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Perayaan Hemis 
hemis gompa, biara buddha terbesar di 
ladakh, menjadi tempat terselenggaranya 
perayaan hemis selama dua hari setiap 
tahun. perayaan ini sangat terkenal akan 
tarian topengnya yang juga dikenal 
dengan Cham. terdapat juga sejumlah 
pameran yang menampilkan beragam 
kerajinan tangan dan barang-barang lain 
yang menarik untuk ditelusuri.

KaPan:  3-4 Juli, 2017
Dimana:  biara hemis, ladakh

Perayaan Dree
perayaan kesuburan dree dirayakan oleh 
suku apatani di arunachal pradesh untuk 
menenangkan dewa matahari dan dewa 
bulan. Sebuah lagu dree meresmikan 
perayaan ini di altar dree, dengan berag-
am permainan, olahraga, lagu dan tarian 
untuk menyemarakkan perayaan ini. 

KaPan:  4-7 Juli 2017
Dimana:  lembah Ziro, arunachal 
pradesh

Hari KemerDeKaan inDia
india merayakan hari 
kemerdekaannya dari jajahan inggris 
pada 15 agustus 1947. Sebagian besar 
perayaan ini berlangsung di sekitar 
benteng merah di delhi dengan 
upacara pengangkatan bendera dan 
berbagai program budaya.

KaPan:  15 agustus 2017
Dimana:  di seluruh india

atHacHamayam 
perayaan athachamayam menandai 
mulainya onam. perayaan ini me-
nampilkan sebuah pawai jalanan ber-
sama para gajah hias dan kendaraan 
hias, musisi, dan berbagai bentuk 
seni tradisional kerala.

KaPan:  25 agustus 2017
Dimana:  thripunithura, kerala

Piala lomba PeraHu ular 
neHru
lomba piala nehru ini digelar untuk 
mengingat mendiang mantan perdana 
menter india, Jawahar lal nehru. 
lomba ini telah digelar setiap tahun 
sejak 1952. tahun ini akan menjadi edisi 
ke-65 dari lomba spektakuler ini.

KaPan:  12 agustus 2017
Dimana:  danau punnamada, alleppey 
di kerala

lomba PeraHu cHamPaKulam
lomba perahu Champakulam dirayakan 
dengan gegap gempita, dimana sebuah 
prosesi besar yang mencakup pelam-
pung air, perahu yang dihias dengan 
megah dan pertunjukan tari. 

KaPan:  8 Juli 2017
Dimana:  Champakulam, kerala

aCara menDaTanG Di seLuruH inDia
BUNGA RAMPAI
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Dari sebuah gagasan yang diusulkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada sesi ke-69 dari 
Majelis Umum PBB tentang sebuah perayaan internasional di bidang kesehatan dan kebugaran, 
Hari Yoga Internasional telah berkembang begitu tenar dalam tiga tahun ini. Kami merayakan 
yoga, sebuah hadiah tak ternilai dari tradisi kuno India pada isu India Perspectives ini dan juga 
mengeksplorasi bagaimana para penduduk seluruh dunia merayakan Hari Yoga Internasional 
ketiga ini serta menemukan manfaat dari yoga bagi kesehatan fisik, mental, emosional dan spiritual 
hingga perdamaian dan keharmonisan dunia. 

Awal tahun ini, dunia menjadi saksi Hari Wanita Internasional, yang merayakan pentingnya sosok 
wanita dalam kehidupan bermasyarakat dan mengakpresiasi serta menghormati peran mereka 
dalam kehidupan kita. Kami juga menampilkan beberapa wanita India yang berprestasi dari seluruh 
lapisan masyarakat yang unggul dalam bidang mereka di beberapa tahun yang lalu dan telah 
membuat negara mereka bangga.

Dan lagi, kami menelusuri acara dua tahunan, Pravasi Bharatiya Divas, yang memberikan sebuah 
media bagi para diaspora India untuk berhubungan langsung dengan Pemerintah India. PM 
Portugal Antonio Costa merupakan seorang tamu kehormatan di acara tahun ini, yang memiliki 
tema ‘Mendefinisikan Ulang Keterlibatan dengan para Diaspora India’. Acara ini digelar di 
Bengaluru dan dihadiri lebih dari 4,000 delegasi.

Pada bulan Januari tahun ini, hubungan antara India dan UEA juga menyaksikan sebuah 
kemajuan dengan kunjungan dari Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 
di Hari Kemerdekaan ke-68 kami. Perdana Menteri Narendra Modi dan Putra Mahkota UEA 
berkomitmen untuk memperluas peran India dalam promosi bidang pertahanan di Asia Barat. 
Kami mendiskusikan hasil dari perbincangan yang digelar antara kedua pemimpin ini dalam isu ini.

Pada bagian penelusuran seni, budaya dan warisan India, isu-isu ini akan berfokus pada ragas 
sebagai sebuah bagian intrinsik bagi musik klasik India, mengapa para sutradara sedang beramai-
ramai bersiap untuk bioskop independen India, bagaimana bambu merupakan salah satu bahan 
yang paling praktis dan rel kereta api gunung India 

Bagian perjalanan akan membawa anda melihat-lihat Kepulauan Lakshadweep, dengan beberapa 
pantai yang paling indah dan eksotis di India. Dan juga bagian kuliner 
akan menampilkan beberapa minuman berbahan alami untuk 
meningkatkan kesehatan secara organik.

Terakhir, kami memberi penghormatan kepada aktor kawakan Om 
Puri, yang meninggalkan sebuah jejak yang tak terhapuskan pada 
bidang sinema dalam sebuah karir yang berlangsung selama lebih dari 
tiga puluh tahun..

Gopal Baglay

Prakata
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Penggemar yoga di seluruh dunia memulai hari mereka dengan melakukan yoga pada 
tanggal 21 Juni silam, sebagaimana mereka berkumpul Bersama untuk menandai Hari 
Yoga Internasional ketiga

Dunia menggenggam yoga untuk
perdamaian dan kebugaran

teks  |  Tripti Nath
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 Cuaca musim hujan tidak mampu 
menghalangi ribuan penggemar 
yoga untuk berkumpul di Ramabai 
Ambedkar Maidan di Lucknow, 
ibu kota Uttar Pradesh, wilayah 

paling terkenal di India, dimana Perdana 
Menteri Modi bergabung dengan mereka dalam 
mempertunjukkan asana untuk merayakan Hari 
Yoga Internasional (IDY) ketiga pada 21 Juni 
2017 silam.

Para penggemar yoga dari berbagai usia, 
yang memegang payung dan memakai jas hujan, 
tiba di pagi hari menegaskan kepercayaan 
mereka terhadap kekuatan yoga yang telah 
diuji oleh waktu. Mereka yang datang tanpa 
persiapan akhirnya menggunakan matras oranye 
yoga mereka untuk melindungi diri mereka 

dari hujan sambil mendengar pidato Perdana 
Menteri dan melihatnya memperagakan asana di 
tengah hujan.

Dalam waktu hanya tiga tahun, perayaan 
IDY telah memecah rekor dalam jumlah 
partisipasi. Edisi pertama di Rajpath, New 
Delhi masuk kedalam daftar Guiness Book of 
World Records dalam hal kongregasi yoga 
terbesar dengan peserta yang mencapai 35,985 
dari 84 negara. Ide dari IDY ini diusulkan oleh 
Perdana Menteri India pada sesi ke-69 dari 
Majelis Umum PBB pada tanggal 27 September 
2014. Baru empat bulan menjabat, ia mengajak 
komunitas dunia untuk bekerja sama dalam 
memeriahkan IDY. “Yoga merupakan sebuah 
hadiah yang tak ternilai dari tradisi kuno 
India. Yoga menjadi perwujudan dari jiwa dan 

perdana menteri india sedang berpartisipasi dalam sebuah demonstrasi yoga di lucknow selama perayaan hari internasional yoga

Book 1_indonesian'17.indb   7 8/17/17   9:57 PM



InIsIatIf

  8     M a r e t - J u n i  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V E S

raga, pikiran dan tindakan, pengekangan dan 
pemenuhan antara manusia dana lam, dan 
sebuah pendekatan holistik di bidang kesehatan 
dan kebugaran. Yoga bukan tentang latihan 
tetapi tentang mengungkapkan 
rasa kesatuan terhadap satu sama 
lain, dunia dan alam. Dengan 
merubah gaya hidup dan kesadaran 
kita, yoga mampu membantu kita 
menghadapi perubahan iklim,” 
ungkapnya.

Pesan ini mendapat tanggapan 
yang luar biasa – dunia sangat menjaga praktek 
spiritual, mental dan fisik kuno India ini dengan 
baik. Hebatnya, resolusi India disetujui hanya 
dalam waktu 75 hari dengan rekor 177 negara 
yang mensponsori dan semua 193 negara 

anggota dengan penuh mendukung hal yang 
sama, mendeklarasikan 21 Juni sebagai Hari 
Yoga Internasional. Hari ini, yoga dirayakan di 
seluruh dunia pada hari titik balik musim panas, 

hari terpanjang di setiap tahun di 
seluruh bagian dunia.

Tahun ini, keputusan telah 
dibuat oleh Perdana Menteri India 
di Lucknow, ketika ia menegaskan 
bahwa yoga memiliki kekuatan 
untuk menjamin kesehatan bagi 
setiap orang tanpa biaya. Dari 

ilmuwan antariksa serta pakar manajemen 
di Bengaluru hingga peneliti obat, mereka 
semua bergabung dalam perayaan ini. Acara 
yoga ini diadakan di Bandara Internasional 
Indira Gandhi di New Delhi, Kuil Matahari 

Para penggemar 
yoga tiba di 

tempat sebelum 
waktu yang 
dijadwalkan
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a brief timeline of yoga
As it has evolved and developed through the centuries, yoga has retained the message of 
peace and equanimity that lay at its core when it first began

2700 bC  (pRe-vediC eRa)
historical evidence of the 
existence of yoga was seen 
in the pre-vedic period

500-800 aD  (ClaSSiCal eRa)
the Classical period is considered as 
the most fertile and prominent period 
in the history and development of yoga

1700-1900 aD  (modeRn peRiod)
this was the period when vedanta, 
bhakti yoga, nathayoga or hatha  
yoga flourished

800-1700 aD  (poSt-ClaSSiCal eRa)
the teachings of great acharyatrayas - adi 
Shankracharya and Ramanujacharya,  
were prominent during this period

M a r e t - J u n i  2 0 1 7    9     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

halaman muka: para penggemar yoga berpose di belgrade. atas: Sebanyak 50 organisasi masyarakat berpartisipasi 
di taman Warisan Sandy Springs di atlanta
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atas: orang-orang sedang memperagakan yoga di tokyo. bawah, searah jarum jam dari kiri: Sesi yoga air di hungaria. 
para penggemar yoga di hungaria. peminat yoga di Sri lanka
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Mehsana di Modhera, Gujarat and the Rashtriya 
Sanskrit Sansthan di Sringeri di Karnataka. 
Sekitar 100 utusan menghadiri acara yoga yang 
dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sushma 
Swaraj ini di Pravasti Bhartiya Kendra di 
daerah diplomatic New Delhi di Chanakyapuri. 
Ia memberitahu para diplomat bahwa yoga 
tidak hanya dimiliki oleh India tetapi seluruh 
dunia. “Pernyertaannya sebagai Warisan Aspek 
Budaya Dunai oleh UNESCO menggarisbawahi 
kepentingannya secara global, manfaatnya 
bagi seluruh umat manusia dan jangkauannya 
yang terus meningkat,” katanya. Swaraj, yang 
telah mempelajari yoga dari Baba Ramdev, 
menambahkan bahwa yoga adalah sebuah ilmu 
pengetahuan untuk menggapai kedamaian jiwa 
dan sebuah seni untuk meraih ketenangan. 

Acara ini diakhiri dengan Shanti Prarthnas 
atau doa bagi Perdamaian Dunia. Kementrian 
Pertahanan mengadakan sesi di seluruh dunia 
bagi Angkata Militer India, Angkatan Udara 
India dan Angkatan Laut India. Personel 
Angkatan Laut India mempertunjukkan yoga 
diatas kapal INS Vikramaditya, Shiyalik, 
Kamorta, Jyoti, INS Jalashwa dan Kirch di 
Samudra Hindia dan Pantal Bengali. Personel 
Polisi Indo Tibet (ITBP) memperagakan yoga 
di ketinggian 19,000 kaki di Ladakh dan 11,600 
kaki di tepi Sungai Indus di Ladakh.

Menteri AYUSH menyelenggarakan 
konferensi dua hari internasional dengan tema 
‘ Yoga for Body and Beyong’ di New Delhi 
pada 22 dan 23 Juni silam. Popularitas yang 
terus meningkat dari yoga telah mendorong 

atas: orang-orang sedang menjalani semaraknya perayaan idy di kamboja
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Searah jarum jam dari atas: orang-orang mempertunjukkan dhanurasana di mongolia. orang-orang sedang memperagakan 
kapalbhati pranayama di laopdR. perayaan idy di arab Saudi. Sesi mediasi di meksiko. para penggemar yoga melatih tangan 

mereka dengan asana di melbourne. perayaan idy di pangkuan alam, peru. perayaan idy di Senegal. Sebuah acara idy di nairobi

Clockwise from top: people performing dhanurasana in mongolia. people practising kapalbhati pranayama in lao pdR. idy 
celebrations in Saudi arabia. meditation session in mexico. yoga enthusiasts try their hands at asanas in melbourne. idy 

celebrations in the lap of nature, in peru. idy celebrations in Senegal. an idy event in nairobi
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Kementerian AYUSH (Ayurveda, Yoga dan 
Naturopathy, Unani, Siddha dan Homoepathy) 
untuk membangun 100 taman yoga di seluruh 
negara. Sripad Naik, Menteri Wilayah AYUSH 
(dengan Biaya Independen), mengatakan, “Kami 
akan mendirikan sebuah institusi yoga dan 
naturopati di wilayah utara Goa dimana kami akan 
menjalankan kursus satu bulan dan tiga bulan 
bagi para wisatawan. Yoga merupakan kekuatan 

lembut bagi India. Saya telah giat memperagakan 
yoga selama satu jam setiap hari dalam 30 tahun 
terakhir, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa 
tahun lalu, PM Modi mendedikasikan tahun yoga 
bagi para penderita diabetes. Tahun ini, hari yoga 
didedikasikan bagi para penderita kanker. “Kami 
mencoba untuk mendeteksi kanker pada tahap 
awal sehingga mereka dapat disembuhkan dengan 
intervensi gaya hidup baru,” jelasnya.

gambaran sekilas perayaan idy dari atas: banyak orang memadati perayaan hari yoga internasional di paris. 
di milan. di Romania. di turki. di oman
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Searah jarum jam dari atas: hari yoga internasional ketiga dirayakan di bangkok dengan antusiasme tinggi. para praktisi yoga 
melakukan pemanasan di Jerman. Seorang wanita memperagakan pose yoga di iran. acara idy di filipina
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Searah jarum jam dari kiri atas: perayaan idy di Seychelles. perayaan idy di fiji. para penggemar yoga di kroasia
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IDY celebratIons across the worlD, 2017

1. Afghanistan
2. Algeria
3. Angola
4. Argentina
5. Australia
6. Austria
7. Azerbaijan
8. Bahrain
9. Bangladesh
10. Belarus
11. Bhutan
12. Bolivia
13. Botswana
14. Brunei Darussalam
15. Cambodia
16. Canada
17. Chile
18. China
19. Colombia
20. Comoros
21. Congo (Democratic 

Republic)
22. Croatia
23. Cuba
24. Cyprus
25. Czech Republic
26. Denmark
27. Egypt
28. Fiji
29. France
30. Georgia
31. Germany
32. Ghana
33. Greece
34. Guatemala
35. Hungary
36. Indonesia
37. Iran
38. Ireland
39. Israel
40. Italy
41. Jamaica
42. Japan 
43. Jordan
44. Kazakhstan
45. Kenya
46. Korea(DPR)
47. Korea (ROK)
48. Kuwait
49. Kyrgyzstan
50. Laos
51. Lebanon
52. Libya
53. Lithuania
54. Madagascar
55. Malawi
56. Malaysia
57. Maldives
58. Mali

59. Malta
60. Mauritius
61. Mexico
62. Mongolia
63. Morocco
64. Mozambique
65. Myanmar
66. Namibia
67. Nepal
68. Netherlands
69. New Zealand
70. Niger
71. Nigeria
72. Norway
73. Oman
74. Pakistan
75. Palestine
76. Panama
77. Papua New Guinea
78. Peru
79. Poland
80. Portugal
81. Qatar
82. Romania
83. Russia
84. Saudi Arabia
85. Senegal
86. Serbia
87. Seychelles
88. Singapore
89. Slovak Republic
90. South Africa
91. South Sudan
92. Spain
93. Sri Lanka
94. Sudan
95. Suriname
96. Sweden
97. Switzerland
98. Syria
99. Tajikistan
100. Tanzania
101. Thailand
102. Trinidad and Tobago
103. Tunisia
104. Turkey
105. Turkmenistan
106. Uganda
107. Ukraine
108. United Arab Emirates
109. United Kingdom
110. United States of 

America
111. UN-PMI (New York)
112. Uzbekistan
113. Venezuela
114. Vietnam
115. Zambia
116. Zimbabwe

110
111

16

61

34

76

41
23

102

95
113

19

78

12

17

4
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note: above map has been kept 
just for graphical representation to 
provide easy user navigation and it’s 
not presenting or associated with any 
political boundaries of countries.
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Swami Vivekanand Yoga Anusandhaan 
(S-VYAASA), sebuah universitas yoga; 
Seni Kehidupan ashram di Bengaluru; dan 
institusi yoga lainnya telah melaporkan adanya 
peningkatan jumlah pendaftar. Berbicara 
tentang perayaan IDY di Lucknow, 
PM Modi mengatakan bahwa 
beberapa institusi yoga batu telah 
didirikan dalam tiga tahun terakhir 
dan yoga telah menciptakan sebuah 
peluang kerja di seluruh dunia. 
Dari markas PBB di New York 
yang terang dengan tulisan “yoga” 
untuk beberapa even yang terjadi 
di India, pesan perdamaian dan 
kebugaran ini telah melampaui 
batas-batas, membaut IDY menjadi 
sebuah perayaan global dalam tiga tahun sejak 
permulaannya. Berbagai perayaan juga digelar 
di lokasi ikonik di seluruh dunia, termasuk 
Menara Eiffel di Paris, Machu Picchu di Peru, 

Trafalgar Square di London dan Central Park di 
New York; negara-negara seperti Afghanistan, 
Bhutan, Cina, Jepang dan Selandia Baru juga 
ikut bergabung.

Di Cina, sejumlah penggemar yoga baik 
warga Cina maupun India 
berkumpul di Tembok Besar 
Cina untuk bergabung dengan 
Kementrian Luar Negeri 
India, Jendral VK Singh dalam 
memperagakan pose yoga di sebuah 
acara yang disebut dengan nama 
“sebuah tonggak budaya”. Acara 
ini diselenggarakan Bersama oleh 
Kedutaan Besar India di Beijing, 
Asosiasi Persahabatan Negara 
Asing, Republik Rakyat Cina dan 

Yogi Yoga, sebuah sekolah yoga yang populer. 
Dua puluh duta besar muda India dari Institusi 
yang berbasis di New Delhi, Morarji Desai, juga 
mempertunjukkan pose yoga yang lebih maju.

Pesan 
Perdamaian 

dan kebugaran 
telah melampaui 

batas-batas, 
membuat IDY 

menjadi sebuah 
perayaan yang 
sesungguhnya

Book 1_indonesian'17.indb   20 8/17/17   9:58 PM



M a r e t - J u n i  2 0 1 7    2 1     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

halaman muka: para penggemar yoga melakukan pose yoga sempurna di Cina. atas: perayaan idy di tashkent

Yoga telah menjadi minat besar bagi para 
wisatawan dan berkontribusi untuk kedatangan 
turis asing (FTA) juga. Chandra Kishore Mishra, 
sekretaris, Menteri AYUSH, mengatakan bahwa 
FTA telah  dilaporkan banyak mengikuti sesi 
yoga dan naturopati di beberapa pusat yang 
menyelenggarakan yoga. “Kami berharap lebih 
dan lebih banyak lagi wisatawan untuk datang ke 
India guna mengikuti yoga,” tambahnya. Proses 
visa yang nyaman telah sangat membantu hal ini. 
Pemerintah India memberikan e-visa dalam tiga 
kategori: Visa ini mengizinkan para wisatawan 
untuk menghadiri sebuah program jangka pendek 
yoga di samping bertamasya, jalan-jalan dan 
kunjungan santai untuk bertemu teman atau 
sanak saudara. Durasi untuk tinggal di India 

dengan e-Visa juga telah ditingkatkan dari 30 
menjadi 60 hari.

Michael Dust, 30 tahun, seorang pengacara 
perpajakan internasional dari Dusseldorf, Jerman, 
sedang berada di India untuk menempuh studi 
dengan beasiswa. Ia bergabung dengan perayaan 
IDY di New Delhi. “Selama bekerja dengan sebuah 
biro hukum di Jerman, kami menjalani kelas yoga 
setiap dua minggu. Saya pikir tubuh saya sudah 
sangat kaku tetapi saya mencoba untuk melakukan 
yoga dengan benar. Ini adalah sebuah pengalaman 
yang sangat menyenangkan.”

Mengingat minat besar yang yoga telah hasilkan 
secara global, Perdana Menteri India yakin bahwa 
yoga memainkan peran yang sangat besar dalam 
menghubungkan seluruh dunia dengan India.
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teks:  |  Neharika Mathur Sinha

Sebagaimana wanita merupakan salah satu kekuatan besar bagi 
masyarakat India, kami menampilkan beberapa sosok dari seluruh lapisan 
kehidupan yang telah mahir dalam bidang yang mereka tekuni sementara 
juga melakukan semampu mereka bagi masyarakat selama satu dekade 
terakhir. Ini benar-benar sebuah daftar yang panjang tetapi menunjukkan 
sejauh mana para wanita dari negara kita mampu melakukan pencapaian 
dengan dedikasi, determinasi dan kerja keras yang mumpuni.

Kebanggaan India:
wanita pemimpi kami
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Sejarah telah melihat para wanita India 
terus maju ke depan kapanpun mereka 
dibutuhkan - baik itu Rani Lakhmibai 
dan Razia Sultan yang memimpin dan 
mempertahankan wilayah Jhansi dan 

Kesultanan Delhi masing-masing dengan keberanian 
dan kebanggaan maupun Ahilya Bai Holkar yang 
menguasai Indore antara tahun 1694 dan 1766 dengan 
keadilan dan kebijaksanaan. Ada juga filosofer Weda, 
Gargi Vachaknavi; peramal fan filosofer, Maitreyi; 
biduan India Sarojini Naidu; Savitribai Phule yang 
mendirikan sebuah sekolah bagi para wanita; Capten 
Prem Mathur yang merupakan pilot wanita pertama 
India; Vijaya Lakhsmi Pandit, presiden wanita pertama 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa; Sucheta 
Kriplani, kepala menteri wanita pertama India; Aruna 
Asaf Ali, aktivis independen India... daftar ini tidak 
berujung dan pencapaian mereka sangat berhak untuk 
memenuhi halaman sejarah. Dengan begitu banyak 
warisan dari peraih wanita, tidak mengejutkan bahwa 
generasi wanita saat ini telah membawa India lebih 
maju. Mari kita lihat beberapa wanita India yang telah 
menantang keterbatasan mereka dan sukses di bidang 
mereka di masa lalu.

Book 1_indonesian'17.indb   23 8/17/17   9:58 PM



PencaPaian

  2 4     M a r e t - J u n i  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V E S

Chhavi Rajawat

Kepala desa termuda di India, Chhavi Rajawat 
telah mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan 
desa leluhurnya, Soda di Malpura tehsil, wilayah 
Tonk, Rajasthan. Panen musim hujan, fasilitas 
toilet, pemanfaatan tenaga surya, pengaspalan 
jalan dan bahkan bank - lulusan Magister Bisnis 
ini tidak melewatkan setiap hal dalam memastikan 
perkembangan desa Soda. Meninggalkan kehidupan 
perkotaannya sebagai seorang ahli TI, ia maju dalam 
pemilihan bulan Maret 2010 untuk mendapatkan 
penghargaan ini. Seorang alumni dari institusi 
bergengsi termasuk Sekolah Wanita Mayo (Ajmer), 
Sekolah Lady Shri Ram dan Institut Manajemen 
Modern Balaji, Rajawat saat ini membagi waktunya 
antara Soda dan Jaipur, dimana orang tuanya tinggal.

Secara kebetulan, kakeknya Brig Raghubir Singh 
juga merupakan seorang kepala desa Soda 20 tahun 
sebelum pemilihan Rajawat. Ia telah menghadapi 
beberapa tantangan diantaranya oleh elemen-elemen 
anti-sosial yang menolak niatnya untuk membangun 
pusat TI di tanah penduduk. Tetapi Rajawat tetap kuat 
dan percaya diri dalam niatnya membuat perubahan 
dari tingkat awal untuk membuat India maju.

Tessy Thomas

Insinyur wanita pertama yang memimpin sebuah 
proyek misil di India, Tessy Thomas memenangkan 
Penghargaan Nasional Lal bahadur Shastri atas 
kontribusinya dalam membuat India mandiri di 
bidang teknologi misil. Semua ini dimulai karena 
Thomas tumbuh di lingkungan stasiun peluncuran 
roket di Alappuzha, Kerala. Ia kemudian masuk 
sekolah teknik di Sekolah Teknik Pemerintah di 
Thrissur, dan mendapatkan M Tech di bidang misil 
terarah. Wanita teknik misil India ini bergabung 
dengan Organisasi Penelitian dan Perkembangan 
Pertahanan (DRDO) di tahun 1988. Dari hanya 
menjadi direktur proyek pembantu dari proyek misil 
Agni-III 3,000 km, Thomas menjadi direktur proyek 
untuk proyek misil Agni-III. Di tahun 2009, ia 
menjadi Direktur Poryek bagi misil Agni V 5000 km.

Kerja keras yang rutin dan dedikasinya telah 
membuatnya meraih prestasi di bidang yang 
didominasi oleh pria ini. Meskipun telah bekerja 
selama 16 jam sehari dan terkadang di hari Minggu, 
wanita yang disebut Agniputri (anak api) yang 
juga merupakan seorang ibu, telah selalu berhasil 
bersinar. Benar-benar sebuah contoh sempurna bagi 
seorang wanita masa kini.
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Deepa Malik

Wanita India pertama yang memenangkan 
sebuah penghargaan dalam Ajang 
Paralimpik pada tahun 2016. Tetapi 
penghargaan perunggu Malik 
membuktikan bahwa ini bukan hanya 
sebuah pengakuan keahliannya dalam 
bidang olahraga. Ini juga merupakan 
sebuah testimoni dari kerja keras selama 
bertahu -tahun dan dedikasinya, serta 
sikapnya yang pantang menyerah. Sejak 
tahun 1999, Malik menderita paraplegik 
atau lumpuh bagian bawah dada dan telah 
melewati tiga kali oprasi tumor sum sum 
tulang belakang selama 14 tahun belakang. 
Dikarenakan oprasi ini, ia harus menahan 
183 jahitan antara tulang-tulang bahunya. 

Malik merupakan biker, perenang dan 
pengemudi mobil rally wanita pertama 
yang menderita paraplegik. Ia mengemudi 
3,000 km dari Leh dan kembali dalam 
mobil dengan kemudi tangan. Dia juga 
merupakan bagian dari Tur Rally Himalaya 
di tahun 2009.

Istri dari Tentara ini merangkap banyak 
profesi. Ia menjalankan bisnis katering 
dan restoran (2003-2010) dengan sukses. 
Ia juga dikenal sebagai pembicara motivasi 
dan kini menjadi seorang anggota dari 
kelompok kerja dalam penyelenggaraan 
Rencana Lima Tahun dalam Edukasi 
Olahraga dan Fisik (2012-17) kelima. Pada 
tahun 2012, ia juga menerima Penghargaan 
Arjuna dalam bidang olahraga renang.

Moumita Dutta 

Salah satu daru ilmuwan 
terkemuka ISRO, Moumita 
Dutta merupakan 
bagian kunci dari Misi 
Orbiter Mars (MOM). 
Ia dan anggota tim 
lainnya dipuji dalam 
melakukan perencanaan 
dan pelaksanaan Misi ini 
dalam kurun waktu hanya 
15 bulan.

Setelah menyelesaikan 
MTech nys di Fisika 

Terapan dari Universitas 
Kolkata, Dutta bergabung 
dengan Pusat Aplikasi Luar 
Angkasa, ISRO pada tahun 
2016 dan Proyek Manajer 
bagian alat-alat untuk 
Misi MOM, mewujudkan 
mimpi masa kecilnya 
bekerja di ISRO. Hari ini, 
ia telah bekerja dalam 
beberapa proyek bergengsi 
ISRO termasuk Oceansat, 
Resourcesat dan HySAT. 
Ia merupakan seorang ahli 
dalam bidang miniaturisasi 
sensor gas dan telah 
menerima Penghargaan 
Unggulan Tim ISRO bagi 
proyek MOM.

Dutta sangat tertarik 
dalam bidang sastra, 
tulisan kreatif, hafalan 
dan musik. Saat ini, ia 
memimpin sebuah tim 
yang sedang melakukan 
kemajuan lokal dalam ilmu 
optik sebagai bagian dari 
inisiatif “Make in India”.

Rupa Devi

Ia merupakan wasit wanita pertama dari Tamil 
Nadu yang terpilih dari Federasi Internasional 
Asosiasi Sepak Bola (FIFA). Sepak bola telah 
selalu menjadi semangat masa kecil Devi - sebagai 
seorang siswa dari Sekolah St. Joseph di Dindigul, 
ia bermain di tingkat sub junior dan turnamen 
sepak bola antar wilayah. Di universitas, ia 
bermain di tingkat nasional. Bagaimanapun, ia 
tidak diizinkan bermain ketika mulai bekerja 
sebagai guru. Pada tahun 2010-11, hidup 
mengujinya. Ia kehilangan kedua orang tuanya. 
Dan selama dua tahun, tidak ada turnamen wanita 
tingkat nasional. Tetapi Devi tidak putus asa. Ia 
bergabung dengan sekolah perkembangan wasit 
di tahun 2012 dan 
kemudian memimpin 
beberapa pertandingan 
internasional. Pada 
tahun 2013, Konfederasi 
Sepak Bola Asia (AFC) 
memilihnya untuk 
menjadi pelatih dalam 
perayaan sepak bola U-14 
di Doha. Pada tahun 
2016, Devi terkualifikasi 
sebagai wasit di 
pertandingan FIFA.
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Teejan Bai

Ia membawa seni tradisional 
Pandavani dari Chhattisgarh 
ke ranah internasional. Tetapi 
bukan karena itu saja Teejan Bai 
dipuji. Usahanya dalam lingkaran 
dominasi pria di Pandavani dimana 
ia juga menghadapi pengasingan 
sosial sangat petut dihargai.

Teejan Bai merupakan 
seorang penerima penghargaan 
Padma Shri (1998) dan Padma 
Bhushan (2003) setelah 
melakukan kisah dari epik 
Mahabharata secara indah selama 
bertahun-tahun. Pertunjukan 
pertamanya dimulai dari usianya 
yang ke-13 di Chandrakhuri, 

dekat dengan desanya di Ganiyari. 
Ia melantunkan Kapalik shaili 
(gaya) dari Pandavani dimana 
saat itu merupakan kali pertama 
seorang wanita melakukannya 
secara tradisional, mereka 
biasa menyanyi dalam bahasa 
Vedamati - gaya duduk. Sejak 
saat itu, ia selalu berdiri tegak 
di panggung dan melantunkan 
kisah dari keberanian, cinta, 
perang dan kesedihan dalam 
suara garaunya yang menyentuh 
jiwa. Telah menikah sebanyak 
empat kali, ia hidup dengan suami 
keempatnya, Tukka Ram, seorang 
mantan pemain harmonika di 
kelompoknya.

Puja Thakur

Ia merupakan wanita pertama yang telah memimpin 
pasukan kehormatan bagi sebuah sambutan orang 
penting di istana presiden. Pada tahun 2015, ketika 
mantan Presiden AS, Barrack Obama menjadi Tamu 
Kehormatan di perayaan Hari Kemerdekaan di India, 
Komandan Khusus Puja Thakur memimpin pasukan 
pelayanan kehormatan gabungan.

Komandan Khusus Thakur telah bekerja di 
Angkatan Udara India sebagai seorang pasukan 
administrasi selama lebih dari 15 tahun. Sang para 
jumper dari Rajasthan ini ingin lebih banyak wanita 
lagi bergabung ke angkatan bersenjata India dan 
merealisasikan potensi mereka dengan menjadi seorang 
pasukan yang kompeten yang dapat dengan sukses 
melayani negara mereka. Ia baru-baru ini ditugaskan 
di DISHA, penjara publik dibawah Direktorat Personel 
Pasukan di markas Angkatan Udara.

Eli Ahmed

Dikenal sebagai salah satu dari all-
rounder dari Assam, Eli Ahmed telah 
menjadi seorang penulis, penulis 
naskah, sutradara, pembuat lirik, 
desainer kostum, aktor, aktivis sosial 
terkenal dan banyak lagi! Terkenal 
akan energi dan antusiasme yang 
tidak pernah habis, Ahmed yang 
telah berusia 81 tahun telah memiliki 
11,000 artikel, cerita, dan putisi 
atas namanya, Meskipun ia lahir di 
keluarga yang kaya, waktu menjadi 

sulit ketika orang tuanya sakit dan ia 
bersama saudara laki-lakinya harus 
pindah ke Guwahati.

Ia saat ini bekerja dalam membuat 
sekumpulan kisah pendek dalam 
bahasa Inggris. Bukunya, Romanthan 
and Asom Jyoti telah terkenal secara 
kritis. Ia merupakan editor dan 
penerbit dari Oranil, majalah untuk 
wanita satu-satunya di wilayah timur 
laut. Ahmed juga merupakan sosok 
yang telah membangun institusi film 
pertama di wilayah timur laut.
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Arunima Sinha

Ia mendaki Gunung Everest dengan 
satu kaki prostetik pada tahun 2013, 
mendapatkan penghargaan dengan 
menjadi penderita disabilitas pertama 
dan wanita penderita disabilitas pertama 
yang melakukan hal ini. Arunima 
menghabiskan waktu 52 hari untuk 
meraih puncak. Ia mempertaruhkan 
determinasinya yang kokoh dan keinginan 
yang kuat dalam meraih pencapaian ini. 
Pengalamannya telah diabadikan dalam 
bukunya ‘Born Again on the Mountain’, 
yang diterbitkan pada bulan Desember 
2004. Ia dianugerahi penghargaan Padma 
Shri pada tahun 2015.

Pemain voli wanita tingkat nasional 
ini ditolak dari kereta api yang sedang 
berjalan oleh pencuri pada tahun 2011 

silam. Kereta api lain di jalur yang sama 
melindas kakinya dan kakinya harus 
diamputasi dari bawah lutut. Kurangnya 
sumber daya di Rumah Sakit Wilayah 
Bareilly dimana ia dilarikan, membuat 
amputasi dilakukan tanpa anesthesia! 
Tetapi wanita gagah berani ini mulai 
melihat dari sudut pandang lain dalam 
hidupnya, Terbaring di kasur rumah 
sakit, ia memutuskan untuk melakukan 
tugas paling berat yaitu mendakit Gunung 
Everest.

Ia menempuh kursus dasar dalam 
mendaki gunung dari Institut Pendaki 
Gunung, Uttarkashi. Arunima juga telah 
menaklukkan Kilimanjaro (Afrika), 
Elbrus (Eropa), Kosciuszko di Australia, 
Aconcagua di Argentina dan Puncak Jaya 
di Indonesia.

Pilot-pilot pesawat temput wanita IAF 

-Bhawana Kanth, Avani Chaturvedi, 

Mohana Singh

Ketiga wanita ini telah membuat sejarah dengan menjadi pilot 
pesawat tempur wanita pertama yang dimasukkan ke Angkatan 
Udara India pada Juli 2016.

Bhawana Kanth dari Darbhanga di Bihar adalah 
olahragawati yang gigih dengan minat di olahraga badminton, 
voli dan olahraga pertualangan. Tetapi untuk terbang seperti 
burung telah menjadi mimpi masa kecilnya. Selama latihannya, 
ia menghadapi beberapa momen-momen yang menantang, 
yang paling menantang adalah debutnya melakukan solo spin. 

Ketika pesawatnya berada di ketinggian 20,000 kaki, ia mulai 
meragukan kemampuannya untuk membuat pesawat meraih 
keseimbangan kembali. Bagaimanapun, ia menaruh seluruh 
keahlian pesawat tempurnya dan berhasil menyempurnakan 
putarannya dengan sukses.

Avani Chaturvedi pernah menjadi bagian dari club terbang 
di sekolahnya. Bergabung dengan Angkatan Udara sebagai pilot 
pesawat tempur membuat semangatnya membara. Wanita 
dari Madhya Pradesh ini sangat suka bermain tenis meja dan 
juga memiliki kegemaran kreatif seperti bermain biola dan 
melukis. Pengalamannya di IAF adalah satu pengalaman yang 
ia banggakan. Tidak hanya ia mendapat dukungan dari seluruh 
instruktur dan rekannya selama pelatihan, ia juga mendapatkan 
kesempatan untuk emnerbangkan dua pesawat berbeda.

Berasal dari Jhunjhunu di Rajasthan, Mohana Singh 
gemar bernyanyi, melukis sketsa, membaca, berpetualang 
dan memasak. Ia bergabung dengan Angkatan Udara untuk 
meneruskan warisan keluarga dalam melayani negara ini. 
Terbang pada malam hari mengajarinya satu peraturan 
penting dalam terbang yaitu percaya pada instrumen yang 
ada. Petir terkadang menggoyahkan kepercayaan dirinya 
dimana pada saat itu ia tidak mampu membedakan apa yang 
ada di hadapannya. Tanpa memperdulikan pandangannya, 
ia berkonsentrasi dalam menurunkan pesawatnya ke daratan 
dan bergantung hanya pada instrumen di depannya, dan pada 
akhirnya mampu mendarat dengan selamat.
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Vikeyeno Zao

Vikeyeno Zao memegang 
penghargaan dengan menjadi 
sutradara pertama dari wilayah 
timur laut yang mempertunjukkan 
karyanya pada Perayaan Film 
Cannes ke-63 di tahun 2010. Zao 
menyutradai film “Last of the 
Tattoed Head Hunters’, sebuah fillm 
15 menit tentang kepala pemburu 
Konyak Nagas, yang diakui secara 
global. Juga menjadi seorang ibu 
dari dua anak, ia menghabiskan 
tujuh tahun meneliti tentang 
film ini - membaca buku tentang 
subjek tersebut dan mewawancarai 
beberapa suku di seluruh Nagaland, 
wilayah yang berbatasan drngan 
Myanmar dan Arunachal Pradesh. 
Zao juga telah menyutradai 
sebuah film dokumenter tentang 

manusia dan gajah yang berjudul 
‘This Land We Called Our Home’, 
yang ditampilkan di Perayaan 
Film Cannes ke-64 pada tahun 
2011. Di samping itu, Zao juga 
telah membuat beberapa film 
dokumenter, film televisi dan serial 
tentang orang-orang di wilayah 
timur laut India serta menampilkan 
keindahan alami dan lingkungan 
sekitarnya. Ia sendiri merupakan 
bagian dari suku Angami dan 
memperoleh diploma di bidang 
Sutradara dan Sinematografi dari 
Institut Film dan Televisi Asia di 
Noida.

Zao tinggal bersama anak-anak 
dan suaminya, Indrajit Narayan 
Dev, pria yang juga memiliki minat 
yang sama dalam dunia sutradara 
seperti dirinya.

Smriti Nagpal

Tumbuh bersama dua saudaranya 
yang tuna rungi, Smriti Nagpal 
selalu ingin melakukan sesuatu 
untuk kedua saudaranya. Pada usia 
yang ke-23 tahun, ia mendirikan 
dan menjadi CEO dari Atulykala, 
sebuah LSM yang memberdayakan 
seniman tuna rungu melalui mitra 
desain dan kolaborasi kreatif.

Nagpal dahulu bekerja di 
Asosiasi Nasional Tuna Rungu 
(DEAF) di usia 16 tahun. 
Kemudian, ketika masih duduk 
di bangku sekolah, ia memiliki 
tanggung jawab besar di 
Buletin Pagi Tuns Rungu bagi 
Doordarshan. Setelah lulus, ia 
bertemu dengan seniman senior 
yang menderita tuna rungu 
dan tidak dapat melanjutkan 
karirnya. Dari sini ia bertolak ke 

Atulyakala, yang menjual seni 
dari seniman yang menderita 
tuna rungu. Tujuan dari LSM 
ini adalah untuk membantu 
penderita tuna rungu mendapatkan 
kehormatan dan kebanggaan dalam 
hidup. Mereka juga kini bekerja 
dengan beberapa seniman lain 
dari komunitas tuna rungu dan 
meningkatkan kesadaran tentang 
bahasa isyarat, dengan tujuan 
untuk mensejahterakan seluruh 
komunitas tuna rungu.

Saat ini, Nagpal memiliki 
penghargaan BBC “30 under 30” 
wirausahawati muda. Ia menyebut 
bahasa isyarat sebagai bahasa 
ibunya dan sedang berusaha 
memberikan lebih dan lebih 
kesempatan bagi penderita tuna 
rungu sehingga mereka dapat 
hidup setara dengan yang lainnya.
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Baoa Devi

Seniman ini memegang 
penghargaan dalam 
mempertunjukkan karya seninya 
di berbagai negara di seluruh 
dunia. Lukisan Madhubaninya 
juga telah pernah dihadiahkan 
oleh PM Modi kepada Walikota 
Hannover, Stefan Schosstok. 
Diantara beberapa penghargaan 
dan pengakuan lainnya, dia 
dianugerahi penghargaan Padma 
Shri pada tahun 2017. Menariknya, 
adalah sang mertuakah yang 
mendukung usahanya dalam 

menempa bakatnya melukis 
Madhubani, bentuk seni 
tradisional dari Bihar. Menikah 
pada usia 12 tahun, Baoa Devi 
diminta oleh mertuanya untuk 
melukis dinding kosong dari 
rumah mereka yang terbuat dari 
tanah lumpur di Bihar. Saat ini, 
ia membagi dan menambahkan 
pemikirannya sendiri dalam 
kreasinya. Contohnya, setelah 
peristiwa penyerangan 9/11 di AS, 
ia melukis seekor ular di langit 
yang sedang melihat darah dan 
penderitaan di dunia.

Sujata Sahu

Ia terkenal sebagai “Wanita 
Besi dari Ladakh” atas upaya 
tidak kenal lelahnya dalam 
meningkatkan kualitas edukasi 
disana dengan Lembaganya di 
ketinggian 17,000 kaki. Ia telah 
bekerja dalam mengembangkan 
lingkup belajar yang befokus 
pada aktivitas, infrastruktur 
dan pustaka di 981 sekolah di 
wilayah tersebut. Sujata Sahu 
berhenti dari pekerjaannya 
sebagai guru dari teknologi 
informatika di Sekolah Shri Ram 
Gurgaon dan mendedikasikan 
hidupnya di Ladakh. Perjalanan 
ini akan memakan waktu 10 jam 
dilanjutkan dengan dua hari jalan 
kaki atau sebuah tumpangan 
kuda untuk mencapai beberapa 
sekolah terpencil yang terbentang 
di ketinggian antara 9,000 dan 
15,000 kaki. Jalan kaki sendiri 
akan melalui jalur gunung yang 
curam, sungai beku dan badan 
pasir saat cuaca buruk. Pada 
tahun 2010, Sahu melakukan 
perjalanan seorang diri ke 

Zeenat Musarrat Jafri 

Ia memegang penghargaan dalam mendirikan 
Sekolah India pertama di Riyadh pada 
tahun 1982 bersama suaminya. Ia telah 
mendedikasikan sebagian besar hidupnya 
untuk memastikan kualitas pendidikan bagi 
anak-anak dari expatriat India di Arab Saudi. 
Jafri, penemu utama dari Sekolah Publik 
Internasional India pada tahun 1982 ini, 
telah bekerja sangat keras dalam memastikan 
standar pendidikan serta tetap memelihara 
aktivitas kurikulum. Pergi dari Bhopal, Jafri 
memegang inisiatif ini dengan sebuah tujuan 
pelayanan masyarakat. Pada tahun 2007, ia 
dianugerahi penghargaan Pravasti Bahariya 
Samman. Ini merupakan kali pertama seorang 
wanita India yang tinggal di Arab Saudi 
dianugehi dengan penghargaan bergengsi ini.

Ladaksh dengan membawa 900 
kg dari bahan edukasi pada 25 
kuda. Ia memulai Lembaga 
di ketinggian 17,000 kaki di 
Gurgaon pada tahun 2012 dengan 
para korporat profesional dan 
para pelancong. Kelompoknya 
juga mengirimkan sumbangan 
jangka panjang untuk beberapa 
subjek tertentu. Sahu menerima 
penghargaan Nari Shakti 
Puraskar (2016) atas upaya 
mulianya ini.
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Sheela Sharma

Meskipun telah kehilangan kedua tangannya 
dalam kecelakaan kereta api, Sheela Sharma 
yang masih empat tahun terus berusaha menjadi 
siswi yang baik. Seiring berjalannya waktu, 
ia mulai mengatur seluruh tugasnya dengan 
memegang artikel dengan mulut dan kakinya. 
Sharma, yang berasal dari Lucknow, selalu 
gemar membuat lukisan sketsa orang-orang 
dan pemandangan. Faktanya, selama hari-hari 
sekolahnya, teman-teman dan gurunya selalu 
meminta bantuan untuk membuat diagram 
geometri serta gambar biologi katak, burung 
dan sejenisnya. Apresiasi dan dukungan 
mereka membantunya mendapatkan kembali 
kepercayaan diri dan semangat sebagai seorang 
seniman. Tetapi banyak juga yang mengkritik 
gayanya melukis. Namun, Sharma tidak 
menyerah dan melanjutkan Sarjananya di bidang 
Seni. Saat ini, di usianya yang hampir 50 tahun, 
Sharma memiliki beberapa pameran solo atas 
namanya termasuk Galeri Seni Jengahir yang 
bergengsi di Mumbai. Ia percaya bahwa segala 
sesuatu bergantung pada kekuatan otak dan jika 
otak bekerja dengan baik, tidak ada tantangan 
maupun kecacatan dapat menghentikan kamu 
dalam mendapatkan apa yang ingin kamu raih. 
Saat ini, ia melakukan segalanya sendiri - mulai 
dari mencampurkan warna untuk membersihkan 
kuas hingga memindahkan kanvas.

Chitra Ramakrishna

Direktur manager wanita pertama dan kepala 
eksekutif dari Pertukaran Stok Nasional (NSE), 
Chitra Ramakrishna telah karir yang hebat. Selain 
memiliki beberapa posisi senior lainnya di NSE, ia 
telah menjadi seorang anggota dari Panel Derivatif 
dari Badan Keamanan dan Pertukaran di India 
(SEBI), kepala Institut Teknologi Nasional Malaviya 
di Jaipur dan anggota dari komite eksekutif dari 
perusahaan National Securities Depository Ltd.

Pada tahun 1985, akuntan berprestasi ini 
bergabung dengan divisi proyek keuangan di Bank 
Pembangunan Industri di India (IDBI). Mantan 
pemimpin IDBI, almarhum SS Nadkami, memilih 
Ramakrishna diantara empat orang lainnya untuk 
membantu mendirikan NSE dari awal di tahun 1990-
an. Seorang penggemar bidang keuangan yang juga 
menyukain nyanyian Carnatic dan juga memainkan 
tempura, Ramakrishna memulai trading internet di 
NSE pada tahun 2000. Hari ini, Ramakrishna diakui 
sebagai seorang pembangun institusional. Ia terlibat 
dalam beberapa badan termasuk Dewan Nasional di 
bidang Perkembangan Sektor Keuangan milik CII, 
Komite Eksekutif Nasional dan Komite Pasar Kapita 
FICCI. Ramakrishna telah memenangkan beberapa 
penghargaan dan pengakuan termasuk wanita 
tahunan dalam Penghargaan Kepemimpinan Bisnis 
oleh majalah Forbes dan mendapat peringkat ke-17 
dari daftar pemimpin bisnis wanita global terkemuka 
oleh majalah Fortune.
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Archana Ramasundaram

Wanita ini telah membuktikan 
semangatnya beberapa kali selama 
bertahun-tahun ia telah berbakti di 
Kepolisian India (IPS). Pada tahun 1995, 
Archana Ramasundaram dianugerahi 
Medali Polisi atas Pelayanan Keberanian, 
dan pada tahun 2005 ia mendapatkan 
Medali Polisi President atas Pelayanan 
Terpuji. Pada tahun 2014, ia menjadi 
patugas wanita pertama yang diangkat 
sebagai seorang direktur tambahan di 
Biro Pusat Investigasi (CBI), dan pada 
bulan Februari 2016, Ramasundaram 
memperoleh penghargaan untuk 
menjadi Sashastra Seema Bal (SSB) 
Jendral Direktur - wanita pertama yang 
memimpin sebuah angkatan paramiliter 
pusat yang melindungi perbatasan negara 
dengan Nepal dan Bhutan.

Setelah menyelesaikan studi paska 
lulusnya di bidang Ekonomi dari 
Universitas Rajasthan, ia menjadi 

seorang dosen di universitas yang sama. 
Kemudian ia melatih Akademi Polisi 
Nasional di Hyderabad. Pada tahun 1982, 
ia bergabung dengan pelayanan polisi di 
Tamil Nadu.

Selalu bertekad untuk maju, 
Ramasundaram mengambil cuti untuk 
studi antara tahun 1989 dan 1991 untuk 
melanjutkan studinya di Master Ilmu 
Pengetahuan di bidang Kriminologi dari 
Universitas Southern California di Los 
Angeles. Disana ia mendapatkan Nilai 
Rata-Rata Tertinggi. Ia telah menangani 
segala macam tugas dengan keberanian 
dan keyakinan diri, dengan sebuah tujuan 
inti dalam bekerja ke arah perlindungan 
dan pemberdayaan wanita.

Posisi terakhir Ramasundaram adalah 
seorang Direktur dari Biro Pencatatan 
Kriminal Nasional. Ia tinggal bersama 
suaminya yang merupakan seorang 
mantan petugas senior IAS di Tamil 
Nadu dan telah memiliki dua putra.

Ira Singhal

Wanita yang lahir di Meerut ini 
menunjukkan dunia bahwa apa 
yang dibutuhkan bagi seseorang 
adalah kekuatan mental untuk 
membawanya mencapai mimpinya. 
ia tidak membiarkan cacat fisiknya 
menjatuhkannya dalam usahanya 
meraih mimpinya menjadi seorang 
petugas IAS. Perjalanan Ira Singhai, 
kandidat cacat fisik yang meraih 
peringkat teratas dari ujian UPSC 
dalam kategori umum telah menjadi 
sebuah inspirasi bagi jutaan orang yang 
menderita cacat fisik. Bagaimanapun, 
perjalanan yang dilaluinya sangat 
sulit. Singhai menderita dari scoliosis 
dan pembungkukan tulang belakang, 
jenis cacat yang tidak memungkinkan 
tangannya untuk memutar secara 
sempurna. Mendapatkan nilai tertinggi 
di sekolahnya, ia kemudian melanjutkan 
studinya di bidang teknik dari Institut 

Teknologi Detaji Subhas (NSIT) dan 
kemudian mengejar Masternya di 
Fakultas Manajemen Studi, Delhi 
University (FMS). Is muncul dalam 
ujian UPSC pada tahun 2010 tetapi 
tidak mendapatkan pengumuman 
hasil dikarenakan otoritas tersebut 
menyatakan ketidakmampuan 
mendorong, menarik dan mengangkat 
sebagai alasan. Ia mengadukan kasusnya 
ke Pengadilan Pusat Administrasi dan 
mendapatkan apa yang diinginkannya 
pada bulan Februari 2014. Sementara 
itu, Singhal melakukan tes tersebut dua 
kali untuk meningkatkan rankingnya, 
dan dalam percobaannya yang keempat 
di tahun 2015 di usia 31 tahun, ia 
memimpin hasil tes tersebut. Secara 
ironis, tantangan fisik menghalanginya 
dalam memenuhi syarat untuk menjadi 
seorang petugas IRS, pegawai atau 
bahkan pelayan, tetapi peraturan 
tetap mengizinkannya untuk menjadi 

seorang petugas IAS. Di samping 
segala tantangan yang ia hadapi Singhal 
bukanlah seorang pribadi yang serius 
tetapi lebih terkenal sebagai pelucu di 
kalangan teman-temannya. Menjadi 
seorang pelatih para petugas di IAS, 
ia juga menyukai drama, tari dan 
jalan-jalan.
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Ribuan pemimpin bisnis, profesional dan seniman prominen asli India, kembali 
ke rumah pada bulan Januari untuk menghadiri perayaan dua tahun sekali, 
Pravasi Bharatiya Divas, yang melihat mereka berinteraksi dengan rekan-rekan 
kerja mereka di negara sendiri

teks  |  NB Rao

Menumbuhkan interaksi
dengan negara sendiri
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Diaspora India, yang bertambah 
hingga lebih dari 30 juta orang, 
tersebar di seluruh dunia dan telah 
selama ini berkontribusi secara 
signifikan kepada perkembangan 

dari negara asal mereka.
Sementara kebanyakan dari mereka telah sukses 

besar di tempat tinggal baru mereka, 
kebanyakan dari mereka juga telah 
membawa pulang dana ke saudara dan 
kerabat mereka di India. Pembayaran 
dana oleh Non-India (NRI), Orang Asli 
India (PIO) dan Penduduk Luar Negeri 
India (OCI) telah bertambah hingga 
hampir 70 miliar Dollar AS tahun lalu. 
NRI telah menambah hingga hampir 
18 miliar orang India yang tinggal di luar negeri.

Pemerintah India telah menyelenggarakan 
Pravasi Bharatiya Divas (PBD) setiap tahun pada 
bulan Januari dari tahun 2003 hingga saat ini. 
Delhi menyelenggarakan kebanyakan dari acara 
ini: pada tahun 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011 

dan 2014. Tetapi kota lainnya termasuk Mumbai 
(2005), Hyderabad (2006), Chennai (2009), Jaipur 
(2012), Kochi (2013), Gandhinagar (2015) dan 
Bengaluru (2017) juga pernah menjadi tuan rumah 
dari acara ini.

Setelah acara Gandhinagar pada tahun 2015, 
pemerintah memutuskan untuk merayakan PBD 

setiap tahun pada tanggal 8 dan 9 
Januari (tanggal sebelumnya menandai 
hari kembalinya Mahatma Gandhi ke 
India dari Afrika Selatan pada Januari 
1915). Tanggal 7 Januari kini diamati 
sebagai hari Pravasi Bharatiya Divas 
Anak Muda, dan konferensi PBD yang 
lebih kecil digelar selama pergantian 
tahun untuk mengatasi masalah besar.

Perdana Menteri Narendra Modi, yang memberi 
pidato pada acara ke-14 Pravasi Bharatiya Divas di 
Bengaluru tanggal 8 Januari, menyatakan bahwa 
keterlibatan dengan komunitas luar negeri India 
– yang merepresentasikan budaya, epik dan nilai 
India – telah menjadi sebuah prioritas area bagi 

Melibatkan 
komunitas luar 

negeri India 
merupakan 

sebuah prioritas 
bagi pemerintah

menteri luar negeri india, gen (pensiun) vk Singh bersama yang lainnya sedang menonton pertujukan budaya
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pemerintah. “Orang India di luar negeri dinilai tidak 
hanya akan kekuatan mereka dalam jumlah besar,” 
kata sang PM. “Mereka dihormati karena kontribusi 
yang mereka buat untuk India dan negara-negara 
dimana mereka tinggal berdasarkan jalan apa yang 
mereka ambil dan tujuan yang mereka coba raih.”

Orang India di luar negeri termasuk politisi, 
ilmuwan, dokter, edukator, 
ekonomikus, musisi, filantropis, 
jurnalis, banker, insinyur, pengacara 
dan profesional teknologi informator. 
Lebih dari 4,000 delegasi hadir pada 
acara tiga hari di Bengaluru ini, yang 
memiliki tema ‘Mendefinisikan 
Kembali Keterlibatan dengan Diaspora 
India.’ Partisipasinya termasuk NRI dari AS, Eropa, 
Timur Tengah, Timur dan Australia serta Selandia 
Baru. Qatar – dimana terdapat 140 diaspora – 
memiliki delegasi India luar negeri terbesar.

Konvensi PBD juga menarik para pemimpin 
asing. Dr Antonio Costa, Perdana Menteri Portugal, 
merupakan tamu utama. Menteri Kesehatan 
Malaysia, S Subramaniam; utusan khusus 

pemerintah di bidang infrastruktur, Samy Vellu; 
dan Menteri Kesehatan Mauritia, Prithvi Raj Singh 
Roopun juga hadir.

Presiden Pranab Mukherjee memberikan 
Penghargaan Pravasi Bharativa Samman, 
penghargaan tertinggi yang diberikan kepada 
diaspora India, untuk 30 orang terkemuka dari 

AS, Inggris, UEA, Australia, Bahrain, 
Belgia, Brunei, Kanada, Djibouti, Fiji, 
Perancis, Israel, Jepang, Libia, Malaysia, 
Mauritiu, Portugal, Qatar, Arab Saudi, 
Singapura, Swedia, Thailand dan 
Trinidad & Tobago.

Nisha Desai Biswal, asisten 
sekretaris dari pusat dalam 

kepemerintahan Presiden Barrack Obama di 
AS dari tahun 2014 hingga 2017, dan salah satu 
penerima penghargaan ini, memberikan pidato 
sambutan sebagai perwakilan seluruh pemenang.

Tujuan utama dalam menyelenggarakan PBD 
adalah untuk memungkinkan diaspora India 
dalam mengetahui tentang pencapaian di berbagai 
sektor di India dan memberikan mereka penjelasan 

Lebih dari 4,000 
delegasi hadir 

pada acara 
tiga hari di 

Bengaluru ini

perdana menteri narendra modi menyambut perdana menteri portugal, dr antonio Cosra, pada 
acara pbd. halaman muka: mantan presiden pranab mukherjee memberi pidato acara ini
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tentang kebijakan dan inisiatif dari 
pemerintah. PBD 2017 juga bertujuan 
untuk memperkuat keterlibatan luar 
negeri India dengan negara sendiri dan 
memberikan mereka platform guna 
memperluas jaringan.

Menurut statistik kepemerintahan, 
ada beberapa negara yang merupakan 
rumah bagi lebih dari sejuta NRI/PIO. 
AS memiliki sekitar empat juta orang 
India. Kemudian UEA dengan 3.5 juta 
NRI. India di negara Teluk (UEA, Arab 
Saudi, Oman, Kuwait, Qatar dan Bahrain) 
merupakan negara dengan diaspora India 
terbesar dan kebanyakan dari mereka 
tidak mendapatkan kependudukan 
permanen maupun paspor lokal.

Banyak orang India juga tinggal di 
Inggris (1.5 juta), Afrika Selatan, Australia 
dan Selandia Baru. Banyak orang asli 
India kini tinggal di negara-negara seperti 
Afrika Selatan, Singapura, Malaysia 
dan Fiji.

Name Country Field

Dr Gorur Krishna Harinath Australia Community Service

Rajasekharan Pillai Valavoor 
Kizhakkathil

Bahrain Business

Antwerp Indian Association Belgium Community Service

Nazeer Ahamed Mohamed 
Zackiriah

Brunei Community Service

Mukund Bhikhubhai Purohit Canada Business

Nalinkumar Sumanlal Kothari Djibouti Community Service

Vinod Chandra Patel Fiji Social Service

Raghunath Marie Antonin 
Manet

France Arts & Culture

Dr Lael Anson E. Best Israel Medical Science

Dr Sandip Kumar Tagore Japan Arts & Culture

Ariful Islam Libya Community Service

Tan Sri Dato Dr Muniandy 
Thambirajah

Malaysia Education and Community 
Service

Pravind Kumar Jugnauth Mauritius Public Service

HE Mr Antonio Luis Santos da 
Costa

Portugal Public Service

Dr Raghavan Seetharaman Qatar Business Management

Zeenat Musarrat Jafri Saudi Arabia Education

Singapore Indian Association Singapore Community Service

Dr Carani Balaraman Sanjeevi Sweden Medicine

Susheel Kumar Saraff Thailand Business

Winston Chandarbhan 
Dookeran

Trinidad & Tobago Public Service

Vasudev Shamdas Shroff United Arab Emirates Community Service

India Social and Cultural Centre, 
Abu Dhabi

United Arab Emirates Philanthropy and Community 
Service

Hon’ble Priti Patel United Kingdom Public Service

Neena Gill United Kingdom Public Service

Hari Babu Bindal USA Environmental Engineering

Dr Bharat Haridas Barai USA Community Service

Nisha Desai Biswal USA Public Affairs

Dr Mahesh Mehta USA Community Service

Ramesh Shah USA Community Service

Dr Sampatkumar Shidramapa 
Shivangi

USA Community Leadership

Pravasi bHaraTiya samman aWarDees 2017

Book 1_indonesian'17.indb   35 8/17/17   9:59 PM



Kemitraan 

  3 6     M a r e t - J u n i  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V E S

Diaspora India telah beberapa tahun 
berkontribusi secara signifikan 
terhadap pembangunan dari 
negara-negara yang mengadopsi 
mereka, khususnya di bidang 

pertumbuhan ekonomi.
NRI, PIO dan OCI terus terlibat ke dalam skenario 

politik di negara mereka. November lalu, contohnya, 
orang India-Amerika membuat pencapaian di bidang 
politik AS, dengan empat kursi dari di Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan satunya dipilih sebagai Senat.

Kemala Harris, seorang pengacara sekaligus 
jendral dari California, menjadi orang India pertama 
yang memenangkan kursi Senat dari California. 
Pramila Jayapal menjadi orang India-Amerika 
pertama yang terpilih sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dari Washington. Orang lain 
yang dipilah sebagai anggota Dewa Perwakilan 
Rakyat termasuk Raja Krishnamoorthi dari Illinois 
dan Ro Khanna dari California. Ami Bera dipilih 
kembali dari California – ia adalah orang terlama 
yang menjadi Anggota Kongres India-Amerika. Tulsi 

Orang luar negeri India kini memperoleh tempat terkemuka di negara yang 
mengadopsi mereka, dipilih menjadi pegawai publik atau memimpin organisasi

teks  |  NB Rao

global India
Menaikkan profil
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Gabbard, seorang Hindu tetapi bukan keturunan 
India, dipilih kembali menjadi Anggota Dewan 
di Hawaii.

Tetapi inovator, kontributor dan TI serta 
profesional media India telah berkontribusi lebih 
jauh kepada Amerika di beberapa tahun ini. Nama 
pebisnis terkenal India di AS termasuk 
Satya Nadella, CEO, Microsoft; Sundar 
Pichai, CEO, Google; Shantanu 
Narayen, CEO, Adobe Systems; Indra 
Noovi, ketua dan CEO, PepsiCO; 
Lakshmi Pratury, CEO, INK; dan 
Pranav Mistry, kepala, Think Tank 
Team dan direktur penelitian, Samsung 
Research Amerika.

Amerika juga memiliki ratusan 
penduduk asal India terkenal termasuk 
ilmuwan dan penerima Penghargaan 
Nobel (Venkatraman Ramakrishnan 
dan Amartya Sen); dekan dan presiden dari 
universitas (Rakesh Khurana, profesional di Harvard; 
Vijay Kumar, profesor Universitas Pennsylvania); 
ahli matematika, ekonomi, aktor, sutradara (Mira 
Nair), desainer fashion, personel media, musisi, dan 
penulis (Anita Desai).

Inggris juga memiliki sejumlah daftar orang 
terkenal India, yang dipimpin oleh industrialis, 
Lakshmi Mittal, Hinduja bersaudara dan Karan 
Billimoria. Inggris juga merupakan rumah bagi 
penulis ternama seperti Salman Rushdie dan tokoh 
terkenal dalam bidang seni, drama dan film.

Orang India terkenal di luar negeri 
di bidang politik, seni, sastra, bisnis 
dan sektor lain memiliki sebuah 
pengaruh penting yang terjadi baik di 
negara yang mengadopsi mereka dan 
di India. Banyak dari mereka sering 
mengunjungi India dan berinteraksi 
dengan para 
pemimpin politik, 
bisnis dan seni 
yang terkenal.

Mereka 
mencoba untuk 

mempengaruhi kebijakan dengan 
menyarankan para pemimpin – baik 
di negara yang mengadopsi mereka 
dan di India – dan pandangan 
mereka dipahami dengan serius oleh 
para pemimpin politik dan bisnis.

Diaspora 
terkenal India 

mencoba untuk 
mempengaruhi 

kebijakan dengan 
memberi saran 

kepada para 
pemimpin di negara 

yang mengadopsi 
mereka dan di India
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teks  |  Manish Chand

Kunjungan dari Pangeran Mahkota Uni Emirat Arab memberikan sebuah 
dorongan kepada hubungan yang baik dan stabil bersama India dan UEA

Revolusi hubungan India-UEA
akan segera dijalankan
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Burj Khalifa, gedung tertinggi 
di dunia, bersinar dengan 
warna bendera India, pada Hari 
Kemerdekaan India yang ke-
68. Di India sendiri, sebuah 

179 kontingen kuat angkatan bersenjata 
memimpin parade gemilang di Rajpath dengan 
pengawalan Pangeran Mahkota Abu Dhabi, 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana 
Menteri, Narendra Modi. Kedua pemimpin 
memiliki jadwal penuh sebagaimana 
pembicaraan mereka di hari sebelumnya 
menegaskan pola ambisius dan multi segi 

kiri: putra mahkota abu dhabi, Sheikh mohammed bin 
Zayed al nahyan, memeriksa pasukan pengaman pada acara 
Rashtrapati bhavan. atas: burj khalifa bersinar dalam tiga 
warna, menandai hari kemerdekaan india
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dalam meningkatkan kemitraan strategis 
mereka ke ketinggian yang baru.

Optik and substansi

Untuk kali pertama, 
sebuah kontigensi Arab 
berpartisiapsi dalam parade 
Hari Kemerdekaan - tetapi 
kunjungan dari Sheikh Nahyan 
ke India sebagai tamu terhormat 
di perayaan Hari Kemerdekaan 
membawa kemitraan kuat 
saling menguntungkan ini 
ke sebuah tingkat yang besar, 
dalam janji PM Modi.

Hubungan antara India dan UEA, 
yang merupakan rumah bagi 2.6 juta 
penduduk India yang mengirimkan dana 

ke negara asal sekitar 2.6 milyar Dollar 
AS per tahun, siap akan peningkatan dan 
perubahan besar dimana kedua negara 
telah menandatangani sebuah perjanjian 

strategis yang komprehensif 
dan beberapa pakta. Sheikh 
Al Nahyan hanya merupakan 
pemimpin ketiga dari wilayah 
kaya minyak Arab yang India 
undang untuk menghadiri 
Hari Kemerdekaannya.

Meningkatkan 

kemitraan strategis

Hasilnya adalah elevasi dari hubungan 
India-UEA ke tingkat yang baru dari 
Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP), 
yang dengan tegas memposisikan negara 

tamu utama hari kemerdekaan india, putra mahkota uea, Sheikh mohammed bin Zayed al nahyan bersama 
dengan pm india, mantan menteri pertahanan, mantan presiden dan mantan Wakil presiden

Untuk kali 
pertama, sebuah 
kontigensi Arab 
berpartisiapsi 

dalam 
parade Hari 

Kemerdekaan
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Teluk dengan sistem ekonomi kedua terbesar 
ini sebagai mitra setia India di wilayah 
dalam arena strategis dan ekonomis. “Kami 
telah sukses dalam menciptakan sinergi 
baru dalam hubungan kami. Perjanjian yang 
dibagi baru-baru ini telah 
melembagakan pemahaman 
ini,” kata PM modi pada 
interaksi media bersama.

Perjanjian di bidang 
kerjasama industri 
pertahanan memberikan 
bayangan tentang produksi 
bersama dari sistem 
persenjataan canggih dan 
transfer teknologi. Pakta 
dalam hal perkembangan 
teknologi bersama dan kerjasama dalam 
bidang cyberspace untuk mendirikan R&D 
Centres of Excellece, dan MOU lainnya 

dalam memerangi perdagangan manusia 
juga telah disepakati. 

Saling menguntungkan: kisah 

perkembangan mitra India

Dorongan ini adalah 
tentang mengoperasikan 
Dana Investasi 
Infrastruktur sebesar 75 
milyar Dollar AS, yang 
diungkapkan selama 
kunjungan PM Modi 
ke UEA Agustus 2015 
silam dan ditegaskan 
kembali dalam kunjungan 
sang Putra Mahkota. 
Menegaskan harapan 

India dari UEA dalam arena ekonomi, PM 
Modi mengatakan: “UEA bisa diuntungkan 
dengan menghubungkan pertumbuhan 

Dana Investasi 
Infrastruktur sebesar 75 
milyar Dollar AS, yang 

diungkapkan selama 
kunjungan PM Modi ke 
UEA Agustus 2015 silam 
dan ditegaskan kembali 
dalam kunjungan sang 

Putra Mahkota

pm india bersama putra mahkota uea
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putra mahkota uea dan pm modi menyaksikan pertukaran perjanjian

dalam produksi dan pelayanan kita. Kita juga 
mendorong dan memfasilitasi bisnis dan industri 
dari kedua negara untuk meningkatkan kualitas 
dan perdagangan bilateral.”

Pakta ekonomi yang ditandatangani selama 
kunjungan sang Putra Mahkota 
termasuk bidang transportasi 
maritim, sertifikasi pengakuan 
kompetensi petugas kelautan 
bersama, yang membangun 
kerjasama dalam transportasi darat 
dan angkutan jalan, dan kerjasama 
dalam MSME. 

Meningkatkan kemitraan 

bidang energi

Kemitraan energi juga mendapatkan dorongan 
dan karakter strategis yang baru. Perjanjian 

dalam bidang penampungan dan manajemen 
antara Perusahaan Cadangan Minyak Strategis 
dan Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi 
untuk membangun sebuah penampungan minyak 
mentah di wilayah selatan India, Mangalore, 

sekaligus mensinyalir pandangan 
lebih jauh dalam memajukan 
kemitraan bidang energi.

Bersatu melawan teror

India dan UEA memperbaharui 
perjanjian strategis mereka untuk 
mengintensifkan kerjasama dalam 
kontra terorisme dan deradikalisasi. 

UEA bergabung dengan India dalam mengutuk 
“upaya, termasuk oleh Pusat, untuk menggunakan 
agama dalam membenarkan, mempertahankan 
dan mensponsori terorisme melawan negara 

UEA menegaskan 
dukungan bagi 

usaha India 
mendapatkan kursi 
permanen di Dewan 

Keamanan PBB
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lain.” Inisiatif pemimpin UEA 
seperti mendirikan Kementrian 
Kebahagiaan, Toleransi, dan Masa 
Depan dalam memperkuat Islam 
membuka jendela baru dalam 
kerjasama untuk mempromosi 
“sebuah budaya inklusif, 
keterbukaan dan toleransi dalam 
dan di kalangan masyarakat 
dalam menghadap penyakit global 
dari ekstrimisme, terorisme dan 
intoleransi kehidupan beragama.”

Jalan ke depan

Dalam sebuah dorongan bagi 
aspirasi global India, UEA 
menegaskan dukungan bagi usaha 
India mendapatkan kursi permanen 
di Dewan Keamanan PBB. “

(manish Chand adalah redaktur pendiri india 
Writes network, www.indiawrites.org, sebuah 
e-magazine dan jurnal yang berfokus pada 
urusan-urusan internasional dan kisah india)

Pernyataan bersama: meningkatkan 
hubungan india-uea menuju 
Kemitraan strategis Komprehensif
pola perjanjian pada CSp 
menjelaskan bidang inti dari 
kerjasama yang diperluas di bidang 
pertahanan dan keamanan, dan 
membangun pilar yang ditegaskan 
dalam pernyataan bersama pada 
bulan agustus 2015 silam selama 
kunjungan pm modi ke uea dan 
kunjungan putra mahkota ke india 
pada februari 2016 lalu.

Pernjanjian dalam bidang 
kerjasamaa industri pertahanan
pakta bidang pertahanan mencakup 
produksi sistem senjata canggih 
bersama, transfer teknologi, studi, 
R&d, inovasi dan kerjasama antara 
sektor publik dan swasta dari kedua 
negara.

mengoperasikan Dana investasi 
infrastruktur
menegaskan harapan india dari 
uea di bidang ekonomi, pm modi 
mengatakan: “Saya menyambut 
ketertarikan uea dalam berinvestasi 
dalam bidang infrastruktur 
india. kami sedang bekerja 
untuk menghubungkan investor 
institusional di uea dengan dana 
infrastruktur dan investasi nasional 
kami.”

Pakta ekonomi
pakta intra pemerintah dalam 
kerjasama institusi di bidang 
transportasi laut dapat 
meningkatkan hubungan 

perdagangan laut bilateral dengan 
menyederhanakan transportasi laut, 
bebas transfer uang antara pihak 
pemborong dan pengakuan timbal 
balik dari dokumen kapal. pakta 
dalam membangun kerjasama dalam 
sektor transportasi darat dan jalan 
raya ini dengan berbagi teknologi, 
sistem dan praktek terbaik dalam 
logistik muatan, penggudangan dan 
nilai ditambah dengan pelayanan 
dapat menjadi sebuah keuntungan 
murni bagi india.

Perjanjian di bidang penampungan 
dan manajemen perminyakan
perjanjian di bidang penampungan 
dan manajemen perminyakan antara 
perusahaan Cadangan minyak 
Strategis india dan perusahaan 
minyak nasional abu dhani 
menjanjikan tampungan dari 5.86 
juta barel minyak mentah adnoC 
dalam fasilitas bawah tanah untuk 
situasi darurat.
 
Kontra terorisme dan de radikalisasi
india dan uea memperbaharui 
perjanjian strategis mereka untuk 
mengintensifkan kerjasama mereka 
di bidang kontra terorisme dan de 
radikalisasi

aspirasi global india
uea menegaskan kembali dukungan 
bagi usaha new delhi dalam meraih 
kursi permanen di dewan keamanan 
pbb dan mendukung tujuannya 
dalam memainkan “sebuah perang 
yang sangat penting dalam masalah 
regional dan global.”

CaTaTan PenTinG
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teks  | Anahita Mathai

Dialog Raisina, konferensi unggulan India tentang geo-poltik dan geo-
ekonomi, berfokus dalam masalah-masalah strategis seperti tantangan dan 
keamanan cyber baru

Terlibat dalam dialog tentang
dunia multipolar
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Edisi kedua dari Dialog Raisina, 
konferensi kebijakan asing 
unggulan India yang dituan 
rumahi oleh Kementrian Luar 
Negeri dan Lembaga Penelitian 

dan Pengamat (ORF), digelar dari tanggal 
17 hingga 19 Januari. Tema dari 
konferensi tahun ini adalah “The 
New Normal: Multipolarity dengan 
Multilateralisme”, yang menyorot 
perubahan transformasi geopolitik 
dunia dan peran India dalam tatanan 
dunia negara berkembang. Para 
pembicara dari 37 negara saling 
mendebatkan pertanyaan kebijakan 
dalam sesi dengan tema dari bidang politik nuklir 
hingga pembangunan berkelanjutan, keamanan 
cyber, kontra terorisme di berbagai kalangan. 
Konferensi selama tiga hari ini dihadiri oleh lebih 
dari 1200 orang dari 61 negara.

Memberi pidato dalam konferensi ini, Perdana 
Menteri Narendra Modi berbicara tentang 

transformasi India alam zaman inovasi global, 
pertumbuhan teknologi dan konektivitas yang 
lebih besar, sementara mengakui violitas ekonomi 
dan sikap proteksionis yang terus berkembang di 
kebanyakan negara ekonom berkembang sebagai 
tantangan. Ia menyambut “multipolariti” dari 

dunia, dan sebuah Asia multipolar 
yang terus berkembang”, memberi 
sinyal bagi sebuah evolusi dari 
arsitektur institusi global yang 
mendominasi abad sebelumnya.

Memberikan energi kembali 
peran baru bagi institusi yang telah 
ada merupakan bagian penting dalam 
menyeimbangkan multilateralisme 

dan multipolariti. Antonio Guterres, Sekretariat 
Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
memberi pidato dalam konferensi ini lewat sebuah 
pesan video yang menyeru sebuah “dorongan 
dalam diplomasi terhadap perdamaian”. Ia 
menegaskan kembali kepentingan PBB sebagai 
organisasi multilateral, yang menekankan bahwa 

Konferensi 
selama tiga 

hari ini dihadiri 
oleh lebih dari 

1200 orang dari 
61 negara.

halaman muka: 
perdana menteri dan 
kementrian luar 
negeri pusat, mJ 
akbar, pada dialog 
Raisina. kiri: mantan 
presiden afghanistan, 
hamid karzai, sedang 
memberikan pidato
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boris Johnson, mp, Sekretariat kementrian asing pusat dan urusan negara persemakmuran dari britania Raya dan pm modi yang berbicara pada dialog Raisina

perannya tidak hanya terbatas dalam bereaksi 
selama waktu konflik.

Interaksi ini membuat jelas bahwa institusi 
bukan satu-satunya yang berubah – ide yang 
menggarisbawahi institusi tersebut juga 
berubah secara monumental. 
Pemimpin dari semua ini 
adalah ide dari globalisasi, yang 
mengambil artian baru dan 
beragam sebagaimana negara 
menavigasikan politik domestik 
merek dan hubungan eksternal. 
Sektretariat Asing India, 
Suhrahmanyam Jaishankar, 
mengatakan bahwa India 
berada di tempat yang tepat 
untuk mendekati “rekalkulasi dan rekalibrasi” 
dari tananan global. Ia berbicara tentang 
kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan 
negara ini serta pengaruh untuk berkontribusi 
dalam “pembangunan, kemajuan dan 
keamanan global”.

Salah satu dari perubahan penting 
baru-baru ini yang berefek pada bidang 
geopolitik adalah keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa. Berbicara tentang ‘Brexit’ dan alasan 
dibaliknya, Sekretariat Asing Inggris, Boris 

Johnson, mengatakan sistem 
perdagangan harus diperkuat 
untuk keuntungan bersama 
dari negara-negara yang 
berpartisipasi di dalamnya.

Waktu dari konferensi ini, 
hanya sebelum peresmpian 
dari Presiden AS, Donald 
Trump, memberikan sebuah 
peluang untuk mendiskusikan 
kemungkinan perubahan dalam 

kebijakan AS. Mantan Perdana Menteri 
Kanada, Stephen Harper, menyarankan bahwa 
meskipun pemilihan telah menyebabkan 
ketidakpastian di seluruh dunia, kebijakan 
asing AS dapat menjadi “terancam lebih mudah 
diprediksi” dibawah kepemimpinan pemimpin 

Konferensi ini 
memberikan sebuah 

peluang bagi 
banyak orang untuk 

mendiskusikan 
perubahan yang 
mungkin dalam 

kebijakan AS
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Sekretariat asing india, dr. Subrahmanyam Jaishankar pada dialog tersebut

barunya, dan hasilnya banyak peluang bagi 
India untuk terus naik. Komandan Komando 
Pasifik AS, Admiral Harry Harris, menyatakan 
bahwa India dan AS seharusnya “menjadi 
ambisius bersama-sama”, dan Admiral Michelle 
Howard, Komandan Angkatan Laut AS di 
Eropa dan Afrika mengatakan 
“pembangunan kemitraan 
seharusnya membentuk 
normalitas yang baru”.

Panel tingkat tinggi 
tentang “Kekuatan Besar 
Politik dan Tantangan Baru” 
menampilkan Kementrian 
Luar Negeri India, MJ Akbar, 
bersama Menteri Asing Nepal, 
Prakash Sharan Mahat bersama mantan Presiden 
Afghanistan, Hamid Karzai dan mantan Perdana 
Menteri Australia, Kevil Rudd. Para pembicara 
menyentuh ide “persaingan kekuatan besar”, 
yang menggambarkan perbandingan terhadap 
Perang Dingin.

Dialog Raisina membawa para pemimpin 
dunia dan pemikir global bersama pada sebuah 
platform yang didasari dan dipimpin oleh 
India. Ini merupakan sebuah platform yang 
memungkinkan India untuk menyampaikan 
kepada dunia prioritas kebijakan asingnya 

sementara menawarkan 
peluang yang banyak bagi 
kolaborasi inovatif dan 
kemitraan dengan negara-
negara yang berpikiran 
sama di wilayah ini dan 
luarnya. Sebagaimana 
keterlibatan global India 
menjadi lebih dinamis dan 
kuat, perjalanannya melalui 

dunia yang diglobalisasi akan dipengaruhi oleh 
berbagai pemegang saham yang tepat. Dialog 
Raisina diharapkan mampu membangun dan 
memperluas ruang bagi para penggerak untuk 
bersama-sama merancang jalan India sebagai 
pemimpin dunia.

beberapa panel pada 
Dialog ini membahas 

tentang isu digital, 
termasuk keamanan cyber, 

pembayaran digital dan 
perlawanan terhadap 

kekerasan ekstrimisme
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teks  |  NB Rao

Pemerintah India mengalokasikan lebih banyak dana untuk wilayah-wilayah 
pedesaan, infrakstruktur dan mengurangi jumlah kemiskinan dan juga 
memelihara standar terbaik dari pengelolaan keuangan dalam Anggarannya

perubahan dan pembangunan
Anggaran – sebuah intrumen dalam
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menteri keuangan, 
arun Jaitley berangkat 
dari blok utara 
untuk menghadiri 
Rashtrapati 
bhawan dan dewan 
parlemen untuk 
mempresentasikan 
usulan anggaran ini

Pernyataan Keuangan Tahunan dari 
Uni Anggaran yang dipresentasikan 
oleh Menteri Keuangan, Arun Jaitley 
di dewan lebih rendah Parlemen India, 
1 Februari silam adalah sesuatu hal 

yang unik. Untuk pertama kalinya 
pemerintah merubah lebih tradisi 
mempresentasikan anggaran yang 
sudah lebih dari satu tahun berjalan di 
waktu kerja terakhir.

Perdana Menteri, Narendra 
Modi memajukan presentasi budget 
sebulan lebih cepat untuk memastikan 
bahwa persetujuan perlemen dalam 
menghabiskan rencana dan proposal pajak akan 
diselesaikan sebelum mulainya tahun keuangan 
yang baru, 1 April, dan juga menghindari prosedur 
yang melibatkan meloloskan ‘vote on account’ 
dengan memberikan pengeluaran hingga anggaran 

diloloskan yang biasanya berkisar hampir satu 
setengah bulan menuju tahun keuangan baru.

Pada tahun 2001, pemerintah Aliansi Demokratik 
Nasional (NDA) di bawah Perdana Menteri, Atal 
Bihari Vajpayee memajukan presentasi anggaran 

di Lok Sabha dari jam 5 pm ke 11 
am, yang lagi-lagi merupakan tradisi 
bagi di India Inggris dan India yang 
sudah merdeka.

Perubahan besar lainnya diawali 
ketika pemerintah memutuskan 
untuk menghentikan praktek yang 
juga telah berlangsung hampir satu 
abad dalam mengelola anggara kereta 

api terpisah. Pemerintah juga merevisi perbedaan 
antara pengeluaran terencana dan tidak terencana 
dari anggaran athun ini; pengeluaran kini akan 
dikategorikan di bawah penghasilan dan kepala 
ibu kota.

Fokus pada tahun 
ini ada pada sektor 

perkebunan, 
wilayah pedesaan, 
jaminan kesehatan 
bagi warga miskin
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Fokus pada tahun ini ada pada sektor 
perkebunan, wilayah pedesaan, jaminan 
kesehatan bagi warga miskin, infrastruktur, 
pelayanan publik dan menguatkan 
institusi keuangan.

Pemerintah menaikkan cakupan 
dari Fasal Bima Yojana – untuk 
melindungi para petani dalam 
melawan bencana alam – dari 
30 persen dari wilayah panen 
pada tahun 2016-2017 menjadi 40 
persen pada tahun 2017-2018. Bank 
Nasional Pembangunan Pertanian 
dan Pedesaan (Nabard) akan melihat 
kesatuan total meningkat menjadi 
400 miliar Rupee. Nabard juga akan memberikan 
dana irigasi mikro dalam  mencapai tujuan dari 
‘satu tanam satu panen’. Dana ini juga akan 
memiliki korpus awal sebesar 50 miliar Rupee. 

Pemerintah bertujuan untuk mengeluarkan 
jutaan rumah tangga di wilayah pedesaan keluar 
dari status kemiskinan pada tahun 2019. Pada 

tahun 2017-18, lima ratus ribu kolam kebun akan 
diwujudkan di bawah MGNREGA.

Di bidang kesehatan, bagi orang miskin dan 
serba kekurangan, pemerintah mengalokasikan 

dana sebesar 5 miliar Rupee untuk 
Mahila Shakti Kendras. Jumlah dari 
dana ini sebesar 6,000 Rupee juga 
akan ditransfer ke setiap ibu hamil 
di bawah skema nasional. Dana 
yang telah dialokasikan bagi wanita 
dan anak-anak adalah sebesar 1.85 
triliun Rupee.

Pemerintah juga telah 
mengalokasikan 39.61 triliun Rupee 
untuk pembangunan infrastruktur 

dan 1.31 triliun Rupee untuk pembangunan rel 
kereta api. Anggaran ini dialokasikan sebesar 640 
miliar untuk pembangunan jalan raya, sementara 
internet akan diberkan bagi 150 ribu panchayat. 
Pemerintah juga akan segera mengumumkan 
sebuah kebijakan kereta api metro.

Pemerintah juga memutuskan untuk 

Nabard 
juga akan 

memberikan 
dana irigasi 
mikro dalam  

mencapai tujuan 
dari ‘satu tanam 

satu panen’
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menghilangkan Media Promosi Investasi Asing. 
Ini akan datang dengan mekanisme yang direvisi 
untuk memastikan pendaftaran hemat waktu 
dalam usaha sektor sentral publik.

Saham dari IRCTC, sebuah PSE rel kereta 
api, akan didaftarkan dalam pertukaran stok. 
Pemerintah  mendanai Pradhan Mantri Mudra 
Yojana sebesar  2.44 miliar Rupee pada tahun 
2017-19. Yojana didirikan untuk membangun 
sektor usaha mikro dengan memperluas 
dukungan financial untuk mencapai tujuan dari 
program “funding the unfunded”.Anggaran ini 
juga mempercaya bahwa aplikasi BHIM akan 
mengeluarkan revolusi telepon genggam di india.

Anggaran ini akan memperpanjang masa 
keringanan bagi pembayar pajak.Individu dengan 
pendapatan antara 250ribu Rupee dan 510 ribu 
Rupee akan diberikan masa perpanjangan potongan 
pembayaran pajak sebesar lima persen. Mereka 
yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 
500 ribu Rupee, tidak termasuk pendapatan 
pajak, akan memiliki sebuah kembaliaan satu 
halaman sederhana dan mereka yang memenuhi 
pengembalian untuk pertama kalinya tidak akan 
masuk di bawah observasi pemerintah. Tetapi 
mereka dengan pendapatan pribadi antara 5 

juta Rupee dan 10 juta Rupee akan diharuskan 
membayar biaya tambahan untuk memenuhi 
kehilangan dana sebesar 150 miliar Rupee 
dikarenakan potongan dalam tingkat pajak pribadi.

Pemerintah juga mengambil inisiatif dalam 
perubahan di pendanaan politik. Jumlah maksimum 
dari donasi dana bagi partai politik telah disimpan 
sekitar 2,000 Rupee dari setiap sumber. Partai dapat 
menerima donasi melalui cek atau mode digitan. 
Pemerintah juga akan memungkinkan partai yang 
terdaftar untuk mempermasalahkan hubungan 
dalam memberi pembuatan pembayaran melalui cek 
atau transaksi digital.

Perubahan yang diusulkan oleh pemerintah 
dalam anggaran tahun ini akan 
memiliki sebuah dampak yang besar 
dalam dunia ekonomi. Seperti kata Mr 
jaitley dalam permulaan presentasinya: 
“Pendekatan keseluruhan saya 
dalam mempersiapkan anggaran 
ini adalah menghabiskan dana 
sebanyak mungkin untuk wilayah 
pedesaan, infrastruktur dan 
penuntasan kemiskinan dan juga 
memelihara standar terbaik dari 
pengelolaan keuangan.”

menteri keuangan, arun Jaitley, memberi pidato sebelum konferensi press anggaran
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Dengan asosiasi ISRO dan TeamIndus, India mungkin akan mencapai 
ketinggian baru yang ditujukan ke bulan

Perjalanan ke bulan

Organisasi Penelitian Luar Angkasa 
India (ISRO) menegaskan kelincahan 
mereka dalam misi luar angkasa 
baru-baru ini dengan peluncuran 
104 nano satelit melalui platform 

Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)-C37. Tetapi 
terdapat hal yang lebih dalam lembaga penelitian 
premier India, dengan kerjasamanya dengan 
TeamIndus, masuknya India ke Google Lunar Xprize 
(GLXP). India mungkin akan segera mencapai 
ketinggian baru dengan tujuan ke bulan.

Tujuh tahun setelah sebuah tim yang terdiri 
dari pengusaha berkumpul bersama dengan sebuah 
visi untuk membuat sebuah mimpi mustahil 
menjadi nyata, TeamIndus sepenuhnya siap untuk 
meluncurkan sebuah pesawat luar angkasa yang 
mengangkut platform PSLV ISRO di akhir 2017. 
Jika sukses, perusahaan ini mungkin akan menjadi 
perusahaan swasta yang melakukan pendaratan 
lunak ke permukaan bulan, sebuah prestasi yang 
dicapai lebih dahulu oleh USSR, AS dan Cina. 
Dalam kompetisi seharga 30 juta Dollar AS ini, 

inDian Lunar mission aT a GLanCe
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Axion Research Lab, yang lebih dikenal dengan 
nama TeamIndus, ditugaskan untuk mendaratkan 
pesawat luar angkasa di bulan, menempuh 500 meter 
pada permukaan kasar bulan dan belum ditelusuri 
dan menyiarkan data, gambar dan video kualitas 
tinggi ke bumi. 

“Berbeda dengan kebanyakan tim di GLXP, 
TeamIndus dimulai oleh beberapa orang biasa yang 
tidak memiliki pengalaman tentang bidang luar 
angkasa maupun kantong tebal, keduanya merupakan 
syarat utama ketika berbicara tentang luar angkasa. 
Satu dari prinsip utama TeamIndus adalah 
untuk membuat luar angkasa dapat 
diakses untuk semua. Kemudian Misi 
TeamIndus dirancang menjadi misi 
luar angkasa yang paling terbuka dan 
dapat di akses. Inilah alasan mengapa 
pihak sentral berpikir dalam memandu 
Misi ini menjadi #HarIndiankaMoonshot,” 
ungkap Rahul Narayan, komandan tertinggu 
armada TeamIndus.

Pesawat luar angkasa TeamIndus telah dirancang 
dan dikembangkan di Bengaluru dengan sebuah tim 
insinyur yang terdiri dari 100 orang termasuk 20 
ilmuwan ISRO yang telah pensiun. Dalam sebuah 
peluncuran yang dimulai pada tanggal 28 Desember 
2017 mendatang, PSLV akan mengirim pesawat 

luar angkasa ini ke sebuah orbit 880 X 70,000 km 
di sekitar bumi. Pesawat luar angkasa ini kemudian 
akan melakukan perjalanan selama 21 hari untuk 
mendarat di Mare Imbrium, sebuah wilayah di 
belahan Barat Laut Bulan. Setelah mendarat di Mare 
Imbrium, pesawat luar angkasa ini akan menyebar 
isi muatannya termasuk rover TeamIndus yang akan 
menempuh jarak 500 meter pada permukaan Bulan 
guna menyelesaikan tujuan dari perlombaan Google 
Lunar XPRIZE.

Misi ini, ungkap TeamIndus, dimotivasi 
oleh inklusi alami, yang memberikan 

peluang bagi para siswa untuk melakukan 
percobaan penerbangan ke bulan, 
mengembangkan mekanisme bagi 
para pendukung untuk mendapatkan 
pandangan khusus dari dunia teknik 

serta untuk merek-merek terkemukan 
untuk memungkinkan mitra dalam 

perjalanan bersejarah ini. Sebelumnya, 
Narayan telah mengatakan bahwa misi ini akan 
membantu India bergabung dengan klub eksklusif 
dari negara-negara dengan teknologi terjamin untuk 
mendarat ke Bulan, dengan demikian membuka 
jalan baru di bidan eksplorasi luar angkasa. “Program 
seperti ini merupakan sebuah testimoni bagi inisiatif 
pemerintah India, Make in India,” tambahnya.
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Raga merupakan sebuah bagian penting 
dari musik klasik India, dan juga sebuah 
konsep India yang terlihat memiliki asal 
usul tertentu sebagaimana musik ini 
dihubungkan dengan banyak ide dari mood 

(rasa), warna, musim dan waktu – konsep yang tidak 
punya hubungan apapun dengan nada. Kata Sanskerta 
‘raga’, bahkan, diterjemahkan mejadi emosi dan warna.

Setiap raga adalah sebuah ide melodi yang 
menggunakan setidaknya lima nada oktaf, dan dua raga 
mungkin hanya memiliki kumpulan nada yang sama 
seperti Darbari dan Jaunpuri tetapi suara dan rasa yang 
musik ini ciptakan sepenuhnya berbeda. Rasa atau emosi 
dihubungkan dengan sebuah raga – sebuah raga seperti 
Puriya bersifat meditasi, sementara kumpulan nada yang 
sama dengan penekanan berbeda dalam Raga Marwa 
menciptakan sebuah energi gelisah. Raga Sohini, juga 
dengan nada yang sama, memiliki sifat gembira dan 
dihubungkan dengan musim semi.

Raga dapat menciptakan Sembilan emosi – 
diantaranya yang dominan adalah cinta (shringara), 

teks  |  Shailaja Khanna

Hakiki kepada warisan musik India, raga tidak 
hanya memiliki keindahan audio tetapi juga 
keindahan visual dan kekayaan budaya

Moodraga

Sebuah gambaran visual dari 
kaisar mughal, akbar yang 
menyaksikan tansen menerima 
ajaran dari Swami harida (lukisan 
miniature mughal)
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perdamaian (shanti), detasemen dan kesunyian melankolis 
(vairagya). Raga seperti Des dan Pilu dianggap romantis, 
Bhupali membawa perdamaian dan Shri merupakan 
sebuah raga dari vairagya. Terdapat kisah yang 
dihubungkan dengan raga juga, yang menggambarkan 
kepentingan budaya mereka. Menurut sebuah kisah, Raga 
Tilak Kamod, sebuah lirik, raga sederhana dimainkan pada 
sitar dan seekor laba-laba pada dinding terdekat yang mulai 
menari mengikuti alunan musik. Di saat nada dari Raga 
Malkaus yang melankolis dimainkan, laba-laba tersebut 
berlari ke dinding! Percobaan ini diulang sampai beberapa 
kali, dengan beberapa hasil yang sama!

Ada beberapa raga khusus yang dipertunjukkan selama 
dua dari enam musim utama – musim semi dan musim 
hujan. Raga Basant dan Bahar secara khusus dinyanyikan 
pada musim semi. Liriknya menceritakan tentang bunga 
yang bermekaran dan hutan lebat. Sebuah komposisi 
terkenal dalam pembicaran Basant dari pemerah susu 
yang memetic bunga di hutan Vrindavan. Raga Megh dan 

berbagai bentuk dari Malhar dipertunjukkan pada 
musim hujan dan dihubungkan dengan hujan – secara 
visual dipertunjukkan dengan warna biru tua atau 
abu-abu, bersama hujan yang turun atau awan gelap 
menggumpal. Liriknya, juga, berbicara tentang awan, 
hujan dan petir. Ada banyak kisah dari konser Malhar 
yang menceritakan tentang hujan. 

Di samping mewakili rasa berbeda, raga juga 
dihubungkan dengan teori dari waktu. Terdapat 
waktu khusus dimana setiap raga dipertunjukkan. 
Konsep ini dipertunjukkan dalam tradisi klasik India 
utara. Ada raga paska subuh (Lalit, Ramkali), raga 
yang dinyanyikan subuh hari (Bhairav), pagi (Todi), 
pra siang (Bilawal), siang (Sarang) setelah siang 
(Bhumpalasi, Patdeep), hampir sore (Marwa, Aiman), 
petang (Bihag, Des) dan larut malam (Malkaus, 
Kanhara). Ustad Rashid Khan, seorang biduan 
terkenal saat ini, tidak suka mempraktekkan raga 
pagi pada petang hari!

kiri: Raga basant, abad ke-18, bundi, dari sebuah koleksi dari hk Swali; (kanan) Sebuah lukisan marwar abad ke-17 yang menggambarkan Raga hindol
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kiri: kakubha ragini, lukisan miniature Rajasthani; (kanan) Raga bhairav, abad ke-18, deccan

Gambaran visual dari raga juga sangat 
menakjubkan. Ada enam raga utama, yang 
digambarkan sebagai laki-laki. Setiap dari mereka 
memiliki delapan permaisuri dan delapan anak laki-
laki, atau ragaputra. Hubungan keluarga ini dibuat 
dari nada yang menghubungkan 
mereka. Gambara visual dari 
raga dalam seri lukisan Ragamala 
dimulai pada sekitar abad ke-15 
di berbagai istana – Mughal, 
Deccan, Pahari, Rajasthani dan 
India Tengah. Lukisan Ragamala 
yang terkenal baru-baru ini 
berasal dari tahun 1475 dan 
ditemukan di Gujarat.

Keenam nada – sa re ga ma 
pa dha ni – juga dilambangkan 
dengan lolongan seekor hewan serta mewakili dewa 
tersendiri dan sebuah warna, untuk membantu 
proses representasi visual. Menurut satu naskah, sa 
diambil dari suara merak dan dewa nya adalah Dewa 
Api Agni, dengan warna putih teratai; re berasal 
dari suara elang, dewa yang direpresentasikannya 

adalah Brahma dan warnanya merah; ga adalah 
suara dari seekor kambing, dewanya adalah Dewi 
Saraswati dan warnanya hijau; ma berasal dari suara 
rusa, mewakili Dewa Siwa yang berwarna biru; pa 
diambil dari suara burung cuckoo, Dewa Wisnu 

adalah representasinya, warnanya 
hitam; dha adalah suara rusa, 
merepresentasikan Dewa Ganesha 
dan warnanya kuning; ni berasal 
dari suara gajah, melambangkan 
Dewa Matahari dan warnanya 
adalah kombinasi dari seluruh 
enam warna. Mendiang Ustad 
Vilayat Khan, sang magis sitar, 
juga, menghubungkan raga dengan 
warna serta gambar.

Hubungan yang tidak 
terelakkan antara suara dan visual, rasa dan waktu 
yang telah ada sejak 500 tahun yang lalu ini adalah 
sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana suara sur 
(nada) yang dinyanyikan di waktu yang tepat dapat 
menciptakan sebuah emosi atau sebuah fenomena 
fisik seperti hujan deras yang sangat ajaib!

Raga dihubungkan 
dengan teori waktu. 
Ada waktu khusus 

dalam satu hari kapan 
raga khususnya 

dipertunjukkan – sebuah 
konsep yang masih 

diikuti dalam tradisi 
klasik India
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Dengan kepala perayaan yang terus bersiap-siap menyambut 
sinema independen India, film-film dari negara produksi film paling 
menguntungkan di dunia ini terlihat siap untuk melaju ke dalam peluang 
yang lebih besar dari sebelumnya

teks  |  Saibal Chatterjee

Segudang
peluang

Sutradara film asal Imphal, Haobam 
Paban Kumar, 40, merupakan 
salah satu bintang terkenal dari 
sinema independen India. Tetapi 
nyatanya rata-rata pecandu film 

di sebagian dunia belum pernah melihat 
karyanya apalagi mendengar tentangnya 
yang telah menjadi sebuah nama terkenal di 
negara sendiri. Programmer perayaan film 
internasional, di sisi lain, sederhananya tidak 

mendapatkan fitur dari film debut Kumar, 
Loktak Lairembee (Wanita Danau).

Seorang lulusan dari Institut Film & 
Televisi Satyajit Ray (SRFTI), Kolkata, 
Kumar termasuk ke dalam warga Manipur, 
wilayah dimana tidak ada film Hindi yang 
secara resmi dirilis selama hampir 15 tahun. 
Bagaimanapun, ia digigit oleh serangga 
sutradara. Kumar menggunakan media untuk 
menyorot kompleksitas dari kehidupan dan 
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masyarakat di kota asalnya Manipur, sebuah 
wilayah di India yang jarang sekali terlihat 
dalam layar lebar.

Setelah memenangkan pujian nasional 
dan internasional beberapa tahun ini, sang 
sutradara membuat debut tampilan narasinya 
tahun lalu dengan film yang diklaim secara 
kritis, Loktak Lairambee, film yang menyorot 
tentang masyarakat nelayan yang punah. 
Film ini yang melangsungkan debut premier 
dunianya pada Perayaan Film Internasional 
Busan ke-21 dan memenangkan Golden 

Gateaway Award di Perayaan Film MAMI 
Mumbai pada bulan Oktober silam dan 
February 2017, ditampilkan pada Perayaan 
Film Berlin ke-67 dan menjadi karya 
Manipur pertama yang menjadi seleksi dalam 
sebuah perayaan besar Eropa sejak Ishanou 
karya Aribam Syam Sharma ditayangkan 
dalam seksi Un Certain Regard di Perayaan 
Film Cannes pada tahun 1991.

“Berlinale,” kata Kumar, “ merupakan 
perayaan yang saya sangat ingin ikuti. Saya 
berharap Loktak Lairembee akan terus 

adegan tampilan dari film loktak lairembee

saya khawatir akan isu-isu kontemporer. manipur adalah sebuah 
tempat yang sulit dengan sebuah lanksekap sosial yang juga rumit 
dimana tensi suku masih menggebu. Tempat 
ini menghuni 29 suku berbeda.” Haobam Paban Kumar
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maju dari sini dan saya akan mencari 
seseorang yang bagus untuk bergabung 
dalam merepresentasikan film ini secara 
internasional,” katanya.

Kumar merupakan salah satu dari 
beberapa sutradara India yang membuat 
pencapaian di tahap global. Di 
Berlinale sendiri, India juga 
diwakili oleh komedi politik 
hitam, Newton, karya Amit 
V. Masurkar, Aapothkalin 
Trikalika berbahasa Bengali 
karya Ashish Avikunthak 
(Darurat Kali). Juga dalam 
perayaan ini ada film pendek 
Aaba, yang dibuat oleh Amar 
Kaushik asal Mumbai.

Dalam edisi Perayaan Film Internasional 
Rotterdam 2017 (IFFR), film Malayalam 
Sanal Kumar, Sexy Durga membawa 
pulang penghargaan Hivos Tiver, film 
pertama India yang berhasil meraih 
penghargaan ini. Para juri memuji film 

ini “akan pendekatan yang berani dan 
bersumber dalam menciptakan sebuah tensi 
mood yang konstan, memberikan sebuah 
wawasan dalam dinamika kekuatan tentang 
gender, kasta dan kebijakan.”

Dalam premier Berlin sendiri, Newton, 
yang membintangi Rajkummar 
Rao sebagai seorang pegawai 
pemerintahan yang dikirim ke 
sebuah stasiun penyelidikan di 
wilayah hutan Chhattisgarh, 
mendapatkan berbagai pujian 
dari penonton perdananya. 
Mendeskripsikannya dengan 
sebutan ”pengamatan yang 
menarik”, Screen Daily 
mengutarakan: “Adalah tawam, 

tensi dan sifat saling mempengaruhi antara 
keduanya yang memberikan Newton 
momentum tersendiri. Pengendalian 
sukses dari dasar pemikiran topik – tidak 
hanya berfokus pada kesulitan dalam 
negara demokrasi terbesar ini, tetapi juga 

adegan dari film (kiri) aaba dan (kanan) newton

“Tawa, tensi 
dan pengaruh 

antara keduanya 
memberikan 

Newton 
momentum 

tersendiri,” ujar 
Screen Daily

saya khawatir akan isu-isu kontemporer. manipur adalah sebuah 
tempat yang sulit dengan sebuah lanksekap sosial yang juga rumit 
dimana tensi suku masih menggebu. Tempat 
ini menghuni 29 suku berbeda.”
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menyinggung paralel internasional yang 
lebih besar pada saat dimana validitas dari 
proses eleksi sedang diragukan – adalah 
salah satu alasan keberlanjutan Masurkar 
ke komedi 2014 yang Sulemani Keeda 
berhak untuk telusuri dalam surkuit 
perayaan ini. 

Muncul dalam film-film seperti 
karya Ashim Ahluwalia, Miss Lovely, 
karya Amit Kumar, Monsoon Shootout 
dan karya Neeraj Ghaywan, Masaan, 
seluruh film ini mendapat bagian dari 
seleksi dalam edisi baru-baru ini dari 
Perayaan Film Cannes, karya-karya 
dari permulaan sutradara India yang 
mencoba untuk memulai sesuatu yang 

baru ini sedang menemukan 
pendukung di antara para 
kurator perayaan. Di antara 
mereka ada Raam Reddy 
(film debutnya, Tithi telah 
membawa pulang Golde 
Leopards di Perayaan Film 
Locarno 2015) dan Aditya 
Vikram Sengupta (yang 

memenangkan penghargaa Sutradara 
Debutan Terbaik di Venice Days, 2014 
dengan filmnya, Labour of Love).

Film karya sutradara debutan Ashish 
Avikunthak, Aapothkalin Trikalika 
adalah film yang menampilkan durasi 
pertama dari India yang dipilih untuk 
perayaan Forum Expanded di Berlin 
sejak segmen ini diluncurkan pada 
tahun 2006. Seorang professor asosiasi 
di Sekolah Harrington Komunikasi 
dan Media, Universitas Rhode Island 
(URI), ia dikenal akan film-film yang 
menampilkan eksperimen yang teliti 
dengan bentuk da nisi.

Sutradara asal Mumbai memenangkan 
India satu-satunya penghargaan yang 
menyaingi penghargaa di Berlinale 

permulaan 
sutradara India 
yang mencoba 
untuk memulai 

sesuatu yang 
baru ini

Movie Review
Nilotpal Majumdar, former dean of Satyajit Ray Film and 

Television Institute on Loktak Lairembee, “Selection of 

a film from Manipur for the world premiere will not only 

get the attention of the international audience but will 

also showcase the rich culture of the region.”

Bollywood actor Rajkummar Rao on Newton, 

“India is the biggest democracy in the world, and 

I am sure people are always curious to know how 

it functions. In that way, Newton is a very Indian 

film. When I read the script of the film and when I 

saw some real people acting in it, it took me back 

to the days of the golden age of Indian cinema.”

Ashish Avikunthak on Aapothkalin 

Trikalika, “My films have a direct 

relationship to what I am,

albeit with some dilution as it’s a 

representation after all.”

Aaba producer Guneet Monga posted on Facebook, 

“Congratulations Amar Kaushik on winning the 

Special Prize for the Best Short Film for ‘Aaba’ 
in the Generation section at Berlin International 

Film Festival.”
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2017. Film pendeknya, Aaba (Kakek), yang 
dibuat di Ziro, Arunachal Pradesh, berkisah 
tentang seorang anak perempuan yatim-
piatu Apatani yang mengetahui bahwa 
kakeknya sedang sekarat. Sang kakek berjuang 
untuk mempersiapkan kuburannya sendiri, 
memenuhinya dengan semua hal yang ia cintai. 
Film ini menampilkan non aktor termasuk 
kepala desa, Dani Randa dan cucu perempuan 
aslinya, Sunku.

Sebagai tambahan bagi kemeriahan India 
adalah film berlokasi di London, Viceroy’s 
House karya Gurinder Chadha, yang menandai 
penampilan perdana artis Bollywood, Huma 
Qureshi di ranah internasional. Film yang 
menampilkan Om Puri dalam peran terakhirnya 
di sebuah film Inggris ini merupakan sebuah 
drama historis yang dibuat dalam bulan-bulan 
terakhir British Raj di India. 

Terdapat juga beberapa film independen 
meyakinkan India lainnya yang sedang 
dikerjakan. Anup Singh siap dengan film The 
Song of Scorptios, yang menampilkan Irrfan 
Khan dan artis Perancis-Iran, Golshifteh 
Farahani. Ashim Ahluwalia sedang berusaha 
untuk membuat Daddy, sebuah film biografi 
tentang mafia Mumbai, Arun 
Gawli, sementara debut 
sinematografer Shanker Raman, 
Gurgaon yang berkisah tentang 
sebuah pandangan distopia 
dari kota milenium yang cepat 
berkembang di ujung Delhi, siap 
untuk memeriahkan perayaan 
film ini.

Segudang peluang 
menunggu kebangkitan sinema 
independen India.

Sebuah adegan dari film aapothkalin trikalika (darurat kali)\
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teks  |  Gaurav Nagpal

Lakshadweep, Wilayah Uni terkecil India, merupakan lokasi yang 
tepat untuk menghabiskan hari libur dengan bersantai di tengah 
pantai indah dan pemandangan hijau

Singgasana
kedamaian
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Lakshadweep, sebuah surga 
di Laut Arabia, adalah 
sekelompok dari 36 pulau 
indah; yang namanya 
berarti ribuan pulau” dalam 

bahasa Melayu dan Sanskerta. Apa yang 
anda akan dapat di sini adalah suguhan 
keindahan alam, kemurnian 
pantai berpasir, dan beragam 
flora dan fauna. Pulau 
mistis Lakshadweep adalah 
pilihan sempurna jika anda 
sedang mencari pengalaman 
merelaksasikan tubuh anda.

Fakta

Lakshadweep adalah Wilayah Uni terkecil 
di India dan satu-satunya tempat yang 
memiliki rantai terumbu karang di negara 
ini! Wilayah ini secara resmi disebut 
sebuah Wilayah Uni pada tahun 1956 
dan nama Lakshadweep diberikan pada 

tahun 1973. Meskipun hanya 10 pulau 
yang memiliki penghuni, anda tidak bisa 
berjalan-jalan kemanapun sesuka anda. 
Pulau yang merupakan wilayah terlarang 
ini membutuhkan sebuah izin resmi untuk 
dikunjungi.

Sejarah

Dikatakan bahwa kehidupan 
pertama kali disini dimulai di 
zaman Cheraman Perumal, raja 
terakhir Kerala.

Teori dari susunan 
lingkaran terumbu karang 
disini juga tidak tersimpulkan. 
Teori yang paling dapat 

diterima adalah teori yang diajukan oleh 
Charles Darwin pada tahun 1842. Ia 
mengatakan bahwa formasi pegunungan 
berapi membentuk dasar pulau dibawah 
karang, dan adalah dari dasar ini terumbu 
karang tumbuh dan menciptakan karang 

pulau bangaram 
yang terbentang 
seperti sebuah 
tetesan air mata 
yang eksotis 
dalam lutan 
berwarna yang 
menakjubkan di 
sekitar kepulauan 
lakshadweep

Via udara atau 
via laut, jika 

anda ingin pergi 
ke Lakshadweep, 
anda harus pergi 

melalui Kochi
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yang tinggi, yang, pada akhirnya, 
berubah menjadi karang pelindung dan 
akhirnya menjadi lingkaran dikarenakan 
tenggelamnya dasar ini secara geologi.

Kapan kita dapat pergi 

kesana?

Lakshadweep dikategorikan dalam iklim 
tropis, dengan suhu pada musim panas 
berkisar antara 22-33°C, sementara 
pada musim dingin, suhunya berkisar 
antara 20-32°C. Cuaca disini sangat 
memanjakan pada pertengahan Oktober 
hingga pertengahan Mei dan anda tidak 
perlu mencari tempat teduhan dibawah 
langit. Sebaliknya, pertengahan Mei 
hingga September bukanlah waktu yang 
tepat untuk berkunjung, sebagaimana 
waktu tersebut curah hujan mulai tinggi. 

Sepanjang tahun, anda dapat menemukan 
tempat untuk menetap karena dalam 
cuaca apapun, semua resort tetap buka.

Bagaimana kita pergi 

kesana?

Kochi (dulunya Cochin) adalah pintu 
gerbang menuju Lakshadweep. Baik 
melalui kapal atau terbang, anda harus 
turun atau melewati Kochi untuk 
mencapai Lakshadweep. Satu penerbangan 
singkat akan membawa anda ke pulau 
surga ini; jika anda menyukai kapal, anda 
dapat melakukan perjalanan dengan kapal 
selama 14-18 jam. Anda juga dapat memilih 
berbagai kapal penumpang dengan kelas 
akomodasi yang berbeda – AC pertama/
kedua/duduk, dengan fasilitas dan doctor 
yang tersedia di beberapa kapal
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Sebuah perahu 
kecil yang berlayar 
di sepanjang 
lautan berkilau 
lakshadweep
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Selama perjalanan musim hujan, 
ingatlah bahwa pulau-pulau tertentu 
terhubung melalui udara atau helikopter 
dan dapat dicapai selama musim hujan.

Apa yang bisa kita 

lakukan disana?

Pulau-pulau tersebut 
menawarkan banyak olahraga 
air seperti scuba diving, 
surfing angin, snorkeling, 
kayaking, berperahu, ski air, 
memancing dan berperahu 
pesiar. Jangan lewatkan 
pertualangan lama ke lautan, 
serta tunggangan di perahu dengan lantai 
kaca. Anda juga bisa jalan-jalan di pulau 
tersebut untuk melihat pemandangan 
– mercusuar, pameran laut dan industry-
industri lokal. Bentuk seni rakyat terkenal 

mencakup Kolkali dan Parichakali, 
bersama dengan Oppana, yang bisa 
dilihat selama prosesi pernikahan dan 
melibatkan nyanyian oleh seorang 
penyanyi inti dan diikuti oleh sekelompok 

wanita.
Pulau Minicoy, juga 

disebut, Pulau Wanita 
(dikarenakan para 
penghuni di masyarakat 
lokal didominasi oleh 
wanita) menawarkan 
tradisi yang kaya dalam 
mempertunjukkan seni. 
Tarian lava, khususnya, 

merupakan salah satu tarian lokal yang 
paling menarik.

Pulau Kadmat menawarkan 
institusi olahraga air yang lengkap dan 
kursus menyelam

Pulau tertentu 
ini tidak bisa 

dijangkau 
selama musim 
hujan, ingat ini 

ketika membuat 
rencana

Beberapa hal yang 
perlu dicatat
•	 Jika anda membutuhkan obat tertentu, 

bawalah pasokan pribadi karena 
hanya obat biasa yang tersedia di 
kepulauan ini.

•	 Jangan membawa pulang karang 
sebagai oleh-oleh – ini adalah sebuah 
tindakan kriminal.

•	 Mengkonsumsi alkohol dilarang 
di Lakshadweep, kecuali di 
pulau Bangaram.

•	 Membawa atau menkonsumsi 
narkotika adalah tindakan kriminal, juga 
mandi dan berjemur dengan telanjang.

•	 Pergi keluar dari batas pulau tanpa izin 
akan sangat beresiko.

•	 Jangan memetik buat kelapa tanpa izin 
– pohon-pohon kelapa ini merupakan 
kepemilikan pribadi dan memetik tanpa 
izin dianggap sebagai pencurian.
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Melawan 
kemunduran

Sebuah pemandangan dari pertunjukan musik militer, yang 
menandai puncak perayaan Hari Kemerdekaan
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Ini adalah sebuah peristiwa 
warna warni, musik dan 
besar. Upacara ‘Beating 
the Retreat’ ini adalah 
sebuah tradisi militer yang 

sudah berusia berabad, dimana 
para tentara menyebut penutupan 
perang saat matahari terbenam. 
Upacara ini digelar setiap tahun 
pada tanggal 29 Januari, tiga hari 
setelah India merayakan Hari 
Kemerdekaannya. Upacara ini telah 

berevolusi menjadi sebuah acara 
yang ditunggu-tunggu dengan 
musik ketukan kaki khas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut, Angkatan 
Udara, Polisi Negara dan Angkatan 
Bersenjata yang membuat para 
penonton takjub. Upacara ini 
merupakan tontonan yang 
menakjubkan dalam menyaksikan 
band militer beraksi di depan 
Bukit Raisina yang terang. Sebuah 
tampilan dari upacara tahun ini…
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presiden pranab mukherjee tiba di tempat dalam sebuah kereta roda empat – sebuah 
tunggangan berpelat emas. beating the Retreat membawa kita kembali ke waktu dimana para 
tentara melakukan gencatan senjata, menyarungkan senjata mereka, dan mundur dari medan 
perang dan kembali ke kemah-kemah mereka pada saat matahari terbenam yang merupakan 
tanda untuk mundur.
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tahun ini, 16 band militer, 16 band pipa dan drum dari pusat dan batalion 
Regimen berpartisipasi dalam upacara ini. Satu band bagi setiap angkatan laut 

dan angkatan udara juga merupakan bagian dari acara ini.
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pawai pasukan selama upacara 
beating Retreat. beating the Retreat 

adalah sebuah acara kebanggaan 
nasional, dan menciptakan nostalgia 

selama waktu yang telah berlalu.

pertunjukan dari band dan musisi membuat takjub 
para penonton dengan rasa patriotik yang khas. 
Sementara nadanya merupakan campuran dari 
komposisi india dan barat, nada desi yang dominan 
menambah sebuah rasa kepada upacara ini.
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Jika kamu menyukai pemandangan India dari datarang tinggi yang indah, 
lakukanlah perjalanan kereta api yang akan membawa anda melalui rute 
paling menarik sementara menghirup udara segar pegunungan

Perjalanan melalui

perbukitan

Book 1_indonesian'17.indb   76 8/17/17   10:00 PM



M a r e t - J u n i  2 0 1 7    7 7     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

Rel kereta api India membuat sebuah 
perhubungan rel yang efektif melalui 
dataran gunung yang indah di negara 
ini. Dibangun selama masa kekuasaan 
penjajah Inggris dikarenakan 

ketertarikan mereka dalam membangun kendali di 
sepanjang pegunungan India, rel ini masih terpelihara 
dengan baik dan dioperasikan oleh Rel Kereta Api 
India, dan berfungsi sebagai sebuah mode transportasi 
inovatif bagi orang-orang untuk menikmati ketinggian 
yang indah. Rute rel kereta api ini menghubungkan 
resort bukit terkenal dengan kaki bukit, membuatnya 
melewati pemandangan yang kasar namun indah. 
Karena sebuah perjalanan ke perbukitan merupakan 
sesuatu yang memanjakan, kami akan membawa anda 
ke lima rute rel kereta api gunung yang luar biasa.

Book 1_indonesian'17.indb   77 8/17/17   10:00 PM



Warisan

  7 8     M a r e t - J u n i  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V E S

Rel Kereta Api Himalaya 

Darjeeling

Waktu terbaik untuk berkunjung – 

Oktober hingga Maret

Rel Kereta Api Himalaya Darjeeling 
(DHR) di Bengal Barat memiliki arti 
yang sama dengan nostalgia. Perjalanan 
kereta api pada rel kereta api berliku 
setinggi dua kaki yang berjalan melalui 
New Jalpaiguri dan Darjeeling selalu 
memikat antuasiasme para pengunjung 
menuju pemandangan indah Darjeeling. 
Perjalanan pelan berliku ini membentang 
hingga 78 km dengan banyak naik turun 

sebagaimana kereta api ini berjalan dari 
New Jalpaiguri (374 kaki di atas MSL) 
menuju Darjeeling (7,218 di atas MSL), 
yang melalui 13 stasiun.

DHR dibangun antara antara tahun 1879 
dan 1881 oleh Inggris dan masih dianggap 
sebuah bentuk yang patut dicontoh dari rel 
kereta api gunung, yang menggabungkan 
ide pengehuan insinyur dan lokal dari 
geografi daratan gunung. Pada thun 1999, 
dikarenakan nilai universalnya yang 
menakjubkan, keaslian dan manajemen 
luar biasa, rel kereta api ini disahkan 
sebagai salah satu Situs Warisan Dunia 
oleh UNESCO. 
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Rel Kereta Api Nilgiri

Waktu terbaik untuk berkunjung –  

Maret hingga Juni

Sama seperti Rel Kereta Api Himalaya, 
Rel Kereta Api Nilgiri (NMR) dibangun 
oleh Inggris pada tahun 1908. Pertama 
kali dioperasikan oleh Rel Kereta Api 
Madras (kini di bawah kewenangan 
dari Divisi Salem yang baru dibentuk), 
rel dengan ukuran 3 kaki 3 3/8 inci 
membentang dari Mettupalayam menuju 
Ooty. Dikarenakan dataran jalan 
yang curam dan rumit dari Perbukitn 
Nilgiri, rel kereta api ini mendapatkan 
tantangan nyata selama konstruksi trek 
ini. Karena ini, untuk mengatasi dataran 

jalan yang curam, dipasanglah Sistem 
Alternate Biting dimana mesin, ketika 
naik, ditempatkan di belakang untuk 
membantu mendorong kereta api dari 
belakang dan ketika menuruni bukit, 
mesin ditempatkan di depan untuk 
menghindari tabrakan atau keluar dari 
rel. Inilah kenapa NMR masih dianggap 
sebagai salah satu keajaiban teknik. Rel 
kereta api ini diakui sebagai salah satu 
Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada 
bulan Juli 2015.

Kereta api ini mencakup jarak sejauh 
46 km dalam waktu lima jam dan melalui 
stasiun Kallar, Coonoor, Wellington, 
Aravankadu, Ketti, Lovedale dan 
Ooty (Udhagamandalam).
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Rel Kereta Api Kalka-Shimla

Waktu terbaik untuk berkunjung – 

Maret hingga Juni

Kereta api ini mulai melaju ketika subuh hari dari 
stasiun kuno Kalka (656 m di atas permukaan 
laut) menuju Shimla (2,276 di atas permukaan 
laut) adalah sesuatu yang didamba-dambakan. 
Sebagaimana kereta api ini bergerak ke atas bukit 
melalui terowongan dan berjalan di sepanjang 
jembatan, tanaman pinus dan deodar, alam 
yang akan membuat anda terkesima. Rute rel 
kereta api ini menghubungkan orang-orang dari 
dataran ini menuju Shimla, ibu kota India pada 
masa jajahan Inggris. Diresmikan pada tahun 
1903 Raja Inggris, Viceroy Curzon, kereta api ini 
berjalan melalui 103 terowongan, 969 jembatan 
dan 919 tikungan. Faktanya, rute Kalka-Shimla 
– yang diusulkan pada tahun 1891 – dimodelkan 
pada rel kereta api berluki di Darjeeling. Rel 
kereta api ini diresmikan sebagai rel kereta api 
warisan oleh pemerintah Himachal Pradesh pada 
thun 2007 dan pada tahun 2008, rel kereta api ini 
menjadi sebuah Situs Warisan Dunia, UNESCO.

Rel Kereta Api Bukit Matheran

Waktu terbaik untuk berkunjung – 

Maret hingga Juni

Sebuah rel kereta api warisan berliku setinggi 
dua kaki di Maharashtra, Rel Kereta Api Bukit 

Matheran mencakup jarak sejauh 21 km dari 
wilayah perbukitan Neral menuju Matheran 

di wilayah Barat Ghats. Dibangun oleh Abdul 
Hussein Adamjee Peebhoy, yang didanai oleh 

sang ayah, Sir Adamjee Peerbhoy, dan diawasi 
oleh insinyur konsultan Everard Calthrop dari 

Barsi Light Railway antara tahun 1901 dan 1907, 
projek ini diselesaikan dengan biaya 1.6 juta 
Rupee. Matheran, yang memiliki arti ‘hutan 

di atas’, adalah sebuah wilayah eko sensitif dan 
wisatawan yang mengunjungi tempat ini dapat 

berendam di pemandangan alam yang memikat. 
Perjalanan kereta api ini akan membawa anda 

melalui 281 tikungan zigzag dari Neral menuju 
puncak bukit Matheran.
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Rel Kereta Api Lembah Kangra

Waktu terbaik untuk berkunjung – 

September hingga Juni

Rel Kereta Api Lembah Kangra yang kurang 
terkenal di Himachal Pradesh membawa 
melalui lika-liku labirin dari perbukitan dan 
lembah. Direncanakan pada bulan Mei 1926 
dan disahkan pada tahun 1929, Rel Kereta 
Api Lembah Kangra di sub wilayah Himalaya 
memulai perjalanannya dari Pathankot di Punjab 
dan berakhir di Jogindernagar di Himachal 
Pradesh. Jalur rel kereta api yang melalui 993 
jembatan dan dua terowongan ini mencakup 
sebuah jarak sepanjang 164 km di sembilan dan 
20 menit.

Pemandangan ini dimulai setelah kereta api 
melaju di sepanjang Nurpur dengan apitan bukit 
di kedua sisi dan jangkauan Dhauladhar yang 
membuatnya mendapat keunggulan. Kemudian, 

kereta api ini berjalan melalui terowongan 
Dulatpur dan reruntuhan benteng tua Kangra. 
Sebagaimana kereta api ini melaju terus ke 
depan, para penumpang dapat berendam di udara 
segar dari pemandangan pinggiran kota dan 
melihat sekilas puncak putih bukit ini. Ketika 
kereta api ini memasuki wilayah Palampur, 
wangi pinus memenuhi udara dan kebun the 
memberikan sebuah pemandangan 
yang menyegarkan. Bagaimanapun, 
kereta api ini bergerak sangat 
lambat pada saat mencapai titik 
ketinggiannya, stasiun Ahju, pada 
ketinggian 1,290 m.

Kota bukit indah Kangra, 
pada ketinggian 773 m, dikelilingi 
dengan jangkauan Dhauladhar yang 
menakjubkan. Kota ini berlokasi 
di pertemuan dari Sungai Bener 
dan Majhi.
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teks  |  Mohona Banerjee

Dari kerajinan tangan dan konstruksi hingga manfaat pemulihan, 
bambu adalah bahan paling praktis yang bisa ditemukan di India 
dan memiliki sebuah rumah yang menawan di wilayah timur laut

Kisah bambu

Pada tahun 2004, Atal Bihari 
Vajpayee, mantan Perdana Menteri 
India, mengambil sebuah inisiatif 
untuk melanjutkan kasus bambu 
di negara ini pada Kongres Bambu 

Dunia ketujuh di New Delhi. Memimpikan 
bambu sebagai media perubahan, kayu orang 
wibawa ini diperkenalkan ke sebuah revolusi 
yang merubah kehidupan.

Bambu secara alami telah merasuk ke 
kehidupan sehari-hari penduduk wilayah 
timur laut India.

Misi Nasional terkait dengan Aplikasi 
Bambu yang ditemukan melalui sebuah 
survei bahwa bambu mencakup sekitar 12.8 
persen dari cakupan hutan India dan dua 
sepertiga dari pertumbuhan saham berlokasi 
di wilayah timur laut India. Mengingat akan 
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pertumbuhan yang besar dari bambu di 
wilayah ini, karpet tradisional bambu, 
papan lantai bambu, pelindung kepala, 
keranjang, perangkap ikan dan barang-
barang lainnya telah menemukan 
sebuah tempat di kehidupan sehari-
hari setelah pemerintah secara resmi 
mengakui potensi dari bambu dan 
memperkenalkannya ke pasar global.

Sumber daya hutan yang kaya 
di wilayah timur laur, khususnya di 
hutan dari perbukitan wilayah Mizo, 
Mikir, Nowgong dan  Lakhimpur, 
telah menghasilkan berbagai 
jenis bambu seperti Dalu banh 
(dinochloa gracilis) dan 
Muli banh (dendrocalamus 
strictus) yang dapat 
ditemukan masing-masing 

tutup air dengan tutup pipa bambu

atas: Sup hijau dengan rebung; 
kanan: topi jerami oriental
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di wilayah Kulsi dan Karimganj. 
Muli banh, dikarenakan 
tangkai dan batangnya yang 
kuat, digunakan untuk tujuan 
konstruksi khususnya membuat 
kerangka rumah, pagar dan tangga 
sementra Dalu banh, dengan 
kelembutannya, sangat cocok 
untuk membuat 
karpet dan kerajinan 
tangan dan juga 
membentuk bagian 
penting dari kuliner 
wilayah timur laut. 
Bagaimanapun, 
bambu tidak hanya 
terbatas untuk 
tujuan konstruksi 
dan pertanian.

Menarik, Assam merupakan 
salah satu wilayah di India yang 
memiliki jumlah maksimuk 
dari sumber daya untuk industri 
bambu untuk tumbuh, hampir 
sama dengan negara seperti 
Kanada, Norwegia dan Finlandia. 
Sekitar 50 jenis bambu tumbuh di 

Assam sendiri, dengan sebagian 
besar diproses sebagai kerajinan 
tangan seperti chalanis (ayakan) 
yang dijahit dengan setek bambu 
dalam pola saling-silang dan 
digunakan untuk mengayak beras 
atau daun teh.

Tripuran adalah wilayah 
lainnya yang 
dianggap sebagai 
rumah bambu. 
Hutan bambu 
di wilayah ini 
mencakup sekitar 
2,739 km persegi. 
Sesuai dengan 
data pemerintah, 
sekitar 2.76 juta 

keluarga di Tripura terlibat dalam 
usaha bambu. Selain memiliki 
aspirasi artistik yang terdapat 
dalam seni bambu, atap bambu 
modern, alas tirai berarut, lapisan 
papan dan perabotan bambu 
telah menemukan kesuksesan di 
bidang perdagangan dan ekologi 
sebagaimana bambu bertindak 

perangkap ikan 
bambu tradisional

Assam merupakan 
salah satu wilayah 

di India yang 
memiliki jumlah 
maksimuk dari 

sumber daya untuk 
industri bambu

  membantu mencegah erosi 
berkat sistem akar yang 
menyebar dan kanopi yang besar.

  memelihara tepi sungai dan 
bertindak sebagai penahan air 
yang mumpuni.

  membantu mengurangi polusi 
air sebagaimana bambu mampi 
menyerap jumlah nitrogen 
yang besar.

  menyerap karbon dioksida dan 
memproduksi lebih banyak 
oksigen dibandingkan pohon 
yang memiliki tinggi yang sama.

  bambu bias tumbuh di wilayah 
gersang dimana tanaman lain 
gagal untuk tumbuh dikarenakan 
kekeringan.

 perabotan rumah dan konstruksi

 bir, wine dan obat-obatan

  untuk papan bambu atau 
laminasi

  alat perkakas tahan lama dan 
alat musik

  untuk kerajinan tangan 
permadani, mainan dan aksesoris

 membuat arang  

Ciri-Ciri bambu

KeGunaan bambu
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sebagai pengganti yang lebih murah dan 
lebih baik dari pada kayu. 

Dengan bantuan dari Misi Bambu 
Tripura, penggantian dari sektor ini di 
wilayah tersebut menyaksikan 
sebuah peningkatan dari 27.90 
Rupee pada tahun 2006-2007 
menjadi 115.56 Rupee pada 
tahun 2012-2013. Peningkatan 
yang besar dalam ekonomi 
dengan bantuan bambu 
ini telah memuncak dalam 
konstruksi Taman Bambu di 
daerah pinggiran Agartala, 
ibukota Tripura.

Mengingat kegunaan praktis dari 
bambu, orang-orang di wilayah timur 
laut telah berinovasi dalam menggunakan 
bambu untuk membuat alat musik dan 

menggunakannya untuk mempertunjukkan 
tarian tradisional mereka! Di Nagaland, 
orang-orang menggunakan berbagai jenis 
bambu tipis untuk membuat organ mulut, 

seruling dan lengkungan 
biola – alat musik yang secara 
popular digunakan oelh Aos 
dari Nagaland. Juga, 
tarian Cheraw yang 
dipertunjukkan 
di Mizoram, yang 
melibatkan dua 
dua pasang dari 
papan bambu silang 
dan empat orang, 

merupakan salah satu tarian 
terkenal di wilayah timur laut 
India dan sebuah atraksi popular 
selama perayaan tertentu.

Suku mizo sedang mempertunjukkan tarian bambu – Cheraw – di perayaan Chapchar kut

orang-orang 
di wilayah 

timur laut telah 
berinovasi dalam 

menggunakan 
bambu untuk 

membuat 
alat musik
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Di balik hadirnya dalam film 3 Idiots, institusi SECMOL 
menjunjung tinggi berkat dari edukasi praktek untuk membangun 
sebuah masa depan yang berkelanjutan bagi murid-muridnya

Muncul dengan
penemuan
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Masih ingat tentang 
film India terkenal, 3 
Idiots, dimana teman-
teman dari Phunsuk 
Wangdoo mencari 

jejaknya di sebuah institusi edukasi tidak 
biasa di wilayah Leh-Ladakh? Wangdoo 
lebih percaya dalam mencari pengetahuan 
dari pada mencari status dan derajat, dan 
institusi ini bukan mimpi yang hanya di 
buat-buat di film Bollywood, tetapi sebuah 
struktur batu-bata tua berusia tiga dekade 
yang dapat difungsikan di Ladakh.

Didirikan pada tahun 1988 oleh sebuah 
grup dari mahasiswa Ladakh, Students’ 
Educational and Cultural Movement of 
Ladakh (SECMOL) telah berusaha untuk 
membentuk kembali sistem pemerintahan 
sekolah. Hal ini telah menjadi terkenal 
sebagaimana tempat ini berusaha untuk 
memberi pengetahuan praktek, lingkungan, 
sosial dan tradisional, nilai dan keahlian. 
Para siswa mempelajari nyanyian, tarian 
dan sejarah kuno Ladakh dan juga 
pengetahuan akademis modern di sebuah 
kampus yang diperkasai energi surya dan 
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berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para siswa SeCmol

diatur, dipelihara dan dijalankan sepenuhnya 
oleh mereka. Selama beberapa dekade yang 
lalu, kampus SECMOL telah berkembang 
menjadi sebuah eco-desa dimana para siswa, 
staff dan sukarelawan tinggal, bekerja dan 
belajar bersama.

Hampir 95 persen siswa 
gagal ujian kelas 10 tingkat 
negara setiap tahun. Untuk 
mengatasi masalah ini, SECMOL 
meluncurkan gerakan Operation 
New Hope (ONH) pada tahun 
1994, dalam kolaborasinya 
dengan departemen pendidikan 
negara, pemerintah lokal 
dan anggota masyarakat desa 
tersebut. Terdapat sebuah 
peningkatan yang jelas dari tahun 2003 hingga 
2006, sekitar 50 persen dari siswa sekolah 
pemerintah di kabupaten Leh lulus ujian 
matrikulasi yang baru-baru ini meningkat 
hingga lebih dari dua per tiga siswa yang lulus.

Kampus SECMOL yang diperkasai tenaga 

surya menggunakan listrik surya untuk 
penghangatan, keperluan listrik dan pompa. 
Panel fotovoltaik memproduksi energi listrik 
untuk pencahayaan, komputer dan TV. 
Tenaga simpanan baterai untuk malam hari 
dan hari berawan dengan generator kecil 

sebagai cadangan.
Fasilitas surya ini telah 

memungkinkan SECMOL untuk 
dengan sukses menjalankan 
program residensialnya setiap 
musim dingin selama 15 tahun, 
bahkan ketika tingkat suhu cuaca 
diluar turun hingga -25°C.

Jendela yang menghadap 
selatan ini menjaga bangunan 
ini tetap hangat (ketika matahari 

bergerak ke bawah langit arah selatan pada 
musim dingin). Rumah kaca di pasang pada sisi 
selatan pada musim ingin, dan dicabut selama 
musim semi untuk menghindari kelebihan 
panas. Cahaya langit ditutup dengan kaca 
atau plastik tembus pandang untuk menjaga 

kampus SECMOL 
telah berkembang 

menjadi sebuah 
eco-desa dimana 
para siswa, staff 

dan sukarelawan 
tinggal, bekerja dan 

belajar bersama
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Selebriti Kareena Kapoor dan Sharman Joshi selama pembuatan film Bollywood 3 Idiots

•	    Untuk mengorganisir komunitas 
desa terhadap partisaipasi 
konstruktif dalam menjalankan 
sekolah dengan membentuk 
Komunitas Pendidikan 
Desa (VEC)

•	    Untuk melatih para guru dalam 
metode pengajaran kreatif, 
berpusat pada siswa dan 
berbasis kegiatan sehingga 
membuat sekolah menjadi 
menyenangkan bagi anak-anak.

•	    Untuk menciptakan versi buku 
pedoman dan materi pengajaran 
yang relevan di Ladakh

•	  Untuk menggunakan faktor di 
atas guna menghidupkan kembali 
minat, memperkuat kepercayaan 
diri, dan meningkatkan dedikasi 
dari para guru sekolah Pemerintah

Tujuan OnH:

udara dalam rumah tetap hangat, dan dinding 
tanah dan lantai yang tebal serta insulasi 
di atap, dinding luar dan dibawah lantai 
dapat mencadangkan panas (massa suhu). 
Pencahayaan alami menghilangkan kebutuhan 
listrik selama siang hari.

Kebanyakan bangunan berada setidaknya 
tiga kaki dibawah permukaan tanah pada 
sisi utara, sebagaimana suhu bumi pada 
kedalaman tersebut secara relatif lebih hangat 
pada musim dingin dan lebih dingin pada 
musim panas. Tanah galian digunakan untuk 
membuat dinding bangunan, 
menjaganya tetap hangat selama 
musim dingin dan dingin pada 
musim panas.

Langit-langit, dinding 
bagian luar dan lantai 
diinsulasi, agar mampu 
melindungi para penghuni 
dari panas selama siang hari. 
Limbah kayu yang didapat 
selama konstruksi dipenuhi dibagian langit-
langit untuk menghentikan hilangnya 
udara panas. Lapisan atas kerikil dan semen 
berfungsi sebagai penampungan panas. 
Jarak antara dinding ini dipenuhi dengan 

abu gergaji, serbuk kayu atau terkadang 
kertas dan sampah plastik seperti botol 
atau plastik tas. Sesekali, kotoran sapi 
digunakan sebagai sebuah plaster insulasi.

Pasokan air minum datang dari 
sebuah sumur gali sedalam 
130 kaki. Panel surya 
mentenagai pompa listrik 
yang mengisi penampungan 
air domestik. Dua pemasak 
listrik berkonsentrasi energi 
surya memasak makanan 
bagi penghuni SECMOL dan 
reflektor parabola besar yang 
dibuat dari cermin biasa, 

memfokuskan sinar matahari ke sebuah 
reflektor sekunder di bawah pot di dapur. 
Desain ini memberikan panas sebanyak 
pembakaran gas dan menghemat banyak 
uang serta ramah lingkungan.

Langit-langit, 
dinding bagian luar 

dan lantai diinsulasi, 
agar mampu 

melindungi para 
penghuni dari panas 

selama siang hari
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Saat ini, dunia fashion telah 
melewati batas negara, budaya dan 
kepercayaan, dan berevolusi menjadi 
satu gaya universal. Kecocokan 
dan keterampilan adalah apa yang 

terlihat penting bagi para fashionistas dunia 
dan bahkan selebriti, termasuk mereka dari 
kalangan Hollywood dan politisi, yang tidak 
berpikir dua kali sebelum memamerkan karya 
desainer India dalam acara-acara penting.

Mantan Ibu Negara AS, Michelle Obama 
mengejutkan India dengan hadir di New 
Delhi pada tahun 2015 dengan mengenakan 
sebuah desain Bibhu Mohapatra yang lahir dari 
Rourkela. Istri bangsawan Cambridge, Kate 
Middleton, mengejutkan satu dan semuanya 
dengan mengenakan sebuah pakaian Anita 
Dongre warna-warni yang semarak selama tur 
Indianya pada tahun 2016. Desainer pakaian 
pria asal Mumbai, Troy Costa, menjadi nama 
terkenal setelah Perdana Menteri Narendra 
Modi memamerkan desainnya selama tur 
AS tahun 2014. Aktor internasional dan 

penyanyi seperti Lady Gaga, Jennifer Lopez, 
Lupita Nyong dan rekan selebriti lainnya telah 
menyemarakkan karya para desainer India.

Jadi, apa yang membuat selibriti tersebut 
memilih desainer India dibandingkan merek-
merek internasional? Dongre, salah seorang 
fashion desainer terkenal India, mengatakan, 
“Bukan hanya selebriti tetapi bahkan wanita 
sehari-hari yang berkunjung dan memiliki 
akses ke banyak merek-merek internasional, 
juga memilih untuk berinvestasi dalam merek-
merek India. Sejarah dan warisan dari pakaian 
India membuatnya unik di mata dunia. Ketika 
para desainer mengkombinasikan siluet yang 
diolah kembali dengan tekstil tradisional dan 
kerajinan tangan yang kaya, hasilnya sangat 
tidak dapat ditiru. Itulah apa yang membuat 
pribadi ikonik memilih merek-merek India.”

Popularitas hasil dari para desainer kami 
telah mengangkat derajat India menjadi lebih 
tinggi. Desainer berbasis New York kelahiran 
Mumbai, Naeem Khan, desainer favorit 
Michelle Obama selama delapat tahun, telah 

teks  |  Pooja Kulkarni

Kami menelusuri bagaimana fashion desainer India memperelok para selebriti 
dari seluruh dunia dan, dalam prosesnya, sekaligus mendefinisikan kembali 
khasnya tekstil dan tenun India

Selebriti dunia menyemarakkan

desain India
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mengatakan dalam sebuah interview 
online, “Ketika Bu Obama memilih salah 
satu kreasi saya untuk dipakai dalam 
makan malam di Gedung Putih pada 
tahun 2009, saya terkejut. Semua yang 
terjadi disini menjadi viral. Baginya 
memilih merek saya dan menempatkan 
saya di panggung dunia dan saat ini apa 
yang telah terjadi pada merek ini adalah 
sesuatu hal yang menakjubkan. Ini penting 
mengingat bagaimana ia sebenarnya telah 
menghidupkan dan menempatkan para 
desainer di tempat terdepan. Kekuatan 
dukungan selebriti itu sangat penting. 
Saya dapat mengatakan bahwa 90 persen 
pengakuan dari merek saya datang dari para 
selebriti yang mengenakan karya saya.”

Ini adalah pendekatan umum para 
desainer yang membawa mereka muncul 
dengan desain kontemporer dengan 
ketertarikan universal. Menurut desainer 
Troy Costa, mencampurkan berbagai 
berbagai tampilan adalah langkah yang 
maju. “Saya percaya jika anda ingin menjadi 
bagian dari ruang internasional, anda harus 
berpakaian sesuai. Apakah anda melihat 
orang Jepang mengenakan sebuah kimono 
dalam konteks internasional? Pada sebuah 
panggung internasional, saya merasa 
sebuah tampilan tradisional adalah pilihan 
yang paling tepat,” katanya kepada sebuah 
majalah mingguan gaya hidup. Dongre 
menambahkan, “Fashion telah secara 
alami berevolusi untuk memproduksi gaya 
yang lebih dengan tampilan global. Juga, 

mantan ibu negara 
aS, michelle obama 
dan istri bangsawan 
Cambridge, kate 
middleton, sedang 
mengenakan desain 
karya naeem khan
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teknologi sedang membuat hampir seluruhnya 
dapat diakses kepada semua orang. Sama seperti 
kita memakai merek internasional disini, merek 
kita sedang dipakai oleh orang-orang di seluruh 
dunia. Kami bekerja dengan tekstil India dan 
teknik bordir. Setiap musim 
kami menemukan kembali siluet 
untuk memberikannya sebuah 
tampilan kontemporer.”

Dalam proses ini, para desainer 
sedang menemukan kembali tekstil 
India. Untuk sebuah pertunjukan 
fashion di New York, Khan 
menciptakan 39 tampilan yang 
terinspirasi dari motif seni tubuh 
India dan pola paisley. Berbicara tentang hal 
ini, ia lalu mengatakan kepada majalah harian 
terkemuka New York, “Semua berbicara tentang 
kemerosotan dan debu di India. Lingkaran putih 
dan titik pada beberapa pakaian merupakan 
pola Sadhus yang digunakan di tubuh mereka. 

Saya melihat kehidupan persukuan di India 
dan membuatnya megah dengan menggunakan 
kain yang mewah. Ini merupakan aspek debu. 
Pola paisley pada beberapa dari potongan ini 
merepresentasikan kemerosotan di India. Jadi 

saya mengambil satu elemen dari 
dua sisi dan menciptakan sebuah 
koleksi darinya.”

Pada akhirnya, ini adalah 
pekerjaan cinta. “Proses desain ini 
biasanya dimulai dari sebuah fantasi, 
dengan ide yang saya mimpi dan 
visualisasikan. Ide-ide ini menjadi 
kenyataan dengan memberikan 
berbagai bahan bersama-sama, dari 

gaya hidup, usia dan tampilan gender, hingga 
tekstur dan bordir yang kami ciptakan dalam 
perusahaan keluarga kami. Kemudian tambahkan 
90 hari, dan beberapa koki fashion di studio 
Naeem Khan, lalu pada akhirnya menjadi sebuah 
masakan keindahan, cinta dan kerajinan

Ini adalah 
pendekatan umum 

para desainer 
yang membawa 
mereka muncul 
dengan desain 
kontemporer

dari atas: desainer fashion bibhu mohapatra, naeem khan, troy Costa dan anita dongre
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Dari debutnya di film Ghashiram Kotwal hingga sukses 
cinematiknya di Hollywood, aktor kawakan Om Puri meninggalkan 
tanda yang tidak terhapuskan di wajah sinema India dalam karir 
yang telah berjalan lebih dari tiga dekade

teks  |  Nandini D Tripathy

Bintang tidak

biasa

Katanya, akting adalah 
tentang menghias diri anda 
di sebuah karakter. Ketika 
Om Puri memerankan 
inspektur pengganti Anant 

Velankar di Govind Nihalani’s Ardh Satya 
(1983), ia mewakili sebuah 
kenyataan di tahun 1980-an 
yang melihat sebuah negara 
yang sedang memulihkan 
diri dari status Darurat 
dan mencari rasa baru dari 
idealisme. Ia merupakan wajah 
dari setiap orang – biasa, 
familiar, berdiri melawan pemerasan – dan 
menjadi pemuda yang marah di tahun 
80-an. Jauh sebelum ia menemukan posisi 
yang cocok sebagai pahlawan luar biasa 
di sinema Hindi, Puri telah menemukan 
panggilan sebenarnya di dunia teater – dan 

perjalanannya telah dimulai di kota tempat 
tinggalnya, Punjab.

“Om adalah salah satu anggota yang 
paling rajin dari kelompok dramawan 
Punjabi, Harpal tiwana, Punjab Kala 
Manch, di Patiala, selama hari-harinya di 

perkuliahan,” kata Naseeruddin 
Shah yang merupakan teman 
sekelas Puri dalam perjalanan 
karir menyempurnakan 
kerajinannya – Sekolah Drama 
Nasional, Delhi. Dan saya tidak 
terkejut mendengar hal itu 
karena ia tetap seperti itu di 

NSD, dimana kami bertemu di tahun1970. 
Ia langsung mengejutkan saya akan wajah 
luar biasanya dan menginspirasi saya 
dalam rasa kekaguman. Ia merupakan 
aktor yang paling ikhlas, rajin dan sangat 
hati-hati di kelas kami. Ia bekerja keras 

Om Puri melatih 
kemampuan 
aktingnya di 

Sekolah Drama 
Nasional
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aktor om puri, manish dayal dan helem mirren dalam sebuah adegan dari film the hundred-foot Journey

dalam hal apapun – dari ekspresi dan diksi 
dalam menu di ruang makan dan berlagak 
seperti ayah sang pengantin wanita dengan 
menanyakan setiap orang, bagaimana 
makanannya! Itulah Om. Bersifat universal, 
tidak melakukan kontroversi 
dan sangat rendah hati. 
Saya merupakan lawan yang 
tepat untuk hal itu. Ebrahim 
Alkazi akan menyatakan 
contohnya kepada saya dan 
di akhir tiga tahun ini, saya 
menyadari sejauh mana Om 
telah berkembang sebagai 
seorang aktor dan sesedikit apa yang saya 
telah dapat.”

Aktor sekaligus sutradara, MK 
Raina, senior Puri dan Shah di 
NSD, mengingatkan kembali bahwa 
mendefinisikan kembali karakteristik 

merupakan keserhanaanya. “Ini adalah 
kekuatan terbesar, bersama dengan 
keyakinannya bahwa ia mampu melakukan 
apapun jika ia bekerja keras. Ia akan pergi 
ke open air teater pagi hari, sebelum 

kebanyakan orang bahkan 
bangun, ia berlatih kemampuan 
berbicaranya. Beberapa dari 
pertunjukan terbaiknya di 
panggung adalah lakon yang ia 
mainkan di NSD,” kenangnya. 

Sementara debut sinematik 
Om Puri bersama film Marathi, 
Ghashiram Kotwal, bagian 

pertamanya di film Hindi memimpin 
sinema New Wave India di tahun 1970-an 
dan 80-an, sebuah gerakan kreatif dimana 
ia ditemani oleh rekannya, Shabana Azmi, 
Smita Patil dan Naseeruddin Shah. “Om, 
Naseer, Shabana dan Smita mewakili 

debut sinematik 
Om Puri 

bersama film 
Marathi, 

Ghashiram 
Kotwal
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Sebuah adegan dari film the City of Joy

banyak hal, tetapi di atas itu semua mereka 
mewakili puisi kebenaran,” kata sutradara 
Sudhir Mishra, yang bekerja dengan Puri 
di filmnya tahun 1992, Dharavi. “Saya 
pribadi merasa Dharavi adalah pertunjukan 
Om terbaik. Ia memiliki penampilan yang 
tidak pernah menarik perhatian kepadanya 
dengan cara yang menghalangi cerita.” 
Aktor Manoj Bajpayee, yang bekerja 
bersama Puri di film seperti Ghaath (2000) 
dan Chakravyuh (2012) menemukan 
terjemahan sang aktor sebagai Lahanya 
Bhiku di film Govind Nihalani, Aakhrosh 
(1980) pertunjukannya yang paling menarik. 
“Ini adalah sesuatu yang setiap aktor harus 
lihat dan pelajari. Ia menegaskan tipe dari 
akting yang sepenuhnya merubah wajah dari 
sinema mainstream India pada waktu itu, 
dan menginspirasi generasi saya, ia beropini.

Puri menghidupkan setiap karakter yang 

ia perankan. Komedi pujaan gelap tahun 
1983, Jaane Bhi Do Yaaro menampilkannya 
sebagai seorang pembangun korup, Ahuja 
dan talentanya dalam improviasi komikus 
bersinar pada saat itu. Ini merupakan 
tanda dari kecakapannya, dan diikuti oleh 
berbagai peran komikus (Chachi 420, 
East Is East dan lebih banyak lagi) dimana 
Puri melakonkan pertunjukkan luar 
biasa sebagai komikus. Shah mengatakan, 
“Adegan peti jenazah abadi – sebagian besar 
adegannya tidak dipersiapkan oleh Om! Ia 
membuat karakter tersebut hidup dan tidak 
ada yang menyangka sesuatu seperti itu 
terjadi padanya setelah melihat Ardh Satya 
atau Aakrosh.”

Tahun-tahun berikutnya, Om Puri 
mencoba-coba tidak hanya melakonkan 
sinema mainstream Hindi tetapi juga 
membuat sebuah pencapaian di industri film 
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Sebuah adegan dari film hollywood tahun 1996, the ghost in the darkness, puri membagikan sebuah bingkai kepada val kilmer

Hollywood dan Inggris, menerika sebuah 
penghargaan Order of the British Empire 
pada tahun 2004 atas kontribusinya kepada 
sinema Inggris dengan film seperti My Son 
The Fanatic dan East is East. Di 
Hollywood, film seperti City of 
Joy, Wolf, Charlie Wilson’s War 
dan baru-baru ini, The Hundred 
Food Journey, membangunnya 
sebagai seorang aktor yang 
tidak terlupakan. Artis, Juhi 
Chawla, yang melakukan 
penampilan sebagai tamu di 
film The Hundred Foot Journey sebagai istri 
Puri, adalah kerendahal hati dan sensitivitas 
sang aktor terhadap kamera yang membuat 
sebuah kesan kepadanya. “Unit ini datang 
ke Mumbai setelah kebanyakan filmnya 

dibuat. Saya sedikit canggung karena setiap 
orang mengenal satu sama lain dan saya 
satu-satunya yang asing. Tetapi Om Puri 
membuat semuanya tenang dengan duduk 

dan berbicara denganku,” ia 
berbagi.

Dalam sebuah tweet yang 
dipos pada bulan Desember 
2016 silam, sekitar sebulan 
sebelum kepergiannya yang 
tiba-tiba, Om Puri menuliskan, 
“Saya tidak memiliki penyesalan 
sedikitpun. Saya telah 

melakukan apapun yang saya bisa. Saya tidak 
memiliki wajah yang konvensional, tetapi 
saya telah melakukan yang terbaik, dan saya 
bangga akan hal itu.”

Puri sama 
terkenalnya 

di Hollywood 
dimana ia 
muncul di 

sejumlah film
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KulIner

Kashayam: ramuan
 kehidupan

Berbagai minuman berbahan alami telah menemukan 
jalan mereka dari naskah-naskah mitos dahulu kala 
hingga kegunaan umum saat ini, mampu meningkatkan 
kesehatan dengan cara alami

teks  |  Madhulika Dash
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Bhaang, sebuah 
minuman Holi 
terkenal saat 

ini, adalah salah 
satu kashayam 

tertua yang 
terkenal mampu 
mengobati rasa 

sakit

Bulan November 2015. 
Pemerintah Tamil Nadu 
menghadapi sebuah situasi 
yang mengerikan. Hutan yang 
tidak berhenti menyebabkan 

peningkatan dari kasus demam dan 
ancaman dengue. Tempat ini ditetapkan 
menjadi status darurat sebagaimana 
NGO dan pusat-pusat medis siap untuk 
menyebarkan obat-obatan, termasuk 
Ayurveda. Dalam waktu singkat, total 
17,500 orang termasuk 8,742 siswa dari 21 
sekolah diatur dalam dosis ini. Seberapa 
efektifkah pembubaran seperti ini 

dilakukan? Dengan Nilavembu 
kashayam, salah satu dari 
yang tertua, dan obat resmi 
Ayurveda yang sejak berabad-
abad telah menjadi sebuah 
minuman kesehatan efektif 
untuk mengobati demam 
tinggi dan kondisi gejala 
semacam dengue.

Kashayam adalah sebuah 
nama untuk campuran 
yang dapat menjamin 

kesehatan dan dapat digunakan sebagai 
obat. Juga disebutkan dalam Ayurveda, 
kashayam telah ada sejak permulaan abad 
sebagaimana biasa kita sebut dengan 
dadima ke nuskhe (pengobatan sang nenek), 
dan sama efektifnya seperti kashayam yang 
ada di zamannya. Susu jahe atau “susu emas” 
sebagaimana orang Barat menyebut, adalah 
salah satu contoh terbaik dari kashayam.

Meskipun para puris tidak menyebut 
minuman kesehatan berbahan susu 
sebagai kashayam, mengingat diktat dari 
Ayurveda yang mengetahui pembuatan 
dari kashayam dengan mendidihkan 

minuman tradisional india (atas 
ke bawah) jahe dan susu, jus amla 
dan rasam
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ramuan dalam air hingga ramuan ini berkurang 
hingga seperempat dari jumlah semula; Charak 
Sahmita, buku operasi dan obat dari India kuno, 
mengklaim hal yang sebaliknya. Menurut buku 
ini, semua minuman yang dapat 
memperoleh properti sehat dari 
sebuah ramuan khusus, sayuran, 
daun, butir padi atau lentil dan 
mudah di cerna dapat disebut 
sebuah kashayam. Bahkan, 
naskah-naskah kuno berbicara 
tentang minuman yang dibuat 
dari sattu (tepung yang dibuat 
dari gram panggang) dan bahkan 
cannabis yang pernah digunakan 
untuk mengobati orang banyak 
dari penyakit-penyakit umum. 
Bhaang, sebuah minuman 
terkenal yang disediakan selama perayaan Holi, 
faktanya, adalah salah satu resep kashayam 
berbahan cannabis yang terkenal mampu 
membuat kebas rasa sakit.

Di samping itu, sattu adalah salah satu obat 
yang memiliki keunggulan, dan digunakan 
untuk mengobati Gautam Buddha dan biksu-
biksu lainnya. Varanadi kashayam merupakan 

minuman kesehatan lain 
yang masih digunakan untuk 
mengobati berbagai kondisi sakit 
seperti sakit kepala, obesitas dan 
lemahnya sistem pencernaan. 
Minuman campuran madu, jahe 
dan lemon yang terkenal akan 
kehebatan untuk menurunkan 
berat badan, disebut-sebut sebagai 
versi sederhana dari kashayam 
yang berusia 4,000 tahun ini. 
Contoh lain dari mocktail 
kesehatan kuno ini adalah rasam. 
Masakan berbahan sup yang 

enak dari India selatan ini merupakan salah satu 
jenis kashayam yang dibuat untuk memulihkan 
kekuatan dan imunitas.

Dalam daftar sekitar 3,000 obat kesehatan 

Minuman campuran 
madu, jahe dan lemon 

yang terkenal akan 
kehebatan untuk 

menurunkan berat 
badan, disebut-

sebut sebagai versi 
sederhana dari 
kashayam yang 

berusia 4,000 tahun 
ini

(kiri ke kanan) aam panna, jus wortel dan mentimun
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KasHayam vs obaT moDern: 
mana yanG LebiH efeKTif?

Sementara ayurdeva dan obat modern 
dianggap sebagai aliran efektif dari 
pengobatan, kata dr Rahul dogra 

(spesialis ayurdeva, kairali), “setiap 
dari mereka memiliki keuntungan dan 

kerugian tersendiri ketika dihubungkan 
dengan ‘keharusan’ sebuah pengobatan. 

Sementara obat modern lebih efektif untuk 
melegakan secara instan, keuntungan 

dari ayurdeva adalah pencegahan jangka 
lama karena pengobatan ini mampu 

menghilangkan akar penyebab dari pada 
gejala tiba-tiba.”

bagaimanapun, ketika dihubungkan 
dengan kashayam dan farmasi modern, 
kekuatan zaman masih sama efektifnya 
dengan kekuatan modern. “kashayam 
mengandung sifat ramuan aktif yang 
mudah larut dalam air. Sebagaimana 

komponen larut air ini siap untuk diserap 
dari usus, kashayam dapat bekerja sama 

efektifnya dengan obat-obat alopati,” 
tambah dr dogra.

yang disebut dalam Charak Samhita dan 
pada kahirnya dimasukkan dalam praktik 
dari Ayurdeva adalah Amruthotharam 
kashayam, sebuah masakan kesehatan 
klasik yang mampu mengobati demam 
parah, sembelit dan kurang nafsu makan. 
Lebih kurang mirip dengan Abhiyangam, 
sebuah minyak urut tradisional yang 
digunakan untuk menyesuaikan 
doshas di badan kita, Amruthotharam 
dirancang menjadi garis pertama dari 
kesehatan dan penyembuhan. Tetapi 
kashayam digunakan secara luas dalam 
bidang kesehatan, dan pada akhirnya 
menginspirasi minuman-minuman 
penyegar. Alasan atas transisi ini, kata 
para ahli, adalah bahwa 
dokter-dokter kuno 
menyadari kemampuan 
tubuh manusia dalam 
menyerap nutrisi ketika 
tidak hanya dicerna tetapi 
juga ketika diberikan dengan 
memecah komplek alami 
dari properti ini menjadi 
elemen-elemen yang lebih 
kecil sehingga mampu bereaksi lebih 
cepat. Kashayam dibuat dari ramuan segar 
dan bahan lain untuk memungkinkan 
keuntungan dari produk-produk supaya 
diserap oleh tubuh dengan lebih baik dan 
lebih cepat.

Faktanya, selama zaman Mauryan, 
yang menyaksikan kemunculan dari 
minuman penyegar, prinsip dasar yang 
diikuti dipinjam dari kashayam. Hal ini 
mampu menjamin minuman tersebut 
tidak hanya terasa enak tetapi juga bebas 
dari racun.

Sebuah kisah rakyat menyebut 
bagaimana Chanakya menggunakan 
kashayam untuk meningkatkan imunitas 
kaisar Chandragupta terhadap racun 

Susu jahe 
adalah 

salah satu 
contoh paling 
berhubungan 

dengan 
kashayam
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dengan memberikan sang raja dosis kecil 
dari makanan khusus ramuan pencernaan. 
Dikatakan bahwa pengatur strategi memiliki 
sebuah tim yang terdiri dari doctor untuk 
mempelajari tentang efek racun dan obatnya. 
Kisah lain berbicara tentang 
bagaimana kaisar Harshvardhan 
memperkenalkan sebuah minuman 
harian bagi para siswa untuk 
mengurangi rasa lesu.

Minuman ini dianggap sangat 
mirip dengan teh herbal di zaman 
modern. Kada (minuman obat 
buatan rumah untuk mengobati 
batuk dan pilek) adalah kashayam 
lain yang terkenal. Dikatakan di zaman kuno 
dan pertengahan, raja-raja India menjaga sebuah 
rombongan pasukan berkuda dan hakim untuk 
mengembangkan kashayam guna mengobati 
masalah-masalah kesehatan. Setiap perubahan 

musim atau permulaan perang berarti 
menandai sesi yang panjang dengan rakhbadar 
(ketua masak kerajaan) dan doctor yang akan 
menemukan ramuan, rempah-rempah, tanaman 
dan kashayam yang lebih baru yang dapat 

diberikan kepada sang raja untuk 
mempersiapkannya menghadapi 
pertualangan selanjutnya.

Kegunaan 
dari batang, akar, 
daun dan serbuk 
sari dari sebuah 
tanaman dalam 
masakan muncul 
sebagai sebuah 

hasil dari kashayam yang 
mendukung kaisar dalam 
memeliharan komandonya: baik 
dalam situasi perang maupun 
mengatur keluarga.

Chanakya 
menggunakan 

kashayam untuk 
meningkatkan 

imunitas kaisar 
Chandragupta 
terhadap racun

kiri ke kanan: daun neem yang telah dicampur dan dialu dengan pasta neem, dan teh herbal dengan mint yang menyegarkan
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Penghargaan Padma
Sebuah intipan sejenak ke sistem 
penghargaan ini, sebuah pengakuan 
khusus dari pemerintah Republik India
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PaDma aWarDees 2017
Padma Vibhushan

Name Field State
Shri kJ yesudas art – music kerala

Sadhguru Jaggi vasudev others – Spiritualism tamil nadu

Shri Sharad pawar public affairs maharashtra

Shri murli manohar Joshi public affairs uttar pradesh

prof. udipi Ramachandra Rao Science & engineering karnataka

late Shri Sunder lal patwa (posthumous) public affairs madhya pradesh

late Shri pa Sangma (posthumous) public affairs meghalaya

Padma Bhushan

Name Field State
Shri vishwa mohan bhatt art – music Rajasthan

prof. (dr) devi prasad dwivedi literature & education uttar pradesh

Shri tehemton udwadia medicine maharashtra

Shri Ratna Sundar maharaj others – Spiritualism gujarat

Swami niranjana nanda Saraswati others-yoga bihar

h.R.h. princess maha Chakri Sirindhorn 
(foreigner)

literature & education thailand

late Shri Cho Ramaswamy 
(posthumous)

literature & education – 
Journalism

tamil nadu

Padma Shri

Name Field State
Smt. basanti bisht art-music uttarakhand

Shri Chemanchery kunhiraman nair art-dance kerala

Smt. aruna mohanty art-dance odisha

Smt. bharathi vishnuvardhan art-Cinema karnataka

Shri Sadhu meher art-Cinema odisha

Shri t k murthy art-music tamil nadu

Shri laishram birendrakumar Singh art-music manipur

Shri krishna Ram Chaudhary art-music uttar pradesh

Smt. baoa devi art-painting bihar

Shri tilak gitai art-painting Rajasthan

dr prof. aekka yadagiri Rao art-Sculpture telangana

Shri Jitendra haripal art-music odisha

Shri kailash kher art-music maharashtra

Smt. parassala b ponnammal art-music kerala

Smt. Sukri bommagowda art-music karnataka

Shri purushottam upadhyay art-music gujarat

Smt. anuradha paudwal art-music maharashtra

Shri Wareppa naba nil art-theatre manipur

Shri tripuraneni hanuman Chowdary Civil Service telangana

Shri t.k. viswanathan Civil Service haryana

Shri kanwal Sibal Civil Service delhi

Shri birkha bahadur limboo muringla literature & education Sikkim

Smt. eli ahmed literature & education assam

dr narendra kohli literature & education delhi

prof. g. venkatasubbiah literature & education karnataka

Shri akkitham achyuthan 
namboothiri

literature & education kerala

Shri kashi nath pandita literature & education Jammu & kashmir

Shri Chamu krishna Shastry literature & education delhi

Shri harihar kripalu tripathi literature & education uttar pradesh

Shri michel danino literature & education tamil nadu

Shri punam Suri literature & education delhi

Shri vg patel literature & education gujarat

Smt. eli ahmed literature & education assam
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Pemerintah India, pada 
rekomendasi Komite 
Penghargaan Padma, yang 
didasari oleh Perdana Menteri 
– diketuai oleh Sekretaris 

Kabinet dan Keamanan Negara, Sekretaris 
Presiden dan beberapa tokoh-tokoh 
terkenal, memberi penghargaan kepada 
beberapa orang dengan kehormataan 
khusus di malam Hari Republik setiap 
tahun. Ini adalah penghargaan sipil dimana 
pemerintah memberi kehormatan kepada 
warganya atas pelayanan luar biasa di 
setiap bidang usaha mereka. Rekomendasi 
dari komite ini di berikan kepada Perdana 
Menteri dan Presiden India untuk 
dimintai persetujuan.

Sejarah dan revelansi

Diinstitusikan pada tahun 1954, dua 
penghargaan sipil ini adalah Bharat Ratna 
dan Padma Vibushan. Dahulu terdapat tiga 
kelas yaitu, Pahela Varg, Dusra Varg dan 
Tisra Varg. Penghargaan berikut dinamai 
sebagai Padma Vibushan, Padma Bhushan 
dan Padma Shri pada tanggal 8 Januari 
1955. Padma Vibushan ini diberikan 
untuk pelayanan luar biasa dan unggulan, 
Padma Bhushan bagi pelayanan unggulan 
dari perintah tinggi dan Padma Shri bagi 
pelayanan unggulan di berbagai bidang.

Penghargaan Padma

Setiap orang tanpa perbedaan dasar 
ras, pekerjaan, posisi atau gender 
memenuhi syarat untuk penghargaan 
ini. Bagaimanapun, pegawai pemerintah 
kecuali dokter dan ilmuan tidak memenuhi 
persyaratan. Penghargaan ini diberikan 
kepada disiplin ilmu sebagai berikut:
Seni – musik, lukis, pahat, fotografi, sinema 
dan teater.
Pekerjaan sosial – pelayanan sosial 
dan sukarela, kontribusi kepada proyek 
komunitas.
Masalah publik – hukum, kehidupan 
publik, politik.
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dr narendra kohli literature & education delhi

prof. g. venkatasubbiah literature & education karnataka

Shri akkitham achyuthan namboothiri literature & education kerala

Shri kashi nath pandita literature & education Jammu & kashmir

Shri Chamu krishna Shastry literature & education delhi

Shri harihar kripalu tripathi literature & education uttar pradesh

Shri michel danino literature & education tamil nadu

Shri punam Suri literature & education delhi

Shri vg patel literature & education gujarat

Smt. v koteswaramma literature & education andhra pradesh

Shri balbir dutt
literature & education-
Journalism

Jharkhand

Smt. bhawana Somaaya
literature & education-
Journalism

maharashtra

Shri vishnu pandya
literature & education-
Journalism

gujarat

dr Subroto das medicine gujarat

dr (Smt.) bhakti yadav medicine madhya pradesh

dr mohammed abdul Waheed medicine telangana

dr madan madhav godbole medicine uttar pradesh

dr devendra dayabhai patel medicine gujarat

prof. harkishan Singh medicine Chandigarh

dr mukut minz medicine Chandigarh

Shri arun kumar Sharma others-archaeology Chhattisgarh

Shri Sanjeev kapoor others-Culinary maharashtra

Smt. meenakshi amma others-martial art kerala

Shri genabhai dargabhai patel others-agriculture gujarat

Shri Chandrakant pithawa Science & engineering telangana

prof. ajoy kumar Ray Science & engineering West bengal

Shri Chintakindi mallesham Science & engineering andhra pradesh

Shri Jitendra nath goswami Science & engineering assam

Shri daripalli Ramaiah Social work telangana

Shri girish bhardwaj Social work karnataka

Shri karimul hak Social work West bengal

Shri bipin ganatra Social work West bengal

Smt. nivedita Raghunath bhide Social work tamil nadu

Shri appasaheb dharmadhikari Social work maharashtra

baba balbir Singh Seechewal Social work punjab

Shri virat kohli Sports-Cricket delhi

Shri Shekar naik Sports-Cricket karnataka

Shri vikasa gowda Sports-discus throw karnataka

Smt. deepa malik Sports-athletics haryana

Shri mariyappan thangavelu Sports-athletics tamil nadu

Smt. dipa karmakar Sports-gymnastics tripura

Shri p R Shreejesh Sports-hockey kerala

Smt. Sakshi malik Sports-Wrestling haryana

Shri mohan Reddy venkatrama 
bodanapu

trade & industry telangana

Shri imrat khan (nRi/pio) art-music uSa

Shri anant agarwal (nRi/pio) literature & education uSa

Shri h.R. Shah (nRi/pio)
literature & education-
Journalism

uSa

late (Smt.) Suniti Solomon
(posthumous)

medicine tamil nadu

Shri asoke kumar bhattacharyya
(posthumous)

others-archaeology West bengal

dr mapuskar (posthumous) Social work maharashtra

Smt. anuradha koirala (foreigner) Social work nepal

Penghargaan
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Ilmu pengetahuan dan teknik – teknik 
luar angkasa, ilmu pengetahuan nuklir, 
TI, penelitian dan pengembangan dalam 
subjek ilmu pengetahuan dan terkait.
Perdagangan dan industri – banking,
Obat-obatan – penelitian medis, 
spesialisasi dalam bidang pengobatan.
Sastra dan pendidikan – jurnalisme, 
mengajar, sastra, puisi, promosi 
pendidikan, promosi sastra, dan 
reformasi pendidikan.
Pelayanan sipil – keunggulan dalam 
administrasi dll. oleh pegawai pemerintah.
Olahraga – olahraga populer, atletik, 
pertualangan, yoga gunung.
Lain-lain – penyebaran budaya India, 
perlindungan hak manusiam, konservasi 
satwa liar.

Penghargaan ini diberikan dengan 
anumerta hanya dalam beberapa kasus 
yang dipertuntukkan. Penghargaa 
ini diberikan oleh Presiden dan para 
pemenang diberikan sebuah sertifikat 
dan sebuah medali. Jumlah total dari 
penghargaan yang diberikan dalam 
setahun (termasuk penghargaan anumerta 
dan kepada NRI/warga asing/OCI) tidak 
lebih dari 120.

Kriteria seleksi

Pemerintah mengundang rekomendasi 
dari seluruh pemerintah wilayah, 
kementrian/departemen kepemerintahan, 
para pemenang Bharat Ratna dan 
Padma Vibhusan dan beberapa Institusi 
Unggulan. Rekomendasi yang datang 
dari kementrian pusat/wilayah, kepala 
menteri/gubernur, MP, dan juga 
individu pribadi dan badan lembaga juga 
ditempatkan ke Komite Penghargaan 
Padma, yang mempertimbangkan secara 
final penghargaan sekali seumur hidup 
ini kepada  individu ketika diseleksi. 
Seharusnya ada elemen pelayanan publik 
dalam pencapaian perorangan untuk 
dipilih. Orang-orang yang dipilih untuk 
penghargaan ini juga diarahkan untuk 
melakukan verifikasi.

Source: www.padmaawards.gov.in
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01 Step  
Click on “Register 
(new user)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “track 
grievances Status” link 
to view latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “activation” 
link sent in email (or 
otp sent in SmS to 
indian mobile holders) 
to activate the account.

03 Step  
log in to the 
Consular grievances 
monitoring System 
(madad). 04 Step  

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

ConsuLar GrievanCes  
moniTorinG sysTem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

INDONESIAN
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