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PERAYAAN TARI MUKTESWAR
Diselenggarakan setiap tahun di Kuil 
Mukteswar yang bersejarah, perayaan 
ini merupakan sebuah perayaan 
dari bentuk tari klasik dari Odissi 
dan menampilkan pertunjukkan 
solo, duet dan grup oleh para penari 
Odissi profesional.  
 
KAPAN:  14 hingga 16 Januari 2018
DIMANA:  Mukteswar, Odisha

HARI KEMERDEKAAN 
Hari Kemerdekaan India yang ke-69 
akan dirayakan di Rajpath dengan 
parade yang spektakuler yang 
akan mencakup meja kerja yang 
semarak oleh seluruh wilayah India 
yang menggambarkan budaya dan 
tradisi mereka.  
 
KAPAN:  26 Januari 2018
DIMANA: New Delhi

KERAJINAN INTERNASIONAL 
SURAJKUND MELA
Sebuah penggabungan budaya, musik 
dan joie de vivre yang megah, pameran 
ini merupakan sebuah perayaan 
tahunan dari tradisi rakyat India dan 
warisan budaya, yang menampilkan 
pertunjukkan tari, kerajinan tangan 
dan banyak lagi.
 
KAPAN:  2 hingga 18 Februari 2018
DIMANA:  Faridabad, Haryana

TAJ MAHOTSAV
Digelar di Shilpgram, dekat pintu 
gerbang timur Taj Mahal, Taj 
Mahotsav adalah karnaval 10 hari 
yang menampilkan warisan artistik, 
budaya dan kuliner India yang kaya.
 
KAPAN:  18 hingga 27 Februari 2018
DIMANA:  Agra, Uttar Pradesh

PAMERAN UNTA BIKANER 
Perayaan tahunan yang didedikasikan 
kepada kendaraan padang pasir, Pameran 
Unta Bikaner ini menampilkan lomba 
unta, akrobat unta dan bahkan kontes 
kecantikan unta! Sorotan lainnya 
mencakup para penari rok berputar, 
penari api dan sebuah pertunjukkan 
kembang api yang spektakuler.
 
Kapan:  13 hingga 14 Januari
Dimana:  Bikaner, Rajasthan

PONGAL
Didedikasikan kepada dewa matahari, 
perayaan panen ini dirayakan di seluruh 
India Selatan. Nasi Pongal dimasak 
dalam panci tanah liat yang berwarna 
menggunakan beras baru dari hasil 
panen dan susu. Masakan – yang 
dimasak dalam versi manis dan asin – ini 
dipuji sebagai bagian dari perayaan ini.
 
KAPAN:  13/14 Januari 2018
DIMANA:  India Selatan

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
BUNGA RAMPAI
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Kalender diplomatis India sangat sibuk beberapa bulan ini, dengan sejumlah keterlibatan 
penting dan berprofil tinggi, baik bilateral dan multilateral. Dalam isu spesial dari majalah 
India Perspectives kali ini, kami menanti kerjasama mendatang – Pertemuan Peringatan 
ASEAN-India, yang akan digelar untuk pertama kali di India, pada Januari 2018 mendatang. 
Menandai kepentingan hubungan India dengan ASEAN, acara utama yang akan diikuti 
serangkaian acara yang menjanjikan akan memperkuat hubungan India dengan seluruh 
negara anggota ASEAN.

Isu majalah India Perspectives kali ini juga akan mencakup kunjungan sukses Perdana 
Menteri, Narendra Modi ke Filipina pada bulan November 2017 lalu, pertama kali oleh 
pemimpin India dalam 36 tahun. Sejumlah perjanjian disepakati, dalam bidang seperti 
pertahanan, industri dan bantuan kemanusiaan. Kunjungan Perdana Menteri Italia dan 
Presiden Afghanistan ke India juga akan dibahas di isu kali ini. India juga menjadi tuan 
rumah bagi tiga kunjungan kerajaan pada tahun 2017, dimana para pemimpin dari kedua 
belah pihak bertukar pendapat dalam kerjasama bilateral dan beberapa isu yang menjadi 
kepentingan bersama lainnya.

Di bagian Perjalanan, kami membawa anda ke sebuah perjalanan melalui pemandangan 
indah Madhya Pradesh, wilayah dengan topografi menarik yang dapat ditawarkan ke 
berbagai macam pengunjung. Dari penampungan batu Bhimbetka, sebuah Situs Warisan 
Dunia UNESCO, hingga tiga cagar alam harimau dan pusat-pusat ziarah, naturalis, 
penggemar kerohanian, penghabis waktu luang dan akan ada lebih banyak lagi hal yang 
dapat memuaskan perjalanan anda.

Festival tahunan Rann Utsav merayakan budaya Gujarat dan tradisi yang telah berusia 
berabad-abad. Kami akan membawa anda melihat orang-orang, budaya dan semangat 
dari wilayah ini, termasuk bordir rumit dan kerajinan tangan yang indah. Kami juga akan 
memberi anda wawasan ke dalam industri fashion dinamis dari wilayah Timur Laut India 
dan peran dari teknik dan bahan tradisional di dalamnya.

Petinju India, MC Mary Kom kembali menciptakan sejarah dengan memenangkan medali 
emas kelima di Kejuaraan Tinju Wanita Konfederasi Asia. Kami menyaksikan momen 
kemenangan dalam karir dan tantangan bintangnya yang ia hadapi dalam perjalanannya.

Pada akhirnya, kami melakukan penghormatan kepada almarhum aktor 
Vinod Khanna, yang telah menyentuh jutaan orang dengan bakat dan juga 
kemurahaan hati dan kepercayaannya, meninggalkan warisan terbaik.

Raveesh Kumar
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Pertemuan Peringatan ASEAN-India mendatang, yang digelar pada 25 Januari 2018 di 
New Delhi, akan menandai sebuah langkah yang signifikan dalam mempererat hubungan 

antara India dan 10 negara anggota ASEAN 

MERAYAKAN
OLEH MANISH CHAND

SEBUAH PERTEMUAN UNTUK



O KT O B E R - D E S E M B E R  2 0 1 7   |  7  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Pertemuan Peringatan ASEAN-
India akan memiliki sebuah 
agenda substantif dan multi 
bidang, yang didasari dengan 
tiga, C – Commerce, Konektivitas 
dan Budaya

Kiri: Ekspo India Telecom 
(Sesi khusus di ASEAN) 
yang digelar pada bulan 
Februari 2017 di New 
Delhi, India 

Halaman muka: 
Konferensi Internasional 
ke-2 dari ASEAN-India 
Hubungan Budaya dan 
Peradaban digelar pada 
bulan Januari 2017 di 
Jakarta, Indonesia

Sekitar 200 pria dan wanita 
muda dari India dan 10 negara 
ASEAN berkumpul bersama 
pada Agustus 2017 di Bhopal, 
Madhya Pradesh, untuk 

membicarakan, menghubungkan dan 
melakukan persiapan untuk menjunjung 
tinggi visi kolektif kemitraan India-ASEAN. 
Pada bulan September 2017, di kota indah 
Udaipur di Rajasthan, para seniman dari 
India dan negara-negara ASEAN berkumpul 
bersama pada pagelaran seni ASEAN-India 
pertama untuk menciptakan 20 lukisan 
dengan tema, “Peluang Seluas Samudra.” 
Pada bulan Oktober, para musisi dari seluruh 
negara ASEAN membuat pertunjukkan 
dengan latar belakang Purana Qila yang luar 
biasa di New Delhi, memberi penghormatan 
terhadap hubungan budaya yang mengikat 
India dengan negara-negara ASEAN.

Dari konser musik dan pertunjukkan seni 
hingga pameran tekstil dan seminar dalam 
tema yang beragam, sejumlah acara telah 
mendukung mimpi dan aspirasi bersama 
dari lebih dari 1.8 triliun orang di India dan 10 
anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, 
yang siap untuk menyukseskan Pertemuan 
Peringatan ASEAN-India pada tanggal 25 
Januari 2018 mendatang di New Delhi.  
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India dan ASEAN bergabung bersama 
dengan moto “Nilai Bersama, Takdir yang 
Sama” – tema pertemuan ini nantinya. 
Dinarasikan dengan visi besar dari Abad 
Asia dan kebangkitan bersama, acara ini 
akan memperingati ulang tahun Kemitraan 
Dialog India dan ASEAN ke-25, 15 tahun 
dari interaksi tingkat pertemuan dan 
lima tahun Kemitraan Strategis ini. Dalam 
sebuah momen yang tak terlupakan, 
para pemimpin dari 10 negara ASEAN 
tidak hanya akan menghadiri pertemuan 
peringatan ini, tetapi juga akan menjadi 
Tamu Kehormatan pada parade Hari 
Kemerdekaan India pada tanggal 26 
Januari 2018.

Pertemuan Pertingatan ASEAN-India 
akan menjadi sebuah kesaksian yang pasti 
terhadap batas India dalam skema hal-hal 
ASEAN, sebagaimana ini baru menjadi kali 
kedua kesepuluh negara ini akan berkumpul 

Kiri (atas ke bawah): 
Konferensi Biz Tech 
ASEAN-India digelar pada 
bulan May 2017 di Kuala 
Lumpur, Malaysia. Dialog 
Delhi IX digelar pada 
bulan Juli 2017, di New 
Delhi, India

Halaman muka: 
Pertemuan Pemuda 
India-ASEAN digelar pada 
Agustus 2017 di Bhopal, 
Madhya Pradesh, India
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dan mengadakan sebuah pertemuan khusus 
kedua dengan negara lainnya. Pada tahun 2012, 
ASEAN dan India telah merayakan 20 tahun 
Kemitraan Dialog dan 10 tahun dari interaksi 
tingkat pertemuan dengan ASEAN, dengan 
sebuah pertemuan peringatan di New Delhi 
yang meningkatkan hubungan India-ASEAN ke 
tingkat Kemitraan Strategis.

KETERLIBATAN INTELEKTUAL
Pertemuan Peringatan ASEAN-India akan 
memiliki sebuah agenda substrantif dan 
multi fungsi, yang didasari dengan tiga C – 
Commerce, Konektivitas dan Budaya. Arsitektur 
intelektual dari keterlibatan India-ASEAN 
diperkuat pada Dialog Delhi IX, yang digelar 
pada Juli 2017 lalu, membawa bersama para 
pemikir dan ahli terkemuka pada sebuah dialog 
untuk memetakan bayangan masa depan dari 
kemitraan penting ini.

STRATEGI EKONOMI
Serangkaian acara yang berkaitan dengan 
bisnis yang digelar dalam beberapa bulan 
yang lalu di tahun 2017 telah memberikan 
sebuah dorongan tambahan kepada hubungan 
ekonomi India-ASEAN, termasuk Pameran 
Dagang ASEAN-India di Bangkok, Aksi 
Kebijakan Timur di Shillong, Konferensi Biz 
ASEAN-India di Kuala Lumpur dan komponen 
ASEAN pada pertunjukkan Tekstil India di 
Gandhinagar Gujarat.

Acara bisnis yang digelar dalam 
beberapa bulan yang lalu di 
tahun 2017 ini telah memberikan 
dorongan tambahan terhadap 
hubungan ekonomi India-ASEAN
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yang digelar pada tanggal 23 Januari 2018 
mendatang di New Delhi.  

TENTANG KONEKTIVITAS
Pertemuan Konektivitas Koordinasi 
Komite ASEAN, yang bertujuan untuk 
menghubungkan India lebih dekat dengan 
Rencana Utama pada Konektivitas ASEAN 
(MPAC). Banyak proyek konektivitas 
terdefinisi, termasuk Jalan Raya Trilateral India-
Myanmar-Thailand dan Proyek Transportasi 
Transit Multi Modal Kaladan (KMMTTP), 
sedang melakukan kemajuan yang cepat. 
Proyek Jalan Raya Trilateral ini diharapkan 
akan aktif pada tahun 2019 dan akan memiliki 
sebuah efek multi dalam meningkatkan 
perdagangan dan hubungan orang ke orang 
antara India dan ASEAN.  

Hubungan ekonomi yang berkembang ini 
akan dikristalkan pada pertemuan terbesar 
dari para pemimpin bisnis dari wilayah ini 
– Pertemuan Bisnis & Investasi dan Ekspo 
(22-23 Januari 2018), Konklusi Bisnis dan 
Pertemuan Dewan Bisnis ASEAN-India (23 
Januari 2018), yang digelar di New Delhi. 
Mengumumkan Pertemuan Bisnis dan 
Investasi dan Ekspo di Manila pada bulan 
November, Perdana Menteri Narendra Modi 
telah mengatakan: “Akan menjadi acara yang 
terfokus pada bisnis ASEAN terbesar yang 
India akan adakan. India berharap dapat 
berpartisipasi dalam kisah pertumbuhan 
anda dan kami mengundang seluruh negara 
ASEAN untuk berpartisipasi dengan kisah 
kami.” Perdagangan tekstil akan menjadi 
fokus utama pada Acara Tekstil ASEAN-India, 
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Pertemuan Peringatan India-
ASEAN akan menjadi sebuah akhir 
yang cocok kepada sejumlah 
aktivitas yang digelar selama 
beberapa bulan terakhir

MIMPI BARU, CAKRAWALA BARU
Dalam perjalanan bersama dari kebangkitan 
dan pemberdayaan saling menguntungkan 
ini, para pemuda telah bersiap untuk 
memainkan peran yang penting. Perayaan 
Pemuda India-ASEAN yang digelar di 
Bhopal pada bulan Agustus 2017 bertujuan 
untuk mendorong hubungan penting ini ke 
tingkat yang lebih tinggi. Berbicara pada 
acara ini, Kementrian Luar Negeri, Sushma 
Swaraj memberi pujian terhadap Deklarasi 
Pemuda ASEAN-India dan menggarisbawahi 
bahwa “ini akan memungkinkan kami untuk 
mempertimbangkan suara-suara para 
pemimpin di masa depan dalam agenda 
kepemimpinan hari ini.”

Terikat dengan ketertarikan dan sinergi 
yang terus tumbuh, Pertemuan Peringatan 
India-ASEAN akan menjadi sebuah akhir 
yang tepat terhadap sejumlah aktivitas 

Atas: Perayaan Musik ASEAN-India digelar pada bulan Oktober 2017 di New Delhi, India; Halaman muka: Konferensi ASEAN-India tentang Ekonomi Biru 
digelar pada bulan November 2017, di Nha Trang, Vietnam

yang digelar beberapa bulan yang lalu, yang 
merangkum hubungan kuat India dengan 
ASEAN. Pertemuan ini akan mengantarkan 
bab baru dalam keterlibatan lintas bidang 
dan membawa kedua pihak lebih dekat dalam 
mewujudkan takdir bersama mereka dengan 
memperdalam keterkaitan mereka terhadap 
nilai-nilai bersama dari keadilan sosial, 
pertumbuhan inklusif, kebebasan navigasi dan 
membentuk sebuah tananan regional yang 
damai dan inklusif. 
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Perdana Menteri India, Narendra Modi melakukan kunjungan perdananya ke 
Filipina November 2017 lalu, yang menandai sebuah langkah penting menuju 

hubungan bilateral antar kedua negara Asia Selatan ini

LEBIH BESAR
OLEH S VENKAT NARAYAN

MENUJU KERJASAMA YANG 

Kunjungan bilateral pertama 
Perdana Menteri India, 
Narendra Modi ke Filipina (12-14 
November 2017) juga merupakan 
kunjungan yang pertama bagi 

pemimpin India dalam kurun waktu 36 tahun. 
Kunjungan kenegaraan ini telah memberikan 
dorongan yang diperlukan bagi hubungan 

India dengan negara ekonomi terbesar ketiga 
di Asia Tenggara ini. Di Manila, PM Modi 
bertemu dengan Presiden Filipina, Rodrigo 
Duterte. Meskipun mereka telah bertemu 
secara singkat tahun lalu di Laos, dalam sela-
sela Pertemuan ASEAN, kunjungan tahun 
ini menjadi peluang pertama bagi interaksi 
yang mendalam. Para pejabat mengatakan 

Kiri: Perdana Menteri 
India, Narendra Modi, 
mengunjungi Yayasan 
Filipina Mahaveer

Halaman muka: 
Pertemuan PM Modi 
dengan Presiden 
Filipina, Rodrigo 
Duterte di Manila
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Kiri: PM Modi 
mengunjungi 
Institut Penelitian 
Beras Internasional 
(IRRI) di Los Banos

Halaman muka: 
Sambutan bagi 
PM Modi saat 
tiba di Manila 
untuk menghadiri 
Pertemuan ASEAN-
India dan Asia Timur

bahwa ini merupakan “sebuah pertemuan 
yang luar biasa dalam atmosfer yang hangat 
dan ramah.” Perdana Menteri India memberi 
selamat kepada Presiden Duterte atas organisasi 
sukses Pertemuan ASEAN tahun ini. Ia juga 
mengundang Presiden Filipina tersebut untuk 
menghadiri sebuah pertemuan peringatan 
yang akan digelar di New Delhi, pada bulan 
January 2018 mendatang. Presiden Duterte 
telah menerima undangan tersebut, begitu pula 

pemimpin-pemimpin negara ASEAN lainnya.
Menyambut PM Modi, Presiden Duterte 

mengatakan bahwa ia berharap dapat 
menjalin hubungan yang baik dengan India 
dan ingin terus maju. Kedua pemimpin 
ini setuju bahwa terhadap potensi yang 
besar dalam hubungan bidang ekonomi, 
perdagangan dan investasi antar kedua 
negara, dan bahwa mereka dapat berjalan 
beriringan untuk maju bersama-sama. 
Presiden Duterte juga mengungkapkan 
ketertarikan akan kerjasama dalam bidang 
energi terbaharukan, dan telah menerima 
undangan PM Modi untuk bergabung dengan 
Aliansi Tenaga Surya Internasional (ISA).

Presiden Duterte berkomitmen untuk 
meningkatkan sistem kesehatan di Filipina 
dan berbicara tentang investasi India yang 
lebih besar di sektor obat-obatan berkualitas, 

Kunjungan kenegaraan Perdana 
Menteri India, Narendra Modi 
ke Filipina tahun ini merupakan 
kunjungan pertama oleh seorang 
pemimpin India dalam 36 tahun
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sehingga para penduduk di negara Asia Tenggara 
ini memiliki akses terhadap kualitas obat yang 
baik dan terjangkau yang terkenal di India. 
Presiden Duterte juga mengungkapkan sebuah 
ketajaman untuk meningkatkan infrastruktur 
Filipina sebagai bagian dari program ‘Build, 
Build, Build’ -nya. Ini merupakan sebuah 
bidang dimana perusahaan infrastruktur 
India dapat berpartisipasi secara efektif.

Selama kunjungan Perdana Menteri India, 
kedua pemimpin ini telah menyetujui empat 
kesepakatan: di bidang kerjasama pertahanan 
dan logistik, bidang potensi besar; bantuan 
kemanusiaan dan penanggulangan risiko 
bencana (HDR); kolaborasi dalam usaha mikro, 
kecil dan sedang; dan kerjasama antara Dewan 
Urusan Dunia India (ICWA) dan Institus Pelayanan 
Asing Filipina. Disamping itu, sebuah kursi 

Dewan India untuk Hubungan Budaya (ICCR) 
akan dilembagakan pada Universitas Filipina. 
PM Modi juga mengunjungi Institus Penelitian 
Beras Internasional (IRRI) di Los Banos, sebuah 
wilayah perkotaan 65 km dari Manila, dan 
berinteraksi dengan sejumlah ilmuwan India 
yang bekerja disana. IRRI telah mengembangkan 
jenis beras anti banjir, yang mampu bertahan 
14-18 hari dibawah air. Perdana Menteri India 
mempresentasikan dua jenis beras India markas 
IRRI, dan meresmikan Laboratorium Beras Sawah 
Shri Narendra Modi. Tujuan fasilitas ini adalah 
untuk menggandakan hasil panen para petani 
di wilayah yang rawan banjir. Pada bulan Juli 
tahun ini, pemerintah India menyetujui sebuah 
proposal IRRI untuk mendirikan Pusat Regional 
Asia Selatan di Varanasi. Ini akan menjadi pusat 
penelitian pertama di bawah kantor pusatnya.
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Kiri: PM Modi di IRRI

Bawah: PM Modi pada 
resepsi acara ‘Komunitas 
India di Filipina’ di Manila

Halaman muka: PM 
Modi di Yayasan 
Filipina Mahaveer

Sebagai bagian dari kunjungan ini, PM 
Modi juga mengunjungi Yayasan Filipina 
Mahaveer, yang merupakan sebuah pusat 
asosiasi Bhagwan Mahaveer Viklang 
Sahayata Samiti yang berbasis di Jaipur. Ini 
merupakan sebuah organisasi filantropi 
nirlaba, yang didirikan oleh warga negara 
Filipina terkemuka dan anggota dari 
komunitas ekspat India di negara tersebut. 
Sejak beridirinya pada tahun 1989, organisasi 
ini telah merehabilitasi hampir 15,000 
orang yang diamputasi di Filipina dengan 
memberikan mereka Kaki Jaipur, sebuah 
kaki prostetik yang berbahan karet. 

Jika seseorang mempertimbangkan 
sejarah dari hubungan budaya antara 
kedua negara ini, pengaruh budaya India 
di Filipina paling baik dipahami dalam 
hal perkembangan di wilayah intervensi 
Semenanjung Malaya dan kepulauan 
Indonesia, yang menyaksikan pengaruh 
budaya India yang meningkat dari abad 
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kedua hingga akhir abad ke-14. Artefak dari 
orientasi India telah ditemukan di beberapa pulau 
di filipina. Kata-kata dalam bahasa Sanskerta 
masih bisa ditemukan di berbagai kosa kata 
bahasa Filipina, dan pengenalan sastra Sanskerta 
kepada negara ini dapat ditelusuri di abad ke-10 
dan ke-12. Selama perang Anglo-Spanyol (1762-
1764), 600 pasukan India tiba di Filipina sebagai 
bagian dari ekspedisi militer dari Perusahaan 
India Timur. Ketika pasukan Inggris mundur, 
banyak pasukan India memberontak dan menolak 
untuk pergi. Mereka tinggal di tempat yang kini 

dikenal dengan nama Cainta dan Rizal. Wilayah 
dalam dan sekitar Cainta ini masih menjadi 
rumah bagi banyak keturunan mereka. Selama 
abad ke-18, terdapat hubungan perdagangan 
yang kuat antara Manila dan Pantai Coromandel 
dari Bengal, yang melibatkan ekspor tembakau, 
sutra, kapas, nila, tebu dan kopi Filipina.

Hubungan ekonomi antara India dan Filipina 
mengalami sebuah dorongan yang signifikan 
pada tahun 1976, ketika Aditya Birla bertemu 
dengan mantan Presiden Filipina, Ferdinand 
Marcos untuk mengeksplorasi peluang dalam 
mendirikan kerjasama di negara Asia Tenggara 
ini. Hal ini menghasilkan berdirinya Pabrik 
Tekstil Indo-Filipina, Inc (Indo-Phil), kemudian 
investasi terbesar India dalam negara ini. Indo-
Phil saat ini mempekerjakan 2,000 pekerja 
dari Filipina dan memasok 40 persen dari 
permintaan domestik akan benang di negara ini.

Menyambut PM Modi, Presiden 
Duterte mengatakan bahwa ia 
berharap memiliki hubungan yang 
baik dengan India dan ingin terus maju
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Pravasi Bahartiya Divas (PBD) telah 
dirayakan di India setiap tahun sejak 
tahun 2003. Acara ini dirayakan setiap 
tanggal 9 Januari, hari dimana Mahatma 
Gandhi, ‘pravasi terhebat,’ kembali ke 

India dari Afrika Selatan pada tahun 1915 untuk 
memimpin perjuangan kebebasan negara India.

ASEAN India Pravasi Bharatiya Divas selanjutnya 
akan digelar pada tanggal 6 dan 7 Januari 2018, di 

Marina Bay Sands di Singapura – edisi pertama dari 
PBD yang digelar diluar India. Pilihan Singapura 
sebagai tempat acara ini adalah persetujuan 
strategis menuju kebijakan Aksi Timur India, yang 
menekankan kepentingan negara-negara Asia 
Tenggara dalam inisiatif kebijakan asing negara ini. 
Acara ini diharapkan mampu memberi hasil yang 
dapat memperdalam hubungan diaspora India 
dengan India dan memainkan peran penting dalam 

ASEAN India Pravasi Bharatiya Divas 2018, yang akan digelar diluar India untuk 
pertama kalinya, dipercaya akan menjadi sebuah panggung akan keterlibatan 

yang efektif dengan diaspora India. Kami memberikan anda pandangan sekilas 
tentang apa saja kemajuan yang dibahas

SINGAPURA MEMANGGIL!

OLEH NB RAO

PRAVASI BHARATIYA DIVAS 2018
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Pemerintah India merevisi format PBD 
pada tahun 2015 dan menghidupkan kembali 
keterlibatannya dengan diaspora India demi 
terwujudnya interaksi yang berkelanjutan dan lebih 
substantif. Setelah peninjauan tersebut, diputuskan 
bahwa Konvensi PBD akan digelar sekali dalam dua 
tahun di kota selain New Delhi. Pada tahun kosong 
tersebut, Konferensi PBD berbasis hasil yang lebih 
kecil akan digelar di New Delhi dalam menangkal 
isu-isu tentang diaspora India. Diputuskan juga 
bahwa misi-misi India dan para konsulat akan 
juga merayakan PBD setiap tahunnya. Melalui seri 
pertama dari Konferensi PBD yang telah dimulai 
pada bulan Februari 2016 ini, pemerintah sedang 
secara proaktif terlibat dengan orang-orang India di 
luar negeri dalam sebuah dialog berbasis isu. Acara 
ini akan menyediakan panggung bagi komunitas 
luar negeri India untuk berinteraksi dengan 
pemerintah dan komunitas di India untuk kegiatan 
bermanfaat yang saling menguntungkan. Individu 
dengan prestasi istimewa juga dianugerahkan 
dengan Penghargaan Pravasi Bharatiya Samman 
yang bergengsi, untuk mengapresiasi peran mereka 
terhadap pertumbuhan India. Kementria Luar 
Negeri India juga menggelar Pravasi Bharatiya 
Divas (PBD) Regional di negara-negara lain, untuk 
memungkinkan partisipasi dari orang-orang 
India luar negeri yang tidak bisa menghadiri PBD 
di India. Di tahun-tahun yang lalu, RPBD telah 
digelar di Singapura, New York, Hague, Durban, 
Toronto, Mauritius, Sydney dan Los Angeles.

Atas: Mantan Presiden India, Pranab Mukerjee 
yang sedang menganugerahkan Penghargaan 
Pravasi Bhartiya Samma pada acara PBD 2017 

Kanan:  Pencahayaan lampu dari upacara 
Pravasi Bharatiya Divas 2017

mempromosikan hubungan yang lebih deka tantara 
India dan ASEAN. Komunitas India merupakan satu 
bagian penting dari keberagaman Asia Tenggara 
dan juga merupakan jembatan yang kuat antara 
India dan negara-negara ASEAN. Acara PBD di 
Singapura juga akan mencakup 15 seni (sidang 
pleno dan paralel), yang akan dibahas oleh pejabat 
pemerintah, pemimpin bisnis dan akademisi dalam 
topik sekitar bidang inti termasuk infrastruktur, 
keuangan, pendidikan, teknologi dan media. 
Sesi pleni ini akan mencakup:

•	 Kemitraan ekonomi ASEAN-India
•	 ASEAN-India dalam dunia digital
•	 Wilayah Timur Laut India sebagai pintu 

gerbang ASEAN menuju India
•	 Kemitraan ASEAN-India dalam 

tatanan dunia yang baru



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  20  |  O KT O B E R - D E S E M B E R  2 0 1 7

KEMITRAAN

Menandai 70 tahun hubungan diplomatis antara India dan Italia, Perdana 
Menteri Italia, Paolo Gentiloni melakukan kunjungan pertamanya ke India pada 

30 Oktober, 2017 lalu, dengan menjadi Perdana Menteri Italia pertama yang 
melakukannya dalam satu dekade

DIPERBAHARUI
SEBUAH TALI PERSAUDARAAN YANG

Perdana Menteri Italia, Paolo Gentiloni 
bersama sang istri, Emanuela 
Mauro Gentiloni melakukan sebuah 
kunjugan kenegaraan ke India, pada 
tanggal 30 Oktober 2017 silam. Hal 

ini menandai kunjungan pertama dari seorang 
Perdana Menteri Italia ke India dalam satu 
dekade, terakhir seorang Perdana Menteri Italia 
mengunjungi India pada bulan Februari 2007. 
Bertujuan untuk memajukan hubungan politik 

dan ekonomi antara kedua negara, kunjungan 
ini datang seperti sebuah langkah sambutan 
lebih lanjut dalam membangun kembali sebuah 
hubungan bilateral yang baik antar kedua negara.

Perdana Menteri Italia bertemu dengan Perdana 
Menteri Narendra Modi di New Delhi dan kedua 
pemimpin ini mendiskusikan beberapa masalah 
kepentingan bersama. Selama diskusi mereka, 
penekanan diberikan pada pembaharuan dan 
revitalisasi kerjasama Indo-Italia di berbagai 



O KT O B E R - D E S E M B E R  2 0 1 7   |  21  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Bawa (kiri ke kanan): 
Perdana Menteri 
India, Paolo Gentiloni 
bertemu dengan 
Menteri Luar Negeri 
India, Sushma Swaraj. 
PM Gentiloni bersama 
Perdana Menteri India, 
Narendra Modi

Halaman muka: PM 
Modi menyambut 
PM Gentilono dan 
sang istri, Emanuela 
Mauro Gentiloni

bidang dan terus berlanjut setelah mengalami 
fase buruk di beberapa tahun terakhir. Dalam 
sesi sambutannya setelah pertemuan ini, PM 
Modi menyatakan bahwa kedua pemimpin telah 
setuju untuk “membawa hubungan bilateral 
ini ke tahap yang baru”. PM Gentiloni, pada 
sesinya, menyatakan dalam kata sambutannya 
bahwa “memperkuat kembali hubungan 
tanpa hambatan apapun” menciptakan 
beberapa jalan baru untuk kerjasama yang 
lebih besar antara India dan Italia, dalam 
bidang yang luas seperti pengembangan 
pembaharuan energi dan pertanian.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang 
dikeluarkan di akhir kunjungan kenegaraan 
Perdana Menteri Italia ini, kedua pemimpin 
negara tersebut menggarisbawahi kepentingan 
dari kontak tingkat tinggi dan pertukaran 
antar kedua negara untuk meningkatkan 
kerjasama bilateral dan saling pengertian. 

Dikatakan bahwa kedua negara setuju dalam 
meningkatkan “kebutuhan akan sebuah 
kemitraan yang lebih deka tantara India dan 
Italia yang berdasarkan prinsip dan nilai 
demokrasi yang terbagi, kebebasan, supremasi 
hukum dan rasa hormat terhadap hak asasi 
manusia serta integritas teritorial dari kedua 
wilayah tersebut.” Kedua pemimpin ini juga 
menjunjung tinggi komitmen bersama mereka 
dalam mendukung sebuah “sistem internasional 
berbasis hukum” yang mematuhi norma-norma 
internasional dan mendorong pertumbuhan 
dan pembangunan yang berkelanjutan.

KERJASAMA EKONOMI
Sebagai salah satu bagian dari diskusi mereka, 
kedua Perdana Menteri ini mengapresiasi 
hubungan ekonomi antara India dan Italia 
dan setuju untuk bekerja secara saling 
menguntungkan dalam meningkatkan 
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kinerja yang serupa. Sementara PM Modi 
mengungkapkan keinginannya bagi Italia 
untuk mengeksplorasi peluang bisnis di India, 
bidang pembuatan makanan, infrastruktur, 
energi terbaharukan, dan produksi tingkat 
teknologi canggih, PM Gentiloni menyeru 
kepada India untuk mempertimbangkan 
peluang bisnis di negaranya, di bidang seperti 
otomotif, tekstil, kulit, mesin dan kimiawi. 

Italia adalah negara mitra terbesar kelima di 
ranah Uni Eropa, degan perdagangan bilateral 
di tingkat 8.79 miliar Dollar AS di tahun 2016-
17. Ekspor India kepada Italia berdiri di tingkat 
4.90 miliar Dollar AS, dan impor di tingkat 3.89 
miliar Dollar AS, yang menghasilkan neraca 
perdagangan sebesar 1 miliar Dollar AS untuk 
India. Dalam empat bulan pertama tahun 
pembukuan 2017-18, perdagangan bilateral ini 
telah berhasil mencapai 3.22 miliar Dollar AS.

KONTRA TERORISME
Bertekad untuk melawan kekerasan 
ekstrimisme dan terorisme dalam setiap 
wujudnya, kedua pemimpin negara ini dengan 
tegas mengutuk serangan teror baru-baru 
ini di Eropa, India dan tempat-tempat lain, 
yang menyoroti perlunya tindakan segera 
dan upaya bersama dari komunitas global 
untuk mengatasi ancaman tersebut.

Pernyataan bersama ini mengatakan 
bahwa PM Modi dan PM Gentiloni 
“mengungkapkan kepuasan mereka dalam 
Kelompok Kerja Bersama India-Italia pertama 
dalam Melawan Terorisme Internasional yang 



O KT O B E R - D E S E M B E R  2 0 1 7   |  23  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Kiri: PM Gentiloni 
bertemu dengan 
Wakil Presiden India, 
M Venkaiah Naidu

Halaman muka 
(atas ke bawah): 
PM Gentiloni 
memperhatikan 
Guard of Honour 
selama upacaya 
sambutannya di New 
Delhi. PM Gentiloni 
bertemu dengan 
Presiden India, Ram 
Nath Kovind 

digelar di Roma pada tanggal 10 November 
2016 dan setuju untuk memperkuat secara 
lebih jauh mekanisme konsultasi melalui 
pertukaran reguler dari penilaian dan informasi, 
pelatihan dan program pembangunan 
kapasitas dll… di bidang kontra terorisme.

IKLIM DAN ENERGI
Kedua pemimpin negara ini menegaskan 
kembali komitmen mereka dalam mematuhi 
Perjanjian Paris dan dipandu oleh prinsip 
“kesetaraan dan tanggung jawab berbeda 
namun sama dan kemampuan masing-masing 
dalam menghadapi keadaan nasional yang 
berbeda.” Mereka juga menyambut MoU antara 
Kementrian Lingkungan dari Republik Italia dan 
Kementrian Energi Baru dan Terbaharukan dari 
Republik India, dengan mengakui kemajuan 
kedua negara yang telah dilakukan dalam 
mengganti sumber energi tradisional dengan 
energi terbaharukan, sebagai sarana yang 
efektif dalam melawan perubahan iklim.

KONTAK BUDAYA
Menekankan koneksi antar orang, PM Gentiloni 
menyoroti kehadiran diaspora India di Italia 
dan mengapresiasi kontribusi mereka terhadap 
bidang ekonomi Italia. PM Modi, pada bagiannya, 
mengapresiasi upaya dari pemerintah Italia untuk 
memungkinkan orang-orang India untuk tinggal di 
Italia sehingga dapat dengan sukses berintegrasi 
dengan komunitas India. Kedua pemimpin 
negara ini juga menyoroti kepentingan dalam 
“memberi nilai warisan arkeologi dan budaya” dan 
menyambut pertukaran dari praktek yang efektif 
dan teknik ilmiah bagi konservasi yang sama.

PM Gentiloni juga memberi selamat kepada 
PM Modi atas kesuksesan Hari Internasional Yoga 
2017 dan berbicara tentang kemungkinan Italia 
untuk memasukkan yoga ke dalam kurikulum 
pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. 

Menandari 70 tahun hubungan diplomatis 
antara Italia dan India, kunjunga kenegaraan 
ini telah menjadi pertanda akan hubungan 
bilateral yang lebih kuat antara kedua negara.
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India pada bulan November 2017 menjadi tuan rumah megah bagi tiga 
kunjungan kerajaan: raja, ratu dan pangeran Bhutan, pangeran Wales 

dan istri bangsawan Cornwall, dan raja dan ratu Belgia

KERAJAAN

Sebuah suasana yang hangat 
dan ramah dirasakan oleh tiga 
kunjungan kerajaan ke India 
pada tahun 2017. Raja Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuck, 

Ratu Jetsun Pema Wangchuch dan 
putra mereka, Pangeran Jigme Namgyel 
Wangchuck tiba menuju sambutan 
hangat di bandara dan selama kunjungan 
mereka, menyatakan kepuasan luar biasa 
terhadap hubungan bilateral yang sangat 
baik antara kedua negara tetangga ini. 
Raja Wangchuck datang ke India untuk 
menegaskan kembali komitmen Bhutan 
dalam memperdalam lebih jauh hubungan 
ini di berbagai bidang kerjasama. Raja 
Philippe dan Ratu Mathilda dari Belgia 
mengungkapkan sentiment yang sama 

ketika mereka berada di India selama 
tujuh hari, menelusuri pemandangannya 
yang luas dan beragam, dan menggelar 
diskusi bersama Perdana Menteri 
India, Narendra Modi dalam berbagai 
macam subjek bilateral dan multilateral 
seperti perlawanan terhadap terorisme, 
perdagangan dan investasi, hubungan 
India-Eropa, perlawanan terhadap 
perubahan iklim dan lebih banyak lagi. 
Pangeran Charles dan istri Bangsawan 
Camilla, ketika mereka tiba, disambut 
langsung oleh PM Modi pada sebuah 
makan malam khusus untuk menghormati 
kunjungan mereka, dan berdiskusi 
bersama mereka tentang masalah-masalah 
seperti perubahan iklim, pembangunan 
berkelanjutan dan kerjasama ekonomi.

USAHA
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Perdana Menteri 
India, Narendra 
Modi bersama 
Raja Jigme 
Khesar Namgyel 
Wangchuck 
dari Bhutan

Raja Bhutan, Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck bersama dengan sang istri, ratu, 
Jetsun Pema Wangchuck dan putra mereka, 
Pangeran Jigme Namgyel Wangchuck, 
melakukan kunjungan empat hari ke India 
dari tanggal 31 Oktober hingga 3 November 
2017. Presiden India, Ram Nath Kovind, dan 
Perdana Menteri, Narendra Modi menjamu 
mereka dengan makan malam, sementara 
Kementrian Luar Negeri, Sushma Swaraj, 
Wakil Presiden, Venkaiah Naidu dan beberapa 
menteri senior menyapa Raja Wangchuck 

selama kunjungan keluarga kerajaan ini.
Para pemimpin tersebut saling bertukar 

pendapat tentang beberapa isu yang menjadi 
kepentingan bersama. Kedua pihak sepakat 
untuk merayakan 50 tahun dari pembentukan 
hubungan diplomatis resmi antara kedua 
negara ini pada tahun 2018. Presiden India 
juga memberikan sebuah undangan bagi raja 
dan ratu Bhutan untuk melakukan kunjungan 
ke India selama perayaan 50 tahun hubungan 
mereka ini. Raja Wangchuck dengan ramah 
menerima undangan tersebut.

RAJA DAN RATU BHUTAN
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PM Modi 
bersama 
Pangeran 
Charles dan Sang 
Istri Camilla

Charles Philip Arthru George, Pangeran Wales, 
bersama dengan sang istri, Istri Bangsawan 
Cornwall, berada di India untuk kunjungan dua 
hari dari tanggal 8 hingga 10 November 2017.

Bertujuan untuk meningkatkan dan 
memperkuat kerjasama bilateral antar 
kedua negara, kunjungan kenegaraan ini 
menyaksikan Pangeran Charles bertemu dengan 
Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk 
mendiskusikan beragam isu, termasuk tentang 
Pertemuan Pemerintah Para Pemimpin Negara 
Persemakmuran yang akan digelar pada April 
2018 mendatang di Inggris. Kedua pihak sepakat 
untuk memberi perhatian terhadap potensi 
India yang memainkan peran yang lebih besar di 
kelompok Negara Persemakmuran.

Pangeran Charles, ketika memberi pidato di 
Komisi Tingkat Tinggi Inggris, memuji ikatan 
kuat antara Inggris dan India dan mendesak 

para warga untuk menghormati “keberagaman” 
dari Negara Persemakmuran. “Keragaman 
adalah sesuatu yang harus dirayakan dan 
dihargai tidak hanya karena hal ini merupakan 
inti dari identitas dan rasa memiliki yang kita 
punya, tetapi juga, jika saya boleh berpendapat, 
karena hal ini menawarkan kita harapan terbaik 
dalam mengatasi tantangan tersulit di zaman 
kita,” tegasnya.

Pangeran Charles dan Istri Bangsawan Camila 
berada di New Delhi selama satu malam, dan 
menegaskan satu poin ketika berkunjung ke Pintu 
Gerbang India, mengikuti hening cipta di Tugu 
Memorial Delhi. Mereka juga menghadiri acara 
yang berhubungan dengan anak-anak sekolah, 
berinteraksi dengan para pemimpin bisnis serta 
seorang supir taksi wanita dan menghadiri 
sebuah makanan malam spesial yang dijamu oleh 
Perdana Menteri Modi.

PANGERAN WALES
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Raja Philippe dan Ratu Mathilde dari Belgia, 
atas undangan Presiden India, Ram Nath 
Kovind, melakukan kunjungan kenegaraan 
selama tujuh hari ke India dari 5 hingga 11 
November 2017. Mereka ditemani oleh enam 
menteri dan delegasi bisnis yang terdiri dari 
para CEO dari sekitar 90 perusahaan Belgia, 
13 kepala institusi akademis dan 30 delegasi 
media. Mengingat bahwa 2017 menandai 
70 tahun dari hubungan diplomatis antara 
kedua negara ini, kunjungan ini ditujukan 
untuk memajukan dan meningkatkan 
kerjasama politik dan ekonomi antara India 
dan Belgia.

Tur kerajaan di India ini dimulai dengan 
kunjungan ke Agra, dan sebuah upacara 
resmi yang diselenggarakan untuk 
menghormati raja Rashtrapati Bhawan 
pada tanggal 7 November. Kementrian Luar 
Negeri India, Sushma Swaraj dan Wakil 

RAJA DAN RATU BELGIA

Presiden M Vankaiah Naidu menemui sang 
raja dan ratu tersebut selama kunjungan 
mereka di ibukota, dan sebuah pertemuan 
dengan Perdana Menteri Narendra Modi 
di Hyderabad diselenggarakan, bersama 
dengan jamuan makan kehormatan, 
yang diadakan oleh Presiden India, Ram 
Nath Kovind.

Kiri: Raja Philippe 
dan Ratu Mathilde 
dari Belgia 
selama upacara 
resepsi mereka di 
New Delhi

Bawah: Raja 
Philippe sedang 
meletakkan 
karangan bunga di 
Amar Jawan Jyoti, 
Pintu Gerbang 
India, New Delhi
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KEMITRAAN

Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani dan Perdana Menteri India, Narendra Modi 
memperkuat kerjasama bilateral kokoh antar kedua negara selama kunjungan 

kerja Presiden Afghanistan ke India, 24 Oktober 2017 silam

MENDUKUNG
OLEH LT GEN KAMAL DAVAR 

BERKOMITMEN UNTUK

Afghanistan telah memelihara 
hubungan bilateral yang baik 
dengan India selama bertahun-
tahun. Beberapa dekade yang 
lalu, negara ini telah mengalami 

fase kesulitan dengan beberapa tingkat dan, 
sebagai negara sahabat untuk Afghanistan, 
India telah berkomitmen untuk memberikan 

bantuan dengan cara apapun. Setelah 
peluncuran dari ‘Operasi Kebebasan Abadi’ 
oleh AS dan Pasukan Keamanan Internasional 
(ISAF) untuk membebaskan Afghanistan 
dari terorisme, India telah memelihara 
sebuah kebijakan asli tanpa campur tangan 
terhadap negara tersebut. Bahwa hubungan 
pertemanan antar kedua negara ini telah 
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Selama kunjungan kenegaraan 
ini, diskusi rinci digelar antara 
Presiden Ghani dan PM Modi 
dalam format satu per satu

Kiri: Presiden 
Afghanistan, 
Ashraf Ghani 
bertemu dengan 
Menteri Luar 
Negeri India, 
Sushma Swaraj

Halaman 
muka: Presiden 
Ghani bersama 
Perdana Menteri, 
Narendra Modi

bertahan dengan geopolitik roller coaster di 
wilayah tersebut yang menunjukkan tanda-
tanda akan manfaat saling menguntungkan 
dan perdamaian di wilayah tersebut.

MENGEMBANGKAN STRATEGI
Untuk lebih memperkuat hubungan 
India-Afghanistan, Presiden Afghanistan, 
Mohammad Ashraf Ghani melakukan 
kunjungan sehari ke New Delhi pada Oktober 
2017 silam. Diskusi rinci digelar antara Presiden 
Ghani dan PM Modi dalam format satu 
per satu. Kedua pemimpin ini menegaskan 
kembali komitmen mereka terhadap kemitraan 
strategis antara kedua negara, dan menijau 
kembali hasil dari pertukaran bilateral tingkat 
tinggi baru-baru ini, termasuk kunjungan 
pemimpin eksekutif Afghanistan, Dr Abdullah 
Abdullah, dan Menteri Luar Negeri, Rabbani ke 
India bulan September 2017 lalu, dan penasihat 

keamanan nasional India ke Afghanistan bulan 
Oktober 2017 silam.
Kedua pemimpin ini setuju bahwa Kemitraan 
Pembangunan Baru, yang diluncurkan pada 
pertemuan Dewan Kemitraan Strategis bulan 
September 2017, merupakan sebuah langkah 
penting dalam meningkatkan kerjasama 
antara India dan Afghanistan. Beberapa proyek 
bantuan India di berbagai bidang termasuk 
pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur 
dan pelatihan skill mungkin dapat berkontribusi 
kepada pembangunan ekonomi dan pemerintah 
yang efektif di Afghanistan. 
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KEMITRAAN

Kiri dan halaman 
muka: Presiden 
Afghanistan tiba di 
New Delhi dalam 
kunjungan kerja 
satu harinya ke India

BERDIRI MELAWAN TERORISME
Dalam sebuah pidato di New Delhi, Presiden 
Ghani menyarankan negara-negara tetangga 
sebelah barat India untuk mengakhiri 
dukungan mereka terhadap kelompok teroris 
seperti Taliban, dan membuat pilihan antara 
mengakhiri dukungan kenegaraan terhadap 
kegiatan terorisme atau menanggung akibat 
dari kekerasa ekstrimisme. Presiden Afghan 
juga membahas isu tentang konektivitas, 
yang menolak untuk menjadi bagian dari CPEC 
(Koridor Ekonomi China-Pakistan) jika Pakistan 
menolak untuk memberi izin konektivitas 
antara India dan Afghanistan. 

Presiden Ghani menambahkan, “Pendekatan 
kami terhadap perdamaian internal adalah 
dengan mendapatkannya melalui proses 
yang dipimpin oleh pemerintah Afghanistan.” 
Kepemimpinan India memberikan dukungan 
penuh kepada pernyataan dan implikasinya, 

menegaskan kembali keselarasan dengan 
sebuah rekonsiliasi politik ternegosiasi di 
negara ini bahwa Afghanistan memiliki, 
Afghanistan mengendalikan dan Afghanistan 
memimpin. Kedua pemimpin ini menegaskan 
bahwa penutupan tempat perlindungan 
yang didukung oleh negara serta penolakan 
kekerasan dan teror secara umum, merupakan 
hal yang penting untuk memfasilitasi segala 
kemajuan signifikan dan perdamaian abadi.

DI BIDANG KONEKTIVITAS
PM Modi dan Presiden Ghani mengakui 
pembentukan koridor angkutan udara antara 
kedua negara sebagai sebuah sarana penting 
dalam memberikan para petani Afghanistan 
akses langsung terhadap pasar India. 
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh 
Kementrian Luar Negeri India menyatakan 
bahwa upaya untuk operasionalisasi awal dari 
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Pelabuhan Chahbahar diakui sebagai sebuah 
langkah penting terhadap terbentuknya 
“peluang perdagangan dan transir baru” bagi 
Afghanistan. Pemerintah India “menegaskan 
kembali kesiapan dari Pos Cek Terintegrasi 
di Attari dalam menerima truk-truk dari 
Afghanistan yang membawa barang-barang ke 
dan dari India.”

KERJASAMA YANG TERUS BERLANJUT
Pada bulan September, PM Modi telah 
menyatakan bahwa India menganggap 
hubungannya dengan Afghanistan merupakan 
prioritas utama dan menjanjikan dukungan 
terus menerus kepada pemerintahnya dan 
juga warganya. Selama kunjungan kenegaraan 
Presiden Ghani, PM Modi menegaskan 
kembali komitmennya terhadap pernyataan 

sebelumnya dan kedua pemimpin ini setuju 
untuk “bekerja sama dengan kemitraan 
regional dan internasional; dan berkonsultasi, 
berkoordinasi dan bekerjasama di berbagai 
forum internasional, dengan tujuan untuk 
melanjutkan tujuan dalam melihat Afghanistan 
muncul sebagai sebuah negara yang stabil, 
damai, bersatu, maju, makmur dan pluralistik,” 
bunyi pernyataan MEA.  

Kedua pemimpin negara ini 
menegaskan bahwa penolakan 
kekerasan dan teror merupakan hal 
yang penting untuk memfasilitasi 
kemajuan dan perdamaian abadi
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Navika Sagar Parikrama merupakan percobaan pertama 
dari kelompok Angkatan Laut wanita India yang 

beranggotakan enam kru untuk mengelilingi dunia

BERKELILING DUNIA DALAM

165 HARI

INSV Tarini

OLEH N B RAO

Jadi disinilah kami kembali berlayar untuk 
tahap kedua dari perjalanan kami, langkah lain 
menuju takdir yang lain, langkah lain menuju 
antah beranta dan hutan belantara… kembali ke 
tempat kami berada…”
Begitulah blog Aishwarya Boddapati, seorang 

letnan di Angkatan Laut India, dan bagian dari 
program Navika Sagar Parikrama, percobaan 
pertama oleh kelompok Angkatan Laut wanita India 
beranggotakan enam wanita dalam menjelajahi 
dunia. Nirmala Sitharaman, Menteri Pertahanan India, 
meresmikan INSV (Kapal Laut Angkatan India) Tarini 
dari Goa pada tanggal 10 September 2017. 

Pasukan angkatan laut tersebut menulis sebuah 
cerita tentang pertualangan mereka di blog-nya pada 
tanggal 10 November lalu, dua minggu sebelum INSV 
Tarini tiba di Pelabuhan Lyttelton dekat Christchurch 
di Selandia Baru. “Kami selalu menanyakan 
pertanyaan ini: bagaimana rasanya tinggal di laut 
selama itu?” tulisnya. “Percaya padaku... tidak ada 
yang memberikan ketenangan dan kedamaian bagiku 
selain melihat air di sekitarku… melihat matahari 
terbit dan terbenam di cakrawala antara langit dan 
laut… terus terang, kami telah menumbuhkan kaki 
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Selain melakukan perjalanan seri ini, para kru 
juga telah mengumpulkan dan memperbaharui 
data meteorologi, samudera dan gelombang untuk 
ramalan cuaca yang akurat oleh Departemen 
Meteorologi India (IMD).

Mereka juga telah memantau pencemaran 
laut di laut lepas dan berinteraksi dengan para 
penduduk sekitar selama pemberhentian di 
pelabuhan untuk mempromosikan pelayaran laut.

Berdasarkan sumber pemerintah, program 
Navika Sagar Parikrama sejalan dengan kebijakan 
nasional untuk memberdayakan wanita dalam 
mencapai potensi penuh mereka. Program ini 
juga bertujuan untuk menampilkan ‘nari shakti’ 
(kekuatan wanita) di panggung dunia dan 
membantu merevolusi sikap masyarakat terhadap 
kalangan wanita di India.

INSV Tarini adalah kapal layar Angkatan Laut 
India kedua dan dahulunya dirakit di Divar, Goa. 
Kapal ini hampir mirip dengan pendahulunya yang 
terkenal, Mhadei yang ikonik, yang dibuat lebih 
dari delapan tahun lalu. Pelayaran Mhadei telah 

BERKAS FAKTA
Ini adalah penjelajahan dunia 
India pertama oleh kelompok yang 
beranggotakan wanita seluruhnya.

Ekspedisi ini bertujuan dalam 
memanfaatkan energi guna 
mengoptimalkan kehidupan para wanita 
di dalam kapal ini.

Perjalanan ini juga bertujuan untuk 
mendukung inisiatif Make in India 
dengan mengirim kapal buatan dalam 
negeri, INSV Tarini.

Interaksi dengan para penduduk lokal 
PIO: Mengingat ekspedisi ini bertujuan 
untuk mempromosikan pelayaran laut 
dan semangat berpetualang, para akan 
berinteraksi secara ekstensif dengan 
para penduduk lokal di berbagai 
pemberhentian pelabuhan. 

Ikuti pembaharuan ekspedisi ini di situs: 
parikrama123.blogspot.in 

laut kami untuk berubah menjadi amfibi sepanjang 
dua tahun lalu… dan kami ingin sekali kembali ke 
laut lagi – faktanya, kami menyerahkan diri kami ke 
laut dengan Tarini sebagai penyelamat kami.”

“Secara global, kami saat itu sedang 
memperjuangkan sesuatu yang kebanyakan 
angkatan laut di dunia tidak memikirkannya,” kata 
Seetharaman setelah meresmikan kapal tersebut. 
“Saya menghargai Angkatan Laut dan para mentor 
karena telah menginspirasi, memotivasi dan 
melatih wanita-wanita tangguh dan pemberani 
ini.” Perjalanan ini terdiri dari lima tahap dengan 
pemberhentian di empat pelabuhan – Fremantle, 
Australia; Lyttelton, Selandia Baru; Pelabuhan 
Stanley, Falklands; dan Cape Town, Afrika Selatan. 
Para kru diharapkan untuk kembali ke Goa pada 
April 2018, kira-kira 165 hari setelah mereka 
berlayar di pelabuhan yang sama. INSV Tarini 
dikomandoi oleh Letnan Komandan Vartika Joshi, 
dan kru tersebut terdiri dari Letnan Komandan 
Pratibha Jamwal dan P Swathi, dan Letnan S Vijaya 
Devi, B Aishwarya dan Payal Gupta.
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mencakup perjalanan keliling solo pertama India 
yang dilakukan oleh Kapten Dilip Donde (pensiun) 
di tahun 2009 dan perjalanan solo pertama, 
tanpa pemberhentian dan tanpa bantuan oleh 
Cdr Abhilash Tomy di tahun 2013. INSV Tarini yang 
merupakan buatan dalam negeri dan memiliki 
ukuran panjang 56 kaki ini diresmikan oleh 
Angkatan Laut India pada awal tahun 2017 dan 
ditampilkan sebagai bagian dari inisiatif Make 
in India. Angkatan Laut India mengoperasikan 
kapal layar yang mampu melakukan perjalanan 
laut terbuka. Kapal-kapal ini adalah Tarangini, 
Sudarshini, Mhadei dan Tarini, keempatnya 

dirakit di galangan kapal di Goa. Angkatan Laut 
India juga sedang mencoba untuk merevitalisasi 
pelayaran laut terbuka dan akan juga melakukan 
peresmian terhadap kapal cepat laut terbuka 
canggih yang berukuran panjang 40 kaki.

Letnan Aishwarya Boddapati menyimpulkan 
cerita ini dengan sempurna di blog-nya: “Jadi, 
disinilah kami mempersiapkan diri untuk 
melakukan pertualangan yang dikirimpan 
samudra kepada kami… kami akan selalu 
waspada… dengan awan gelap yang menutupi 
langit seperti selimut di kejauhan dan seakan 
berkata, waspadalah!”

Searah jarum jam dari 
kiri: Dibawah komando 
Letnan Komandan 
Vartika Joshi, Tim Tarini 
terdiri dari Letnan 
Komandan Pratibha 
Jamwal dan P Swathi 
dan Letnan S Vijaya 
Devi, B Aishwaya dan 
Payal Gupta.

Tim Tarini saat di 
Lyttelton, Selandia Baru

Halaman muka: Menteri 
Pertahanan India, 
Nirmala Seetharaman 
meresmikan program 
Navika Sagar Parikrama
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SUKSES
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Kiri: MC Mary Kom 
meninju Pamela Paola 
Benavidez dari Argentina 
di Kejuaraan Olimpiade 
tinju di London, 2011

Halaman muka: Kom 
sedang melakukan 
sesi latihan

Membiarkan kekuatannya membimbingnya di sepanjang jalan menuju kemenangan yang 
mulia, petinju India MC Mary Kom telah membuat sejarah lagi dengan memenangkan 

medali emas kelimanya pada Kejuaraan Tinju Wanita Konfederasi Asia 2017

OLEH PRIYANSH

Hanya beberapa olahragawan di 
dunia telah mencapai apa yang 
telah dicapai oleh petinju MC 
Mary Kom, dan ia terus berjuang, 
melawan segala tantangan. 

Dibutuhkan kekuatan mental dan fisik yang besar 
untuk mempertahankan rekor penampilan yang 
luar biasa seperti itu, an Kom terus membuat 
sejarah. Pada bulan November tahun ini, sang 
petinju telah memenangkan medali emas kelima 

di Kejuaraan Tinju Wanita Konfederasi Asia. 
Target Kom selanjutnya adalah medali emas pada 
Kejuaraan Commonwealth Games di Gold Coast, 
Australia, dan kemudian Olimpiade 2020 di Tokyo.

Juara dunia lima kami, Kom adalah satu-
satunya petinju wanita di dunia yang telah 
memperoleh medali di seluruh enam kejuaraan 
dan satu-satunya petinju wanita India yang 
memenangkan medali Olimpiade. Determinasinya 
yang selalu mencoba melewati batas diri yang 

NIKE DARI TIMUR LAUT
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SUKSES

Narendra Modi
Perdana Menteri India

Selamat Mary 
Kom atas medali 

emas di Kejuaraan 
Tinju Wanita 
Konfederasi 

Asia ASBC. India 
sangat bangga 

atas prestasi yang 
anda capai

Halaman muka: Mary 
Kom bersama Zhaina 
Shekerbekova dari 
Kazakhstan, Le Thi 
Bang dari Vietnam 
dan Nandintsetget 
Myagmardulam dari 
Mongolia saat upacaya 
pemberian medali pada 
Kejuaraan Asian Games 2014 
di Incheon, Korea Selatan

Bawah: Kom menerima 
Penghargaan Rajiv Gandhi 
Khel Ratna dari mantan 
Presiden India, Pratibha Patil 
pada tahun 2009 

MC Mary Kom
Petinju India

Seorang petinju 
harus pintar. 

Seorang petinju 
harus kuat. Tetapi 

yang paling penting 
adalah tekad

membuatnya berbeda. “Seorang petinju harus pintar. 
Seorang petinju harus kuat. Tetapi yang paling 
penting adalah tekad,” ungkapnya dalam wawancara     
kepada 1843 majalah. Dengan kekuatan tekad yang 
selalu kuat dan tidak tergoyahkan, ia mengalahkan 
petinju Korea Utara, Kim Hyang Mi, dengan skor 5-0 
di Kejuaraan Tinju Wanita Konfederasi Asia 48 kg yang 
selesai baru-baru ini di Kota Ho Chi Minh, Vietnam, 
dan Perdana Menteri Narendra Modi mewakili 
segenap warga India memberi selamat kepadanya, 
dengan mengatakan: “Selamat Mary Kom atas medali 
emas di Kejuaraan Tinju Wanita Konfederasi Asia 
ASBC. India sangat bangga atas prestasi anda.”

Sang petinju mendedikasikan kemenangannya 
kepada mereka yang telah mendukungnya 
bahkan ketika banyak orang masih meragukan 
kemampuan dan kehebatannya. Ia mengatakan, 
“Selama saya berlatih keras dan tubuh saya 
dalam keadaan prima, saya bisa mengalahkan 
siapa saja. Ayo maju! Keluarganya terus 
mendukungnya selama bertahun-tahun.

“Ketika saya mulai bermain tinju, olahraga ini 
terasa sangat sulit bagi saya dan saya harus berjuang 
sedikit demi sedikit. Selama lima tahun, saya 
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bertanding tanpa tersedianya makanan pokok 
yang bagus – tidak ada telur, suplemen, bahkan 
makan pagi. Saya hanya makan siang dan malam, 
yang terdiri dari nasi kosong dan sayur,” katanya. 
Terlepas dari seluruh susah payah itu, sang petinju 
selalu bijak atas kesempatan yang ia terima. 
Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. “Jangan 
khawatir. Saya tidak akan membuat masalah 
kepada anda. Saya akan bekerja keras. Ketika 
wanita lain menghabiskan 10 rupee, saya cukup 
dengan 1 rupee,” katanya kepada ayahnya, Tonpa 
Kom. Adalah dedikasinya yang membawanya ke 
masa gemilangnya. Seluruh penantang dikalahkan 
dengan tekad, kerja keras dan keahliannya. Kom 
bahkan meyakinkan sang ayah bahwa menjadi 
petinju adalah sebuah tujuan yang patut untuk 
diraih para wanita. Ia memiliki anggota keluarga 
yang merupakan olahragawan juga – ayahnya 
adalah pegulat di masa mudanya, sementara 
suaminya, Onler, adalah seorang pemain sepak bola.

Selain medali yang telah ia peroleh, petinju 

yang selalu bersemangat ini telah memenangkan 
beberapa penghargaan lain juga. Ia merupakan 
peraih penghargaan Padma Bhushan dan 
juga menjadi penerima Penghargaan Arjuna. 
Ia juga dianugerahkan penghargaan Rajiv 
Gandhi Khel Ratna pada tahun 2009. 

Saat ini, Kom ingin warisannya dapat 
dimanfaatkan oleh para petinju India lainnya. 
Pada Kejuaraan National Games Village di Langol, 
Manipur, Mary Kom Regional Boxing Foundation 
mengelola sebuah akademi tinju dengan dukungan 
dari Sports Authority of India (SAI). Lembaga 
yang dinamai dengan nama sang petinju ini 
dibangun olehnya, bersama dengan sang suami, 
untuk mempromosikan olahraga tinju di wilayah 
Timur Laut dan mendukung para petinju yang 
kurang mampu. Para petinju muda yang datang 
dari akademi ini tidak harus melihat jauh untuk 
mencari inspirasi, tentulah sang petinju wanita 
yang membawa India bangga di ranah tinju dunia 
adalah inspirasi yang patut – MC Mary Kom!
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PATRIMONIO

Sebagaimana novel ikonik Sarat Chandra Chattopadhyay memasuki 
usia 100 tahun, mari kita melihat bagaimana pembuatannya kembali 

merefleksikan perjalanan perubahan India

DEVDAS
OLEH NANDINI D TRIPATHY

SANG PAHLAWAN 
DIHIDUPKAN KEMBALI

Sebuah Poster dari 
Devdas versi PB 
Barua (1935) 
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Ketika novelis asal Bengali, 
Sarat Chandra Chattopadhyay 
memperkenalkan pembacanya 
tentang Devdas pada tahun 1917, 
ia mungkin tidak meramalkan apa 

yang akan terjadi ke depan tentang pahlawan 
tragis ini, di balik halaman-halaman novel 
tersebut mengapa ia muncul ke dalam imajinasi 
kolektif ini. Telah berusia satu abad di tahun 
2017, kisah ini telah menyaksikan sejumlah 
pembuatan ulang selama bertahun-tahun, dan 
setiap rendisi baru ini telah mencerminkan 
perubahan India. Adaptasinya menjadi versi 
sinetis 17 membuat kesaksian yang sesuai 
dengan daya tariknya yang bertahan dalam 
budaya populer, dan yang paling penting dari itu 
adalah potret dari sebuah negara yang sedang 
berkembang, menerima dan menolah gagasan 
maskulinitas, feminitas dan kepahlawanan 
saat didorong oleh angina sosial perubahan.

Novel Chattopadhyay memperkenalkan 
Devdas ke para pembaca sebagai ‘Devdas dari 
rumah tangga Mukherjee,’ dan sistem nilai 
yang terakhir mewakili, menentukan trajektori 
kepahlawanannya. Ia masih menjadi, selama 
kisah ini, salah satu dari keluarga Mukherjee 
yang menolah aliansi antar kasta dan antar kelas, 
tidak mampu membentuk sebuah hubungan 
sah dengan Paro ataupun Chandramukhi, 
kedua mereka terpisah oleh perbedaan sosial. 

Saat ia memasuki masa dewasanya, konflik 
antara kondisi sosial dan cintanya terhadap 
Paro membuka jalan baginya akan akhir yang 
tragis. Dalam sebuah episode yang terkenal, 
Paro mengunjungi Devdas di akhir malam dan 
meminta untuk menikahinya. Ia menanggapi 
dengan ketakutan: ‘Tidak tahu malu, bagaimana 
kamu akan menghadapi semua orang besok?’ 
Beberapa jam kemudian, ia menawarkan diri 
untuk menemaninya kembali ke rumah dalam 
salah satu dari dua contoh dalam kisahnya 
yang menceritakan bahwa ia mencoba untuk 
menantang sistem norma ‘kehormatan’ yang 
terikat padanya. ‘Jika seseorang melihat kita dan 
kemudian terjadi skandal, mungkin bakal ada 
jalan keluar untuk kita,’ katanya, dan sutradara 
kisah adaptasi sinematis Bimal Roy di tahun 
1955 menggemakannya secara persis kata demi 
kata. Film ini menampilkan, dalam serangkaian 
adegan, beberapa respon negative dari 
anggota keluarga sebagaimana Devdas, yang 
diperankan oleh Dilip Kumar, berdiri diam seribu 
kata di hadapan mereka. Novel ini, di sisi lain, 
membuatnya mendengar penolakan sang ayah, 
duduk, dalam senyap dan malu-malu.’ Dorongan 
untuk menantangnya sepenuhnya diruntuhkan 
dalam novel ini, sesuai dengan struktur 
moral pada zamannya. Devdas kemudian 
melarikan diri ke Calcutta, meninggalkan 
Paro, dan bertemu denagn Chandramukhi.

Alunan tragis dari narasi karya Roy ini telah 
seringkali membuat kita penasaran untuk membaca 
Devdas sebagaimana sang pahlawan modernis India, 

tragedinya mengakar dalam ketidakmampuannya 
untuk mencocokkan modernitas dan tradisi
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PATRIMONIO

Adaptasi Devdas ke lebih dari 17 
versi sinematis tercipta sesuai 
dengan daya tariknya yang abadi

Kegentingan yang tragis dari kisah 1955 Roy 
telah seringkali mengarahkan kepada pembacaan 
Devdas sebagai pahlawan modernisasi India, 
tragedi ini berakar pada ketidakmampuannya 
untuk mendamaikan tradisi dan modernitas. 
Devdas, juga, terperangkap di antara sistem nilai ‘ 
dari rumah tangga Mukherjee’ dan keinginannya 
untuk menentang hal ini, didukung oleh 
paparannya terhadap edukasi dan pemandangan 
kota yang modern. Penulis Ranjani Mazumdar, 
dalam bukunya Bombay Cinema: An Archive of the 
City, berpendapat dalam konteks sinema India yang 
khusus di tahun 1950-an, bahwa ‘pertentangan 
antara kota dan pedesaan merupakan bentuk 
paling umum dari dislokasi pandangan diri 
India sebagai negara yang dihadapi pada zaman 
tersebut, yang diwujudkan dalam sebuah rasa 
trauma yang mencegah karakter ini untuk terlibat 
dengan masa yang sekarang.’ Mahasiswa perfilman 
Pooja Rangan menggemakan argumen tentang 
alkoholisme dalam kisah Devdas ini sebagai 
‘sebuah bentuk dari anestesi melawan persepsi 
tentang ‘modernitas’ yang sebenarnya, baik hal 
ini akan menjadi anarki yang berdesakan dari kota 
tersebut atau konvensi stagnan dari desa tersebut.’

Selama beberapa dekade, pahlawan lembut 
dari tahun 1950-an yang Dilip Kumar versi Devdas 
abadikan, memberi jalan bagi pahlawan romantic 
‘brahmana’ seperti Shammi Kapoor, melewati 
sosok ‘pemuda pemarah’ Amitabh Bachchan, dan 
serigala Khan, untuk datang ke sebuah titik dimana 
para pahlawan datang dalam segala bentuk dan 
ukuran, bisa jadi pria atau wanita, dan tidak ada 
konfigurasi dari dirinya yang lebih diistimewakan 
dari yang lainnya. Hal ini ada dalam konteks rendisi 
Anurag Kashyap dari Devdas, di film Dev D (2009). 
Film ini merelokasikan kisah abad ke-20 ini dalam 
konsep abad ke-21, dan mengarahkannya ke 
sebuah reintrepretasi yang drastis. Devdas versi 

Novel Sarat Chandra 
Chattopadhyay, Devdas, 
pertama kali dirilis 
pada tahun 1917. Sejak 
saat itu, film ini telah 
direpresentasikan 
kembali juga ditafsirkan 
oleh serangkaian para 
sutradara, termasuk PC 
Barua (Devdas, 1935), Bimal 
Roy (Devdas, 1955), Sanjay 
Leela Bhansali (Devdas, 
2002) dan Anurag Kashyap 
(Dev D, 2009).
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Kashyap ini adalah seorang pemuda manja, kaya, 
tanpa tujuan yang mendiami sebuah negara India 
yang sangat berbeda dari para pendahulunya. 
Erosi patriarki, peran revisi gender dan pandangan 
yang berubah dari dunia sangat terbukti, 
jauh berbeda dari sistem nilai ‘dari keluarga 
Mukherjee’. Dev versi ini juga terperangkap 
di antara impuls kontradiktif. Terasa lebih 
terikat oleh adat istiadat sosial, bagaimanapun, 
tatapannya beralih ke dalam, untuk melihat 
pertimbangan dari makna kehidupan individu di 
dalam dunia global. Paro dan Chandramukhi versi 
Kashyap juga mencerminkan sebuah deliniasi 
kewanitaan yang berubah. Tidak seperti para 
pendahulunya, Paro tidak meratapi kehilangan 
cintanya, memilih untuk menetap dengan bahagia 
ke dalam keluarga barunya. Terdapat sebuah 
dislokasi lengkap dari pola dasar pahlawan yang 
lebih tua dan identitas ‘maskulin’-nya. Paro dan 
Chanda, faktanya, menampilkan atribut yang 
diturunkan ke sisi maskulin dalam versinya yang 
sebelumnya: mereka memiliki kemampuan agresi 
dan kemarahan seperti Dev, sama rentannya, lebih 
terkendali dan jauh lebih masuk akal dari padanya, 
terlepas dari pendidikan internasionalnya.

Devdas abad ke-21 ini memiliki persamaan dan 
perbedaan dari pendahulunya: ia dikenali dengan 
ketidakgiatan dan ia juga bukan pahlawan tragis 
yang unggul secara moral, menavigasikan kerangka 
kerja sosial yang baru. Hal ini akhirnya menjadi 
sebuah sentuhan lembut dengan kematian, 
dan sebuah pandangan pada wajahnya sendiri 
seperti orang asing, yang mendorongnya untuk 
merubah jalan hidupnya. Versi pendahulunya 
dicirikan dengan rasa fatalisme dengan mengalah 
pada kekuatan yang diluar kendali mereka (novel 
ini mengatakan pria seperti Devdas bahwa ‘jika 
keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, 
mereka tidak bisa ditemukan dalam sampah 
kesengsaraan yang terdalam… [tidak mampi] 
bangkit di atas keadaan mereka…’) tetapi Devdas 
di film Dev D akhirnya sangat optimistis di 
akhir yang benar-benar tidak tragis. Devdas 
yang ini hidup untuk terus maju ke depan.
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Rann Utsav, sebuah perayaan tahunan yang digelar di Kutch, Gujarat, 
menjiwai pasir putih dari Rann di Kutch setiap musim dingin dengan energi 

yang megah dan meriah. Tahun ini, kami membawa anda melihat sekilas 
orang-orang, budaya dan semangat wilayah tersebut yang melimpah dalam 

tradisi estetika yang kaya seperti seni border dan kerajinan lumpur, dan 
memberi penghormatan kepada alam dengan menyediakan rumah bagi 

burung-burung dan satwa liar lainnya untuk bermigrasi

RANN

Kanan: Seorang 
wanita di desa Hodka 
di Kutch

Halaman muka: 
Kamshi Rabari, 60 
tahun, hidup di sebuah 
desa dekat Bhuj 
di Kutch

WAJAH-WAJAH
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Kutch sangat terkenal di dunia akan 
border cerminnya yang rumit, yang secara 

tradisional dijahit oleh para wanita
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Kiri: Bordir Kutch adalah sebuah ekspresi 
berkembang dari kerajinan tangan dan tradisi tekstil 
dari Rabari, suku pengembara dari Gujarat, yang 
anggotanya terus bermigrasi dan mencari tanah yang 
lebih baik untuk unta dan domba mereka. Polanya 
biasanya dibuat seperti bentuk geometri

Bawah: Tangan bertato dari seorang wanita yang 
termasuk ke dalam suku Rabari. Rann Kutch yang 
kecil ini adalah rumah bagi banyak kelompok Rabari, 
dan juga anggota dari suku Banjara
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Atas: Atas warna-warni dari sebuah pondok di Rann Kutch. Walaupun pemandangannya tetap putih 
bersih sepanjang tahun, rumah-rumah dan pakaian dari orang-orang yang tinggal di Rann selalu 
mencolok dengan banyak warna

Halaman muka: Wanita-wanita yang terlibat dalam kerajinan lumpur di sebuah desa. Kerajinan 
tanah liat adalah sebuah bagian penting dari tradisi kuno Gujarat dan potongan dinding yang indah 
dengan cermin-cermin kecil dibuat di Kutch dan wilayah Kheda
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Atas: Jawan BSF India, unta mengangkang yang dihias dengan 
mewah selama perayaan Rann Utsav

Halaman muka: Sekelompok orang Flamingo Amerika yang 
sedang mencari makan di Rann Kutch. Rann adalah satu-satunya 
markas bagi orang flamingo di India
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Pemukiman di desa Hodka 
di Kutch. Tempat tinggal di 
desa tradisional ini dikenal 
dengan nama bhunga. 
Selama perayaan Rann 
Utsav, tenda-tenda khusus 
disusun sebagai tempat 
tinggal para wisatawan di 
Dhordo, dan dapat dipesan 
di situs www.rannutsav.
com/package-tour.php

Rann Utsav 
menggabungkan 

tradisi berabad-abad 
lalu dengan perayaan 

yang menggembirakan 
selama pameran warna-

warni, safari unta, 
tarian rakyat dan lebih 

banyak lagi. Edisi tahun 
ini dimulai pada bulan 

November dan akan 
terus berlangsung 

hingga 4 Maret. 
Untuk informasi lebih 

lanjut, kunjungi: www.
gujarattourism.com/ 

fairs-festivals/cultural-
festivals/rann-utsav
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Dari tempat penampungan batu Bhimbetka hingga air 
terjun Dhuandar yang luar biasa – sebuah perjalanan 
menuju Madhya Pradesh merupakan sebuah tempat 
pertualangan musim dingin yang ideal bagi mereka yang 
mencari keindahan dunia, makanan menggugah selesar, 
sebuah acara spiritual dan lebih banyak lagi!

JANTUNG

INDIA
OLEH SHASHI PRIYA

Benteng 
Gwalior 
yang megah

Suasana musim dingin tiba di pagi 
wilayah pedalaman yang cerah dan 
terang menjadi alasan bahwa musim 
ini tidak boleh disia-siakan dalam 
tidur. Barangkali, ini merupakan 

waktu untuk melihat lebih dari musim ini dan 
mengalihkan pandangan ke arah topografi 
yang sangat menarik dari Madhya Pradesh, 
yang memiliki sesuatu untuk setiap kalangan 
wisatawan – ahli sejarah, naturalis, pencari 
spiritual, pecinta rekreasi… apapun keinginan 
anda, temukan hal-hal yang mampu memuaskan 
keinginan anda di pusat India yang megah ini.

MASA LALU YANG SEMPURNA
Madhya Pradesh memiliki kelebihan untuk 
membawa anda kembali ke masa lalu. Sebuah 

MENELUSURI
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PERJALANAN

Situs Warisan Dunia UNESCO, tempat 
penampungan batu Bhimbetka 
merupakan galeri hutan seni batu 
terbuka yang berumur kira-kira 
30,000 tahun! Ikuti situs ini dengan 
jalan-jalan di sekitar gua-gua alami 
Pachmarhi dan gua Udaygiri Vidisha. 

Dan kemudian terdapat Khajuraho, 
dengan kuil-kuil kuno yang 
menggambarkan beberapa seni terbaik 
di dunia, pengalaman terbaik dalam 
warna merah dan biru matahari terbit 
dan terbenam. Kuil-kuil ini penuh dengan 
patung-patung indah dan merupakan 
sebuah penggambaran kuat lagi 
mengesankan dari tema-tema seperti 
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meditasi, spiritualitas, persaudaraan, 
gulat, royalti dan yang paling penting, 
seni erotis. Selanjutnya, di Stupa Sanchi 
yang murni dan tenang. Jika anda berada 
di Bhopal, ibu kota wilayah ini, pastikan 
anda mengunjungi Bhojpur di dekatnya, 
untuk melihat karya yang menakjubkan. 
Kuil Bhojeshwar yang belum selesai ini 
menjadi rumah dari salah satu Shivling 
terbesar (dengan tinggi 18 kaki dan lingkar 
7.5 kaki) yang diukir dari satu batu! Keajaiban 
arsitektur wilayah ini juga termasuk kota-
kota bersejarah dari Gwalior dan Orchha.

KARUNIA ALAM
Kanha, Pench dan Bandhavgarh – hanya 
terpaut beberapa jam perjalanan satu sama 
lain – adalah beberapa cagar alam harimau 
terbaik dan dipenuhi dengan pohon sal 
dan bambu, spesies macan tutup yang 
langka, beruang air liur, rusa, reptil dan 
burung-burung. Musim dingin adalah musim 

Bandhavgarh merupakan salah 
satu taman nasional terindah di 
India dan tempat bagi kepentingan 
mitologi dan legendaris yang besar

Halaman muka (atas ke bawah): Penampungan batu Bhimbetka di Madhya Pradesh. Stupa Sanchi
Atas (kiri ke kanan): Sebuah rumah Gond di Bhopal. Patung Jain tirthankaras, atau penyelamat, di dekat Benteng Gwalior

safari. Trio tempat ini sangat dicari oleh 
para naturalis dan penggemar satwa liar. 
Anda bisa memulai dengan Bandhavgarh, 
yang berasal dari 2,000 tahun lalu. Ini 
merupakan tempat kepentingan mitos 
dan legendaris, dan merupakan rumah 
bagi beberapa gua-gua dan lukisan batu 
buatan manusia. Selanjutnya pergi ke 
Kanha, rumah bagi Barasingha, seekor 
rusa hitam emas dengan tanduk berwarna 
beludru. Di Pench, anda akan mendapatkan 
beberapa peluang untuk bergaul bersama 
suku Gond dan mengagumi seni tradisional 
mereka. Dengan dinding-dinding dan 
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Atas: Seekor harimau di 
Taman Nasional Kanha

Halaman muka (kiri 
ke kanan): Sabudana 
khichri. Shivani Dhar, 
seorang pengrajin ahli, 
menunjukkan gerakan 
tenunan dari mesin tenun 
di sebuah emporium yang 
dikelola oleh pemerintah 
Madhya Pradesh

RENCANA 
PERJALANAN 
EMPAT HARI: 
GWALIOR 
HINGGA 
BANDHAVGARH

HARI PERTAMA
Tiba di Gwalior dan 
pergilah jalan-jalan ke 
situs warisan Benteng 
Gwalior, Istana Jai Vilas 
dan Sarod Ghar, musium 
musik yang didirikan 
untuk menghormati Ustad 
Hafiz Khan

HARI KEDUA
Shivpuri, ibukota musim 
panas masa lalu dari 
keluarga kerajaan Scindia 
dari Gwalior, sangat 
terkenal dengan chhatris-
nya (tugu peringatan 
kerajaan). Pergilah ke 
Orchha saat senja untuk 
menghabiskan malam di 
pinggiran Sungai Betwa.

HARI KETIGA
Keluarlah lebih awal 
ke Khajuraho untuk 
melihat matahari terbit 
di kuil disana. Sewalah 
sebuah panduan audio 
dari kios wisatawan di 
samping loket tiket, untuk 
informasi lebih rinci. 

HARI KEEMPAT
Habiskan hari di Dhuandhar 
di Bhedagat. Pada 
malam hari, pergilah ke 
Bandhavgarh untuk sebuah 
kunjungan ke cagar alam 
wilayah tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut 
kunjungi: mptourism.com

pintu-pintu sebagai kanvasnya, seniman 
Gond menggunakan tanah liat kuning 
dan hitam untuk membuat pola khas ini. 
Setelah anda puas dengan hutan dan 
budaya suku tersebut, bersihkan diri 
anda dan istirahatlah di keajaiban alam 
air  yang ditawarkan Madhya Pradesh. 
Berjarak sekitar 25 km dari kota Jabalpur 
terbentang pemandangan megah 
berbentuk sepatu kuda yang seringkali 
disebut dengan nama Air Terjun Niagara 
India. Dhuandhar di Bhedaghat telah 
menjadi pilihan utama bagi para selebriti 
Bollywood yang sedang beristirahat!

KEMAJUAN PARA PEZIARAH
Amarkantak, titik temu dari wilayah 
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pegunungan Vindhya dan Satpura, 
merupakan pusat ziarah Hindu kuno. 
Tempat ini juga merupakan titik dari 
asal-usul tiga sungai, Narmada, Sone dan 
Johila. Untuk merasakan pengalaman yang 
minimalis yang sebenarnya, menetaplah 
di tenda di resort MPTDC dan temukan 
waktu untuk menikmati suasana tepi sungai. 
Pinggiran sungai Narmada juga menjadi 
rumah bagi salah satu dari 12 biara suci 
Jyotirlinga di India – Omakareshwar. Di 
sepanjang tepi sungai Shipra terbentang 
Ujjain, satu dari tujuh kota sakral Hindu. 
Berasal dari tahun 600 SM, tempat ini 
juga merupakan situs dari Kumbha Mela, 
perkumpulan keagamaan terbesar di dunia, 
yang berlangsung sekali setiap 12 tahun. 

PECINTA WAKTU LUANG
Kota-kota bersejarah dari Maheshwar 
dan Chanderi terkenal akan sari tenunan 
tangan mereka. Sementara berbelanja 
sepenuh hati merupakan cara terbaik 
untuk menikmati kedua kota ini, melihat 
proses dari tenun tangan, pewarnaan dan 
pekerjaan dengan mesin tenun merupakan 
yang wajib dilakukan. Tidak jauh dari sini 
terdapat Indore, sebuah kota yang terkenal 
akan kulinernya. Bagi pecinta makanan, 
kunjungan sehari kesini paling baik dimulai 
dengan sepiring penuh poha-jalebi, dan 
diteruskan dengan berbagai namkeen dan 
gajak, hingga pada akhirnya tenggelamkan 
diri anda di pasar makanan terkenal kota ini, 
Sarafa Bazaar. Tidak ada cara yang lebih baik 
untuk mengakhiri persinggahan di Madhya 
Pradesh selain dengan makanan hangat!

Bagi pecinta makanan, kunjungan 
sehari yang dihabiskan di kota 
Indore paling baik dimulai dengan 
sepiring poha-jalebi
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Merayakan warisan musik 
India, perayaan musik klasik 
India digelar di seluruh 
negeri setiap tahunnya, 
beberapa dari perayaan 

tersebut bertepatan dengan perayaan lain 
dan perayaan lainnya digelar seluruhnya 
demi nama seni. Dari Thiruvananthapuram 
di Kerala hingga Jalandhar di Punjab dan dari 
Ahmedabad di Gujarat hingga Kolkata di 
Bengal, setiap wilayah di negara ini memberi 
penghormatan terhadap warisan yang kaya 
dari musik klasik India dengan menyatukan 
ekponen terkenal serta talenta baru untuk 
memeriahkan perayaan melodi malam tersebut. 
Kepuasan, semangat dan tradisional, perayaan-
perayaan musik ini memberi penghormatan 
kepada musisi legendaris, memberi hormat 
kepada tradisi kuno dan memajukan warisan 
seni pertunjukkan India. Menandari musim 

perayaan musik di India ini, inilah empat dari 
seluruh perayaan musik paling terkenal di India.

PERAYAAN MUSIK KLASIK 
DELHI, NEW DELHI 
Tradisi kedelapan dari Perayaan Musik Klasik 
Delhi, yang digelar di Auditorium Kamani bulan 
Oktober silam ini, menjadi tuan rumah kepada 
beberapa vokalis dan instrumentalis India 
yang paling produktif, serta beberapa seniman 
muda yang patut diapresiasi. Tahun ini, acara 
lima hari ini secara bersama-sama digelar oleh 
Sahitya Kala Parishad dan Departemen Seni, 
Budaya dan Bahasa, Pemerintah India. Sebuah 
momen hening dalam mengenang vokalis 
kawakan klasik, Girija Devi, yang dilaksanakan 
di hari pertama, diikuti dengan pemberian 
penghormatan musikal oleh Padma Shri Parveen 
Sultana, karena Girija Devi sangat terkenal 
dan terkenang, serangkaian pertunjukkan 

Menandai musim perayaan musik klasik di India, kami menyuguhkan anda 
sekilas tentang empat perayaan yang dirayakan dengan megah di negara 

yang memiliki warisan musik melimpah

TERTINGGI
OLEH SHILLPI A SINGH 

SAAT TRADISI MEMEGANG KEKUASAAN
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Harivallabh Sangeet Sammelan 
dipercaya sebagai perayaan musik 
klasik tertua di India

vokal dan instrumental yang memukau oleh 
seniman-seniman seperti Pandit Ajoy Chakrabarty, 
pemain seruling Ajay Prasanna dan maestro 
santoor Abhay Sopori dan Bhajan Sopori.

PERAYAAN SAKRAL, 
PUSHKAR, RAJASTHAN
Perayaan Sakral, Pushkar digelar setiap Desember. 
Diciptakan oleh Teamwork Art, perayaan ini 
merupakan sebuah pintu sempurna bagi para 
penggemar musik, menjanjikan pengalaman 
segar dari pertunjukkan vokal, workshop yoga, 
meditasi terpadu, jalan-jalan warisan terpandu 
di kota dan banyak lagi. Setiap tahun, perayaan 
ini menyatukan beberapa pemain nasional dan 

internasional yang berbeda dan paling hebat 
dari berbagai tradisi musik – sufi, injil, a capella, 
rakyat dan klasik – hingga sebuah kota yang 
memiliki sejarah dan spiritualitas yang mendalam. 
Di tahun 2017, perayaan ini akan menghadirkan 
perkusi pemenang Penghargaan Grammy Vikku 
Vinayakram, dan penyanyi Rashmi Agarwal 
dan Kavita Seth. Laboratorium Pieśni, sebuah 
kelompok penyanyi a capella wanita dari Polandia 
yang terkenal akan gaya bernyanyi tradisional 
dan polifoniknya, dan Pusat Penelitian Singhini, 
sebuah organisasi Nepal yang didedikasikan untuk 
pemeliharaan dan promosi musik dan tari Himalaya, 
juga termasuk diantara mereka yang memukau 
para penonton. Berbagai pertunjukkan ini terbuka 
untuk umum, sementara pendaftaran awal 
disyaratkan untuk mengikuti jalan-jalan warisan.

HARIVALLABH SANGEET SAMMELAN
Dipercaya menjadi perayaan musik klasik tertua di 
India, perayaan ini dimulai pada tahun 1875 oleh 
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Baba Harivallabh, yang merupakan seorang santo dan 
eksponen dari musik klasik Hindus, demi memberi 
penghormatan kepada sang guru, Swami Tulja 
Giri. Edisi ke-142 dari perayaan ini, yang digelar di 
Jalandhar, Punjab tahun ini akan didedikasikan untuk 
mengenang Girija Devi dan Kishori Amonkar. Setiap 
tahunnya, ribuan pecinta musik baik dalam maupun 
luar negeri berkumpul disini untuk menikmati 
pertunjukkan dari para seniman ternama. Untuk 
memberi semangat dan mengapresiasi seniman 
baru, Shre Baba Harivallabh Sangeet Pratiyogita 
digelar sebagai bagian dari perayaan ini. Pemenang 
dari kompetisi ini mendapatkan kesempatan 
untuk melakukan pertunjukkan di panggung 
utama pada edisi berikutnya dari perayaan ini.

PERAYAAN MUSIK SAPTAK
Ahmedabad di Gujarat akan menjadi tuan rumah 
dari Perayaan Musik Tahunan Saptak ke-38 tahun 
2018 mulai dari tanggal 1 hingga 13 January, 2018. 
Edisi pertama dari perayaan ini diresmikan oleh 
maestro sitar Pandit Ravi Shankar di tahun 1980. 
Diselenggarakan oleh badan amal publik, edisi 
selanjutnya dari perayaan ini akan menampilkan 
lebih dari 50 sesi dengan menghadirkan hampir 
200 seniman dan 40 siswa, yang mencakup 
berbagai spektrum musik klasik India, dari bentuk 
seperti dhrupad dan khayal hingga thumri, yang 
merepresentasikan berbagai gharana dan gaya.

Searah jarum jam: 
Sebuah pertunjukkan 
di Harivallabh Sangeet 
Sammelan. Sebuah 
konser musik klasik 
di Kuil Meenakshi di 
Madurai, Tamil Nadu. 
Workshop Nagada 
pada perayaan Sakral, 
Pushkar. Sebuah 
pertunjukkan pada 
perayaan Harivallabh 
Sangeet Sammelan

Halaman muka (kiri ke 
kanan): Pertunjukkan 
baul pada Perayaan 
Sakral, Pushkar. 
Perayaan ini juga 
menawarkan acara 
jalan-jalan warisan
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Di antara banyak seni pertunjukan yang berasal dari Kerala adalah 
mohiniyattam, sebuah bentuk tari klasik yang mempersatukan aspek 

keanggunan, drama dan kedalaman yang tematik

DRAMA

MEMPESONA
OLEH ANJANA RAJAN

Kerala, sebuah wilayah kecil di 
bagian sudut barat daya India, 
mungkin terlihat kecil, yang 
wilayahnya sekilas seperti 
memeluk garis pantai, tetapi 

wilayah ini adalah rumah bagi sejumlah 
bentuk seni terbaik. Di antara bentuk seni 
pertunjukan yang berasal dari Kerala adalah 
mohiniyattam, yang mana nama tersebut 
umumnya diterjemahkan menjadi ‘tari sang 
pemikat’. Gerakan tubuh penari yang anggun, 
kostum berwarna krim dan emas, wajahnya 
di make up sehingga menyerupai apsaras 
surgawi, rambutnya dikepang di satu sisi dari 
kepalanya, diberi cincin bunga, dan musik 
yang menggugah menambah pengalaman 
unik dari estetika visual dan aural ini.

Gerakan bergoyang khas dari tari torso 
pada mohiniyattam menyulap pemandangan 
yang sering terlihat di Kerala: seperti pohon 
kepala tinggi yang bergoyang-goyang di 
langit penuh awan, batangnya yang ramping 
seperti bulu daun palem; gelombang 

laut Arab yang naik dan turun; atau bukit 
bergelombang, yang hijau oleh banyak pohon 
buah, tapioka dan karet. Pemandangan 
apapun yang mengingatkan kita akan 
Kerala, selalu sesuai dengan goyangan dan 
putaran pinggang dari para penari tersebut, 
keanggunan dan bentuk simetris dari posture 
mereka, dan ekstensi lengan dan kaki yang 
lembut yang seakan mengalir dari satu posisi 
ke posisi berikutnya. 

Tetapi mohiniyattam tidak hanya tentang 
kecantikan dan karunia. Seperti bentuk tarian 
klasik India lainnya, tari ini juga merupakan 
sebuah bentuk seni dramatis dalam bercerita 
dan sebuah media dalam menelusuri emosi 
manusia. Para penari menggunakan kosa kata 
seluruh gerakan termasuk ekspresi wajah, 
leksikon lengkap dari gerakan tangan serta 
postur dan gerak kaki, untuk menyampaikan 
lirik dari lagu yang dinyanyikan oleh vokasi 
yang menyertainya. 

Musik mohiniyattam ini secara luas 
menambah daya tarik dan efeknya. Sebuah 

Mohiniyattam 
secara 
tradisional 
dipraktekkan 
oleh para wanita
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orkesra untuk mohiniyattam biasanya terdiri dari 
seorang biduan dan beberapa alat melodi dan 
perkusi. Iringan ritme dihasilkan oleh sebuah 
mridangam atau sebuah maddalam. Simbal atau 
talam juga digunakan untuk menandai ritme. 
Iringan melodi datang dari bunyi seruling atau 
veena, atau keduanya. Sebuah alat musik iringan 
yang penting adalah edakka, sebuah drum 
berbentuk jam pasir yang dimainkan dengan 
pemukul. Musik klasik Kerala dikenal dengan 
nama sopana sangeetam. ‘Sopana’ berarti langkah 
kaki menuju kuil. Filosofi yang mendasari bentuk 

nyanyian kebaktian ini menggunakan metafora 
dari seorang pemuja yang menaiki tangga kuil 
untuk merepresentasikan ekstase dari seorang 
yang mencoba mencapai, langkah demi langkah, 
lebih dekat dengan tujuan ilahiah. Mohiniyattam 
seringkali disertai oleh sopana sangeetam, 
meskipun para penari juga tampil dengan 
komposisi populer dari musik Carnatic.   

Sama seperti tari dan teater klasik India 
lainnya, mohiniyattam dapat ditelusuri akarnya 
pada Natya Shastra, buku kompleks bahasa 
Sanskerta tentang seni teater yang berasal antara 
abad ke-2 SM dana bad ke-2 M. Dalam risalah 
ini, ketika kami membaca tentang gaya gerakan 
yang berbeda untuk menyampaikan suasana hati 
berbeda, mudah untuk mengenali gaya tersebut 
dimana mohiniyattam diklasifikasikan – lembut, 
anggun dan menghibur, adalah ekspresi yang 

KM Abu merupakan eksponen 
pria pertama yang menerima gelar 
doktor di bidang mohiniyattam
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Atas: Penari 
mohiniyattam di 
Thiruvananthapuram, 
Kerala

Kanan (atas ke 
bawah): Eksponen 
mohiniyattam Pallavi 
Krishnan. Eksponen 
mohiniyattam 
Jayaprabha Menon
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cocok untuk merepresentasikan konsep dari 
romansa dan keindahan. Pada bab pertama 
dari Natya Shastra, Bharata, penulis legendaris 
naskah ini, menyatakan bahwa ia secara khusus 
meminta para penari wanita untuk melakukan 
gerakan khas ini, karena gerakan tersebut tidak 
cocok untuk tubuh pria. Hari ini, pandangan ini 
mungkin memang diperdebatkan, sebagaimana 
latihan badan untuk menjadi anggun tidak 
bergantung pada jenis kelamin dari penari. 
Maka dari itu, meskipun selama beberapa abad 
mohiniyattam secara konvensional dipraktekkan 
oleh para wanita, hari ini beberapa penari pria 
telah mencoba tantangan untuk melakukan tari 
ini. Yang paling terkenal diantaranya adalah KM 
Abu – menurut laporan, ia tidak hanya ekponen 
pria pertama dari mohiniyattam yang telah 
menerima gelar doktor dalam disiplin ilmu ini 
(pada tahun 2015), tetapi ia juga cendekiawan 
Muslim yang pertama melakukan tari ini.

Mohiniyattam memiliki sejarah yang rumit, 
dan tidak ada konsensus pasti mengenai 
asal-usulnya. Sementara referensi tekstual 
paling awal tentang seni ini ditemukan di karya 
abad ke-16, disepakati bahwa mohiniyattam 

Kiri: Praktek para 
murid di Kerala 
Kalamandalamdi 
Thrissur, Kerala

Bawah dan 
halaman muka: 
Ekspresi wajah 
merupakan aspek 
penting dari 
mohiniyattam
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menerima pengakuan di abad ke-18 dan ke-19. 
Maharaja Swati Tirunal (1813-1846), penguasa 
wilayah kerajaan yang dikenal dengan nama 
Travancore pada masa India Inggris, merupakan 
seorang komposer, penyair dan seniman multi 
talenta yang pada masa pemerintahannya, 
mohiniyattam berkembang. 

Penyair, Vallathol Narayana Menon, seorang 
nasionalis dan reformer yang hidup di tahun 1878 
hingga 1958, memberi kontribusi yang besar 
terhadap penghidupan kembali dan popularisasi 
dari beberapa bentuk seni Kerala termasuk bentuk 

drama tari dari Kathakali, tetapi ia juga bekerja 
untuk propagasi mohiniyattam dan mendirikan 
Kerala Kalamandalam di Thrissur, Kerala, sebagai 
pusat dari seni tersebut. Salah satu alumni senior 
dari Kalamandalam, Kalamandalam Kalyakutty 
Amma, merupakan nama legendaris di bidang 
pembangkitan, pertunjukkan dan pelatihan 
mohiniyattam selama abad ke-20. Saat ini, 
mohiniyattam bukan hanya sekedar sebuah ‘tari 
para pemikat’. Para praktisi memilih tema tidak 
hanya dari kisah konvensional para dewa dan 
dewi tetapi juga dilema para manusia seperti 
proses penuaan, hak asasi wanita dan pertanyaan 
abadi dari perang dan perdamaian. Di antara para 
penari dan guru mohiniyattam yang terkenal 
merekalah Bharati Shivaji, Deepti Omchery 
Bhalla, Jayaprabha Menon, Sunanda Nair, Pallavi 
Krishnan, Gopika Varma dan Methil Devika, 
adalah jumalh sedikit dari mereka.

Hari ini, para penari mohiniyattam 
memilih tema tidak hanya dari dari 
kisah-kisah para dewa dan dewi 
tetapi juga dilema umat manusia
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Banyak bentuk teater rakyat di seluruh India bersama-sama saling menenun 
sebuah permadani yang menarik dari warisan pertunjukan seni negara ini, 

dengan setiap negara memberi kontribusi dengan rasa masing-masing

BUDAYA PANGGUNG
OLEH SHRABASTI MALLIK

Saat itu larut malam di bulan Desember 
beberapa tahun silam, dalam kunjungan 
pertama saya ke desa asal saya dalam 
interior Paschim Medinipur di Bengal, 
disana saya pertama kali menyaksikan 

sebuah pertunjukan jatra pala. Saat itu, apa yang 
saya tentang pertunjukan tersebut adalah bahwa 
pertunjukan itu dimaksudkan untuk menjadi 
sebuah pertunjukan teater terbuka dengan musik 
yang membahana dan aktor berkostum aneh. 
Ketika saya duduk menyandar di pundak ayah saya, 
otak ‘kota’ saya tidak mampu memahami seluruh 
kegembiraan tersebut. Hiruk-pikuk para penonton 

berhenti seketika saat seorang pria berpakaian 
bak raja melangkah ke atas panggung, dan setiap 
bagian dari pertunjukkan ini meninggalkan 
sebuah kesan kepada bahkan hingga saat ini.

Sama seperti lansekap India yang kaya akan 
berbagai macam kuliner, bahasa dan praktek budaya, 
bentuk teater rakyat di seluruh negara ini menenun 
sebuah permadani megah dari tradisi pertunjukkan 
seni yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya. 
Sementara beberapa memberlakukan beberapa episode 
dari kisah mitologi, beberapa lainnya menggambarkan 
adegan dari kehidupan sehari-hari. Berikut empat dari 
beragam pertunjukkan yang harus anda saksikan.

JATRA
Jatra merupakan sebuah bentuk teater 
rakyat dari Bengal yang berasal dari 
abad ke-16. Plotnya, yang juga disebut 
dengan nama jatra pala, menggunakan 
lagu, musik instrumen, dialog dan 
monolog untuk menarasikan kisah yang 
diambil dari mitologi, sejarah dan isu 
relevan kontemporer India. Kata bahasa 
Bengali ‘jatra’ memiliki arti ‘perjalanan’ 
dan walaupun jatra pada awalnya 
dipertunjukkan sebagai satu macam 
teater musik, bentuk seni ini kini juga 
telah berevolusi sehingga mencakup 
penggunaan prosa, improvisasi dan 
selingan komik. 



O KT O B E R - D E S E M B E R  2 0 1 7   |  71  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Bhand pather
Bentuk teater rakyat 
tradisional dari Jammu dan 
Kashmir, bhand pather terdiri 
dari tidak hanya tarian tetapi 
juga dialog dan plot untuk 
memikat para penonton. Plot 
tersebut dibuat berdasarkan 
kehidupan sehari-hari 
dan tradisi para penduduk 
lokal dan masalah-masalah 
kontemporer. 

Nautanki
Memiliki asal tempat di 
wilayah Uttar Pradesh 
dan Bihar, nautanki 
mencakup sebuah sistem 
musik komplek dengan 
parameter tersendiri seperti 
doha (couplet), chaubola 
(quatrain) dan lainnya. 
Sorotan utamanya adalah 
dialog yang dramatis dan 
jumlah tarian yang energetik.

Karyala
Berasal dari Himachal 
Pradesh, karyala 
dipertunjukkan di seluruh 
negara dengan banyak 
varian lokal. Sebuah 
pertunjukkan karyala diawali 
dengan permainan drum dan 
seringkali menggabungkan 
komedi dan tarian, dengan 
alat peraga dan kostum 
yang minim.

YAKSHAGANA
Sebuah tarian drama populer yang dipertunjukkan di Karnataka, 

yakshagana juga merupakan tarian umum di Kasaragod, wilayah paling 
utara dari Kerala. Telah dipertunjukkan selama berabad-abad sebagai 
sebuah bentuk tari kuil di Kasaragod, tarian ini masih menjadi sebuah 

bagian penting dari program budaya selama perayaan di wilayah tersebut. 
Secara tradisional, pemain yakshagana memakai make-up rumit, tutup 
kepala besar dan kostum mewah serta perhiasan yang dipercaya dapat 
menciptakan sebuah aura yang mencolok di sekitar karakter tersebut. 

Seperti banyak bentuk teater rakyat India, tema untuk plotnya diambil dari 
kisah mitologi – khususnya, Ramayana dan Mahabharata. Orkestra yang 
menyertai pertunjukkan yakshagana juga mencakup instrument seperti 

chengila (simbal) dan elathalam (simbal kecil). 

BENTUK SENI 
LAINNYA
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BENTUK SENI 
LAINNYA

ANKIYA BHAONA
Sebuah bentuk teater tradisional dari Assam, ankiya bhaona berasal 
dari biara-biara Vaishnavite atau sastra di wilayah tersebut, dan 
terdiri dari tari drama yang melibatkan lagu dan dialog. Diciptakan 
oleh guru spiritual dan reformer sosial Sankaradeva (1449-1568), 
pertunjukkan ini menyimpan sisa-sisa dari tradisi teater bahasa 
Sanskerta. Kostum gemerlap warna-warni, rendisi lagu dalam suara 
yang dalam dan indah, irama dan melodi yang menggembirakan 
menggunakan drum, simbal dan seruling, dan aliran aksi dramatis 
yang mulus adalah ciri khas dari bentuk teater rakyat ini. 

Koodiyattam
Sebuah bentuk teater 
rakyat Kerala, koodiyattam 
merupakan satu-satunya 
teater bahasa Sanskerta 
yang bergaya dengan 
sebuah tradisi yang telah 
berusia 2,000 tahun. 
Salah satu tradisi teater 
tertua India, pertunjukkan 
ini diakui oleh UNESCO 
sebagai Warisan Budaya 
Tak Benda Kemanusiaan. 

Ramman
Anggota lain dari daftar 
Warisan Budaya Tak Benda 
Kemanusiaan UNESCO, 
perayaan ramman 
dan ritual teater ini 
diselenggarakan di desa 
kembar Saloor-Dungra 
di Uttarakhand sebagai 
sebuah acara budaya 
yang beragam.

Ramlila
Mungkin menjadi bentuk 
teater rakyat India yang 
paling terkenal di India, 
Ramlila dipertunjukkan di 
berbagai wilayah di negara 
ini. Secara tradisional, 
Ramlila terdiri dari 
pertunjukkan drama dari 
kisah Ramayana selama 
perayaan navratri.
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TAMASHA
Sebuah bentuk seni rakyat dari Maharashtra, tamasha dipercaya telah 

berusia lebih dari 300 tahun. Bentuk seni musik yang menghibur 
ini melibatkan banyak nyanyian dan tarian. Sebuah pertunjukkan 

tamasha yang tradisional dan asli adalah sebuah kombinasi dari 
beberapa bentuk seni tradisional seperti batavani (tanya jawab dalam 
format musik), gana havanana (kisah mitologi yang dibacakan melalui 

iringan musik) vaga (teater) dan lavani (tarian). Sebuah rombongan 
tamasha umumnya terdiri dari 100 anggota yang mencakup seniman, 

buruh, penyedia catering, supir dan staf lainnya, dan menempuh 
perjalanan selama tujuh hingga delapan bulan selama setahun, 
menyelenggarakan pertunjukkan di seluruh negara ini. Sebuah 

pertunjukkan tamasha sendiri memakan waktu hingga enam atau 
delapan jam, termasuk segmen terpisah untuk beberapa kategori 

penonton yang berbeda – wanita, lansia, pemuda dan lain-lain. – rasa 
dan bentuknya bervariasi antar wilayah ke wilayah lainnya.
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Kiri: Kreasi dari 
para desainer 
Anupamaa Dayal 
yang terinspirasi 
dari wilayah Timur 
Laut India, koleksi 
‘Fight & Feast’

Halaman muka: 
Kreasi dari desainer 
Yana Ngoba yang 
ditampilkan di 
acara Fashion Week 
Timur Laut India 
(NEIFW) 2017
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Dalam sebuah sketsa dari 
perjalannya ke Nagaland 
tahun lalu, desainer fashion 
Anupamaa Dayal memberi tahu 
kita bagaimana ia meyakinkan 

para kepala suku dari suku Yimchungrü 
untuk sedemikian rupa. Sebagaimana ia 
menarasikan pengalamannya di seluruh 
wilayah ini, anda akan mulai mengerti 
bagaimana ia menterjemahkan tangkapan 
gambaran di pikirannya menjadi koleksinya, 
‘Fight & Feast’, yang ditampilkan di Amazon 

India Fashion Week tahun ini. Pola centang 
dari selendang kepala suku telah diubah 
menjadi sari berukuran 6 yard, contohnya. 
Dengan keberagaman budaya, warisan yang 
kaya dan pemandangan yang memukau ini, 
wilayah Timur Laut India merupakan sebuah 
tampungan inspirasi bagi banyak desainer 
yang berbasis di seluruh negeri, dan juga 
membanggakan bintang-bintangnya tersendiri 
– sekelompok desainer muda dinamis yang 
sedang membawa ciri khas dalam negeri 
mereka yang estetis ke muka dunia.

Dijunjung tinggi oleh kaum muda, para desainer yang dinamis, industri fashion India 
Timur Laut sedang memajukan identitas negara ini yang estetis dan sarat budaya

SAUDARA KARENA

DESAIN
OLEH SHARMI ADHIKARY
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Edisi ketiga dari India Fashion Week Wilayah 
Timur Laut (NEIFW), yang baru-baru ini digelar di 
Itanagar, mempresentasikan karya-karya terbaik 
dari wilayah tersebut melalui sejumlah koleksi dari 
para desainer yang menyebut koleksi tersebut 
rumah mereka. Warna yang megah dan teknik 
yang rumit digabungkan untuk menciptakan 
kecemerlangan tenun, pameran ini membawa 
wilayah Timur Laut India menjadi hidup di jalan 
karya. Bahkan pandangan sekilas dari kreasi yang 
gemilang ini mengungkapkan cerita yang padat 
dari wilayah ini – bagaimana setiap suku dari 
Nagaland, contohnya, memiliki tekstil tersendiri, 
palet warna yang berbeda, motif khas dan gaya 
menghias yang unik. Kata Dayal, “Cara mewarnai di 
Nagaland merupakan sebuah bagian penting dalam 
pembuatan tekstil disana. Mereka menggunakan 
warna seperti biru tua, merah dan kuning, dan tetap 
menggunakan pewarna yang alami.”

Di Arunachal Pradesh, metode praktek menenun 
tradisional wanita dilakukan dengan ketelitian 
yang tinggi – sebuah keahlian yang juga menjadi 
alat untuk mengungkapkan dan memelihara 

Halaman muka (kiri 
dan kanan): Kreasi dari 
desainer Yana Ngoba

Bawah (kiri ke kanan): 
Satu setelah pakaian bagi 
pria yang dirancang oleh 
Jenjum Gadi. Satu setelah 
pakaian bagi wanita yang 
dirancang oleh desainer 
Dhiraj Deka

Anupamaa Dayal
Fashion desainer India

Di Nagaland, 
para seniman 

menggunakan warna 
seperi biru tua, 

merah dan kuning, 
dan memanfaatkan 

pewarna alami. 
Desainnya tampak 

linier dan geometris

Yana Ngoba
Fashion desainer India

Saya bekerja dengan 
para penenun desa 
dan memanfaatkan 
tenunan tradisional 

mereka. Dengan 
pola dan mural yang 

indah, kreativitas 
dan keahlian mereka 

benar-benar tidak 
tertandingi
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identitas suku mereka. Yana Ngoba, 
seorang desainer, berasal dari wilayah 
ini, yang menampilkan kreasinya di acara 
NEIFW, menciptakan pakaian yang sarat 
akan tradisi dari kampung halamannya, 
memberikan pakaian tersebut sentuhan 
modern dan trendi. Berwarna-warni dan 
menarik, desainnya menggabungkan 
aksesoris dan kain yang berasal dari 
beberapa tempat berbeda di wilayah 
tersebut. “Saya selalu bekerja dengan 
para penenun desa dan membuat pakaian 
dengan menggunakan gaya tenunan 
tradisional yang mereka kuasai. Dengan 
pola dan mural yang indah, kreativitas 
dan keahlian mereka benar-benar tidak 
ada tandingannya.” 

Wilayah Assam, terkenal akan 
kekayaan hasil suteranya, juga juga 
mewakili karya dari banyak desainer. 
Meskipun sutra Assam merupakan 
sebuah koleksi yang didambakan bagi 
para penyuka sari, desainer seperi Dhiraj  
Deka dan Meghna Rai Medhi memberi 
penghormatan kepada alat tenun 
tradisional dengan cara tersendiri. Berasal 

dari Tihu, sebuah kota kecil di Assam, 
Deka menggunakan alat tenun Assam 
di seluruh kreasinya. Sementara para 
desainer telah bepergian ke dalam wilayah 
ini untuk melakukan penelitian tentang 
keberagaman jenis dari sutranya, ia suka 
menggunakan muga, eri dan pat dalam 
karyanya. Medhi, di satu sisi, mengatakan 
bahwa di Assam, industri alat tenun penuh 
dengan tenunan dan benang eksotis yang 
dapat disulap menjadi kreasi yang indah 
yang menggambarkan banyak aspek di 
wilayah ini. Seperti kebanyakan orang 
sezamannya, ia bekerja hanya dengan para 
seniman lokal, yang ahli dalam bidang 
tenun eri, muga dan Bodo. “Sementara 
keindahan mekhla chadors yang ditenun 
dengan tangan menggambarkan satwa 
liar di Taman Nasional Kaziranga, 
pakaian lainnya menggabungkan motif 
tradisional jaapi (bambu panghalang 
sinar matahari), dengan pola dan 
inovasi yang modis. Percobaan saya 
adalah untuk mempertahankan pesona 
kesederhanaan yang mendefinisikan 
wilayah Timur Laut,” katanya.

Jenjum Gadi
Fashion desainer India

Kerajinan 
tangan yang 

dibutuhkan untuk 
menciptakan 

pola sulam yang 
indah pada 

dengan sebuah 
alat tenun ini 

tidak akan pernah 
bisa direplika 

oleh mesin
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Diperkenalkan sebagai seorang penjahat, diterima sebagai bintang dan dikenang 
sebagai satu ikon yang membuat kagum jutaan jiwa, Vinod Khanna telah 

melintasi jalur menantang di dunia Bollywood dan meninggalkan sebuah warisan 
sinematik yang mengagumkan

KETENARAN
SEMANGAT DAN

OLEH GURSIMRAN KAUR

Vinod Khanna

Sejak awal, Vinod Khanna memang 
tidak konvensional. Lagi pula, 
bagaimana banyaknya peranan 
penjahat di tahun 1970-an mampu 
membuat anda jatuh cinta? 

Tetapi begitulah ia, di film-film seperti Mera 
Gaon Mera Desh (1971) dan Patthur Aur Payal 
(1974). Terdapat gaya unik dan kehadiran layar 
yang berbeda di setiap gerakan dan pesona 
dalam tatapannya. Ia diperkenalkan sebagai 
penjahat di industry film India, kemudian 
terus berkembang sebagai bintang, kemudian 
menjadi seorang pertapa penuh (dikenal 
sebagai Swami Vinod Bharti, seorang tukang 
kebun di ashram di AS) dan bahkan seorang 
politisi! Lahir dalam keluarga pebisnis Punjabi 
di Peshawar, Khanna pindah ke Mumbai pada 
tahun 1974. Setelah menyelesaikan studinya 
di bidang perdagangan, ia akhirnya memulai 

perjalanan solonya – sebuah mimpi yang ia 
dambakan sejak pertama kali ia menyaksikan 
pertunjukkan besar K Asif, Mughal-e-Azan di 
tingkat asrama. 

Sutradara Manesh Bhatt, teman baik 
Khanna, mengingat pertemuan pertama 
mereka dan mengatakan: “Ingatan paling 
awal saya tentang Vinod adalah ketika berada 
di set film Mera Gaon Mera Desh karya Raj 
Khosla, dimana saya merupakan asisten 
ketiga dan berlakon sebagai penjahat, Jabbar 
Singh. Dipercaya untuk memenuhi kebutuhan 
sang aktor, saya tumbuh dekat dengannya 
sejak awal – meskipun ia merupakan bintang 
besar dan saya hanya seorang yang sedang 
berusaha.” Bhatt setuju bahwa debutnya 
bersama Khanna di Bollywood sebagai 
tokoh antagonis utama di Man Ka Meet 
(1968) merupakan hal yang tidak biasa bagi 
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Perjalanan Khanna di 
dunia perfilman India 
membawanya kepada 
berbagai macam 
peran, mulai dari 
sosok yang keras dan 
pendiam hingga lucu 
dan romantis

INGATAN 
MASA LALU

Aan Milo Sajna (1970)
Rajesh Khanna mungkin 
telah menguasai Bollywood 
ketika film ini dirilis, tetapi 
Vinod Khanna sebagai tokoh 
antagonis utama menarik 
sedikit perhatian dan pujian.

Imtihan (1974)
Dianggap sebagai salah 
satu penampilan terbaik 
Khanna, perannya sebagai 
seorang profesor ideal 
yang merubah sekelompok 
siswa nakal adalah film yang 
masih terkenang. 

Mere apne (1971)
Ketika Gulzar 
memberikan Khanna 
peran di film pertamanya 
sebagai sutradara, ia 
menggabungkan sosok 
keras dan lunak, yang 
memungkinkan sang 
aktor mampu memberikan 
penampilan yang bernuansa.

Achanak (1973)
Khanna berperan sebagai 
pasukan tantara yang 
membunuh istrinya dan 
kemudian menyerahkan 
diri di film Gulzar ini. 
Penampilannya yang 
matang dan bersahaja 
banjir akan pujian.

aktor umum pada masanya. “Vinod merupakan 
pahlawan modern Bollywood pertama yang pada 
awalnya berperan sebagai karakter antagonis. Dan 
sosok antagonis yang khas meninggalkan kesan 
yang mendalam bagi para penonton, karena hal 
tersebut merupakan kombinasi yang mematikan 
dari penampilan yang bagus dan daya tarik yang 
menawan,” tegasnya.  

Konon, kombinasi inilah yang membuat 
Khanna menjadi aktor satu-satunya yang 
mampu menyaingi supremasi Dharmendra atau 
Atmitabh Bachchan di box office. “Ia dinilai 
sebagai satu-satunya sosok yang mampu 
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Khanna merupakan aktor 
protagonis Bollywood pertama 
yang memulai karirnya dengan 
karakter antagonis

memberikan kompetisi yang ketat kepada 
citra bintang pria macho Dharmendra dan 
‘pemuda galak” Amitabh Bachchan di film 
India. Khanna memiliki ciri khas nya tersendiri. 
Bahkan romantisme Feroz Khan tak mampu 
mengalahkan gaya dan auranya,” tegas aktor 

Rishi Kapoor, yang membintangi beberapa film 
bersama Khanna seperti Amar Akbar Anthony 
dan Chandni. Dharmendra, lawan peran Khanna 
di film Mera Gaon Mera Desh, mengungkapkan 
bahwa sang aktor menumpahkan darah asli 
sebagai bagian dari film, untuk memberikan 
efek realistis kepada aksinya. “Ia selalu ingin 
melakukan aksi stun sendiri dan menolak untuk 
diganti oleh stunman. Di film Mera Gaon Mera 
Desh, seorang dokter dikerahkan di lokasi 
pembuatan film tersebut,” kenangnya.

Setelah peran Khanna yang mengesankan 
dalam menjadi peran pendukung di film seperti 
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Atas dan halaman 
muka (kiri ke kanan):  
Khanna bersama sang 
istri, Kavita Khanna, 
di Kuil Emas di 
Amritsar. Sang Aktor 
bersama Arjan Bajwa, 
Dharmendra dan 
Shah Rukh Khan pada 
acara peluncuran 
musik sebuah film. 
Khanna didampingi 
sang istri dan sang 
putra, Rahul di 
sebuah even

Mahesh Bhatt
Pembuat film

Ia adalah seseorang 
yang menyentuh 

kehidupan saya ketika 
saya masih menjadi 

sutradara yang 
memiliki cita-cita 

tinggi. Kepercayaannya 
terhadap bakat saya 
lah yang membuat 
saya menjadi saya 

yang sekarang

Shabana Azmi
Aktor

Ia merupakan 
seorang pria yang 

luar biasa dan 
murah hati, dan 
saya akan selalu 
mengingatnya 

sebagai sosok yang 
tampan, baik dan 
penuh perhatian

Purab Aur Paschim dan Aan Milo Sajna, penulis 
lirik dan sutradara Gulzar melihat potensinya 
dan memutuskan untuk memadukan kekerasan 
dengan kerentanan emosional saat ia mencoba 
memenangkan peran utama di film Mere 
Apne (1971) dan Achanak (1973). Gulzar sahab 
mengatakan, “Mere Apne merupakan film 
pertamanya sebagai tokoh protagonist, dan 
kami menjadi teman akrab saat membuat 
film ini. Ia mengambil peran sebagai teman 
Jeetendra di film Parichay (1972) hanya agar 
kami bisa bersama-sama. Selama pengambilan 
film Achanak, kami mulai memanggil satu sama 
lain ‘MD’, singkatan dari ‘my dear’! Dan dengan 
cara itulah kamu memanggil satu sama lain. 
Bahkan saat di bandara atau acara publik, ketika 
mendengar seseorang menyerukan kata ‘MD’ 
di belakang saya, saya selalu tahu bahwa itu 
pasti Vinod.” 

Achanak (1973), sebuah film Bollywood 
yang langka dimasanya terinspirasi oleh kasus 
pembunuhan Nanavati, dan Khanna menerima 
sambutan hangat atas penampilannya. 
Ia terus menerima pengakuan yang lebih 
kritis sebagaimana ia mencoba peran yang 
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beresiko di film Aruna-Vikas’ Shaque (1976), 
dimana ia mempertunjukkan penampilan 
yang matang dan kompleks sebagai seorang 
terdakwa pembunuhan. Lawan mainnya di film 
tersebut, Shabana Azmi, mengenang, “Saya 
yang mempersiapkan seluruh kebutuhan film 
bersama dengan Vinod, dari film Shaque hingga 
Khoon Ki Pulkar (1978), dan sangat menikmati 
masa-masa pembuatan film Parvarish 
(1977). “Antara tahun 1971 dan 1982, Khanna 
memerankan tokoh protagonis di 47 film 
termasuk Ek Aur Ek Gyarah, Hera Pheri, Zameer 
dan Muqaddar Ka Sikandar.

Artis Hema Malini, yang bekerja bersama 
Khanna di film seperti Meera (1979) dan 
Patthar Aur Payal, mengungkapkan bahwa 
walaupun sang aktor selalu menunjukkan sosok 
machonya, dibalik layar, ia adalah seorang 
yang lemah lembut. “Saya ingat, ketika kamu 
membuat film Meera, Vinod, Gulzar sahab 
dan saya pasti akan duduk dan berbicara 
tentang spiritualitas. Saya ingat ketika ia 
pernah berkata kepada saya: ‘Saya harap saya 
boleh memerankan Meera, karena saya sangat 
mengerti tentang perannya,” kenangnya.

Bhatt, yang menyutradai Khanna di film 
Lahu Ke Do Rang (1979) mengatakan bahwa 
ia sangat “bersyukur atas kehadiran seorang 
Vinod Khanna” dalam kehidupannya. “Ia 
adalah seseorang yang telah menyentuh 
hidup saya ketika saya masih menjadi seorang 
sutradara yang bercita-cita tinggi. Adalah 
kepercayaannya terhadap bakat saya yang 
membawa saya seperti ini.” Sesama rekan 
perfilman, Khanna akan selalu menjadi lebih 
dari seorang bintang yang mempesona. Akhir 
kata, Shabana Azmi menyimpulkan dengan 
indah, “Ia merupakan pria yang luar biasa dan 
murah hati, dan saya akan selalu mengingat 
ketampanan, kebaikan dan sikapnya yang 
penuh perhatian.”
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MAKANAN MUSIM DINGIN

LEZAT INDIA
Dari masakan ikonik sarson da saag dan makki di roti di 
bagian utara India hingga paunk di bagian barat India serta 
haleem di seluruh wilayah ini, mari kita saksikan beberapa 
makanan khas musim dingin yang negara ini tawarkan

OLEH SANJEEV KAPOOR

Akan ada banyak kuliner lezat di 
India ini yang akan membuat 
anda tetap hangat selama musim 
dingin – dari wilayah utara 
hingga selatan dan dari timur 

hingga utara, anda akan menemukan berbagai 
hidangan hangat tradisional India. Berikut 
suguhan beberapa makanan favorit saya:

SARSON DA SAAG DAN MAKKI DI ROTI
Hidangan ini merupakan hidangan kebanggaan 
orang Punjab. Kenangan masa kecil saya 
tenggelam dalam semangkuk panas sarson da 
saag dengan secolek mentega yang seakan 
ingin meleleh. Sayuran sawi segar dicampur 
dengan beragam bumbu, ditemani dengan 
makki di roti yang dihias dengan sedikit ghee 
dan sebuah sajian dari salad lobak putih… 
makanan ini sangat menghangatkan dan 
memuaskan. Berbahan sayuran paling segar, 
dan disamping rasanya yang enak, masakan 
ini juga sangat bernutrisi. Ghee memang 
menambah kalori dalam masakan, tetapi 
manfaatnya secara keseluruhan bagi kesehatan 
sudah sangat terjamin.

Sebuah mangkuk 
mendidih dari sarson 
da saag, disajikan 
bersama dengan 
makki di roti
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SUP PAYA
Hidangan makan pagi yang lezat ini dibuat 
dengan memasak kaki domba dengan beberapa 
bumbu pilihan dan mentega hingga lemak 
pada daging tersebut meleleh seluruhnya dan 
memberikan rasa yan sempurna bagi sup paya. 
Walaupun resep masakan ini berbeda-berbeda 
tergantung wilayah, inti rasa dan kehangatan 
dari kaldu tulang ini menjadi hal yang khas 
dari sebuah kelezatan musim dingin India yang 
klasik. Sebuah hidangan sup paya di lengkapi 
dengan kalsium, vitamin dan mineral, dan 
diperuntukkan untuk menghangatkan badan 
secara alami. 

PAUNK
Makanan spesial musim dingin dari Gujarat ini 
tidak lain adalah jowar lembut atau biji sorgawi 
yang dipisah dari tangkai mereka sebelum 
tanaman tersebut siap dipanen. Tangkainya 

dipanggang di atas arang dan kemudian 
ditumbuk hingga biji-bijinya jatuh dari kulitnya 
yang lunak. Biji kehijauan yang lunak ini akan 
hancur di antara gigi anda dengan rasa manis 
yang sempurna ketika dimakan dalam kondisi 
segar, tetapi kebanyakan di campur dengan 
merica pedas, bawang putih atau potong jeruk 
nipis. Paunk sebagai sebuah bahan makanan 
mampu memberikan hawa panas dan biasanya 
dicampur dengan beberapa gelas thin chaas.

Sebuah hidangan Hyderabad, 
haleem merupakan sebuah 
campuran lezar dari daging cincang, 
umumnya daging domba, gandum 
bubuk, lentil, bumbu pilihan dan 
mentega pilihan

Kanan: Haleem

Halaman muka (atas 
ke bawah):  Paunk. 
Sup paya
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NOLEN GUR
Manis, alami dan mirip dengan cairan emas – 
hal tersebutlah yang mampu menyimpulkan 
masakan nolen gur dari Kolkata, atau dengan 
nama lain, palem gula merah. Mungkin 
terdengar seperti sesuatu hal yang baru, tetapi 
inilah yang digunakan orang Bengali sebagai 
pemanis selama beberapa tahun dan pastinya 
telah menjadi satu di India. Dikelilingi antara 
Sandesh, roshogulla dan pemanis Bengali 
lainnya, atau taburan ice cream, nolen gur 

Manis, alami dan seperi cairan 
emas – hal tersebutlah yang 
menyimpulkan nolen gur dari 
Kolkata, atau palem gula merah

adalah sebuah kebanggaan bagi beberapa 
penikmat makanan Bengali. Proses dalam 
membuat masakan ini cukup lama, dan hanya 
bisa dibuat di musim dingin. Menjelang musim 
ini, pot tanah liat yang bersih diikat di pohon 
palem untuk diambil getahnya, yang kemudian 
dipanaskan di panci metal untuk membuat 
nolen gur. 

HALEEM 
Masakan satu panci ini adalah kehangatan 
sempuna dan masakan yang cukup halus untuk 
disantap di hari-hari yang dingin. Masakan 
tradisional Hyderabad ini merupakan campuran 
lezat dari daging cincang, umumnya daging 
kambing, gandum pecah, lentil, bumbu pilihan 
dan banyak mentega. Campuran bahan-bahan 
ini dimasak dengan pelan selama berjam-jam 

Nolen gur biasanya 
digunakan untuk 
membuat sandesh 
sebuah manisan Bengali
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hingga seluruh rasa dari bahan-bahan ini 
menyatu untuk menciptakan sebuah rasa 
yang tak terlupakan. 

KEAJAIBAN MITHAI
Ketika saya sedang di Delhi selama musim 
dingin, saya selalu pergi ke toko manisan 
khusus yang menyajikan dodha terenak, 
sebuah maniskan berbahan kacang dan 
rempah-rempah susu yang merupakan 
hidangan lezat untuk musim ini. Hidangan ini 
sangat padat seperti coklat serta kenyal dan 
lembut. Mithai musim dingin lainnya yang 
ada diluar Delhi dan Punjab adalah pinni. 
Masakan ini juga merupakan sebuah manisan 
berbahan dal dengan gum resin dan kacang – 
sangat menghangatkan selama bulan-bulan 
dingin. Di Maharashtra, gond atau laddoo 
berbahan kristal getah yang bisa dimakan 
adalah makanan musim dingin yang terkenal 
sebagaimana makanan ini sangat bermanfaat 
bagi tulang. Kristal getah yang bisa dimakan 
ini digoreng dan dikombinasikan dengan 
tepung gandum panggang, gula bubuk 
dan bubuk kapulaga, disisihkan agar 
menjadi dingin dan dibentuk seperti laddoo 
yang lezat!

Kiri: Sebuah sajian 
gond laddoo

Bawah: India memiliki 
berbagai macam 
mithai, atau manisan-
manisan yang paling 
enak disantap selama 
musim dingin
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Pemerintah India telah 
selalu berkomitmen 
untuk mendukung ide-
ide dan inovasi baru di 
setiap bidang, baik itu 

infrastruktur, kesehatan, otomotif 
dan lainnya. Di Pertemuan Pengusaha 
Kewirausahaan Global 2017 yang 
digelar baru-baru ini di Hyderabad, 
Telangana, banyak ide baru muncul ke 
permukaan dari banyak pemikir India 
yang luar biasa. Inilah tiga ide dari 
banyak ide yang mendapat banyak 
perhatian dan alasan yang bagus.

AMBUPOD
Diciptakan oleh mantan petugas 
medis Angkatan Udara India 
yang berbasis di Pune, AmbuPod 
merupakan sebuah ambulan mikro 
beroda tiga dan berbahan bakar 
solar. Kendaraan terjangkau ini 
diperkasai dengan perlengkapan 
perawatan kritis dasar dan dapat 
mengakomodasi satu pasien dalam 
satu waktu. Ramah lingkungan dan 
juga dilengkapi dengan sepaket 
tenda dalam keadaan darurat, 
AmbuPod dapat juga dilekatkan 
pada mobil atau motor untuk 
menavigasi jalan yang sangat ramai.

Pertemuan Kewirausahaan Global 2017, yang diselenggarakan di Hyderabad dan 
dihadiri oleh Ivanka Trump, menjanjikan para inovator di seluruh India dukungan dan 

dorongan dari pemerintah India untuk usaha mereka

MENYATUKAN PIKIRAN

Narendra Modi
Perdana Menteri India

Saya mengajak 
setiap dari anda 
untuk menjadi 

mitra dari kisah 
pertumbuhan 

India… memastikan 
anda dukungan 

sepenuh hati

inbuilt dan mampu melaju dengan 
kecepatan maksimal 72 km/jam.

HALO ETHALAL
Dikonseptualisasikan dan dirancang 
oleh Etheral Machines yang berbasis 
di Bengaluru, ini merupakan sebuah 
printer 3D 5-axis dan CNC router 
5-axis yang diorientasikan pada 
konsumen. Dalam istilah yang 
lebih sederhana, alat ini terdiri 
dari lima sumbu yang berbeda di 
sepanjang gerakan kepala printer ini, 
memungkinkan proses mencetak 
struktur yang lebih kompleks dari 
printer 3D biasa, sementara juga 
memungkinkan kontruksi yang lebih 
kuat. Dengan kemampuan untuk 
membekali seorang pengguna dengan 
kemampuan prototip dan kemampuan 
memproduksi yang cepat, kontrapsi 
terjangkau ini menghadirkan desain 
yang nosel yang mampu mencegah 
penyumbatan dan memastikan 
deposisi filamen yang halus. Fitur 
lainnya mencakup dukungan beberapa 
material, dukungan beberapa 
peralatan dan sebuah mekanisme 
penggerak dengan akurasi tinggi 
yang dicapai melalui sekrup bola 
kalibrasi dan rel panduan linier.

SKUTER PINTAR
Dikembangkan oleh ahli teknologi 
Tarun Mehta, yang juga merupakan 
co-founder dari Ather Energy, skuter 
pintar listrik India pertama akan 
memasuki pasar dalam jangka waktu 
pertengahan tahun 2018. Didukung 
dengan sebuah desain paket baterai 
lithium ion, skuter ini menampilkan 
sebuah dashboard layar sentuh, GPS 





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

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

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

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

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

INDONESIAN


