surya DEMU 
pertama kali melancar 

Atas: Mantan Uni 
Kementrian Kereta Api, 
Suresh Prabhu sedang 
meresmikan kereta api 
ini di New Delhi

non konvensional”. Kereta api berawakan 10 kepala, 
dengan dua kepala dan delapan kepala penumpang, 
akan menempuh perjalanan dari Delhi menuju 
Haryana dalam waktu satu setengah jam, dapat 
mengangkut lebih dari 500 penumpang dengan 
kapasitas penuh.

Enam kepala penumpang diperkasai dengan total 
16 panel surya, yang diproduksi di bawah inisiatif 
Make in India; dan dua lainnya diperkasai dengan 
tenaga diesel. Panel surya memiliki perkiraan waktu 
bertahan selama 25 tahun, dan akan di pantau secara 
reguler. Waspada jika tenaga surya tidak mencukupi, 
kereta api ini memiliki sistem baterai cadangan, 
cukup untuk menjalankan kereta api selama 72 jam.

Ini merupakan langkat penting di bidang 
Kereta Api dalam energi terbaharukan, dan 
keuntungannya diperkirakan sangat besar. 

Diperkirakan penghematan tahunan energi diesel 
dapat mencapai 200,000 per kepala, dengan 
total penghematan tahunan diperkirakan dapat 
mencapai 6.72 miliar. Hal ini juga sesuai dengan 
pengumuman anggaran kereta api tahun 2016 
yang menyatakan bahwa perkeretaapian akan 
menghasilkan 1,000 MW energi surya dalam lima 
tahun mendatang.  

Diharapkan bahwa sukses dari kereta api 
ini akan mendorong Kereta Api India untuk 
memunculkan lebih banyak inisiatif serupa karena 
organisasi ini sedang menelusuri opsi untuk 
menggunakan energi surya sebagai bahan bakar 
untuk operasi mereka. Sebelumnya, di tahun 2016, 
Kereta Api India telah memperkenalkan kereta api 
CNG DEMU India yang pertama di jalur Rewari-
Rohtak wilayah Utara.
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Ah my heart dances like a peacock,
the rain patters on the new leaves of summer,
the tremor of the crickets’ chirp troubles the shade of the tree,
the river overflows its bank washing the village meadows.
My heart dances.

— Rabindranath Tagore
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Pertanda dari peremajaan 
ulang dan limpahan karunia, 
musim hujan memegang 
peranan khusus di hati 
setiap warga India sebagai 

sebuah musim perayaan. Dari Himachal 
Pradesh di bagian utara hingga Kerala 
di bagian selatan, dan dari Meghalaya 
di bagian timur hingga Maharashtra 
dibagian barat, setiap bagian dari 

negeri ini memiliki cara tersendiri untuk 
menyapa para dewa hujan. Ritual yang 
panjang disertai dengan nyanyian 
kebahagiaan dan tarian sebagai 
pertanda tiba dan berakhirnya musim ini 
dengan kemegahan yang setara. Ayo kita 
intip delapan festival musim hujan yang 
paling semarak di India dan ciptakanlah 
perjalananmu sendiri dengan mengikuti 
awan hujan!

Menyapa para dewa hujan dengan musik, tarian dan ritual tradisional, India 
merayakan musim ini dengan semangat syukur melalui berbagai festival 
musim hujannya. Kami menyuguhkan delapan perayaan yang wajib anda 

hadiri dalam kunjungan selanjutnya

MUSIM HUJAN YANG SANGAT

BAIK DI INDIA
OLEH NANDINI D TRIPATHY
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SAO JOAO, GOA
Mulailah jejak musim 
hujanmu di Goa, kota yang 
akan mengantarkan anda ke 
hujan pertama di Sao Joao. 
Diselenggarakan pada akhir 
bulan Juni, festival ini akan 
membawa anda kepada 
lompatan kepercayaan, atau 
beberapa, secara harfiah. Dengan 
inti pesta dari St John the 
Baptist, perayaan ini membuat 
orang-orang bernyanyi, menari, 
berpesta dan melompat ke 
sumur, sungai dan kolam di 
sekitar wilayah tersebut.

Lakukan hal lebih di 
Goa
Ambilah perjalanan cepat 
dari stasiun kereta api 
Konkan dari Margao menuju 
Mumbai untuk melakukan 
perjalanan kereta api unik 
melalui pemandangan Goan 
yang menakjubkan. Untuk 
rincian lebih lanjut, kunjungi: 
goatourism.gov.in/by-rail
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BEHDEINKHLAM, MEGHALAYA
Festival penuh warna ini dirayakan 
selama tiga hari di Jowai dan 
menyajikan tarian pria di jalanan 
diiringi dengan irama seruling dan 
gendang tradisional. Meskipun 
para wanita tidak berpartisipasi 
dalam tarian tersebut, mereka 
menawarkan sesembahan untuk 

arwah pendahulu. Sebuah 
struktur menyerupai tower yang 
disebut dengan rath dibangun 
dan dihias oleh masyarakat 
setempat diberbagai daerah, 
untuk diarak oleh 30 hingga 40 
pria ke sebuah danau kecil di 
Aitnar untuk direndam.

HARELI, CHHATTISGARH 
Sama seperti namanya, festival Hareli ini 
adalah sebuah pujian untuk alam. Berada 
diantara festival-festival yang paling 
unik di India, perayaan ini bertujuan 
untuk mencari kebaikan alam selama 

musim hujan sebagaimana hujan dapat 
menghilangkan kekeringan dari tanah. 
Sebagai bagian dari perayaan ini, para 
petani menyembah sapi-sapi dan peralatan 
pertanian sebagaimana mereka berdoa 
untuk hasil panen yang berlimpah.

Lakukan hal lebih di 
Mehalaya
Bukit Khasi adalah rumah 
bagi beberapa gua yang 
paling indah yang sangat 
cocok untuk ditelusuri, 
termasuk krem mawkhydop 
dan rem dam. Untuk rincian 
lebih lanjut, kunjungi: 
megtourism.gov.in

Lakukan hal lebih 
di Chhattisgarh
Kunjungi cagar alam 
Baster Myna untuk 
melihat harimau, 
blackbucks, rusa, 
macan tutul, chingkara 
dan banyak lagi. Hutan 
gugur mencapai 
puncak keindahannya 
selama musim hujan. 
Untuk rincian lebih 
lanjut, kunjungi: 
cgtourism.choice.gov.in 
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TEEJ, RAJASTHAN
Merayakan datangnya hujan di Rajasthan, 
Teej menjadi arah bagi seluruh susunan 
dari festival musim hujan yang dirayakan 
diseluruh penjuru India bagian barat dan 
utara dan didedikasikan, di sebagian 
besar wilayah seluruh negeri, untuk Dewi 
Parvati yang dikenal juga dengan nama 
Teej Mata. Untuk memberi penghormatan 
terhadap kekayaan alam yang berlimpah, 
penghijauan dan burung-burung dengan 
mengadakan berbagai kegiatan sosial, 
ritual dan adat, festival ini umumnya 
diperuntukkan bagi para wanita dan 
mempertunjukkan tarian, nyanyian, cerita, 
pemakaian henna ditangan dan kaki, 
mengenakan sari lehariya yang terang dan 
menikmati sajian perayaan.

Lakukan hal lebih di 
Rajasthan
Tunggangi Unta di 
Jaislmaer, Bikaner dan 
Mandwa untuk menikmati 
pemandangan padang 
pasir serta kehidupan 
pedesaan Rajasthani. 
Rincian lebih lanjut, 
kunjungi: tourism.
rajasthan.gov.in
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PAMERAN MINJAR, 
HIMACHAL PRADESH
Bagian barat Himalaya ini 
menggemakan nyanyian hujan 
ketika Himachal Pradesh 
merayakan karunia kekayaan 
alam selama Pameran Minjar. 
Diselenggarakan di wilayah 
Chamba, perayaan ini dimulai 
dengan sebuah upacara 
pembukaan yang panjang dan 
dipercaya sebagai waktu yang 
sangat menguntungkan. Sebagai 
bagian dari perayaan ini, orang-
orang turut serta dalam olahraga 
tradisional dan kegiatan budaya, 
dan mengenakan pakaian-
pakaian yang megah.

ADIPERUKU VIZHA, TAMIL NADU 
Dikenal juga dengan nama Aadi Perukku atau 
Padinettam Perukku, festival ini dirayakan guna 
memberi penghormatan kepada Sungai Kavei 
dan anak-anak sungainya. Diselenggrakan 
pada hari ke-18 dari bulan Aadi, Tamil Nadu, 

setiap tahunnya, perayaan ini dirayakan dengan 
semangat khusus di Hogenakkal, Bhavani 
dan Trichy. Orang-orang dari seluruh wilayah 
datang bersama dengan semangat rasa syukur 
sebagaimana mereka menikmati karunia 
kehidupan yang berasal dari air.

Lakukan hal lebih di 
Himachal Pradesh
Saat berada di Chamba, 
kunjungi juga kuil-kuil 
terkenal, seperti kuil abad ke-
11, Kuil Hari Rai. Rangmahal, 
sebuah tempat tua yang 
menggabungkan arsitektur 
lokal dan kononial, juga 
merupakan sesuatu yang 
tidak boleh dilewatkan. 
Rincian lebih lanjut, kunjungi: 
hptdc.in

Lakukan hal 
lebih di Tamil 
Nadu
Lakukan perjalanan 
diatas Nilgiri Mountain 
Railway, Situs Warisan 
Budaya Dunia UNESCO 
yang menghubungkan 
Udhagamndalam dan 
Mettupalayam. Rincian 
lebih lanjut, kunjungi: 
tamilnadutourism.
org, nilgiris.nic.in, 
irctctourism.com
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ONAM, KERALA 
Diatara perayaan-perayaan musim hujan yang paling 
terkenal di India, perayaan budaya 10 hari yang megah 
ini membawa bersama mitologi dan kegiatan pertanian 
tradisional. Merayakan panen dan limpahan hasilnya, 
festival ini juga menandai kembalinya Raja Mahabali 
untuk bertemu praja-nya (subjek). Lagenda itu berjalan 
setiap tahunnya, raja yang sangat bijaksana ini kembali 
dari dunia bawah untuk mengunjungi daratan dan 
orang-orang dari seluruh kelas sosial dan ekonomi 
bergabung dalam perayaan untuk menyambut dirinya. 

Selama perayaan 10 hari, halaman depan setiap 
perumahan, perkantoran, dan tempat-tempat umum 
lainnya dihias dengan rangkaian bunga yang disebut 
dengan athapookkalam. Pada hari Tiruvonam yang juga 
dianggap sebagai hari yang penting dalam perayaan ini, 
pakaian baru yang disebut dengan onakkodi, disebarkan 
dan permainan tradisional dimainkan seiring dengan 
pertunjukkan musik dan tarian tradisional. Onam 
diakhiri dengan balap perahu yang ikonik di Aranmula, 
dengan para pendayung yang mengayuh perahu ular 
megah di sepanjang Sungai Pamba.

Lakukan hal lebih di Kerala
Musim hujan adalah waktu terbaik 
untuk mengunjungi beberapa air 
terjun yang paling menakjubkan di 
wilayah ini, seperti air terjun Attukad di 
Munnar dan Air Terjun Chethalayam di 
Wayanad. Rincian lebih lanjut, kunjungi: 
keralatourism.org
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NARALI POURNIMA, MAHARASHTRA
Narali Pournima, atau festival kelapa, menandakan 
berakhirnya musim hujan pada Shravan Purnama, bulan 
penuh pertama selama bulan Hindu di Shravan. Dikenal 
juga dengan nama Shravani Pornima, Rakhi Pournima 
atau Raksha Bandhan, hari tersebut juga menandakan 
permulaan dari musim memancing baru. Inilah yang 
membuat komunitas memancing wilayah ini, yang 
disebut dengan nama koli, merayakan Narali Pournima 
dengan semangat khusus setiap tahunnya dengan 
memenuhi tuntutan dewa laut sebelum melukis dan 
mendekorasi perahu secara megah. Sebuah suguhan 
dari kelapa disajikan dan doa dikirimkan untuk meminta 
keberkahan hasil ikan yang berlimpah serta perlindungan 
dari bencana alam.

Lakukan hal lebih di 
Maharashtra
Bhandardara adalah sebuah 
surga bagi para pendaki 
selama musim hujan, 
dengan auman air terjun, 
bukit-bukit yang menjulang 
tinggi dan sawah padi hijau 
yang subur disekelilingnya. 
Rincian lebih lanjut, kunjungi: 
maharashtratourism.gov.in 
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Cinta bagi menari itu tidak kasar. 
Budaya memang berbeda 
tetapi semangat untuk 
menari tetap harus sama, 
dan tidak ada batas untuk 

mendefinisikan hal ini. Setiap bagian dari 
India memiliki bentuk seninya tersendiri, 
baik itu tarian, seni visual maupun musik. 
Sering terjadi ketika sebuah tradisi seni 
yang umumnya lazim di satu wilayah sama 
sekali tidak tidak dikenal oleh penduduk di 
wilayah lain hingga sebuah upaya dilakukan 
oleh para praktisi dan ilmuwan untuk 
menyebarkan kesadaran tentang hal ini. 
Contoh kasus ini adalah bentuk tari yang 
dikenal sebagai Sattriya, bentuk tari yang 
berasal dari Assam di India Utara.

Sattriya tercipta di wihara-wihara yang 
dikenal dengan nama sattra, dimana para 
biksu mempraktikan tradisi pengabidan 
kepada Tuhan Wisnu. Meskipun sangat akrab 
dengan orang-orang Assam, bentuk tari 
indah ini tidak dikenal oleh para penonton di 

Sattriya, sebuah bentuk tari Assam, merupakan praktik klasik India yang 
awalnya dikembangkan dengan sebuah motif untuk pemujaan

ODE UNTUK

KEILAHIAN
OLEH ANJANA RAJAN

Pertunjukan Sattriya dapat 
dinikmati terutama selama 
musim dingin di Dispur, 
Guwahati, ibukota Assam

wilayah lain negara ini hingga sekitar tahun 
1990-an. Saat itulah beberapa penari klasik 
mulai mempertunjukkan tari ini, setelah 
dilatih oleh para guru dari sattra. Sattriya 
secara bertahap diperkenalkan di beberapa 
kota besar seperti New Delhi dan ibu kota 
seni lain dari India sebagai seni panggung.

Gerakan ringan dan gerak tangan yang 
halus dalam tari Sattriya memberikannya 
anugerah dalam segi feminim atau 
aspek lasya dalam tari. Di sisi lain, tari ini 
juga memiliki elemen yang kuat seperti 
lompatan otot yang kuat, pirouette yang 
tangkas dan lompatan yang kuat, semuanya 
mengarah ke tandaya, yang terkait dengan 
aspek maskulin dari tari.

Eksponen Sattriya, 
Madhusmita Bora 
(kiri) dan Prerona 
Bhuyan
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Ini merupakan satu bentuk tari 
yang disusun dan dikembangkan 
dengan motif pemujaan. Seni tari ini 
melibatkan cerita melalui nyanyian, 
mime bergaya dan postur hias serta 
gerak kaki yang kencang. Lagu-
lagu dinyanyikan oleh seorang 
vokalis yang duduk di sisi panggung 
bersama dengan perkusi dan 
instrumentalis.

Penciptaan Sattriya diakui 
sebagai karya dari Sankaradeva, 
seorang pembaharu agama abad 
ke-15 yang dipuja sebagai orang suci 
di seluruh Assam. Ia menggabungkan 
unsur bentuk tari yang lazim di 
wilayah tersebut dan merancang 
sebuah bentuk tari yang merupakan 

sebuah wahana untuk pengabdian.
Mime bergaya dari Sattriya 

didasarkan pada sebuah kode rumit 
yang menggabungkan ekspresi 
wajah para penari, postur tubuh 
dan gerak tangan atau hasta. Dua 
dari risalah Sanskerta yang paling 
terkenal dalam tari klasik, Natya 
Shastra dan Abhinaya Darpana, 
mengandung daftar dari gerak 
tangan tunggal dan tangan ganda. 
Gerak tangan dari Sattriya ini juga 
dapat ditemukan dalam daftar ini. 
Tetapi semua tradisi hidup memiliki 
sebuah aspek praktis yang terkadang 
mengesampingkan teori. Jadi, sejak 
Sattriya diwariskan dari generasi ke 
generasi di Assam, banyak istilah 

BIHU
Ditandai dengan gerakan 
tangan cepat dan langkah 
cepat, Bihu dipertunjukkan 
oleh anak kecil baik laki-laki 
maupun perempuan selama 
perayaan Bihu.

BENTUK LAINNYA

JHUMUR
Selama lebih dari satu abad, 
suku-suku teh Assam telah 
mengembangkan sebuah 
bentuk sintesis dari tarian 
yang dikenal dengan nama 
Chah Baganar Jumur Nach. 
Tari ini hanya dipertunjukkan 
oleh perempuan, atau oleh 
perempuan dan laki-laki 
bersama-sama.

BAGURUMBA
Tarian Bagarumba, yang 
dipertunjukkan oleh 
komunitas Bodo selama 
perayaan Bwisagu, utamanya 
merupakan sebuah formasi 
tari yang terdiri dari langkah-
langkah lambat. Tari ini juga 
dikenal dengan nama ‘tari 
kupu-kupu’.

DEODHANI
Tari Deodhani dikaitkan 
dengan pemujaan dewi ular, 
Manasa. Seorang wanita 
dalam keadaan terinspirasi 
menari dengan iringan kham 
(gendang) dan ciphung 
(seruling ciphung (seruling).
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Penciptaan dari Sattriya 
dipelopori oleh Sankaradeva, 
seorang pembaharu agama abad 
ke-15 yang juga dikenal sebagai 
orang suci di sepanjang Assam

bahasa Sanskerta sudah tergantikan oleh 
kata-kata dalam bahasa lokal. Contohnya, 
hasta yang dikenal dengan istilah pataka 
(bendera), gerakan dimana telapak tangan 
dipegang lurus, empat jari ditekan secara 
bersamaan dan jempol dibungkukan di jari 
pertama, kini disebut dengan dhwaj.

Sattriya dinyatakan sebagai salah satu 
dari bentuk tari India oleh Akademi Sangeet 
Natak, bagan budaya negara paling terkenal 
yang berhubungan dengan hal-hal yang 
berkaitan dengan tari, musik dan drama pada 
tahun 2000.

Menariknya, Indira Bora, salah satu penari 
yang membawa Sattriya menjadi pusat 
perhatian di ranah tari nasional, merupakan 
murid senior dari Rukmini Devi Arundale, 
sosok perintis yang membantu Bharatanayam 
yang dahulu pernah tersembunyi di kuil-
kuil ke arus utama. Penyelidikan Bora akan 
Sattriya dilakukan dengan hal yang sama, 
membawanya keluar dari wihara-wihara 
menuju auditorium. Salah satu penari lain 

Bharatanatyam yang dengan teguh belajar 
Sattriya dari tempat asalnya, Assam, adalah 
Prateesha Suresh. Anak perempuan dari 
Menaka Bora yang juga dikenal sebagai 
seorang praktisi Sattriya. Sharodi Saikia telah 
membawa Sattriya ke banyak tempat di India 
sementara Anwesa Mahant adalah penari 
muda dan murid Sattriya.

Sattriya kini telah berjalan jauh dari 
tempat persembunyiannya di wihara Assam. 
Bagaimanapun perubahan ini barangkali 
kualitas abadi yang masih tersisa adalah 
penghormatan ilahi yang disebarkan oleh 
Sattriya dan para penarinya.

Halaman muka: 
Anwesa Mahanta 
dalam sebuah 
gerakan dari tari 
Sattriya

Kiri: Sarodi Saikia 
mempertunjukkan 
Sattriya bersama 
penari lainnya
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Akshay Kumar 
di sebuah acara 
promosi film Toilet: 
Ek Prem Katha
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Bagi aktor Ashay Kumar, mendidik para penonton sambil menghibur mereka 
merupakan tantangan terbesar dalam membuat film  

ADALAH MEDIA

YANG KUAT’
‘SINEMA

OLEH NANDINI D TRIPATHY

Sebuah film, disamping 
menceritakan kisah dan karakter, 
juga merupakan karakter itu 
sendiri. Film faktanya memiliki 
banyak karakter dan dapat 

memainkan banyak peran: seorang pemimpi 
yang membantu anda melupakan sibuknya 
rutinitas sehari-hari, seorang realis yang 
menghadapkan anda dengan fakta atau 
seorang filosofer yang mengajarkan pelajaran 
hidup. Bagi aktor Ashay Kumar, satu hal dalam 
film yang tidak boleh ada adalah khotbah. 
“Anda tidak bias berkhotbah bagi negara, 
anda harus mampu membangkitkan minat 
dan memberikan informasi dengan cara yang 
mengundang para penonton untuk membuat 
perbedaan bukan memberikan masalah 

ke orang lain,” katanya, yang memberikan 
sebagai contoh Toilet: Ek Prem Katha, karya 
barunya yang sukses di dunia film, dimana 
film ini membawa pesan dari Perdana Menteri 
Modi, Swachh Bharat Abhiyan.

MISI SWACHH BHARAT
“Saya sadar akan krisis buang air besar 
sembarangan di India ketika Neeraj 
Pandey mendekati saya dengan sebuah 
naskah yang menarasikan kisah tentang 
wanita muda di pedalaman India, yang 
menceraikan suaminya karena tidak memiliki 
toilet dirumah,” kata Kumar, mengingat 
kembali bagaimana film Toilet: Ek Prem 
Katha membawa ke dalamnya sebagai 
aktor sekaligus penduduk negara India. 
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“Ketika kami membuat film ini, kami berpikir 
mungkin ada cara yang lebih baik dalam 
mempromosikan isinya selain menyesuaikan 
upaya kami ke Misi Swachh Bharat,” katanya. 
Disutradai oleh Shree Narayan Singh, film 
ini mengupas isu dari buang air besar 
sembarangan di pedalaman India melalui 
sebuah kisah cinta antara dua penduduk 
desa di dekat Mathura di Uttar Pradesh.

 SENI DALAM BERCERITA
Ketika seseorang membuat sebuah film 
berdasarkan sebuah subjek mengenai 
kehidupan masyarakat, seseorang ini 
harus selalu siap akan risiko tergelincir dari 
bercerita menjadi didaktisisme. Tanyakan 
pada sang aktor apakah hal ini diperhatikan 
selama pembuatan film Toilet: Ek Prem 

Katha dan ia merespon, “Tentu saja. Anda 
harus tahu bagaimana membedakan cerita 
dan statistic. Film ini, pertama dan paling 
utama, adalah sebuah kisah cinta yang 
orang-orang dapat kaitkan dengan hal yang 
sudah ada. Idenya adalah untuk mendidik 
para penonton melalui media hiburan, yang 
merupakan sebuah tugas yang menantang. 
Membuat India dapat mengambil upaya 

Halaman muka: Kumar menghadiri pertunjukan polisi Mumbai, UMANG; Kiri: Para bintang pemeran film Toilet: Ek Prem Katha di sebuah acara promosi

Film Toilet: Ek Prem Katha 
membahas tentang isu buang 
air besar sembarangan melalui 
serangkaian kisah cinta di 
Uttar Pradesh
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Halaman muka: Kumar di 
sebuah adegan film Airlift

Kiri: Kumar dalam sebuah 
adegan di film Jolly LLB 2

Bawah: Kumar dalam 
sebuah adegan di 
film Padman

KISAH SOSIAL
OMG - Oh My God!
Dirilis pada tahun 2012, film 
yang membintangi Ashay 
Kumar dan disutradai oleh 
pembuat film terkenal PK, 
Rajkumar Hirani membahas 
tentang perbedaan antara 
kepercayaan dan kepercayaan 
buta. Film ini didasarkan 
pada sebuah kisah Gujarati 
yang berjudul Kanji Virudh 
Kanji dan menarasikan 
kisah dari seorang pria yang 
menantang Tuhan.

Jolly LLB 2
Membahas sistem hukum 
sama seperti pendahulunya, 
film ini mengangkat beberapa 
isu bersama dengan kisah 
yang rumit termasuk tentang 
hak-hak orang tidak mampu. 
Film ini juga menerima 
pernyataan kritis terhadap 
penanganan karakter wanita, 
terutama Pushpa Mishra, 
yang diperankan oleh artis, 
Huma Qureshi.

Padman
Akan dirilis secara resmi 
pada tahun 2018, film ini 
menghadirkan Ashay Kumar 
dan mengangkat tentang 
isu kebersihan haid. Film ini 
secara fiksi mengisahkan 
tentang Arunachalam 
Muruganantham, aktivis 
social yang merevolusi 
kebersihan haid di pedalaman 
India dengan menciptakan 
mesin handuk yang 
terjangkau. 
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dari sini dan sinema ini dapat dengan pasti 
melakukan perannya.

RUANG LINGKUP SINEMA
Sebagai sebuah media, sinema ini menempati 
posisi yang unik dalam hal menyebarkan 
pesan penting kepada masyarakat. Kumar 
berpendapat, “Terkadang, diperlukan satu 
seruan yang berani untuk memecahkan hal 
yang tabu dan membahas tentang buang air 
besar sembarangan dari sisi hal yang biasa dan 
tidak penting menjadi sebuah wacana utama. 
Lagi pula, bagaimana anda dapat merubah apa 

yang orang ragu untuk bicarakan? Jika seorang 
pahlawan berencana untuk berbicara tentang 
sesuatu dan bertindak akan apa yang dia 
katakana, melihatnya saja mampu memotivasi 
anda untuk melakukan hal yang sama. Di 
India, sinema merupakan sebuah media 
yang sangat kuat.”

PEMBANGUNAN KARAKTER
Sudah memiliki pengalaman di industri film 
India selama lebih dari 26 tahun sekarang, 
Kumar telah berbagi kisah pahit dan 
senangnya di ranah ini. Hal yang dianggapnya 
masih tetap sama, bagaimanapun adalah 
komitmennya dalam memainkan karakter 
dengan sebuah sebab. “Saya sangat suka 
melarutkan diri saya dalam situasi yang 
memiliki kedalaman dan lapisan yang banyak, 
tetapi yang terpenting jika mereka dapat 
mempengaruhi masa untuk melakukan 
sesuatu yang baik bagi dunia,” bantahnya.

Sebagai sebuah media, sinema 
menempati sebuah posisi yang 
unik dalam hal menyebarkan pesan 
penting bagi masyarakat
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Menjelang perayaan Durga Puja, kami membawa anda sekilas tentang 
bagaimana patung Dewi Durga dibuat dengan penuh cinta dan teliti 
oleh para pengrajin di Kumartuli, Kolkata

KERAJINAN TANGAN BAGI 

PENGABDIAN
FOTO SUBINOY DAS

Kemenangan kebaikan atas 
kejahatan merupakan sebuah tema 
universal yang menggemakan 
seluruh budaya, kepercayaan 
dan legenda di seluruh dunia. 

Di wilayah Bengali di India, bulan dari Ashwin 
Krishna paksha menandakan kedatangan dari 
festival yang merayakan nilai-nilai ini dalam 
skala yang besar, Durga Puja. Legenda ini 
bermula ketika Dewi Durga memimpin sebuah 
pertempuran melawan Mahishasura, setan 
kerbau, dan pada akhirnya memenggalnya 
dan memenuhi ramalan bahwa ia akan mati di 
tangan seorang wanita. Durga Puja merupakan 
sebuah perayaan kemenangan Dewi Durga. 
Menyambut perayaan empat hari ini, patung-
patung Dewi Durga dibuat dengan penuh cinta 
dan cermat oleh beberapa seniman lokal terbaik 
di Kumartuli, Kolkata. Kami menyajikan anda 
sekilas tentang proses seni dan pengabdian 
yang menjiwai karya penciptaan ini.
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Bingkai patung dari Dewi ini dibuat dengan 
menggunakan batang bambu dan jerami, yang 
kemudian ditutupi dengan tanah liat yang secara 
khusus dipersiapkan bagi Durga Puja.
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Dikatakan bahwa momen 
dimana para seniman 
melukis mata dewi ini, 
disini sifat keilahiannya 
hidup kembali. Aspek 
keberuntungan dalam 
membuat patung ini 
dilakukan di tengah malam 
tanpa ada yang melihat.
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Torso dari patung ini dicetak terlebih 
dahulu sementara kepala, telapak tangan 
dan kaki dibuat secara terpisah dan siap 
untuk disatukan ke patung. 
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Patung ini diresmikan di Mahalaya, 
permulaan perayaan Durga Puja, dan 
ditenggelamkan dalam air di Bijoya 

Dashami, hari terakhir dari perayaan ini
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Menurut legenda, Mahishasura 
adalah putra dari Rambha, 
raja asura, dan merupakan 
manusia setengah sapi. Dan 
Dewi Durga membunuhnya 
untuk mengakhiri kemunculan 
kejahatan di muka bumi.
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Di antara para seniman India yang dipertunjukkan di Documenta 14 di Jerman, 
salah satu dari pertunjukan seni paling bergengsi di dunia, abstraksiir kawakan, 

Ganesha Haloi, berbicara tentang inspirasi dan detasemen

SEBUAH JANJI DENGAN

ABSTRAK
OLEH POONAM GOEL     FOTO AKAR PRAKAR ART GALLERY
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Berbicara dengan Ganesh Haloi 
sama seperti sebuah latihan 
dalam meditasi. Sebagaimana 
sang oktogenarian asal Kolkata 
ini memilih untuk menghindar 

dari sorotan media meskipun ia merupakan 
salah satu dari beberapa seniman India yang 
dipilih untuk pagelaran Documenta 14, yang 
sedang berlangsung di Kassel, Jerman, hingga 
17 September tahun ini. Pameran seni yang 
terkenal ini digelar sekali dalam lima tahun.

Apa yang menggerakkannya adalah 
sebuah percakapan tentang masa kecilnya 
yang ia habiskan di tepi Sungai Brahmaputra, 
masa-masa sulit pindah dari tempat lahirnya 
di Jamalpur, Bangladesh ke Kolkata setelah 
Partisi dan tugasnya sebagai seorang seniman 

reproduksi mural di gua Ajanta, sebuah Situs 
Warisan Dunia UNESCO di Maharashtra. 
Pilihan Haloi akan abstrak ini membentuk 
batang dari ingatannya tumbuh besar di sekitar 
perairan. “Saya dulu sering mendengar suara 
dub dub, sun sun dan penasaran darimana 
suara ini berasal. Barangkali karena itulah saya 
menggambar abstrak. Abstraksi tidak semudah 
mengaplikasikan kuas dan tekstur warna 
saja. Abstraksi dibuat melalui debat mental 
yang sengit yang mencerminkan pengalaman 
beragam. Karya abstrak juga bermain dengan 
imajinasi yang melihat. 

Pemikiran Haloi sangat jauh dari huru hara 
kehidupan luar sampai-sampai ia mampu 
mengingat kembali bahkan aspek terkecil 
dari kehidupan yang membentuknya menjadi 

Halama muka: Seniman 
Ganesh Haloi di tempat 
kerjanya

Kanan: Tak berjudul, 
gouache di papan, 2016, 
oleh Haloi
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seorang seniman. Ia bercerita bahwa karena 
Buddha Jayanti ia menjadi murid di Bodh Gaya. 
“Disinilah saya tersadar bahwa saya harus pergi 
ke Ajanta,” ungkapnya dan berkata, “Ketika 
saya kembali ke sekolah, ada peringatan yang 
mengatakan empat seniman dibutuhkan untuk 
membuat reproduksi dari mural Ajanta. Ketika 
saya pergi ke Ajanta, kebanyakan dari mereka 
membuat lukisan menggunakan air warna, saya 
pun tertarik untuk menggunakannya. Saya 
tidak dapat membuat kedalaman yang saya 
inginkan menggunakan air warna sederhana, 
bagaimanapun, dan saya mulai mencampur 
warna putih dengan air warna. Inilah awal dari 
gouache yang sangat buram dan membumi. 
Membuat gouache adalah sebuah proses yang 
personal. Anda harus duduk di lantai atau di 
sebuah meja sehingga seni ini dapat masuk ke 
ruang personal anda.  

Ketika Haloi kembali ke Kolkata pada tahun 
1963 untuk bergabung dengan sebuah lembaga 

BERKAS BUKTI
Haloi lulus dari Sekolah Seni 
dan Kerajinan Pemerintah di 
Kolkata pada tahun 1965.

Ia menghabiskan tujuh tahun 
di gua-gua Ajanta, membuat 
reproduksi dari mural bagi 
Survei Arkeologi India.

Ia mengajar di Sekolah Seni 
dan Kerajinan Pemerintah 
dari tahun 1963 hingga masa 
pensiunnya.

Sejak tahun 1971, ia telah 
menjadi anggota dari 
Masyarakat Seniman 
Kontemporer.

DOCUMENTA 14, 
KASSEL, JERMAN
Diselenggarakan selama lima 
tahun sekali, Documenta 
didirikan pada tahun 1955 
oleh Arnold Bode sebagai 
sebuah ajang untuk 
membawa Jerman kembali 
dalam dialog bersama dunia 
paska Perang Dunia II. Dua 
puluh tujuh karya Haloi akan 
dipamerkan tahun ini.

Atas: Tak berjudul, 
gouache di papan, 2016

Bawah: Komposisi, 
Perunggu, 2015

Halaman muka: Tak 
berjudul, gouache di 
papan, 2016
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Pemilihan dari bentuk batang 
abstrak muncul dari ingatannya 
tumbuh besar di sekitar perairan

sebagai pengajar, ia terdorong untuk membuat 
sebuah Bahasa dan lukisan pemandangan 
visual yang baru. Muka bebatuan di Ajanta dan 
bentuk geometris dari Bukit Sahyadri akhirnya 
meresap ke dalam lukisannya. “Kemudian, 
sebuah kesempatan untuk berkunjung ke 
sebuah pameran patung Inggris di tahun 1967 
memberi saya sebuah ide visual. Karya Kenneth 
Armitage, Robert Adams dan Bernard Meadows, 
seluruh pemahat muda membuat saya tertarik. 
Penggunaan permukaan bergerigi mereka 
memiliki sebuah aliran kesadaran di dalamnya 
yang akhirnya mengarah ke pertemuan saya 
dengan Bahasa saya,” katanya.

Bentuk geometris, titik dan garis yang 
bervariasi, garis bengkok dan kontur yang 
membanjiri lukisan pemandangannya, dapat 
diterjemahkan sebagai alam dan pikiran. 
Identifikasi dengan gua-gua Ajanta dan 
tradisi dari miniatur India telah membawa 
Haloi menuju sebuah kesadaran yang lebih 
kuat dari warisan kami, dan ini menjadi 
representasi dari karyanya baik dalam bentuk 
ukiran kuil dari delta Gangetik maupun kisah 
Jakata yang ia lihat dan baca semasa kecil.

Kritikus seni Natasha Ginwala, yang 
sangat berperan dalam memilih karya Haloi 
bagi Documenta, berkata, “Karya Haloi 
merupakan pelatihan dalam menghidupkan 
kembali jenis lukisan pemandangan melalui 
penggabungan dari bentuk simbolis yang 
berbeda. Selama proses melukisnya, tidak 
terdapat pemisahan antara alam di dalamnya 
dan alam tanpanya.”
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Ketika desainer terkenal, Isabel 
Marant, mengungkapkan 
koleksi Spring 2016-nya 
di Perancis, pengaruh dari 
Rajasthan tidak boleh 

dilewatkan. Satu tahun sebelum tahun 
tersebut, desainer India, Sabyasachi 
Mukherjee berkolaborasi dengan Christian 
Louboutin dalam koleksi Musim Gugur/
Dingin di Amazon India Couture Week, 
dan membuat 80 pasang sepatu untuk 
pria dan wanita yang menampilkan bordir 
tradisional India yang telah disesuaikan 
dengan estetika modern. Sebuah peleburan 
budaya, tradisi dan sejarah, seni bordir ini 
telah menjadi cerminan dari perubahan 
India yang masih berakar pada warisannya. 
Sementara bordir seperti zardozi dan gota 
patti telah ada di dunia fashion lumayan 

lama, sedikit diketahui bordir-bordir 
dari berbagai wilayah di India kini mulai 
bermunculan di panggung dunia. Kami 
menyelidiki lima seni bordir yang kini 
masuk ke panggung global.

PARSI GARA
Bordir ini dipercaya masuk ke India 
pada tahun 1800-an oleh komunitas 
Persia. “Bordir Gara utamanya dibuat 
menggunakan motif yang berhubungan 
dengan alam seperti bunga, burung, kupu-
kupu, hewan, air dan bahkan jamur!” kata 

Mencerminkan perubahan India yang masih tetap berakar dalam warisannya, lima 
bordir tradisional India ini akan masuk ke ranah global

JAHITAN PADA

MASA ITU
OLEH HUMRA AFROZ

Parsi gara dipercaya telah masuk 
ke India pada tahun 1800-an oleh 
komunitas Parsi
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Bordir-bordir 
seperti Chamba 
rumal dan kasuti 
secara tradisional 
dipraktikkan oleh 
para wanita
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desainer asal Mumbai, Zenobia Davar. Setiap 
motif ini memiliki makna tersendiri juga. Lili, 
contohnya, merepresentasikan kesehatan 
yang baik, krisan bermakna umur panjang 
dan lain-lain. Davar, yang telah menekuni 
Parsi gara otentik dan hasil tangan selama 
satu setengah dekade saat ini, mengungkap, 
“Asal-usul bordir dahulu dilakukan pada 
sari, dengan pekerjaan yang sangat bagus 
dan dengan rumit dikerjaan dengan tangan 
yang mana akan sulit dibedakan mana 
depan dan mana yang belakang.” Sari gara 
dimaksudkan untuk dihargai dan diwarisi 
ke generasi selanjutnya. Saat ini, Parsi gara 
dapat ditemukan di berbagai macam sari dan 
pakaian barat hingga sherwani dan bandh 
gala, dan dapat dipakai oleh pria dan wanita.

CHAMBA RUMAL
Konon telah dipraktikkan sejak abad ke-
15, bordir ini mereplikasikan gaya pahadi 
mural dan lukisan pada pakaian. Setelah 
berkembang di bawah naungan keluarga 
raja di Himachal Pradesh, kerajinan ini 
berasal dari kabupaten Chamba di wilayah 
perbukitan. Bordir ini biasanya dilakukan 
pada saputangan persegi panjang dan 
persegi, itulah mengapa nama kedua dari 
bordir ini rumal, yang berarti saputangan. 

Bordir chamba rumal 
mereplikasi pahadi mural dan 
lukisan pada kain
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Kata Lalita Vakil, yang menerima 
Penghargaan Nasional pada tahun 1993 
atas kontribusinya terhadap kerajinan 
tangan ini, “Seni jarum harus sempurna 
dan butuh waktu berminggu-minggu 
bahkan berbulan untuk menyelesaikan 
satu potongan kecil. Jarum do-rukha 
(dua sisi) yang digunakan dalam bordir 
ini sangat rumit sehingga anda bisa 
menggunakan kain dari kedua sisi.” 

MOCHI BHARAT
Pada awal abad ke-17, bordir ini, kabarnya, 
hanya digunakan oleh mocha (tukang 
sepatu) di beberapa tempat di Rajasthan 
dan Gujarat. Mereka akan menggunakan 

Kiri: Banyak bordir tradisional India menggunakan motif bunga
Kanan: Sebuah sari karya Rahul Mishra yang dihias dengan 
bordir gara Parsi
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jahitan rantai untuk menghias kulit sepatu 
yang mereka buat. Bordir ini sangat dihargai 
dan tidak lama juga diterapkan pada produk 
kulit lain sebelum akhirnya diaplikasikan 
ke kain. Bordir ini dilakukan menggunakan 
sebuah jarum khusus yang dikenal dengan 
nama ari atau katharni, sebuah versi yang 
lebih baik dari jarum pelubang sepatu, 
menggunakan benang katun atau benang 
sutra yang juga disebut dengan nama pat. 
Desainer India, Rahul Mishra, yang bekerja 
secara tekun dengan bordir tradisional 
India, mengungkapkan bahwa tugas 
yang paling menantang saat ini bagi para 
desainer adalah memberikan interpretasi 
modern dalam bordir-bordir ini. “Adaptasi 
dan evolusi itu sangat penting agar bisa 
bertahan,” katanya.
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Kanan: Pekerjaan 
jarum yang rumit 
adalah aspek penting 
dari seluruh bordir 
tradisional

Halaman muka: Bordir 
tradisional India kini 
diberi interpretasi 
modern oleh para 
desainer kontemporer 
seperti Ritu Kumar

SHAMILAMI 
Sebuah penggabungan dari tenun dan 
bordir, gaya unik ini muncul dari Manipur 
dan mengakar kuat dengan sejarahnya. 
Kata shamilami dalam bahasa Manipur 
secara luas menyiratkan makna baju 
perang bermotif binatang buas. Bordir ini 
menggunakan warna tegas dan terang, 
dan menampilkan citra hewan. Karya 
shamilami sangat terkenal di kalangan 
penduduk setempat di Manipur bahkan 
hingga saat ini, dan beberapa orang 
lokal yang mahir dalam bidang kerajinan 
tangan. “Bordir rakyat seperti ini dilakukan 
untuk penggunaan pribadi, jadi setiap 

keluarga memiliki anggota keluarga yang 
tahu bagaimana menerapkan bordir ini di 
baju-baju keluarganya,” ungkap desainer 
Ritu Kumar, yang telah bekerja di berbagai 
bordir tradisional dengan tekun.

KASUTI 
Salah satu bordir tertua di India, kasuti 
dipercaya telah ada sejak abad ke-7. Bordir 
ini awalnya hanya dikerjakan oleh para 
wanita dan dianggap menguntungkan 
bagi acara-acara seperti pernikahan. 
“Kebanyakan bordir tradisional merupakan 
representasi antropologis dari komunitas 
yang membuatnya. Karena bordir ini 
dipraktikkan oleh wanita, seringnya bordir 
ini menggambarkan kehidupan wanita,” 
kata Kumar. Dipraktikkan utamanya di 
wilayah Karnataka, bordir ini dilakukan 
dengan menggunakan jarum jahit dengan 
benang berwarna yang digambarkan di 
sudut sari sutra tua.

Sebuah penggabungan dari 
tenun dan bordir, shamilami 
berakar dalam sejarah Manipur 
di wilayah Timur Laut India 
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KEENAKAN

RASAM

Meja makan malam 
setiap keluarga 
India bagian Selatan 
memiliki makanan 
pokok sehari-hari 

yang memiliki manfaat obat-obatan 
dan juga iringin lezat untuk nasi: rasam. 
Ini adalah makanan yang dibuat untuk 
setiap perayaan adat, obat rumahan 
yang praktis dan suplemen bergizi bagi 
ibu yang hamil muda. Sadhya ikonik 
yang disajikan oleh orang-orang di 
seluruh komunitas di Kerala ini tidak 
lengkap tanpa masakan kuno ini, yang 
juga merupakan sebuah prasadam yang 
populer. Rasam bahkan menjadi salah 
satu masakan India yang mengesankan 
cita rasa asing. Mulligarawny rasam 

dibuat untuk memenuhi selera orang 
Inggris di abad ke-17.

Rasam, yang juga disebut di kitab 
Ayurveda, dianggap sebagai inovasi 
yang sangat menarik yang bahkan 
orang Perancis harus menyetujui 
gagasan bahwa masakan ini 
merupakan masakan terbaik di dunia. 
Magisnya terletak tidak hanya dalam 
teknik mempersiapkan masakan ini, 
tetapi juga dalam komposisinya. Dalam 
bentuk paling sederhananya, rasam 
adalah sebuah kari tamarin asam yang 
dibumbui dengan dal, rempah-rempah 
dan bahan herbal. Menurut Ayurveda, 
masakan ini diciptakan berdasarkan 
filosofi Siddha yang berbunyi “unave 
marunthu, marunthe unavu” (kasarnya 

Lezat, menyegarkan dan telah ada selama berabad-abad. Jadi apa 
yang membuat makanan tua menjadi masakan yang sempurna?

OLEH MADHULIKA DASH
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berarti, masakan sebagai obat dan obat 
sebagai masakan).

Seberapa baik rasam berguna sebagai 
suplemen kesehatan dapat dipastikan dari 
fakta bahwa masakan ini secara tradisional 
disajikan bersama dengan karkidaka kanji, 

Beberapa orang berpendapat 
bahwa rasam dibuat sebagai 
sebuah percobaan untuk 
meringankan campuran berbahan 
asam yang disebut dengan nama 
marundhu kuzhambu

sebuah bubur obat unik dari Kerala, yang 
sering disajikan pada musim hujan. Selain 
dari rasa yang menarik dari pedas dan 
dingin di langit-langit mulut, rasam juga 
membuat makanan menjadi menarik secara 
sensual dalam hal wadah masakan ini 
dipersiapkan, di masa lalu, baik itu sebuah 
eyam, sebuah panci tembaga yang dilapisi 
timah, atau sebuah kall chetty, sebuah panci 
yang terbuat dari batu. Pilihan dari wadah 
memasak ini dipercaya dapat menentukan 
bagaimana sebuah aroma, rasa dan efek obat 
tertentu itu terbuat. Bagaimana cerita luar 
biasa dari masakan ini dimulai? Sementara 
beberapa menyarankan bahwa masakan ini 
mungkin berasal dari tahun 400 SM sebagai 
sebuah percobaan untuk meringankan 
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Asam, yang sangat penting untuk 
kebanyakan jenis rasam, diberikan 
sebuah cita rasa yang lezat di 
kalyana rasam

ramuan berbahan asam tinggi yang bernama 
marundhu kuzhambu, sebagian lain percaya 
bahwa masakan ini mungkin merupakan 
sebuah perkembangan alami dari kebiasaan 
makan seiring berjalannya waktu. Ini 
merupakan sebuah praktik memasak dengan 
menambahkan ramuan ke dalam masakan 
tergantung dengan musim, lokasi dan 
ketersediaan. Masakan ini dirancang agar 
disesuaikan dengan tujuan tertentu dan 
sedemikian rupa sehingga rasa tetap halus. 
Ada kemungkinan bahwa Kandan thippili 

rasam, salah satu resep rasam paling tua 
yang masih digunakan sekarang, merupakan 
hasil dari praktik ini. Praktik ini menciptakan 
bubuk bernutrisi seperti angaya podi, yang 
masih diberikan kepada para ibu-ibu untuk 
membantu proses penyembuhan dari 
persalinan. Adalah keistimewaan rasam yang 
membawanya setara dengan korrakan kali 
(bubur gram hitam, yang disajikan untuk 
perempuan guna memudahkan transisi 
memasuki masa pubertas).

Tidak perlu waktu bagi rasam akan 
kehilangan reputasi awalnya sebagai 
sebuah masakan sampingan yang lezat 
dan menjadi sebuah obat rumahan untuk 
kondisi seperti flu, demam biasa dan 
bahkan gangguan pencernaan. Molaga 
rasam, yang dipercaya oleh banyak orang 
sebagai bapak dari masakan tomat rasam 
saat ini, sangat bermanfaat dalam konteks 

Kanan: Rasam 
biasanya dicampur 
dengan daun kari, 
biji mustard dan 
daun sejenis lentil   

Halaman muka: 
Penambahan sayur 
dalam rasam dapat 
menambah manfaat 
kesehatannya
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ini. Tidak seperti sambar yang merupakan 
jenis lain bagi pecinta asam tinggi dan dal di 
India Selatan, rasam tidak banyak bergantung 
pada bahan-bahannya sebagaimana ini sudah 
diterapkan berdasarkan budayanya. Bahan-
bahan dapat ditambah atau dirubah tergantung 
tujuannya. Asam tinggi, yang sangat penting 
untuk kebanyakan resep rasam, diberikan cita 
rasa baru di kalyana rasam, sebuah masakan 
khusus komunitas Iyengar, atau poricha rasam. 
Sebuah contoh yang luar biasa akan masakan 
praktis adalah kollu rasam yang berbahan 
biji-bijian dan bassaru, yang dibuat oleh para 
petani dengan menggunakan stok sayuran 
hijau dan lentil.

Vethalai rasam, yang terbuat dari daun 
sirih, memberikan kebaikan bagi sajian seperti 
paan. Secara tradisional, vethalai rasam 

disajikan setelah makan siang berat yang mana 
kegunaannya tidak hanya untuk membantu 
melancarkan pencernaan, tetapi juga 
membantu melegakan sembelit. Dengan hanya 
sedikit penyesuaian dalam panas dan manis, 
masakan ini bahkan dapat menjadi sebuah obat 
flu dan batuk yang mujarab.

Selama bertahun-tahun, kemampuan 
beradaptasi telah membuat rasam menjadi 
sebuah masakan ikonik di India Selatan, 
dan juga memberikannya aspek yang paling 
penting. Masakan ini memiliki setidaknya 
300 jenit. Di Kerala, rasam biasanya 
berbahan utama asam. Di Karnataka, mereka 
memberikan rasa manis ke dalam masakan 
ini sedangkan di Andhra Pradesh dan Tamil 
Nadu, masakan ini dibuat pedas sedang 
dengan campuran tomat. Rasam tomat, 

Kiri dan atas: Dari jenis non-vegetarian (kiri) hingga 
jenis berbahan lada (atas), rasam merupakan sebuah 
masakan yang sangat praktis

Halaman muka: Tomat terkadang digunakan untuk 
menambah rasa asam ke beberapa jenis rasam
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Kathirikai rasam, rasam pedas dan tajam 
dari komunitas Kongunadu di Tamil Nadu, 
merupakan contoh terbaik dari masakan yang 
dapat menjadi obat dan sesuatu yang digemari

yang ditemukan di abad ke-15 ketika 
tomat dan cabe masuk ke negeri ini 
selama Kerajaan Chola, masih menjadi 
saksi bagaimana rasam telah menempuh 
perjalanan dan berevolusi sepanjang 
zaman. Beberapa jenis rasam yang ada 
saat ini dibuat untuk menyambut dengan 
gembira sesuatu hal yang baru. Paneer 
rasam, contohnya, menggunakan kelopak 
mawar dan rasam apel menggunakan 
apel hijau untuk menciptakan sebuah 
sup ringan yang menyegarkan. Apa yang 
belum berubah seiring berjalannya waktu 
adalah pembawaan dari rasam yang lezat. 
Terkadang, makanan seperti paruppu 
urandau rasam masih menjadi makanan 
yang menawarkan lebih dari rasa kenyang.

VEPPAMPOO (BUNGA NIMBA) RASAM
Selama musim hujan, rasam tradisional dari Tamil Nadu ini 
menjadi masakan yang harus dicoba:

Bahan-bahan: 1.5 cangkir air asam, 2 bunga nimba yang 
dipanaskan dalam mentega, 4 cabe merah kering, sejumput 
asafoetida dan mustard, 1 sdt toor dal, 1 tangai daun kari, 1/2 
sdt gula merah, garam, mentega dan biji mustard secukupnya.

Cara membuat: Panaskan air asam, toor dal, kunyit, 
asafoetida, garam dan daun kari dapat panci. Tambahkan 2 
cangkir air, gula merah dan rebut hingga berbusa. Angkat 
panci. Dalam bejana terpisah, goreng cabe merah, terbarkan 
biji mustard dan tambahkan daun kari. Tambahkan ke dalam 
rasam dan hias dengan daun ketumbar segar.
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Wilayah pusat akan 
memiliki daya tampung 

yang lebih besar di 
bawah naungan GST 

karena sistem ini dikelola 
oleh TI dan merupakan 
sistem self-disciplining

Selama bertahun-tahun, 
India telah bertransformasi 
di tingkat ekonomi menjadi 
sebuah tujuan untuk 
investasi, dengan banyak 

banyak tindakan yang telah diambil 
untuk tujuan membawa kenyamanan 
dalam melakukan bisnis di negara ini. 
Salah satunya adalah Pajak Barang 
dan Jasa, yang mulai berlaku pada 
tanggal 1 Juli tahun ini. Kebutuhan GST 
muncul dari kenyataan bahwa India 
memiliki dua otoritas berbeda yang 
mengenakan pajak tidak langsung atas 
barang dan jasa, Pemerintah pusat dan 
pemerintah wilayah. Dengan banyak 
pajak di dua tingkat tersebut, menjadi 
sangat penting untuk menyatukan 
pajak-pajak yang dipungut secara 
bersamaan oleh kedua pihak ini. Diskusi 
di GST sendiri berlangsung hampir satu 
dekade lamanya, dan peluncurannya 
telah memasuki era bagi dalam bidang 
ekonomi India.

PAJAK
Hampir seluruh pajak tak langsung 
dimasukkan ke GST. Beberapa pajak ini 
tidak mencakup biaya pendaftaran dan 
bea materai di persoalan perumahan, 
pajak hiburan yang dipungut oleh 
badan lokal, biaya listrik, bea cukai yang 
dikenakan pada arkohol portabel dan 
lima produk minyak bumi yang dapat 
dimasukkan ke GST kapanpun tetapi 

Setelah Pemerintah India meluncurkan peraturan Pajak Barang dan Jasa, kami 
menggarisbawahi dasar dari reformasi pajak revolusioner ini

PAJAK UNTUK KEBAIKAN

Hasmukh Adhia
Sektretaris Penghasilan

barang-barang ini dijual dengan merek 
dagang yang terdaftar.

SKEMA PENGECUALIAN DAN 
KOPOSISI
Wajib pajak dengan omset keseluruhan 
kurang dari 2 juta Rupee per tahun diberi 
pengecualian terhadap pajak di bawah 
peraturan GST. Ada 11 Wilayah Kategori 
Khusus, sebagaimana ditetapkan 
dalam Konstitusi India, yang diberikan 
pengecualian pembebasan pajak sebesar 
1 juta Rupee. Wilayah ini meliputi wilayah 
bagian Utara dan perbukitan. Bagi para 
pedagang, produsen dan restoran dengan 
omset keseluruhan mencapai 7.5 juta 
Rupee per tahun, 1 persen dari total 
omset harus dibayar oleh pedagang, 2 
persen oleh produsen dan 5 persen oleh 
restoran. Bagi Wilayah Kategori Khusus 
ini, batas untuk skema komposisi ini 
adalah 5 juta Rupee.

MANFAAT BAGI WILAYAH PUSAT
Sekretaris urusan penghasilan, Pemerintah 
India, Hasmukh Adhia menegaskan, 
“Wilayah pusat memiliki daya tampung 
yang lebih besar terhadap GST, dalam 
hal kepatuhan perpajakan yang semakin 
baik, karena seluruh proses di kontrol 
oleh IT dan sistemnya merupakan sistem 
self-disciplining”. Sistem self-disciplining 
mampu memastikan sebuah penurunan 
kesempatan untuk menghindari pajak 
secara signifikan di bawah naungan GST. 

belum terealisasi, serta beberapa benda 
lain seperti bensin, bahan bakar turbin, 
gas alam dan minyak mentah.

 ESTIMASI PAJAK
Di bawah peraturan GST, empat jenis 
pajak besar telah ditentukan oleh dewan 
pusat, masing-masing, 5 persen, 12 
persen, 18 persen dan 28 persen. 5 persen 
pajak berlaku untuk kebutuhan dasar 
termasuk barang-barang harian seperti 
minyak makan, gula, teh dan kopi. 
Banyak barang-barang penting yang 
ada diluar dari bersih pajak juga, seperti 
beras, dal dan gandum kecuali ketika 





01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

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