
JUMPA PERS 

Penyerahan Bendera pada 29 Mei 2017 di 230 Pm di Sekretariat ASEAN 

 

Misi India untuk ASEAN di Jakarta bersama dengan Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 

sedang menyelenggarakan upacara penyerahan Tri-bendera ke tim pendaki 

gunung dari India yang akan melakukan pendakian ke Puncak Jaya atau 

Carstensz Pyramid (4884m), gunung tertinggi ASEAN, Indonesia, Australia dan 

Oceania. Puncak Jaya adalah Puncak Pulau tertinggi di dunia. Puncak Jaya 

juga merupakan puncak paling teknis di antara semua tujuh puncak. Ekspedisi 

ini adalah acara unik lainnya untuk membawa India dan ASEAN berkumpul 

bersama melalui acara olahraga seperti pendakian gunung yang dapat bertindak 

sebagai katalis untuk mengembangkan hubungan antar individu di antara 

mereka. Tim juga ingin menyebarkan pesan tentang pembangunan 

berkelanjutan di dunia, terutama bagi orang-orang yang rentan di negara-

negara kepulauan. 

 

Asosiasi ASEAN dan Indonesia dengan pendakian ini 

 

India dan ASEAN memperingati 25 tahun hubungan dialog, 15 tahun hubungan 

tingkat tinggi dan 5 tahun Hubungan Strategis di tahun 2017. Secara signifikan, 

ini akan bertepatan dengan Perayaan HUT ke-50 pembentukan ASEAN di tahun 

yang sama. Acara pendakian gunung ini merupakan bagian dari perayaan 

peringatan yang akan diadakan sepanjang tahun di India dan negara-negara 

ASEAN. Kegiatan peringatan meliputi berbagai sektor keterlibatan India-ASEAN 

dan memberikan penekanan khusus pada konektivitas orang-ke-orang. 

Kegiatan peringatan akan melibatkan sejumlah kegiatan budaya seperti ASEAN-

India Joint Cultural Performances dalam pertunjukan seni, tari, musik, 

makanan dan film dll. Ada penekanan khusus pada Pemuda ASEAN-India 

dalam kegiatan ini - dan ekspedisi gunung ini adalah satu dari sekian banyak 

kegiatan pemuda ASEAN-India yang direncanakan sepanjang tahun. Tim akan 

membawa bendera ASEAN, Indonesia dan India, yang akan sangat simbolis dan 

tidak ada duanya, dan menanamnya di Puncak Jaya. 

 

 

 



Tujuh Puncak dan Carstensz 

 

Mendaki gunung tertinggi di setiap benua merupakan prestasi bergengsi di 

dunia pendakian dan disebut sebagai tujuh puncak. Ini termasuk: 

 

Afrika - Mt Kilimanjaro 

Eropa - Mt Elbrus dan Gunung Mont Blanc 

Amerika Utara - Gunung Denali juga dikenal sebagai Mt McKinley 

Amerika Selatan - Mt Aconcagua 

Asia - Gunung Everest 

Australia - Mt Kosciuszko (daratan Australia) dan Puncak Jaya / Carstensz 

Pyramid (termasuk Oceania) 

 

Gunung tertinggi di Daratan Australia adalah Gunung Kosciuszko, menurut 

"Bass List" dari tujuh puncak. Jika Oceania dan Australia digabungkan, maka 

Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid adalah yang tertinggi di Australia dan 

Oceania dan sampai ke daftar "Messner" dari 7 puncak. 

 

Anggota tim: 

 

Satyarup Siddhanta, India - Pemimpin ekspedisi 

Satyarup mendaki Gunung Everest pada tanggal 21 Mei 2016 dan hanya 

berjarak satu gunung dari menyelesaikan 7 puncaknya yaitu mendaki gunung 

tertinggi di masing-masing benua. Dia telah mendaki Gunung Denali tanpa 

pemandu di Alaska (tertinggi di Amerika Utara), Gunung Aconcagua (tertinggi di 

Amerika Selatan), Gunung Elbrus dan Gunung Mont Blanc (tertinggi di Eropa 

dan Eropa Barat), Gunung Kilimanjaro (tertinggi di Afrika), Gunung Kosciuszko 

(Tertinggi di daratan Australia). Satyarup mendaki Gunung Vinson Massif pada 

Desember 2017 dan juga telah bermain ski sampai ke Kutub Selatan. Satyarup 

telah melakukan program pendakian dasar dari Himalayan Mountaineering 

Institute, Darjeeling. 

 

 



Musa Ibrahim, Bangladesh 

Musa - Pemimpin Bersama - adalah orang pertama dari Bangladesh yang 

mendaki Gunung Everest. Musa juga memiliki impian mendaki 7 puncak dan 

telah mendaki Gunung Denali tanpa pemandu (tertinggi di Amerika Utara), 

Gunung Elbrus (tertinggi di Eropa), Gunung Kosciuszko (tertinggi di daratan 

Australia) dan Mt Kilimanjaro. Musa juga telah mendaki 3 puncak tersulit 

Inggris, Skotlandia dan Wales. Musa mendaki Gunung Vinson Massif pada 

Desember 2017 dan juga telah bermain ski sampai ke Kutub Selatan. Musa 

telah melakukan pendakian dasar gunung dari Himalayan Mountaineering 

Institute, Darjeeling. 

 

Nandita Chandrasekhar Nagangoudar, India 

Nandita mencoba mendaki Gunung Everest dan bisa mencapai 8000m pada 

tanggal 20 Mei 2016. Karena kekurangan Oksigen, dia harus meninggalkan 

ekspedisi tersebut. Nandita mendaki banyak gunung di India seperti 

Badabangal, Kshitidhaar, puncak Persahabatan dan juga mendaki Gunung 

Jungfrau, Pegunungan Grampion di Eropa. Dia telah menyelesaikan kursus 

dasar mendaki gunung dari Atal Bihari Vajpayee cabang olah raga gunung & 

olahraga sekutu (ABIMAS). Nandita mendaki Gunung Vinson Massif pada 

Desember 2017 dan juga telah bermain ski sampai ke Kutub Selatan. 

 

Latar Belakang Hubungan ASEAN-India 

 

Hubungan India dan ASEAN telah muncul sebagai landasan dari kebijakan luar 

negeri India. Hubungan tersebut telah berkembang dari The Look East Policy 

yang diumumkan pada awal tahun 90’an yang mana membawa India menjadi 

Mitra Sektoral ASEAN pada tahun 1992, Mitra Wicara pada tahun 1996 dan 

menyelenggarakan KTT pertama pada tahun 2002. Peningkatan kemitraan ini 

menjadi Kemitraan Strategis pada KTT ke-20 di New Delhi pada tahun 2012 

merupakan hal lazim dalam perkembangan hubungan India-ASEAN dalam dua 

decade terakhir. India-ASEAN Kemitraan Strategis memperoleh momentum 

baru dengan pengesahan kebijakan baru yaitu, “Act-East Policy” pada KTT 

India-ASEAN ke-12 pada tahun 2014. Kebijakan ini menyampaikan dengan jelas 

maksud India untuk menanamkan dinamisme baru dalam kerjasamanya 

dengan negara-negara anggota ASEAN. ASEAN juga menyambut baik 

pengesahan Act East Policy, mengingat bahwa kebijakan baru ini 

melambangkan dinamisme baru dan semangat kemitraan. 



 

India dan ASEAN mengadakan KTT Pemimpin tahunan reguler untuk 

menanamkan semangat baru dan mencatat aspek politik-keamanan, ekonomi 

dan sosial budaya dari hubungan tersebut. Interaksi tingkat politik ini semakin 

diperkuat melalui pertemuan Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, 

Pertanian, Energi Baru dan Terbarukan, Lingkungan Hidup dan Komunikasi 

dan didukung melalui Rapat Pejabat Tinggi, serta Kelompok Kerja khusus di 

berbagai sektor. 

 

Hubungan historis, budaya dan pengetahuan bersama terus mendukung 

interaksi India yang berkelanjutan dengan Asia Tenggara. Pertukaran budaya 

dan intelektual dan kontak orang-ke-orang terus menjadi pilar penting 

hubungan India-ASEAN. 

 

Di sepanjang Pilar Sosial-Budaya, banyak program pertukaran orang-ke-orang 

telah menjadi andalan kerjasama fungsional kami dengan ASEAN. Ini termasuk 

Program Pertukaran Siswa, Program Pertukaran Media, Program Pertukaran 

Petani, Dialog Delhi, Jaringan Think-tank, Seri Kuliah Eminent Person dan 

banyak lainnya. 

 

Di bidang ekonomi, India dan ASEAN menandatangani Free Trade Agreement in 

Goods 2009 dan Services and Investment 2015, untuk mendirikan kawasan 

perdagangan bebas. Selain itu, India juga merupakan bagian dari negosiasi 

mengenai Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), 

yang mencakup ASEAN dan enam mitra FTA. Kerjasama regional merupakan 

kunci untuk mendorong stabilitas ekonomi, daya saing, pertumbuhan dan 

integrasi di kawasan ini. 

 

India mendukung sentralitas ASEAN dalam urusan regional untuk perdamaian, 

kemajuan dan kesejahteraan bersama. India juga mendukung dan menyambut 

baik pembentukan Komunitas ASEAN pada bulan Desember 2015, yang 

dianggapnya merupakan peristiwa penting. Ini memungkinkan India dan 

ASEAN membuat langkah signifikan di sepanjang tiga pilar keterlibatan 

regional. Ini menghidupkan kembali hubungan historis India dan ASEAN sambil 

menawarkan kesempatan baru untuk kemitraan strategis ASEAN-India yang 

lebih dekat mengenai perdamaian, kemajuan dan kemakmuran bersama. India 

juga dianggap sebagai mitra berharga dalam Mempersempit Kesenjangan 



Pembangunan di ASEAN dengan mendukung pertumbuhan sosial ekonomi 

Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. 

 

India dan ASEAN telah menyusun Rencana Aksi ambisius untuk tahun 2016-

2020 di mana mereka berencana untuk memperluas dan memperdalam 

kemitraan strategis ke dalam bidang kerja baru dan penting untuk perdamaian, 

kemajuan dan kemakmuran ekonomi kawasan ini. Peran India yang meluas di 

kawasan ini disambut oleh semua negara ASEAN yang dampaknya akan terlihat 

pada perayaan peringatan tahun 2017. 


