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Kunjungan Sukses Presiden AS, Donald 
Trump ke India

Merayakan 
PerteManan

SanitaSi untuk Semua
Mekanisme Misi Swachh Bharat

Pelajaran dalam 
keberlanjutan

sumur tangga kuno dan 
konservasi air

kebahagiaan yang indah
Danau murni di Timur Laut India
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Bunga rampai

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

Festival yoga internasional
Rishikesh, secara populer dikenal 

sebagai pusat yoga dunia, 
mengundang para praktisi yoga 

dan para filsuf perubah paradigma 
dari lebih dari 80 negara untuk 

menghadiri acara ini setiap 
tahun. Perayaan tujuh hari ini 

menawarkan kesempatan ideal 
untuk belajar dan mengenal setiap 

gaya utama yoga.

Dimana:  Rishikesh, Uttarakhand

Acara-acara 
musim ini

Bunga 
rampai

holi 

Salah satu dari sorotan terbesar dari kalender perayaan India, Holi 
merayakan kedatangan musim semi. Selama beberapa tahun, perayaan 
yang meriah ini telah dirayakan dengan warna-warna berbeda di seluruh 
negeri ini. Baik itu perayaan dengan tujuan bermain-main di Mathura, 
dengan berbagai pertunjukkan musik di Varanasi atau dengan prosesi-
prosesi kerajaan di Rajasthan, Holi telah disebut-sebut sebagai pesta 
budaya asli India.

Dimana:  Di seluruh India

10 Maret, 2020

1-7

attukal Pongala
Setiap tahun, Thiruvananthapuram di Kerala, menyaksikan kedatangan 
dari jutaan umat yang datang untuk merayakan salah satu perayaan 
tertua di wilayah tersebut. Perayaan ini berlangsung selama 10 hari di 
kuil Attukal di Thiruvananthapuram. Pada hari kesembilan, jutaan wanita 
berkumpul untuk mempersiapkan sebuah masakan nasi khusus yang 
disuguhkan ke kuil dewa ini. Pada tahun 2009, rekor dunia Guinness 
ditetapkan ketika 2.5 juta wanita berkumpul di kuil ini untuk merayakan 
perayaan spiritual ini.

Dimana: Thiruvananthapuram, Kerala 

Maret, 2020

Maret, 2020

9
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aPril-23 Mei, 2020
23

ramaDan

Bulan suci Ramadan diakhiri dengan 
perayaan Idul Fitri. Dirayakan dengan penuh 
semangat dan hikmat oleh umat Muslim di 
seluruh dunia, Ramadan diwarnai dengan 
kegiatan puasa sepanjang hari dan diakhiri 
dengan makanan lezat bersama teman dan 
keluarga ketika matahari terbenam. Bulan 
Ramadan menanamkan rasa pengabdian, 
pengorbanan dan amal melalui kegiatan 
berpuasa dan beberapa perayaan ritualistik. 

Dimana: Di seluruh India

rongali Bihu

Perayaan agraria terbesar di wilayah Assam, 
Rongali Bihu dirayakan untuk memperingati 
kedatangan musim semi dan tahun baru Assam. 
Suasana antusias terlihat di sepanjang perayaan 
sebagaimana orang-orang menyambut tahun baru 
dengan Bihu (tarian rakyat lokal) dan kuliner lokal 
yang lezat di sepanjang perayaan tujuh hari ini. 

Dimana: Assam 

aPril, 202014-20
Paskah

Salah satu perayaan terbesar di antara komunitas 
Kristen di India, Paskah menandai kejadian Penyaliban 
dan Kebangkitan Yesus Kristus. Versi paling meriah dari 
perayaan ini dirayakan di wilayah Goa dan Kerala di 
mana orang-orang membagikan permen-permen dan 
hidangan-hidangan lokal di antara teman dan keluarga.

Dimana:  Di seluruh India

12 aPril, 2020
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Saat dunia memulai dekade baru, citra global India telah mengalami perubahan yang bertahap hingga saat ini menjadi 
negara diplomatik terdepan yang lebih tegas, matang dan proaktif. India telah mencapai kemajuan luar biasa – baik 
itu dalam mendigitalkan proses-proses kepemerintahan, bergerak menuju ekonomi lima triliun Dolar AS dan juga 
menyediakan sanitasi dasar untuk semua warga negaranya. Tetapi selama bertahun-tahun, tradisi-tradisi, budaya dan 
warisan artistik kami masih tetap relevan dan memandu gaya hidup kami bahkan hingga saat ini. 

Dalam sebuah dunia di mana jarak semakin terasa lebih pendek, frasa bahasa Sanskerta, Vasudhaiva Kutumbakan 
(dunia adalah satu keluarga) merupakan faktor yang mendefinisikan berbagai inisiatif diplomatik multilateral India 
saat ini. Kami memperhatikan Dialog Raisina, sebuah konferensi multilateral yang telah muncul sebagai sebuah 
inisiatif inovatif untuk mengatasi masalah-masalah paling menantang yang dihadapi oleh komunitas global dan 
bagaimana hal ini membantu memproyeksikan citra India yang tegas dan pragmatis, sebuah negara yang siap untuk 
mengambil bagian dalam mendefinisikan arsitektur tata kelola global. 

Memulai jadwal keterlibatan diplomatik yang sibuk, India menjadi tuan rumah bagi Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, 
yang juga merupakan tamu kehormatan pada perayaan Hari Kemerdekaan India yang ke-71. Perdana Menteri Sri 
Lanka, Mahindra Rajapaksa juga mengunjungi New Delhi pada kunjungan luar negeri perdananya sebagai PM, yang 
juga diikuti oleh Wakil Presiden Vietnam, Dan Thi Ngoc Thinh dan Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa ke 
New Delhi. Kunjungan yang mendapat sorotan paling besar adalah kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald 
Trump, ke India dan upacara penyambutan raya pada acara ‘Namaste Trump’ di Ahmedabad, Gujarat. Presiden AS 
tersebut juga mengunjungi Taj Mahal yang ikonik di Agra dan kemudian melakukan beberapa diskusi bilateral yang 
luas di New Delhi.

Dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim menjadi fokus utama dalam seluruh kebijakan kami, kami 
bepergian ke Auroville di Puducherry untuk menyaksikan secara langsung, roda kehidupan yang aktif dari sebuah 
masyarakat Utopia yang mengutamakan kealamian dan keberlanjutan. Kami kemudian mengunjungi sumur-sumur 
tangga di seluruh India dengan upaya untuk mendapat pemahaman tentang teknik-teknik konservasi air zaman kuno 
yang dapat menginspirasi upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat air di permukaan di seluruh kota-kota India. 

Perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang India alami juga mencakup penciptaan kembali 
beberapa tradisi kami yang paling lazim. Sebagai contoh, teknik cetak blok dari Sanganer dan Bagru di Rajasthan 
yang dirancang sesuai dengan kondisi-kondisi geografis dari wilayah Thar yang gersang. Sementara di Rajasthan, 
kami juga mengunjungi komunitas Manganiyar, yang juga dikenal akan kebiasaan mereka membuat senang para 
dewa dengan alat-alat perkusi yang menyerupai petir. Kami kemudian melakukan perjalanan di seluruh negara untuk 
mendapat wawasan bagaimana musik alternatif India kini sedang mengambil inspirasi dari tradisi-tradisi rakyat yang 
telah selalu ditentukan oleh lingkungan tempat tradisi tersebut dipraktikkan. 

Kami kemudian melihat bagaimana film biografi olahraga di sinema arus utama India telah 
mengubah pandangan umum terhadap para pahlawan olahraga yang pencapaiannya 
telah membawa kebanggaan dan kehormatan tidak hanya bagi mereka tetapi juga 
bagi seluruh negeri ini. Yang terakhir, Hari Martir yang jatuh pada tanggal 30 Januari, 
saat di mana kami mengenang kehidupan dan masa Mahatma Gandhi, dan mengerti 
relevansi dari ajarannya yang telah dengan cepat mengubah skenario global.  

Raveesh Kumar

kata Pengantar
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Kemitraan
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kunjungan kenegaraan dari Presiden Brasil, Jair Bolsonaro ke india untuk 
menghadiri acara Hari kemerdekaan negara ini menggarisbawahi hubungan 

antara dua kekuatan baru dari asia dan amerika latin tersebut

ArAh &

Cakrawala Baru
oleh Manish Chand

Perdana Menteri India, Narendra Modi bersama Jair Messias Bolsonaro, Presiden Brasil, di Hyderabad House di New Delhi
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ribuan mil jauhnya, namun 
bersatu dalam nilai-nilai 
bersama dan aspirasi-aspirasi 
global, India dan Brasil 
membawa hubungan multi-

bidang mereka ke tingkatan yang lebih 
tinggi selama kunjungan kenegaraan 
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro ke New Delhi 
antara tanggal 25 dan 27 Januari silam.

Dalam sebuah sambutan yang 
dilakukan hanya untuk teman-teman 
khusus India, Perdana Menteri Narendra 
Modi mengundang Presiden Bolsonaro 
untuk menjadi tamu kehormatan pada 
perayaan Hari Kemerdekaan negara ini 
ketika mereka bertemu di Brasil untuk 
menghadiri pembicaraan bilateral di tanggal 
13 November 2019 lalu. Ini merupakan kali 
pertama dalam beberapa tahun di mana 
seorang pemimpin dari Amerika Latin 
diundang untuk menghadiri festival hari 
nasional India, yang menyorot kepentingan 

dari India dalam kalkulus kebijakan 
asingnya. 

Pertemuan antara kedua pemimpin 
ini di Brasil, di sela-sela pertemuan BRICS 
pada tahun 2019 lalu adalah kali kedua 
kedua pemimpin tersebut pernah bertemu 
setelah sebelumnya bertemu pada diskusi 
bilateral sukses di sela-sela pertemuan 
G20 (Osaka, Jepang) pada bulan Juni 2019. 
Pertemuan di Brasil ini menunjukkan 
dengan jelas, untaian keberagaman dari 
kemitraan India-Brasil ini. Memetakan jalan 
ke depan, kedua pemimpin ini telah sepakat 
untuk “secara komprehensif meningkatkan 
kemitraan strategis,” dan mengidentifikasi 
bidang fokus utama pada perdagangan dan 
investasi bilateral. Pembicaraan tersebut 
juga memberikan “dorongan terhadap 
kemitraan strategis antara kedua negara 
yang berdasar pada visi global dan nilai-nilai 
kebersamaan yang serupa,” sebut sebuah 
pernyataan resmi.

kanan: (kiri ke kanan) 
Menteri Pertahanan 
India, Rajnath Singh 

bersama Perdana 
Menteri Narendra 

Modi, Presiden Brasil, 
Jair Bolsonaro, Presiden 
India, Ram Nath Kovind 
(bersama sang istri) dan 

Wakil Presiden India, 
Venkaiah Naidu
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PM Modi 
menyampaikan 
pidatonya pada 

acara Leaders 
Dialogue di 

pertemuan BRICS 
yang ke-11

mitra alami
Penempaan kemitraan strategis antara 
India dan Brasil pada tahun 2006 
merupakan tonggak yang penting dalam 
merevolusikan hubungan antara kedua 
negara ini lebih lanjut. Satu dekade 
kemudian, kunjungan mantan Presiden 
Brasil, Michel Temer ke India pada 
tahun 2016 memberikan momentum 
yang menyegarkan kepada kemitraan 
multi-bidang ini. Perdana Menteri Modi, 
yang telah mengunjungi Brasil dua kali 
(Fortaleza pada tahun 2014 dan Brasilia 
pada tahun 2019), telah dengan semarak 
mendeskripsikan India dan Brasil sebagai 
“mitra alami”.

sinergi ekonomi
Sebagaimana kedua negara berkembang 
Asia dan Amerika Latin, India dan 

Brasil, yang memiliki gabungan PDB 
sebesar 5 triliun Dolar AS, telah bersiap 
untuk menanamkan vitalitas ekonomi 
baru dalam kemitraan mereka. Aspek 
ekonomi dari hubungan ini diwakili oleh 
delegasi bisnis besar, yang terdiri dari 
para CEO perusahaan terbaik Brasil, yang 
mendampingi Presiden Bolsonaro pada 
kunjungan dari tanggal 25 hingga 27 
Januari ke India tersebut. Interaksi antara 
para pemimpin bisnis terbaik dari India 
dan Brasil tersebut melahirkan sebuah 
rencana besar untuk meningkatkan 
perdagangan dan investasi dua arah. 
Didukung oleh sinergi ekonomi yang 
kuat, kedua pihak telah sepakat untuk 
meningkatkan standar dan menetapkan 
target-target yang ambisius untuk 
menggandakan jumlah perdagangan 
bilateral saat ini sebesar 8 miliar Dolar 

Presiden Brasil, Jair Bolsonaro menghadiri perayaan Hari 
kemerdekaan india sebagai tamu utama di new Delhi

Pada tahun 2018, India 
merupakan eksportir 

terbesar ke-11 Brasil dan 
merupakan importir 

ke-10 terbesar dari Brasil. 
Sementara perusahaan-
perusahaan Brasil telah 

berinvestasi di bidang 
otomobil, TI, tambang, 

energi, biofuel, sektor alas 
kaki di India, perusahaan-

perusahaan India juga telah 
berinvestasi di berbagai 

bidang, termasuk TI, Farmasi, 
energi, agribisnis, tambang, 

teknik dan otomobil.

Asosiasi 
dinamis
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Wakil Presiden 
Venkaiah Naidu 

bertemu dengan Jair 
Bolsonaro, Presiden 
Brasil, di New Delhi

AS dalam beberapa tahun yang 
akan datang. PM Modi, yang 
mendeskripsikan Brasil sebagai 
“salah satu dari mitra ekonomi 
paling penting India di Amerika 
Latin,” menawarkan dukungan 
penuh dari India terhadap agenda 
kebangkitan ekonomi dari 
Presiden Bolsonaro dan mengajak 
perusahaan-perusahaan Brasil 
untuk berinvestasi di India serta 
menjalin kemitraan komersial dengan 
perusahaan-perusahaan India.

Ikatan ekonomi ini telah bersiap 
untuk ditingkatkan lebih lanjut 
sebagaimana India dan Brasil 
menganggap satu sama lain sebagai 
zona peluang-peluang baru. Brasil 
memiliki cadangan sumber daya alam 
dan mineral yang melimpah seperti bijih 
besi, mangan, nikel, tungsten, berlian, 
kalium, fosfat, emas, timah hitam dan 
grafit. Pembangkit listrik negara di 

Amerika Latin tersebut juga berharap 
kepada India sebagaimana pengetahuan 
India tentang tenaga listrik yang terbukti 
handal di sektor TI dan kecakapannya 
dalam industri biotek serta farmasi. 
Secara khusus, berbagai rencana untuk 
memperluas kerja sama di bidang-
bidang seperti pertanian dan keamanan 
energi akan memproyeksikan kerja sama 
yang lebih ditingkatkan di bulan-bulan 
mendatang. 

Brasil adalah salah satu mitra 
perdagangan paling penting India di 

Sebagai negara dengan ekonomi 
terbesar di asia dan amerika latin, 
india dan Brasil telah bersiap untuk 
meningkatkan koordinasi mereka 
dalam mereformasi arsitektur 
kepemerintahan global

Sebuah Rencana Aksi telah 
diadopsi untuk memperkuat 
kemitraan strategis, diantaranya: 

•	 Sebuah Rencana Aksi telah 
ditetapkan, diantaranya:

•	 Koordinasi Politik dan Strategis 
Perdagangan, Penerbangan Sipil 
dan Energi

•	 Ilmu Pengetahuan, Teknologi 
dan Inovasi;

•	 Kerja Sama Antariksa Kerja Sama 
Lingkungan dan Teknis;

•	 Pertahanan dan Keamanan 
Budaya serta Pendidikan

•	 Masalah-Masalah Konsuler,
•	 Keamanan Sosial dan Kerja Sama 

Hukum

Hasil dari 
kunjungan ini
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Kementerian Minyak Bumi dan Gas 
Alam, Pemerintah India dan Kementerian 
Tambang dan Energi, Pemerintah Brasil. 
Dengan rekor Brasil yang terbukti 
sebagai negara energi, kedua negara kini 
berencana untuk berkolaborasi dalam 
penelitian dan pengembangan bahan 
bakar bio generasi kedua. 

huBungan BuDaya 
Bukan hanya ekonomi, geopolitik dan 
energi yang mendorong India dan Brasil 
untuk menjalin kemitraan yang lebih 
dalam. Penduduk Brasil juga dikenal 
akan cinta mereka yang mendalam 
terhadap budaya, seni, tari dan filosofi 
India. “Mereka mencintai budaya India. 
Ada lebih banyak pusat yoga di Brasil di 
banding dengan India,” kata Hardeep 

Presiden Kovind 
bersama PM 

Modi menggelar 
sebuah upacara 

penyambutan 
kepada 

Presiden Brasil, 
Bolsonaro jelang 

penyambutan 
Guard of Honour di 
Rasthrapati Bhavan 

di New Delhi

seluruh wilayah LAC (Amerika Latin dan 
Karibia), sebuah aspek yang menyorot 
kepentingan dari negara tersebut 
sebagai tujuan paling utama bagi India 
untuk melakukan investasi di sektor 
minyak dan gas. Selama kunjungan ini, 
dua MoU juga telah diumumkan tentang 
kerja sama Bioenergi dan kerja sama 
di bidang Minyak dan Gas Alam antara 

terlePas Dari jarak geograFisnya, Baik 
inDia Dan Brasil memiliki PanDangan yang 
sama Dalam BerBagai isu gloBal, kunjungan 
anDa (PresiDen Bolsonaro) ke inDia telah 
memBuka seBuah BaB Baru Dalam huBungan 
antara inDia Dan Brasil ini.

narendra modi
Perdana Menteri India
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Singh Puri. Mantan duta besar India 
untuk Brasil, yang kini menjabat sebagai 
Menteri Perdagangan dan Penerbangan 
Sipil India. Menetapkan upaya untuk 
meningkatkan kontak antara orang 
ke orang, Presiden Brasil baru-baru ini 
mengumumkan sebuah skema untuk 
memberikan perjalanan bebas visa 
kepada para penduduk India untuk 
tujuan wisata dan bisnis. 

jalan ke DePan 
Melihat ke depan, tren-tren serta 
sinergi-sinergi baru telah siap untuk 
mendorong hubungan India-Brasil ke 
lintasan yang lebih tinggi. Meningkatkan 
sektor perdagangan dan investasi 
tentunya akan menambahkan lebih 
banyak sinergi ke dalam kemitraan ini, 
tetapi apa yang akan memberikannya 
arti yang lebih besar adalah konvergensi 
strategis dan kepentingan global yang 
terus berkembang. Sebagai negara 
ekonomi terbesar Asia dan Latin 
Amerika, India dan Brasil telah bersiap 
untuk meningkatkan koordinasi mereka 
dalam mereformasikan arsitektur 
kepemerintahan global.

Kanvas global dari kemitraan 

India-Brasil ini telah siap untuk 
diperluas dengan kerja sama yang 
lebih dekat dalam sejumlah panggung 
multilateral, termasuk BRICS, IBSA, G4, 
G20, BASIC dan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Melihat dengan pandangan 
jangka panjang, Duta Besar Brasil 
kepada India, Andre Aranha Correa 
do Lago mengatakan: “Kita harus 
mengarusutamakan hubungan ini 
ke dalam semua dimensi sebanyak 
yang kita bisa.” Kunjungan Presiden 
Bolsonaro ke India tidak hanya 
membawa kemitraan ini ke arus utama, 
tetapi juga membukan pemandangan-
pemandangan baru dalam berbagai 
bidang diantaranya, perdagangan 
dan investasi, keamanan pertanian 
dan makanan, keamanan energi, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan inovasi 
hingga perubahan iklim, kontraterorisme 
dan reformasi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Brasil, Jair 
Bolsonaro meletakkan 

karangan bunga di 
makam Mahatma 

Gandhi di Rajghat, 
New Delhi

•	 India dan Brasil telah menyepakati 
15 perjanjian yang mencakup 
berbagai bidang seperti 
perdagangan, energi dan inovasi.

•	 Kedua belah pihak telah sepakat 
untuk meningkatkan kolaborasi 
antara pangkalan-pangkalan 
industri pertahanan mereka dan 
bekerja sama untuk mencapai 
kesepakatan dalam memerangi 
terorisme internasional dan 
kejahatan lintas negara yang 
terorganisir.

•	 Kedua belah pihak juga telah 
memutuskan untuk memperkuat 
mekanisme kelembagaan yang 
mapan dan mempromosikan 
koordinasi pada isu-isu 
kepentingan bersama baik bilateral, 
plurilateral dan multilateral yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip 
kesetaraan dan kepercayaan.

•	 Dalam sebuah langkah penting, 
India dan Brasil telah menyepakati 
sebuah kerja sama investasi 
dan perjanjian fasilitas yang 
memberikan kerangka kerja demi 
meningkatkan bidang perdagangan 
dan investasi di area-area 
pertumbuhan yang lebih tinggi.

•	 Berbagai perjanjian di bidang-
bidang seperti keamanan energi 
dan pertanian juga disepakati. 
Kesepakatan terpisah juga 
ditandatangani di bidang-bidang 
seperti minyak, gas alam dan bio-
energi.

•	 Presiden Bolsonaro menegaskan 
kembali dukungan negaranya atas 
keanggoraan India pada Kelompok 
Pemasok Nuklir dunia.

New Delhi 
untuk Brasilia

Manish Chand merupakan Pemimpin 
Redaksi majalah India and the World 
dan India Writes Network, sebuah 
portal yang berfokus pada urusan-
urusan global.
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kebijakan luar negeri
GAYA IndIA dAlAm

Selama beberapa dekade yang lalu, berbagai inisiatif kebijakan asing india telah mengalami 
perubahan besar. Citra global india yang baru saat ini membayangkan kekuatan yang lebih 
matang, sehat dan efisien yang akan memajukan berbagai inisiatif diplomatik negara ini

oleh Manish Chand

Perdana Menteri India, Narendra Modi bersama para pemimpin dunia di sesi peresmian Dialog Raisina 2020, di New Delhi pada tanggal 14 Januari
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memiliki tujuan, 
pragmatis dan proaktif. 
Pembentuk, bukan 
yang menunggu, 
pembuat stabil bukan 

pengganggu; penyedia keamanan neto 
dan penyedia barang global. Kebijakan 
asing India telah menemukan sebuah 
kerangka kerja yang baru, sebagaimana 
diartikulasikan dengan bangga oleh 
Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar 
pada acara edisi ke-5 Dialog Raisina di 
New Delhi baru-baru ini.

Dalam kebijakan luar negeri, kata-
kata itu penting, oleh karena itu, inisiatif 
baru untuk lebih memajukan India ini 
dengan tepat merangkum bentuk dan 
lintasan kebijakan luar negeri saat ini di 
dalam dunia yang sedang mengalami 
transformasi yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. 

PemBentuk & PemBuat staBil
India yang baru kini muncul di dekade 
kedua dari abad ke-21, yang secara 
proaktif membentuk agenda internasional 
di berbagai isu lintas sektoral, di 
antaranya perubahan iklim, pembangunan 
berkelanjutan, kontra terorisme, 
keamanan maritim dan konfigurasi ulang 
arsitektur kepemerintahan global.

Dalam sebuah dialog yang luas 
tentang The India Way pada acara 
Dialog Raisina, Dr Jaishankar memberi 
pencerahan terhadap fitur-fitur 
penting dalam kebijakan asing yang 
baru untuk India yang baru. “Cara India 
akan lebih dianggap sebagai penentu 
atau pembentuk bukan penunggu,” 
katanya, sementara juga menekankan 
bahwa India telah melakukan kemajuan 
dalam beberapa tahun yang lalu dalam 
isu-isu seperti perubahan iklim atau 

PM Modi 
bersama delegasi 
tingkat menteri 
dari berbagai 
negara di sela-
sela acara Dialog 
Raisina 2020
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Menteri Luar 
Negeri India, Dr S 
Jaishankar selama 

sebuah diskusi 
di acara Dialog 

Raisina 2020

konektivitas. Dan yang paling penting, 
ia juga menjelaskan tentang jenis 
dari kekuatan yang India akan punya 
dalam beberapa tahun mendatang. 
“Cara India bukan untuk menjadi 
pengganggu kekuatan secara 
internasional tetapi menjadi pembuat 
stabil kekuatan dunia. Mementingkan 
diri sendiri dan menjadi merkantilis 
bukan juga cara India. Cara India 
akan menjadi negara yang membawa 
kapasitasnya untuk mendukung sistem 
internasional demi kebaikan global,” 
jelasnya.

jangkauan DiPlomatik
Sebagaimana status global India 
terus meningkat, pemerintah 
India juga telah memulai sebuah 
penjangkauan diplomatis untuk 
memobilisasi dukungan Internasional 
demi kebangkitan nasional. Berbicara 
tentang negara-negara di dunia, 
Presiden, Perdana Menteri, Wakil 
Presiden dan Menteri Luar Negeri serta 
beberapa menteri India lainnya telah 
menyambut beberapa kunjungan dan 
juga melakukan beberapa kunjungan 
tingkat tinggi di berbagai belahan 

Dalam membangun india yang Baru, 25 juta diaspora india 
yang kuat yang tersebar di berbagai negara dan benua, akan 

memainkan peran mereka yang sangat penting
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EAM Dr Jaishankar 
bertemu dengan 
Urmas Reinsalu, 
menteri urusan luar 
negeri Estonia selama 
acara Dialog Raisina

dunia. Dalam dunia multipolar 
yang terus berkembang, India 
telah memilih jalur ‘multi-
alignment’ yang mengharuskan 
adanya keselarasan yang 
berdasar pada isu dengan 
negara-negara yang memiliki 
pemahaman yang sama dan 
pusat-pusat kekuatan dunia. 

DiPlomasi Bagi inDia yang 
Baru
Apa yang menjiwai penjangkauan 
diplomatik yang beragam ini 
adalah mantra dari diplomasi bagi 
pembangunan negara ini. Dengan 
pemerintah India yang telah menetapkan 
sebuah tujuan ambisius dalam mencapai 
5 triliun Dolar AS ekonomi, kebijakan 
asing kini telah difokuskan untuk 
memanfaatkan jaringan kemitraan 
dengan seluruh negara-negara 

sahabat untuk mewujudkan “New 
India” pada tahun 2022, tepatnya di 
hari kemerdekaan India yang ke-75, 
sebagaimana dijanjikan oleh PM Modi. 
Menjalin kemitraan yang kuat dan 
berkelanjutan dalam bidang teknologi, 
inovasi dan start-up akan menjadi hal 
yang sangat penting untuk mewujudkan 
India yang Baru, dan membuat India 
diakui di panggung global.

memBentuk agenDa gloBal
Melihat ke depan, dengan status global 
yang terus tumbuh dan harapan yang 

Didorong oleh etos pemberdayaan bersama, 
india telah berbagi dana, teknologi dan 
keahlian dengan negara-negara seperti 
afrika, asia, amerika latin dan eropa timur
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putih demi dunia yang bersih dan 
hijau.

merek Dagang inDia
Dalam memetakan jalan ke depan, 
diplomasi budaya dan nilai-nilai 
peradaban akan memperoleh 
kedudukan yang lebih besar dalam 
kebijakan asing India. Hubungan 
budaya ini dicerminkan dalam 
berbagai cara, mulai dari perayaan 
dunia dari Hari Internasional Yoga 
dan pengakuan Kumbh Mela sebagai 
Warisan Kemanusiaan Tak Benda oleh 
UNESCO.

Dalam membangun India yang 
baru, 25 juta diaspora kuat India, 
yang tersebar di berbagai negara 
dan benua, akan memainkan peran 

PM Narendra Modi 
bertemu dengan Dr 

Mohammad Javad 
Zarif, menteri urusan 

luar negeri Iran, di 
sela-sela acara Dialog 

Raisina 2020

terus meningkat dari dunia terhadap 
kebangkitan India, PM Modi telah 
menganjurkan multilateralisme yang 
direformasi untuk membentuk tatanan 
dunia baru yang mencerminkan 
pergeseran kekuasaan dan kenyataan 
yang sedang berlangsung di abad 
ke-21. India juga telah menjadi 
garda paling depan dalam melawan 
perubahan iklim dengan memegang 
teguh komitmennya di bawah 
Perjanjian Paris dan mengambil 
serangkaian inisiatif dalam 
mempromosikan ekonomi rendah 
karbon. Dalam pengakuannya atas 
peran pemimpin New Delhi di bidang 
ini, banyak negara kini bergabung ke 
dalam Aliansi Surya Internasional yang 
berupaya untuk mewujudkan revolusi 
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penting mereka. Sebagaimana yang 
dikatakan Dr Jaishankar: “India way 
benar-benar akan menjadi Merek 
India. Merek India. Merek India dalam 
hal yang unik bagi kami sebagai 
sebuah kekuatan,” katanya sambil 
menyinggung diaspora India, budaya 
dan warisan India yang luar biasa. 
Perdana Menteri Narendra Modi telah 
merangkum inti dari Merek India. 
“Seluruh upaya kami dipusatkan pada 
1.3 miliar orang India. Tetapi mimpi-
mimpi yang upaya-upaya ini coba 
wujudkan, adalah mimpi-mimpi sama 
yang seluruh dunia miliki, yang setiap 
negara miliki dan setiap masyarakat 
miliki. Upaya-upaya tersebut adalah 
milik kita, tetapi hasil-hasilnya 
ditujukan untuk semua, untuk seluruh 
dunia,” kata PM Modi pada pidatonya 
di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa di New York tahun ini.

Melihat ke depan, sebagaimana 

India menaskahkan kenaikan 
status globalnya, India harus tanpa 
henti menegaskan ekonominya 
yang strategis sebagaimana 
India menavigasikan persaingan 
geopolitiknya untuk membuat 
keputusan-keputusan yang 
independen yang juga akan bermanfaat 
bagi seluruh penduduk negara. Hal ini 
akan membutuhkan diplomasi yang 
saling terkait dengan pembangunan 
dan kebijakan asing yang saling terikat 
dengan visi India yang nyata sebagai 
kekuatan terdepan dengan suara dan 
narasi yang unik dalam tatanan dunia 
yang terus berubah dengan cepat. 

Perdana Menteri 
Modi memberi 

pidato pada Majelis 
Utama Perserikatan 

Bangsa-Bangsa 
selama kunjungannya 

ke AS pada bulan 
September 2019

selama BeBeraPa 
tahun, acara Dialog 
raisina telah muncul 
seBagai Forum yang 
Bersemangat Dalam 
menDiskusikan 
isu-isu gloBal Dan 
strategis yang 
Penting. saya juga 
menDaPatkan 
kesemPatan untuk 
Bertemu Dengan 
PemimPin-PemimPin 
yang menjaDi teman 
Baik negara kami.

narendra modi
Perdana Menteri India

Manish Chand merupakan Pemimpin 
Redaksi majalah India and the World 
dan India Writes Network, sebuah 
portal yang berfokus pada urusan-
urusan global.
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Perdana Menteri India, Narendra Modi bertemu dengan Donald J Trump, Presiden Amerika Serikat, di Istana Hyderabad di New Delhi

kunjungan Presiden aS, Donald trump ke india dari 
tanggal 24-25 Februari lalu merupakan indikasi 

terhadap keberlangsungan dalam berbagai interaksi 
bilateral tingkat tinggi antara kedua negara. Mantan 

Duta Besar, anil Wadhwa menyorot mengapa kunjungan 
ini dianggap sangat penting

depan
JAlAn menuJu mAsA Presiden AS, Donald Trump 

telah menyelesaikan sebuah 
kunjungan perdananya yang 
sangat sukses ke India dari 
tanggal 24 hingga 25 Februari 

2020 silam. Ibu negara AS, Melania 
Trump, putri sang Presiden, Ivanka 
Trump dan sang menantu, Jared Kushner 
mendampingi sang Presiden selama 
kunjungan yang mencakup Ahmedabad, 
Agra dan New Delhi. Kunjungan ini juga 
mencakup acara publik yang sangat sukses 
digelar di Stadium Motera, Ahmedabad, 
di mana kerumunan penonton bersorak 
kepada Perdana Menteri Modi dan 
Presiden Trump. Presiden AS tersebut 
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sangat terkesan dengan 
sambutan meriah yang ia terima 
dari jumlah besar orang yang 
berbaris di bandara dan stadium 
tersebut dan sangat memuji 
sambutannya bagi India dan 
PM Modi. Presiden Trump dan 
PM Modi telah beberapa kali 
bertemu selama delapan bulan 
terakhir, dan telah mengembangkan 
hubungan pertemanan yang 
mendorong Presiden Trump untuk 
memanggil PM Modi “pemimpin luar 
biasa” dan “pemimpin yang sangat 
sukses”.  

Hubungan Indo-AS telah 
mengalami peningkatan secara 
menyeluruh selama beberapa 
tahun yang lalu, termasuk di bidang 

perdagangan, investasi, pertahanan, 
kontra terorisme, energi, koordinasi 
dalam masalah-masalah regional dan 
global serta pertukaran orang ke 
orang. Kunjungan menteri luar negeri 
dan menteri pertahanan ke AS untuk 
menghadiri edisi 2+2 dialog tingkat 
kementerian pada bulan Desember 
2019 telah menghasilkan beberapa 
kesepakatan dari Lampiran Keamanan 

PM Narendra Modi, 
Presiden AS Donald 
Trump dan Ibu Negara 
AS, Melanie Trump, 
selama kunjungan 
mereka ke Sabarmati 
Ashram, yang juga 
dikenal dengan nama 
Gandhi Ashram, di 
Ahmedabad

Hubungan antara india dan aS telah 
bertransformasi secara dramatis. Perdagangan 
bilateral telah berkembang berlipat ganda 
selama dua dekade terakhir, dan kini berdiri di 
angka 142 miliar Dolar aS
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Industri (ISA) dan tiga perjanjian 
di bawah Inisiatif Teknologi 
Pertahanan dan Perdagangan untuk 
mengamankan transfer teknologi 
dan teknologi co-produksi kritis. 

Kedua negara ini telah 
sepakat untuk menandatangani 
beberapa kesepakatan kunci dalam 
mengamankan komunikasi dan 
saling berbagi logistik militer seperti 
Nota Kesepakatan Pertukaran 
Logistik (LEMOA), Kesesuaian 
Komunikasi dan Perjanjian 
Keamanan (COMCASA). Perjanjian 
tersebut disepakati selama 
kunjungan ini untuk bergerak cepat 
untuk menandatangani Pertukaran 
Dasar dan Kesepakatan Kerja Sama 
(BECA) untuk kerja sama geospasial. 

Kesepakatan-kesepakatan ini telah 
membuka kemungkinan dari kerja 
sama selanjutnya di masa depan. 
Bagaimanapun, India sebagai mitra 
pertahanan utama, akan mencari 
transfer teknologi dan co-produksi 
dengan pandangan untuk membuat 
India sebagai pusat produksi bagi 
peralatan Amerika. 

Bidang perdagangan juga 
merupakan hal penting dalam 
agenda ini. Pada tahun 2018, AS 
memungut tarif global sebesar 25 
persen dan 10 persen untuk baja 
dan aluminium, yang juga memberi 
dampak kepada India. Pada tanggal 
5 Juni 2019, AS menarik status GPP 
(Generalized System Preference) 
yang diberikan untuk barang-

Presiden Trump menyambut 
peran India yang terus 

memberikan perkembangan 
dan bantuan keamanan demi 
membantu menstabilkan dan 

menyediakan konektivitas 
di Afghanistan. Dalam 

konteks wilayah Indo-Pasifik, 
ditekankan bahwa “kemitraan 

yang dekat” antara kedua 
negara “sangat dipusatkan 

pada kebebasan, keterbukaan, 
inklusivitas, keamanan dan 

kemakmuran dari wilayah 
Indo-Pasifik” yang “didukung 

oleh pengakuan dari 
sentralitas ASEAN; kepatuhan 

terhadap hukum internasional 
dan tata kepemerintahan 

yang baik; dukungan akan 
keamanan dan kebebasan 
bernavigasi; penerbangan 

dan penggunaan hak-hak laut 
yang sah lainnya”.

Jalan ke 
depan

Presiden AS, Donald Trump bersama PM Narendra Modi selama acara ‘Namaste Trump’ di stadium Motera, Ahmedabad



 |  21  | 

atas: Presiden India, 
Ram Nath Kovind 

bertemu dengan Presiden 
AS, Donald Trump di 
Rashtrapati Bhawa di 

New Delhi

atas: Presiden AS, Donald 
Trump bersama Ibu 

Negara, Melanie Trump 
mencoba alat charkha 

(roda pemintal), selama 
kunjungan mereka ke 

Sabarmati Ashram, yang 
dipandu oleh PM Modi

barang India, yang memberi dampak 
terhadap ekspor India sebesar 6.3 
miliar Dolar AS. Pada tanggal 16 
Juni 2019, India memungut bea 
tambahan pada 28 produk Amerika. 
AS juga telah mendorong bea masuk 
dan akses pasar yang lebih rendah 
untuk pelayanan-pelayanan medis, 
barang-barang teknologi informasi 
dan komunikasi. India akan segera 
memulihkan status penerima GSP,  
tugas-tugas tambahan untuk baja 
dan aluminium yang telah dihapus 
dan juga mampu mendapatkan akses 
pasar untuk buah-buahan seperti 
anggur dan mangga.

Definisi dari pekerjaan dan 
pekerjaan khusus yang diatur oleh 

visa H1 B dan dampaknya terhadap 
industri TI India masih menjadi 
masalah yang tertunda dan India 
terus menekankan kepentingan dari 
kontribusi yang dibuat terhadap 
pertumbuhan dan pembangunan 
dari ekonomi AS oleh orang-orang 
India yang terampil dan profesional. 
Selama kunjungan ini, PM Modi juga 
menyinggung masalah finalisasi 
perjanjian totalitas yang akan 
menguntungkan para tenaga 
profesional India yang bekerja di AS.

Seorang delegasi dari Institus 
Nuklir AS pernah mengunjungi 
India sebelum kunjungan Presiden 
Trump ini, untuk mendiskusikan 
dukungan kebijakan terhadap ekspor 
nuklir Amerika ke India, dan juga 
mempromosikan produk-produk 
dan pelayanan-pelayanan Amerika 
kepada Nuclear Power Corporation 
of India Ltd dan beberapa 
konsumen potensial lainnya. Jumlah 
perdagangan energi AS-India 
telah mencapai 20 miliar Dolar AS 
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“perlunya fungsi dari teknologi terbaru 
ini untuk menjadi alat kebebasan, 
kemajuan dan kemakmuran, tidak 
memanfaatkan hal ini sebagai sarana 
untuk melakukan penindasan dan 
penyensuran. 

Kedua pihak juga sepakat untuk 
meningkatkan hubungan mereka 
ke status “Mitra Strategis Global 
Komprehensif”. Dalam sebuah 
pernyataan bersama, kedua pemimpin 
tersebut menyinggung dengan keras 
“penggunaan proksi teroris dan sangat 
mengutuk terorisme lintas batas dalam 
segala bentuknya”. Mereka menyeru 

dalam empat tahun terakhir, dan hal 
ini akan menjadi pendorong baru 
dalam hubungan komersial antara 
kedua negara. Korporasi Keuangan 
Pembangunan Internasional AS 
telah memutuskan untuk membuat 
kehadiran permanen, dan telah 
mengumumkan dana sebesar 600 
juta Dolar AS untuk mendukung 
fasilitas proyek-proyek energi 
terbaharukan di India. Presiden Trump, 
ketika memberikan pidato selama 
sebuah konferensi pers, mengatakan 
bahwa kedua pihak telah membahas 
pentingnya jaringan nirkabel 5G dan 

Banyak hal yang inDia Dan as saling Bagi: cita-cita Bersama; 
semangat BerBagi usaha Dan inovasi; Peluang Dan tantangan 
Bersama; haraPan Dan asPirasi Bersama... kunjungan PresiDen trumP 
ke inDia menanDai seBuah BaB Baru Dalam huBungan inDo-as ini

narendra modi
Perdana Menteri India

Presiden AS, Donald 
Trump bersama 

sang Ibu Negara, 
Melanie Trump di 
Taj Mahal di Agra
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kepada Pakistan “untuk memastikan 
bahwa tidak ada wilayah kekuasaannya 
yang digunakan untuk meluncurkan 
serangan teroris, dan untuk segera 
mengadili para pelaku penyerangan ini, 
termasuk penyerangan 26/11, Mumbai 
dan Pathankot”. Kedua pihak mengakui 
kepentingan bidang konektivitas, 
yang mereka sebut harus terhubung 
dengan “integritas wilayah, kedaulatan 
negara, tata kepemerintahan yang 
baik, transparansi dan akuntabilitas”. 
Pernyataan ini mengakui India sebagai 
penyedia pelayanan keamanan, 
serta bantuan pembangunan dan 
kemanusiaan di wilayah Samudera 
Hindia. Kedua pihak juga melakukan 
kesepakatan dalam kemitraan 
baru antara USAID, yang telah 
mengumumkan dana sebesar 400 
juta Dolar AS untuk wilayah Indo-
Pasifik, dan Administrasi Kemitraan 

Pembangunan India untuk kerja 
sama di negara-negara ketiga. AS 
juga menegaskan kembali dukungan 
terhadap keanggotaan permanen 
India pada Dewan Keamanan PBB dan 
masuknya India ke dalam Kelompok 
Pemasok Nuklir. 

Kedua pihak dapat mengenang 
kunjungan ini dengan kepuasan, yang 
tinggi pada optiknya tetapi juga kaya 
dalam isinya dan telah menetapkan 
jalur untuk sebuah keterlibatan yang 
lebih komprehensif antara AS dan India 
di masa yang akan datang.

Presiden AS, Donald Trump bersama sang Ibu Negara, Melanie Trump sedang memberikan penghormatan di 
Raj Ghat, New Delhi

•	 AS baru saja menjadi mitra 
perdagangan terbesar India, 
yang telah menginvestasikan 
dana sebesar 30 miliar Dolar 
AS ke India. India juga telah 
berinvestasi sebanyak 11 
miliar Dolar AS kepada AS. 
Sekitar 200,000 mahasiswa 
India kini sedang belajar di 
AS, yang juga menyumbang 
dana sebesar 6 miliar Dolar 
AS biaya kuliah kepada 
universitas-universitas AS. 

•	 Komite Kabinet India untuk 
Keamanan telah menyetujui 
pembelian dari helikopter 
24 MH-6 atau Seahawk 
senilai 3 miliar Dolar AS 
untuk angkatan laut India 
serta enam helikopter 
Apache untuk angkatan 
darat. Sejak tahun 2007, 
India telah membeli berbagai 
perlengkapan senilai 20 
miliar Dolar AS dari AS. 

•	 Disepakati juga bahwa 
kedua pihak akan mulai 
bekerja untuk mewujudkan 
Kesepakatan Perdagangan 
yang lebih besar dan 
komprehensif, yang 
juga memasukkan ke 
dalam persyaratan paket 
perdagangan “terbatas” 
dengan pemahaman yang 
telah dicapai sejauh ini, 
‘segera” setelah beberapa 
bulan ke depan.

Jumlah 
Berbicara

Duta Besar Anil Wadhwa telah menjabat 
sebagai Sekretaris (Timur) di Kementerian 
Luar Negeri, dan sebagai duta besar India 
untuk Polandia, Oman, Thailand dan Italia. 
Ia juga telah dikirim ke Hong Kong, Cina 

dan Swis untuk menjalani misi-misi India dan bekerja bagi 
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.
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Putaran kunjungan diplomatik

Prime minister oF sri lanka (FeB  7-11)
After assuming office following a successful election 

in November, the Prime Minister of Sri Lanka, Mahinda 
Rajapaksa, visited India on a five-day state visit. On 
his maiden overseas visit, the Sri Lankan leader met 

with the Prime Minister of India, Narendra Modi, and 
held extensive delegation level talks. The two leaders 

agreed that stability, security and prosperity in Sri 
Lanka, coupled with the SAGAR doctrine (Security 

and Growth for All in the Region), will boost efforts 
to bring stability to the entire Indo-Pacific region and 

strengthen ties between the two countries.

Wakil PresiDen vietnam  (FeB 11-13)
Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam, Dan Thi Ngoc 
Thinh melakukan kunjungan resmi ke India pada tanggal 

11-13 Februari lalu. Selama kunjungan ini, sang Wakil Presiden 
menggelar berbagai pembicaraan tingkat delegasi bersama 

Wakil Presiden India, Venakaiah Naidu dan membahas 
pandangan-pandangan dalam masalah politik, pertahanan, 

ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan 
bersama. Wakil Presiden Vietnam, Dan Thi Ngoc Thinh 

juga mengundang Presiden India, Ram Nath Kovind, yang 
memberikan momentum terhadap Kemitraan Strategis 

Komprehensif yang dijalin sejak tahun 2016 oleh kedua negara.  

Dengan sebuah permulaan sukses hingga sebuah jadwal diplomatik yang sibuk, Presiden Portugal, 
Wakil Presiden Vietnam dan Perdana Menteri Sri lanka mengunjungi india selama bulan Februari

kanan: Perdana 
Menteri Narendra 

Modi bertemu dengan 
Mahinda Rajapaksa, 

Perdana Menteri 
Sri Lanka, di Istana 

Hyderabad, New Delhi

kiri: Wakil Presiden 
India, Venkaiah Naidu 

bertemu dengan Dang 
Thi Ngoc Thinh, Wakil 

Presiden Vietnam di 
New Delhi

atas: Marcelo Rebelo De Sousa, Presiden Portugal bersama Presiden India, Ram Nath 
Kovind selama upacara sambutan Presiden Portugal tersebut di Rashtrapati Bhawan

PresiDen Portugal ke inDia (13-16 FeB)
Marcelo Rebelo de Sousa, Presiden Portugal, mengunjungi 
India untuk pertama kalinya. Kunjungan terakhir Presiden 
Portugal ke India adalah pada tahun 2007. Presiden Portugal 
tersebut bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra 
Modi dan menggelar berbagai diskusi tingkat delegasi yang 
luas. Presiden Sousa juga bertemu dengan Presiden India, 
Ram Nath Kovind dan kedua pihak saling bertukar MoU 
dan perjanjian di bidang seperti pengembangan maritim, 
migrasi, start-up, hak-hak kekayaan intelektual, luar 
angkasa, nano bioteknologi, co-produksi audiovisual, yoga, 
pelatihan diplomatik, penelitian ilmiah dan kebijakan publik.
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nigeria (jan 20-21)
Menteri Luar Negeri India, Dr S Jaishankar 
mengunjungi Naimey, Nigeria untuk melakukan 
kunjungan resmi yang menyorot pentingnya 
rekan-rekan India terhadap hubungan-hubungan 
bilateral dengan Nigeria. Selama kunjungan ini, 
EAM Jaishankar bersama-sama meresmikan Pusat 
Konvensi Internasional Mahatma Gandhi bersama 
Presiden Nigeria, Mahamadou Issoufou. EAM 
Jaishankar juga menggelar berbagai pembahasan 
luas tentang masalah-masalah bilateral dan regional 
dengan bersama Kalla Ankourao, menteri Luar 
Negeri, Kerjasama dan Integrasi Regional Nigeria. 

tunisia (jan 22-23)
EAM Dr S Jaishankar mengunjungi Tunisia untuk melakukan 
kunjungan resmi selama dua hari, membuat hal ini menjadi 

kunjungan tingkat tinggi perdana dari India setelah pemilihan 
presiden dan parlemen yang sukses di Tunisia tahun lalu. 

Selama kunjungan ini, Dr Jaishankar bertemu dengan Presiden 
Tunisia, Kais Saied dan menggelar berbagai pembahasan luas 

dengan rekan sejabatannya, Sabri Bachtobji, menteri Luar 
Negeri Tunisia. Sebuah MoU juga saling disepakati antara 

kedua negara dalam membangun sebuah pusat India-Tunisia 
di bidang inovasi di ICT di Tunis, ibukota Tunisia.

Menteri luar negeri india, Dr S Jaishankar mengunjungi nigeria,  
tunisia, Jerman dan Belgia

Searah jarum jam dari kiri atas: Menteri Luar Negeri India, Dr S Jaishankar bersama 
Presiden Nigeria, Issoufou Mahamadou di Naimey; EAM Dr S Jaishankar bertemu 
dengan Sabri Bachtobji, Menteri Luar Negeri Tunisia; Sang EAM menghadiri 
Konferensi Keamanan Munich 2020 selama kunjungannya ke Jerman; EAM Dr 
Jaishankar bertemu dengan Philippe Goffin, menteri Luar Negeri dan Pertahanan 
Belgia di sela-sela pertemuan Dewan Kementerian Luar Negeri Uni Eropa di Brussels

Belgia (FeB 17-18)
Menjawab undangan Josep Borrell Fontelles, 
Representatif Tinggi/Wakil Presiden Uni Eropa untuk 
Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, EAM 
Dr S Jaishankar mengunjungi Brussels pada tanggal 
17 Februari untuk menggelar sebuah diskusi bersama 
Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa tersebut. Pada 
kunjungan perdananya ke EU setelah menjabat di 
Komisi baru pada bulan Desember 2019, sang EAM 
berbagi bersama sang dewan, prioritas kebijakan 
asing dan regional serta perspektif global India.

jerman (FeB 14-16)
EAM Dr S Jaishankar mengunjungi Jerman untuk 
menghadiri Konferensi Keamanan Munich. Selama 
kunjungan ini, EAM melakukan berbagai diskusi 
terkait hubungan keamanan di wilayah Asiatik 
dan multilateralisme di seluruh dunia. Selama 
kunjungan tiga hari ini, Dr Jaishankar juga bertemu 
dengan menteri-menteri luar negeri dari berbagai 
negara di sela-sela konferensi tersebut.
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selama beberapa tahun yang 
lalu, India telah seringkali 
dicap sebagai salah satu 
negara di dunia dengan 
pertumbuhan ekonomi 

tercepat, sebuah skenario yang tampak 
cerah mengingat perlambatan ekonomi 
global yang melanda negara-negara 
besar saat ini. Pemerintah India telah 
mengumumkan sebuah target aspirasi 
untuk membuat India mencapai ekonomi 

5 triliun Dolar AS pada tahun 2024-25. 
Sementara beberapa orang menyebut 
pencapaian ini tidak memungkinkan, 
kebanyakan orang mengabaikan ukuran 
besar ekonomi India ketika membuat 
prediksi ini. Bahkan jika ekonomi India 
berkembang pada kecepatan yang 
lambat, kontribusi India terhadap 
ekonomi dunia akan tetap terlihat lebih 
besar dikarenakan volumenya. 

Tingkat pertumbuhan PDB sebesar 

ekonom ternama bersama Dewan Penasihat ekonomi Perdana Menteri 
narendra Modi, Bibek Debroy menjelaskan bagaimana india kini sedang 
berada di jalur yang tepat untuk mencapai ekonomi 5 triliun Dolar aS

menuju lintaSan Pertumbuhan

yang lebih tinggi
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Serikat Kementerian 
Keuangan dan 
Urusan Korporasi, 
Nirmala Sitharaman, 
tiba di Gedung 
Parlemen untuk 
mempresentasikan 
Anggaran Umum 
2020-21, di New Delhi 
pada tanggal 1 Februari

delapan persen dibutuhkan untuk 
mencapai target ekonomi 5 triliun Dolar 
AS dan berbagai inisiatif pemerintah mulai 
dari pengeluaran publik yang efisien, 
lahan yang efisien dan pasar modal 
serta merangsang produktivitas dan 
kewirausahaan ditujukan untuk memicu 
hal ini. Tidak perlu diragukan lagi bahwa 
terdapat kemampuan yang mumpuni bagi 
wilayah-wilayah India untuk menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi delapan persen. 
PDB yang lebih tinggi bukan Cuma angka. 
Hal ini diterjemahkan menjadi pendapatan 
yang lebih tinggi, peluang kerja yang lebih 
banyak, kondisi kehidupan yang lebih 

baik, angka kemiskinan yang lebih rendah 
dan berbagai peningkatan pada indikator 
sosial ekonomi. Ketika perlambatan 
telah terlihat di kuartal pertama tahun 
ini, stimulus moneter dan fiskal India 
sudah mulai meningkat dan segera akan 
terlihat hasilnya. Melihat status saat ini, 
bisa diasumsikan bahwa dalam tahun 
keuangan 2019-20, India akan memiliki 
pertumbuhan PDB nyata sekitar lima 
persen. 

Salah satu keberhasilan manajemen 
makroekonomi sejak tahun 2014 telah 
menjadi kontrol dari inflasi. Pertumbuhan 
nyata sebesar enam persen dan inflasi 

inDia telah menganut BeBeraPa ParaDigma Baru sePerti 
ekonomi Bersama Dengan PlatForm agregator yang 
menggantikan Bisnis konvensional. Pemerintah telah 
memanFaatkan teknologi-teknologi Baru untuk 
memungkinkan transFer keuntungan langsung Dan 
inklusi Finansial Dalam skala yang tiDak Pernah 
DiBayangkan seBelumnya.”

nirmala Sitharaman 
Menteri Keuangan India
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dicapai. Tetapi pertama-tama, lingkungan 
eksternal tidak mendukung, dan juga 
ketidakpastian global memberi dampak 
kepada ekspor dan prospek pertumbuhan 
India. Tidak banyak negara yang mampu 
meningkatkan ekonomi hingga enam 
persen. Dan yang kedua, terdapat banyak 
kelonggaran internal di dalam sistem dan 
sumber pertumbuhan endogen India. 

Yang ketiga, inklusi harus 
diinterpretasikan dalam arti penyediaan 
publik infrastruktur fisik dan sosial. Berbagai 
dasbor, yang tersedia di dalam domain 
publik, mengilustrasikan peningkatan 
dalam ketersediaan jalan raya (dan bentuk 
transportasi lainnya), listrik, koneksi gas, 
toilet, sanitasi, perumahan, sekolah (dan 
pendidikan tinggi), keterampilan, perawatan 

empat persen akan menghasilkan 10 persen 
pertumbuhan nominal, sementara enam 
persen pertumbuhan nyata dan sembilan 
persen inflasi akan menghasilkan 15 persen 
pertumbuhan nominal. Sementara 15 persen 
pertumbuhan nominal mungkin terlihat 
lebih baik dari 10 persen pertumbuhan 
nominal, namun pertumbuhan 10 persen 
akan mengurangi angka inflasi, oleh karena 
itu, lebih diutamakan. 

Bagaimanapun, tujuannya adalah 
untuk menggerakkan India ke lintasan 
pertumbuhan yang lebih tinggi. Sejak tahun 
2014, berbagai kebijakan kepemerintahan 
periode kedua Narendra Modi merupakan 
kelanjutan dari periode pertama, blok 
pembangunan kini sedang dipersiapkan 
untuk memastikan semua tujuan ini akan 

ekonomi 
inDia telah 
melalui Proses 
DetoksiFikasi. 
DamPak negatiF 
Dari gangguan ini 
kini telah Berakhir 
Dan ekonomi kami 
DiharaPkan akan 
melihat sisi PositiF 
PaDa Fy21.

anand mahindra
Ketua Eksekutif,

Mahindra & Mahindra Ltd

melihat 
ke DePan, 
PertumBuhan 
nyata ini harus 
leBih tinggi 
seBesar 6-6.5 
Persen Dalam 
tahun keuangan 
Berikutnya. 
kami akan 
sangat Fokus 
PaDa konsumsi 
PeDesaan.

krishnamurthy V Subramanian
Penasihat ekonomi utama

Pemerintah India

saya Pikir ketika kita 
telah melihat rasa 
sakit sementara, 
Dengan kePemimPinan 
yang menteri 
keuangan telah 
seDiakan, kami hanya 
akan keluar Dari rasa 
sakit ini. turBulensi 
eksternal (telah) 
menghantam kami, 
tetaPi saya tetaP 
sangat oPtimis.

mukesh ambani
Ketua dan Mg. Direktur,

Industri-Industri Terpercaya
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survei), dengan menggunakan 
apa yang dikenal sebagai SECC 
(Sensus Kasta Sosio Ekonomi). 
Survei ini digunakan untuk 
mengidentifikasi para penerima 
bantuan, baik untuk skema Uni 
dan tingkat wilayah, dengan 
menghilangkan kebocoran dan 

multiplisitas. Bantuan-bantuan ini kini 
disalurkan ke rekening-rekening bank 
dan dihubungkan ke Aadhaar (Aadhaar 
adalah sebuah nomor identifikasi yang 
diterbitkan oleh Otoritas Identifikasi 
Unik India ke setiap penduduk di negara 
ini). Produktivitas yang diperoleh melalui 
inisiatif-inisiatif dan pemberdayaan-
pemberdayaan inklusi seperti ini tidak 
dapat secara langsung diukur secara 
ekonomi. Tetapi dapat dirasa (dan 

medis, asuransi, pensiun, akun bank 
dan kredit. Peningkatan ini sangat 
terlihat khususnya di wilayah pedesaan 
India. Inilah alasan mengapa Laporan 
Pembangunan Sumber Daya Manusia 
baru-baru ini dari UNDP menyorot 
penurunan kemiskinan yang signifikan. 
Inklusi juga tentang mensubsidi 
orang-orang yang tertindas. Hal ini 
kini dilakukan melalui identifikasi 
desentralisasi (sebuah sensus, bukan 

ketika perlambatan telah terlihat 
pada kuartal pertama tahun ini, 

stimulus moneter dan fiskal india 
telah mulai meningkat dana akan 

segera menunjukkan hasilnya

Ekonomi pedesaan telah berkontribusi sebesar 46 persen dari pendapatan nasional dan menjadikan pertumbuhan dan 
pembangunan yang meluas pada ekonomi pedesaan dan skala besar sangatlah penting

Meningkat-
kan peringkat 
global India

Pada peringkat 
Kemudahan 
Menjalankan Bisnis dari 
Bank Dunia, India telah 
melesat ke posisi ke-63

Dalam peringkat 
mengatasi kepalitan, 
India telah bergerak dari 
posisi ke-108 ke posisi 
ke-52

Dalam peringkat Inovasi 
Global, dari posisi ke-74 
ke posisi ke-52

India telah 
meningkatkan 
peringkat 
internasionalnya 
sebesar 10 poin dalam 
Kinerja Logistik

India telah melaju dari 
posisi ke-52 ke posisi 
ke-34 dalam peringkat 
Daya Saing Wisata dari 
Forum Ekonomi Duniana

re
nd

ra
m

od
i.i

n
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dikonfirmasi secara anekdot, seperti dalam 
peralihan dari kayu bakar ke LPG, atau 
penyediaan toilet, atau pinjaman Mudra) dan 
akan memungkinkan India untuk meraup 
kontribusi dividen demografis untuk terus 
tumbuh. 

Yang keempat, agenda inklusi dan 
pemberdayaan ekonomi ini bertentangan 
dengan latar belakang untuk meningkatkan 
baik kemudahan warga dalam hidup 
dan kemudahan para pengusaha dalam 
menjalankan bisnis mereka. Seorang 
pengusaha belum tentu memiliki 
perusahaan. Bukan juga kemudahan bisnis 

itu hanya tentang kemudahan Bank Dunia 
dalam melakukan indikator-indikator bisnis, 
yang di situ juga, peringkat India telah 
meningkat. Inisiatif kemudahan dalam 
menjalankan bisnis di bawah Departemen 
Kebijakan Industri dan Promosi (DIPP) 
atau Departemen Promosi Industri dan 
Perdagangan Internal, telah meningkatkan 
berbagai bisnis serta iklim investasi di 
seluruh wilayah. 

Yang kelima, pembersihan kelembagaan 
pasti memiliki konsekuensi yang buruk 
bagi pertumbuhan dalam jangka pendek. 
Contoh-contoh dari pembersihan 

SurVey
the Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

SPace for new
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

green reSolVe
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuelling the hike
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

Projections 
According to the Economic Survey 2019-20 prepared under Krishnamurthy Subramanian (Chief Economic 
Adviser to the Government of India), India’s GDP growth is expected to grow in the range of 6.0 to 6.5 per 
cent in 2020-21. The survey has projected India’s growth at 6 per cent to 6.5 per cent in the next financial year 
starting April 1. The growth in 2020-21 compares to a projected 5 per cent expansion in 2019-20

growth to come
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

what the

SayS about the future

economic
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Bibek Debroy saat ini menjabat sebagai 
Ketua Dewan Penasihat Ekonomi untuk 
Perdana Menteri. Seorang anggota NITI 
Aayog, ia juga merupakan Ketua komite 

dalam merestrukturisasi Jalur Kereta Api India. Ia juga telah 
menulis dan menerjemahkan beberapa buku di bidang Ekonomi, 
Tata Kepemerintahan dan Bahasa Sanskerta.

upaya yang sedang dijalankan 
dan tingkat pajak perusahaan 
pun telah dikurangi. Untuk 
pajak langsung dan tidak 
langsung, agendanya 
adalah penyederhanaan dan 
penghapusan pajak, yang 
akan mengarah kepada biaya 

kepatuhan pajak yang lebih rendah. 
Oleh karena itu, pesan luasnya adalah 
bahwa lima persen PDB pada tahun 
2019-20 tidak akan menyebabkan 
kesuraman dan malapetaka; akan ada 
lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi 
sebentar lagi. 

institusi adalah Undang-Undang Real 
Estate (Regulasi dan Perkembangan), 
pengawasan dari transaksi keuangan 
ilegal, penindasan terhadap perusahaan-
perusahaan kecil, kode kepalitan dan 
kebangkrutan dan kepatuhan pajak yang 
semakin ditingkatkan. Hal-hal ini akan 
mengakibatkan biaya pertumbuhan 
langsung, yang berbanding terbalik dengan 
efisiensi yang akan diperoleh di masa 
depan. 

Serikat pemerintah keuangan telah 
dikelola dengan baik, tanpa adanya 
penyimpangan dari tujuan konsolidasi 
fiskalnya. Reformasi pajak adalah sebuah 

Survei ekonomi untuk tahun 2020 kini 
difokuskan untuk menciptakan kondisi-kondisi 
yang menguntungkan bagi investasi-investasi 

untuk mendorong perekonomian menuju 
angka 5 triliun Dolar aS

Tingkat pertumbuhan 
keseluruhan India ini 
sebagian besar adalah fungsi 
dari pertumbuhan tingkat 
wilayah dan banyak wilayah 
telah secara historis tumbuh 
dari tingkat dibawah 6%. 
Bagaimanapun, reformasi-
reformasi struktural yang 
sedang berjalan akan 
memastikan wilayah-wilayah 
tersebut mampu meningkatkan 
tingkat pertumbuhannya, 
sehingga secara bertahap 
dapat meningkatkan tingkat 
pertumbuhan India secara 
keseluruhan yang mendekati 
8 persen.

Kemajuan inklusi
booming touriSm 
for a growing india
India’s ranking on WeF travel and tourism 
competitiveness index
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Selalu menggembirakan melihat implementasi terencanakan dari berbagai 
inisiatif pemerintah di india. Bagaimanapun, sukses dari Misi Swachh Bharat, yang 
diluncurkan oleh Perdana Menteri narendra Modi pada tahun 2014 telah menjadi 
tolak ukur baru. Hanya dalam waktu lima tahun, inisiatif ini telah diakui sebagai 
upaya sanitasi terbesar di dunia, kata Parameswaran iyer

besar
Tombol 

Children participate in a campaign to 
spread the message of Swachh Bharat
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dalam pidato negara 
perdananya pada 
tanggal 12 Agustus 
2014, Perdana Menteri 
Modi mengungkapkan 

kepeduliannya terhadap isu-isu 
buang air besar sembarangan di India, 
dan hal ini menjadikannya PM India 
pertama yang menaruh keprihatinan 
besar terhadap isu ini dalam sebuah 
panggung nasional. Pada pidatonya, 
ia memutuskan untuk menghilangkan 
praktik ‘umum’ tersebut dalam jangka 
waktu lima tahun. Untuk mencapai 
tujuan ini, ia meluncurkan Misi Swachh 
Bharat (SBM) yang ambisius pada 
tanggal 2 Oktober 2014. Perdana Menteri 
Modi telah terus memegang janji-
janjinya dan dalam waktu lima tahun, 
lebih dari 550 juta penduduk di wilayah 
terpencil India telah menghindari praktik 
membuang air besar sembarangan, dan 
sebanyak enam ratus ribu penduduk 
desa di negara ini telah mendeklarasikan 
diri mereka Bebas dari Buang Air Besar 
Sembarangan. (ODF). Misi ini merupakan 
sebuah gerakan massa yang melibatkan 
lebih dari 1 miliar orang, yang mengubah 
kebiasaan zaman dahulu mereka 
yang konon tampak mustahil untuk 
dihilangkan. Kini misi ini diakui sebagai 
upaya sanitasi terbesar di dunia.

Upaya ini telah dibatasi oleh enam 
prinsip panduan penting yang dapat 
diterapkan pada skema transformasi 
besar – implementas kebijakan ABCEDF.

a – align
Orang-orang dengan berbagai 
hierarki mungkin memiliki prioritas 
untuk bersaing. Setelah PM Modi 
mengumumkan misi ini, Departemen 

Air Minum dan Sanitasi (DDWS) harus 
memastikan tujuan yang selaras 
di seluruh ekosistem administratif. 
Tim SBM-G (Grameen/Pedesaan) 
mengunjungi setiap wilayah beberapa 
kali dan terlibat secara langsung dengan 
para kolektor wilayah melalui berbagai 
lokakarya pembelajaran, pertemuan 
tak resmi dan grup-grup Whatsapp, 
yang memastikan bahwa sanitasi tetap 
menjadi agenda prioritas dari setiap 
orang. Tiga lapisan dari model PM-CM-
DM (Perdana Menteri-Ketua Menteri-
Kepala Wilayah) juga berjalan dengan 
sangat baik.

B. Believe
Ketika dihadapkan dengan sebuah 
situasi yang sulit, tim-tim yang tidak 
percaya bahwa tujuan ini dapat dicapai, 
seringkali tidak mampu menemukan 
motivasi. Hasilnya, mereka tidak ingin 
mencoba cukup keras. Oleh karena 
itu, untuk memastikan produktivitas 

Ph
ot

o:
Th

e 
Te

le
gr

ap
h 

Perdana Menteri 
Narendra 
Modi selama 
acara promosi 
‘plogging’ di pantai 
Mammallapuram, 
Tamil Nadu
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Pemimpin dari berbagai desa (sarpanch) telah menjanjikan 
dukungan mereka terhadap SBM ketika mereka menghadiri 
perayaan-perayaan ‘Swachh Bharat Divas’, pada perayaan ulang 
tahun Mahatma Gandhi yang ke-150

Sbm SaVeS liVeS
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & ProductiVity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

Safety and dignity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

economicS
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

going green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

changing outlookS
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

sama sePerti jutaan orang 
yang BergaBung Dengan 
PerlaWanan mahatma ganDhi 
untuk meraih kemerDekaan, 
jutaan orang saat secara 
suka rela Dengan hati terBuka 
mengorBankan Waktu mereka 
untuk meWujuDkan inDia yang 
leBih Bersih.

narendra modi
Perdana Menteri India

www.sbm.gov.in
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bawah: Dua atlet kriket India, 
Suresh Raina (Kiri) dan Jasprit 
Bumrah (Kanan) bergabung dalam 
sebuah pertandingan kriket 
dengan anak-anak lokal selama 
acara kriket Seachh di Nagpur

Kami memegang ikrar ini akan terus 
berkomitmen terhadap kebersihan dan 
meluangkan waktu untuk upaya ini.

Saya akan meluangkan waktu 100 jam per 
tahun, yaitu dua jam per minggu, untuk 
dengan sukarela bekerja demi kebersihan.

Saya tidak akan membuang sampah 
sembarangan dan membiarkan orang lain 
membuang sampah sembarangan

Saya akan mulai berjuang untuk 
kebersihan diri saya, keluarga saya, daerah 
saya, desa saya dan tempat kerja saya.

Saya percaya bahwa negara-negara di 
dunia yang dinilai bersih adalah karena 
para penduduk mereka tidak gemar 
membuang sampah sembarangan dan 
tidak membiarkan kegiatan itu terjadi.

Dengan keyakinan kuat, saya akan 
menyebarkan pesan Misi Swachh Bharat 
di desa-desa dan kota-kota. 

Saya akan memotivasi 100 orang untuk 
melakukan ikrar yang saya lakukan hari ini.

Saya akan berusaha untuk membuat 
mereka meluangkan 100 jam waktu 
mereka untuk kebersihan.

Saya yakin bahwa setiap langkah yang 
saya ambil demi kebersihan akan 
membantu membuat negara ini bersih.

Ikrar Swacchta

maksimal, SBM membentuk tim-tim di 
pusat dan di wilayah masing-masing 
yang terdiri dari sebuah campuran 
unik dari para pemuda profesional 
dengan beban administrasi yang lebih 
ringan dan perspektif yang segar, serta 
berpengalaman. Mereka adalah birokrat 
bersemangat yang percaya bahwa tujuan 
ini akan benar-benar dapat dicapai dan 
selalu fokus dalam mencari solusi-solusi 
kreatif.

c. communicate
Pada intinya, SBM merupakan 
sebuah program yang menghasilkan 
perubahan sikap. Komunikasi di 
segala tingkatan – baik di atas dan di 
bawah garis kemiskinan, massa, dan 
interpersonal – sangatlah penting 
bagi SBM. Hampir 650,000 pejuang 
sanitasi yang diberi gelar swachhagrahis 
dilatih. Mereka pergi dari pintu ke 
pintu untuk mengkomunikasikan dan 

menyampaikan pesan dari swachhata 
atau sanitasi. Setelah itu, SBM juga 
mencoba untuk membuat sanitasi 
menjadi mewah dengan secara 
eksklusif terlibat dengan media, 
meningkatkan derajat budaya populer 
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kemajuan
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Pada pidato Hari kemerdekaan yang pertama di masa jabatannya yang 
kedua, Perdana Menteri Modi mengumumkan sebuah tujuan yang ambisius 
– yaitu menyediakan pasokan air pipa ke seluruh rumah pada tahun 2024

dan mengasosiasikan selebriti-selebriti 
Bollywood, olahragawan dan pengaruh-
pengaruh lain untuk mempromosikan 
penyebabnya.

D. Democratise
Selama beberapa tahun, SBM telah 
menjadi sebuah jan andolan (revolusi 
massa), sebuah fakta yang mana 
Perdana Menteri Modi sering tegaskan 
di beberapa acara. Setiap orang adalah 
pemangku kepentingan dan sanitasi 
telah menjadi urusan setiap individu. 
Orang-orang membuat toilet mereka 
sendiri dan memotivasi orang lain; 
beberapa komunitas merencanakan 
kegiatan-kegiatan dan memonitor 
kemajuannya dan beberapa desa 
juga mendeklarasikan diri mereka 
bebas buang air besar sembarangan. 
Bahkan perusahaan-perusahaan NGO, 
masyarakat sipil, berbagai organisasi dan 
berbagai kementerian dan departemen 
kepemerintahan telah memainkan peran 
penting dalam mengatasi masalah ini.

e. evaluate
Seiring kemajuannya mulai melampaui 
harapan, banyak yang mempertanyakan 
kebenaran angka kemajuan dari SBM. 
Oleh karena itu, menjadi lebih penting 
untuk mendorong pihak ketiga yang 
memantau untuk memperkuat kredibilitas 
dan menjaga para sukarelawan tetap 
termotivasi. Organisasi-organisasi 
seperti Bank Dunia, UNICEF, BMGF 
dan WHO telah melakukan beberapa 
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Swachh SurVekShan, inisiatif yang dijalankan oleh Menteri Urusan Perumahan dan 
Perkotaan sejak tahun 2016, merupakan survei sanitasi dan kebersihan kota terbesar di 
dunia. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong partisipasi penduduk dalam skala besar dan 
membangunkan kesadaran di seluruh lapisan masyarakat. Sejauh ini, inisiatif ini telah berperan 
sangat penting dalam meningkatkan penyampaian pelayanan kepada para penduduk dan 
mewujudkan kota-kota yang lebih bersih dengan perubahan perilaku yang positif.

toP 5
of

inDia
(2019)

cleanest cities
1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi

cleanest states
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Gujarat

swachhbharaturban.gov.in
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penilaian tentang cakupan sanitasi dan 
penggunaan, kisah sukses dan bidang-
bidang peningkatan, serta dampak 
kesehatan, ekonomi dan sosial dari SBM. 
India telah menjadi laboratorium sanitasi 
global.

F.  FolloW through
Di saat seluruh wilayah mendeklarasikan 
diri mereka ODF pada tanggal 2 Oktober 
2019, Perdana Menteri Modi menyebutkan 
bahwa hal tersebut hanya sebuah 
tonggak keberhasilan namun bukan garis 
finish. Masih ada fokus yang kuat dalam 
memastikan bahwa sikap-sikap ODF tetap 
dilanjutkan dan tidak ada yang tertinggal. 
DDWS baru-baru ini menerbitkan 
strategi sanitasi 10 tahun ke depan yang 
mengartikulasikan tujuan berubahnya 
ODF menjadi ODF Plus, tujuan yang lebih 
luas dalam mencapai kebersihan secara 
menyeluruh di desa-desa India.

Pemerintah India juga terus 
melanjutkan upayanya untuk memberikan 
pelayanan-pelayanan dasar kepada 
para penduduknya. Dalam pidato Hari 
Kemerdekaan PM Modi yang pertama, 

sang PM mengumumkan sebuah 
tujuan yang lebih ambisius – dalam 
menyediakan pasokan air ke seluruh 
rumah pada tahun 2024. Sejalan dengan 
tujuan ini, Misi Jal Jeevan sedang 
dirancang untuk juga berkontribusi, 
berdasarkan kebijakan implementasinya. 
Diharapkan target ini akan dicapai 
dengan sukses!

atas: Beberapa duta besar India di seluruh dunia telah menyelenggarakan gerakan kebersihan demi mendukung dan 
mempromosikan SBM. Para sukarelawan dari misi diplomatik India di Bali, Indonesia, memunguti sampah selama acara 
gerakan kebersihan di sebuah pantai disana; kanan: Para sukarelawan dari kedutaan India di Havana, Kuba, setelah 
menyelenggarakan acara gerakan kebersihan

Parameswaran Iyer adalah Sekretaris 
Kementerian Air Minum dan Sanitasi 
dan kini memimpin Misi Swachh 
Bharat andalan ini. Seorang perwira 
IAS angkatan tahun 1981, ia kemudian 

bergabung dengan Bank Dunia pada tahun 2009 setelah 
sebelumnya juga bekerja di Vietnam, Cina, Mesir dan 
Lebanon.

objectiVeS 
achieVed

Total individual toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total individual toilets

101,926,000

Community and public toilets

552,692

Toilets built in 2019-20

1,587,617

Total cities declared free from 
open defecation

4,320

Total oDf Villages

603,175

•	 Terinspirasi oleh 
SBM, Nigeria telah 
mengumumkan 
kampanye-kampanye 
melarang membuang air 
besar terbuka nasional.

•	 Selanjutnya, mengakui 
dampak massa 
terhadap SBM, Yayasan 
Bill & Melinda Gates 
menganugerahkan 
Penghargaan Global 
Goalkeeper kepada PM 
Narendra Modi.

Global Impact 
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Pengusaha
Perjuangan Seorang

Satu organisasi zaman baru, telah untuk pertama kali, telah menciptakan sebuah 
lingkungan baru dalam melakukan bisnis pintar di india dengan berfokus pada 

penyediaan solusi-solusi inovatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi negara 
ini, ungkap para mentor start-up, tn Hari dan MS Subramanian
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bayangkan sebuah 
skenario di mana seorang 
petani di desa terpencil 
India mendapatkan 
kemampuan untuk 

memeriksa kualitas tanah di 
ladangnya dan menerima ramalan 
cuaca spesifik sebelum melakukan 
pembenihan atau pelacakan 
terhadap ternak dari jarak jauh 
dengan menggunakan ponsel. 
Menariknya, dengan semakin 
munculnya teknologi ponsel 
canggih di negara ini dan ditambah 
dengan dorongan dari startup 
pertanian yang inovatif, hal ini tidak 
lagi menjadi hal yang tidak mungkin. 

Dan bidang pertanian bukan hanya 
merupakan bidang yang masalah-
masalah mikronya coba di selesaikan 
oleh startup-startup berbasis 
teknologi di India. Bagaimanapun, 
hingga saat ini, kebanyakan generasi 
pertama dari para pengusaha India 
menghindar untuk menyelesaikan 
masalah-masalah lokal dan lebih 
senang bekerja untuk menciptakan 
teknologi-teknologi canggih lain. 
Seseorang dapat mengairkan hal 
ini dengan kurangnya dana yang 
masuk, akibatnya kebanyakan 
bisnis yang dibangun berfokus 
dalam menyelesaikan masalah yang 
mampu dengan cepat menghasilkan 

Perdana Menteri 
Narendra Modi sedang 
memberi pidato pada 
pertemuan acara 
peluncuran Start-
Up India, sebuah 
inisiatif yang didanai 
pemerintah untuk 
mendukung bisnis 
zaman baru negara ini
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mereka aliran dana positif. Solusi-
solusi terhadap masalah-masalah 
lokal juga membutuhkan perubahan 
dalam perilaku-perilaku para 
konsumen dan perubahan seputaran 
harga terjangkau. Pada umumnya, hal 
ini membutuhkan periode perubahan 
yang lebih lama dan pengadaan dana 
awal yang besar. Hal ini mengundang 
para investor dengan kantong-
kantong tebal dan serta keberanian 
yang besar. Mengingat ukuran 
peluang pasar yang kecil di India, 
para investor-investor tersebt tidak 
mempertimbangkan India.

Pergeseran Besar
Bagaimanapun, BRICS, sebuah 
singkatan yang dibuat pada 
tahun 2006 (Afrika Selatan 
ditambahkan pada tahun 2010) 

Para pengusaha dan perusahaan zaman baru india 
sedang memberdayakan banyak komunitas dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang umumnya 
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari

•	 Lebih dari 18 persen dari 
total startup di India kini 
memanfaatkan teknologi 
canggih. Jumlah ini mencakup 
8 persen dari startup yang 
dimulai pada tahun 2014, dan 
telah menyaksikan tingkat 
pertumbuhan tahunan sebesar 
40 persen

•	 Startup-startup India telah 
menciptakan sekitar 60,000 
lapangan kerja langsung 
dan 130 ribu hingga 180 ribu 
lapangan kerja langsung di 
negara ini

•	 India memiliki jumlah modal 
perusahaan terbesar ketiga di 
dunia. Hal ini diproyeksi akan 
meningkat empat kali lipat 
pada tahun 2025.

•	 Dari sekitar 9,000 startup yang 
didirikan di India hingga tahun 
2019, 1,050 diantaranya adalah 
teknologi kesehatan dan 20 
teknologi pertanian; 18 persen 
dari startup ini memanfaatkan 
teknologi kecerdasan buatan, 
blockchain, BigData, robot, dll

Inovasi dalam 
negeri

start-uP structure

Source: Nasscom

untuk merefleksikan kekuatan Brasil, 
Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan 
– sebuah asosiasi dari lima negara 
berkembang yang akan membentuk 
kembali perekonomian dunia – 
memicu pergeseran pada kegiatan 
dan kekuatan ekonomi dari negara-
negara maju ke negara-negara 
berkembang. Hal ini mengubah 
pandangan dunia terhadap ukuran 
dan potensi dari kekuatan para 
konsumen India. Sebuah pergeseran 
yang menghadirkan peluang yang 
besar untuk pusat – peluang-peluang 
dalam skala yang telah membentuk 
takdir-takdir dari negara-negara 
Eropa setelah revolusi industri 
atau AS, setelah Perang Dunia 
II. Pergeseran ini memaparkan 
potensi makroekonomi India ke 
dunia dan berinvestasi dalam kisah 
pertumbuhan India telah menjadi 
tesis investasi baru bagi para 
venture capital dan perusahaan-
perusahaan hedge fund, sehingga 
memicu startup, yang, menggunakan 
teknologi yang dimulai dengan 
berfokus dalam menyelesaikan 
masalah-masalah lokal. Dengan 
kata lain, tatanan dunia baru telah 
muncul!

PemBatas Baru
Berbagai solusi yang disediakan 
oleh program-program dari Uni 
pemerintah seperti Start-up India 
dan Digital India mendukung para 
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pengusaha zaman baru untuk 
berinovasi lebih pintar dan lebih 
efektif lagi. Sebuah contoh yang 
tepat di India adalah India Stack 
yang telah menjadi platform yang 
mendasar bagi pertumbuhan dari 
Digital India. Sebuah rangkaian API 
yang terus berkembang, India Stack 
memberikan sebuah infrastruktur 
teknis dan kolaboratif di mana 

para perusahaan teknologi dan 
pemerintah dapat berkembang dan 
berinovasi. India Stack juga kini 
mendemonstrasikan bagaimana 
sebuah jaringan profesional di 
negara ini kini mampu mereplika 
apa yang Opens Source (sebuah 
perusahaan pengamanan dunia 
maya multinasional) capai 20 tahun 
lalu di Palo Alto. Dengan fokus pada 

inklusi keuangan, yang juga, 
membawa mereka yang 
tidak memiliki rekening 
bank ke sistem perbankan 
resmi, telah menjadikan 
infrastruktur pembayaran 
India, UPI atau Pembayaran 
Antarmuka Terpadu, sebuah 
sukses besar. 

Penggunaan teknologi yang kreatif dapat 
mengatasi banyak masalah mendasar 

serta menambal kebocoran dan inefisiensi 
dalam sistem yang ada, sebagaimana yang 

didemonstrasikan oleh aadhaar

Self certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

Patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%
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berbagi tumpangan), Swiggy 
(platform pemesanan dan 
pengantaran makanan) dan 
Urbanclap (menawarkan pelayanan 
domestik dan gaya hidup) tidak 
hanya memenuhi kebutuhan 
konsumen di perkotaan tetapi juga 
membantu menciptakan sebuah 
tingkat bidang permainan bagi 
para pengusaha-pengusaha yang 

solusi lain
Para pengusaha zaman baru telah 
menciptakan sebuah ekosistem 
kewirausahaan mikro secara 
menyeluruh. Para pengusaha ini 
memiliki potensi untuk mengubah 
paradigma dan lanskap pekerjaan di 
negara ini jika dikelola dengan benar. 
Sebagai contohnya adalah startup 
Bigbasket, salah satu toko makanan 
dan grosir online terbesar di India. 
Bigbasket tidak hanya menawarkan 
pelayanan kepada para pelanggan 
di kota, startup ini juga terhubung 
erat dengan hampir 10,000 petani 
dan memberikan mereka pendidikan 
tentang praktik-praktik pertanian 
ilmiah, dan, dalam prosesnya, mampu 
memperbaiki mata pencaharian 
mereka.

Demikian pula, banyak 
platform teknologi dalam negeri 
lainnya seperti Ola (perusahaan 

Searah jarum jam dari atas: Bhavish Aggarwal, CEO dan salah 
satu pendiri dari ANI Technologies, para pemilik pelayanan Ola; 
Salah satu pendiri Zomato Deepinder Goyal/CEO (Kiri) dan Pankaj 
Chaddah/COO di kantor mereka di Gurgaon; Salah satu pendiri 
UrbanClap, Abhiraj Bahl, Varun Khaitan dan Raghav Chandra
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lebih kecil, menciptakan lapangan 
pekerjaan dan memberi penghasilan. 
Di bidang perjalanan dan pariwisata, 
startup online Tripadvisor dan 
Zomato, dengan mengejutkan, telah 
meningkatkan kemudahan dalam 
menemukan tujuan wisata dan 
restoran yang kurang dikenal.

Hasil utamanya adalah bahwa para 
pengusaha dan perusahaan zaman 
baru ini tidak hanya menawarkan 
pelayanan pintar; mereka juga 
memberdayakan berbagai komunitas 
dan menyelesaikan masalah yang 
banyak orang hadapi dalam kehidupan 
sehari-hari. Tidak mengejutkan jika 

kebanyakan institusi pendidikan 
kini memiliki sel-sel pengusaha 
dan para mahasiswa telah mulai 
mendalami kewirausahaan 
bahkan sebelum mereka lulus. 
Tidak ada keraguan bahwa 
sejarawan bisnis masa depan 
akan merujuk pada dedake ini 
sebagaimana tak hentinya aliran 

kewirausahaan di India saat ini!

T N Hari adalah seorang penasihat dan 
mentor bagi sejumlah pengusaha dan pendiri 
startup muda. Ia juga merupakan seorang 

Penasihat Strategis di Fundamentum (Dana pertumbuhan 
yang didirikan oleh para ahli di bidang Startup India). Ia juga 
mengepalai divisi HARI di Big Basket dan kini dikenal sebagai 
‘startup HR guy’.

MS Subramanian baru-baru ini memimpin 
bidang fungsi analitik di Bigbasket. Ia 
memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun 
dalam bidang kepemimpinan analitik. Ia 

merupakan seorang pembicara ulung dalam dunia industri 
dan forum-forum akademis dan juga merupakan seorang 
ahli analitik.

Pusat Start-up india merupakan sebuah 
platform bagi seluruh pemegang saham 

dalam ekosistem startup untuk berinteraksi 
satu sama lain dan membentuk berbagai 

kemitraan yang sukses

kiri ke kanan: 
Clementine Chambon 
dan Amit Sarogi, para 

pendiri startup, OORJA; 
Para pendiri Bigbasket 

yang berbasis di 
Bengaluru yang memiliki 

delapan juta pelanggan 
di 25 kota India
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Keindahan arsitektur yang 
menakjubkan dari Ugrasen ki Baoli 
(juga dikenal dengan nama Agrasen 
ki Baoli) di jantung kota New Delhi 
merupakan satu dari 10 situs wisata 

terbaik di kota tersebut. Baoli (sumur tangga) 
yang berasal dari abad ke-14 dengan tiga lantai 
tersebut dan 108 anak tangga bukan hanya 

merupakan sebuah tempat wisata populer tetapi 
juga merupakan sebuah sistem konservasi air 
India.

Jika seseorang mencari tahu sejarah 
peradabannya, akan terlihat bahwa pemukiman 
manusia pertama dekat letaknya dengan badan 
air. Lambat laun, orang-orang mulai menyebar 
ke berbagai wilayah daratan, yang memiliki 

Chand Baori (sumur tangga), yang 
berlokasi di desa Abhaneri di 
Rajasthan, terlentang sepanjang 
hampir 100 kaki ke bawah tanah dan 
karena ini, menjadikannya salah satu 
sumur terdalam di negara ini

Sumur, sumur tangga dan waduk di zaman india kuno bukan hanya merupakan 
sumber mata air tetapi juga merupakan sebuah bagian dari jaringan teknik 

pelestarian air alami yang lebih besar. Sementara teknik-teknik ini dapat dihidupkan 
kembali untuk mengurangi kelangkaan air di wilayah perkotaan saat ini, teknik-teknik 

ini juga mampu menginspirasi ide-ide keberlanjutan modern 

oleh VikraMjit singh rooprai

tetesnya berharga
membuat SetiaP
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Jika kita dapat membuat sebuah jaringan lubang 
resapan air yang direncanakan dengan baik dan 
terhubung ke akuifer bawah tanah, kita dapat 
membantu meningkatkan tingkat air bawah 
tanah di kota mana pun

bekerja pada alternatif lain – membangun 
anak tangga untuk mencapai permukaan air. 
Sebuah contoh dari hal ini dapat dilihat pada 
Rajon ki Baoli di New Delhi. Sumur-sumur 
tangga ini bukan hanya merupakan sebuah 
tempat untuk mengambil air dan melakukan 
aktivitas sehari-hari, tetapi juga merupakan 
tempat di mana orang-orang berkumpul 
untuk beristirahat selama musim panas yang 
menyengat. Untuk mendapatkan manfaatnya 
secara optimal, sumur-sumur air ini mulai 
diselaraskan sedemikian rupa sehingga area 
yang lebih dalam dari sumur tangga ini (tangki) 

sumber air alternatif. Seiring berjalannya 
waktu, orang-orang mulai mengetahui bahwa 
air tidak hanya mengalir di permukaan tetapi 
juga mengalir di bawah kaki mereka. Mereka 
kemudian mulai mengembangkan seni 
menggali sumur. 

lahirnya Baoli
Seiring berlalunya waktu, bagaimanapun, 
orang-orang di zaman kuno India menyadari 
bahwa mengambil air dari sumur akan 
menjadi aktivitas yang melelahkan ketika 
populasi semakin tumbuh. Jadi, mereka 
memikirkan konsep alternatif 
seperti roda Persia, di mana 
susunan katrol, roda dan ember 
dibuat dan memudahkan 
aktivitas mengambil air dari 
sumur yang dalam. Setelah itu, 
di abad pertengahan India, para 
arsitek dan insinyur mulai fokus 

Pahatan dan 
tangga ikonik 
di sepanjang 
jalan menuju 
sumur tangga 
Dada Hari Baoli 
di Ahmedabad, 
Gujarat



|  46  |

Warisan

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

Zaman dahulu, tukang 
batu umumnya membuat 

sebuah cincin kayu 
dan menempatkannya 

di permukaan tanah, 
di mana penggalian 

akan dilakukan. Mereka 
kemudian akan mulai 

menggali dan perlahan 
tapi pasti lubang pun 

terbentuk, cincin tersebut 
nantinya ditekan lebih 
ke dalam. Mereka akan 

menambahkan cincin lain 
di atas cincin sebelumnya 

atau serangkaian batu 
bata ataupun batu, yang 

memastikan bahwa 
dinding sumurnya tidak 

roboh ketika para tukang 
batu menggalinya. Setelah 

kedalaman air dicapai, 
para tukang batu akan 

mengambil ember berisi 
air yang dicampur lumpur 

dan melemparkannya 
di tanah sekitar sumur. 

Hal ini diulang beberapa 
kali, dan nantinya sumur 

akan mengembangkan 
rongga besar, yang 

akan diisi ulang oleh 
air bawah tanah, hujan, 

mencapainya melalui 
area tangkapan di sekitar 

sumur via saluran kecil. 

Bagaimana 
sumur-sumur 

ini digali di 
zaman lalu?

tetapi mengarah ke selatan, sementara anak-
anak tangganya turun dari utara. Hal ini 
sangat membantu mengingat wilayah India 
di belahan bumi, sinar matahari tidak akan 
mencapai permukaan air di tangki. Hasilnya, 
suhu air dan bilik di sekitar air selalu lebih 
dingin dari permukaan di atas. 

sumur Dan tangki
Manajemen air kuno India tidak hanya 
terbatas pada baoli saja. Terdapat juga 
tangki (kund) dan bendungan pintu air. 
Faktanya, tempat-tempat suci keagamaan, 
yang sering dikunjungi oleh ratusan umat 
semuanya memiliki sebuah kund, sumur 
tangga atau setidaknya sebuah sumur 
yang melekat padanya. Bahkan hari ini, 
para umat beragama di biara-biara serupa 
berbaris untuk mengambil air dari sumber-
sumber suci tersebut dan membawanya 
pulang ke rumah-rumah mereka sebagai 
tanda keberkatan. 

Bantuan Dari masa lalu 
Semakin berkembangnya peradaban, 
penggunaan tangki dan baoli pun semakin 
dikurangi. Saluran-saluran pipa mulai 
mencapai rumah-rumah kita dan air pun 
tersedia dengan mudah. Saat kita mulai 
mengabaikan sumber mata air alami, air 
tergenang di danau, kolam, baoli dan 
sumur tidak didaur ulang dalam waktu 
yang lama dan akibatnya, ganggang dan 
bakteri berbahaya pun mulai tumbuh. 

atas: Sumur tangga Adalaj-
Ni-Vav yang dibuat terang 

selama ‘Perayaan Air’ di 
Adalaj di Gandhinagar, 

Gujarat

bawah: Panna Meena Ka 
Kund, sumur tangga kuno 
yang indah di Amer, dekat 

Jaipur, Rajasthan
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Baoli (sumur tangga), bukan hanya 
tempat untuk mengambil air tetapi juga 

tempat bagi perkumpulan penduduk 
selama musim panas

Vikramjit Singh Rooprai merupakan seorang aktivis 
warisan budaya dan seorang pendidik. Ia telah 
mengarungi monumen-monumen India utara untuk 
mempromosikan warisan yang kaya dari negara ini. Ia 

telah membangun beberapa laboratorium warisan budaya di berbagai 
sekolah dan ia kerap kali dijumpai sedang membimbing anak-anak muda 
untuk mengembangkan pemikiran baru dalam memandang masa lalu. 

Kita harus mengerti bahwa kebanyakan 
struktur air abad pertengahan kita 
terhubung via akuifer bawah tanah. 
Membuat polusi pada salah satunya akan 
mempengaruhi segala hal di sekitarnya. 
Di waktu yang sama, jika kita dapat 
membersihkan satu sumur atau baoli, 
hal ini akan memberikan dampak positif 
terhadap struktur-struktur air dan air di 
permukaan tanah terdekat.
Jika kita mengisi ulang satu baoli, 
beberapa baoli terdekat lainnya juga akan 
mendapatkan air mereka kembali. Jadi, 
jika kita dapat membuat sebuah jaringan 
lubang resapan air yang direncanakan 
dengan baik dan terhubung ke akuifer 
bawah tanah, kita dapat membantu 
meningkatkan tingkat air bawah tanah 
di kota mana pun. Saat ini, ketika 

India mengalami kelangkaan air, kita dapat 
mengambil pelajaran dari baoli yang menyorot 
kebijaksanaan tradisional dan dapat bertindak 
sebagai buku panduan terhadap pelestarian 
air. Sudah saatnya kita mengadopsi metode-
metode lama dengan teknologi yang baru dan 
mulai menyelamatkan planet tercinta kita ini.

atas: Dhabhai Kund, 
sumur tangga terbesar di 

Bundi, Rajasthan

kanan: Gandhak ki Baoli 
adalah sumur tangga dari 

abad ke-16 di Mehrauli, 
New Delhi
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Film yang didasarkan tentang olahraga umumnya terasa menghibur, menginspirasi dan 
menyenangkan. Film-film ini tidak hanya mempromosikan olahraga-olahraga tertentu 
namun juga memastikan bahwa para legenda olahraga terkait tidak akan terlupakan

oleh aarti kapur singh

permainan
AKsI
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Kisah dari seorang pejuang 
yang menang melawan 
segala rintangan telah selalu 
menginspirasi umat manusia. 
Hasrat untuk menggapai 

kesuksesan, berbagai perjuangan 
dalam perjalanannya, dan pada 
akhirnya kegembiraan ketika mencapai 
kemenangan telah menjadi alur cerita 
paling populer yang pernah ada.

Baru-baru ini, industri film Hindi telah 
membuat percobaan dengan film-film 
yang berhubungan dengan olahraga. 
Dangal, Bhaag Milkha Bhaag, MS Dhona: 
The Untold Story, Mary Kom, Azhar dan 
Soorma merupakan beberapa dari film-
film biografi yang telah dirilis selama 
beberapa tahun yang lalu. Kesuksesan 
finansial serta kesuksesan kritik dari 
proyek-proyek film tersebut telah 
mendorong lebih banyak sutradara untuk 
menggiati genre film ini.

skor yang terus meningkat
Film-film yang berkisah tentang 
olahragawan memungkinkan para 
sutradara untuk menggabungkan 
tiga bahan utama dalam film: drama, 
euforia dan aksi atau heroisme, selain 
mendapat keuntungan dari ketenaran dan 
penggemar yang mengikuti subjeknya. 
“Kisah olahraga cocok bagi momen-

momen yang menegangkan. Bagi 
seorang sutradara, mudah untuk memilih 
seorang karakter, mempertunjukkan 
usahanya melalui latihan fisik yang 
kuat, menambahkan rasa jingoisme 
dan pada akhirnya sebuah film olahraga 
dengan daya tarik level massa pun siap,” 
kata Tigmanshu Dhulia, yang menjadi 
sutradara film Paan Singh Tomar (2012) 
yang mengisahkan kehidupan seorang 
tentara yang pada akhirnya beralih 
menjadi olahragawan. “Film-film olahraga 
dibuat karena karakter utama telah 
dikenal oleh banyak orang, namun belum 
menyandang status bintang. Unsur 
ini yang membantu memasarkan film 
tersebut. 

Sebagaimana olahragawan india terus menggapai kemenangan 
dalam bidang tersebut, para sutradara juga mendapatkan lebih 

banyak opsi untuk menarasikan kisah-kisah mereka

Ranveer Singh (kiri) 
sepenuhnya siap 
untuk memerankan 
legenda kriket India, 
Kapil Dev (kanan) 
dalam sebuah film 
yang menceritakan 
kisah sukses sang atlet
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Keuntungannya barangkali juga 
terletak pada kisah-kisah unik dari 
berbagai kepribadian yang menunggu 
untuk diceritakan. Kisah-kisah yang 
hadir dan promosinya difokuskan pada 
rasa ingin tahu terhadap kehidupan 
dari seseorang yang pernah atau sudah 
terkenal. Jika belum terkenal, film-film 
ini akan membantu menceritakan kisah 
dari legenda-legenda nyata tersebut. 
“Penonton bioskop dalam hal ini dianggap 
bak pahlawan-pahlawan khusus. Inilah 
alasan mengapa para bintang seperti 
Salman Khan dan Rajinikanth begitu 
terkenal, karena mereka dipertunjukkan 
telah melakukan prestasi yang luar biasa di 
film-film mereka. Jadi, ketika cerita-cerita 

mereka ditransisikan ke layar lebar, sikap 
heroisme mudah untuk direplika,” jelas 
aktor Harshvardhan Kapoor, yang bersiap 
untuk memerankan pemenang medali 
emas Olimpiade di bidang menembak, 
Abhinav Bindra dalam film biografinya. 
Aktor Parineeti Chopra yang bersiap 
untuk memerankan ace badminton, 
Saina Nehwal dalam film biografi sang 
atlit yang berjudul Saina, setuju dengan 
pendapat Hashvardhan tersebut. “Saina 
telah mencapai banyak hal di usianya 
yang masih muda dan kisahnya sungguh 
menginspirasi saya.” Ucap Chopra. 

Faktor lainnya yang membantu 
menenarkan film olahraga adalah 
asal-muasal sang olahragawan yang 

kiri: Rakeysh 
Omprakash Mehra 
selama acara 
promosi filmnya, 
Bhaag Milkha Bhaag, 
yang mengisahkan 
kehidupan dari Milkha 
SIngh, seorang atlet 
pelari terkenal India.

kanan: Artis Priyanka 
Chopra Jonas (kanan) 
memerankan petinju 
Olimpiade, Mary 
Kom (kiri) dalam film 
biografi sang atlet
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Aktor Sushant Singh 
Rajput (kiri) bersama 
atlet kriket India, MS 
Dhoni (kanan).

Bollywood dipenuhi dengan kisah-kisah 
di luar kisah romantis dan pembalasan 
dendam. Kami telah menghilangkan 
pola dasar tersebut dan kini, kami mulai 
mengurangi membuat film dengan 
tema-tema monokromatik. Juga, film-film 
kami harus mewakili topik-topik berbeda 
yang terjadi di masyarakat umum dan 
sebagaimana India menerima olahraga-
olahraga selain kriket sebagai pilihan 
karir, banyak orang kini menjadi lebih 
bersemangat untuk melihat lebih banyak 
kisah-kisah sukses di bidang ini,” kata 
Andhare. 

“Para penonton kini telah berevolusi 
dan hanya ingin menonton konten-
konten yang segar. Orang-orang juga 
kini menjadi semakin lebih sabar dalam 
kreativitas dan mencari ide-ide yang 
lebih cemerlang, terlepas siapa pun 
pemerannya,” kata Rakeysh Omprakash 
Mehra, yang menjadi sutradara film Bhaag 
Milkha Bhaag. 

muncul dari orang biasa namun memiliki 
semangat dan ketabahan yang luar 
biasa. Kisah-kisah terkait pastinya 
menyenangkan. “Mary Kom merupakan 
seorang anak perempuan biasa sampai 
ia mulai memenangkan banyak medali. 
Para penonton akan semakin mengakui 
keadaan dan perjuangannya. Dan pada 
akhirnya, harapan muncul di benak para 
penonton jika seorang dari kalangan 
biasa seperti Mary Kom bisa menggapai 
kesuksesan, mengapa kita tidak!” kata 
Ajit Andhare, kepala operator Viacom19 
Motion Pictures, yang telah membantu 
beberapa proyek tentang olahraga-
olahraga India.

cita rasa Baru
Ada juga pendapat terkait mengubah rasa 
dari penonton sinema India yang terus 
berevolusi dan rasa dari film-film olahraga 
yang segar dibandingkan dengan film-
film dengan genre lainnya. “Baru-baru ini 
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

Saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
saina nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach syed Abdul rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

Shabash mithu
This is a biopic of mithali raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the Pullela gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

dhyan chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

PV Sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

Pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

murlikant Petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

Film Iqbal mengisahkan tentang kehidupan dan perjuangan dari Baba Sidhaye, atlet kriket tuna 
wicara dan tuna rungu pertama di India

Film-film tentang olahragawan 
memungkinkan para sutradara 

untuk menggabungkan tiga bahan 
penting: drama, euforia dan aksi 
atau heroisme, selain mendapat 
keuntungan dari ketenaran dan 

penggemar yang mengikuti subjeknya
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kiri: Artis Taapsee Pannu 
(kiri) dan Bhumi Pednekar 

memerankan atlet 
penembak jitu Chandro 

dan Prakashi Tomar di 
film Saand Ki Aankh.

kanan: aktor-aktor India 
(dari kiri) Angad Bedi, 

Diljit Dosanjh dan Tapsee 
Pannu selama acara 

promosi film Soorma, film 
biografi dari atlet hoki 
India, Sandeep Singh.

akhir yang Bahagia
Pada akhirnya, faktor merasa puas 
terhadap bidang olahraga yang 
membuat film-film tentang mereka 
lebih menarik. Sebuah kemenangan 
yang layak adalah apa yang setiap 
sutradara impikan. Kemenangan 
merupakan sebuah hal yang penting 
bagi sebuah film olahraga, yang 
membuat para penonton saling terlibat 
dalam tingkatan emosional tertentu. 
Pada tahun 2001, ketika Lagaan – 
sebuah film tentang olahraga, meskipun 
bukan sebuah film biografi – dirilis, para 
penonton sinema bersorak di akhir film 
tersebut. 

Sebagian besar sutradara 
mengatakan bahwa terdapat bagian dari 
cerita dari kehidupan sang atlet yang 
tidak diketahui banyak orang. 

Ketika para olahragawan India terus 
mencapai kesuksesan di bidangnya 
masing-masing, para sutradara juga 

terus mendapatkan opsi lebih banyak 
untuk menarasikan kisah-kisah mereka. 
Film bergenre olahraga memiliki 
kemampuan untuk menyorot tantangan 
banyak sering dihadapi oleh massa, 
meskipun dengan cara yang menghibur. 
Film bergenre olahraga juga berdiri 
untuk nilai-nilai seperti kebebasan, 
ketahanan dan semangat yang tak 
putus. Film olahraga yang dirangkum 
dengan baik akan memberikan sensasi 
tersenderi sekaligus menyampaikan 
kebijaksanaan. Film dengan genre ini 
juga membantu dalam promosi olahraga 
dan menginspirasi ribuan pemuda untuk 
mengejar karir di bidang yang sama. 

Aarti adalah seorang penulis independen 
dengan pengalaman hampir dua dekade di 
berbagai media. Setelah memperoleh gelar 
dokter di bidang studi film, ia kini menggeluti 

hobinya berkeliling dunia. Ia menulis tentang masakan, 
kemewahan, film, kebugaran dan selebriti.
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tidak seperti makanan pada umumnya, penghidangan Bohri dimulai 
dengan hidangan penutup. Dipengaruhi oleh selera, rasa dan praktik 
kuliner dari gujarat serta wilayah timur tengah, kuliner Bohri akhirnya 
terus mendapat penggemar di dunia gastronomi india

tradisi
oleh Munaf kapadia 

sePIrInG

The aromatic Pakki Murgh 
Biryani. A preparation of 

marinated chicken which 
is then cooked with rice in 

a dough-sealed vessel
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 bawah: Sebuah 
hidangan kontemporer 

di Dabba Gosht yang 
ikonik – sebuah 

kelezatan yang langka, 
lezat yang hampir 

tidak ditemukan di luar 
rumah-rumah komunitas 

Bohri

kanan: Lagan Ini Seekh 
yang lezat – Sebuah 

hidangan Bohri yang 
populer yang dibuat 

dengan daging kambing 
cincang yang diasinkan

Ketika saya berusia 10 
tahun, saya ditanya 
oleh teman sekelas saya 
tentang agama apa 
yang saya anut. Saya 

menjawab bahwa saya seorang Muslim 
Bohri. Teman sekelas saya ingin tahu 
lebih jauh dan bertanya apa yang 
saya maksud dengan Muslim Bohri, 
tetapi saya tidak tahu lebih jauh. 
Ketika saya pulang ke rumah sore itu, 
untuk pertama kalinya saya mulai 
menanyakan pertanyaan-pertanyaan 
langsung kepada orang tua saya 
tentang akar dari komunitas saya. 

Sepanjang waktu saya beranjak 
dewasa, saya bertanya-tanya mengapa 
identitas, budaya dan kuliner kami 
masih menjadi misteri bagi banyak 
orang. Khususnya masakan kami yang 
memiliki beberapa kesamaan dengan 
selera orang Gujarat, tempat di mana 
nenek moyang kami pertama kali 
menetap, dan memasukkan hidangan-
hidangan yang populer bersama 
komunitas-komunitas Muslim India 
lainnya, yang memiliki identitas 
mereka sendiri.

Dalam komunitas Bohri, 
hidangannya dimulai dengan makanan 
penutup, diikuti dengan hidangan 
pembuka kecil dan kemudian hidangan 
utama. Orang-orang Bohri makan di 
sebuah piring pelat baja dengan lebar 
3.5 kaki yang disebut dengan thaal 
di mana di sekeliling piring (sekitar 
tujuh hingga delapan) orang akan 
makan, di lantai, bahu-membahu. 
Adalah pengalaman yang sangat lokal 
di mana kami membagi bagian dari 
thaal (secara kiasan) menjadi beberapa 
potongan, seperti potongan pizza, 
dan memanjakan diri kami dengan 
masakan yang disajikan di tengah-
tengah piring ini. Sebelum makan-
makan dimulai, thaal yang lebih 
kecil yang berisi beberapa bumbu 
dan namak dani (wadah kecil garam) 
diletakkan di tengah thaal besar.
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Sebelum hidangan pertama 
dimulai, orang paling muda yang 
akan makan di sebuah thaal 
diutamakan untuk mengambil 
namak daani dan menawarkan 
garam ke yang lainnya. Ide di balik 
memulai makan dengan mencicip 
garam terlebih dahulu bisa 
dikaitkan dengan proses penghilang 
bakteri di tubuh tetapi hal yang 
lebih penting adalah kemampuan 
garam untuk mengaktifkan selera 
kita sebelum memulai makan!

Setelah proses mencicip 
garam ini, kami menganggap akan 
mendatangkan pertanda baik jika 
kita memulai makanan dengan 
hidangan nasi manis yang disebut 
sodannu (100 butir beras). Dimasak 
dengan ghee (mentega khusus), 
hidangan harum ini mewakili 
tradisi kharaas-meethas Bohri, di 
mana kami menggantikan hal yang 
gurih dengan hal yang manis. Hal 
ini dilakukan untuk secara terus 

menerus mengatur ulang selera dan 
memastikan bahwa setiap hidangan 
dikemas dengan cita rasa!

Bohri thaal lainnya, 
menggantikan sodannu atau 
melanjutkannya dengan es krim 
atau souffle. Kemudian dilanjutkan 
dengan hidangan pertama dari 
starter (atau kharaas) – yang 
biasanya adalah sepiring daging 
kambing asap kheema patti 
samosas (daging cincang asap 
beraroma yang diisi dengan 
pastry filo yang dibungkus 
dengan tangan). Kami selalu 
memperlakukan makanan kami 
dengan sangat serius; sebuah 
fakta yang dibuktikan ketika Anda 
melihat satu anggota komunitas 
Bohri yang tulen memeras beberapa 
tetes dari lemon ke sebuah samosa 

Searah jarum jam dari kanan 
atas: Daging kambing Raan, 

hidangan nyata di antara banyak 
hidangan Bohri; Malai Khaja, 

sebuah kue pastry otentik 
berisi krim susu segar; Sebuah 

hidangan otentik dari Dabba 
Gosht yang lezat

Kebaktian spiritual dari 
kepercayaan komunitas 
Bohra berakar dari Mesin 
dan Yaman. Sekitar 
tahun 1567 M, misi 
yang komunitas Bohra 
India ikuti hingga saat 
ini, terbagi dari para 
penerusnya di Yaman dan 
kemudian menciptakan 
sebuah tatanan baru 
dari Bohra – Dawoodi 
Bohra, dengan kursi 
kekuatannya di Gujarat, 
India. Kursi mulia Dawoodi 
Bohra sejak saat itu telah 
pindah ke Mumbai di 
mana Syedna (Imam 
Besar) mengelola para 
pengikutnya di seluruh 
dunia. 

Kisah 
abadi
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(sebuah pastry gurih segitiga matang 
yang diisi dengan potongan sayuran 
atau daging) sebelum menggigitnya. 
Alasan logisnya adalah bahwa kadar 
asam pada lemon mampu menjadi 
obat dari asap yang dibawa oleh 
daging tersebut. 

Setelah hidangan kharaas 
berakhir, hidangan meethas 
(hidangan manis) pun disajikan.

Setelah mengatur ulang rasa 
dengan manisan, tibalah raan dalam 
bumbu masala merah – sebuah 
daging kaki kambing, yang direndam 
dalam bumbu selama dua hari. Raan 
adalah santapan umum pada kuliner 
Bohri yang memiliki kepercayaan 
pada cara memasak lambat dengan 
sabar. Raan direndam di dalam pasta 
jahe dan pasta bawang putih klasik 
dengan dhania (ketumbar), jeera 
(jintan), kunyit dan sedikit bumbu 
cabai. Sebelum dihidangkan, Raan di 
rendam lagi selama beberapa jam di 
dalam dadih dan kemudian dimasak 
selama dua hingga tiga jam di atas 
api besar hingga daging kambing 
tersebut terasa lunak di mulut. Raan 
disajikan dengan wafer salli (stik 
kentang) dan hiasan ketumbar. 

Yang terakhir, setelah satu atau 

dua hidangan manisan disajikan, 
jaman atau hidangan utama pun 
disuguhkan. Jaman biasanya berupa 
sebuah dum biryani (nasi dan 
hidangan daging) tradisional yang 
dimasak dengan kentang. Di sebuah 
negara yang luas dan beragam 
seperti India, bisa ditemukan gaya 
memasak yang tidak terhitung, 
masing-masing dengan perbedaan 
dan ketertarikannya tersendiri. 
Bagaimanapun, adalah cara-cara 
tradisional tentang bagaimana 
hidangan ini disajikan yang 
memunculkan perasaan integritas 
budayanya. Rasa keharmonisan 
dan keakraban yang muncul ketika 
berbagi piring makan dengan teman-
teman, keluarga dan kenalan-kenalan 
baru adalah apa yang membuat 
kita ingin merayakan perbedaan 
kita bersama-sama dalam gaya 
yang ikonik! 

Searah jarum jam dari kiri: Keema Samosa yang gurih dan lezat; Aktor Bollywood, Rishi Kapoor sedang menikmati sebuah masakan di 
The Bohri Kitchen (TBK); Munaf Kapadia bersama sang ibu, Nafisa

Munaf Kapadia adalah seorang CEO (Kepala 
Petugas Makan) di Bohri Kitchen, sebuah restoran 
rumahan di mana 14 akan orang disuguhi enam 
hidangan yang menggiurkan. Munaf melepaskan 

Karir Periklanan Online -nya yang telah berlangsung selama 4.5 
tahun untuk mengejar cintanya akan seni-seni kuliner.

Saya memulai usaha 
Bohri Kitchen (TBK) untuk 
memanfaatkan kebiasaan 
budaya masyarakat Bohra 
dan makanan Bohri lezat 

yang ibu saya masak 
untuk mengedukasi dan 
menciptakan kesadaran 

orang-orang tentang 
kuliner sehat dan warisan 

kami yang kaya. Dengan 
pengalaman-pengalaman 

masakan rumah ini, 
fokus kami tidak terletak 

pada jumlah tetapi 
kualitas. Anda tidak dapat 

memesan kursi di Bohri 
Kitchen, Anda hanya perlu 

meminta!

Penghidangan 
global 

Komunitas Dawoodi 
Bohra India adalah sebuah 

kelompok kecil ditambah 
dengan 500 ribu pengikut 

termasuk para diaspora 
yang tersebar di seluruh 

Amerika Utara, Eropa dan 
Asia Tenggara. Jumlah 

total dari komunitas Bohra 
dari keturunan Timur 

Tengah dan Asia Tenggara 
termasuk komunitas 

Bohra India diperkirakan 
mencapai 2 juta anggota. 

Dapur Bohri
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Beberapa danau yang paling indah dan tenang di india kebanyakan terletak di perbatasan timur 
laut negara ini. Mari nikmati padang rumput yang tenang dan indah sebagaimana kami melakukan 
perjalanan ke tujuh wilayah di sana dan membawakan anda, beberapa dari danau paling indah dari 

wilayah tersebut dan keramahan para penduduknya.

tujuh saudara
rAhAsIA dAnAu
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DANAU 
UMIAM
Perairan yang indah yang 
oleh penduduk lokal dikenal 
dengan nama Barapani ini 
merupakan danau buatan 
terbesar di wilayah ini. Di 
pinggiran danaunya 
terdapat Kompleks Olahraga 
Air Umiam, di mana para 
pengunjung dapat menguji 
nyali dengan beberapa 
olahraga petualangan air. 

Tip berkunjung: Danau ini 
berjarak sekitar satu jam 
perjalanan (sekitar 17 km) 
dari ibu kota wilayah ini, 
Shillong melalui Jalan Raya 
Nasional Guwahati-Shillong. 
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D A N A U 
T S o M G o
Juga dikenal dengan nama Danau 
Changu, danau ini merupakan 
danau glasial yang langka di wilayah 
Sikkim Timur. Danau yang dianggap 
keramat oleh penduduk lokal ini 
tetap beku selama musim dingin 
dan menjadi hidup selama musim 
semi dengan bunga-bunga 
bermekaran di sekitarnya.

Tip berkunjung: Ibu kota wilayah, 
Gangtok terletak 38 km (90 menit 
berkendara) dari danau tersebut.
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Danau Umiam, dikenal juga oleh penduduk lokal dengan nama 
Barapani, merupakan danau buatan terbesar di Meghalaya

S A N G E S TA R  T S o
Awalnya dikenal dengan nama Danau Songa-tser dan 
sekarang, Danau Madhuri, merupakan perairan paling 
terkenal di wilayah Tawang, Arunachal Pradesh. Terbentuk 
akibat banjir bandang setelah sebuah gempa bumi di tahun 
1950, danau ini terkenal akan lembah-lembah yang 
mempesona dan pegunungan yang tertutup salju yang 
mengelilinginya. 

Tip berkunjunga: Tawang bisa dicapai dengan perjalanan 
sehari penuh (sekitar 448 km) dari ibu kota wilayah, Itanagar.
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D A w K I
Kota Dawki di Meghalaya terletak di sepanjang 
perairan sungai Umngot, yang secara populer 
dikenal dengan nama sungai Dawki. Meskipun 
bukan sebuah danau, sungai ini layak dimasukkan 
ke dalam daftar karena keindahan pemandangan 
dan perairannya yang sebening kristal. 

Tip berkunjung: Dawki bisa dicapai dengan 
berkendara selama satu setengah jam (83 km) 
dari ibu kota setempat, Shillong.
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D A N A U  L o K TA K 
Terletak di dekat Moirang di Manipur, 
danau ini adalah bagian dari Taman 
Nasional Keibul Lamjao, taman nasional 
apung satu-satunya di dunia. Para 
nelayan hidup di kepulauan apung yang 
dikenal dengan nama phumdis, di gubuk-
gubuk phumsang yang juga merupakan 
pemandangan yang unik di sini.

Tip berkunjung: Berkendara selama 
selama dua jam (sekitar 52 km) dari ibu 
kota Imphal untuk mencapai danau ini.
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D A N A U 
G U R U D o N G M A R
Terletak di ketinggian 17,800 kaki di 
Sikkim, danau ini merupakan salah satu 
danau tertinggi di dunia. Mendapat 
namanya dari Guru Padma-sambhava, 
yang dipercaya sebagai pendiri dari 
Buddha Tibet, danau ini dipuja oleh 
penduduk lokal dan juga para 
pengunjung.

Tip berkunjung: Danau ini dapat dicapai 
dengan berkendara selama delapan jam 
(sekitar 187 km) dari ibu kota wilayah 
Gangtok.
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D A N A U 
C h A N D U B I
Terletak di wilayah Assam, danau 
ajaib ini menandai permulaan 
perbukitan Garo di wilayah 
tersebut. Konon, terbentuk dari 
gempa bumi yang melanda 
wilayah ini, tepi danau Chandubi 
ditutupi oleh hutan subur yang 
merupakan rumah bagi beberapa 
dusun kecil yang tenang dan 
beragam fauna lokal. 

Tip berkunjung: Danau ini 
terletak 64 km (dua jam 
berkendara) dari Guwahati, ibu 
kota wilayah ini.

the dahi handi, observed in Maharashtra around Janmashtmi is a 
traditional Hindu festival that celebrates the birth of lord krishna
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D A N A U 
S o N B E E L
Terletak di wilayah Karinganj, Assam, 
danau Sonbeel merupakan salah satu 
tanah subur terbesar di wilayah 
tersebut. Satu aspek unik dari danau 
ini adalah selama bulan-bulan musim 
dingin, ketinggian air surut dan 
membuat jalan bagi danau-danau 
kecil dan lahan pertanian untuk 
menanam padi.

Tip berkunjung: Ibu kota Dispur 
terletak 326 km (sekitar sembilan jam 
berkendara) dari danau Sonbeel.
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D A N A U 
R U D R A S A G A R
Juga dikenal dengan nama Twijilikma, 
danau ini terletak di Tripura dan telah 
diakui sebagai salah satu wilayah 
penting nasional untuk konservasi dan 
penggunaan berkelanjutan. Sebuah 
fitur menarik dari wilayah ini adalah 
Neermahal, sebuah istana megah yang 
dibangun di tepi sebelah barat danau 
ini dan berfungsi sebagai tempat 
kediaman musim panas bagi kerajaan 
Tripura.

Tip berkunjung: Danau ini terletak di 
Melaghar, 53 km dari Agartala, ibu kota 
Tripura (dibutuhkan waktu sedikit 
lebih dari satu jam untuk mencapai 
danau ini)

Sebenarnya wilayah timur laut terkenal akan musik, tradisi dan budayanya 
– danau-danaunya yang tenang adalah perhiasan tambahan di wilayah ini.
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Pondok ramah 
lingkungan, Auroville, 

dibangun hanya dari 
bahan alami yang 

bersumber secara lokal

Hijau
utoPia

Di auroville, sebuah kota industri global yang terletak di india Selatan, penduduk di 
wilayah ini telah mempraktikkan kehidupan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Dan 

ini mungkin merupakan solusi terhadap krisis iklim global saat ini.

oleh saurabh narang
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mereka menanam 
makanan mereka 
sendiri. Kebutuhan 
mereka ditenagai 
oleh energi surya. 

Limbah yang mereka hasilkan di 
daur ulang. Mereka hidup secara 
harmoni dengan lingkungan dan 
secara bersama dalam komunitas 
global yang terdiri dari orang-orang 
yang berasal dari 50 negara. Bagi 
para wisatawan, Auroville, atau kota 
subuh ini, terlihat seperti utopia, di 
mana orang-orang mempraktikkan 
kehidupan berkelanjutan, 
memberikan kehidupan terhadap 
lahan yang dulunya pernah tandus 
yang terletak di antara Uni Wilayah 
Puducherry dan wilayah Tamil 
Nadu. Dengan mengemban visi para 
pejuang kemerdekaan dan filosofis 
Sri Aurobindo atau sang Ibu, ajaran 
kehidupan di wilayah ini dipusatkan 
pada konsep kesadaran batin dengan 
menyatukan pikiran, tubuh dan alam. 

Hasilnya, ada kesadaran sosial yang 
sangat jelas dari seluruh masyarakat 
terhadap kehidupan berkelanjutan 
dan hijau.

Auroville memiliki dua jenis 
penghuni: permanen dan temporer. 
Seseorang bisa tiba di sini hanya 
untuk melakukan tur yang dipandu 

bawah: Seorang 
penduduk selama sesi 
memanen di mana 
seluruh sukarelawan 
bekerja sama untuk 
mendapatkan sayur 
yang segar untuk 
dimasak 

kiri: Salah satu 
penduduk yang 
membantu memanen 
pepaya hijau
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selama sehari atau memilih untuk 
tinggal di salah satu dari banyak 
paket sementara berpartisipasi dalam 
kehidupan sehari-hari dari kota ini. 
Saya memilih menjadi relawan di 
Solitude Farm, salah satu komunitas 
di sana, selama 32 hari. 

solituDe Farm
Dalam beberapa jam setelah 
kedatangan saya di Solitude Farm, 
saya disambut oleh rentetan 
pertanyaan. “Di mana kalian 
mendapatkan makanan? Apa kami 
tahu siapa yang menanamnya dan 
apakah mereka menggunakan alat 
kimia untuk menanamnya? Apakah 
kamu tahu bagaimana makanan 
dikirim dan bagaimana makanannya 
disimpan?” Pertanyaan-pertanyaan 
ini diajukan oleh seorang pria yang 

berpakaian lungi dengan potongan 
kain terikat di kepalanya, sangat 
mirip dengan petani dari pedalaman 
India. Ia adalah orang Inggris yang 
telah menjadi orang Aurovilia, Krishna 
Mckenzie, pendiri dari Solitude 
Farm, sebuah program budidaya 
bahan-bahan organik di Auroville. 
Mckenzie memberitahukan saya 
bahwa ia pindah dari Inggris ke 
Auroville pada usia 19 tahun untuk 
menjalani kehidupan sederhana yang 
diinspirasikan oleh ajaran-ajaran 
yang ia terima semasa sekolah di 
Brockwood Park, yang didirikan oleh 
filsuf dan guru India, J Krishnamurti. 
“Saya sangat dipengaruhi oleh 
filosofi Masanobu Fukuoka, seorang 
master bertapa dan petani Jepang 
yang terkenal karena telah menjadi 
pendukung pertanian alami. Fukuoka 

kiri ke kanan: Seorang sukarelawan 
sedang membersihkan kacang 

untuk membantu para staf dapur;

Sekelompok anak-anak sedang 
terlibat dalam membuat sabun 

alami selama sebuah lokakarya di 
Solitude Farm

Lebih dari 
sekedar rezeki

Perjalanan 
makanan

Kita harus 
mempertimbangkan sejauh 

mana makanan yang kita 
konsumsi dikirimkan dari 

asalnya ke kita. Lebih 
lama makanan itu dalam 
perjalanan, lebih banyak 
polusi yang ditimbulkan 

selama makanan itu 
dikirim, disimpan, lebih 

banyak sumber daya 
yang dibutuhkan (untuk 

membuat truk yang 
mentransportasikan makanan 

ini dll) dan sebagainya.
 

nilai ekologi 
Beberapa tanaman memiliki 

nilai ekologi yang tinggi – 
tanaman-tanaman ini tumbuh 

tanpa membutuhkan pupuk 
atau bahan kimia yang 

berbahaya, tanaman-tanaman 
ini juga tidak membahayakan 

tanaman-tanaman di 
sekitarnya dan tumbuh tanpa 

perlu banyak perawatan.
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percaya pada filosofi ‘tidak ada 
yang harus diubah dalam berkebun’, 
yang berarti bahwa alam itu sendiri 
sudah diciptakan sempurna dan 
tidak ada yang harus dilakukan untuk 
memperbaikinya,” kata Mckenzie.

Setelah hidup selama 25 tahun 
di Auroville, Mckenzie (meskipun 
ia lebih senang dipanggil dengan 
nama Krishna) kini dikenal sebagai 
pendiri dari Solitude Farm yang 
memiliki luas sebesar enam hektar ini. 
Berbicara sangat fasih dalam bahasa 
Tamil, ia menceritakan kepada saya 
tentang istri dan dua anaknya yang 
berkebangsaan Tamil, dan bagaimana 
mereka menyerap konsep pertanian 
berkelanjutan dalam bercocok tanam.

kehiDuPan Dalam kerja 
Bekerja secara sukarela ini dimulai 
sekitar pukul 8 am setiap harinya 
dan berlanjut hingga sekitar pukul 12 
siang. Saya bekerja sebagai seorang 

sukarelawan selama empat jam setiap 
harinya. Para sukarelawan dapat 
memilih bekerja di kebun, di kafe 
atau kerja dalam ruang, tergantung 
pada keterampilan dan minat orang 
tersebut. Akhir pekan tetap menjadi 
hari libur! Para sukarelawan diajari 
bagaimana untuk menabur benih, 
menyiang, menyirami tanaman dan 
memanen sayuran untuk membuat 
makanan. Beberapa kegiatan ini juga 
mencakup membuat kompos atau 

atas: The Matrimandir- 
adalah salah satu dari 
landmark paling ikonik di 
sekitar Auroville

atas: Krishna, yang pindah 
ke Auroville dari Inggris, 
adalah pendiri dari Solitude 
Farm yang memiliki luas 
sebesar 6 hektar



Teknologi surya 
secara luas 

digunakan di 
Auroville dan 

yang paling 
besar dan paling 

mencolok adalah 
Dapur Solar, yang 

berfungsi memasak 
sekitar 1,000 

makanan setiap 
harinya. Dapur 

ini menggunakan 
sebuah “mangkuk 

surya”, yang 
menggunakan 

ratusan cermin 
untuk memfokuskan 

sinar matahari ke 
alat penerima panas.

Teknologi 
surya
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A resident preparing the table after the morning harvest

membantu dalam mengemas hasil 
pertanian untuk dijual di pasar. 
Seseorang juga dapat menawarkan 
diri untuk melakukan pekerjaan 
administrasi di dalam ruangan. 
Saya memilih untuk bekerja di luar 
ruangan sebagai petani.

PemBuatan saBun
Suatu hari, Mckenzie membawa 
kami ke tempat pembuatan 
sabunnya untuk menunjukkan 

kepada kami bagaimana 
ia membuat sabun cari 
sebaguna organik yang 
digunakan di pertanian ini. 
“Campurkan tiga bagian 
kulit lemon, satu bagian 
gula merah dan 10 bagian 
air.  Aduk campuran ini 
sekali sehari dan simpan 
di sebuah wadah tertutup. 

Biarkan campuran ini terfermentasi 
selama dua minggu. Setelah itu, 
tambahkan jumlah air sabun yang 
sama (10 bagian). Selanjutnya, 
isi dari wadah ini akan berubah 
menjadi sabun dan dapat digunakan 
untuk mencuci piring, kain dan 
bahkan untuk mandi,” katanya, 
sebagaimana ia menunjukkan 
prosesnya. 

Setelah pekerjaan saya berakhir, 
saya akan pergi berkeliling kota 

Perasaan ketika dikelilingi oleh alam 
selama berjam-jam dan bekerja dekat 

dengan tanah yang seolah-olah mengetahui 
bahwa anda sedang memberikan balasan 

kepada planet ini adalah perasaan yang 
menenangkan dan memuaskan
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Auroville, bertemu dan berfoto 
dengan para penduduk di sini. Pada 
suatu kesempatan, saya diundang 
untuk menghadiri sebuah sesi 
penyembuhan yang menenangkan.

melamBat
Sebelum saya tiba di Auroville, 
saya merasa khawatir. Tetapi dalam 
beberapa hari, saya langsung 
menyesuaikan diri dengan 
gaya hidup alternatif ini. Baik 
itu membantu para penduduk 
bergabung dengan kelompok 
penghijauan lingkungan di sepetak 
tanah yang disebut dengan hutan 
Sadhna atau berfoto dengan mereka 
sementara mereka melakukan 
pekerjaan sehari-hari. Waktu saya 
di Auroville merupakan salah satu 
pengalaman yang paling kaya dalam 
hidup saya. Menariknya, saya masih 

Searah jarum jam dari kiri: 
Para wanita lokal sedang 

memanen millet yang 
kemudian akan digunakan 
untuk membuat roti segar; 

Sebuah kincir angin tua 
yang kini digunakan untuk 

memompa air untuk 
tujuan irigasi; Internasional 

House, sebuah tempat 
bagi para sukarelawan 

dan pekerja magang 
yang mengunjungi 

Auroville; Ladang jagung 
subur yang mengelilingi 
Auroville adalah contoh 

lain dari teknik pertanian 
berkelanjutan dan organik 

dari wilayah ini

mengikuti prinsip-prinsip kehidupan 
berkelanjutan yang saya serap di 
Auroville ini di kehidupan normal 
saya sekarang. Dalam kehidupan 
perkotaan saya sehari-hari, saya 
selalu memeriksa jejak karbon saya: 
dari menggunakan transportasi 
publik dan menghindari penggunaan 
plastik hingga mencuci baju 
secara manual, saya telah menjadi 
sangat sadar dalam mengurangi 
ketergantungan saya kepada 
otomatisasi. Mungkin di sudut 
terpencil India ini terletak solusi 
atas masalah yang seluruh dunia kini 
sedang hadapi!

Saurabh merupakan seorang fotografer pemenang 
penghargaan dan seorang konsultan kreatif. Selama 
bertahun-tahun, ia telah bekerja dengan 500 perusahaan, 
sutradara dan NGO ternama di berbagai belahan dunia. 
Pamornya juga telah dikenal di seluruh dunia. 



Pakaian-pakaian dengan model-
model bertema olahraga yang 

secara eksklusif dicetak blok 
selama sebuah pertunjukan 

busana oleh desainer asal Delhi, 
Niki Mahajan
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Desainer india memberikan kerajinan kuno, cetak 
blok, sebuah kesempatan baru untuk bangkit dengan 
mengembangkan penggunaan dari desain serta produk 
inovatif yang membantu melestarikan warisan budaya 
pedesaan rajasthan ini

oleh priya kuMari rana

S e n i

blok bagru, wilayah yang 
terletak 30 km dari Jaipur, 
merupakan sebuah kota 
India kecil yang klasik, 
dengan jalanan berliku 

yang dibatasi oleh rumah-rumah 
sederhana, di mana pintu-pintunya 
hampir tidak pernah tertutup dan di 
mana para tetangga terasa seperti 
keluarga. Tetapi apa yang menarik 
perhatian di Bagru adalah percikan 
warna yang menghiasi rumah-
rumah dan jalanan di sana di mana 
terlihat seuntai kain dalam nuansa 
meriah digantung baik dari atap mau 
pun dinding, kering di bawah sinar 



Seorang pengrajin 
dengan hati-hati 
mencetak sebuah desain 
rumit pada sebuah sari 
di salah satu dari banyak 
lokakarya yang dikelola 
secara individu di 
Chippa Mohulla, pusat 
dari komunitas Chippa 
di Bagru

Cetak-cetak dari Bagru telah dianugerahi tag gi 
(indikasi geografis) yang memiliki arti bahwa 
kualitas dan karakteristik yang diberikan 
dari seni cetak ini pada dasarnya sangat 
dipengaruhi oleh asal geografisnya
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matahari. Inilah jantung dari cetak 
Bagru, salah satu tradisi cetak blok 
tangan yang paling terkenal di India. 
Di sana, berbagai lokakarya diadakan 
dari anggota-anggota perumahan 
komunitas Chippa, yang terus 
mencetak kapas dan terkadang kain 
sutera dengan blok-blok kayu ukiran 
tangan yang dicelupkan ke dalam 
pewarna, sebuah bentuk seni berusia 
300 tahun yang telah diwariskan 
oleh nenek moyang mereka. 
Sebuah seni yang sangat mirip juga 
dipraktikkan di kota 
kecil lain, Sanganer, 30 
km dari Bagru.

“Selama bulan-
bulan musim panas 
yang berapi-api, 
kain-kain katun 
lembut dengan 
cetak-cetak pewarna 

alami ini sangat populer di kalangan 
keluarga kerajaan Rajasthan dan 
Mughal di Delhi.” Kata desainer 
busana asal Delhi, Niki Mahajan, 
yang telah bekerja secara luas demi 
seni ini. Tetapi ia juga berpendapat 
bahwa karena teknik ini masih 
terfokus pada kerja tangan serta 
memakan waktu lama, printer mulai 
menggunakan layar untuk mencetak 
porsi kain yang lebih besar dalam 
satu waktu dan pada akhirnya semua 
akan beralih ke cetak digital yang 



Menariknya, bahkan jenis air lokal memiliki dampak signifikan pada 
hasil cetak akhir. Di Sanganer, air memberikan warna yang lebih gelap 
sedangkan air yang digunakan di Bagru memiliki warna roa kemerahan

Seorang model sedang 
memamerkan sebuah kurta 
yang diwarnai dengan 
semarak dengan pola-pola 
cetak blok yang rumit
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dibantu dengan komputer. 
Saat ini, tradisi ini telah menjadi 

sebuah hobi bagi para desainer yang 
gemar melakukan percobaan dengan 
warna, pewarna dan berbagai jenis 
teknik, untuk membuat garis-garis 
busana dan perabotan rumah yang 
inovatif. 

Komunitas Mahajan, yang sebagian 
besar anggotanya berjualan di toko-
toko di kota-kota besar di India dan 
bahkan AS, telah membuat cetak blok 
di pakaian wanita dan pria selama 
26 tahun. “Dalam tekniknya, para 
pencetak mengambil kota sepatu 
persegi yang dipenuhi dengan air, dan 
sebuah potongan dari sepotong kulit 
yang direnggangkan, di mana mereka 
akan menumpuk beberapa lapisan kain 
sehingga menjadi sebuah bantalan 
yang tebal. Di atasnya, mereka 
menggunakan pasta lumpur, seng dan 
pewarna,” kata Mahajan.

“Kami mencetak dengan 
menggunakan lumpur, dan setelah 
dicetak, kami kemudian menguapkan 
dan mencuci kain tersebut untuk 
menghilangkan zat pewarna dan 
lumpurnya. Warna yang ‘tergeser’ 
berarti jika itu merupakan sebuah 
kain hitam, kami akan mencetaknya 



atas ke bawah: Sebuah 
sari yang menyorot 
sebuah penggabungan 
dari teknik-teknik desain, 
dipamerkan sebuah toko 
di New Delhi dengan 
nama merek, Asha 
Gautam; Seorang seniman 
mengukir desain-desain 
rumit pada sebuah blok 
kayu tangan di Jaipur; 
Beberapa contoh dari 
berbagai pola yang 
seringkali digunakan 
dengan rutin selama 
proses cetak blok tangan.

Beberapa motif umum 
yang digunakan pada 
cetak blok Sanganer 
adalah mawar kecil, 
teratai, bunga matahari, 
bunga lili, bunga marigold, 
mawar dan kuncup 
teratai. Motif-motif bagru 
pada umumnya berbentuk 
geometris dan dikerjakan 
pada latar biru atau 
indigo. Wilayah ini juga 
terkenal akan dua jenis 
cetak: cetak dabru dan 
cetak seyali-bagru. Kain 
dengan cetak seyali-bagru 
terkenal akan karakteristik 
kombinasi hitam dan 
kuning okra. Cetak 
dabru, di sisi lain, dibuat 
dengan menggunakan 
sebuah teknik khusus 
(menyembunyikan cetak 
dari warna). 

Sensibilitas 
Sanganer
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menggunakan warna merah, lumpur, 
seng dan zat pewarna akan meresapi 
kain tersebut sehingga menjadi 
warna merah,” jelasnya. Mahajan 
mengatakan resep untuk membuat 
lumpur agar tahan adalah sebuah 
rahasia yang dijaga dengan baik. 
“Kami tidak mengungkapkan bahan 
baku yang kami gunakan,” katanya. 
“Juga, suhu mampu mengubah 
warna. Di musim panas pada suhu 40 
derajat C, warna yang dibuat akan 
menjadi berbeda dari jika dicetak 
pada musim dingin dengan suhu 
6 derajat C.” Para penduduk lokal 
mengatakan bahwa sebagaimana 
Sanganer memiliki pasokan air 
bersih yang teratur, para pencetak 
menggunakan jumlah air yang besar 
untuk mencetak dan mencuci. 
Sedangkan di Bagru, yang seringkali 
mengalami kelangkaan air, para 
pencetak lebih memiliki teknik-
teknik pewarna yang tahan. Seluruh 
elemen alami ini membuat setiap 
potongan pakaian yang berbeda dari 
satu dengan lainnya.

Rasa bangga yang sama dalam 
seni mencetak ini juga tercerminkan 
dalam koleksi merek Asha Gautam, 
yang mana tokonya di New Delhi, 
dipenuhi dengan sari, lehenga dan 
anarkalis yang unik dengan cetak 
blok tradisional. Sebuah kolaborasi 
dari duo ibu dan anak laki-lakinya, 
Asha Gupta dan Gautam Gupta, 
merek ini menyediakan peluang kerja 
bagi lebih dari 25 pencetak blok 
dari Rajasthan. “Kami juga memiliki 
tim seni bordir yang besar yang 



Searah jarum jam dari 
kiri: Para pengrajin 

lokal dengan cermat 
mencetak dengan tangan 

desain-desain semarak 
pada kain-kain di Jaipur; 

Tampak sebuah desain 
yang terinspirasi oleh 

harimau Rajasthan; 
Seorang wisatawan 

asing sedang menghadiri 
sebuah lokakarya cetak 

blok tangan pada 
sebuah studio di Bagru; 

Pencetakan dengan 
campuran lumpur 

merupakan satu dari 
banyak praktik tradisional 
yang memberikan cetak-

cetak ikonik warna-
warna yang indah
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parade dengan kereta musik untuk 
melestarikan warisan seni ini. Dua 
desainer dari keluarga kerajaan Baria, 
dekat Ajmer dan Danta di wilayah 
Sikar, baru-baru ini memamerkan 
koleksi-koleksi mereka di pameran 
Royal Fables yang digelar Vadodara. 
Jaykirti Singh dari Baria, yang 
membuka toko di New Delhi, Jaipur, 
Mumbai dan Indore, memiliki 
pustaka dari 1,000 cetak kayu, dan 
telah membuat pakaian dengan 
cetakan balok selama 20 tahun di 
unit in-housenya di Jaipur yang 
mempekerjakan 35 seniman. “Saya 
ingin melestarikan kerajinan unik ini 
di kampung halaman saya. Saya juga 
sedang melatih anak-anak muda 
sehingga minat terhadap seni ini 

bekerja untuk kami. Para pengrajin 
tersebut tidak hanya memproduksi 
desain seni paling unik untuk 
koleksi kami, tetapi input desain 
kami juga membantu mereka untuk 
berkembang,” jelas Gautam. 

“Apa yang kami telah lakukan 
pada koleksi-koleksi terakhir 
kami adalah gabungan dari cetak 
blok Sanganeri dengan seni-
seni dan percobaan kain lainnya. 
Contohnya, pada sebuah sari, kami 
menggabungkan cetak blok dengan 
kalamkari dari Andhra Pradesh pada 
kain georgette sutra” jelasnya.

Di Jaipur, di mana sebagian 
besar dari tekstil cetak blok ini 
dijual, bahkan kalangan bangsawan 
telah bergabung menggelar 
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tetap terjaga dan kerajinan ini tetap 
hidup,” kata Singh.

Richa Rajya Lakshmi dari Danta 
mengatakan bahwa ia mencoba 
untuk menyelaraskan pekerjaannya 
dengan berbagai tradisi. “Pada 
dasarnya, cetak blok dilakukan 
pada kain putih, potongan saya 
juga seluruhnya putih. Saya tidak 
mewarnai kain – saya menambahkan 
warna dengan blok-blok,” kata Rajya 
Lakshmi. “Saya merancang blok-blok 
saya sendiri, mencampurkan pola-
pola tradisional dengan mereka yang 
terinspirasi dengan gambar-gambar 
benteng-benteng dan istana-istana 
India” kata sang desainer. 

Cetak blok Rajasthan bukan 
hanya merupakan sekadar bentuk 

ornamen tekstil tetapi juga merupakan 
sebuah warisan budaya yang harus 
dipromosikan dan dilestarikan untuk 
anak cucu. Syukurlah, semakin inovatif 
para desainer, permintaan akan 
produk-produk cetak tangan terus 
meningkat dan para pelanggan dari 
seluruh dunia menjadi lebih sensitif 
terhadap keahlian para seniman. 
Tampaknya, para pencetak blok 
dari Sanganer dan Bagru akan terus 
mempertahankan pola-pola ini pada 
kain di tahun-tahun mendatang.

Kain-kain cetak 
blok yang besar 

siap untuk 
dikeringkan 

setelah proses 
penguapan di 

desa Bagru

Priya Rana merupakan penulis bidang busana 
terkemuka yang telah memimpin beberapa publikasi 
besar di India. Rana saat ini adalah seorang editor 
berkontribusi dengan majalah The Man



Dari ketukan semangat Bhangra hingga suara yang 
menenangkan Sopana dari Sopana Sangeetham kerala, 
musik telah memainkan peran penting dalam warisan 
rakyat india. Sutradara musik, Sneha khanwalkar 
mengutarakan pandangan-pandangannya tentang 
bagaimana sejarah yang kaya di wilayah ini membentuk 
nada-nada kontemporer. Vinayak Surya Swami 
menjelaskan hal ini dalam perspektifnya masing-masing

Musik
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untuk dekade baru
Musik suara kereta lokal, suara lalu 

lintas, suara orang batuk atau 
bersin, atau bahkan suara 
ketika menjawab telepon 
seluler mereka... Melodi kini 

diciptakan di sekitar kita setiap saat. 
Di India, musik telah selalu terinspirasi 
dari apa yang ada di sekitar kita, baik itu 
suara alam atau suara buatan manusia. 
Dari tradisi-tradisi rakyat hingga ragas 
klasik kita dan dari alat-alat musik yang 
dimainkan oleh para musisi pedesaan kita 
hingga kisah-kisah musik yang menjadi 
bagian dari warisan kita – Musik India 
telah secara tradisional mengandalkan 
suara-suara kehidupan. 

Detak irama dari dholak yang dipadukan 
dengan ketukan-ketukan keras dari 

khartaal adalah apa yang menentukan 
sebuah musik yang gemilang bagi 

komunitas-komunitas lokal di Rajasthan



ada beberapa seniman yang berupaya 
menyebarkan nuansa tradisi-tradisi musik 
rakyat sehingga mereka tetap terus relevan
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Hari ini, ketika musik di India, seperti 
yang lainnya, mengalami transformasi, 
semakin penting baginya untuk 
mempelajari melodi-melodi asli kita 
untuk memelihara keseimbangan antara 
masa lalu dan masa kini. Selama hidup 
saya, saya selalu terbangun oleh suara 
tanpura di pagi hari. Selama bertahun-
tahun, sebagaimana saya berlatih dan 
mempelajari lebih dalam tentang musik, 
saya mengerti bahwa setiap objek di 
sekitar kita memiliki suara tersendiri dan 
yang diperlukan hanya lah menemukan 
kelompok melodi yang tepat. 

memulai Dengan 
Benar
Gagasan untuk menemukan 
musik dalam atmosfer ini 
menegaskan upaya-upaya 
saya ketika saya mulai 

membuat musik; saya ingin segala 
bisa didengar menjadi bagian dari 
musik. Setiap suara mewakili bagian 
trek yang berbeda, perasaan yang 
berbeda dan saya berpikir saya ingin 
proses saya dalam membuat musik ini 
menjadi demokratis! Lagu saya “Kaala 
Re” dari film Gangs of Wasseypur 2, 
yang mengambil setting di industri 
pertambangan batu bara, dimulai dengan 
suara beliung memukul batu bara. 
Saya menangkap suara ini dari sebuah 
pabrik di mana rantai-rantai logam 
dibunyikan! Silsilah musik India memiliki 
contoh-contoh yang sama dari suara-

Para biksu Buddha sedang 
menampilkan ritual musik 
dengan drum-drum 
dan terompet-terompet 
tradisional selama 
perayaan biara Gustor di 
biara Lamayuru di Leh



Para anggota dari 
suku Maria dari 
Bastar, Chhattisgarh 
sedang melakukan 
berbagai 
pertunjukan tari 
tradisional

•	 Magnetic Fields 
Festival, Alsisar, 
Rajasthan 

•	 Ragasthan, Jaisalmer, 
Rajasthan

•	  Ziro Festival of Music, 
Ziro, Arunachal 
Pradesh 

•	 NH7 Weekender, 
Meghalaya 

•	 Serendipity Arts 
Festival, Goa

A different 
understanding

events that Promote 
alternative music With 
Folk traDitions

Musik
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musik dan perasaan natural asli, sesuatu 
yang kebanyakan merek-merek musik 
kontemporer telah mulai tekuni. Ambil 
sebagai contoh, komunitas Manganiyar 
dari Rajasthan, yang, menurut cerita 
rakyat, sering kali dimainkan untuk 
memanggil hujan di wilayah gersang. 
Dikatakan bahwa, musik mereka, yang 
diiringi dengan dhol (drum dua muka) 
dan khartaal (dua blok kayu dengannya 
seniman menghasilkan suara tepukan 
keras), meniru suara petir dan kemudian 
menenangkan dewa hujan. 

Contoh lainnya adalah bhatiyali 
dari Bengal Barat. Bhatiyali, yang juga 
dikenal sebagai nyanyian tukang perahu, 
sangat sering dinyanyikan secara solo 
dengan hampir tanpa iringan musik. 
Para ahli mengatakan sifat alami sungai 

suara sehari-hari dan nada-nada yang 
menginspirasi. Saat ini, beberapa musisi 
muda di India sedang menciptakan 
kembali pemikiran ini. Pembawa inovasi 
baru dari musik India tidak hanya 
memutuskan untuk mengikuti arah 
yang benar-benar baru, tetapi juga 
mendefinisikan arah ini sebagai hal yang 
diatur oleh ide-ide dari berbagai tradisi 
dari seluruh negeri ini.

melamPaui Batas
Membandingkan secara lebih dekat, 
kita akan menyadari bahwa apa 
yang disebut saat ini sebagai “musik 
alternatif” telah sering diakui bersama 
beberapa tradisi-tradisi rakyat tertua di 
negara ini. Sebagai contoh, drum India 
menambah irama pemandu ke sebuah 



A musical tradition from 
the eastern parts of India, 

bhatiyali, is centered 
around the region’s 
riverine traditions. 

The songs, sung by 
boatmen, have melodic 

high-to-low notes 
and no instrumental 

accompaniment. This 
ancient tradition has 
been inspired by the 

bubbling, gurgling sound 
of large rivers like the 

Ganges

terdapat sebuah pergeseran pada industri musik arus utama ke arah 
bentuk-bentuk musik yang tidak terpusat yang memungkinkan ruang 

bagi percobaan terus-menerus

 |  83  | 

jalan ke DePan
Langkah pertama untuk mengadaptasi 
nada-nada musik rakyat India dengan 
nada-nada modern adalah dengan 
melangkah keluar menuju lingkungan 
yang alami di mana melodi-melodi ini 
terlahir dan dipraktikkan setiap hari.

Dalam menjelajah media-media lain 
dan menciptakan sebuah kolaborasi 
suara yang sebelumnya tidak pernah 
didengar, saya memutuskan untuk 
keluar dan mendapatkan pengalaman 
dari musik persembahan yang sangat 
mistis dan beragam dari negara ini. Jika 
saya mencoba untuk memperkenalkan 
musik rakyat melalui sinema arus 
utama, saya harus memperkenalkan 
seluruh budaya, gaya hidup, pola 

di wilayah di mana musik rakyat ini 
berasal telah membentuk strukturnya. 
Sama seperti sungai yang mengalir, 
bhatiyali, memiliki nada yang mendayu-
dayu; irama naik dan turun dalam nada-
nadanya, seperti air yang surut. 

Musik rakyat juga ditentukan oleh 
perpaduan dari alam dan suara, dan 
respons manusia terhadap lingkungan 
mereka. Contohnya, musik wilayah 
perbukitan memiliki nada-nada yang 
lebih tinggi yang mampu menggema ke 
seluruh pegunungan dan lembah. Sebagai 
perbandingan, komunitas-komunitas 
yang tinggal di dataran hutan bernyanyi 
dengan nada yang lebih rendah dan 
dengan nada tenang. Inilah apa yang saya 
coba adopsi dalam musik saya.



lebih keras atau lebih lunak, tergantung 
dengan suasana hati mereka, 
mengirimkan sinyal!

Saat ini, para musisi alternatif 
kebanyakan berfokus dalam 
menciptakan lebih banyak peluang 
egaliter bagi para pendengar dan 
seniman serupa, dan sedang mencari 
inspirasi di masa lalu. Saya sangat 
menaruh harapan pada pergeseran 
dalam industri musik arus utama 
menjadi bentuk-bentuk musik yang 
tidak terpusat yang memungkinkan 
ruang bagi percobaan terus-menerus. 
Saya percaya bahwa kita harus 
mempelajari lebih dalam tentang banyak 
tradisi untuk membangun masa depan 
dari musik India. 

pikir, kebiasaan makan, situasi politik, 
sejarah dan apa saja yang menjadi 
ciri khas mereka, melalui musik. 
Sesuatu yang saya lakukan dengan 
lagu “Oh Womaniya” dari film Gangs 
Of Wasseypur. Untuk memberikan 
lagu tersebut rasa suasana pedesaan 
alami, saya memilih para ibu rumah 
tangga dari Bihar, wilayah di mana 
film ini dibuat. Dengan cara yang 
sama, lagu “Jugni” dari film Oye 
Lucky Lucky Oye, saya memilih musisi 
rakyat ternama, Des Raj Lakhani dari 
Punjab yang memiliki aksen otentik 
wilayah tersebut. Dalam salah satu 
percobaan suara saya baru-baru ini 
pada Perayaan Seni Serendipity tahun 
2019, saya menciptakan sebuah 
instalasi suara berjudul “Winds of 
Change”. Para penonton diminta 
untuk meniup sebuah objek, yang 
berputar saat mengumpulkan angin 
dan mengeluarkan suara dan getaran. 
Ketika orang-orang terlibat dengan 
instalasi ini, mereka akan meniup 

Seorang gadis 
belajar memainkan 
harmonium di 
Srinagar, Kashmir.

Musik

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  84  |

Vinayak Surya Swami merupakan jurnalis yang 
berbasis di Delhi. Ia memegang gelar sarjana 
teknik mesin dan pernah bekerja sebagai magang 
sebagai Pembuat Kapal bersama Angkatan Laut 
India. Seorang penulis paruh waktu sejak masa 

remajanya, he beralih ke jurnalisme demi kesenangannya dalam 
menulis dan travelling.
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Legenda

merujuk ke ajaran-ajaran 
Mahatma Gandhi, 
seseorang akan selalu 
siap untuk menghadapi 
tantangan. Gandhi 

menganggap politik sebagai sebuah 
panggilan yang untuk melayani kemanusiaan 
melalui berbagai prinsip serta praktik 
yang berakar pada kebenaran. Saat ini, 
kekerasan tampaknya menjadi bahaya 
yang terbesar dari semua bahaya yang 
mengancam kita. Di seluruh belahan 
dunia, berbagai pemerintah dan lembaga 
internasional kini sibuk merancang strategi 
untuk mengatasi kekerasan, ekstremisme 
agama, anarki dan terorisme yang meluas. 
Dan agar kebenaran menjadi motif utama 
yang menuntun di setiap kebijakan yang 
dikeluarkan oleh masyarakat dan lembaga 
kepemerintahan untuk mengangkat yang 
tertindas, memberdayakan yang terampas 
dan menjamin keadilan universal, kekerasan 
tidak berhak mendapat tempat pada 
skema-skema ini: baik itu sebagai cara, atau 
sebagai strategi sementara. Bagi Gandhiji, 
kebenaran dan kekerasan pada dasarnya 
sangat bertentangan satu sama lain. Oleh 
karena itu, mengambil jalan kekerasan, 
bahkan untuk sesaat, sama halnya dengan 

Di saat kita merayakan 150 tahun Mahatma gandhi, sudah wajar jika dikatakan ajaran gandhi 
telah teruji oleh waktu. Selama bertahun-tahun, baik itu nelson Mandela atau Martin luther 

king, Jr. gandhiji selalu menjadi panduan untuk memahami dan mengatasi berbagai tantangan 
mereka masing-masing. Sekarang, kita menganalisa bagaimana nilai-nilai Mahatma masih 

tetap relevan di dunia kontemporer ini
oleh gautaM Choubey

klasik
belajar dari kiSah 



Legenda
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1869
Mohandas (Karamchand) Gandhi atau 

MKG lahir ke pasangan Putlibai dan Kara-
mchand Gandhi di Porbandar. Ia menikahi 

Kasturbai pada tahun 1882, diumur 13 
tahun, sementara mempersiapkan diri 

untuk belajar hukum di Inggris. 

1914-1919
Gandhiji pindah ke India pada tahun 1914 tetapi 
tetap berada pada pinggiran politik India. MKG 

baru meluncurkan perjuangan satyagrah-
anya pada tahun 1919 setelah disahkannya 

Undang-Undang Rowlatt yang memberdayakan 
otoritas-otoritas untuk memenjarakan tanpa 
pengadilan, siapa pun yang dicurigai melaku-
kan penghasutan. Bagaimanapun, pembanta-
ian di Jallianwalan Bagh dan diberlakukannya 

hukum darurat tetap berlaku.

1920-1947
Selama rentang waktu dua tahun ini, MKG 
telah menjadi figuran yang dominan yang 
hadir di arena politik India. Bahkan setelah 
kemerdekaan ia masih bisa menghentikan 

kekerasan komunal di Calcutta (1947) dan Delhi 
(1948) sebelum pembunuhannya pada tanggal 

30 Januari 1948. 

1893-1914
Selama hidupnya di Afrika Selatan, Gan-
dhiji langsung mengalami diskriminasi 
ras dan disanalah, secara tidak hormat 
ia dikeluarkan dari sebuah komparte-

men kereta api kelas satu karena alasan 
ras. Pada saat itulah perjuangan MKG 
terhadap keadilan sosial dimulai. Ia 
juga pernah dipenjara beberapa kali 

selama hidupnya di Afrika Selatan karena 
menentang rezim penindasan di negara 

tersebut. 

1888
Setelah mendaftar di Kuil Inner, Inns of Course untuk bela-

jar hukum, ia pertama kali dipanggil ke Bar pada tahun 1891. 
Selama hidupnya di Inggris, MKG telah menghadapi masa-

masa sulit beradaptasi dengan etos masyarakat barat tetapi 
tetap pada keyakinannya sebagai seorang vegetarian.

1893
MKG menghadapi masa-masa sulit 

ketika ia mencoba untuk membekali 
dirinya sebagai seorang pengacara di 

kota Bombay. Kemudian ia segera me-
nerima tawaran untuk pindah ke Natal, 
Afrika Selatan untuk membantu proses 

pengadilan sipil.

Ketika seseorang melihat pada perjalanan manusia 
melalui penindasan, ketekunan dan pengalaman di 

penjara yang keras, sangat sulit untuk membayangkan 
bagaimana hal ini memberdayakan jutaan orang. 
Seorang pria sederhana, yang percaya pada ide 

keadilan dan kesetaraan, adalah perjalanannya dari 
Mohan menuju apa yang kita kenal saat ini, Mahatma

hiduPku adalah PeSanku
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bawah (searah jarum 
jam dari kiri): Negarawan 

sekaligus aktivis, Mohandas 
Karamchand Gandhi 

menerima donasi di sebuah 
kompartemen kereta api 

(1940);

Perdana Menteri India, 
Narendra Modi memberikan 

pidato pada pertemuan 
Leadership Matters, sebuah 

acara peringatan untuk 
memperingati hari lahir 

Gandhiji yang ke-150;

PM Modi (Tengah) 
bergabung dengan 

para pemimpin dunia 
secara jarak jauh untuk 

meresmikan Taman Surya 
Gandhi 50 kilowatt dan 

Taman Perdamaian Gandhi 
di Markas Besar PBB

merangkul ketidakbenaran. Hal ini, pada 
gilirannya, menyiratkan kehilangan 
pandangan terhadap tujuan yang lebih 
besar yaitu melayani umat manusia. 

Gandhiji merupakan seorang 
pejuang idealis yang tidak pernah 
mengisolasikan metode-metode dari 
tujuan-tujuannya; ia percaya bahwa 
tujuan-tujuan mulia hanya dapat 
dicapai melalui cara-cara mulia. Pada 
saat yang sama, kita harus menyadari 
bahwa komitmen Gandhiji terhadap 
kebenaran dan anti kekerasan lebih dari 
sebuah komitmen filosofis terhadap 
serangkaian ide-ide abstrak. Ia juga 
berasal dari keluarga administrator 
dari wilayah Rajkot dan karena afiliasi 
tersebut, sejak usia dini, ia sangat 
berpengalaman dalam keperluan-
keperluan tata negara. Tidak pernah 
sekalipun selama karir politiknya yang 

tersohor, ia meremehkan 
sentralitas pusat untuk 
kesejahteraan warganya. 
Merenungkan pertanyaan 
dari konfrontasi politik 
yang keras di zamannya, 
Gandhiji berpendapat 

bahwa menyingkirkan seorang 
pria yang menghalanginya hanya 
akan menghasilkan rasa aman yang 
sebentar dan palsu. Di sisi lain, saling 
terlibat dengan seorang pencela dan 
mempelajari ketidaksetujuan satu 
sama lain akan menghasilkan gencatan 
senjata yang tahan lama. 

ekologi Berkelanjutan Dan 
ProsPek inDia
Tidak diragukan lagi, krisis lingkungan 

Orang-orang di zaman kuno india 
menonjol karena memeluk filosofi 

vasudhaiv kutumbkam atau seluruh bumi 
adalah satu keluarga



Legenda
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koreSPondenSi dengan kenangan
Untuk memperingati kehidupan Mahatma Gandhi, seorang jawara kebenaran dan anti-kekerasan di seluruh dunia, hampir 300 
perangko telah dirilis oleh negara-negara selain India. Pada tanggal 26 Januari 1961, AS menjadi negara pertama setelah India 

yang menerbitkan perangko untuk memberi penghormatan kepada Gandhiji. Di India, perangko pertama Gandhiji diterbitkan 
pada acara Hari Kemerdekaan pada tahun 1948.

iF We coulD change ourselves, the tenDencies in the WorlD 
WoulD also change. as a man changes his oWn nature, so Does 
the attituDe oF the WorlD change toWarDs him. We neeD not 
Wait to see What others Do.

live as iF you Were to Die 
tomorroW. learn as iF 
you Were to live Forever. 
it’s the quality oF your 
liFe that matters not the 
sPeeD With Which you live.

iF i have the BelieF 
that i can Do it, i 
shall surely acquire 
the caPacity to Do it 
even iF i may not have 
it at the Beginning.

Words of the Mahatma
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dan menyakiti hewan, apa jadinya jalan 
untuk mencapai neraka?” Dalam sastra 
kuno India, kami menemukan sebuah 
sikap empati bagi setiap elemen di 
lingkungan manusia – manusia, hewan, 
tumbuhan, perairan, pegunungan, tanah 
dan sejenisnya. Sikap ini melahirkan 
sebuah budaya di mana menebang 
pohon sama saja seperti menghianat 
teman. Sistem kepercayaan, di mana 
alam diproyeksikan sebagai anggota 
intim dari sebuah keluarga besar, 
mengendapkan etika konsumsi yang 
tidak eksploitatif, melainkan bersifat 
penyembuhan dan regeneratif. Bagi 
Gandhi, dunia prakriti menyiratkan 
karakter asli dari sebuah ide atau benda. 
Ketika manusia bermain-main dengan 
prakriti, mereka merusak baik lingkungan 
dan diri mereka sendiri. 

Jika kita kembali ke gagasan 
Gandhiji tentang prakrit, dan melalui 
dialah menuju etika lingkungan India 
kuno, kami yakin mampu menemukan 
beberapa strategi dan keberanian moral 
untuk mengatasi krisis lingkungan ini.

atas (kiri ke kanan): 
Gandhiji selama 
hari-harinya di Afrika 
Selatan; Gandhiji sedang 
membaca sambil duduk 
menyilangkan kaki di 
lantai di samping sebuah 
roda berputar di India

merupakan salah satu masalah yang 
paling parah yang dihadapi oleh generasi 
kita. Adalah kebijaksanaan umum 
bahwa krisis saat ini adalah akibat dari 
eksploitasi alam yang sembrono. Krisis 
ini berasal dari sebuah filosofi dagang 
yang menyesatkan orang-orang untuk 
percaya bahwa sukses kita dalam 
menguraikan hukum dari sekelompok 
orang adalah bukti yang cukup dari 
dominasi manusia terhadap alam. 
Menurut E F Schumacher, ekonomi 
modern dan model-model pembangunan 
telah memperlakukan alam sebagai 
pendapatan yang dapat dihabiskan dan 
bahwa “manusia modern tidak mengakui 
diri mereka sebagai bagian dari alam 
tetapi sebagai kekuatan luar yang 
ditakdirkan untuk mendominasi dan 
menaklukkannya”.

Dalam filosofi Veda, interaksi kita 
dengan alam dipandu oleh pertimbangan 
keseimbangan dan ikatan manusia yang 
tak bisa pisahkan dari lingkungannya. 
Dongeng Panchatantra berulang 
kali mengingatkan kita bahwa “jika 
seseorang berharap untuk mencapai 
surga dengan menebang pohon-pohon 

Gautam Choubey merupakan seorang akademisi, 
kolumnis dan penerjemah. Ia mengajar Bahasa 
Inggris di Universitas Delhi dan menulis tentang 
Gandhi, politik budaya dan sastra India.
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Halaman terakHir
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350 LOKOMOTIF DAL AM 299 HARI!
Jalur Kereta Api India merupakan salah satu jaringan kereta api yang paling 
besar dan tersibuk di dunia. Benar sekali. Tetapi apakah kamu tahu bahwa 
jalur kereta api India telah mencatat rekor? Baru-baru ini, Chittaranjan 
Locomotive Works (CLW) dari Jalur Kereta Api India telah mencapai prestasi 
mengesankan dengan memproduksi 402 lokomotif di tahun 2018-19 yang 
memecahkan rekornya sebelumnya dari memproduksi 350 lokomotif pada 
tahun 2017-18! Hal ini telah menghasilkan CLW, yang berlokasi di Asansol, 
Bengal Barat, rekor dalam Buku Rekor Limca. 

orang-orang  
INDIA MENGESANKAN

Kenali India lebih 
jauh dengan fakta-
fakta menarik 
berikut

J E J A K  P E N y U 
Dideklarasikan Rentan oleh Daftar Merah Serikat 

Konservasi Alam Internasional, penyu Olive Ridley 
tergolong jenis penyu yang sangat langka. 

Pemanasan global dan dampaknya terhadap 
lingkungan kerap kali menghancurkan pantai-

pantai tempat kawanan penyu ini membuat 
sangkar. Tetapi pantai Velas di Ratnagiri, 

Maharashtra, merupakan salah satu tempat yang 
aman bagi penyu Olive Ridley. Setiap tahunnya, 

ratusan dari betina Olive Ridley datang kesini untuk 
bertelur. Bayi-bayi penyu akan mulai menetas 

setelah dua bulan (biasanya bulan Maret).

Kota Jaipur yang semarak, ibu kota Rajasthan, 
bukan hanya merupakan Situs Warisan Dunia 
UNESCO, tetapi juga merupakan rumah bagi 
Samrat Yantra, yang disebut-sebut sebagai 
jam matahari terbesar di dunia. Samrat 
Yantra dibangun oleh Sawai Jai Singh II pada 
tahun 1728 ACE dan berdiri setinggi 73 kaki. 
Melalui desain yang tidak dapat dibedakan 
dari jam matahari di zaman lain, jam ini 
dikatakan yang sangat dan paling akurat.

WAK TUNYA BERCERITA- 
UKUR AN R AJA





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


