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FESTIVAL MOATSU 
Dirayakan oleh suku Ao dari kota 
Nagaland di Timur Laut India, Festival 
Moatsu merayakan akhir musim 
perkebunan. Anda akan menyaksikan 
tarian dan nyanyian dengan orang-orang 
yang memakai pakaian terbaik mereka, 
duduk di sekitar api, dan menikmati 
makanan mewah.

KAPAN: Minggu pertama bulan Mei
DIMANA: Perdesaan Mokokchung lebih 
spesifiknya di Chuchuyimlang, Nagaland

FESTIVAL MUSIM PANAS MT ABU
Festival Musim Panas Mt Abu dimulai dengan 
nyanyian balada dan diikuti oleh tarian 
penduduk lokal dan permandangan kembang 
api. Festival ini menawarkan kegiatan 
olahraga seperti balap perahu di Danau 
Nakki dan lomba skating. Puncak festival ini 
adalah pertunjukkan Sham-e-Qawwali yang 
menampilkan qawwal terbaru di India

KAPAN:  Mei 12-14 
DIMANA: Mt Abu. Kota Rajasthan

BUDDHA PURNIMA
Buddha Punirma merayakan ulang tahun 
Dewa Buddha. Kegiatan perayaan ini 
meliputi doa bersama, pengarahan agama, 
pembacaan kitab suci Buddha, meditasi 
dalam kelompok dan ibadah rutin. India 
Railways menjalankan kereta wisata 
Mahaparinirvan Express Buddhist yang 
mengunjungi situs-situs ziarah di India.

KAPAN:  Mei 14  
DIMANA: Berbagai situs Buddha di India, 
khususnya Bodh Gaya 

FESTIVAL LAMAYURU 
Festival dua hari, Yuru Kabgyat di 
Lamayuru, deselenggarakan di biara-
biara kuno di Ladakh. Ada tarian 
topeng oleh para lama. Ritual penting 
lainnya – pembakaran patung yang 
melambangkan pembakaran ego.

KAPAN:   Juni 14-15 dan Juni 24-25  
DIMANA:  Biara Lamayuru, kota 
Ladakh

BALAP PERAHU CHAMPAKULAM 
MOOLAM
Perlombaan balap perahu ular tertua di 
Kerala diselenggarakan di Sungai Pamba. 
Para peserta menggunakan perahu yang 
berbeda-beda seperti chundan dan irrutu 
kuthi. Sebuah prosesi yang menakjubkan 
yang diselenggarakan sebelum perlombaan 
menampilkan kendaraan air hias yang 
eksotik dan perahu-perahu yang dihiasi. 

KAPAN:  Juni 23 
DIMANA: Champakulam, Alleppey, Kerala

FESTIVAL MUSIM PANAS
Sebuah stasiun bukit di Tamil Nadu, 
OOty menjadi meriah dengan Festival 
Musim Panas. Pertunjukan bunga adalah 
treatmen visual. Juga ada perlombaan 
balap perahu dan trekking.

KAPAN:  Awal Mei
DIMANA: Perkebunan Botani, OOty, 
Tamil Nadu

BUNGA RAMPAI
ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
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Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India menyelenggarakan pemilihan umum untuk menyusun 
kabinet pemerintahan yang baru, mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum India Dr SY Quraishi berbagi 
pandangannya terhadap ‘perayaan’ demokrasi dan telah berubahnya skenario ini seiring berjalannya waktu. 
Dari sosial media website-website ke email-email dan  sms, kami melihat jelas bagaimana cara kampanye 
politik telah banyak berubah di negara ini. Dan melihat bagaimana pemilihan umum menarik perhatian 
warga asing untuk pergi ke India, sehingga hal ini melahirkan sebuah genre baru yang disebut ‘poll tourism’.

Di bidang perindustrian, kemajuan India telah diakui. Kami menyajikan gambaran Koridor Industri 
Delhi Mumbai masa depan yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri di enam kota di negara 
ini yang akan menjadi pusat perdagangan dan manufaktur global. Dan juga terdapat koridor khusus yang 
melewati kota-kota Uttar Pradesh, Delhi NCR, Haryana, Rajasthan, Gujarat dan Maharashtra dengan total 
panjang 1,483 km. 

Kami juga akan membahas bagaimana hubungan kuat antara India dengan negara Sub-Sahara Afrika 
yang menerima dorongan lebih lanjut dalam peluang perkembangan bisnis pada Pertemuan Pribadi CII-
EXIM yang ke-10 di Proyek Kemitraan India Afrika. Isu ini juga menyoroti inisiatif India untuk Sri Lanka 
yang meliputi bantuan perumahan, kemanusiaan dan persediaan alat-alat medis dan alat-alat pertanian. 
Pada kesempatan di Hari Nasional Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada tanggal 29 Mei ini, kami akan 
membahas tentang upaya perdamaian India ke seluruh dunia. 

Sementara itu sutradara film dan perancang busana Muzaffar Ali menelusuri jejak para Sufi, tentang 
bagaimana mereka sampai ke India dan kekuatan mereka bersatu, memperkenalkan danseuse Kathat 
Shoyana Narayan, meninjau penerbitan dari Menteri Luar Negeri, Buku Wanita India, dan membahas 
tentang bagaimana buku ringkas ini menunjukkan bentuk sikap ketabahan dan tekad kuat. Bagian lain yang 
menarik adalah sutradara kawakan India Nadira Zaheer Babbar dan aktor serta artis lainnya dari dunia 
teater India berbagi pandangan tentang bagaimana teater India telah berevolusi dan terus mengikuti tren 
modern di India. 

Kami juga memiliki beberapa pembahasan visual dalam bagian isu: Pantai Radhanagar di Kepualauan 
Havelock di wilayah Andamans India dengan keindahan pasirnya yang putih dan warna pirus biru lautnya 
dan berbagai macam flora dan fauna di cagar alam Mudhmumalai, Nagarhole, Wayanand dan Bandipur di 
bagian selatan India.

India Perspectives kini tersedia untuk semua platform telepon 
genggam dan apps store yang dapat diunduh melalui Magzter, salah 
satu aplikasi warta majalah yang terkenal di dunia. E-magazine majalah 
ini tersedia dalam 14 bahasa dan dapat diakses secara langsung di web 
serta handphone melalui link berikut: indiaperspectives.in/magzter. 
Langkah besar lainnya dalam mendigitalkan majalah India Perspectives 
mencakup Augmented Reality, menggunakan aplikasi ARplay yang 
memungkinkan pembaca untuk menyaksikan film dokumenter kami 
terkait dengan cerita di majalah ini. Untuk informasi lebih lanjut, aktifkan 
Contents page.

Syed Akbaruddin

Kata Pengantar

Pemilihan umum 
demokrasi 

terbesar di dunia
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Untuk menciptakan landasan 
ekonomi yang kuat dengan 
lingkungan yang kompetitif secara 
global dan infrastruktur seni untuk 
meningkatkan investasi asing, 

mengaktifkan perdagangan lokal 
dan mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan, Menteri Perdagangan 
dan Industri, Pemerintah India, 
mengkonsepkan Delhi Mumbai 
Industrial Corridor (DMIC). 
Faktanya, DMIC telah disusun sebagai 
model koridor industri berstandar 
internasional dengan penekanan 
khusus pada pengembangan 
manufaktur dan layanan-layanan dasar dan untuk 
mengembangkannya sebagai manufaktur global 
dan pusat perdagangan. 

DMIC adalah perusahaan beban multi-modal 
tinggi Dedicated Freight Corridor (DFC) yang 
terletak di antara Kota Delhi dan Mumbai, yang 
meliputi 1,483 km, dengan terminal akhir di 

Tughlaqabad and Dadri di Wilayah Ibu Kota 
Nasional Delhi dan Pelabuhan Jawahharlal 
Nehru di Mumbai. Penyesuaiannya dibayangkan 
bahwa angkutan koridor ini melewati Uttar 
Pradesh, NCD kota Delhi, Haryana, Rajasthan, 

Gujarat dan Maharashtra dan yang 
paling sejajar dengan rel kereta api 
yang tersedia. 

Panjang distribusi dari DFC 
menunjukkan Rajasthan (39%) dan 
Gujarat (38%) bersama terhitung 
total panjang 77% diikuti oleh 
Haryana dan Maharashtra (masing-
masing 10%) dan Uttar Pradesh dan 
Wilayah Ibu Kota Delhi (masing-

masing 1.5 % total) antara Delhi dan Mumbai. 
Hal ini menimbang bahwa keselarasan koridor 
yang diusulkan akan memiliki sembilan stasiun 
persimpangan untuk pertukaran lalu-lintas 
antara sistem kereta api yang tersedia dan DFC 
tambahan di terminal akhir. Selama tiga decade 
terakhir, kota-kota industri, yang dikembangkan 

Pemerintah India telah merumuskan Delhi Mumbai Industrial 
Corridor (DMIC) untuk mengembangkan sebuah kawasan industri di 
enam negara bagian di India. Kita akan melihat apa yang sebentar lagi 
ada dalam proyek ambisius ini

DMIC telah 
ditetapkan 

sebagai model 
koridor industri 
yang berstandar 

internasional
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sebagai bagian dari proyek DMIC, diharapkan 
akan menarik investasi sekitar 100 milyar Dollar 
US. Selama tahap pertama, Pemerintah India 
telah menyetujui bantuan keuangan sebesar 
17,500 crore Rupee dan rata-rata 2,500 crore 
Rupee untuk tiap-tiap kota (untuk beberapa 
kota mendapat 3,000 crore Rupee tergantung 
plafon) untuk pengembangan tujuh kota industri 
termasuk Wilayah Investasi Dadri-Noida-
Ghaziabad, Wilayah Investasi Manesar-Bawal, 
Wilayah Investasi Khushkhera-Bhiwadi-
Neemrana dan Wilayah Investasi Ahmedabad-
Dholera. Hal ini memungkinkan pengadaan 
lapangan kerja bagi sekitar tiga crore penduduk.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelarasan DFC 
dan kebutuhan infrastruktur transportasi, wilayah 
yang berpengaruh mengembangkan wilayah yang 
memiliki dampak tinggi di sektor ekonomi telah 
diperpanjang hingga 200 km di kedua sisi yang sejajar 

dengan DFC. Selain wilayah yang berpengaruh, 
pengembangan DMIC akan mencakup pembesaran 
rel pemasok dan konektivitas jalan ke pedalaman, 
pasar-pasar dan lokasi pelabuhan pilihan sepanjang 
pantai barat. Project Influence Area (PIA) untuk 
DMIC mencakup 436,486 km wilayah tersebut 
merupakan 13.8% dari keseluruhan wilayah geografis 
India. 

Berdasarkan wilayah distribusinya, PIA dari DMIC 
mencakup tujuan bagian negara dan dua wilayah 
kesatuan. Wilayah proyek yang berpengaruh untuk 
DMIC mencakup populasi gabungan dari 178 juta 
yang kira-kira 17% dari total penduduk negara India. 

Kota-kota DMIC menyumbang 50% dari hasil 
pertanian utama negara dan 60% dari keseluruhan 
ekspor negara tersebut. Selain itu, tren investasi asing 
menunjukkan bahwa kota-kota DMIC melayani 52% 
dari investasi modal FDI secara keseluruhan ke negara 
tersebut selama Januari 2000-Desember 2006.

GUJARAT

Salah satu kota yang paling maju di India, Gujarat 
telah menunjukkan tingkat pertumbuhan industri 
yang tinggi yaitu 12.5% pada tahun 2002-2007. Pada 
Rencana India ke-10 untuk 5 Tahun Mendatang, 
kota ini telah mencapai pertumbuhan GDP 
tertinggi, sebesar 10.2 %. Gujarat menyumbang 
15.14% (114.52 milyar Dollar Amerika) dari total 
investasi di India. Gujarat menyaksikan Produk 
Domestik Bruto Negara (GSDP) dari 10.2% (2002-
2007) dan menargetkan pertimbangan 11.2% 
(2007-2012).

Wilayah Investasi Ahmedabad-Dholera 
terletak di sekitar 100 km dari DFC di Vadodara/
Ahmedabad. Pemerintah kota tersebut telah 
menunjuk Dholera sebagai Daerah Investasi Khusus 
dan mulai menyusun rencana pembangunan. 
Dholera juga terpilih untuk mengembangkan 
pembangunan pelabuhan greenfields; pekerjaan ini 
telah dimulai. 

Sekitar 30% (564 km) dari 1,500 km panjang DFC 
akan melewati Gujarat sementara 62% dari total 
wilayah di Gujarat (18 dari 26 kabupaten) berada 
dalam wilayah yang berpengaruh. Kota ini telah 

menandatangani MoU dengan beberapa perusahaan 
industri yang memakan biaya sebesar 2, 84,451 
crore Rupee, menawarkan lapangan pekerjaan 
untuk sekitar tujuh lakh penduduk.
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RAJASTHAN

Rajasthan adalah koridor alami antara kaum kaya 
di bagian utara dan makmur di bagian barat India, 
membuat kota ini sebagai pusat perdagangan penting. 
Dengan hampir 39% DFC masuk ke Rajasthan, sangat 
terbuka peluang bagi kota ini untuk pembangunan 
industri – koridor ini akan membuat Rajasthan 
dapat diakses ke pasar barat dan utara. Sekitar 60% 
dari wilayah kota ini (di 22 kabupaten termasuk 
Jaipur, Alwar dan Bhilwara) termasuk dalam wilayah 
yang berpengaruh dalam proyek ini. Jadi kota ini 
akan menjadi tujuan yang menguntungkan untuk 
unit industri dan unit infrastruktur. Di wilayah 
Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana, sebuah tempat 
industri yang terintegrasi sedang dibangun; hal yang 
sama, sebuat kota dengan dukungan infrastruktur 
lainnya juga direncanakan untuk dibangun di 
wilayah Jodhpur-Pali-Marwar yang berada di bawah 
DMIC dalam tahap pertama. Kota ini menawarkan 
peluang untuk investasi besar dalam bidang proyek 

pembaharuan wisata dan harapan untuk menarik 
investasi dalam bidang automobile, barang-barang 
konsumen dan IT.

MAHARASHTRA

Tahap pertama memiliki potensi untuk menghasilkan 
hasil industri sebesar 20 laks crore Rupee dan 
kebutuhan terhadap tenaga kerja manufaktur sebanyak 
38 lakh pada tahun 2042. Pemerintah kota Maharashtra 
akan mengambil langkah untuk pengembangan Kota 
Industri Shendre-Bidkin di Aurangabad dengan 
investasi sebesar 17,319 crore Rupee. Maharashtra akan 
menyediakan lahan sementara Pusat akan mendanai 
`3,000 crore untuk setiap proyek-proyek kota tersebut. 
Pemerintah kota dan DMIC Trust telah membentuk 
usaha bersama untuk mengembangkan proyek-proyek 
ini dimana kota ini akan mempunyai saham 51%, dan 
sisanya akan dipegang oleh DMIC. Banyak perhitungan 
penting dalam kota Maharashtra termasuk Produk 
Domestik Kota: 74 Milyar Dollar Amerika; ekspor: 44 
milyar Dollar Amerika (45% dari total ekspor India); 
sektor industri: sekitar 19% dari total NVA di sektor 
industri; Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan: 
9.3% selama tiga tahun terakhir dan persetujuan FDI 
tertinggi di negara ini. Kota ini adalah pusat keuangan 
utama dan juga pusat komersial utama di negara India. 

Pertumbuhan dalam IT/ ITeS, sektor layanan 
keuangan dan perbankan diharapkan dapat 

meningkatkan saham dari sektor tersier kota ini. 
Sekitar 226 kawasan industri yang berfungsi telah 
didirikan oleh MIDC di Maharashtra. Kemunculan 
segmen-segmen industri dalam bidang ekonomi antara 
lain teknik, pengolahan makanan, otomotive/ oto-
komponen, kerajinan kulit, ahli kimia dan farmasi.
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HARYANA

Haryana memiliki keuntungan karena terletak 
di Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR), dimana 
pusat perdagangan dan konsumsi lebih menonjol. 
Inisiatif yang direncanakan di bawah DMIC disini 
diharapkan untuk mengkatalisasikan kegiatan-
kegiatan industri dan memberikan perangsang 
eksponensial ke sektor manufaktur dalam jangka 
menengah dan panjang, dapat mengkasilkan 
kesempatan kerja yang besar dan menarik investasi. 
Pada tahap pertama, Wilayah Investasi Manesar 
Bawal (MBIR) telah dipilih untuk pembangunan. 
Wilayah MBIR membentang sekitar 800 km persegi 
dan 402 km persegi dari wilayah tersebut digunakan 
untuk pembangunan. Sebuah Kota Integrasi 
Greenfields telah direncanakan sebagai model 
kota masa depan dalam MBIR. Output sekitar 2.5 
crore Rupee diharapkan dapat dihasilkan di MBIR 
dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun, disamping 

menghasilkan lapangan kerja bagi 1.6 juta penduduk. 
Studi pra-kelayakan telah diselenggarakan kaum 
penduduk bawah, pusat pendidikan kesehatan dan 
pusat integrasi penumpang multi-modal, eco-city, 
penyimpanan air bersih dan proyek tranmisi dalam 
MBIR. Hal yang menarik dari kota ini termasuk 
penghasilan negara keempat terbesat per kapita, 
produsen utama mobil dan komponen otomotif dan 
eksporter software terbesar ketiga di negara ini.

DELHI

Salah satu lokasi paling penting untuk bisnis 
dan investor. Kota Delhi NCR terdiri dari 
Noida, Gurgaon, Faridabad dan Ghaziabad 
dan merupakan pusat perdagangan utama 
wilayah India utara. Produk Domestik Bruto 
kota ini meningkat dari 15.9 milyar Dollar 
Amerika di tahun 2002-03 menjadi 17.8 milyar 
Dollar Amerika pada tahun 2003-04, tercatat 
pertumbuhan sebesar 12.1%. Hal-hal yang 
menarik di kota ini termasuk Produk Domestik 
Kota (SDP): 17.8 milyar Dollar Amerika 
(2004); perekonomian yang tumbuh pesat 
yang didorong oleh sektor jasa seperti; tujuan 
favorit kedua FDI di India; pusat konsumsi 
terbanyak untuk konsumen barang-barang dan 
mobil-mobil; tingkat konsentrasi tertinggi dari 
penduduk “super kaya” dan “kaya” dan menarik 
untuk menjadi tujuan wisata. Delhi adalah salah 
satu negara paling maju dengan sektor jasa yang 
menyumbang 77% untuk SDP.
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UTTAR PRADESH

Kota yang memiliki saham lebih dari 10% dari 
keseluruhan produk domestik. Uttar Pradesh 
(UP) akan menjadi penerima 
keuntungan utama dari DMIC 
dikarenakan berlokasi pada 
titik pertemuan dari koridor 
timur dan koridor barat. 
Keseluruhan hasil pertanian 
akan dihubungkan ke system 
rantai dingin dan ditempatkan 
di koridor barat di Dadri, yang 
memungkinkan pengangkutan 
produk pertanian ke pelabuhan 
dalam waktu singkat. 

Dampak keseluruhan dari 
koridor barat dan timur dan 
kota-kota baru industtri 
yang sedang dibangun akan 
menciptakan lebih dari 30 lakh 
peluang kerja dan meningkatkan penghasilan 
industri sebesar 24 lakh crore Rupee. 

Adapun visi dari Wilayah-wilayah Investasi 
ini adalah untuk membangun infrastruktur 
kota industri terintegrasi masa depan 
yang cerdas, berkelanjutan dan terhubung 
dengan baik.

Kota Industri Terintegrasi telah direncakan 
di wilayah seluas 302 hektar dengan kunci 
tujuan utama untuk menciptakan sebuah 
“ekosistem berbasis pengetahuan” yang 
terintegrasi dengan industri-industri 
yang mengarah kepada inovasi dan 
pembangunan ekonomi. 

Proyek ini akan menciptakan lapanga kerja 
sekitar 58,000 pekerja, mendorong usaha 
baru melalui pengembangan kerjasama dan 
inovasi. UP telah menarik hati investasi 
yang signifikan dalam gula, kain katun dan 
pengolahan makanan yang beragam. 

Kota ini merasakan pertumbuhan sebesar 
42% dalam hasil semen pada tahun 2003-04. 
Dengan 13,645, UP berada di kuartil teratas 
di antara total seluruh pabrik-pabrik dalam 
negara ini. Industri elektronik, kulit, tekstil 
dan industri-industri berbasis mineral telah 
menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan 
dalam investasi industri. Bidang jasa adalah 

Kota Industri 
Terintegrasi telah 

direncanakan 
untuk dibangun 

di sebuah wilayah 
yang luasnya 302 

hektar dengan 
tujuan utama 

untuk menciptakan 
satu ‘ekosistem 

berbasis-
pengetahuan’

kunci kemunculan sektor tersebut disini. UP 
muncul sebagai pusat perusahaan-perusahaan 
IT dan bertempat di peringkat keempat dalam 

ekspor software. Beberapa Perusahaan 
Multinasional mendirikan fasilitas 
mereka di wilayah industri Noida, 
yang dekan dengan ibukota negara. 
Kota ini memiliki total investasi 
sekitar 14.4 milyar Dollar Amerika 
dimana terdapat investasi infrastruktur 
sebesar 11.45 milyar Dollar Amerika.  

UP telah menarik banyak  
internasional yang menawarkan 
peluang-peluang besar untuk investasi 
sektor pribadi dalam penambahan 
fasilitas infrastruktur seperti jalan tol, 
tenaga ,bandara internasional, fasilitas 
pelabuhan kering dan pembangunan 
untuk infrastruktur rekreasi dan wisata.
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Perkiraan hasil pembangunan

Skema proyek ini mempertimbangkan pembangunan 
proyek wilayah yang berpengaruh sebagai 
model koridor industri berstandar internasional 
dengan penekanan pada perluasan 
basis manufaktur dan jasa dan 
mengembangkan DMIC sebagai pusat 
manufaktur dan perdagangan global. 

Karena itu, tujuan proyek DMIC 
antara lain termasuk melipatgandakan 
peluang lapangan kerja, meningkatkan 
hasil industri hingga tiga kali lipat 
dan meningkatkan ekspor dari 
wilayah tersebut menjadi empat kali 
lipat – semuanya direncanakan dalam 
jangka waktu lima tahun. DMIC 
akan mencapai perkembangan yang 
memungkinkan tiap lingkungan untuk 
menghidupkan perdagangan lokal, 
mempromosikan investasi global 
dengan industri-insutri kelas dunia, infrastruktur 
fisik dan sosial. Hal ini memperkirakan bahwa 
pembangunan DMIC akan menawarkan peluang 
lapangan kerja untuk tiga juta orang dengan lebih 
dari 67% untuk proses/manufaktur industri. Akan 

ada keuntungan-keuntungan lainnya dengan 
meningkatnya kegiatan pertanian/perkebunan di 
Wilayah Berpengaruh dalam DMIC dan dampak 
yang signifikan dalam perkembangan generasi 

tenaga kerja. Karena proyek DMIC 
terlibat dalam pelaksanaan dan 
eksploitasi dari berbagai macam 
kegiatan industri dan fasilitas 
infrastruktur seperti jalan raya, 
jalan kereta api, bandara, pelabuhan 
dan infrastruktur logistic dan kota 
terintegrasi, juga akan ada peluang 
lapangan pekerjaan yang tidak 
terhingga dalam konstruksi, operasi 
dan pemeliharaan dari fasilitas-
fasilitas tersebut. Hal ini akan 
menciptakan sekitar 10 juta peluang 
pekerjaan selama tahap penggunakan/
operasi dan 

Investasi Asing Langsung

Analisa tren investasi asing langsung menunjukkan 
bahwa kota-kota DMIC menyediakan 52% dari total 
pemasukan equalitas FDI ke negara. Mumbai dan Delhi 
bersama-sama menyumbang 92% dari total pemasukan 

Konektivitas 
yang memadai 

antara pelabuhan-
pelabuhan/

pedalaman dan 
pengusulan 

angkutan koridor 
khusus sangat 
penting untuk 
keberhasilan 
pelaksanaan 

DMIC
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equalitas FDI diantara kota-kota DMIC lainnya 
berkat fasilitas infrastruktur yang lebih baik di negara 
ini. Karena itu, visi DMIC untuk mempertimbangkan 
pengenalan untuk”wilayah-wilayah yang berpotensi 
namun tidak dikembangkan” dan menciptakan 
infrastruktur kelas dunia untuk memfasilitasi 
perpindahan area fokus untuk investasi dari wilayah 
metropolitan ke wilayah-wilayah investasi baru ini 
bersama dengan koridor industri.

Jaringan jalan raya 

Persediaan proyek pembangunan jalan raya 
yang ada, sedang dibangun/diusulkan dalam 
proyek wilayah yang berpengaruh dari DMIC 
difokuskan pada aspek-aspek seperti tinjauan pola 
pembangunan jaringan jalan raya dalam kota-kota 
DMIC; tinjauan dari proyek yang teridentifikasi 
dalam berbagai tahapan Proyek Pembangunan 
Jalan Raya Nasional (NHDP) oleh Pemerintah India 
dan tinjauan kesediaan perencanaan pembangunan 
jalan raya di masing-masing kota DMIC. Dalam 
hal NHDP, peninjauan dilakukan untuk proyek 
pembangunan jalan tol yang dibangun di bawah 
Koridor Golden Quadrilateral, Koridor Barat-
Timur, penghubung pelabuhan dan pembangunan 

jalan raya nasional lainnya yang menghubungkan 
pemasok dalam wilayah yang berpengaruh. 

Jaringan kereta api

Konektivitas yang memadai antara pelabuhan/ 
pedalaman dan pengusulan angkutan koridor khusus 
sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan 
proyek. Jadi jaringan kereta api perlu peninjauan 
diantaranya – gambaran jaringan kereta api yang 
sudah ada dan tinjauan rencana berkelanjutan untuk 
pengembangan jaringan kereta api yang lebih lanjut.

Dedicated Freight 

Corridor

The most important impending 
development is the Ministry of 
Railway’s proposal to build two 
dedicated freight corridors along the 
Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata 
legs of Indian Railways’ Golden 
Quadrilateral. By providing higher 
speed (100 kmph) and higher per train 
throughout capacity, the high axle load 
(25 tonne per axle) western DFC will 
be particularly relevant to DMIC. 

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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814 juta pemilih,
930,000 tempat pemilihan suara,

1.19 juta EVM
Pemilu 2014 bisa dikatakan sebagai even terbesar penduduk dunia

oleh  |  SY Quraishi

India secara global diakui sebagai negara 
demokrasi yang berkembang dan dinamis. 
Pondasinya terletak pada perancang dari 
Konstitusi besar yang berpandangan jauh. 
Selama enam dekade terakhir, hal ini telah 

dibina dengan baik oleh parlemen, pengadilan, 
partai politik, media dan seluruh masyarakat. Komisi 
Pemilihan Umum di India (ECI) telah berkontribusi 
sekuat tenaga untuk terus tetap berada di jalur ini 
selama 60 tahun. Ketika para pendiri Konstitusi 
mengadopsi hak pilih universal terhadap orang dewasa 
yang menaruh kepercayaan kepada 
penduduk India biasa untuk memilih 
calon representatifnya menduduki kursi 
kepemerintahan, dunia barat terkejut 
akan keberanian negara India. Sementara 
beberapa mengatakan ini adalah batu 
loncatan besar untuk masa depan dan 
beberapa yang lain mencap hal ini sebagai 
‘suatu hal yang nekat’ dan ‘pertualangan 
yang tak berarah’. Alasan skeptik 
mereka jelas. Pada waktu itu terjadi, 84% 
penduduk India adalah penduduk yang 
buta huruf, hidup dalam garis kemiskinan 
– dan masyarakat sarat komunalisme.   

Tidak butuh waktu lama bagi India 
untuk membungkam para pengkritik 
dengan bukti keberhasilan Pemilihan Umum pertama 
pada tahun 1951-52. Dalam proses ini, India telah 
membuktikan perkataan peraih Nobel Amartya Sen 
yang mana sebuah negara tidak akan layak dalam 
demokrasi, tetapi layak melalui demokrasi.

Salah satu alasan mengapa demokrasi dengan 
cepat berakar kuat di India adalah Komisi Pemilihan 
Umum yang independen yang memastikan setiap 
pemilihan umum bersih dan bebas dari kecurangan. 

Selama enam dekade terakhir, ECI telah melakukan 15 
pemilihan umum di Lok Sabha (Majelis Rendah) dan 
lebih dari 350 pemilihan di Majelis Negara Legislatif, 
yang memfasilitasi pemilihan yang damai, tertib dan 
berkekuatan demokratis. Pemilihan umum yang 
bersih dan bebas dari kecurangan yang dilaksanakan di 
berbagai tingkat telah memastikan bahwa pemimpin 
masyarakat yang berasal dari masyarakat biasa seperti 
berasal dari suku-suku pedalaman, petani, wanita 
dan minoritas umum mendapat kesempatan untuk 
memimpin negara dan system pemerintahan mereka 

dan untuk ditempatkan di posisi-posisi 
penting lainnya.

Sebahagian kecil, pemilu di India 
mungkin membingungkan. Pemilih 
di India terkadang melebihi populasi 
pemilih dari seluruh negara dan benua 
jika disatukan. Pemilihan umum 
untuk memilih Parlemen India saat ini 
yang diadakan pada tahun 2014 bisa 
digambarkan sebagai even kemanusiaan 
terbesar di dunia. Dengan 814 juta pemilih, 
930,000 tempat pemilihan, 1.19 Mesin 
Voting (EVM) dan 11-12 juta keamanan 
personel dan pemungutan suara, 
menjadikannya pemilihan umum terbesar 
di dunia.

Tantangan terbesar dalam keragaman di India dalam 
segala dimensinya, baik secara geografis (padang 
pasir, pergunungan, hutan-hutan, kepualauan, wilayah 
pesisir) maupun secara multi-agama, multi-budaya 
dan multi-etnis. Hal ini memberikan inklusifitas 
dari setiap sektor dan setiap individu kekhawatiran 
khusus. Walaupun depresi dan kehilangan populasi, 
penyandang cacat, minoritas umum (agama, budaya 
dan bahasa) mereka semuanya harus merasa percaya 

Salah satu 
alasan mengapa 

demokrasi 
di India 

dengan cepat 
mengakar kuat 
adalah Komisi 

Pemilihan yang 
independen 

yang 
memastikan 

pemilihan  
yang adil
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diri dan nyaman untuk pergi ke tempat pemungutan suara. 
Ini adalah tanggung jawab dari ECI untuk menyajikan 
pemilihan yang bebas kecurangan, adil, transparan dan damai, 
memastikan partisipasi dan inklusivitas. Terorisme, militansi, 
ekstremisme sayap kiri, perbedaan kasta dan ketegangan 
komunal adalah masalah-masalah yang harus dihadapi 
secara efektif.

Komisi Pemilihan Umum menggunakan segala macam 
teknologi untuk memastikan pengelolan pemilu yang efisien. 
Daftar pemilu seluruhnya terkomputerisasi dan pendaftaran 
online untuk pemilih telah membantu merangkum semua 
penduduk dewasa di India. Sistem Informasi Geografis 
(GIS) membantu menentukan lokasi pemilihan umum, 
sementara Global Positioning System (GPS) menungkinkan 
pemilih untuk melacak pergerakan partai politik dan 
aparat keamanan.

Inisiatif tekonologi yang paling signifikan, bagaimanapun, 
telah menjadi alat untuk EVM yang berani diaadopsi oleh 
beberapa negara. Kami sengaja menggunakan teknologi 
sederhana untuk menjadi mandiri, mesin yang tidak 
berjaringan untuk mencegah manipulasi sekecil apapun. ECI 
menganggap ini sebagai mesin hebat bagi demokrasi India. 

Bahkan Pengadilan Tertinggi menyebutnya sebagai 
‘kebanggaan orang India’.

Dengan diperkenalkanya Voters Verifiable Paper 
Audit Trail (VVPAT), transparansi pemilihan umum 
di India semakin meningkat.

Memastikan tingkat lapangan untuk semua 
kontestan merupakan perhatian utama. Partai-
partai yang berkuasa mempunyai banyak sumber 
yang dapat diperintah dan memberikan mereka 
keutungan yang tidak adil. Oleh karena itu, ECI 
akan bertindak untuk menetralisir kecurangan 
ini dari hari terjadwalnya pemilu tersebut. Hal ini 
dilakukan menggunakan Model Code of Conduct, 
kode sukarela yang dikembangkan dengan 
consensus partai-partai politik di India. 

Meskipun kurangnya dukungan hukum, 
kepatuhan dalam pemilu sangat besar. Opini 
publik adalah sanksi moral bagi penegakan 

hukum sementara pemotretan bilik suara dan intimidasi bagi 
pemilih oleh penjaga sekarang hanya tinggal sejarah.

Partisipasi setiap masyarakat adalah kunci keberhasilan 
demokrasi. Dengan jumlah pemilih yang rendah dan 
rendahnya persentase pemilih terhadap pemenang, bahkan 
keabsahan para wakil yang terpilih perlu dipertanyakan. Oleh 
karena itu, untuk membuat demokrasi benar-benar inklusif, 
ECI telah mempersiapkan divisi Systematic Voter’s Education 
dan Electoral Participation (SVEEP) untuk merangkum para 
pemilih melalui kampanye multi media, khususnya dalam 
menyikapi para pemuda dan pemilih apatis perkotaan.

Setiap pemilihan negara selalu didahului oleh survey ilmiah 
terhadap Pengetahuan, Sikap, Perilaku dan Praktek (KABP) 
dari pemilih, sebelum melaksanakan program pemilihan. 

Maskot Komisi Pemilihan Mr Votu selama kampanye pemilih di Pintu 
Gerbang India di kota New Delhi
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Inisiatif teknologi yang paling signifikan telah menggunakan EVM yang juga telah diadopsi oleh beberapa negara

Penulis adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan di India Follow Dr SY Quraishi di TWITTER #@DrSYQuraishi

Inisiatif ini memberikan dampak fenomenal, dalam 
hal perdaftaran mundur dan jumlah pemilih di 
setiap kerjasama dengan penduduk sipil dan media 
pemerintahan kota.

Salah satu pembangunan historis dalam konteks ini 
telah dideklarasi pada tanggal 25 Januari 
setiap tahun sebagai Hari Pemilihan 
Nasional (NVD) dari tahun 2011. 
Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
partisipasi dari para pemilih, khususnya 
mereka yang memenuhi syarat. Pada 
NVD keempat, pemilih yang bertambah 
melewati angka 100 juta pemilih. Banyak 
negara-negara lainnya telah menunjukkan 
minat untuk mengadopsi model ini. 

Kisah sukses pemilihan umum di 
India telah menjadikan demokrasi yang 
memiliki ambisi kuat yang dicari oleh 
penjuru dunia dan untuk membagi 
pengetahuan, keterampilan dan keahlian 
dalam pelaksanaan ECI. Menanggapi peningkatan 
permintaan global, khususnya dari kaum Afro-Asian 
dan negara negara kaya, Komisi ini telah membangun 
India International Institute of Democracy and 
Election Management (IIDEM) yang memberi 
pelayanan terhadap pelatihan dan pusat sumber daya 

untuk peserta nasional dan internasional. Dalam tiga 
tahun eksistensinya, institusi ini telah menyediakan 
pelatihan untuk manager pemilihan di lebih dari 
40 negara, di samping itu, tentu saja, mengundang 
ribuan master trainer dalam negeri. Meskipun ECI 

telah berjalan dari kekuatan ke kekuatan, 
beberapa kekhawatiran masih mengintai 
kami. Yang paling mengkhawatirkan 
adalah  uang gelap di berbagai pemilihan 
yang mengganggu tujuan dari pemilu 
yang adil dan bebas dari kecurangan. 
Peningkatan jumlah kandidat wakil 
dengan bermacam catatan criminal juga 
menjadi sebuah kekhawatiran.

ECI telah mengusulkan beberapa 
proposal yang bertujuan untuk 
membersihkan proses pemilihan 
sehingga pondasi ini dapat menjadi titik 
timbul dari kepemerintahan yang baik 
dan politik bebas korupsi. Beberapa 

dari proposal ini menanggapi kriminilisasi politik, 
peraturan dana kampanye dan demokrasi internal 
dalam partai-partai politik. Setelah reformasi ini 
diterapkan, demokrasi terbesar di dunia ini akan 
melangkah selangkah lebih maju untuk menjadi 
yang terbesar.

Komisi 
Pemilihan 
India telah 

mengusulkan 
beberapa 

proposal yang 
bertujuan untuk 

memastikan 
kebersihan 

proses 
pemilihan
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Ptarlementer di India
Pemilihan

Kami menyuguhkan anda beberapa fakta yang menarik dan jumlah terbesar 
dari proses pemilu di dunia

KAPAN PEMILU-PEMILU DISELENGGRAKAN ?
•	 Setiap	lima	tahun, ataupun karena para 

dewan perwakilan rakyat dibubarkan 
lebih awal.

•	 Dihubungi lebih  awal oleh presiden 
sehubungan pembubaran dari Lok 
Sabha jika pemerintah kehilangan 
kepercayaan dari para anggota dan jika 
tidak ada pilihan lainnya yang dapat 
diambil oleh pemerintah.

•	 Pemilihan 2014 akan menjdi pemilihan 
yang ke 16. Pemilihan umum pertama 
diselenggarakan pada tahun 1951-1952.

PARTAI POLITIK YANG BERPARTISIPASI DI 
TAHUN 2009 PADA PEMILIHAN UMUM.
•	 Partai Nasional
•	 Partai Daerah
•	 Partai Terdaftar ( tidak dikenal)

PARTAI POLITIK
•	 Menyelenggarkan pemilu 

keseluruhan tergantung pada 
peraturan mereka

•	 Harus terdaftar pada komisi 
pemilihan umum di India

PARTAI NASIONAL’
07

PARTAI BAGIAN
34

PARTAI  
TERDAFTAR ( TIDAK DIKENAL )

322

FAKTA
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SIAPA YANG BERHAK DALAM MEMILIH ?
•	 Setiap warga Negara India diatas 18 tahun pada 

tanggal 1 Januari ditahun itu dan penduduk biasa 
yang memiliki keinginan untuk memilih.

•	 Tergantung pada hak pilih universal orang 
dewasa

•	 Pemilih yang memenuhi syarat dan mendaftar 
masing-masing sebagai pemilih.

•	 Warga India yang hidup di luar negeri juga bias 
ikut serta dengan menunjukkan paspor mereka

KANDIDAT

TIDAK SATUPUN TERTERA DI ATAS. (NONE OF THE ABOVE (NOTA))

(VVPAT) KERTAS PERCOBAAN PEMILIHAN YANG 
TERVERIFIKASI SECARA AUDIT.

HAL APA YANG TERBARU

•	 Diperkenalkan di tahun 2013 di Rapat Bagian Pemilihan
•	 Harus menjadi pilihan terakhir di EVM
•	 Pemilih dapat memilih pilihan tersebut jika dia memilih 

untuk tidak memilih kandidat manapun.

•	 Mencetak slip pemungutan suara yang menunjukkan 
nama dan lambAng para kandidat yang dipilih.

•	 Untuk meningkatkan kepuasan para pemilih

SIAPA YANG BERHAK MENCALONKAN DIRI?
•	 Setiap warga India yang mendaftar sebagai 

pemilih dan berusia lebih dari 25 tahun.
•	 Boleh mewakili partai atau independen.
•	 Setiap kandidat diwajibkan membuat tabungan 

keamanan.
•	 Jumlah tabungan ditentukan `25,000 untuk 

kandidat umum dan `12,500 untuk SCs dan STs.
•	 Kandidat diwajibkan untuk menyimpan surat 

sumpah atas asset,  tanggung jawab, latar 
belakang criminal dan latar belakang pendidikan.

DIVISI DALAM KONSTITUSI PARLEMENTER

PROSES PEMILIHAN UMUM –  
KEPUTUSAN TEMPAT PENARIKAN SUARA

•	 Seluruh india dibagi atas 543 konstitusi
•	 Berdasarkan jumlah kursi yang dialokasikan 

untuk setiap wilayah dari 28 bagian dan 7 wilayah 
perhimpunan berdasarkan populasi mereka

•	 Ukuran dan bentuk ditentukan oleh komisi penentu 
di India

•	 Salah satu anggota terpilih untuk Lok Sabha dari 
setiap konstitusi, akan mengisi 543 dari 545 kursi

•	 Dua anggota dicalonkan oleh Presiden dari 
komunitas Anglo-India

PARTISIPASI PEMILIHAN UMUM
PERPUTARAN PEMILIHAN UMUM
•	 Paparan para pemilih terdaftaftar dari setiap konstirusi
•	 Direfisi setiap tahunnya
•	 Setiap perputaran di komputerkan dan termasuk foto 

untuk setiap pemilih.

EPIK
•	 Foto kartu identitas pemilih
•	 Disediakan ketika pendaftaran untuk setiap pemilih 

perorangan.
•	 Disediakan gratis  
SVEEP
•	 Pendidikan pemilih sistematis dan partisipasi dalam 

pemilihan umum
•	 Untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum 

dan untuk membangun budaya dalam demokrasi memilih.
•	 Bagian integral dari manajement pemilihan di India.

DIPESAN OLEH SC
79

DIPESAN OLEH ST
41

UMUM
423

BERDIRI SENDIRI
3,829

ANGGOTA DARI  
PARA PARTAI NASIONAL

1,623

ANGGOTA DARI 
PARTAI BAGIAN

759

ANGGOTA DARI PARTAI 
TERDAFTAR YANG TIDAK 

DIKENL.

1,859
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UJIAN TERBESAR DUNIA DALAM HAL 
DEMOKRASI DI

FAKTA MENARIK DARI  
PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2009
•	 Tempat pemungutan suara terbesar: Auleyphuin 

Leh (15,300 m)
•	 Batas jumlah suara terbanyak untuk seorang 

kandidat : 8,32,224
•	 Batas jumlah suara terkecil  

untuk seorang kandidat : 118
•	 Jumlah maksimal dari kandidat untuk  

sebuah konstitusi : 43
•	 Jumlah minimal dari kandidat  

untuk sebuah konstitusi : 3
•	 Batas maksimal dari suara yang dikelu- 

arkan oleh sebuah konstitusi : 90.32 %
•	 Jumlah minimal dari suara yang dikelu- 

arkan oleh sebuah konstitusi  : 25.55%
•	 Konstitusi terbesar ( oleh daerah ) :  

Ladakh ( J & K ) – 1,73,266.37 sq km
•	 Konstitusi terkecil ( dari area ):  

Chandni Chowk ( Delhi) – 10.59 sq km
•	 Konstirusi terbesar ( dari ukuran dari para pemilih ) : 

diluar Delhi ( NCT dari Delhi) – 31,03,525 pemilih
•	 Konstitusi terkecil ( dari ukuran pra pemilih ) : 

Laksadweep – 37,619 pemilih
•	 Sebuh tempat pemilihan suara diatur  

di jalan Junagadh di hutan Gir dari Gujarat  
untuk satu pemilih.

•	 8.070 kandidat
•	 363 partai politik yang terdaftar
•	 10 juta orang yang ditugaskan dalam 

pemungutan ( termasuk para personil polisi )
•	 834,919 tempat pemungutan suara
•	 717 juta para pemilih terdaftar
•	 2,046 para pengamat
•	 1,,39,284  perngamat mikro
•	 46,90,575 para staff di pemungutan suara

PEMILIHAN 2014

PEMILIHAN UMUM 2009

•	 9,19,452 tempat pemungutan suara
•	 Sembilan hari pemungutan suara
•	 EVMs : 9,08,643 pusat pengamatan
•	 11,83,543 pusat slip suara
•	 74,729 penyunting video
•	 40,599 pengambil gambar
•	 Pengeluaran pemilu oleh 

pemerintah pusat : `8,466 juta
•	 1,80 pusat perhitungan suara
•	 5 thap
•	 penyebaran hingga sebulan
•	 814 juta para pemilih yang terdaftar

MESIN MEMILIH ELEKTRONIK
MANAJEMEN PEMUNGUTAN

•	 Memilih melalui slip pemungutan suara yang rahasia.
•	 Digunakan secara eksklusif sejak tahun 2004 di 

pemilihan umum.

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
•	 Biasanya diatur di institusi umum
•	 Setiap 2 km dari wilayah pemilih
•	 Tidak ada satu tempat pemungutan suara 

yang menerima lebih dri 1,500 pemilih.

POST  SUARA
•	 Ditempat-tempat tertentu pemilih berhak 

memilih melalui post
•	 Cara ini juga bagi orang-orang yang bekerja saat 

pemilihan, melayani pemilih, atau hal lainnya.

PERWAKILAN SUARA
•	 Pilihan untuk memilih melalui perwakilan atau 

melalui post tersedia hanya untuk para pemilih dari 
layanan masyarakat seperti para Pasukan tentara  
atau  anggota yang sedang dalam tugas darurat dari 
yang berlaku di Angkatan Darat. 

PERHITUNGAN SUARA
•	 Selesai dari setiap tahap pemungutan suara
•	 Dibawah pengawasan dari para pengembali berkas 

dan pengamat pemilihan.
•	 Menghitung selesai untuk semua 543 konstitusi 

dalam sehari
•	 Hasil diumumkan dalam beberapa jam.

Sumber : Komisi pemilihn Umum di India.

FAKTA
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Pemilu
Usaha 

Dikarenakan India menjadi saksi terhadap Pemilihan Umum terbesar, 
operator tur menawarkan paket jajak pendapat untuk menarik 
pengunjung asing dengan menyatukan ketertarikan akan demonstrasi 
politik dan interaksi kandidat

penulis  |  Pallavi Thakur Bose

P olitik, glamor, agama, drama 
dan keagungan… dari Pemilihan 
Umum 2014 di India telah 
menjadi even terbesar pada 
dekade ini. Ada tren model baru 

yang muncul dan berbagai macam barang 
dagangan politik diecerkan.

Dari sapu bermerek Aam Aadmi sampai 

merek NaMo ponsel, suasana pemilihan ini 
dengan cepat berubah menjadi perayaan 
Demokrasi terbesar di India. Bagaimanapun, 
satu industri yang bersiap-siap memasarkan 
hiruk pikuk jajak pendapat adalah industri 
pariwisata. Dengan menyaksikan ‘Pemilihan 
Besar India’ operator tur di India membagikan 
paket jajak pendapat untuk menarik perhatian 
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para wisatawan. Paket ini berkisar antara 
1,200 dollar hingga 1,800 dollar AS per 
orang untuk perjalanan enam malam tujuh 
hari menggabungkan kunjungan ke tempat-
tempat wisata di India dan 
interaksi menjanjikan dengan 
wakil partai politik dan peserta 
dalam demostrasi politik. 

Misalnya, dengan 
sebuah paker Delhi-Agra-
Jaipur, seorang turis dapat 
mengunjungi beberapa 
tempat wisata di New Delhim, 
menghadiri demonstrasi politik 
dan mengahabiskan waktu 
bersama partai-partai politik 
sambil menikmati kunjungan 
malam ke Taj Mahal di Agra, 
Uttar Pradesh dan Hawa Mahal 
di Jaipur, Rajasthan. 

Di Alappuzha perairan 
wilayah belakang Kerala, kampanye 
berada dalam level berbeda. Akan menjadi 
pengalaman yang sangat menarik untuk 
menyaksikan sawah padi yang dihiasi 
dengan bendera-bendera partai politik dan 

kotak penmungutan suara resmi di banyak 
perahu. Sejak 2004, ketika jajak pendapat 
turis pertama kali diperkenalkan disini, 
beberapa kelompok wisatawan asing telah 

turun untuk menyaksikan gaya 
inovatif dari kampanye politik. 
Menyaksikan partisipasi yang 
besar dalam demonstrasi 
politik, papan iklan dan 
poster raksasa dari pemimpin 
partai politik di wilayah 
selatan India, seluruh proses 
pemilihan adalah pengalaman 
satu kali seumur hidup bagi 
banyak pengunjung asing.

Di Gujarat, tim operator 
tur telah mencoba mendekati 
Komisi Pemilihan India untuk 
meminta persetujuan bagi 
turis asing untuk mengunjungi 
tempat pemilihan suara yang 

telah ditolak karena alas an keamanan. 
Sampai sekarang, sekitar 30 operator tur di 
Gujarat dan Delhi telah berpangku tangan 
untuk membawa wisatawan asing ke India, 
membuat mereka terlihat melalui platform 

Para turis dapat mengunjungi tempat wisata seperti Hawa Mahal di Jaipur, Rajasthan dan perairan Alapuzzha di Kerala, India

Di Alappuzha, 
proses kampanye 

berbeda dari 
biasanya 

dan menjadi 
pengalaman yang 

tak terlupakan 
untuk melihat 

sawah padi 
dihiasi dengan 

bendera-bendera 
dari berbagai 
macam partai 

politik
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sosial media. Bahkan beberapa klaim 
untuk mendapatkan respon positif dari 
negara-negara seperti Ukraina, Indonesia, 
Thailand, Inggris, Uganda, Perancis, Italia 
dan Kanada. “Kami memulai proyek ini 
selama pemilihan di kota Gujarat pada 
tahun 2012 dan mendapat 
respon positif. Kami memiliki 
lebih dari 90 turis asing dari 
Ukraina dan Jerman. Tahun ini, 
kami mendapat tiga kelompok 
yang terkonfirmasi dari Inggris, 
Jerman dan Uni Emirat Arab. 
Konsep ini akan menjadi hit 
besar di masa depan,” kata 
Lav Shara dari Akshar Tours 
di Ahmedabad di Gujarat. 
Bagaimanapun, sebagian besar 
pertanyaan telah terkonsentrasi 
di sirkuit kota Delhi-Agra-Jaipur. Arun 
Chowdhary, direktur manager, penjaga 
perjalanan, sebuah agen tur yang berbasis 
di Jaipur, memberikan sebuah gambaran 
yang lebih realistis. Dia mengatakan, 
“Awal bulan April, sektor wisata di India 
menyaksikan penurunan tren. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan pariwisata kami 
mencoba paket ini. Untuk membuatnya 
terdengar menarik, kami mencoba untuk 
menghubungkannya dengan hiruk-
pikuk pemilu! Karena paket tersebut 
begitu menguntungkan, orang-orang 

tergoda untuk mendapatkan 
booking tersebut. Selain itu, 
menyebutnya sebagai polling 
suara para turis juga menambah 
dimensi ke paket tersebut. 
Sejumlah NRI menunjukkan 
minat untuk berpartisipasi daam 
pemilihan ini. Dan dengan 
dekatnya hari libur Paskah, 
mereka akan mengunjungi 
India untuk menyaksikan 
pemilihan suara. 

Lovesh Sharma, direktur, 
sales dan marketing, Jaipur Marriot 
Hotel, mengatakan, “Ini adalah sebuah 
ide inovatif karena memberikan banyak 
orang kesempatan untuk melihat negara 
ini dan mengetahui bagaimana, menjadi 
negara demokrasi terbesar di dunia, dengan 
melakukan pemilihan tersebut.”

Para turis akan dibawa ke proses demonstrasi politik di berbagai tempat di negara ini

Selama ini, 
sekitar 30 

operator tur 
di Gujarat dan 

Delhi telah 
berpangku 

tangan untuk 
membawa para 

turis ke India
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Media Masa 

Dari dinding halaman sampai ke kotak masuk dan dari stasiun radio 
hingga ke studio rekaman, beberapa partai politik menggunakan strategi 
komunikasi baru untuk memperkenalkan smartphone - savvy di India 
pada Pemilihan Umum ke 16

penulis  |  Sumantha Rathore

menarik

TREN
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Disini terlihat beberapa fakta dan 
figur dari masalah uang pada 
beragam kampanye di pemilihan 
umum 2014. 
Berdasarkan laporan 

dari Media Madison, 800 juta dollar 
US akan dihasilkan oleh perusahaan 
periklanan di India untuk 
mengurus kampanye tersebut. 
Totalnya sudah diperkirakan 
untuk pengeluaran kampanye dari 
pemilihan ini akan mencapai 5 
miliar dollar US – anggaran yang 
kedua 2012, setelah kampanye 
pemilihan presiden US dimana 7 
miliar dollar US sudah dihabiskan 
oleh para kandidat, partai dan tim 
pendukung. Walaupun batas komisi 
kampanye pemilihan  kandidat 
hanya sebesar 7 juta Rupee, para 
politikus berujung menghabiskan paling sedikit 
10 kali lebih banyak darii nilai tersebut. Pusat 

pendidikan media di New Delhi, yang menyusun 
alur pengeluaran tersebut, sudah diperkirakan 
bahwa politikus memperebutkan tempat dalam 

pemilihan dan akan menghabiskan 
`300 miliar secara kolektif untuk 
menang dalam pemilihan umum. 
Bahkan tidak sampai sepertiga dari 
yang dihabiskan pada pemilihan 
tahun 2009, tapi pada akhirnya 
gaya komunikasi dari para politikus  
adalah menyogok, menghubungi 
lewat telepon, menunjukan aksi 
dan demonstrasi. 

Waktu telat berubah. Facebook  
sudah hamper mencapai Sembilan 
crore (sama dengan 10 juta ) 
pengguna dan twitter diperkirakan 
memiliki tiga crore (sama dengan 
10  juta ) akun di setiap negara 
saat ini. Berdasarkan sebuah 

laporan yang dipublikasikan pada April 2013 
dari  internet dan Mobile Association of India 

Total penge-
luaran kam-
panye untuk 

pemilihan kali 
ini  menca-

pai hingga 5 
miliar dollar 

AS, menduduki 
posisi pengelu-
aran anggaran 
terbesar kedua 
setelah kampa-
nye pemilihan 

presiden AS 
tahun 2012
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(IAMAI) dan Mumbai – lembaga dasar   ilmu 
pengetahuan  Irlandia, para pemilih di 160 
dari 543 konstitusi di India diperkirakan akan 
terpengaruh oleh pendapat yang umum di 
Facebook ketika memilih.

Menggunakan alat  

digital disetiap alur

Setiap orang baik dari penjual koran lokal hingga 
pemilik kios teh di India ditunjuk untuk memiliki 
beberapa jenis media digital. Khususnya, untuk 
yang berumur 18 sampai 25 tahun, yang akan 
membentuk pemilih dalam jumlah besar pada 
pemilihan Lok Sabha mendatang, yaitu para fanatik 
digital. Para politikus bergabung ke Google+ 
Hangouts, wawancara ditelevisi disusun oleh 
Facebook dan dengan menggunakan Facebook 
– yang memiliki aplikasi pesan di smartphone 
seperti WhatsApp untuk berinteraksi dengan 
jutaan dari pemilih diperkotaan melalui teknologi. 
Menurut para ahli industri, media digital yang 

Indian National Congress
Facebook Likes: 2.7 million
Twitter Handle: @INCIndia
Twitter Followers: 165000

Nationalist Congress Party
Facebook Likes: 0.2 million
Twitter Handle: @NCPspeaks
Twitter Followers: 17100

BJP
Facebook Likes: 3.6 million
Twitter Handle: @BjP4India
Twitter Followers: 427000

AAP
Facebook Likes: 1.8 million
Twitter Handle:  
@AamAadmiParty
Twitter Followers: 610000

TREN
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habis dalam pemilihan tahun 2014 sudah memuncak 
20 kali dari tahun lalu, dan kenaikan ini tidak hanya 
karena ketenaran para politikus dan partai seperti 
kongres dan BJP, tapi karena kurang 
dikenalnya para partai dan kandidat. 
Dalam sebuah wawancara kepada sebuah 
majalah bisnis harian terkemuka India, 
kepala industri Google di India Gaurav 
Kapur mengatakan perusahaannya 
diharapkan pemerintah untuk 
mengiklankan pendapatan terhadap 
kenaikan dari 250 – 300 % dalam 2014. 
Partai – pratai seperti BJP dan Kongres 
sekarang mempertahankan 2-5% dari 
anggaran komunikasi mereka secara 
eksklusif untuk digital dan perusahaan 
sosial media. 

Pesan Seluler

Hal ini lebih menjadi target, pesan 
yang akan dikirimkan kepada para pemilih di 

bagian selatan dari kota besar Mumbai akan 
berbeda dari apa yang dikirim untuk pemilih 
di pingiran kota Mumbai. Kampanye menjadi 

perangkat berdasarkan cara memilih 
dan kelakukan para pemilih dalam 
sudut pandang demografis tertentu. 
Berdasarkan laporan media, setiap 
kota besar menghabiskan mendekati 
15 crore (sama dengan 10 juta) dengan 
menggunakan komunikasi seluler.

Para politikus siaran 

Radio meraih jutaan orang dan juga 
hampir mebombardir setiap iklan 
pemilihan. Pada pemilu terakhir di 
Delhi menghabiskan hampir 250 juta 
hingga 500 juta untuk siaran Radio. 
Partai Aam Aadmi, dipimpin oleh 
Arvin Kejriwal, mengalokasikan 60% 
dari `20 juta hingga `30 juta anggaran 

iklan untuk radio dan panggilan telepon. 

Berdasarkan 
laporan media, 

setiap partai 
politik yang be-
sar menghabis-
kan hampir `15 

crore (sama 
dengan 10 juta) 

untuk komu-
nikasi seluler, 

pesan teks, dan 
panggilan
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dunia begitu tinggi
Aplikasi menempatkan

Perpustakaan aplikasi ponsel semakin bergengsi dengan menyediakan 
aplikasi-aplikasi yang memenuhi segala kebutuhan konsumen di India, 
andil yang ingin dimiliki setiap pengembang telekomunikasi.

Oleh  |  Sumantha Rathore

INOVASI
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WHATSAPP:  Sebuah aplikasi pesan multi 
platform yang memiliki lebih dari 40 juta 
pengguna aktif di seluruh India dan menyumbang 
sekitar 10% dari seluruh pengguna di dunia. 
Menurut perkiraan tahun lalu, Whatsapp 
menambah lima juta penggunanya 
setiap bulan. Baru-baru ini, 
aplikasi ini menambah Bahasa 
India untuk mendukung ponsel 
berplatform Windows phone di 
India dikarenakan India merupakan 
bahasa keempat yang paling banyak 
digunakan secara global, berada di 
bawah Bahasa Mandarin, Bahasa 
Spanyol dan Bahasa Inggris. Dan 
juga, India merupakan salah 
satu pasar dengan pertumbuhan 
Windows phone tercepat. 

FACEBOOK: FB belum lama ini 
mengaktifakan fitur pesan voice-calling di India 
yang memungkinkan pengguna FB mengubungi 

kontak-kontak yang ada Facebooknya secara 
gratis, menggunakan jaringan mobile data ataupun 
wi-fi. Mirip dengan layanan VoIP lainnya, fitur ini 
tersedia via Facebook Messenger untuk Android 
dan iOS. Facebook, dalam upaya merebut hati para 

pengguna di India, telah menambah 
satu set stiker baru, Chumbak, untuk 
pasar India. Stiker ini tersedia untuk 
keduanya baik di layanan pesan dan 
aplikasi Facebook di Android dan 
iOS. Aplikasi pesan lainnya seperti 
Line dan Hike juga dilengkapi oleh 
set stiker ala mereka sendiri untuk 
pasar India.. 

MXIT: Ketika situs berbasis 
jejaring sosial di Afrika Selatan Mxit 
meluncurkan aplikasi pesan instan 
untuk ponsel di India pada Januari 
ini, aplikasi ini juga tersedia dalam 

Bahasa Inggris dan Bahasa India. Layanan pesan ini 
akan segera mendukung Bahasa Telugu, Marathi, 

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Avendus Partners pada 
tahun 2012 mematok pasar aplikasi India hingga `150-200 crore 
dengan Google Play dan App Store berputar `330 crore per 
tahunnya. Di bulan Oktober 2012, kedua penyedia aplikasi ini 
memperoleh `27.5 crore secara bersamaan. Setahun kemudian, 
pengiriman ponsel pintar dari perusahaan asing telah naik tiga kali 
lipat dan diperkirakan mencapai `2,000 crore pada tahun 2016

WhatsApp baru-
baru ini menambah 
dukungan bahasa 
India untuk ponsel 
berplatform Win-

dows phone di India 
dikarenakan cepat-
nya pertumbuhan 

pasar untuk ponsel 
berplatform ini
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Pengguna ponsel pintar India seolah-olah memiliki dunia di ujung jari mereka

Gujarati, Kannada, Tamil dan Melayu karena 
pengembang tertarik untuk meluncurkan 
aplikasi ini di kota-kota Tier II di Andhra 
Pradesh, diikuti dengan kota Tamil Nadu dan 
Maharashtra.  

PENAWARAN PATTM: Aplikasi belanja 
baru PayTM memungkinkan anda melakukan 
proses tawar menawar dengan para 
penjual melalui sebuah layanan pesan. 
Jadi, jika penjual menetapkan `1000 
untuk sebuah produk dan anda ingin 
menawar `700, anda bisa melakukan 
kegiatan ini praktis melalui sebuah layanan 
pesan. Aplikasi ini dilengkapi perbelanjaan 
dalam banyak kategori termasuk kategori 
pria, wanita, fashion anak-anak dan 
perabotan rumah tangga bersama dengan 
pilihan pengisian ulang mobile & DHT yang 
sudah tersedia di Paytm.

GOOGLE MAPS: Lain kali jika anda ingin 
mencari lokasi toko favorit anda di sebuah 
mall, gunakan bantuan dari Google Maps 
yang akan membantu para pengguna 
menelusuri dan mencari lokasi spesifik 
melalui peta indoor nya. Dengan Indoor 
Google Maps, anda bisa mengakses detail 
lantai untuk 75 venue popular secara gratis. 
Venue-venue ini sudah dipilih dari Bhopal, 
Coimbatore, Chandigarh, Dehradum, Jaipur, 
Kochi, Lucknow, Ludhiana dan Moradabad.

BIB VISIT BRITAIN: Dewan pariwisata 
Inggris, VisitBritain memperkenalkan sebuah 
aplikasi travel bertema Bollywood, Bollywood 
in Britain (BiB) untuk mendampingi para 
wisatawan dari India bepergian ke Inggris. 
Aplikasi ponsel yang tersedia untuk Android 
dan iOS ini menyediakan sejumlah tempat 
tujuan dimana pernah ada persyutingan film 
India di tempat tersebut.

Pengguna Facebook India mencapai 93 juta pengguna, 
meninggalkan Amerika di tempat kedua dengan 75 juta 
pengguna. Dengan fitur ini di ponsel (pada Desember 
2013), WhatApp memiliki 36 juta pengguna di India. 
Aplikasi pendatang baru Mxit menargetkan 500 juta 
pengguna pada pengguna segmen menengah

INOVASI
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tanpa akhir
Kerjasama 

ITEC adalah komponen penting dan bagian dinamis dari program 
bantuan bilateral India ( kerjasama kedua belah pihak) yang hadir 
diberbagai aspek kerjasama.
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Untuk mengatasi kebutuhan negara-
negara berkembang melalui kerjasama 
tekhnologi inovatif antara India dan 
sebuah kemitraan bangsa, Pemerintah 
India meluncurkan sebuah program 

bantuan bilateral, Indian Technical and Economic 
Cooperation (ITEC). Program ini dimulai setelah 
sebuah keputusan dari kabinet India pada tanggal 15 
September, 1964 dimana negara-negara yang menjadi 
relasi di undang untuk mengambil andil dalam sejarah 
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Sumber 
ITEC sudah 
digunakan 

untuk program 
kerjasama 

yang dilakukan 
di wilayah 

setempat dan 
konteks antar 

wilayah 
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perkembangan India yang hampir enam dekade 
menjadi negara yang merdeka. Sekarang, ITEC adalah 
sebuah komponen penting dan bagian dinamis dari 
program bantuan bilateral India yang hadir diberbagai 
aspek kerjasama.

Program ini, yang menghadirkan 
visi dari perdana menteri India 
yang pertama, Jawahar Lal Nehru, 
diluncurkan pada masa jabatan 
perdana menteri Lal Bahadur Shastri. 
Keputusan tersebut berkenaan dengan 
pengaturan dari program ITEC yang 
didasari oleh kepercayaan bahwa “ Hal 
tersebut penting untuk membangun 
hubungan dari perhatian sesama dan 
saling ketergantungan berdasarkan tidak 
hanya dari cita – cita dan aspirasi yang 
biasa digunakan, tapi juga pada pondasi 
ekonomi yang kokoh.

Dalam beberapa tahun ini, Hasil ITEC sudah 
digunakan untuk  program kerjasama yang ditanam 
pada tingkat daerah juga hubungan antar daerah 
seperti Assosiation of South East Asia Nations 

(ASEAN), G-77, G-15, Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 
(BIMSTEC), Mekong Ganga Cooperation (MGC), 
Economic Commission for Africa, African Union 

(AU), Afro-Asian Rural Development 
Organisation (AARDO), Pan African 
Parliament, Caribbean Community 
(CARICOM), the Commonwealth, the 
World Trade Organisation (WTO), 
Indian Ocean Rim-Association for 
Regional Cooperation (IOR-ARC) dan 
forum Konferensi Tingkat Tinggi India-
Afrika. Dibawah ITEC and program-
programnya, Special Commonwealth 
African Assistance Programme 
(SCAAP), 161 negara-negara di Asia, 
Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, 
Karibia, Pasifik dan negara-negara pulau 

kecil diundang untuk mengambil andil dalam sejarah 
perkembangan di India tersebut.  

Sebagai hasil dari kegiatan yang berbeda pada 
program ini, sekarang ada sebuah kesadaran yang 
tampak dan juga berkembang pada negara-negara 
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ITEC dan SCAAP 
berlanjut dalam 

mengembangkan 
peserta dengan 
kelas pelatihan 
yang dibentuk 
oleh berbagai 

lembaga di India
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lainnya yaitu akan kemampuan India sebagai penyedia 
dari teknik know –how dan mengiklankan juga 
memberikan kesempatan  untuk pelatihan, layanan 
konsultasi dan kelayakan pendidikan. Program-
program ini sudah menghasilkan niat baik yang luar 
biasa dan kerjasama yang substantif antar negara-
negara berkembang. 

ITEc dan SCAAP berlanjut untuk membentuk 
pengikut dalam jumlah yang besar untuk mengambil 
kelas pelatihan yang dibimbing oleh institusi- 
insitusi yang ada di India, baik dalam 
pemerintahan dan sektor-sektor 
swasta, diikuti oleh program rakyat 
sipil dan pelatihan pertahanan. 

ITEC sudah memperoleh sebuah 
merk yang besar dalam area 
perkembangan perseroan. Perjanjian 
dengan jaringan alumni sudah 
berlanjut guna memperkuat melalui 
pengadaan fungsi tahunan ITEC Day 
pada kantor-kantor pusat dan tugas-
tugas luar negeri sebagus mungkin 
melalui jejaring sosial. 

Untuk mengatur secara efektif proyek bantuan luar 
negeri India melalui tahapan -tahapan dari gagasan, 
lancaran, pelaksanaan dan penyelesaian, Menteri 
Luar Negeri mendirikan Development Partnership 

Administration (DPA). Program  ITEC/ SCAAP yang 
memiliki beberapa komponen sebagai berikut ini:
•  Pelatihan (rakyat sipil dan pertahanan) di India 

dari calon-calon negara sekutu ITEC.
•  Proyek-proyek dan aktifitas hubungan proyek 

seperti kelayakan pendidikan dan pelayanan 
konsultasi

•  Pengutusan ahli luar negeri India
•  Studi Tur
•  Hadiah/bantuan dari peralatan atas permintaan 

Negara sekutu ITEC.
•  Bantuan untuk penangulangan 

bencana.  

Pelatihan

Orang-orang dari negara berkembang 
ditawarkan kelas pelatihan, baik bagi 
rakyat sipil ataupun pertahanan, di 
beberapat pusat unggulan di India. 
Program pelatihan rakyat sipil: ada 
47 institusi empaneled yang menangani 
280 kelas. Program pelatihan ini adalah 

permintaan yang mendorong dan persoalan terpilih 
dari minat negara-negara berkembang akan pekerjaan 
professional mereka secara luas dan bermacam ragam 
dari keahlian dan aturan-aturan. Kelas-kelasnya 
dipisahkan dalam tujuh kategori:

Pelatihan dan kapasitas bangunan adalah sebuah alur kegiatan dalam ITEC.
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•  Akutansi, audit, perbankan dan keuangan
•  IT, telekomunikasi dan Bahasa Inggris
•  Manajemen
•  Spesialis
•  Teknik 
•  Lingkungan dan pembaharuan energi.

Proyek – hubungan kerjasama

India membantu Negara sekutu ITEC, dengan 
dasar proyek persetujuan bersama untuk 
mendirikan fasilitas infrastruktur dengan 
teknologi dan keahlian yang sesuai dengan sumber 
dan kebutuhan mereka. Melalui bantuan proyek 
ini, India memperkenalkan keahliannya, teknologi 
– teknologi dan kemampuan HR nya. Banyak 
proyek bilateral ini sudah ditangani, terutama pada 
bidang konservasi arkeologi, IT dan perusahan-
perusahan kecil dan menengah ( SMes). Kelayakan 
pendidikan dan layanan konsultasi juga di jalankan. 

Pengutusan dari ahli-ahli India

Para ahli India diutus untuk negara sahabat  dalam 
rangka membantu kegiatan pengembangan. Para 
ahli mempelajari permasalahan dan menyarankan 

solusi tanpa menganggu ekonomi sosial dan 
lingkungan budaya. 

Studi Tur

Menanggapi permintaan dari negara sekutu ITEC. 
Area-area khusus yang diminati akan diidentifikasi 
dan program dua-tiga minggu diatur selama para 
perwakilan terpilih untuk masuk institusi, pusat 
pelatihan dan tempat-tempat yang diminati.

Hadiah/bantuan dari peralatan

Pemerintah menyediakan hadiah/bantuan untuk 
negara sekutu ITEC untuk membantu usaha 
perkembangan mereka. Hadiah-hadiah/bantuan 
tersebut biasanya untuk merespon permintaan 
negara-negar tetangga dan komitmen yang dibuat 
oleh kepemimpinan politik.

Bantuan penanggulangan bencana

India memasok bantuan kemanuasian seperti 
beras, obat-obatan dan bantuan dana untuk 
negara-negara yang terkena bencana. Untuk 
memperingati program ini, tanggal 15 september 
sudah diatur sebagai ITEC Day. Misi India adalah 

Estimated development 

outcomes

Dalam beberapa tahun ini, sumber ITEC sudah digunakan untuk program kerjasama.
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India 
menyediakan 

pelatihan yang 
komprehensif 

dan terintegrasi 
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dari bangsa Asia 
yang menjadi 
anggota dari 

program 
perencanaan 

Colombo
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menjadi tuan rumah negara sekutu ITEC/SCAAP  
untuk merayakan acara ini. Di banyak Negara, 
alumni ITEC sudah membentuk hubungan 
persahabatan dan interaksi melalui FB.

Program kerjasama lainnya, yaitu kerjasama 
teknik skema dari perencanaan Colombo 
dimulai pada tahun 1950 untuk menyediakan 
bantuan secara teknis untuk negara-negara yang 
direncanakan di Colombo. India menyediakan 
pelatihan yang komprehensif dan terintegrasi 
untuk para peserta dari negara-negara anggota 
di Asia dalam rangka memperluas administrasi 
dan kemampuan secara teknis melalui HRD. 
Kementrian  luar negeri sudah yakin dengan 
administrasi TCS dari perencanaan Colombo 
sejak April, 2010. India menawarkan 500 
peluang untuk pelatihan di India pada 26 titik 
yang meliputi beragam disiplin ilmu mengingat 
banyak kebutuhan dari negara-negara yang 
direncanakan di Colombo.

Civilian Training Programme 

Selama tahun 2012-13, hampir 8000 pelatihan 
rakyat sipil berpeluang di bawah naungan 
ITEC/SCAAP  dibagikan untuk 161 negara 
berkembang di area-area yang diminati dan 
bermanfaat untuk mereka. Program pelatihan 
rakyat sipil, dengan 47 institusi tertera di 
papan, menjalankan sekitar 280 kelas, terutama 
dalam jangka pendek, untuk ahli bekerja 
secara profesional dalam beragam 
kemampuan dan disiplin ilmu. 
Pelatihan ini diberikan untuk 
pemerintah resmi dan lainnya 
dalam keuangan dan akuntasi, 
audit, perbankan, pendidikan, 
perencanaan dan administrasi, 
pendidikan parlementer, catatan 
kriminal, tekstil, listrik di 
perdesaan, peralatan desain, dan 
juga, kelas umum berkaitan dengan 
perkembangan perdesaan, SMEs 
dan perkembangan kewirausahaan 
yang menarik banyak peserta.
 
Kelas khusus

Menanggapi permintaan dari negara 
sekutu  ITEC/SCAP, kelas khusus dibentuk 
termasuk pelatihan penyumbangan/donor  dari 

seorang ahli bedah Armenian pada bedah bagian 
dada di LRS yang merupakan sebuah institusi 

dari penyandang tuberkulosis 
dan penyakit pernapasan, New 
Delhi; kelas khusus pada prinsip-
prinsip manajemen pemilihan dan 
latihan pada IIDEM, New Delhi; 
kelas khusus pada manajement 
insfrastruktur perkotaan untuk 
Insinyur Kota Bhutan di HSMI, New 
Delhi dan lainnya.

Skema Kerjasama Teknis 

(TCS)  dalam perencanaan 

Colombo

The Colombo Plan for Cooperative 
and Economic Social Development in 
Asia and the Pacific adalah organisasi 
antar pemerintah daerah yang didirikan 

pada tahun 1951 untuk memperluas perkembangan 
ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut. Sebagai 
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bagian dari South-South Technical Cooperation 
Scheme of Colombo Plan, the Government memulai 
TCS agar menyediakan bantuan untuk 18 negara-
negara di perencanaan Colombo.   

Bantuan tersebut di bagikan kepada Menteri 
Luar Negeri pada tanggal 1 April 2010 dari 
bagian hubungan perekonomian, kementrian 
keuangan. Selama 2012-13, 500 peluang 
pelatihan dialokasikan untuk negara anggota 
perencanaan Colombo. Hal ini termasuk 90 
peluang yang diletakkan pada pembagian 
sekretariat dari perencanaan Colombo. 

Pelatihan pertahanan

Pelatihan pertahanan pada tiga titik layanan 
pertahanan berlanjut menjadi terkenal dengan 
pembentukan pertahanan di beberapa negara sekutu. 
Selama tahun 2012-13, 500 peluang pelatihan 
pertahanan dilokasikan untuk negara-negara sekutu. 
Kelas – kelas tersebut mencakup kedua aspek umum 
dan khusus dan termasuk pengamanan dan strategi 
pekerja muda pada tiga layanan. 

Proyek dan Aktifitas hubungan 

proyekan.

Banyak dari proyek bilateral ditangani dalam 
konservasi arkeologi, informasi dan teknologi 
computer dan perusahaan menegah & kebawa. 
Difokuskan kepada pengaturan dari syarat fisik 
infrastruktur dan kapasitas bangunan untuk 
meyakinkan kemampuan berkelanjutan dalam 
jangka panjang.

Proyek utama yang sedang digarap :  

(i) Cambodia: konservasi dan retorasi dari 
kuil Ta Prohm
(ii) Lao PDR: konservasi dan retorasi pada Wat 
Phou oleh ASI
(iii) Syria: pelatihan awal dari dua tahun di pusat 
ICT, Damascus, sudah diselesaikan
(iv) Grenada: pusat ICT diresmikan pada 
tahun 2011 dan seorang ahli C-DAC memulai 
pelatihan disini. 
(v) Vietnam: India-Vietnam memajukan pusat 
sumber informasi dan komunikasi

India Perspectives May-June'14_Indonesia.indb   36 29/04/14   6:46 PM



M A Y - J U N E  2 0 1 4  n  3 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Technology (ARC-ICT) diresmikan pada tahun 
2011 untuk membantu pengajaran kelas oleh ahli-
ahli dari Vietnam yang dilatih di India. 
(vi) Zimbabwe: tahap akhir pada pelatihan kerja di 
Zimbabweans untuk proyek SMEs dimulai pada 
tahun 2007  dan selesai di tahun 2012.
(vii) Indonesia: tahap akhir pada pelatihan kerja 
untuk pusat pelatihan kejuruan 
dalam konstruksi yang bersektor 
bekerja di Aceh, Indonesia, selesai di 
tahun 2012.
(viii) Dominican Republic: pusat IT 
di Santiago, Dominican Republic, 
diresmikan pda tahun 2011. Pelatihan 
sedang berjalan.
(ix) Maldives: sebuah banguna 
tingkat delapan di Maldives India, 
fakultas dari jurusan perhotelan dan 
pendidikan pariwisata sudah dibangun 
untuk lelaki.  

Pengutusan para ahli

Sesuai permintaan dari pemerintah dan organisasi 
international, 26 orang ahli dari rakyat sipil dan 
bagian pertahanan dikirim dalam pengutusan 
untuk menasehati dan melatih keahlian dibidang 

IT, audit, hubungan pekerjaan resmi, pertanian, 
farmasi, statistic dan demografi, administrasi 
public dan tekstil. Layanan ini sudah dicoba 
oleh Laos, Malaysia, Mauritius, Seychelles, 
Guyana, Trinidad & Tobago, Ethiopia, Lesotho, 
Mozambique, Namibia and Uganda.    

Bantuan untuk penanggulangan 

bencana

•	  India langsung membagikan 
bantuan penangulangan untuk 
Negara –Negara yang terkena 
bencana alam 

•	  Bantuan penanggulangan 
berupa dana atau donasi 
lainnya di bagikan untuk 
Republik Congo, Libya, 
Bangladesh, Fiji, Syria dan 
Myanmar.

Kelayakan pendidikan

Kelayakan pendidikan untuk mengatur Pusat 
Sumber ICT di Institut Nelson Mandela di 
Afrika, sebuah Institusi Ilmu Pengetahuan Alam 
dan Teknologi ( NM-AIST) di Arusha, Tanzania 
yang dijalan kan oleh C-DAC

Layanan dari 
tim pertahanan 

sudah 
diterapkan oleh 
Laos, Mauritius, 

Malaysia and 
Trinidad 
& Tobago
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ikatan bersejarah mereka
India-Sri Lanka memperkuat 

Dari bantuan rumah kemanusiaan dan pasokan medis hingga  
alat-alat pertanian, Pemerintah India berusaha sebisa mungkin 
untuk membantu penduduk Sri Lanka kembali ke kehidupan 
normal secepat mungkin

penulis  |  Vinit Wahi
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India-Sri Lanka memperkuat 

Dengan hampir tiga dekade lamanya 
konflik bersenjata antara aparat Sri 
Lanka dan LTTE yang berakhir 
pada tahun 2009, fokus pada 
hubungan bilateral antara India dan 

Sri Lanka di berbagai tingkatan telah berubah ke 
pelaksanaan-pelaksanaan proyek-
proyek bantuan pembangunan untuk 
Internally Displaced Persons (IDPs) 
atau pengungsi di negara kepulauan 
tersebut yang telah membantu 
memperkuat ikatan persahabatan 
antara kedua negara meskipun 
kejadian seperti militer Sri Lanka yang 
seringkali menembak nelayan Tamil 
masih tetap ada. 

Kedua Negara ingin melanjutkan 
hubungan bersejarah yang telah 
lebih dari 2,500 tahun mereka 
kearah selanjutnya menjadi lebih 
jelas ketika India menolak resolusi 
Dewan HAM di Geneva yang 
memerintahkan penyelidikan 
terhadap Sri Lanka atas tuduhan kejahatan 
perang. India menyatakan bahwa resolusi tersebut 
mengabaikan upaya rekonsiliasi yang 
dilakukan Sri Landa di Tamil utara 
termasuk rekonsiliasi untuk 

mengadakan pemilihan umum. Kami, di India, 
khawatir bahwa rekonsiliasi tersebut hanya akan 
menghambat upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Negara Sri Lanka tersebut dari pada membantu 
upaya mereka dan karenanya, akan secara tidak 
sengaja mempersulit situasi. Sejak berakhirnya 

konflik senjata ini muncul tantangan 
kemanusiaan dengan hampir 300,000 
penduduk Tamil yang ditempatkan di 
kamp pengungsi, disini Pemerintah 
India memutuskan untuk mengambil 
tugas besar ini dan menolong orang-
orang ini kembali ke kehidupan yang 
layak. Bantuan kemanusiaan langsung 
dari India untuk para pengungsi 
termasuk pasokan dari 2,5 lakh 
paket keluarga, pendirian unit-unit 
medis yang akan melayani lebih dari 
50,000 orang, pasokan jutaan atap 
perumahan dan empat lakh kantong 
semen untuk mendirikan rumah 
sementara dan menyediakan 95,000 
paket alat-alat pertanian.

Pemerintah India kali ini berfokus pada 
pembangunan rumah bagi pengungsi. Selama 
presiden Sri Lanka Mr. M Rajapaksa mengunjungi 
India pada tahun 2010, Perdana Menteri 

Dr Manmohan Singh mengumumkan 

Kami, di India, 
khawatir atas 
resolusi yang 
hanya akan 

menghambat 
upaya-upaya 

negara Sri 
Lanka dari pada 
turut membantu 

mereka dalam 
upaya-upaya 

tersebut.
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bahwa India akan mendukung program untuk 
membangun 50,000 perumahan di Sri Lanka. 
Dengan demikian, sebuah proyek utama yang 
melibatkan pembangunan 1,000 perumahan 
sudah diselenggarakan bulan November 2010 dan 
selesai pada bulan Juni 2012. Sebuah MoU sudah 
ditandatangani oleh Sri Lanka sehubungan dengan 
modalitas terhadap pembangunan 
49,000 rumah yang tersisa. Pada tahap 
kedua, melibatkan pembangunan dan 
perbaikan dari 43,000 unit rumah di 
provinsi-provinsi bagian utara dan 
timur, diselenggarakan bulan Oktober 
2012. Faktanya, proyek ini bernilai 
`1,372 crore dan menjadi salah 
satu proyek bantuan terbesar yang 
diberikan India kepada negara lain. 
Sebanyak 10,184 perumahan telah 
diselesaikan di provinsi utara selama 
tahun 2013. Terget selanjutnya adalah 
untuk menyelesaikan pembangunan 
ini pada tahun 2015.

Sri Lankah adalah salah satu negara 
yang menerima fasilitas kredit 
yang diberikan oleh India. Dengan 
fasilitas kredit sebesar 167.4 juta 
Dollar AS, salah satu rel yang menghubungkan 
Colombo-Matara yang rusak akibat tsunami 
telah diperbaiki dan diperbaharui. Fasilitas kredit 
lainnya sebesar 800 juta Dollar AS untuk pelacakan 
perencanaan dan pasokan dari perkeretaapian 
untuk mendukung pembangunan jalur kereta 

api Medawachchiya ke Madhu, Madhu ke 
Talaimannar, Omanthai ke Pallai, Pallai ke 
Kankesanthurai dan menyediakan sinyal dan 
sistem komunikasi di bagian utara Sri Lanka yang 
sudah beroperasi. Penyelesaian pekerjaan di bawah 
fasilitas kredit ini diperkirakan siap pada tahun ini.

India terlibat dalam proyek-proyek seperti 
Renovasi Bandara Palaly, Pelabuhan 
Kankesanthurai, pembangunan Pusat 
Kebudayaan di Jaffna, interkoneksi 
jaringan listrik andtara kedua 
negara, pembangunan 150 tempat 
tidur rumah sakit di Dickoya dan 
mendirikan tenaga listrik batu bara 
di Sampur sebagai proyek bersama 
antara National Thermal Power 
Corporation dan Ceylon Electricity 
Board. India terus membantu proyek 
pembangunan di bidang seperti 
pendidikan, kesehatan, hubungan 
transportasi, pengembangan usaha 
kecil dan menengah dan pelatihan di 
Sri Lanka melalui sumbangan dana 
yang besar.

Menteri Luar Negeri India 
Mr Salman Khurshid, yang 

mengunjungi Jaffna Oktober lalu; telah 
menegaskan kembali komitmen India untuk 
membantu masyarakat yang terkena dampak 
konflik dalam upaya mereka untuk rehabilitasi 
dan rekonstruksi. Kami percaya bahwa inisiatif 
baik ini akan memberikan perangsang substansial 

India terus 
membantu 

dalam proyek 
pembangunan 
dalam jumlah 

besar di 
bidang sepeti 
pendidikan, 
kesehatan, 
hubungan 

transportasi, dan 
pembangunan 

usaha kecil dan 
menengah.
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untuk perekonomian lokal kedua negara. 
MoU ditandatangani untuk memberikan 
bantuan teknis yang akan mendukung 10 
tahun rencana pembangunan nasional 
bagi Sri Lanka yang memiliki tiga 
bahasa yang menyerukan, “kami percaya 
bahwa ini adalah inisiatif penting untuk 
mempromosikan keharmonisan dan 
rekonsiliasi nasional antara berbagai 
macam komunitas linguistic di Sri Lanka”.

Kementrian ini juga menegaskan 
kembali komitmen India dalam mengejar 
implementasi penuh dari Amandemen 
ke-13 untuk Konstitusi Sri Lanka 
untuk mencapai kekuatan yang berarti. 
Amandemen ini dibuat oleh dewan 
provinsi di Sri Lanka dan menjadikan 
Sinhala dan Tamil sebagai bahasa resmi 
dari negara ini dan Bahasa Inggris sebagai 
bahasa penghubung.

Kiri: Mr Salman Khurshid pada Peringatan IPKF di 
Colombo selama kunjungan resminya ke Sri Lanka pada 
Oktober 2013 dan kiri bawah: Menteri Luar Negeri India 
mendistribusikan sertifikat rumah kepada para penerima 
bantuan proyek India Housing di Provinsi Utara Sri Lanka

Add 
INDIAN DIPLOMACY

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 
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membangun masa 
depan Afrika

India bercita-cita untuk 

Dengan potensi peluang bisnis yang diperkirakan mencapai 150 juta 
Dollar Amerika pada tahun 2025. India menargetkan akan membalik 
benua Afrika mencapai kemajuan ekonomi untuk mempererat hubungan 
bilateral yang kuat dengan negara-negara di Afrika.

Oleh  |   Sanjeev Bhar

BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, 
dan Afrika Selatan) merupakan 
organisasi penting untuk 
membicarakan pembangunan dan 
perkembangan ekonomi antar 

negara-negara tersebut melalui kerjasama 
yang saling menguntungkan. Tetapi ruang 
lingkup India berada jauh melewati Afrika 
Selatan ketika fokus berada pada benua Afrika. 
India menawarkan peluang yang besar dengan 
estimasi GDP yang diharapkan akan tumbuh 

mencapai 5.3 trilyun Dollar Amerika pada 
tahun 2025 dari 2.1 trilyun Dollar Amerika 
saat ini. Peluang ini sedang menunggu untuk 
dieksplorasi oleh rekan bisnis India karena 
India menunggu untuk memainkan perannya 
sebagai game-changer yang akan memberikan 
stimulus terhadap roda perekonomian negara 
tersebut. Banyak aspek yang mendukung tinggi 
harapan besar ini karena India-Afrika saling 
berbagi kedekatan dan ketertarikan budaya. 

India, memiliki hubungan yang erat dengan 

Mr Chandrajit Banerjee, direktur jendral, CII; Dr Motsoahae Thomas Thabane, Perdana Menteri, Kerajaan Lesotho; Mr Anand Sharma, Menteri Perdagangan dan 
Industri, Pemerintah India; Mr. Sanjay Kirloskar, CMD, Kirloskar Brothers Ltd saat upacara peresmian pameran ke-10 CII-EXIM Bank Pertemuan Pribadi di Proyek 
Kemitraan India Afrika tanggal 9 Maret, 2014 di New Delhi
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benua Afrika dan akan menjadikannya sekutu yang 
sempurna yang bisa menawarkan kemandirian 
bagi negara-negara di Afrika. Ada sejarah dimana 
lembaga Pemerintah India dan badan hukum 
yang sepenuhnya mendukung sektor manufaktur 
Afrika melalui investasi langsung, pengetahuan 
efektif dan keterampilan mentransfer. Afrika, yang 
sedang dalam proses menuju level perkembangan 
selanjutnya, bisa mengandalkan 
India yang secara sempurna 
menawarkan keahliannya yang 
telah terbukti. Satu decade yang 
lalu, India menyaksikan fase yang 
Afrika lalui. Dengan demikian India 
juga adalah mitra yang ideal untuk 
memelihara tujuan bisnis dalam 
perdagangan internasional. Afrika, 
juga, menyambut baik ideologi dan 
pemahaman India.

Pada bulan Maret 2014, selama 
Konfederasi Industri India (CII)-
EXIM Bank Pertemuan Pribadi pada 
Proyek Kemitraan India Afrika, Rajat 
Gupta, direktur, McKinsey & Co, 
mengatakan, “India menyumbang 
6.5% (6.4 milyar Dollar Amerika) 
dari total arus masuk FDI Afrika (1,013 milyar 
Dollar Amerika) didahului oleh Amerika, Uni 
Emirat Arab, Perancis, dan Inggris. “Dan masih 
banyak peluang investasi bagi India untuk Afrika 
dengan jumlah peluang ‘n’. Pada tahun 2025, India 
diperkirakan akan berdiri pada 150 milyar Dollar 

Amerika dalam peluang bisnisnya di Afrika. Mr. 
Anand Sharma, Menteri Perdagangan dan Industri, 
Pemerintah India, menyatakan bahwa abad ke-21 
akan menjadi abad bagi negara India, Asia dan Afrika. 
Dia mengatakan kemitraan India-Afrika adalah 
ketidaksamaan dan perbedaan’, mencontohkan 
semangat Kerjasama antar negara Selatan-Selatan. 
“India telah berkomitmen lebih dari 10 milyar 

untuk proyek-proyek infrastruktur 
dan pembangunan di Afrika sejak 
diadakannya Konferensi Tingkat 
Tinggi India Afrika yang pertama 
dan kedua pada tahun 2008 dan 2011, 
dan bermitra dalam membangun 
70 pan-Afrika dan lembaga daerah 
di seluruh Afrika. “Rajat memberi 
penghormatan khusus terhadap 
Buyers Credit, yang diperkenalkan 
oleh kementriannya untuk 
mendukung investasi-investasi 
perusahaan di India.

Pada Pertemuan Pribadi 
tersebut, Republik Kongo menjadi 
‘negara fokus’ dan duta besar negara 
tersebut, Pimpinan Perindustrian, 
Isidore Mvouba, membicarakan 

tentang Pemerintah India dan peran industri 
India dalam pengadaan listrik di daerah pedesaan, 
transportasi perkotaan dan proyek pengontrolan 
kualitas makanan bersama dengan industri-
industri lainnya. Dia menunjuk sektor seperti 
pertanian dan agro-processing, pertambangan, 

India telah 
berkomitmen lebih 

dari 10 milyar 
Dollar Amerika 

untuk proyek 
infrastruktur dan 

pembangunan 
di Afrika sejak 
diadakannya 

Konferensi Tingkat 
Tinggi India Afrika 

yang pertama 
dan kedua

Dr Motsoahae Thomas Thabane, Perdana Menteri, Kerajaan Lesotho; Mr Noel N Tata, ketua, CII Komite Afrika dan Direktur Manajer, Tata International Ltd; 
Mr Anand Sharma, Menteri Perdagangan dan Industri, Pemerintah India dan Ms Arancha Gonzalez, direktur eksekutif, International Trade Center saat upacara 
peresmian selama Pertemuan Pribadi
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perminyakan, pariwisata dan layanan keuangan 
sebagai area dimana investasi India bisa memberikan 
perubahan besar. Untuk membuat hubungan antar 
kedua negara berlanjut ke tingkat yang berbeda, 
presiden Republik Kongo, Mr Denis 
Sassou Nguesso, akan melakukan 
kunjungan ke negara India pada 
tahun ini. 

CII dan Mckinsey merilis sebuah 
laporan berjudul,’Bekerjasama untuk 
membuka potensi Afrika – sebuah 
pendekatan industrik India baru untuk 
Afrika’. Laporan ini mengartikulasikan 
pertumbuhan Afrika rata-rata 5% 
selama 2013-2025, berada di tempat 
kedua setelah Asia dan Timur Tengah. 
Hal ini memungkinkan India untuk 
membuka sejumlah peluang bisnis. 
Faktor-faktor makro-ekonomi juga 
mendukung langkah tersebut. Pertama, satu dekade 
yang lalu, negara-negara Afrika telah merasakan 
lingkungan politik yang stabil, penurunan inflasi, 
hutang negara dan violasi nilai tukar mata uang. Kedua, 

negara-negara ini sedang membangun pondasi untuk 
mendukung aktivitas bisnis dengan mudah – reformasi 
pendekatan bisnis, deregulasi telekomunikasi, 
perpotongan pajak, pembaharuan tenaga listrik dan 

banyak lagi. Ketiga, keuntungan 
yang tinggi pada FDI dibandingkan 
dengan negara-negara berkembang 
lainnya telah mambuatnya menjadi 
salah satu lahan investasi menarik 
yang mulai meningkat sejak tahun 
2005, terutama di sektor manufaktur 
dan layanan berorientasi. Keempat, 
pengeluaran konsumen diharapkan 
meningkat sebesar 2.2 trilyun Dollar 
Amerika pada tahun 2025 didorong 
oleh peningkatan 80% di rumah tangga 
kelas menengah menjadi sekitar 190 
juta. Laporan ini menyatakan bahwa 
Afrika memiliki cadangan mineral yang 

signifikan dan basis pertanian yang kuat yang siap 
untuk diolah. Sebuah pasar yang sedang berkembang 
seperti Afrika memacu tantangan bagi perusahan-
perusahaan di India. Hambatan infrastruktur yang 

Dalam satu dekade 
terakhir, negara-

negara Afrika 
telah merasakan 

lingkungan politik 
yang stabil, 

penurunan inflasi, 
utang negara 

dan nilai tukar 
mata uang
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biasa, kurangnya keterampilan tenaga kerja dan sektor 
layanan keuangan yang masih baru adalah beberapa 
tantangan yang bisa dimulai dari sekarang tetapi 
negara-negara di Afrika berniat untuk memudahkan 
langkah perusahaan-perusahaan di 
India. Contohnya, Ms Maria Kiwanuka, 
Menteri Keuangan, Perencanaan dan 
Pembangunan Ekonomi, Uganda, 
bersedia untuk mendongkrak tingkat 
interaksi antara India & Afrika saat 
ini pada Pertemuan Pribadi tersebut. 
Dia mengatakan, “Kami telah 
merasionalisasikan proses perizinan 
dengan membentuk ‘Wewenang 
Investasi Uganda’ yang membahas 
kekhawatiran para investor sebagai 
satu titik platform.” Ini adalah sebuah 
badan pemerintah semi-otonom yang 
beroperasi dalam kemitraan dengan sektor swasta dan 
Pemerintah Uganda untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional. Jadi, negara-negara Afrika 
mengambil inisiatif untuk mengurangi kesulitan bagi 
investor dengan harapan dapat menarik partisipasi dan 

investasi langsung. Sektor swasta India diharapkan bisa 
mendapat keuntungan dengan mengadopsi sebuah 
solusi pendekatan kemitraan di Afrika. Benua ini juga 
bisa menjadi dasar untuk globalisasi bagi perusahaan-

perusahaan India tetapi dalam hal ini, 
akan ada tantangan-tantangan seperti 
geografi Afrika yang terfragmentasi. 
India harus memahami kebutuhan 
dari 55 negara-negara Afrika, yang 
setiap negara tersebut memiliki budaya, 
kebiasaan dan perilaku tersendiri. 

Meskipun demikian, ada banyak 
perusahaan-perusahaan di India yang 
telah menyiapkan unit-unit mereka 
dan optimis dalam proposisi investasi 
di Afrika. Sanjay Kirloskar, ketua & 
direktur manajer, Kirloskar Brothers, 
merasa bahwa perusahaan-perusahaan 

di Afrika harus terlibat dalam pelatihan sumber 
daya manusia. Seorang tenaga kerja yang terlatih 
adalah kunci untuk kemajuan industri di Afrika. Dia 
menunjukkan bahwa teknologi AAA India memiliki 
relevansi besar di sektor industri Afrika. Manoj Kohli, 

Kiri: Sesi peresmian perdana Pertemuan Pribadi tanggal 9 
Maret 2014 di New Delhi
Atas: Sebuah pameran selama Pertemuan Pribadi

India harus 
memahami 
kebutuhan 

55 negara berbeda 
di Afrika yang 

setiap negaranya 
memiliki budaya, 

kebiasaan dan 
perilaku tersendiri
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direktur manajer, Bharti Enterprises, menyebutkan 
tiga kunci tantangan utama untuk investor-investor di 
India yaitu - kemacetan infrastruktur fisik, volatilitas 
mata uang lokal, dan kurangnya tenaga kerja yang 
terampil. Perusahaan-perusahaan 
yang menhadapi tantangan ini secara 
efisien memiliki peluang bisnis besar 
di Afrika. 

Ada dua kunci penting untuk 
kerjasama pembangunan antara 
kedua pihak yaitu – efektivitas upaya 
kerjasama bagaimana mengatasi 
masalah setiap dollar dan setiap rupee 
yang berasa pada jarak yang jauh, dan 
berkelanjutan, kata Shishir Pridarshi, 
direktur, Divisi Pembangunan, 
Organisasi Perdagangan Dunia. 
Negara-negara Afrika hanya 
mengambil keuntungan jika India 
berfokus pada IT, infrastruktur 
menengah – dan hal ini akan tumbuh secara 
substansial dalam beberapa tahun mendatang dan akan 
mengembangkan bangsa. Dalam e-governance dan 
perbankan saja, Afrika diperkirakan akan tumbuh dari 

30 milyar Dolla Amerika menjadi 90 milyar Dollar 
Amerika pada tahun 2025 dan akan membutuhkan 
2.5 milyar tambahan untuk tenaga kerja IT dan ITeS. 
Selama dua tahun ke depan, 30 kota-kota di Afrika 

diharapkan menjadi konsumen 
besar di pasar India. Proporsi nilai 
India dan kebutuhan Afrika dalam 
pembangunan menempatkan beberapa 
sektor sebagai prioritas seperti 
pendidikan, pertanian, infrastruktur, 
farmasi dan kesehatan, barang-barang 
konsumen, jasa IT, konsultan teknik 
dan kendaraan otomotif komersil. 
India dapat menawarkan biaya 
inovasi rendah/model operasi, tenaga 
kerja handal dan kewirausahaan dan 
layanan pendekatan orientasi. Ini 
adalah saat dimana India melindungi 
resiko investasi untuk masa depan 
dan pergi ke Afrika adalah hal yang 

tepat karena pasar-pasar lain sedang berada pada titik 
jenuh dengan pengembalian investasi yang rendah. 
FDI India di Afrika telah terhitung sebanyak 60 milyar 
Dollar Amerika untuk tahun 2003-13 dan diperkirakan 

Negara-negara 
Afrika hanya 

akan mendapat 
keuntungan jika 
India berfokus 

dalam bidang IT 
dan infrastruktur 
menengah karena 

aspek-aspek ini 
tumbuh pada tahun-

tahun selanjutnya

INDIAAFRICA: Berbagi Masa Depan berpartisipasi dalam The Entrepreneurship Caravan yang diselenggarakan oleh Educat dan Rwanda Development Board bulan Maret 
2014. Caravan ini menyediakan peluang besar untuk mempromosikan kontes INDIAAFRICA untuk kalangan muda di Rwanda, Afrika
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meningkat sebesar 100 milyar Dollar Amerika pada tahun 2013-25. 
Oleh karena itu, India harus menaikkan tingkat dalam penawaran 
pembangunan yang berkelanjutan untuk negara-negara Afrika. 
Saat ini india memiliki lahan yang cukup besar yang mendukung 
dan lahan ini telah dibangun selama satu dekade terakhir dan para 
ahli ekonomi percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi India 
untuk menciptakan sejarah pembangunan di Afrika.

PROGRAM PEMBANGUNAN 
INDIA DI AFRIKA 
Di bawah ITEC, sejumlah tenaga 
professional di Afrika telah dilatih 
dalam bidang-bidang yang berbeda. 
Alok Kumar Sinha, JS (DPA-I), Menteri 
Luar Negeri, mengatakan, “Selain 
itu, program-program khusus telah 
diselenggarakan atas permintaan 
dari berbagai negara dalam bidang-
bidang tertentu. Belum lama 
ini, kami telah mengembangkan 
lembaga-lembaga unggulan di 
negara-negara Afrika. Dua hal 
penting yang telah ditambahkan 
yaitu inisiatif pengembang kapasitas, 
dan perpanjangan fasilitas kredit 
untuk negara-negara berkembang, 
khususnya di Afrika, yang membantu 
mereka untuk mengimpor barang 
dan jasa dari India dan melaksanakan 
proyek-proyek pembangunan 
infrastruktur, dan pembangunan 
kapasitas sesuai dengan prioritas 
pembangunan yang diidentifikasi 
oleh negara-negara penerima. 
Mozambik dan Ethiopia adalah 
penerima terbesar dari Fasilitas 
Kredit dari India. Hal penting yang 
ketiga dalam inisiatif pembangunan 
kemitraan adalah proyek bantuan.

GAMBARAN MAKROEKONOMI AFRIKA

*Data terbaru untuk tahun 2010 SUMBER: IHS Economics; C-GIDD; McKinsey Global Institute; Cityscope 2.2; 
Business Monitor International; analisis McKinsey

Africa  saat ini  
(2013)

Africa yang akan 
datang (2015) 

India saat ini 
(2013)

GDP  
(nominal) 2.1 trilyun Dollar US 5.3 trilyun Dollar US 1.9 trilyun 

Dollar US

Pengeluaran konsumen  
(nominal) 1.3 trilyun Dollar US 3.6 trilyun Dollar US 1.1 trilyun 

Dollar US

Penduduk usia kerja 618 juta 845 juta 822 juta

Kota-kota dengan  
>1 juta penduduk 54* 103 51*

Rumah tangga dengan 
penghasilan dikresioner 108 juta 194 juta 197 juta

Pengguna telepon genggam 815 juta 1,141 juta 873 juta

Siswa memanfaatkan layanan internet ponsel di bus ICT selama acara The 
Entrepreneurship Caravan di Rwanda, Afrika
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perdamaian dunia
Kemajuan menuju 

Untuk memperingati hari Peringatan Internasional Pasukan 
Penjaga Perdamaian PBB pada 29 Mei, kami sekilas 
menampilkan upaya perdamaian dunia India ke seluruh dunia

penulis  |  Sumantha Rathore

Setiap kali perdamaian hilang dari 
permukaan bumi, prajurit India yang 
telah memastikan harapan yang 
harmonis tidak akan terbantahkan. 
Dari 65 misi kedamaian dari United 

Nations Peace Keeping Operations (UNPKO), 40 
di antara telah menyaksikan partisipasi lebih dari 
satu lakh dari prajurit India dan personil polisi. 
Pada April 2012, lebih dari 8,000 personil India 
membantu UNKPO di sembilan lokasi di seluruh 
dunia. India, saat ini, menyumbang 7,837 penjaga 

perdamaian untuk pasukan PBB, berdasarkan 
data PBB tahun 2014. Secara resmi, India adalah 
penyumbang penjaga perdamaian PBB ketiga 
terbanyak di dunia. 

Penyebaran pertama prajurit India diadakan 
pada tahun 1950 di Korea ketika India 
mengirimkan pasukan paramedic dan pasukan 
custodian untuk menjaga tawanan perang dan 
melayani para korban. India lalu berpartisipasi 
dalam beberapa misi perdamaian di Timur 
Tengah, Kongo, Kamboja, Mozambik, Somalia, 

INISIATIF
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Rwanda, Angola, Sierra, Leone dan Ethopia-
Eritria. Prajurit ini telah memastikan 
bahwa mereka berada dalam 
siaga untuk situasi perang, orang-
orang mendapat pelayanan seperti 
bantuan perumahan, kebersihan dan 
makanan, Bahkan, semua wanita 
akan dikerahkan selama proses 
pembangunan misi harmonis PBB 
adalah dari India. Satuan Polisi yang 
semuanya wanita sudah dikerahkan 
di Liberia pada tahun 2007 untuk 
mencegah kekerasan terhadap kaum 
wanita dikarenakan meningkatnya 
laporan bahwa wanita dieksploitasi 
oleh para para penjaga perdamaian di 
daerah rawan perang. Wanita-wanita 
yang berpartisipasi dalam misi ini 
menginspirasi berbagai negara lainnya untuk 
mengirim kontigen yang seluruhnya wanita. 

Korps Elektronika dan Mekanik (EME) telah 
bekerja secara konsisten dalam misi 
PBB sebagai bagian integral dari 
kontigen India yang beroperasi 
sebagai pasukan perdamaian 
PBB. 211 EME Field Workshop 
Company adalah satuan pertama 
yang mengambil bagian di tanah 
asing dalam misi perdamaian pada 
tahun 1961. Laurel lain dating ketika 
persetujuan ini diterbitkan pada 
tahun 2004 untuk memperingati 
partisipasi India dalam misi 
perdamaian dunia. Tetapi kami telah 
membayar mahal untuk memulihkan 
perdamaian di seluruh dunia. Lebih 
dari 160 penjaga perdamaian dari 
India telah menyerahkan hidup 

mereka untuk melayai berbagai macam kegiatan 
perdamaian PBB. 

Perusahaan Bi-
dang Lokakarya 
211 EME adalah 

unit pertama 
yang mengam-

bil bagian untuk 
pergi ke tanah 

asing untuk 
menjadi pasu-

kan penjaga 
perdamaian di 
tempat-tempat 
tersebut pada 

tahun 1961

Penjaga perdamaian India melayani misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS), melakukan latihan malam di Akobo, kota Jonglei, Sudan Selatan Hadap halaman: (Kiri) 
Seorang anggota battalion India dari Misi PBB di Republik Kongo (MONUC) penerapan basis operasi patrol baru (Kanan) Penjaga perdamaian UNMISS dalam patrol 
berdurasi pendek Kontigen Militer India
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MISI VERIFIKASI PBB ANGOLA:  
Misi ini tersebar dalam tiga fase: 1988-91, 
1991-95,1995-97. Fase pertama dimulai pada 
Januari 1989 selama berlangsungnya perang 
sipil di Angola, untuk memastikan penarikan 
pasukan Kuba. Dua lainnya adalah misi 
tindak lanjut.

MISI PBB DI BOSNIA & HERZEGOVINA, 

1995-2002: Mandat UNMIBH adalah untuk 
berkontribusi terhadap pembentukan aturan 
hukum di Bosnia dan Herzegovina dengan 
mereformasi dan merekonstruksi polisi 
setempat, menilai fungsi sistem peradilan yang 
ada dan memonitor dan mengaudit kinerja 
polisi dalam lembaga-lembaga yang terlibat 
dalam menjaga hukum dan ketertiban.

MISI SUDAN, 2011-SEKARANG: Pada bulan 
April tahun lalu, lima personel tentara India 
tewas di Sudan dalam misi perdamaian PBB 
saat konvoi 32 anggota diserang di Gurmuck 
dalam kekerasan tersembunyi di Jonglei. Ada 
sekitar 2,200 personil tentara yang terdiri 
dari dua battalion, satu di Jonglei dan satu 
lainnya di Malakkal, di perbatasan Sudan pada 
July 2011. 

OPERASI PBB DI SOMALIA II,  

1993-95: Di fase kedua dalam upaya pemulihan 
perdamaian PBB di Somalia, 28,000 personil 
diantaranya 20,000 tentara dan 8,000 staf 
logistic dan sipi dikerahkan dari India, 
Pakistan, Mesir dan Kanada. Dari India, 66 
Brigadir Infantri Independen yang terdiri atas 
personil dari Bihar, Mahar. 2 JAK rifle  dan 3 
Infantri Mekanis dan 7 Kavaleri berpartisipasi 
dalam misi ini. 

MISI OBSERVASI PBB YAMAN 1963-64: 
Saat perang sipil meletus di Yaman pada 
tahun 1962 karena terpisah dari negara Mesir, 
PBB menyiapkan misi ini untuk memastikan 
perang ini terbatas hanya ke Arab dan tidak 
menjadi kejadian Internasional karena Arab 
Saudi dan Mesir bersatu pada tahun 1963. 
UNYM ditugaskan dalam misi ini. Meskipun 
perrang ini berakhir dalam waktu satu tahun, 
misi ini tetap terus dilanjutkan beroperasi 

Para penjaga perdamaian yang bertugas bersama kontigen militer 
India UNMISS melakukan patrol jalan kaki di wilayah pasar di Pibor, 
kota Jonglei, Sudan Selatan
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untuk mencegah tindak kekerasan dan 
memastiikan Arab Saudi dan Mesir terlepas 
dalam perang ini. 

KONGO: Penjaga keadamaian di India 
telah bekerja sangat keras di Kongo dalam 
beberapa tahun terakhir ini untuk memastikan 
kembalinya perdamaian untuk negara yang 
dikuasai oleh anggota milisi ini. Kontigensi 
India di Kongo konon terdiri dari empat 
battalion infantry, tiga kontigen jet tempur, 11 
helikopter tujuan umum dan empat helicopter 
pengintai. Tidak hanya mereka juga menjaga 
negara ini dalam 24x7 jam patrol tetapi juga 
dengan menyumbang fasilitas seperti air, 
alat-alat olahraga dan penempatan anak yatim-
piatu ke tempat yang layak. Hasilnya 150 
personil dari empat Batalion Infantri, kontigen 
Udara, rumah sakit level II dan pengamat 
militer dipersiapkan oleh MONUC Komandan 
Pasukan Letnan Jendral Babacar Gay.

INISIATIF
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KONTRIBUSI DALAM 
GERAKAN INI
Blue Berets, sebuah 
film documenter yang 
disutradai oleh Ashok 
Raina, mendokumentasikan 
partisipasi dari para 
prajurit dan personil 
polisi India dalam misi 
menjaga perdamaian 
dunia PBB. Film ini adalah 
pendekatan, akseptabilitas, 
profesionalisme dan 
pentingnya penjaga 
kedamaian India dalam 
misi ini. Film ini dimulai 
dengan sebuah narasi 
tentang bagaimana prajurit 
India berpartisipasi dan 
unggul dalam misi menjaga 
perdamaian PBB. Lebih 
lanjut film ini menjelaskan, 
melalui logika dan 
data, mengapa penjaga 
perdamaian India telah 
secara fenomenal menjadi 
penting untuk misi ini.

Kontigen Militer India memastikan keamanan terhadap misi kunjungan pengawasan hak asasi di kota Jonglei, Sudan Selatan
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Muzaffar Ali mendengarkan musik pelopor Sufi yang terkenal Abida Parveen menyanyikan satu bait
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spiritual
Dalam pencarian 

penulis   |  Muzaffar Ali

Sufisme adalah proses dari realisasi 
diri, baik internal maupun eksternal. 
Anda akan terhubung dengan dunia 
sekitar, melihat masalah-masalah dan 
ketidakseimbangan dan sekaligus, melihat 

cermin dalam jiwa anda sebagai sebuah refleksi 
rahmat ilahi. Dan melalui proses ini anda 
akan mencapai keseimbangan yang akan 
meniadakan ego untuk merasakan esensi 
dari keindahan yang menghubungkan 
manusa dengan kekuatan kreatif 
tertinggi. Sufisme, bagi saya, adalah 
sebuah realisasi. Sufisme akan menerangi 
seseorang melalui kehidupan orang-
orang suci, pesan mereka dan puisi untuk 
pasrah dan berserah diri. 

Buku saya, A Leaf Turns Yellow – 
Sebuah sufi dari Awadh, adalah pesan 
utama dari sebuah kekuatan mistis. 
Buku ini menceritakan tentang kematian 
sebelum mati. Kekuatan mistisnya hidup 
seperti sehelai daun yang gugur dari 
sebuah pohon dan menunggu perjalanan 
terakhirnya menuju kehampaan. Buku 
ini menceritakan tentang orang suci 
yang mengintai tanah dari Awadh dan 
membuatnya harum untuk selamanya 
melalui budaya koeksistensi dan kasih 
sayang. Awadh bernaung di hati. Orang 
orang menerima hati setiap orang karena dewa-
dewa menurunkan tahtanya. Ini adalah tanah Ram. 
Tanah yang memuliakan orang-orang yang tidak 
saling berlomba, yang mengkedepankan nilai-
nilai kemanusiaan dan spiritualitas, bukan hanya 
religiulitas. Ketika orang-orang mengunjungi 

Awadh, mereka akan merasakan aura yang tak 
terlihat mengelilingi tempat ini dan tercermin di 
wajah-wajah mereka. Serangkaian subjek-subjek 
yang terpilih mendefinisikan betapa istimewanya 
fenomena langka  di tempat ini dan berbagi 
keindahan dengan bagian lain di India, benua dan 

dunia. Sufisme membangun jembatan 
pemahaman dan menciptakan dunia 
yang tak berbatas dan kesatuan umat 
manusia. Tragedi terhadap keberadaan 
kita adalah bahwa kita kehilangan 
diri kita terhadap pengaruh asing 
yang mengambil aroma kita dan 
akan memojokkan kita pada duniawi. 
Faktanya, hanya keseluruhan dunia 
yang akan menerima kita sebelum kita 
diterima oleh tanah kita sendiri. Tetapi 
tujuan kita harus harus lokal. Dikatakan 
bahwa sufisme berasal dari abad ke-9 
dan ke-10. Seperti Islam agama yang 
mempercayai apa yang terdahulu begitu 
juga Sufisme. Islam melalui keteladanan 
hidup Rasulullah Muhammad saw. 
dan salah satu umatnya, Hazrat Ali, 
membantu Sufisme berevolusi menjadi 
bentuk yang kita kenal saat ini. 

Semangat Sufisme selalu ada di India. 
Ini adalah aroma cinta yang dirasakan 
Rasulullah. Ada Hadist (perkataan 

Rasulullah) dimana Rasulullah berkata tentang Islam 
yang terdahulu dari arah Hindustan dan begitu juga 
Sufisme. Banyak sufi termasuk bagian dari keluarga 
Rasulullah dan telah hidup hingga saat ini dalam 
pencarian sumber cinta ini. Dalam pencarian ini, 
mereka menemukan jalan jalan menuju India. Semua 

Masa depan 
Sufisme adalah 

perayaan 
tahunan 

kebenaran, 
persatuan dan 

ketabahan. 
Seperti semua 

perayaan, 
perayaan ini 

tidak mencari 
pemaparan 

dan visibilitas. 
Semangat 
terpenting 

adalah untuk 
tetap menjadi 

sebuah rahasia.
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Tarian Sufi adalah sebuah bentuk meditasi
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ini adalah sebuah hal tentang pencarian rohani 
yang terbalik dari kekuatan duniawi yang 
para sufi perundingkan. Kenyataannya, ketika 
Islam menjadi sebuah kerajaan dan Hussain 
menolak kemegahan duniawi dari para khaifah 
Islam, Yazid, dia membuat sebuah permohonan 
untuk diizinkan pergi ke India. Permintaanya 
ditolak dan dia pun menjadi shuhada dalam 
pertempuran di Karbala. ( itu terjadi pada 
tanggal 10 Muharram, di tahun 61 SM di 
kalender Islam – 10 oktober, 680 – di Karbala, 
sekarang berada  - Iraq).

Syed Ai Hujwari adalah sufi pertama yang 
menginjakkan kaki di tanah India. Diikuti 
oleh Hazrat Khwaja Moinuddin Chisthi  yang 
menuliskan :

‘Deen ast Husain, deen panah ast Husain
Sar daad na daad dar dast e Yazid
Haqqa ke binaye la illah ast Husain’

Husain adalah imam 
Yang melindungi keyakinan
Yang memberikan kepalanya tetapi tidak mau 

mengangguk kepada Yazid
Dan Husain menjadi kesaksian yang kekal
Bahwa tiada tuhan selain Allah.

Sebuah penafsiran artistik huruf Arab atau kata yang 
membawa para Sufi larut dalam ibadahnya kepada Tuhan 
ketika ia mengingat dan mengulangnya dalam ibadahnya
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Sufisme masa depan adalah perayaan 
terbesar dari kebenaran, persatuan 
dan pengabdian. Seperti perayaan-
perayaan lainnya, mereka tidak mencari 
pencahayaan ataupun bentuk. Benar – 
benar kerohanian yang bertahan sebagai 
sebuah rahasia. Kekuatan tersebut teraliri 
untuk para pencari sejatinya, kecintaan 
dari para manusia tanpa memandang 
kasta, kepercayaan, dan keimanan. Hal itu 
menjadi menarik terhadap esensi India 
dan membuatnya secara cepat mendunia. 
Hal ini adaah karakter yang nyata.  Oleh 
karena itu, di umur dan sat sekarang ini, hal 
itu sudah memiliki sayap untuk menyebar 
diluar alam dan imaginasi. Saya memulai 
festial Jahan e-Khusrau dari musikal sufi 
di tahun 2001. Hal itu berkembang keluar 
dari pada pencaharian batin dan untuk 
merayakan puisi dari hal mitos. Mengungsi 
dari lembah Kashmir dan mencapai 
kota Delhi, saya menyadari kebenaran 
yang tersembunyi dari tempat ini. Saya 
menemukan kesia-siaan bermain di dunia 
politik. Seperti Kusrau saya merasakan 
keduanya keluar dan masuk. Saya telah 
menyaksika ketentraman Kashmir menjadi 
korban permainan ini. Tak lama lagi, 
Awadh dan seluruh India akan menjadi 
mangsa dari siasat buruk tersebut. Saya 
mulai menyadari ada orang-orang yang 
tak berdaya di dunia batin yang perlu 
ditemukan dan diselamatkan. Dan Jahan-e 
Khusrau, sebuah wilayah di jiwa dalam 
perjalanan hidup.

Tahun ini, tempat ini telah mengalami 
kemunduran karena ketidakpastian 
politik. Saya yakin tempat ini akan naik 
dan bahkan lebih megah dan besar dari 
sebelumnya kerana akan menjadi akar dari 
hati setiap orang. Di atas semua itu, sufisme 
merayakan kemegahan jiwa.

Sebuah kesan artistik dari darwis yang berputas

Sang penulis adalah pembuat film, desainer busana, penyair dan seniman India

The Sufi, lukisan air warna di kertas oleh pelukis Kailash Raj
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Sufi yang berputar adalah bentuk dzikir – mengingat TuhanAstrolable Persian oleh Khalil Muhammad ibn Hasan ‘Ali melantunkan Ayat suci Al-Qur’an

Abida Parveen tampil di festival music Jahan-e-Khusrau
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Tarian berputar darwis di festival musik Sufi Jahan-e-Khusrau
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PERJALANAN MISTIS SUFISME 
Menurut sarjana Inggris Reynold A Nicholson, 
Sufisme merupakan spiritualisme mistis agama 
Islam dalam tiga bahasa utama: Turki, Arab dan 
Persia. Bagi banyak sarjana di India, Sufisme 
merepresentasikan ungkapan mistis seluruh 
umat manusia.

Islam pertama kali masuk dan diperkenalkan 
di Wilayah Pantai Malabar India oleh pedagang 
laut Arab, kemudian masuk ke kota Sind, 
dan kota Multan di bagian selatan Punjab 
oleh penakluk Arab. Pada tahun 1035, Sheikh 
AliHujwiri, atau lebih dikenal dengan sebutan 
Data Ganj Bakhsh (Pemberi Harta yang Tak 
Terhingga), mencapai Lahore dari Ghazna 
di Afghanistan karena perintah ilahi. Dia 
menulis apa yang lebih dikenal sebagai buku 
manual yang mendefinisikan Sufisme, Kashf 
al-Mahjub, dengan materi yang diambil 

dari sumber-sumber Arab di Persia. Dengan 
demikian, milai berkembanglah Sufisme India 
dan persilangan gagasan ide dan praktek 
antara sufi-sufi Islam, Nath yogis, Buddhisme 
dan Hindu mistis.

Ordo Chrishti dari para Sufi pada dasarnya 
adalah India, muncul pertama kali dari kota 
Chisht di Afghanistan modern yang merupakan 
pusat Sufi terkemuka di akhir abad ke-9. 
Menurut beberapa laporan, Khwaja Mu’inu’d-
Din Chishti (dianggap sebagai pengkhotbah 
terkemuka Sufisme) juga pergi ke Lahore untuk 
berkhotbah. Khwaja gemar akan musik  rohaniah, 
Qutubuddin Kaki (Sufi mistis Islam) telah 
menetapkan praktek yang sama di Delhiites.

Dengan demikian, musik dan puisi mistis 
menyatukan awal permulaan Sufisme, 
yang mengakui spiritualitas bawaan dari 
musik India.

Milik: Hu: The Sufi Way, Volume 4, Para Sufi di Punjab
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teater India
Waja baru dunia

Oleh  |  Nadira Zaheer Babbar

Genre artistik ini siap untuk mencuri pusat perhatian dengan 
membawa tren modern India

Pada tahun 1970-an, ketika saya lulus dari 
Sekolah Nasional Drama (NSD) di ibukota 
India Delhi, menjadi professional dalam 
dunia teater bukan sebuah pekerjaan yang 

membayar tinggi. Di samping ituu, kami harus 
melakoni pekerjaan yang lain untuk bisa bertahan 
hidup. Terkadang dulu lebih banyak orang yang 
berada di atas panggung dari pada penonton 
yang berada di aula! Hal ini telah berubah seiring 
berjalannya waktu. Hari ini, orang-orang tidak 
hanya suka menonton pertunjukan panggung tetapi 
juga mendukung dan juga menghargai grup teater. 

Bahkan mendapat tiga booking selama setahun di 
tempat pertunjukan sangat sulit saat ini.  

Ribuan orang datang ke Mumbai kota sebelah 
Barat India setiap hari untuk menjadi actor dan 
satu-satunya cara mereka dapat menampilkan 
bakat mereka yaitu melalui teater. Bahkan aktor 
teater sering membentuk kelompok mereka 
masing-masing disini. Adegan teater di Mumbai 
sangat meriah. Orang-orang begitu bersemangat 
dan antusias berlangganan menonton teater. 
Tidak pernah ada kekurangan penonton teater di 
Mumbai. Tidak sama dengan kota Delhi. Teater di 
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A Midsummer Night’s Dream yang diselenggarakan oleh Perwakilan Inggris yang ada di India yang mengeksplorasi dunia teater yang baru

Ada dua aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dunia teater di 
India yaitu – popularitas dan kualitas pertunjukan. Kenaikan festival 
teater di seluruh negara, antrian panjang di luar gedung, terdepan 
dan bekerja secara ekperimental – sungguh membanggakan 
melihat semua ini”

Kirti Jain, seorang seniman teater kawakan dan mantan sutradara dari Sekolah Nasional Drama India
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Delhi kurang bisa menyita pendangan public. Tetapi 
ada satu keuntungan berbeda yang didapat kota 
Delhi, yaitu Bharat Rang Mahotsav. 
Diselenggarakan setiap tahun oleh 
NSD, ia membawa seluruh kelompok 
teater ke Delhi. Ini adalah saat dimana 
gedung teate menjadi penuh. 

Kota-kota yang lebih kecil biasanya 
mempunya kisah berbeda untuk 
dipentaskan. Secara signifikan, 
teater sangat popular di kota-kota 
ini. Baru-baru ini, saya mendapat 
penghargaan dari sebuah grup teater 
di Rajpur (Chhattigarh). Penghargaan 
ini diberikan oleh mantan pegawai 
bank berusia 84 tahun kepada saya 
(dia mempersembahkan acara tersebut 
untuk alharhum istrinya, yang juga 
penggiat teater). Selama acara ini dia berpidato 
panjang tentang pertumbuhan dunia teater di 

Raipur yang memberi kita banyak wawasa tentang 
dunia teater di kota ini. Bahkan, kami menyajikan 

pertunjukan kami pada acara tersebut. 
Pentas teater itu penuh sesak dengan 
penonton yang sangat antusias; 
banyak orang yang tidak beruntung 
mendapatkan tiket terlihat menunggu 
diluar. Pertunjukan itu memang beda 
dari yang lain. 

Satu hal lagi yang telah berubah seiring 
berjalannya waktu, dan sangat dihormati 
di dunia teater. Disini, saya juga akan 
menceritakan tentang penglaman saya 
sendiri. Kapanpun kami dipanggil untuk 
melakukan pementasan, saya selalu 
bersikeras untuk mengatur transportasi, 
makanan yang baik dan hotel yang 
memadai dan kendaraan untuk tim saya. 

Sebelumnya, fasilitas-fasilitas ini adalah pengecualian 
bagi kami tetapi sekarang ini telah menjadi aktivitas 

Para panitia 
sekarang 

siap untuk 
menyediakan 

fasilitas-fasilitas 
untuk seniman 

teater juga, sama 
dengan apa yang 
mereka lakukan 
kepada bintang 

televisi

Sekilas pertunjukan Yeh Hai Bombay Meri Jaan, yang ditulis dan disutradai oleh Nadira Zaheer Babbar

Teater menjadi pilihan hiburan akhir 
pecan yang popular, ruang pertunjukan 
juga meningkat… Ini hamper menjadi 
sebuah kebangkitan”

Vir Das, aktor film India dan stand up komedian
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Sebuah adegan dari Othello oleh Rosten Abel

Teater di India sangat bersemangat dan energik saat ini. 20 tahun 
terakhir telah terlihat perubahan besar, dengan banyak percobaan. 
Kami sekarang melakukan pertunjukan yang dikemas secara 
auditoria. Banyak penerimaan dalam masyarakat; para gadis 
berpartisipasi dengan dukungan keluarga mereka. Sebelumnya, 
teater itu hanya sebuah hobi tetapi sekarang teater adalah pilihan 
karir yang kuat yang memberi kesempatan bagi seseorang untuk 
mengikuti semangat orang lain. Teater sudah diperkenalkan sebagai 
mata pelajaran di sekolah juga”

Arvind Gaur, seorang seniman teater kawakan
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Nadira Zaheer Babbar adalah seniman teater terkenal India

Disusun oleh Neharika Mathur Sinha

Teater tidak lagi dianggap 
tabu oleh para wanita di 
India. Lewatnya waktu 
dimana para ayah dan 

kakak laki-laki terbiasa 
untuk menemani saudara 
perempuan mereka yang 

bekerja setiap malam

biasa. Panitia sekarang ini juga menyediakan 
fasilitas-fasilitas terbaik untuk orang-orang 
teater, seperti apa yang mereka lalukan untuk 
bintang televisi. 

Dunia teater sekarang ini merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari masyarakat India. 
Juga, tidak lagi dianggap taboo bagi kaum 
wanita. Beberapa waktu yang lalu, kami pergi 
untuk melakukan sebuah pementasan ke 
Allahab di kota Uttar Pradesh. Sorang gadis 
yang seharusnya menjadi perubah kostum 
terpaksa meninggalkan tempat pertunjukan 
karena masalah darurat keluarga. Hanya ada 
waktu satu jam untuk pertunjukan. Saya 
menanyakan beberapa murid lama yang berada 
di kota ini dan dalam hitungan menit mereka 
menemukan gadis lainnya, yang mengerti 
persyaratan waktu pertunjukan kami (dimana 
dia juga harus mengatur untuk mengganti 
kostum dalam waktu hanya tiga detik) dan 
dia berhasil. Gadis itu pulang pada pukul 10 

malam, baru saja acara selesai. 
Dan dia pulang sendiri, tidak ada 
yang mendampinginya. Lewatlah 
hari-hari dimana seorang ayah 
atau kakak laki-laki yang biasanya 
menemani saudara perempuannya 
yang bekerja di teater.

Skenario teater India sudah 
banyak berubah. Barangkali 
karena sensasi yang didapat 
pada satu pertunjukan live telah 
terhubung satu sama lain.

Penulis India terkenal pertunjukan Mumshi 
Prenchand Gaban yang disutradai oleh Suhendra 
di Auditorium Shri Ram di kota New Delhi, India

Unduh ARplay pada perangkat 
iphone/Android Anda dan pindai 
halaman ini untuk melihat film 
yang berhubungan dengan 
artikel ini.

Sebuah adegan dari pertunjukan Yeh Hai Mumbai Meri Jaan
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alami
Ayo, mengembara, 

Hindu Nectar – Wandering In Sacred India, yang merupakan sebuah 
karya inisiatif Diplomasi Publik dari Kementrian Luar Negeri India, 
adalah pertualangan yang dilakukan oleh Akanksha Joshi untuk 
menunjukkan segala hal tentang Hinduisme

India membujuk setiap orang di seluruh 
dunia untuk berkunjung, tinggal dan 
menemukan sendiri. Film Hindu Nectar - 
Wanderings In Sacred India oleh Akanksha 
Joshi adalah film percakapan 

seorang anak perempuan dengan 
orang tuanya, perjalanan untuk 
mencari keabadian dan universal. 

Film ini dimulai dengan 
kedatangan Joshi di tepi sungai suci 
Gangga. Menampilkan keindahan 
alam India, film berdurasi 49 
menit ini adalah sebuah perjalanan 
ke jantung spiritualitas India 
dilengkapi percakapan-percakapan 
dengan tabib spiritual dan 
penduduk umum.  

Berpetualang dari Himalaya 
ke semenanjung India, melewati 
berbagai sungai, gunung, hutan dan goa, Joshi 
bertemu dengan banyak praktisioner agama Hindu 
dimana dengan mereka ia mencoba untuk mencari 
tahu arti sebenarnya dari agama Hindu. Setiap 
percakapan dalam film ini mengungkap makna 
yang dalam dari ritual yang sudah ia praktikkan 

sepanjang hidupnya. Dan ini adalah arti hidup 
yang ia coba cari sepanjang hidupnya.Film ini 
menceritakan upaya seorang anak perempuan 
untuk mengerti cerita-cerita yang telah ia dengar 

sejak masa kecilnya, tetapi apa 
yang ditemukan adalah arti 
kebenaran dari India. “Ajaran 
Veda, yang ditulis sekitar 3000 
SM, memegang kebenaran sejati 
pada hari ini,” kata Fransisco yang 
dating ke India dari Spanyol 40 
tahun yang lalu diusianya yang 
masil 20 tahun pada saat itu. Ia 
mempersembahkan rasa cintanya 
untuk India kepada buku Bhagwad 
Gita yang i abaca ketika ia masih 
berumur 15 tahun. “Aspek yang 
paling indah dari Agama Hindu 
adalah bahwa tidak hanya satu 

kitab, tidak hanya satu Tuhan, tidak hanya satu 
praktik. Agama Hindu mencakup segalanya,” 
katanya. Joshi juga merupakan sinematografer dan 
editor bersama Rajiv Mehrotra sebagai produser 
dan commissioning editor dan Tulika Srivastava 
sebagai eksekutif produser.
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sangat buas
Ini dunia yang sangat,

Sekilas beberapa fauna yang langka 
dan cantik, dari taman nasional dan 
suaka di Mudhumalai, Nagarhole, 
Wayanad dan Bandipur

Photographs  |  Ramakrishna Sreenivasan and Rishi Bajpai

Ukuran dan warna yang mengesankan dari Great Hornbill telah membuatnya penting sebagai budaya dan ritual banyak suku

MUDHUMALAI 
NATIONAL PARK

BANDIPUR 
NATIONAL 
PARK

NAGARHOLE 
NATIONAL PARK

WAYANAD WILDLIFE SANCTUARY

FOTO
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Merak, burung nasional India, dengan segala keindahannya
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Seekor macan tutul melihat langsung ke lensa seorang fotografer di Nagarhole

Kera berekor Singa yang hanya ditemukan di wilayah selatan Western Ghats

Gaur atau Bison India adalah jenis lembu terbesar yang masih belum punah

FOTO
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Omnivora noktural coklat besar Tupai Terbang

Burung pelatuk berparuh putih suka bersarang di pohon besar yang sudah mati di 
dekat sungai
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tinggi elevasi

India Perspectives May-June'14_Indonesia.indb   69 29/04/14   6:48 PM



Hornbill Malabar Abu-abu berkotek sangat keras dan 
mempunyai panggilan seperti suara tertawa

Pipit Nilgiri cenderung terbang di pohon rindang ketika diganggu

Jamur tertawa berwarna abu-abu memakan nektar bunga

FOTO
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Rusa Bertutul atau Chital dikenal karena keindahannya

Roller Biru jantan suka melakukan aksi acrobat selama musim kawin
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Egret Besar dibedakan dengan paruh kuningnya dan kakinya yang berwarna hitam

Memiliki warna yang bersemi, Shortwing adalah burung berukuran sedang pemakan serangga
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dan tekad
Semangat

Oleh  |  Shovana Narayan

Wanita India sebuah buku iconoclastic yang mengambil beberapa peristiwa 
perjalanan hidup menarik dari beberapa wanita paling terkenal diIndia

Persepsi tentang wanita di India beragam 
dan berlawanan. Ide-ide budaya, 
symbol, norma-norma dan penilaian 
kami terhadap masyarakat India yang 
bermacam-ragam memainkan peran 

penting dalam penciptaan persepsi tersebut. Mereka 
juga saling memelihara perbedaan peran gender. 

Wanita ini adalah Bharat Mata. Beliau adalah 
lambang keibuan dan seorang istri yang setia. Bharat 
telah diakui sebagai wanita yang ‘paling suci’ dan 
‘paling alim’ oleh para sarjana Eropa abad ke-19. 
Anehnya, Bharat memiliki status yang lebih tinggi 
di dalam kitab dari pada di kehidupan aslinya. 
Kesetaraan status, kekuasaan dan posisi yang ia 
rasakan pada masa India kuno merosot pada periode 
kejayaan abad pertengahan. Dalam kehidupan nyata, 
Bharat didiskriminasi karena jenis kelaminnya. 
Banyak wanita pada masa itu tidak diberikan 
pendidikan dan kesempatan pekerjaan oleh keluarga 
mereka sendiri. Dalam peraturan negara, status dan 
keamanan mesin penghasil anak ini akan terjamin 
jika mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Akan 
tetapi, dalam hari-harinya, Bharat juga menjadi 
korban pemerkosaan, pemukulan dan pelecehan 
seksual, meskipun undang-undang telah melarang 
kekerasan tersebut, dalam menjaga ketertiban dan 
kebijakan di tempat kerja.

Dengan latar belakang seperti ini timbul keinginan, 
ketabahan, kebulatan tekad, dan keberanian dari banyak 
wanita yang telah menyaksikan mereka menerobos 
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Wanita berprestasi India : penyanyi Lata Mangeshkar, pengusaha Kiran Mazumdar Shaw, banker Naina Lal Kidwai dan petinju MC Mary Kom

Alisha Addullah, pembalap sepeda wanita tercepat India
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belenggu pola pikir yang merugikan dan kerugian 
ekonomi. Wanita-wanita ini membuat tempat 
bagi mereka sendiri. Buku, Wanita India, sebuah 
karya inisiatif  Diplomasi Publik dari Kementrian 
Luar Negeri yang dikuratori oleh Shohit Arya dan 
disunting oleh Richa Anirudh, menarik perhatian 
pada perjuangan sejumlah wanita yang tidak mencari 
konsesi pada jenis kelamin atau alasan kemanusiaan 
yang terkait lainnya dan malah mencapai prestasi 
yang gemilang. Mereka menciptakan pemahaman 
baru sambil saling bahu-membahu bersaing dengan 
para pria dalam profesi mereka masing-masing. 
Dibagi dalam tiga bab, diantaranya: Saya adalah Setiap 
Wanita, Setiap Wanita adalah Dia dan Dia Berada 
dalam Setiap Wanita, buku ini menampilkan 32 
wanita (10 dalam bab 1 dan 11 dalam bab 2 dan 3). 
Sebagian besar wanita yang ditampilkan adalah nama-
nama terkenal yang kontribusinya secara universal 
telah diagungkan dan dihormati dari waktu ke waktu. 
Sementara mengetahui fakta bahwa masih banyak 
pelopor dan peraih kesuksesan di kalangan wanita 
dalam berbagai bidang dan tidak mungkin bagi saya 
untuk memasukkan mereka semua, saya rasa ini akan 
menjadi menarik untuk menguraikan mereka dalam 
proses seleksi.

Tiga judul dalam setiap bab dalam buku ini 
adalah kenyataan universal. Hal yang sama adalah 
perkataan orang jaman dulu yang mengatakan 
bahwa ‘setiap orang harus berada di tempat yang 

Padma Bandopadhyay 
memimpin Pelayanan 
Medis Angkatan Udara. Dia 
mengukir sejarah dengan 
menjadi Marsekal Udara 
wanita pertama di dunia

Pemenang Nobel Bunda Teresa
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Lata Mangeshkar selalu menyanyi dengan bertelanjang kaki sebagai rasa hormat terhadap tempat dimana ia bernyanyi

tepat di saat yang tepat’! Di samping memiliki determinasi, usaha, 
rasa tulus, dan semangat, sejatinya kesempatan dan pengakuan 
seharusnya datang di jalan yang mereka lalui. Festival di India 

pada tahun 1982 menampilkan pertunjukan 
Teejan Bai ketika guncangan lingkungan 
masyarakat  setelah Penghapusan Rancangan 
Devadasi melihat upaya-upaya yang dilakukan 
Rukmini Devi Arundale sebagai teladan. Teladan 
ini bisa digambarkan dalam karangan ini sebagai 
bahan katalis untuk perkejaan mereka.  

Karangan demi karangan dalam buku ini telah 
di tulis secara jelas dan akan menarik perhatian 
pembaca secara informatif. Mereka mewarnai 
kepribadian setiap tokoh secara pintar juga simpatik 
dan yang pasti akan jelas memanjakan para pembaca. 
Buku ini dirancang dengan fotografi yang menawan. 
Ukuran dan kualitas kertas yang baik juga menjadi 

aspek patut diberikan pengakuan spesial. Buku ini akan menjadi 
buku pedoman bagi kita semua, khususnya bagi kaum muda-mudi.

Karangan 
demi karangan 
dalam buku ini 

telah di tulis 
secara jelas dan 

akan menarik 
perhatian 

pembaca secara 
informative

Penulis, yang juga penari Kathak terkenal, adalah seorang Padma Shri dan penerima beasiswa 
Sangeet Natak Akademi

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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Sisa-sisa Kastil Guge di Tsaparang, Tibet

Buddha
Jejak peninggalah 

Melalui film dokumenternya, Sumber Buddhisme Tibet India, 
Benoy K Behl melacak jejak perjalanan dari filosofi ini di India

Oleh  |  Lakshmi Balakrishnan
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Dua puluh tiga tahun setelah ia pertama 
kali mengungkap lukisan megah 
dan magis Ajanta Caves di distrik 
Aurangabad di Maharashtra pada 
tahun 1991, sarjana dan sejarawan 

Benoy K Behl menarasikan kisah Buddhisme sekali 
lagi. Film dokumenternya, Sumber Buddhisme 
Tibet India, adalah inisiatif Diplomasi Publik oleh 
Kementrian Luar Negri, Pemerintah India.

Ditulis dan disutradai oleh Behl, film dokumenter 
yang tidak lebih dari 49 menit ini, membawa kita 
pada sebuah perjalanan yang epic dan menarik yang 
dimulai di Bodh Gaya daerah dari sebuah wilayah 
di negara bagian Bihar dan perjalanan ke seluruh 
dunia untuk melacak perkembangan Buddhismen 
dan filosofinya. Film ini mencakup wilayah yang 
luas, dimulai dari Bodh Gaya lalu menelusuri jejak 
Buddhism ke Nalanda, Sarnath, Karnataka ke 
Spiti, Arunachal Pradesh, Ladakh dan Tibet. Film 
tersebut, yang disyuting di semua tempat-tempat 
tersebut, menambah daya tarik visual. Benoy, yang 
juga merupakan narrator dari film ini, menyediakan 
beberapa catatan yang dibutuhkan.

Dengan memberikan latar belakang historis 
dan menggali berbagai aliran Buddhisme, film 
dokumenter ini membantu pemirsa menyaksikan 
Buddhisme Tiber dalam konteks filosofi Atisa mural di biara Tholing, Bagian Barat Tibet

Nalanda Monastic University, Bihar, India
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dan pertumbuhannya dari pada menyimak 
pengisolasiannya. Universitas bersejarah Nalanda 
menemukan tempat penting dalam dokumentasi 
film tersebut. Dilihat sebagai 
singgasana pengetahuan kuno, upaya-
upaya Behl telah menghubungkan 
titik-titik antara awal mula praktikan 
Buddhisme di India dengan praktikan 
Buddhisme Tibet saat ini. Seperti yang 
dikatakan Benoy di film documenter 
tersebut, bahwa di Nalanda dan 
karena “hidup pemikiran intelektual 
dan suasana perdebatan dan 
diskusi”-nya yang membuat filosofi 
tersebut lahir.

Film dokumenter ini merekam 
esensi dari waktu dan banyaknya 
pertukaran pengetahuan yang mengambil tempat di 
universitas Nalanda, Vikramshila, Somapura, dan 
Odantpuri. Ketegangan di Nalanda, lewat film ini, 

barangkali tidak salah kaprah. Para ahli termasuk 
Dalai Lama sendiri mencacat pentingnya bahwa 
biara-biara Tibet ditempatkan di sekolah kuno 

karena disinilah mereka menerima 
guru pertama mereka. Salah satu yang 
menarik dari film ini adalah bagian 
interview bersama Dalai Lama dan 
pemimpin Buddhismen lainnya. Dari 
dasar pendekatan Buddhisme ke 
kontribusi India untuk Buddhisme 
Tibet, telah banyak hal yang dibahas. 
Dalai lama menyimpulkan hubungan 
jangka panjang dengan India ini, 
“Kami, orang Tibet, adalah chelas 
(murid-murid) anda yang bisa 
diandalkan, Guru India kami. Di tanah 
guru, dharma Buddha mengalami 

pasang surut selama periode ini, kami, chelas anda, 
akan tetap menjaga pengetahuan anda selama 
berabad-abad. Jadi hubungan kami ini cukup unik.”

Film ini meng-
cakup wilayah 

luas, mulai 
dari Bodh 

Gaya hingga 
melacak jejak 
Buddhisme ke 
Nalanda dan 

Tibet

Sebuah karya seni di Museum Patna di Bihar, India
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murni
Cukup

Di Pantai Radhanagar di Kepualauan Andaman India, wisatawan tak akan 
memiliki waktu luang untuk beristirahat karena mereka akan terus larut 
menikmati keindahan alam dan serunya aktivitas bawah laut yang ada disini.

words  |  Sutapa Mukerjee
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Tidak hanya Radhanagar akan 
menyihir anda dengan keindahan 
zamrut, warna unik nila lautan 
dan pasir putih yang lembut, 
pantai ini juga akan membuat 

anda terbawa ke dunia yang berbeda tak lama 
setelah anda menginjakkan kaki disini. Tidak 
mengherankan jika majalah Time menobatkan 
pantai ini sebagai pantai terbaik di Asia pada 

tahun 2004, peringkat mereka yang lebih 
mendasar pada kualitas dan warna pasir, 
kedalaman lautan dari pada parameter lainnya. 
Pantai Radhanagar juga dikenal sebagai Pantai 
No. 7 di Pulau Havelock, pulau terbesar di 
kepulauan yang terdiri dari Nusantara Ritchie, 
sebuah rantai dari pulau-pulau yang terletak 
di sebelah timur Andaman Raya di Kepulauan 
Andaman. Tak aneh bagi pantai ini untuk 
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menjadi topik pembicaraan para wisatawan di 
seluruh dunia. Sebagian besar pengunjung menaiki 
camataran (perahu dengan dua lambung) untuk 
pergi ke Havelock di Phoenix Bay Jetty. Perjalanan 
ini akan memakan waktu sekitar satu setengah 
jam untuk mencapai dermaga di Havelock. Pulau 
ini berbentuk bulan sabit dan laut akan tampak 
seperti sifon hijau halus yang tak berhujung 
bercampur dengan buih-buih putih berkilauan. 

Sesampai disini, waktu akan terasa sangat singkat 
untuk memikirkan berbagai macam tujuan pilihan 
yang akan ditawarkan pantai ini kepada anda. 
Sementara dasar pasir pantai ini yang sangat baik 
untuk berenang, dengan pemandangan terumbu 
karang yang indah juga cocok untuk melakukan 
aksi selam, kombinasi yang sangat langka memang.

Seorang penghayal bisa hanya duduk di tepi 
pantai dan terjun dalam keindahan tenang di 

Searah jarum jam dari kiri atas: Pantai ini menyajikan kesunyian yang damai; pemandangan air biru 
yang indah membuat Pantai Radhanagar sebagai tempat pemanjaan yang menyenangkan bagi setiap 
pengunjung dan dunia bawah laut yang menyajikan satu pesona luar biasa.
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sekitar; menikmati ayunan pohon kelapa, pohon-
pohon dengan cabang yang munukik kebawah 
seakan-akan ingin mencium hangatnya air, 
kerang laut yang dihimpit oleh hamparan pasir 
dan kicauan burung-burung laut bersahutan 
dengan burung parkit. Dan bukan hanya itu, 
pemandangan bukit seakan bermunculan dari 
kejauhan – pemandangan yang terlihat lebih 
indah dari pada kanvas-kanvas para pelukis. 

Anda juga bisa memilih untuk berjalan-jalan di 
sepanjang pantai, duduk di sudut yang teduh 
di bawah pohon dan membaca buku favorit 
anda sambil bermalas-malasan di tempat tidur 
gantung. Dan yang paling penting, anda tidak 
perlu takut dengan sengatan panas matahari di 
Radhanagar karena terdapat benyak pohon yang 
akan menjadi tempat berlindung.

Untuk pecinta olahraga air, ada banyak pilihan 
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yang menggoda. Hampir setiap resort disini 
dengan bangga menyediakan aktivitas menyelam 
mereka sendiri, meskipun mereka berbagi tempat 
menyelam yang sama. Mereka memiliki penyelam-
penyelam professional yang akan mendampingi 
beberapa pengunjung untuk memuaskan hasrat 
mereka melakukan snorkerling dan aksi selam. 
Pusat-pusat resort disini bersertifikat dan memiliki 
peralatan yang sangat canggih dan juga penyelam-
penyelam yang berpengalaman.

Anda tidak akan melewati hal-hal penting saat 
melakukan snorkeling: Laut disini menyediakan 
pemandangan warna-warni dari beberapa ikan, 
alga dan terumbu karang yang menakjubkan. 
Harga dapat dikatakan kurang lebih standar. 
Adapun untuk keselamatan anda, jangan 
khawatir karena terdapat beberapa speed boat 
yang ditempatkan disini secara wajib oleh 
pemerintah untuk menghindari kemungkinan 
yang tidak diinginkan. Penjang Havelock tampak 
tidak terbatas sementara lebarnya tampak 
terhalangi oleh keindahan laut. Ada banyak resort 
dan perhotelan yang dapat dipilih, beberapa 
dijalankan oleh pemerintah sementara lainnya 
merupakan properti pribadi. Masing-masing 
resort dan perhotelan tersebut terdapat di daerah 
terpencil dengan cerita lokal tersendiri. Hanya 
satu element yang menghubungkan sebagian 
besar dari mereka dan itu adalah laut.
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Putri Rajyashree Kumari sedang 
bersantai dengan tiga anjing pug 
peliharaannya di kediamannya di 
ibukota India Delhi ketika saya 
menemuinya. Cintanya 

terhadap hewan dan fakta bahwa 
ia adalah pendukung besar 
organisasi Masyarakat untuk 
Perlakuan Etis terhadap 
Hewan (PETA) tidak lagi 
menjadi hal yang asing. 
Bahkan di Rajasthan 
pada tahun 2008, ia 
menindaklanjuti otoritas ini 
tanpa henti sampai mereka 
sepakat untuk memindahkan 
hewan-hewan ini tempat yang 
lebih baik. 

Bintang jatuh

Anak perempuan dari Maharaja Dr Karni Singhji 

dari Bikaner, Putri Rajyashree merupakan seorang 
peraih prestasi dalam dunia olahraga, dia sukses 
menjadi seorang penembak jitu untuk India. 
Dia dilahirkan di sebuah ‘keluarga pemburu-

penembak’, kakek buyut dan kakeknya 
adalah penembak hebat. Berkat 

dorongan ayahnya, ia memulai 
karirnya dalam usia yang begitu 

muda, yaitu enam tahun. 
Sebelum diserahkan sebuah 
senapan, “Saya diajari untuk 
menghormatinya, “katanya. 
Pada usia tujuh tahun, 

dia sudah memenangkan 
kejuaraan pertamanya, yaitu; 

India’s National Air Rifle 
Championship (kategori di bawah 

usia 12 tahun). Ini adalah permulaan 
dari karir panjangnya di dunia olahraga. Dia 
dinobatkan sebagai “olahragawan tahun ini” dan 
diberikan Penghargaan bergengsi Arjuna dari 

putri
Diari seorang

Putri Rajyashree Kumari dari Binaker di Rajasthan, India mengharumkan 
nama negara dengan menjadi seorang penerima Arjuna di usianya yang 
masih 16 tahun untuk kategori keahlian menembak. Dia membuka 
sebuah museum di istananya dimana para sarjana dari seluruh dunia 
datang untuk melakukan penelitian. Dia juga turut ikut melakukan 
kegiatan kesejahteraan sosial dan merupakan penulis dua buku tentang 
sejarah kebangsawanan Rajasthan.

Oleh  |  Kavita Devgan
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Putri Rajyashree Kumari berdiri di samping foto ayahnya Maharaja Dr Karni Singhji dari Binaker di Rajasthan, India

putri
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Pemerintah India (penghargaan keunggulan dalam 
olahraga) pada tahun 1969 ketika ia masih berusia 
16 tahun. “Saya menikmati hari-hari menembak 
saya karena memberi kesenangan bagi ayah saya 
dan ini adalah suatu kehormatan mewakili negara 
saya dalam dunia olahraga. Seringkali saya menjadi 
satu-satunya perempuan yang bersaing, bahkan di 
kejuaraan internasional, “ kenangnya. Sekarang ketika 
hari-harinya dalam dunia olahraga telah berakhir, dia 
sibuk mengelola aktivitas kesejahteraan social dengan 
menjadi CEO dari sejumlah Kepercayaan. 

Mencatat sejarah

Istana Lallgarg di Binaker adalah salah satu tempat 
yang dicintainya dan dia seringkali aktif dalam 
proses perbaikan dan operasi istana tersebut. Dia 

juga terlihat setelah pembangunan sebuah museum 
baru pada tahun 2007 dan bertanggung jawab untuk 
menyiapkan bagian arsip penelitian yang menampung 
Pustaka Anup Sanskrit, arsip-arsip tua dan buku-buku 
dimana para pelajar dari seluruh dunia berkunjung 
untuk melakukan penelitian. “Ada dokumen-
dokumen kuno Sanskrit berharga yang diselamatkan 
selama kepemimpinan Mughal, era Aurangzeb oleh 
Maharaja Anup Singhji,” katanya. Membuat kota 
dalam peta satelit adalah prioritasnya yang lain; dia 
mengejar cita-cita ini  bekerjasama dengan Menteri 
Penerbangan pusat dan menteri pariwisata negara. 
Dia juga menulis buku The Maharajas of Binaker 
dan The Lallgarh Palace: Home of the Maharajas 
of Binaker – edisi yang sangat dikagumi yang 
menyajikan untaian sejarah yang mempesona.

Sang putri mengenakan gaun kerajaan

Mengenakan pakaian tradisional India Istana Lallgarh di Binaker di Rajasthan, India
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