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BUNGA RAMPAI

AMARNATH YATRA
Perayaan ziarah yang paling terkenal 
dan ditunggu-tunggu, Amarnath Yatra, 
memberi penghormatan kepada Dewa 
Siwa di Gua Amarnath. Ribuan pemuja 
berjalan melalui medan gunung yang 
menantang dan kondisi lingkungan yang 
rumit menuju kuil suci bersalju untuk 
menyembah lingam es dari Dewa Siwa.

KAPAN: 2 Juli-29 Agustus
DIMANA: Srinagar, Jammu dan Kashmir

FESTIVAL DREE
Perayaan ini merupakan sebuah perayaan 
pertanian oleh suku Apatani dari 
Arunachal Pradesh. Empat dewa- Tamu, 
Harniang, Metii dan Danyi – dipuja 
selama perayaan ini dimana masyarakat 
berpesta dengan nasi dan bir millet. 
Pertunjukan tarian tradisional menandai 
kemegahan dari perayaan ini.

KAPAN: 4-5 Juli
DIMANA: Ziro, Arunachal Pradesh

NASHIK KUMBH MELA
Pertemuan terbesar diantara perayaan-
perayaan sejenis lainnya untuk sebuah 
tujuan keagamaan di dunia, Kumbh 
Mela dirayakan setiap tiga tahun. 
Selama Nashik Kumbh Mela, para 
pemuja melakukan mandi suci di Sungai 
Godavari untuk membersihkan seluruh 
dosa-dosa.

KAPAN: 14 Juli – 25 September
DIMANA: Nashik, Maharashtra

BALAPAN PERAHU TROFI ULAR 
NEHRU
Acara ini diadakan di Danau Punnamda 
pada Sabtu kedua bulan Agustus. Pada 
hari balapan perahu ini, tepi danau ini 
menjadi saksi kedatangan sekitar dua 
ratus ribu pengunjung. Bagi setiap desa 
di Kuttanad di wilayah Kerala, India, 
kemenangan ini dirayakan selama bulan-
bulan yang akan datang.

KAPAN: 9 Agustus
DIMANA: Danau Punnamda, Kerala

PHANG LHABSOL
Perayaan unik ini didedikasikan untuk 
Kanchendzonga, dewa pelindung 
dari Sikkim dan juga sebagai bentuk 
perjanjian persaudaraan antara 
masyarakat Lepcha dan Bhutla. Cerita 
dari perjanjian ini disahkan melalui 
pertunjukan tari oleh para biarawati 
yang memakai topeng yang rumit.

KAPAN: 9 September
DIMANA: Sikkim

HARIYALI TEEJ
Hariyali Teej merupakan perayaan 
kepercayaan dan permainan ketika seluruh 
wanita memuja Dewi Parwati untuk 
kesejahteraan rumah tangga mereka. Di 
Jaipur, sebuah prosesi besar mulai dari 
pintu gerbang Kota Istana ini dengan 
sebuah tandu yang membawa patung dari 
Dewi Parwati dan memenuhi seluruh kota.

KAPAN: 22-23 Juli
DIMANA: Rajasthan

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
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Sebagaimana musim berganti dan musim hujan tiba di India, kami memiliki kesempatan 
untuk merayakan kesuksesan dari Hari Yoga Internasional Pertama. Tahun lalu, Perdana 
Menteri India Mr Narendra Modi telah berseru untuk merayakan acara ini pada tanggal 
21 Juni, dan sebuah kesepakatan di Majelis Umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 
disponsori oleh 177 negara dan didukung oleh seluruh negara-negara anggota. Perayaan 
pertamanya meraih sukses besar, dengan acara-acara di 250 kota, dan di 192 negara. Di isu 
India Perspectives ini, kami menelusuri berbagai perjalanannya kedepan, dan menunjukkan 
bagaimana harta karun kuno India memberikan tidak hanya manfaat, tetapi dapat menjadi 
sebuah jalan untuk melawan stres dan tekanan dari dunia modern.

Pada platform internasional, perjalanan Perdana Menteri Mr Modi baru-baru ini ke 
Cina memamerkan hubungan budaya antara kedua negara, yang disorot di kunjungan 
PM ke Xi’an. Diplomasi ekonomi juga dikedepankan, dengan $22 miliar pada perjanjian 
yang ditandatangani di Shanghai, serta konsultasi politik, semuanya bersama-sama telah 
mendefinisikan ulang kontur hubungan India-Cina.

Bulan April lalu menjadi saksi sebuah gempa dahsyat di Nepal. Pemerintah India, bersama 
dengan Angkatan bersenjata India, memulai satu dari program bantuan terbesar dibawah 
Operasi Maitri yang penting pada hari-hari awal dan minggu-minggu setelah tragedi ini. 
Kami juga menyelidiki kesuksesan dari Operasi Rahat dimana lebih dari 4,700 warga India 
dievakuasi dari Yaman di tengah-tengah perang.

Selain itu, kami menyorot satelit IRNSS-1D yang bergabung dengan ketiga lainnya 
untuk memberikan India dan negara-negara sekitar sebuah sistem navigasi satelit yang 
independen. Satelit selanjutnya dari konstelasi ini, IRNSS-1D siap diluncurkan pada bulan 
mendatang, sehingga menyempurnakan seluruh konstelasi dari tujuh satelit. Mengambil 
isyarat dari inisiatif Make In India Perdana Menteri Modi, wilayah timur laut dari negara 
ini seluruhnya dipersiapkan untuk pengembangan jalur cepat dengan inisiatif Make In 
Northeast.

Pada bagian Potret, kami menelusuri musium terbuka di Vijayapur yang membawa kembali 
ke era Islam di wilayah Dekkan sementara di halaman Eksplorasi, kami menawarkan pilihan 
dari tempat persinggahan mewah di Ganga, Brahmaputra dan 
Hooghly. Dan di Percakapan, kami mendapatkan sebuah wawasan 
menarik dari tahun-tahun pertumbuhan Sania Mirza, prestasi dan 
penghargaannya. Tepuk tangan untuk semangat olahraga.

Vikas Swarup

Prakata
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Dengan jadwal sibuk dan komitmen yang tak terhitung 
kemungkinan besar akan menanggung kepentingan yang lebih 
besar di tahun-tahun mendatang, yoga tampaknya akan menjadi 
satu-satunya obat yang sangat dianjurkan

Yoga di
milenium baru

teks  |  Yogacharya S Sridharan
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Untuk pertama kalinya, tanggal 21 Juni akan 
dirayakan sebagai “Hari Yoga Internasional” 
seluruh dunia. Menariknya, tanggal ini 
diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan seluruh negara-negara termasuk India, 
tempat asli yoga, yang sepakat untuk merayakan hari 
tersebut dengan cara yang sesuai.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal 
PBB, Ban Ki-moon menyatakan bahwa 
Hari Yoga Internasional akan membawa 
perhatian atas manfaat holistik dari 
yoga. “Yoga dapat berkontribusi untuk 
membantu melawan penyakit-penyakit 
yang tidak menular. Yoga dapat membawa 
masyarakat bersama-sama dengan cara 
inklusif yang menghasilkan rasa hormat dan merupakan 
sebuah olahraga yang dapat berkontribusi untuk 
pembangunan dan perdamaian. Yoga bahkan mampu 
membantu orang-orang dalam situasi darurat untuk 
menemukan ketenangan dalam stres,” kata Ban dalam 
sebuah pernyataan. Kesadaran telah melintasi semua 

batas. Menariknya, pada saat ini, pertanyaan mungkin 
timbul tentang mengapa terdapat sebuah lonjakan tiba-
tiba dalam ketertarikan terhadap yoga? Bahkan saat ini 
yoga dianggap sebagai sebuah “latihan spiritual” yang 
dilakukan oleh mereka yang memiliki minat dalam jalur 
ini dan terutama setelah bertambah tua ketika pikiran 

berusaha untuk menemukan alasan untuk 
bertahan hidup.

Salah satu dari penyebab paling 
utama adalah bahwa ilmu pengetahuan 
yang sangat subjektif ini secara objektif 
dipandang oleh ilmu pengetahuan 
modern yang menyorot manfaat yoga. 
Apa pun yang hanya mempromosikan 
kesenangan sensual memiliki jangka hidup 

yang pendek sebagaimana rasa tersebut lambat laun 
akan mengalami perubahan. Pikiran dan indera oleh 
alam mereka merupakan subjek bagi perubahan yang 
konstan dan ketidakmampuan untuk menanggung 
peradaban monoton juga secara konstan mencari 
perubahan. Hanya mereka yang mengadaptasi keadaan 

Hari Yoga Internasional akan memberikan perhatian terhadap manfaat holistik yoga

Adaptasi yoga 
terhadap setiap 

situasi dan 
permintaan 

adalah 
kekuatannya
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yang lebih baru yang akan bertahan. Dalam konteks ini, 
yoga memiliki seluruh elemen-elemen penting yang 
memberikannya sarana untuk memenuhi persyaratan dari 
permintaan tersebut. Teknik-teknik/ objek-objek yang 
memberikan solusi sementara tersebut 
pun akan segera terlupakan. Adaptasi 
yoga bagi setiap situasi dan permintaan 
adalah kekuatannya.

Apa yang telah dimulai di gua-gua 
Himalaya saat ini memberikan bantuan 
kepada ribuan orang bahkan di rumah 
sakit. Yoga adalah “kemandirian” dan 
membuat para praktisi “independen”. 
Hal tersebut merupakan fitur unik 
yang membuat yoga populer. Kursus 
yoga, seperti yang dilakukan di sungai, mengalirkan 
kesejahteraan bagi semua. Hingga satu dekade yang lalu, 
yoga masih dipraktekkan di lingkaran kecil tetapi saat ini 
telah dianggap sebagai ketertarikan internasional.

Mari kita lihat apa yang ditawarkan untuk yoga di 
tahun milenium ini. Di tahun-tahun mendatang, yoga 

akan mengambil posisi sentral dalam “penyembuhan” 
sehingga menjadi sebuah sistem penyembuhan yang 
wajib dan cuma-cuma melalui sebuah sarana yang 
bukan alternatif. Resep pertama dari para dokter saat 

ini adalah yoga. Menariknya, efek ajaib 
dalam menyembuhkan penyakit mental 
membuatnya menjadi pilihan utama dari 
ahli saraf. Ini berada dalam bidang “terapi 
yoga”. Ketika menyangkut dengan yoga 
sebagai “resimen kebugaran”, yoga telah 
secara perlahan mulai menggantikan gim-
gim, bahkan dalam platform internasional. 
Yoga memberikan kebugaran fisik dan 
mental tanpa efek samping. Selain itu, di 
bidang spiritualitas, keteguhan “netral” 

dalam penerimaan tuhannya membuat yoga menjadi 
sebuah tambahan praktek dengan sistem bagi setiap sistem 
kepercayaan agama. Seiring berjalannya waktu, kita akan 
menyaksikan lebih banyak penemuan-penemuan ilmiah 
yang akan membuat manusia bergantung pada “gadget” 
untuk hidup saat ini, pada gilirannya, akan membawa 

Ilmu pengetahuan 
ini sedang bergerak 

maju kearah 
penyembuhan 

energy” dan yoga 
merupakan alternatif 

energi yang ideal 
dalam penyembuhan

Yoga memberikan kebugaran fisik dan mental tanpa efek samping
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penyakit dari “gaya hidup yang salah”. Oleh karena 
itu, praktek yoga secara teratur akan menjadi sebuah 
resimen wajib untuk menggerakkan seluruh bagian 
tubuh dan menjaga mereka secara baik terhidrasi 
dengan darah segar yang menjaga 
tubuh selalu dalam kondisi yang baik. 
Asana (praktek fisik), bagian dari 
yoga memberikan kemandirian secara 
keseluruhan dan latihan yang aman. 
Dalam bidang terapi, ilmu pengetahuan 
ini bergerak kearah “penyembuhan 
energi” dan yoga merupakan 
alternatif yang ideal sebagaimana yoga 
menggunakan prana energi dalam penyembuhan. 
Pranayama, latihan pernapasan, akan memberikan 
jawaban bagi obat dari penyakit-penyakit. Yoga akan 
membawa umat manusia bersama-sama sebagaimana 
yoga akhirnya membuat para praktisi menikmati 

momen-momen dari “ketenangan”. Dhyana, bagian 
meditasi dari yoga, akan membuat pikiran fit dan 
efisien. Ini  akan merubah kualitas dari pikiran dan 
membuang seluruh kotoran seperti nafsu, kebencian 

dan kecemburuan.
Dalam satu dekade selanjutnya, yoga 

akan menemukan caranya di rumah sakit, 
kantor dan perkumpulan masyarakat. 
Universitas yoga independen akan 
muncul dimana-mana. Dalam konteks 
ini, kebutuhan waktu adalah untuk 
menemukan guru-guru yoga yang bagus, 
kriteria utamanya adalah seseorang yang 

mempraktekkan yoga dan telah menemukan hasil 
positif dalam kesehatan fisik dan mental.

Kesimpulannya, dalam kata-kata dari Yogacharya 
Krishnamacharya, “Yoga harus diadaptasikan bagi 
individu dan bukan individu untuk yoga.”

Yoga akan 
menemukan 

tempatnya dalam 
rumah sakit, kantor 

dan perkumpulan 
masyarakat

Penulis adalah anggota badan pemerintah, Institut Nasional Yoga Morarji 
Desai, New Delhi dan wakil, Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai

177 NATIONS CO-SPONSOR THE UN RESOLUTION 
TO DECLARE INTERNATIONAL DAY OF YOGA  
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Paska kunjungan Mr Narendra Modi ke Cina, hubungan bilateral antara kedua 
negara siap untuk memainkan peran yang menentukan pada abad ke-21

Memetakan ulang hubungan 
India-Cina: Bersama menciptakan

sebuah peradaban Asia

teks  |  Manish Chand 
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Ini adalah sebuah momen yang unik dalam 
hubungan India-Cina, memberikan resonansi 
segar kepada narasi yang belum terungkap dari 
sebuah abad Asia. Menyatukan diplomasi, budaya, 

bisnis dan geopolitik, perjalanan Perdana Menteri 
Mr Narendra Modi pada tanggal 14-16 Mei ke tiga 
kota di Cina – Xi’an, Beijing dan Shanghai 
– menguatkan sebuah arsitektur yang 
muncul dari hubungan kooperattif saling 
menguntungkan antar negara-negara 
ekonomi terkemuka di Asia

Diplomasi Asal

Kunjungan ini mencetak nilai tinggi pada 
simbolisme dan subtansi. Dalam gerakan 
tunggal, Presiden Cina Xi Jinping menyambut PM 
Modi di sebuah rumah tamu pemerintah yang megah di 
Xi’an, ibukota provinsi Shaanxi. Hubungan Cina-India 
“mengalami pembangunan yang stabil dan menghadapi 
prospek luas,” kata Presiden Xi kepada PM India. 

Kunjungan Mr Modi ke Musium Prajurit Tembikar 
dan sebuah Kuil Buddha yang menjadi rumah dari 
karya-karya yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta 
yang menggarisbawahi hubungan abad-abad peradaban 
antara kedua negara tetangga Asia tersebut. Ini 
merupakan kali pertama Presiden Xi menyambut sebuah 

kunjungan pemimpin asing di rumah leluhurnya.
Kunjungan Mr Modi ke Xi’an dan Presiden 

Cina ke Gandhinagar dan Ahmedabad tahun 
lalu telah melahirkan sebuah kosa kata 
baru dari diplomasi asal dalam keterlibatan 
India-Cina yang berkembang, dengan 

sebuah penekanan hubungan orang ke orang 
dan koneksi budaya.

Kunci Hasil

Diplomasi asal mengatur nada untuk pembicaraan luas 
di Beijing antara Perdana Menteri Modi dan Politikus 
Cina Li Keqiang pada tanggal 15 Mei. Mr Modi 
diberikan sebuah upacara sambutan di Balai Agung 

Halaman muka: PM Mr Narendra Modi bersama Presiden Republik 
Rakyat Cina, Mr Xi Jinping; Searah jarum jam: Perdana Menteri 
India mengunjungi Pagoda Big Wild Goose di Xi’an, Cina; Twitter 
Mr Modi ber-selfie dengan politikus Cina; Mr Modi di Musium 
Prajurit Tembikar di Xi’an
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Perdana Menteri Mr Modi di Universitas Tsinghua di Beijing

Rakyat di Beijing. Kedua pihak menandatangani 24 
perjanjian di bidang-bidang mulai dari infrastruktur, 
kota pintar dan rel kereta api hingga budaya, 
pengembangan keterampilan, luar angkasa dan 
perubahan iklim. Kedua pihak juga telah memutuskan 
untuk mengintensifkan keterlibatan diplomatis 
di seluruh spektrum dengan keputusan untuk 
mengadakan pertemuan puncak dan 
pembukaan konsulat baru di Chengdu 
dan Chennai.

Dengan penekanan Mr Modi pada 
federalisme kooperatif di arena kebijakan 
luar negeri, India dan Cina meluncurkan 
Forum Pemimpin Wilayah/ Provinsi 
yang akan memfasilitasi interaksi yang 
lebih besar antara wilayah-wilayah dan 
provinsi-provinsi kedua negara. Rapat 
pertamanya diadakan di Beijing pada 
tanggal 15 Mei dihadapan Perdana Menteri India. 
Menteri Maharashtra Mr Devendra Fadnavis dan 
Menteri Gujarat Ms Anandiben Patel berpartisipasi 
dari pihak India.

Jujur dan Konstruktif 

Apa yang memisahkan interaksi tingkat pertemuan 
adalah pendekatan “kejujuran” dan “konstruktif” 

kepada semua isu yang beredar termasuk batas 
pertanyaan yang panjang. “Saya menekankan 
kebutuhan bagi Cina untuk mempertimbangkan 
pendekatannya pada beberapa isu yang menahan kita 
dalam mewujudkan potensi penuh dari kemitraan 
kita,”  kata Mr Modi dalam sebuah pernyataan pers 
bersama dengan Politikus Li. Hal ini mencerminkan 

perhatian India terhadap sejumlah 
isu, termasuk praktek Cina dalam 
menerbitkan visa terlamput kepada warga 
J&K dan Arunachal Pradesh.

Diplomasi Ekonomi

Perbicaraan di Xi’an dan Beijing 
antara pemimpin dari kedua negara 
menggarisbawahi pentingnya hubungan 
ekonomi dalam hubungan kedua 
negara secara keseluruhan. “Kami 

telah menetapkan tingkat ambisi yang tinggi untuk 
kemitraan bidang ekonomi kami. Kami melihat 
peluang bilateral yang sangat besar dan tantangan yang 
sama seperti urbanisasi,” kata Mr Modi. Menyinggung 
pembicaraannya dengan kedua pemimpin tersebut, Mr 
Modi berkata, “Mereka mendukung tentang partisipasi 
Cina yang meningkat dalam misi Make In India dan 
sektor infrastruktur kita.”

Fokusnya adalah 
pada sebuah 

arsitektur 
jangka panjang 

yang layak 
untuk memacu 

keterlibatan 
ekonomi



J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5  n  1 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Fokus ini dipertegas oleh kunjungan Mr Modi ke 
Shanghai dimana ia menghadiri sebuah Forum para 
CEO India-Cina. Membangun janji investasi Cina 
sebesar 20 miliar Dollar US di India untuk lima 
tahun ke depan yang diresmikan selama kunjungan 
presiden Cina ke India pada bulan September 2014, 
kedua belah pihak menandatangani kesepakatan 
bisnis senilai 22 miliar Dollar US. Menanggapi 
perhatian India atas defisit perdagangan yang 
membengkak, yang diperkirakan lebih dari 
30 miliar Dollar US, pihak Cina menegaskan 
jaminan untuk menyediakan akses pasar lebih 
untuk perusahaan TI dan farmasi India. Fokus ini 
adalah dalam menyatukan sebuah arsitekur jangka 
panjang untuk memacu keterlibatan ekonomi di 
seluruh spektrum.

Dengan latar belakang ini, sejumlah keputusan 
diambil termasuk mengadakan Dialog Ekonomi 
Strategis, diketuai oleh wakil ketua NITI 
Aayog dari India dan ketua NDRC dari Cina 
selama paruh kedua tahun 2015, di India; dan 
menempa perdagangan lima tahun dan rencana 
pengembangan antara kementrian perdagangan.

Kemitraan Pembangunan

Di bidang ekonomi dan pembangunan, hasil yang 
signifikan diantaranya:
i)    Mempersiapkan dua taman industri di Gujarat 

dan Maharashtra oleh Cina.
ii)    Kerjasama dalam proyek rel kereta api termasuk 

mempercepat pembangunan jalur Chennai-
Bengaluru-Mysore, studi kelayakan untuk 
sektor jalur kereta api berkecepatan tinggi 
Delhi-Nagpur dan mempersiapkan sebuah 
universitas rel kereta api.

iii)    Menempa hubungan yang baik antara provinsi 
Guangdong dari Cina dan Gujarat, dan 
kota tetangga antara kota Guangzhou dan 
Ahmedabad.

iv)    Proyek Kota Percontohan Cerdas antara kota 
GIFT (Kota Keuangan Internasional Teknologi 
Gujarat) di India dan Shenzhen di Cina.

Kanan: Mr Modi dan politikus Cina Li 
di Kuil Surga, Beijing; Bawah: PM India 

mengunjungi Kuil Daxingshan di Xi’an, Cina
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v)    Mempersiapkan hubungan kota antara Mumbai-
Shanghai dan Ahmedabad-Guangzhou, 
Hyderabad-Qingdao, Aurangabad-Dunhuang, 
Chennai-Chongqing dan hubungan persadaraan 
kota/ provinsi antara Gujarat-Guangdong dan 
Karnataka-Sichuan.

Berpusat pada orang-orang

Kunjungan Mr Modi ke Cina akan 
diingat sebagai sorotan pada diplomasi 
kultural dan menempatkan hubungan 
orang-orang yang meningkat pada inti 
dalam memperluas kemitran India-Cina. 
Percampuran budaya ini ditetapkan dalam 
pertunjukan gabungan Yoga-Tai Chi. 
Pada tanggal 15 Mei, terdapat suasana 
menggemparkan di Kuil Surga di Beijing sebagaimana 
anak-anak India mempraktekkan tai-chi dan anak-anak 
Cina melakukan yoga di hadapan Mr Modi dan mitra-
mitra Cina-nya.

Koneksi budaya tampaknya akan dihidupkan 
kembali melalui serangkaian inisiatif termasuk 
mempersiapkan Pusat bagi ajaran Gandhi dan studi 

India di Universitas Fudan, Shanghai; mempersiapkan 
sebuah Forum Think-Tanks bilateral; sebuah 
perguruan tinggi yoga di Kunming dan kolaborasi 
antara Dewan India untuk Hubungan Budaya dan 
Universitas Nasional Yunnan untuk mendirikan 
sebuah perguruan tinggi yoga. Selain itu, sebuah 
perjanjian untuk menyediakan sebuah rute tambahan 

untuk Manasarovar Yatra tahunan 
melalui Nathu La Pass di Sikkim, 
sebagai tambahan untuk Lipulekh Pass 
yang telah ada di Uttarakhand. Dalam 
sebuah terobosan dalam meningkatkan 
hubungan orang ke orang, Mr Modi 
mengumumkan fasilitas e-visa untuk 
para wisatawan Cina sementara 
Kementrian Luar Negeri Cina Mr 

Wang Yi menyebutnya “sebuah hadiah”. “Mari kita 
berterima kasih kepada Perdana Menteri India atas 
hadiah ini,” kata Mr Wang. Kunjungan Tahunan 
India yang sedang berlangsung di Cina pada tahun 
205 dan Kunjungan Tahunan Cina pada tahun 2016 
diharapkan meningkatkan hubungan para wisatawan 
dan hubungan orang ke orang.

Mr Narendra Modi dan Politikus Li berinteraksi dengan anak-anak di Even Gabungan Yoga-Taichi di Kuil Surga, Beijing

Kunjungan 
Mr Modi ke Cina 

akan diingat 
sebagai sorotan 
pada diplomasi 

kultural
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Pandangan Jangka Panjang

Kunjungan pertama Mr Modi ke Cina telah 
merumuskan kembali kontur hubungan India-Cina 
yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kehidupan 
lebih dari 2.6 miliar orang yang hidup di kedua negara. 
Kanvas keterlibatan diperluas dengan kerjasama proaktif 
pada sejumlah isu lintas sektoral yang 
mencakup terorisme dan situasi di Asia 
Barat. Pengesahan program Kerjasama 
Luar Angkasa 2015-2020 telah membuka 
pandangan baru dari kerjasama antara 
kedua negara raksasa Asia ini. Dalam 
sebuah pembangunan yang signifikan, 
Cina untuk pertama kalinya mengambil 
aspirasi dari India untuk bergabung 
dengan Grup Pemasok Nuklir.

“Cina menekankan besarnya kepentingan status 
India dalam urusan internasional sebagai sebuah negara 
berkembang yang besar, dan mengerti dan mendukung 
aspirasi India untuk memainkan peran yang lebih 

PM India membahas Forum Pertemuan Bisnis India-Cina di Shanghai

Manish Chand adalah Ketua Redaktur India Writes Network, www.indiawrites.org,  sebuah portal dan jurnal 
elektronik yang berfokus pada urusan internasional dan the Kisah India

besar di Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Dewan 
Keamanan,” bunyi pernyataan besama ini.

Di atas semua, kunjungan ini menyusun sebuah 
kisah baru dari keterlibatan “berkekuatan besar” dan 
menempatkan hubungan antara India dan Cina dalam 
konteks peradaban Asia yang berkembang. “Para 

pemimpin negara sepakat bahwa kenaikan 
bersamaan dari India dan Cina sebagai 
dua kekuatan besar di wilayah tersebut 
dan dunia menawarkan sebuah peluang 
penting untuk merealisasikan peradaban 
Asia,” sebuah pernyataan bersama setelah 
pembicaraan luas antara Mr Modi dan 
Politikus Li. “Mereka mencatat bahwa 
hubungan bilateral India-Cina siap untuk 
memainkan peran yang menentukan 

di abad ke-21 di Asia dan tentu saja, secara global.” 
Dengan pandangan yang luas dan filosofi yang menjiwai 
ini, hubungan India-Cina tampaknya siap untuk 
menyeberang perbatasan baru di masa yang akan datang.

Kunjungan Tahunan 
India di India pada 

tahun 2015 dan 
Kunjungan Tahunan 
Cina 2016 bertujuan 
untuk meningkatkan 

bidang pariwisata
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Sebuah perjanjian yang mencakup segala hal memberi bayangan kolaborasi 
proaktif antara kedua negara untuk memajukan sistem sistem transportasi 
yang aman, terjaga, efisien dan terintegrasi

Mengangkut hubungan India-AS
ke tingkat yang baru

teks  |  Manish Chand 

Menguhubungkan pembangunan 
dengan keterlibatan diplomatiknya 
yang berkembang, India dan AS 
telah masuk ke dalam sebuah bab 

baru dalam kemitraan beraneka segi mereka dengan 
menandatangani  sebuah Nota Kerjasama dalam 
memperkuat sektor transportasi perkotaan di negara 
ekonomi ketiga terbesar di Asia ini.

Perjanjian tersebut ditandatangani di New Delhi 
pada tanggal 8 April oleh Menteri Serikat India 
untuk Transportasi Jalan Raya dan Pengiriman Mr 
Niti Gadkari dan Menteri Perhubungan AS Mr 
Anthony Foxx. Perjanjian yang mencakup segala hal 
ini memberi bayangan kolaborasi proaktif antara 
India dan AS untuk segala model transportasi, 
koordinasi sektor seumber daya dan keahlian publik 
dan swasta untuk memajukan sistem transportasi 
yang aman, efisien dan terintegrasi. Melihat catatan 
optimis pada prospek kerjasama di dalam proyek 
transformasi nasional yang penting ini, Mr Gadkari 
menggarisbawahi bahwa hal itu akan memungkinkan 
India untuk menyebarkan “teknologi terbaru dunia 
yang tersedia bersama AS” di pembangunan saluran 
air dan pusat proyek multimodal di negara ini.

“Presiden Obama dan Perdana Menteri Modi 
baru-baru ini mengumumkan perjanjian bagi AS 
dan India untuk bekerjasama pada isu-isu penting 
yang dihadapi kedua negara tersebut,” kata Sekretaris 
Foxx. Ia menekankan MoU ini akan memperkuat 
kerjasama antara kedua negara “pada isu-isu penting 
transportasi yang akan meningkatkan kualitas hidup 
bagi orang-orang India.”

“Perjanjian ini telah menciptakan Kemitraan 
Transportasi pertama kali antara Departemen 
Perhubungan AS dan Kementrian Rel Kereta Api, 
Jalan Transportasi dan Jalan Raya, Pengiriman dan 
Pembangunan Perkotaan India. Ini merupakan 
bagian dari proyek yang lebih luas dalam merangsang 
sebuah kebangkitan di India yang dicontohkan dalam 

Sistem transportasi yang 
efisien dan cerdas



J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5  n  1 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

misi Perdana Menteri Modi dalam menciptakan 
100 Kota-Kota Cerdas di India dan Misi Peremajaan 
Kota Baru untuk 500 kota.

Departemen Transportasi AS telah berjanji 
untuk menawarkan solusi transportasi yang 
berkelanjutan untuk Allahabad (Uttar Pradesh), 
Ajmer (Rajashtan) dan Visakhapatnam 
(Andhra Pradesh).

Sistem transportasi pintar 
yang koheren dengan kota-
kota pintar ini dibahas dalam 
diskusi luas yang Sekretaris 
Foxx lakukan dengan Perdana 
Menteri Luar Parlemen, 

Pembangunan Kota, 
Perumahan dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Mr M 
Venkaiah Naidu. Diskusi ini 
berfokus pada menciptakan 

sistem transportasi publik yang 
efisien, sistem transportasi cerdas, 

informasi dan kontrol lalu lintas, 
integrasi multimodal, peningkatan 

kapasitas dan pelatihan di bidang 
transportasi perkotaan.

Sebuah kelompok kerja antar-
departemen telah dibentuk untuk 
mempromosikan kerjasama dalam bidang 

transportasi dari proyek Kota-Kota Cerdas. 
Kedua negara juga telah setuju untuk bekerjasama 
dalam standar efisiensi bahan bakar kendaraan 
dan promosi dari koridor angkutan khusus untuk 

memacu pergerakan barang-barang dari pelabuhan 
India ke kota-kota besar di wilayah tersebut. Dalam 
diskusi ini, Sekretaris Foxx menggarisbawahi 
bahwa transportasi perkotaan yang efisien yang 
berdasar pada perencanaan dan pelaksanaan 
yang baik memegang kunci dalam membuat 

kota-kota lebih layak ditinggali. Ia 
menyinggung upaya pemerintah 

AS dalam mempromosikan 
solusi transportasi regional 
dan memuji inisiatif 

membangun 100 Kota-Kota 
Cerdas di India dengan kata 

“sangat menarik”.
Penandatanganan perjanjian tersebut menandai 

sebuah poin penting dalam kolaborasi India-AS 
yang tumbuh di sektor infrastruktur dan menandai 
puncak bulan-bulan diskusi yang kuat yang dimulai 
selama kunjungan pertama Perdana Menteri Modi 
ke Washington pada tanggal 30 September 2014, 
dan memperoleh bentuk konkret yang lebih selama 
kunjungan Januari dari Presiden AS Mr Barrack 
Obama ke New Delhi sebagai tamu terhormat 
di perayaan Hari Republik. Perjanjian tersebut 
mencerminkan semangat dari “Sanjha Prayas, 
Sabka Vikas – Upaya Bersama; Kemajuan untuk 
Semua,” tema sentral dari pernyataan bersama 
yang mengalir dari kunjungan bersejarah Presiden 
Obama ke India tahun ini.

Memperbaharui perkotaan dan memperkuat 
infrastruktur perkotaan tampak menjadi tema-
tema sama yang akan menampilkan pembangunan 
kemitraan antara demokrasi dunia terlama dan 
terbaru di tahun-tahun yang akan datang. Selama 
kunjungan Perdana Menteri Modi ke AS tahun 
lalu, kedua pihak telah meluncurkan Air, Sanitasi, 
dan Aliansi Kebersihan (WASH) Perkotaan India, 
sebuah inisiatif pelopor yang akan membuktikan 
sebuah katalis dalam mewujudkan janji dari 
kebangkitan perkotaan di India. Kemitraan 
pembangunan ini dipersiapkan untuk membawa 
India dan AS lebih dekat sebagaimana ini akan 
memberikan hasil dengan dasar yang terlihat jelas 
akan berdampak pada kehidupan orang-orang 
biasa di masa yang akan datang.

Manish Chand adalah Redaktur Ketua dari India Writes Network, www.indiawrites.org, 
sebuah portal dan jurnal elektronik yang berfokus pada urusan internasional dan Kisah India
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Pemerintah India memainkan peran vital dalam upaya bantuan, 
mengirimkan bantuan kepada para korban dan mendengar 
orang-orang yang terasingkan selama situasi krisis. Titik kasus: 
Operasi Rahat di Yaman dan Operasi Maitri di Nepal

Operasi ‘sukses’
di saat yang tepat

Since 2011, Yemen has been imploding with the 
scenario getting worse in the past few months 
as the war for political dominance intensified 
between religious two sub-sects

people were rescued in 
Operation Rahat

4,700+
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Most aircraft and ships touched base in Kochi 
and Mumbai and the evacuees were transported 
to their respective hometowns free of cost by 
the Indian Railways

people were 
evacuated by Air India

574
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Upaya India begitu kuat dan efektif sehingga hampir 26 negara termasuk Inggris dan AS ikut membantu membawa warga negara mereka kembali
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Ketika perang antara dua agama sub sekte 
mencapai momentum, para penduduk Yaman 
menemukan diri mereka ada dalam risiko. Situasi 
di negara Arab ini telah dipertanyakan sejak bulan 
Februari 2015. Akhirnya, ketegangan pecah pada 
bulan April tahun ini, membahayakan nyawa 
ribuan orang dari penduduk India. Operasi Rahat, 
sebuah program bantuan oleh Pemerintah India, 
telah berperan penting dalam menyelamatkan 

Berdasarkan statistik, 960 warga negara dari 
41 negara telah diselamatkan

dan mengevakuasi 4,700 orang India. Upaya 
India sangat kuat dan efektif sehingga 26 negara 
termasuk Inggris dan AS ikut serta membantu 
kami dalam membawa kembali warga negara 
mereka. Berdasarkan statistik, 960 warga dari 
41 negara telah diselamatkan selama operasi ini. 
Dua Pesawat Terbang C-17 Globemasters dengan 
kapasitas 600 penumpang, tiga Kapal terbang India 
serta Kapal Angkatan Laut India – INS Mumbai, 

Upaya bantuan di Yaman
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INS Tarkash dan INS Sumitra – dikirim pada 
perjalanan dari pangkalan mereka masing-
masing untuk mempercepat proses evakuasi. 
INS Mumbai mencapai pelabuhan pada tanggal 
16 April bersama para pengungsi sementara 
INS Tarkash, setelah menyelesaikan perjalanan 
melewati Teluk Aden yang rawan pembajakan, 
menyentuh markas pada tanggal 18 April.

Selain itu, diplomat India di kota Sana’a, 
yang dipimpin oleh Duta Besar Amrit Lugun 
menegosiasikan periode dalam membantu 
menghentikan pemboman yang dipimpin Saudi 
untuk membuat jalan bagi pesawat India dalam 
melakukan penyelamatan. Selama beberapa hari 
pengangkutan orang India dan asing menuju 
keselamatan, operasi ini berakhir dengan sukses 
besar. Kereta Api India memainkan peran yang 
sama penting di operasi ini dengan menawarkan 
tiket kereta api gratis bagi para pengungsi untuk 
memungkinkan mereka mencapai tempat tujuan 
mereka dengan nyaman.  

Operasi penyelamatan dari warga India dan warga asing, yang menghabiskan 
lebih dari beberapa hari, berakhir dengan sukses besar
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Gempa dan kehancuran yang terjadi baru-baru ini di 
Nepal mengancam banyak nyawa, dengan jutaan korban 
pengungsi. India adalah satu dari negara-negara pertama 
yang mengulurkan tangan dalam merespon bencana 
gempa yang melanda Nepal. Hal ini disebut-sebut 
sebagai operasi bantuan terbesar yang diluncurkan oleh 
Pemerintah India dan Angkatan Bersenjata India untuk 
membantu para korban di tanah asing.

India, dibawah Operasi Maitri, mengirimkan tim 
pertamanya dalam enam jam kejadian bencana alam 
ini ke negara tetangga tersebut. Tim penyelamatan 
dari Angkatan Bantuan Bencana Nasional mendarat 
di Kathmandu dengan bahan bantuan yang segera 
dibutuhkan. Terdapat 32 kapal Angkatan Udara India 
yang mengirimkan hampir 520 ton bahan bantuan 
termasuk tenda, makanan kering, obat-obatan, instalasi 

India, dibawah Operasi Maitri, mengirimkan tim pertamanya dalam enam jam kejadian bencana alam 
ini ke negara tetangga tersebut

Sentuhan sejati dari persahabatan



INISIATIF

n  2 4   n  J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S

Total 32 pesawat Angkatan Udara India mengirimkan sekitar 520 ton bala 
bantuan termasuk tenda, makanan kering, obat-obatan, selimut, instalasi 
pengolahan air dan tabung oksigen
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oleh delapan Mi-17 dari Angkatan Udara India dan 
lima helikopter ALH dari Angkatan Darat India. Tidak 
hanya tenaga manusia, tenaga mesin juga dikirimkan 
ke zona terkena gempa untuk membersihkan jalan dan 
mencari para korban meninggal dunia.

Sama seperti operasi sukses lainnya, Pemerintah 
India membantu warga negara Spanyol selama 
pelaksanaan evakuasi ini. Itu merupakan janji meraka 
kepada kementrian luar negeri Spanyol untuk 
memperluas bantuan yang memungkinkan bagi orang-
orang yang sedang berada dalam kesulitan. Operasi 
penyelamatan ini berakhir dengan pemerintah Nepal 
yang meminta ‘sahabatnya’ untuk meninggalkan 
pangkalan mereka masing-masing. Operasi Maitri, 
sebuah operasi legendaris dalam hal positif, akan selalu 
berbicara keras tentang upaya-upaya yang telah dibuat 
oleh India selama situasi krisis.

pengolahan air dan tabung oksigen. Selain itu, 18 tim 
medis dari Angkatan Darat India, 18 unit tim mesin dan 
16 tim NDRF merawat dan membantu orang-orang 
yang terdampar di negara-negara berbeda. Evakuasi 
dari sekitar 900 orang terluka, transportasi bagi 1,700 
orang dan pengiriman 207 ton bala bantuan dilakukan 

Depalan belas tim medis dari Angkatan Darat India, 18 unit tentara mesin dan 16 
tim NDRF membantu orang-orang yang terdampar dari negara-negara berbeda



PENELUSURAN

n  2 6   n  J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S

Dua sungai besar India, Ganga dan Brahmaputra, menawarkan 
sebuah jalan untuk melakukan perjalanan ke sepanjang negara ini 
dalam ketenangan dan kenyamanan secara keseluruhan dengan 
konsep dari pesiar sungai

Kemewahan
di perairan

Pesiar sungai 
yang mewah
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Sebuah pelayaran dengan pesiar sungai 
di India memberikan anda sebuah 
kesempatan untuk menghabiskan 
hari libur anda dalam cara termewah 

sambil menelusuri keindahan 
dan warisan historis dari negara 
ini. Hal tersebut kini mungkin 
untuk berlayar ke sekitar 1,750 
mil di sungai dan saluran air di 
India, melewati kota-kota besar, 
di sepanjang cagar alam dan 
monumen bersejarah.

Pelayaran pesiar ini 
beroperasi pada dua sungai 
besar – Brahmaputra dan Ganga, yang dikenal 
sebagai Hooghly di Barat Bengal. Baik itu 
rumah-rumah perkotaan, monumen kota 

atau kondisi hutan di pulau-pulau terpencil – 
menggali kehidupan sehari-hari melangkah 
generasi yang mendalam, ritual, kepercayaan 
dan keahlian yang tercermin di berbagai cerita 

rakyat, musik, tenun, gerabah, 
makanan dan perayaan. 
Dengan pilihan dari hulu dan 
hilir yang tersedia, seseorang 
dapat memilih untuk rute yang 
mereka ingin untuk eksplorasi.

Pelayaran Pesiar Sungai 

Brahmaputra

Brahmaputra, yang juga 
disebut Tsangpo-Brahmaputra, merupakan 
sebuah sungai lintas batas dan satu dari 
sungai terbesar di Asia. Hulu sungai ini 

Pelayaran pesiar di 
sungai ini berjanji 
akan menawarkan 

pengalaman 
pertama kalinya 

bagi para 
wisatawan
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panjangnya tidak diketahui  dan pada tahun 
1884-86 identitasnya ketika Yarlung Tsangpo 
didirikan, bagian dari sungai ini yang mengalir di 
Tibet. Pelayaran pesiar di sungai ini menjanjikan 
dapat menawarkan sebuah pengalaman pertama 
bagi setiap wisatawan. Diselenggarakan 
antara bulan Oktober dan April, paket wisata, 
termasuk pilihan empat-malam, 
tujuh malam dan 10 malam, 
menjanjikan sebuah persinggahan 
Alam yang basah dari Kolkata di 
Bengal Barat sampai Brahmaputra 
hingga Dibrugarh di Assam.

Fitur kunjungan pelayaran 
pesiar dan atraksi seperti safari 
satwa liar (baik dengan jeep 
atau dengan gajah), jalan-jalan 
desa, kunjungan ke kebun teh, 
menelusuri kota dengan becak, menikmati 
barbeque di sungai-sungai pulau sepi, 
pertunjukan tari dan kunjungan ke lokakarya 
kerajinan. Ketika sedang dalam pelayaran pesiar 
ini, anda harus mengunjungi Taman Nasional 

Manas di perbatasan Indo-Bhutan bersama 
dengan sebuah perjalanan ke sebuah situs 
arkeologi, sebuah desa kerajinan dan sebuah 
pusat ziarah. Selain itu, juga ada pelayaran 
pesiar yang dimulai dari Guwahati di Assan dan 
berakhir di Silghat dekat Tezpur dan Kaziranga.

Disini tempat yang menarik adalah Taman 
Nasional Nameri dan Kaziranga 
dan kuil di Tezpur. Satu dari 
sorotan utama di pelayaran pesiar 
ini, ketika berada di Assam, adalah 
kunjungan ke Sibsagar, ibukota 
lama dari raja-raja Ahom dan Pulau 
Majuli dengan komunitas monastik 
Hindu. Berkunjung ke setiap sudut 
negara ini menegaskan bahwa seni 
dan kerajinan sangat berkaitan 
dengan budaya dan tradisi.

Pelayaran Pesiar Sungai Ganga

Berasal dari Himalaya, tidak ada sungai yang 
memainkan peran yang lebih penting – 
agama, budaya, ekonomi dan sosial – dalam 

Bagian dari sungai 
Ganga yang 

memiliki panjang 
260 km, Hooghly 

berfungsi sempurna 
sebagai sebuah 
jalur pelayaran 

pesiar ini



J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5  n  2 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Searah jarum jam 
dari kiri atas: Ruang 
tunggu di dek; 
halaman Pelabuhan 
Ramnagar; Sufi 
Mausoleum di 
Maner; Shahi Qila 
atau Pelabuhan 
Jaunpur; potongan 
dari pelayaran 
pesiar Patna-
Farakka; stupa yang 
menyala di Sarnath
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Searah jarum jam dari kiri atas menghadap kiri: Foto yang diambil dari pelayaran pesiar 
Patna ke Farakka; makam awal Mughal di Chunar; daerah pegunungan di Varanasi; 
tempat berjemur di pesiar; Pameran Sapi Sonepur; sekilas selama perlayaran Patna-
Farakka; dikunci dengan kamera oleh para wisatawan internasional
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Searah jarum jam dari atas: 
Pelayanan spa ditawarkan di pesiar 
ini; tempat berjemur; ruang tunggu; 
makanan lezat yang disediakan oleh 
pesiar ini; ruang makan



J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5  n  3 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

hidup orang-orang daripada Sungai Ganga. India 
telah menyaksikan perubahan yang tak terhitung 
dalam hal peradaban dan sungai suci ini merupakan 
saksi kejadian-kejadian tersebut. Pelayaran pesiar di 
Ganga dimulai dari Varanasi di Uttar Pradesh, terus 
berlanjut hingga Pelabuhan Chuna dari hari-hari 
Mughal hingga pemakaman Inggris, berlayar menuju 
pemakaman Inggris dan kemudian menuju Ramnagar 
untuk mengunjungi Istana Maharaja dan berujung ke 
pemukiman dengan Ganga aarti. Jika berlayar menuju 
Bihar, kunjungilah situs Buddha di Sarnath, Pelabuhan 
Sasaram Sher Shah Suri dan Buxar. Di Bihar, para 
wisatawan dapat merencanakan sebuah perjalanan 
sehari ke Nalanda atau Bodh Gaya. Otoritas Saluran Air 
Daerah Pedalaman berencana untuk mengoperasikan 
lebih banyak pelayaran pesiar dari tahun depan. Selain 
itu, terdapat pelayaran pesiar yang mencakup Nabadwip 
(terkenal akan Chaitnya Mahaprabhu), budaya kononial 
lama dan kaya Perancis di Chandannagore, berlayar 
lebih lanjut melalui Kolkata, Dakshineswar, Belur, 
Mayapur, Murshidabad (dengan istana Mughal, musium 
dan masjid, Raj Mahal). Keseluruhan perjalanan 
sekitar 1,200 km memberikan pengalaman dalam 
mengutamakan budaya dan sejarah.

Sementara tepi sungai menjanjikan situs dari babi 
hutan, serigala, rubah Bengal, kucing hutan, kera resus, 
lutung kelabu, bluebull dan blackbuck, jalur itu sendiri 
adalah tempat tinggal lebih dari 90 spesies ikan, berang-
berang halus India, terrapin, kura-kura dan lumba-
lumba sungai.

Pelayaran Pesiar Sungai Hooghly

Bagian dari sungai Ganga yang memiliki panjang 260 
km, Hooghly berfungsi sempurna sebagai sebuah jalur 
pelayaran pesiar. Beroperasi sekitar tahun ini di Bengal 
Barat, jalur ini membentang dari Kolkata menuju 
Farakka dalam sebuah pesiar menuju Hooghly dan 
mencakup Jembatan Howrah, Hazar Duari dan Istana 
Katgola yang terkenal.

Pemandangan eksotis yang pernah ada dalam sejarah, 
budaya, tradisi dan keindahan pemandangan yang 
didukung oleh kru terlatih dengan penyebaran yang 
mewah adalah resep sempurna dari pelayaran pesiar 
sungai megah ini.
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Negara ini sedang berada di ambang revolusi perkotaan dengan inisiatif 
Kota Cerdas-nya yang menargetkan 100 kota

Mengubah kota-kota, 
mengubah India
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Laju pertumbuhan penduduk global 
yang stabil berhubungan dengan 
migrasi menuju wilayah-wilayah 
perkotaan, para ahli memprediksi 

bahwa populasi perkotaan dunia akan menjadi 
dua kali lipat pada tahun 2050. Di India, 
populasi perkotaan baru-baru ini sebesar 
31 persen dari total populasi global dan 
memberikan kontribusi lebih dari 60 persen 
terhadap PDB negara ini. Kota-kota ini disebut 
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. 
Tiga per empat warga India akan tinggal di 

wilayah perkotaan pada tahun 2030. Urbanisasi 
skala besar memberi arti bahwa kota-kota harus 
dilengkapi dengan mekanisme penanggulangan 
untuk mengelola arus dari wilayah pedesaan, 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi, 
mengurangi ketegangan pada sumber daya dan 
meningkatkan kualitas hidup. Singkatnya, kota-
kota harus menjadi “pintar”.

Mengubah kota-kota

Dengan populasi perkotaannya yang akan 
meningkat sebesar lebih dari 400 juta hingga 

Wilayah perkotaan memberi kontribusi PDB yang lebih tinggi
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814 juta pada tahun 2050, India menghadapi 
jenis urbanisasi massal yang disaksikan di 
Cina. Banyak kota-kotanya telah penuh sesak. 
Menjelang pemilunya pada Mei lalu, Perdana 
Menteri India Mr Narendra Modi menjanjikan 
100 Kota Pintar pada tahun 2022 untuk 
mengakomodasikan laju urbanisasi yang cepat.

Apa sebenarnya “Kota Pintar” itu? 
Persimpangan antara persaingan, modal dan 
kelestarian adalah apa yang membuat sebuah 
kota mampu memberikan kualitas hidup 
untuk para penduduknya. Menurut situs 
Kota Pintar dari Kementrian Pembangunan 
Perkotaan, Pemerintah India (indiansmartcities.
in): “Kota Pintar harus mampu menyediakan 
infrastruktur yang baik seperti air, sanitasi, 
pelayanan utilitas yang handal, perawatan 
kesehatan; menarik investasi; 
proses yang transparan 
yang membuatnya mudah 
untuk menjalankan 
kegiatan komersial; proses 
sederhana dan online untuk 
memperoleh persetujuan.”

Prestasi

Dewan Kota Pintar 
India telah dibentuk untuk mempromosikan 
pembangunan Kota Pintar di negara ini. Ini 
adalah bagian dari Dewan Kota Pintar yang 
berbasis di US, yang merupakan sebuah 
konsorsium dari praktisi dan para ahli dari 
kota pintar, dengan 100-plus anggota dan 
pembimbing organisasi yang beroperasi di lebih 
dari 140 negara. Misi pembangunan 100 Kota 
Pintar ini bertujuan untuk mempromosikan 
adopsi dari solusi cerdas untuk penggunaan 
efisien dari sumber daya dan infrastruktur 
dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan 
perkotaan dan menyediakan sebuah lingkungan 
yang bersih dan berkelanjutan. Inisiatif ini 
mampu mendapatkan dorongan dengan sebuah 
pola yang disiapkan oleh Uni Eropa. 

TRANSPORTASI
•  Waktu tempuh maksimal 30 menit di kota ukuran kecil 

dan sedang dan 45 menit di wilayah metropolitan.

•  Jalur sepeda yang terdedikasi dan terpisah secara fisik dengan lebar sebesar 
2m atau lebih, satu dari setiap arah, harus diberikan pada seluruh jalan 
dengan jalur lalu lintas lebih dari 10m (tidak SEJAJAR).

•  Transportasi massal berkualitas tinggi dan memiliki frekuensi tinggi dalam 
800m (10-15 menit jarak berjalan) dari semua tempat tinggal di wilayah lebih 
dari 175 orang / ha dari daerah yang dibangun.

• Akses bagi para transit dalam jarak berjalan 300m.

LISTRIK
• 100% rumah tangga memiliki koneksi listrik

•24x7 pasokan listrik

• 100% ukuran pasokan listrik

• 100% biaya pemulihan

• Lembaran tarif yang bekerja dalam meminimalkan limbah

SAMBUNGAN TELEPON
•  100% rumah tangga memiliki sebuah sambungan telepon 

termasuk telepon genggam.

FASILITAS KESEHATAN
• Ketersediaan fasilitas tele-obat ke 100% penduduk.

• 30 menit waktu tanggap darurat

• 1 apotik untuk setiap 15,000 penduduk

•  Rumah perawatan, anak-anak, kesejahteraan dan bersalin, 
pusat – 25 hingga 30 tempat tidur per seratus ribu populasi.

•  Rumah Sakit Kelas Menengah (Kategori B) – 80 tempat tidur per seratus 
ribu populasi.

•  Rumah Sakit Kelas Menengah (Kategori A) – 200 tempat tidur per seratus 
ribu populasi.

• Rumah Sakit Multi Keahlian – 200 tempat tidur per seratus ribu populasi.

• Rumah Sakit Umum – 500 tempat tidur per seratus ribu populasi.

PEMBANDING UNTUK 
KOTA-KOTA PINTAR

Dewan 
Kota Pintar 
India telah 

dibentuk untuk 
mempromosikan 

pembangunan 
Kota Cerdas
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PENGELOLAAN LIMBAH PADAT
•  100% rumah tangga dilindungi oleh sistem 

pengumpulan sampat depan pintu harian.

• 100% pengumpulan limbah padat perkotaan.

• 100% daur ulang limbah padat.

PENATAAN RUANG
•  95% penduduk harus memiliki kebutuhan sehari-hari 

seperti eceran, taman-taman, sekolah dasar dan wilayah 
rekreasi yang dapat diakses dalam jarak berjalan 400m.

•  95% penduduk harus memiliki akses terhadap pekerjaan 
dan pelayanan publik dan institusional dengan trasnportasi 
publik atau sepeda atau berjalan.

SALURAN PEMBUANGAN DAN SANITASI
• 100% rumah tangga harus memiliki akses ke toilet.

• 100% sekolah harus memiliki toilet terpisah bagi perempuan.

• 100% rumah tangga harus terhubung dengan jaringan air limbah.

• 100% efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan air limbah.

• 100% efisiensi dalam pengumpulan jaringan saluran pembuangan.

PEMADAM KEBAKARAN
•  1 stasiun pemadam kebakaran per 2 ratus ribu populasi / 

5-7 km radium.

• 1 sub stasiun pemadam kebakaran dengan radius 3-4 km.

OTHERS
• Penggunaan energi yang diperbaharui di seluruh sektor.

• Atap panel surya di seluruh publik, bangunan institusional dan 
komersial serta perumahan tempat tinggal bertingkat.

• Kepatuhan terhadap norma-norma bangunan ramah lingkungan.

PENDIDIKAN PASKA AWAL DAN MENENGAH

• Sekolah Paska Awal/ TK bagi setiap 2,500 penduduk.

•  Sekolah Dasar (kelas I hingga V) bagi setiap 
5,000 penduduk.

• Sekolah Menengah (Kelas VI hingga XII) bagi setiap 
7,500 penduduk.

•  Sekolah terintegrasi (Kelas I hingga XII) per seratus 
ribu populasi.

PENDIDIKAN LEBIH TINGGI
• Perguruan tinggi per 12,5 juta populasi.

• Pusat pendidikan teknis per 1 juta populasi.

• Sekolah insinyur per 1 juta populasi.

• Sekolah medis per 1 juta populasi.

• Sekolah tinggi lainnya per 1 juta populasi.

•Lembaga paramedis per 1 juta populasi.

KONEKTIVITAS WI-FI
• 100% konektivitas wi-fi.

• 100% Mbps kecepatan internet.

PENDIDIKAN

PERSEDIAAN AIR
• 24 x 7 pasokan air.

•  100% rumah tangga dengan sambungan pasokan 
air langsung.

• 135 liter per kapita pasokan air.

• 100% ukuran sambungan air.

PENGURASAN AIR BADAI
•  100% cakupan dari jaringan jalan raya dengan jaringan 

pengurasan air badai.

•  Jumlah himpunan insiden dari penyalahgunaan air dilaporkan 
dalam satu tahun = nol.

• 100% pemanenan air hujan.
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Serikat Pemerintahan berencana untuk 
menghabiskan 4,8 miliar Rupee dalam menciptakan 
Kota-Kota Pintar ini selama lebih dari lima tahun. 
Untuk saat ini, Keuangan Internasional Kota 
Teknologi Gujarat (GIFT), model pertama kota 
tersebut, memiliki latar belakang infrastruktur yang 
modern dan dua blok kantor dan juga rencana untuk 
menempatkan sebuah kota metropolitan 
yang terencana, lengkap dengan 
gedung-gedung bertingkat, air minum, 
pengumpulan limbah otomatis dan 
pasokan listrik yang berdedikasi. GIFT 
berjanji menjadi sebuah pusat keuangan 
dan bertujuan untuk bersaing dengan 
ibukota finansial India sendiri Mumbai 
dan kota-kota internasional.

Teknologi mampu membantu 
memaksimalkan sumber daya dengan 
memanfaatkan data yang diperoleh dari sensor, 
kontrol dan analisis data yang real time. Ini dapat 
digunakan untuk meningkatkan segmen penting 
seperti bangunan-bangunan yang mengkonsumsi 
40 persen dari seluruh energi di India serta 
utilitas, kesehatan, pemerintahan, transportasi dan 

pendidikan. Bahkan, di kota-kota seperti Dholera dan 
Surat di bagian barat dan Visakhapatnam di bagian 
timur, bantuan dari organisasi seperti Microsoft, 
IBM dan Cisco telah mulai datang untuk membantu 
pekerjaan berat ini.

Baru-baru ini, kepala menteri Bengal Barat Ms 
Mamata Banerjee mengatakan bahwa pemerintahnya 

akan mengembangkan tuju Kota 
Pintar di wilayah tersebut yang akan 
memiliki seluruh fasilitas modern untuk 
kehidupan yang layak. Kota-Kota Pintar 
ini akan muncul di dekat Siliguri, dekat 
Gazol di distrik Malda, dekat Kalyani 
di distrik Nadia, dekat Bolpur di distrik 
Birbhum, dekat kota industri Asansol-
Durgapur yang mencakup Churulia, 
kota kelahiran Kazi Nazrul Islam, dekat 
Garia di pinggiran selatan Kolkata dan 

dekat wilayah sekretariat Nabanaa.
Dengan demikian, Kota Pintar dan peremajaan 

kota tidak hanya akan memberikan jalan bagi 
kota-kota lebih layak huni tetapi juga memberikan 
mesin pertumbuhan yang sangat diperlukan bagi 
perekonomian India.

Pemerintah 
berencana untuk 

menghabiskan 
4,8 miliar 

Rupee untuk 
menciptakan 100 

Kota Pintar dalam 
lima tahun

GIFT berjanji untuk menjadi pusat finansial dan bertujuan untuk bersaing dengan ibukota keuangan India sendiri Mumbai
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RUANG ANGKASA

IRNSS-1D begabung dengan tiga satelit lainnya di orbit, satelit 
keempat ini berada dalam konstelasi tujuh satelit yang direncanakan, 
untuk memberikan India dan negara sekitarnya sebuah sistem 
navigasi satelit yang independen

Lompatan
jauh ke depan

Dengan peluncuran sukses dari 
satelit keempat ini, IRNSS-
1D, bersama dengan sebuah 
Kendaraan Peluncur Satelit 

Polar (PSLV) pada tanggal 28 Maret dari 
Pusat Luar Angkasa Satish Dhawan SHAR, 
Sriharikota, India telah mencapai tonggak 
lain dalam program luar angkasanya. PSLV 
telah membuat lebih banyak peluncuran 
daripada seluruh orbit dan roket India jika 
keduanya digabungkan.

Satelit IRNSS-1D yang memiliki berat 
1,425 kg ini dikirimkan ke sebuah orbit 
elips berukuran 282.52 km x 20,644 km 
dan berhasil lepas dari tingkat keempat 
PSLV setelah waktu penerbangan sekitar 
19 menit 25 detik. Setelah dilepas, panel 
surya dari IRNSS-1D terpasang secara 
otomatis sebagai Fasilitas Pengendali 
Master ISRO yang mengambil alih muatan 
dari satelit tersebut. Satelit ini akan segera 
ditempatkan di orbit Geosynchronous 
pada 111.75 derajat bujur Timur dengan 
kemiringan 30,5 derajat.

IRNSS-1D adalah seri keempat dari 
seri tujuh satelit yang terdiri dari segmen 

IRNSS-1D adalah seri keempat dari seri tujuh satelit 
yang terdiri dari segmen ruang angkasa IRNSS
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DUA PANEL SURYA DARI IRNSS-1D
Dua panel surya dari IRNSS-1D terdiri dari solar sel Simpang 
Tiga Ultra yang menghasilkan tenaga listrik kira-kira sebesar 
1,660 W. Sensor matahari dan bintang bersama dengan 
giroskop menawarkan referensi orientasi untuk satelit-satelit ini. 
Selanjutnya, skema pengendali panas spesial telah dirancang 
dan diterapkan untuk elemen-elemen penting seperti jam atom. 
Selain itu, Sistem Pengendali Ketinggian dan Orbit (AOCS) dari 
IRNSS-1D mempertahankan orientasi satelit dengan bantuan roda 
reaksi, torquer dan mesin pendorong. Sistem propulsi ini terdiri 

dari Motor Berbahan Cair Klimaks (LAM) dan mesin pendorong. 
Setelah dikirimkan ke orbit awal ini, panel surya dari IRNSS-1D 
dikerahkan secara otomatis secara berurutan dan Fasilitas Kontrol 
Master (MCF) di Hassan mengambil kendali satelit ini sehingga 
melakukan manuver orbit awal yang meningkat yang terdiri dari 
satu manuver pada perigee (titik terdekat dengan bumi) dan tiga 
di apogee (titik terjauh dari bumi). Selanjutnya, bagi manuver-
manuver ini, LAM dari satelit ini digunakan yang pada akhirnya 
menempatkannya di orbit geostasioner di lokasi yang ditentukan. 
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angkasa IRNSS. Pendahulunya – IRNSS-1A, 
IRNSS-1B dan IRNSS-1C – diluncurkan oleh 
PSLV-C22, PSLV-C24 dan PSLV- C26 pada 
masing-masing bulan Juli 2013, April 2014 dan 
Oktober 2014. Seluruh satelit ini sepenuhnya 
berfungsi dalm posisi orbit yang mereka rancang.

Sistem navigasi ini akan menjadi sebuah daerah 
yang ditargetkan untuk Asia Selatan dan akan 
memberikan layanan pelacakan, navigasi dan 
pemetaan. Memiliki masa hidup selama 10 tahun, 
satelit ini didukung oleh dua susunan surya dan 
misi ini memakan biaya kira-kira 14 miliar Rupee.

Dibangun sekitar I-1K satelit bus, pesawat 
ruang angkasa IRNSS memiliki massa sebesar 603 
kg dan diisi dengan 822 kg bahan bakar untuk 
penaikan dan manuver orbit. Pesawat ruang 
angkasa ini didukung oleh sepasang susunan surya, 
yang mampu menghasilkan listrik 1.6 KW, yang 
digunakan untuk menyiarkan sinyal Navigasi L5 
dan S band. Setiap satelit ini membawa transponder 
C-band dan retroreflektor yang dapat digunakan 
bagi kalibrasi jarak untuk menentukan dengan 
tepat posisi pesawat terbang ini di luar angkasa. 
Penggerak dan sistem kontrol dari setiap satelit 
IRNSS terdiri dari motor berbahan bakar cairan 
klimaks yang memproduksi hingga 440 newton 
gaya dorong untuk menaikkan satelit 
ini ke orbit operasionalnya dan 12 
pendorong kontrol reaksi bagi kontrol 
pendirian tiga sumbu. IRNSS-1D 
diperkirakan memiliki waktu hidup 
operasional sepanjang 10 tahun.  

Satelit lanjutan dari konstelasi 
ini, IRNSS-1E telah siap untuk 
diluncurkan dalam beberapa 
bulan ke depan, sehingga mampu 
menyelesaikan seluruh konstelasi dari 
tujuh satelit.

Dalam proses pengisian bahan bakar 
IRNSS-1D; Bawah: Detik-detik peluncuran
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Dibangun pada abad ke-10 M oleh Kalyani Chalukas, kota Vijayapur 
(sebelumnya Bijapur) dikenal akan monument-monumen artistik 
dan arsitekturnya yang rumit

Vijayapur:
Permata seni
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Gol Gumbaz

BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU YANG TEPAT 
UNTUK BERKUNJUNG  
Oktober-Maret

  CARA UNTUK KESANA 
Bandara Belgaum berada 
sejauh 205km. Naik kereta 
api menuju stasiun kereta 
api Bijapur, 2km jauhnya. 
Bus lalu lalang regular dari 
kota-kota besar di wilayah 
selatan dan barat India.

  LIHAT JUGA 
Chand Bawri, 
Mehatar Mahal

Anda dapat mengistilahkannya 
sebagai museum terbuka 
menarik yang membawa 
kita kembali ke era Islam 

di wilayah Deccan. Pedesaan Vijayapur 
(sebelumnya Bijapur) menceritakan sebuah 
kisah mulia sekitar 600 tahun yang lalu. 
Kalyani Chalukyas mendirikan Bijapur 
di abad ke-10 M. Kota ini berpindah 
tangan dan menjadi sebuah bagian dari 
Kesultanan Khilji selama paruh kedua 
abad ke-13. Pada tahun 1347, Bahmanis 

dari Gulbarga mengambil alih kesultanan 
ini dari orang Khilji hanya untuk dipisah 
menjadi lima wilayah, dikenal sebagai 
Kesultanan Deccan, dengan Adil Shahis 
yang mengambil alih Bijapur. Diberkati 
dengan sebuah harta karun masjid, makam, 
istana dan benteng, kota ini mendapatkan 
monumen terbesarnya selama masa 
pemerintahan Adil Shahis. Terdapat 
beberapa rencana untuk mendapatkan 
monument ini status dari Situs Warisan 
Dunia UNESCO.
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Atas: Sebuah menara yang diukir dengan indah dari Gol Gumbaz
Bawah: Pintu gerbang dari Gol Gumbaz
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Makam dari Mohammed Adil Shah

Gol Gumbaz 

Terletak di taman yang tenang, Gol Gumbaz 
merupakan rumah bagi makam kaisar 
Mohammed Adil Shah (1627-1655) dan 
keluarganya. Makam ini diselesaikan pada 
tahun 1656) Dirancang oleh arsitek Yaqut 
dari Dabul, Gol Gumbaz memiliki sebuah 
kubah bundar dengan menara berlantai 
tujuh bersegi delapan pada setiap sudutnya. 
Lantai paling atas dari keempat menara ini 

terbuka menjadi sebuah balkon melingkar, 
yang dikenal dengan ‘Galeri Berbisik’. 
Akustik-akustik ini memastikan bahwa 
apapun yang dibisikkan di satu sudut dari 
galeri dapat didengar dengan jelas pada 
sisi berlawannya secara diagonal. Dengan 
diameter mengejutkan sebesar 38m, kubah 
ini dikatakan sebagai kubah terbesar di 
dunia setelah Basilika St Peter di Roma.
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Ibrahim Rouza 

Termasuk diantara monumen Islam yang 
paling elegan dan proporsional secara 
akurat di India, Ibrahim Rauza terdiri dari 
sebuah makam dan sebuah masjid dalam 
sebuah komplek persegi. Kedua struktur 
ini ditinggikan pada sebuah alas biasa di 
tengah sebuah taman yang terawat dengan 

baik. Menara setinggi 24m ini konon telah 
menginspirasi beberapa menara seperti Taj 
Mahal. Menara ini dibangun oleh kaisar 
Ibrahim Adil Shah II (1580-1627) sebagai 
sebuah makam masa depan bagi ratunya, Taj 
Sultana. Bagaimanapun, ia meninggal sebelum 
ratu tersebut dan akhirnya menjadi orang 
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Ibrahim Rauza

pertama yang dikubur disini. Masjid ini 
memiliki tempat sembahyang persegi, sebuah 
fasad dengan lima lengkungan dan menara 
tipis di keempat sudutnya.

Arsitektur Indo-Islam digunakan 
bagi rekonstruksi dari Ibrahim Rauza. 

Monumen yang didesain oleh arsitektur 

Persia Malik Sandal memiliki dua struktur 
berbentuk persegi dengan ukiran yang halus. 
Struktur persegi pertama merupakan makam 
dari Ibrahim Adil Shah II dan istrinya. 
Struktur berbentuk persegi kedua merupakan 
sebuah masjid. Keseluruhan struktur ini 
terletak di tengah-tengah sebuah taman 
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Searah jarum jam dari atas: Ibrahim Rauza, balkon batu berukir dan interior dari masjid Ibrahim Rauza

berdinding dan sebuah kolam hias berlokasi 
di dalam komplek tersebut. Ruang makam 
tersebut memiliki langit-langit rendah 
melengkung yang terbuat dari bangunan batu 
dengan ruang kosong diantara ruang dan 
kubah tersebut.

Dinding-dinding itu telah dipercantikan 
dengan lengkungan-lengkungan dan 
prasastri-prasastri. Menara-menara dengan 

berbagai ukiran disediakan di sudut kedua 
bangunan persegi ini dan ditutup di bagian 
atas dengan kubah dari kelopak bunga teratai 
di pinggiran.

Masjid Ibrahim Rauza terletak di wilayah 
kanan dan memiliki ruang sembahyang 
dalam bentuk persegi panjang. Lima 
lengkungan di depan masjid ini merupakan 
fitur menarik dari struktur unik ini.
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Dinding di 
Masjid Jami 

memiliki 
ukiran kutipan 

dari Al Quran 
yang diukir 

dengan indah 
dalam emas



J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5  n  5 1   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Atas: Masjid Jami; Bawah: Interior Masjid Jami

Masjid Jami

Dibangun oleh Adil Shahis selama Kekaisaran 
Bijapur pada tahun 1578, Masjid Jami 
merupakan masjid terbesar di kota tersebut 
pada waktu itu. Masjid ini dibangun untuk 
memperingati kemenangan dari penguasa 
Adil Shahi, Ali Adil Shah I atas kekaisaran 
Vijayanagar pada tahun 1565 dalam 
pertempuran di Talikota. Arsitektur masjid ini 

merupakan ala Indo-Islam. Lorong yang bagus 
terhubung ke ruang sembahyang beratap yang 
menempati ruang tengah dari struktur ini. 
Terdapat kubah berkilau dengan 33 kubah 
serupa lain yang lebih kecil di sekitarnya. 
Pilar besar dengan ukiran halus dan kubah 
merupakan faktor yang menjadi pusat 
perhatian utama disini.



POTRET

n  5 2   n  J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S



J U L I - A G U S T U S  2 0 1 5  n  5 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Searah jarum jam dari kiri: Struktur yang belum selesai dari 
Bara Kaman; reruntuhan dari Nauraspur dan Sangeet Mahal

Bara Kaman

Monumen ini merupakan sebuah mimpi yang belum 
terselesaikan dari salah satu raja termuda di India, 
Ali Adil Shah II, yang menduduki tahta di umur 18 
tahun pada tahun. Bara Kaman memiliki arti 12 
lengkungan dan seharusnya telah memiliki beberapa 
lengkungan yang ditempatkan secara vertikal dan 
beberapa lainnya dalam posisi horizontal, yang 
mengelilingi makam dari Ali Adil Shah.

Sangeet Mahal

Terletak sejauh 3km dari Vijayapur, struktur ini 
merepresentasikan arsitektur yang mirip dengan 
Adil Shahi. Dibangun pada abad ke-16, struktur ini 
memiliki reruntuhan dari sebuah bangunan istana 
dan sebuah waduk, yang tertutup oleh dinding tinggi. 
Sangeet Mahal tetap masih dekat dengan pandangan 
publik dan menjadi hidup selama Navaraspur Utsav.
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Musium Warisan Tentara di Annadale dekat Shimla memiliki kisah 
tentang Tentara India dan tentaranya, kebajikan, keberanian dan 
pemikiran militer mereka

Warisan dari Angkatan
Bersenjata India

Shimla, ibukota Himachal Pradesh, memiliki 
kepentingan historis yang luar biasa. Kota 
memiliki susunan yang luar biasa dari 
bangunan warisan dari zaman BritishRaj. 

Kota ini bertugas sebagai markas Komando Barat dari 
Angkatan Bersenjata nasional hingga pertengahan 
tahun 80-an. Adalah pada tahun 2006 waktu dimana 
kemudian kepala menteri dari Himachal Pradesh 
Virbhadra Singh meresmikan Musium Warisan 
Tentara ini.

Mengunjungi musium ini bisa menjadi pengalaman 
yang menyenangkan. Naik dari Stasiun Kereta 
Api Shimla, seseorang dapat mencapai Knockdrin 
yang menjadi rumah dari markas bagi para petugas 
Komando Angkatan Darat. Dari sini mulailah 
perjalanan 4 km menuju Annadale Helipad dimana 
berdiri Musium Warisan Tentara yang terlihat seperti 
sebuah pondok gunung yang indah. Perjalanan, 
ketika seseorang melewati gedung HPSEB ini, sangat 
menakjubkan. Kanopi pepohonan menutupi hampir 
seluruh hamparan pemandangan dan berbagai macam 
flora dalam pemandangan ini tampak luar biasa.

teks dan fotografer  |  Aditya Sharma 
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Di pintu masuk dari musium ini ditempatkan 
sebuah senapan meriam, sebuah senjata 
antipesawat dan sebuah senjata artileri medan 
100 mm. Musium ini merupakan rumah bagi 
artifak-artifak dari tentara kuno dan mengandung 
referensi untuk perang di anak benua India. 
Seseorang harus bersiap untuk sebuah kursus 
kilat yang intensif, yang tidak hanya terbatas 
tentang sejarah modern dari Tentara India. Salah 
satu papan bertuliskan: “Musium ini berkisah 
tentang Tentara India dan pasukan-pasukannya, 
kebajikan, kesetiaan mereka kepada rekan-rekan, 
kesetiaan terhadap sebuah sumpah, keberanian 
dibawah tekanan, tentang pola pikir dan 
pemikiran mereka, yang diturunkan dari generasi 
ke generasi selama lebih dari 5,000 tahun; tentang 
resimen dan kebanggaan resimen yang kuat yang 
mereka hargai dengan begitu semangat, tentang 
kapten perang India dan kontribusi mereka yang 
membuat India bangga”.

Hal pertama yang menjadi pusat perhatian para 
pengunjung adalah jam helm prajurit kuningan. 

Musium Warisan Tentara di Annadale dekat Shimla; Bawah: Dinding-dinding dari ruang 
konferensi yang dihiasi dengan plak-plak dan bendera-bendera dari berbagai unit
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Searah jarum jam dari atas: Penghargaan atas keberanian; senjata dan amunisi; helm yang 
digunakan oleh para prajurit; patung prajurit yang memakai pakaian perang kuno

Di sebelah kiri terletak pakaian kuda dan sadel 
yang digunakan selama pertempuran polo kuda 
dan gajah. Di sebelah kanan terdapat bendera-
bendera dari berbagai divisi infanteri. Ketika 
seseorang masuk dan langsung berbelok ke 
kiri (seperti kebanyakan orang biasa lakukan), 
mereka akan disambut oleh patung prajurit 
yang memakai armor kuno ini. Ia berdiri di 
samping helm-helm lain yang digunakan 
oleh para prajurit pada masa lalu. Di samping 
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itu terdapat model skala pemagaran di Garis 
Kontrol di perbatasan Indo-Pak. Sisanya 
ruangan ini penuh dengan artifak, 
patung, senjata kecil, sebuah 
film dokumentari dari perang 
tahun 1971 dan bahkan tulisan 
kuno yang berkaitan dengan 
peperangan. Dari model skala 
meriam hingga kapak tempur, 
pentungan dan pakaian perang 

yang digunakan pada zaman kuno hingga 
senjata api dan Roket Pendorong Granat (RPG) 

dari zaman modern, ruangan ini 
merupakan sebuah pemanjaan 
bagi penggemar senjata. Kamar 
selanjutnya berisi tentang 
peperangan gunung. Dinding-
dinding ini ditutup dengan 
peralatan dan foto. Mengingat 
daerah pegunungan yang besar 

Searah jarum jam dari atas: Peralatan dan foto dari wilayah pegunungan; alat-alat musik dari band dari unit prajurit; 
sebuah artifak; pakaian perang yang dikenakan oleh para prajurit

Hal pertama 
yang menarik 

perhatian para 
pengunjung 

adalah jam helm 
prajurit kuningan
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(termasuk Siachen Glacier) yang negara ini 
perjuangkan, kepentingannya sangatlah besar.

Selanjutnya adalah sebuah bagian yang 
didedikasikan kepada kekayaan sejarah dari 
band musik dari berbagai unit Angkatan Darat 
India. Terdapat alat-alat musik dan boneka yang 
mengenakan pakaian tentara di band-band ini! 
Terdapat sebuah lemari kayu yang indah dari 

buku-buku dan beberapa sampel mineral yang 
menarik! Lalu, anda memasuki bagian yang 
menampilkan berbagai pakaian dari berbagai 
pangkat dan seksi.

Pada saat ini, seseorang benar-benar 
terbebani dengan segala sesuatu yang ada 
di sekitar. Disini adalah dimana seorang 
pengunjung menyadari bahwa ia telah mencapai 

Atas: Pelantikan dan situs dedikasi; Bawah: Sebuah senjata artileri medan 100 mm
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bagian dimana ia memulai tur musium 
ini. Bagaimanapun, ini belum berakhir. 
Sebagaimana seseorang melangkah keluar 
bangunan utama dan turun kebawah 
dengan tangga ke kiri, seseorang akan 
disambut oleh Aula Infanteri yang 
didedikasikan secara eksklusif kepada 
persiapan divisi infanteri dengan dinding-
dinding yang menghiasi plak dan bendera-
bendera dari berbagai unit. 

Ketika seseorang naik dan melewati 
bangunan utama, arah lain dari tangga 
mengarah kepada sebuah rumah kaca 
besar, Rumah Kaca yang berisi beberapa 
spesies fauna yang tumbuh dan dipelihara 
dengan baik.

Terdapat sebuah dek pengamatan 
dan sebuah tempat istirahat di belakang 
Rumah Kaca dimana seseorang dapat 
bersantai setelah pengalaman yang 
melelahkan dari mengunjungi musium 
luar biasa ini dan mengembalikan 
kekuatan kembali sebelum memulai 
(sekarang tampaknya akan melelahkan) 
naik kembali ke puncak gunung.

Seragam yang mengesankan dari berbagai unit dan pangkat yang 
dikenakan oleh para tentara
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Kuda Hodson (Resimen Kuda ke-4 di Angkatan Darat India 
saat ini) berasal dari bagian Angkatan Darat India Inggris. 
Kami menelusuri beberapa arsip dari resimen pasukan 
kuda yang dihias selama Perang Besar ini

Parade
pasukan kuda

teks  |  Prerna Singh-Butalia

Kuda Hodson dibesarkan pada 
tahun 1857 oleh Letnan William 
Stephens Raikes Hodson sebagai 
sebuah Kuda Irreguler – sebuah 

resimen yang diajukan dengan tentara 
bayaran pemburu Sikh dari mantan tentara 

Maharaja Ranjit Singh untuk membantu 
Inggris memadamkan ‘Sepoy Mutiny’ pada 
tahun 1857. Ketenaran Hodson sebagai 
seorang pendekar pedang dan seorang 
pemimpin, dari Perang Anglo-Sikh Kedua 
(1848-49) mengerahkan pasukan dalam 

Searah jarum jam dari kiri: Pasukan dari Kuda Hodson di Qurrien, pada bulan Juni 1916; perwira Inggris dan India di Flanders, 
pada tahun 1915; Para pasukan mengamati kerusakan di Marash (Turki) setelah pertempuran
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berjuang untuk  resimen baru “Hodson Sahib 
Bahadur”. Pada tahun 1858, resimen ini harus 
dipisah menjadi tiga – Kuda Hodson Ke-1, 
Kuda Hodson Ke-2 dan Kuda Hodson Ke-3 
(yang kini merupakan Kuda Fane di angkatan 
darat Pakistan). Kuda Hodson yang pertama 
menjadi Resimen ke-9 dan ke-10 dari Pasukan 
Kuda Bengal, dan berganti nama beberapa 
kali, sampai mereka akhirnya bersatu, pada 
tahun 1921, dengan nama Kuda Milik Hodson 
Adipati Cambridge Ke-4. Pada tahun 1947, 
gelar Adipati Cambridge dihilangkan dan 
resimen ini bernama Kuda Hodson.

Diluar medan perang

Pada tanggal 31 Agustus 1914, Kuda Hodson 
Ke-9, yang kemudian dikandangkan di 
Ambala, menerima 
perintah untuk mobilisasi, 
untuk dimasukkan ke 
dalam perang di Perancis 
sebagai bagian dari 
Pasukan Berkuda Ketiga 
(Ambala), dengan delapan 
pasukan Inggris, 19 
pasukan India dan 521 
jajaran lainnya. Resimen 
India ke-14 yang bergerak masing-masing 
memberikan, dengan biaya mereka sendiri, 
kuda, transportasi, tenda, sadel, pakaian dan 
peralatan. Kuda yang belum terlatih harus 
ditinggalkan dan kuda lama dilepaskan. 
Sebagian besar orang mengenakan pakaian 
tropis, yang tidak sesuai dengan iklim Eropa 
yang ekstrim.

Konvoi ini mencapai Marseilles pada 
tanggal 7 November 1914, yang masuk dalam 
musim dingin. Pasukan India disambut oleh 
orang-orang Perancis, dengan kerumunan 
yang memenuhi jalanan, yang menyerukan 

Atas hingga bawah: Anak buah Sikh dari Skuadron B 
dalam sebuah barisan; Kapten Kirkwood dan Frazer 

dengan Pathans dari Skuadron C; penampungan Ad hoc 
bagi para pasukan, kuda dan persediaan, di Cambrai, 

1917; kehancuran di Canlain Court (17 September 1917)

Pada tahun 1947 
gelar Adipati 

Cambridge 
dihilangkan 

dan resimen ini 
bernama Kuda 

Hodson
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Vivent Les Hindous (Panjang Umur Hindu). Senapan 
lama dari kontigen India digantikan, dan setiap 
resimen mendapat dua penerjemah, yang disediakan 
oleh orang-orang Perancis. Pasukan Kuda India 
berkumpul di Orleans, dimana pakaian 
dan bayonet diisukan dan resimen ini 
dilatih, lebih dari 10 tahun, di parit 
perang, bayonet dan granat. Kuda-kuda 
ini harus dikondisikan. Pada awalnya, 
penunggang dan pemberi sinyal Inggris 
disediakan, tetapi Sowar (unit pasukan 
kuda berat) India segera mengetahui 
tentang hubungan tersebut.

Menuju Medan Pertempuran

Kuda Hodson yang ke-9 ini menghabiskan lima tahun 
di luar negri, resimen India yang mengabdi terlama 
di Perang Besar, maupun di luar negeri. Dari tahun 
1914 hingga 1918, mereka mencapai prestasi mereka, 

dengan berjuang dalam kondisi yang tidak biasa, 
namun memenangkan kehormatan pertempuran. 

Pengalaman pertama mereka dalam memegang 
parit air kayu adalah pada bulan Desember 1914, di 

Flanders, dimana orang-orang menderita 
flu dan kedinginan, selama tiga hari. 
Resimen ini kalah, karena radang dingin 
dan luka, termasuk komandan dan 
anak-anak buahnya, tetapi mendapatkan 
Kehormatan Pertempuran Givenchy. 
Resimen ini merupakan salah satu 
pertempuran paling berdarah di sejarah 
– Pertempuran Somme (Juli-November 
1916), dimana lebih dari 100,000 orang 
terluka dan meninggal. Pertempuran ini 

memakan banyak korban, tetapi juga memenangkan 
Kehormatan Pertempuran Somme-1916, Bazentine 
dan Flera-Courcelette. Pada bulan November 1917, 
Pasukan Kuda India menyaksikan serangan tank 

Kuda Hodson 
ke-9 merupakan 

resimen yang 
paling lama 

mengabdi 
kepada India di 

Perang Besar 
serta luar negeri

Searah jarum jam dari kiri: Kandang kuda masa perang; Garda Kuatral darurat; pejabat administratif eselon dari Resimen ini mengangkut 
jatah dan persediaan segar ke garis depan di Marash; seorang pasukan Inggris dan tentara Sikh
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pertamanya oleh Sir Julian Bying di Cambrai. 
Tetapi visi dari mereka yang menggulung ujung 
garis musuh yang patah menjadi kaku oleh 
beberapa jumlah kecil dari tank. Kuda Hodson ke-9 
diperintah untuk mendukung Hussar ke-8, yang 
berusaha dengan cara mereka untuk mengarah ke 
wilayah selatan dari Gauzeaucourt.

Kemahiran dan keberanian yang 
ditunjukkan oleh pasukan yang 
mengejutkan orang Jerman, dan 
mereka dipaksa untuk mundur. 
Resimen ini telah menderita 50 
korban diantara pasukan biasa dan 
70 diantara pasukan berkuda. Dua 
komandan pasukan termasuk diantara 
mereka yang terbunuh - Maj F St 
Atkinson dan Maj Al Fraser. Hari 
Resimen ini, yang kini digelar setiap 
tahun pada tanggal 30 November, memperingati 
contoh dari keberanian di Pertempuran Cambrai. 
Hari tersebut mengenang bahwa Kuda Hodson 
ke-9 merupakan salah satu dari Resimen Pasukan 
Kuda India yang hadir pada pemanfaatan sukses 

pertama dari tank di medan pertempuran.
Juga di pertempuran ini dimana Capt Som 

Dutt, petugas medis dari resimen ini, memiliki 
penghargaan sebuah Salib Besi, yang mana seorang 
Kolonel Jerman yang terluka telah melepas 
dadanya sendiri, sebagai salam untuk keberanian 

dan pelayanan medis yang ia berikan 
di Gauzeaucourt.

Pada tanggal 15 Februari 1918, 
Kuda Hodson ke-9 meninggalkan parit 
ini, sebagaimana Pasukan Ambala 
roboh dan Resimen ini diperintah 
menuju Mesir, dari tempat dimana 
mereka pindah ke Palestina. Pada 
tanggal 18 September, di Nahr El 
Falik, dua skuadron dari Resimen ini 
menangkap 70 tahanan, dan material 
perang. Pada tanggal 30 September, 

Komandan Penjaga Tingkat Lanjut, Maj Vigors, 
mendapat kabar bahwa 70 pasukan Turki telah 
maju ke Kiswe. Pasukannya berjuang melawan 
900 orang Turki dan empat meriam! Pasukan 
Turki telah kehilangan sebagian besar pasukan 

Pada bulan 
November 

1917, Pasukan 
Kuda India 

menyaksikan 
serangan tank 

pertama, oleh Sir 
Julian Byng di 

Cambrai

Searah jarum jam dari kiri: Para pasukan tersebut mendapat waktu untuk pergi menembak, selama jeda dalam pertempuran; Sebuah pesta 
menanti kembalinya para pasukan dan anjing-anjing, dari hari penembakan; Tank Mark I Inggris  di pertempuran Cambrai, tahun 1917
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dan tentaranya. Pada tanggal 26 Oktober, Divisi 
ini bergerak menuju Aleppo dan pada siang hari 
tanggal 31 bulan tersebut, Pasukan Turki telah 
menyerah. Dalam waktu 38 hari, Kuda Hodson 
telah melingkup total 567 mil, dan 
Divisi ini telah menangkap 1,100 
tahanan dan 558 meriam. Kuda 
Hodson ke-10, juga, pernah bertugas 
di Perang Besar, di Mesopotamia 
dan memainkan peran yang penting 
dalam penangkapan Baghdad, 
yang memenangkan Kehormatan 
Pertempuran Khan Baghdadi dan 
Mesopotamia pada tahun 1916-1918.

Kepulangannya

Resimen ini mencari cara untuk tidak 
dimasukkan, tetapi harus tinggal lebih lama. 
Mereka memenangkan Kejuaraan Kairo Terbuka, 
turnamen Amerika Alexandria, Kejuaraan 
Alexandria Terbuka dan Kejuaraan Sekolah Publik, 

di dunia olahraga. Pada tanggal 16 Desember 1920, 
mereka mendapat perintah untuk kembali ke India, 
dan, pada tanggal 1 Januari 1921, resimen ini tiba 
di Ambala. Kuda Hodson ke-9 merupakan resimen 

pertama di Angkatan Darat India yang 
telah menghabiskan lima tahun di 
luar negeri, unit India yang mengabdi 
paling lama di Perang Besar.

Atas kerja mereka yang luar biasa 
dalam lima tahun tersebut, Resimen 
ini mendapatkan Kehormatan 
Pertempuran Perancis dan Flanders 
pada tahun 1914-1918, Somme 
tahun 1916, Bazentine 1916, Fler 
Courcelette tahun 1916, Cambrai 

tahun 1917, Palestina tahun 1918, Khan Bhagdadi 
tahun 1918, Megiddo tahun 1918, Sharon tahun 
1918 dan Damaskus tahun 1918. Letnan Som 
Dutt dan Risaldars Bur Singh, Laurasib Khan 
dan Nur Ahmad Khan, adalah semua orang yang 
dianugerahi penghargaan Salib Militer.

Pada tanggal 
16 Desember 
1920, resimen 
ini mendapat 

perintah untuk 
kembali ke India, 

pada tanggal 1 
Januari 1921 

Searah jarum jam dari atas: Resimen ini meninggalkan Perancis untuk melayani Alexandria; para pasukan menarik diri keluar dari pertempuran, 
sebelum mereka berlayar ke Alexandria; sebuah Tank Mark I yang dihancurkan di Somme setelah Pertempuran pada tahun 1916; Tentara India 
meninggalkan dinginnya iklim Eropa
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MAKANAN

Yogurt dingin dengan buah-buahan dan minuman manga 
mentah membuat sajian sempurna yang menemani

Masakan yang sesuai
 ketika musim panas

BUAH DALAM YOGURT MADU

Waktu penyajian 20 menit
Pendinginan 1 jam,  Menyajikan 4

Bahan-Bahan

2 gelas yogurt kental, ½ gelas madu, 4 gelas buah segar 
potong dadu, 1½ sendok makan jus lemon, 3 sendok 
makan jahe yang diawetkan dalam sirup gula, 1 sendok 
teh bubuk kayu manis untuk  hiasan 

Cara

Ø   Tuangkan yogurt kedalam sebuah mangkuk, 
tambahkan madu dan aduk hingga lembut dan halus.

Ø   Letakkan buah-buahan di mangkuk yang lain, aduk 
jus lemon dan jahe.

Buah dalam Yogurt-Madu

Hormat: Bahan yang Menankjubkan: Saeapan, Teh 
Berkualitas, Koktail, bagian dari seri buku memasak yang 
diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri (Milik Kementerian) 

Asosiasi Berpasangan, New Delhi

Ø   Buatlah penyajian pencuci mulut untuk masing-
masing, memilih bagian atas dari buah dan yogurt. 
Hiasannya bubuk kayu manis dan disajikan dalam 
keadaan dingin.

AAMPANNA

Penyajian 10 menit; Memasak 10 menit; 
Menyajikan 4 

Bahan-Bahan

400 g mangga yang belum dikupas, 1 liter (4 gelas) 
air, 250 g gula, 1 sendok teh bubuk jintan kering, 
1 sendok teh mint kering, dibumbui, garam 
secukupnya, ¼ sendok teh garam hitam

Cara

Ø   Kupas manga, letakkan dalam pemasak yang 
bertegangan bersama dengan 1 gelas air dan 
masak selama 7-8 menit, atau rebus hingga manga 
menjadi lembut, dinginkan, dan lembekkan hingga 
seperti bubur dan buang anaknya. Pindahkan 

bubur tersebut dengan menggunakan saringan 
untuk mendapatkan hasil yang lebih halus.
Ø   letakkan bubur kedalam kendi, 

tambahkan air yang tersisa, gula, bubuk 
jintan, mint, garam dan garam hitam 
lalu aduk semuanya hingga kental, 
tambahkan air dan sajikan dingin.

Aam Panna
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Atlas kuliner India yang telah dirancang oleh restoran yang dikenal 
dengan inovasi dan gaya masak yang menarik

Memperkenalkan
sajian India 

teks  |  Madhulika Dash
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Kiri: Patatas Bravas;
Atas: Ayam Kulfi

Pada tanggal 16 April 2014: Tokoh 
B Merwan mengumumkan adanya 
penutupan toko! Media sosial mengamuk, 
memuat tentang  restoran berumur 

yang 100 tahun di Iran ini. Tidak ada perincian, 
tidak perduli seberapa ceroboh – dari kue 
terlembut mawa hingga ke roti maska, Republik 
Ceko memberi kursi bagi 46 baris masakan – 
terhindarkan. Hal tersebut seolah-
olah tirai telah jatuh pada bagian 
sebelum sejarah yang lain, satu yang 
menghubungkan Bombay ke Mumbai!

Lalu mengapa B Merwan menuntut 
kesetiaan seperti itu? Seperti banyak 
dari mereka sebelumnya, B Merwan 
adalah salah satu bagian dari sejarah 
yang membentuk masakan India yang 
kita kenal saat ini. Pada kenyataannya, 
sejarah  kuliner India penuh dengan masakan-
masakan Merwan yang telah membentuk 
peradaban dan masakannya. Dikenal kemudian 
sebagai hotel atau serais yang bergantung pada 
lokasi mereka (serais adalah wisma-wisma kecil 
di jalan besar dimana hotel-hotel berlokasi di kota 
atau pelabuhan). Tempat-tempat ini merupakan 
dasar inovasi dari masakan baru dan makanan 
umum yang datang dari dapur kerajaan dan 

berasimilasi dengan masakan-masakan yang baru 
yang tiba di pantai.

Dikembangkan dalam koridor eksotis dari 
dapur kerajaan, kebab Galouti menjadi makanan 
masyarakat umum seperti kebab Tunde atau kebab 
Bhagu, dengan beberapa variasi. Kebab Bhagu 
memiliki minus kesegaran yang sama dengan 
160 jenis bahan yang digunakan dalam variasi 

Galouti! Kesamaanya ada pada Poi. 
Sebuah masakan impor portugis, 
Poi dikembangkan kembali oleh 
orang-orang Armenia – komunitas 
memasak India pertama – dengan 
menggunakan tepung gandum dan 
arak, yang disajikan dengan saus dan 
telur. Ini adalah taco pertama India. 

Bahkan Mentega Ayam yang 
terkenal di dunia sekalipun diciptakan 

oleh Moti Mahal ketika Ayam Tandoori disajikan 
dalam wadah saus. Hal tersebut memberi sensasi 
yang sama dalam membawa hal berbeda yang 
mengarah kepada kemunculan Baida Paratha dan 
Kebab gulung Seekh di tahun 1303. Yang sekarang 
banyak dicari- setelah Udang Besar Tandoori 
menjadi sajian lezat yang disajikan di sebuah Roti 
Kori untuk para pedagang di jalan pelabuhan 
sebelum masakan ini disuguhkan di istana kerajaan 

Ayam Mentega 
diciptakan oleh 

Moti Mahal 
ketika Ayam 

Tandoori 
disajikan dalam 

wadah saus
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Dari atas ke bawah: Kebab 
Peshawari, Murg Galouti 
Sangam dan Ayam Mentega

Patiala sebagai salah satu makanan 
favorit ratu kerajaan tersebut.

Salah satu dari banyak makanan manis 
yang menjadi bagian dari hotel-hotel ini 
adalah Rasmalai. Berasal dari koridor 
kuil Puri di wilayah Idisha, Rasmalai 
disempurnakan dalam toko-toko daging 
manis di Salepur sebelum masakan 
ini sampai pada bylanes dari Calcutta 
(sekarang Kolkata) dan selanjutnya dari 
kerajaan Waid Ali Shah.

Bertahun-tahun,  restoran mandiri 
ini telah menjadi pusat penemuan 

kuliner seperti fafda, jalebi, 
imarti, chhole bhature, 
chaat dan samosa. Apa 
yang ditambahkan pada 
pesona dari tempat-
tempat tersebut adalah 
mereka yang menyajikan 
sebagai tempat pertemuan. 
Bisa dikatakan bahwa 
mereka dapat melakukan 
percobaan secara efektif 

dan mereka berhasil. Coklat Panas yang 
Dibumbui Merica adalah  hal pertama 
yang disuguhkan pada Rute Rempah-
Rempah setelah coklat tiba di India 
bersama dengan orang-orang Spanyol, 
dan arak pertama yang dibuat dengan 
meremas buah anggur dan ubi jenis 
bit bersamaan untuk memberikannya 
warna kemerahan. 

Chandni Chowk, surga berbelanja 
dari era Mughal, didirikan pada tahun 
1650, menjadi sajian bunga rampai 
selama bertahun-tahun. Otlet tertua dan 
paling terkenal disini adalah Pt Gaya 
Prasad Shiv Charan, yang dibangun pada 
tahun 1872, dan Ghantewala Halwai 
yang menyajikan orang-orang Mughal 

Restoran-
restoran mandiri 

menjadi  pusat 
dari banyak 
penemuan 

seperti fafda, 
jalebi, imarti 

dan chaat
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masakan Sohan Halwa mereka. Bisnis restoran 
tersebut berkembang antara tahun 1860 dan 1900. 
Sementara itu hotel-hotel kecil tersisa, hotel-hotel 
yang baru berdatangan dari penjuru negara ini, 
khususnya di Delhi, Mumbai (dulu Bombay) dan 
Kolkata (dulu Calcutta). Setiap tempat-tempat ini 
memiliki keunikan masing-masing. 
Seperti halnya United Coffee House di 
New Delhi menjadi restoran pertama 
yang memiliki dinding bertekstur 
dengan menggunakan bangku yang 
menyerupai Klub Ooty. Menu di 
restoran ini merupakan campuran dari 
menu Inggris, Cina dan India. Sajian 
seperti Paella, Sayuran Ratatoille dan 
Penne Alfredo bersama dengan Vodka, 
Roti Perancis, ,Telur Benediktus, Roulade, Teh – 
Inggris atau sebaliknya – Sandwich dan Casserole 
yang terkenal menjadi cemilan yang biasa sama 
seperti Biryani, Yakhni, Zarda dan lainnya selama 
masa Mughal.

Calcutta (sekarang Kolkata) menjadi saksi hotel 
Barat pertamanya – dengan kipas angin elektrik, 

bak mandi dan sebuah restoran – di tahun 1880 oleh 
David Wilson. Disebut dengan Hotel Auckland, 
hotel tersebut memiliki coffee shop pertama yang 
menyajikan cemilan, kue-kue dan kopi India. 
Gymkhanas dan klub ekslusif seperti Klub Kerajaan 
Pesiar Bombay telah tersebar dimana-mana.

Pada kenyataannya, hal tersebut 
tidak akan salah jika dikatakan bahwa 
seluruh bagian dari Gymkhana di 
Marine Drive berkembang selama 
masa ini dan begitu pula kriket, ayam 
lollipop dan soda! Seperti halnya 
Roshanara, satu dari klub tertua Delhi 
yang kemudian menjadi lebih terkenal 
dengan menjadi tempat dimana Dewan 
yang Mengatur Kriket di India (BCCI) 

dibentuk pada tahun 1928.
Dibalik tren ini merupakan tempat-tempat seperti 

Mavalii Tiffin Service (kemudian MTR) yang mulai 
muncul dan memenuhi tempat-tempat bekerja. 
Seperti tempat gaya Udupi yang menyajikan makanan 
berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kayani, 
toko roti yang paling lama bertahan di Mumbai, juga 

Kolkata menjadi 
saksi dari hotel 

Barat pertamanya 
pada tahun 1880 

oleh David Wilson 
yang disebut Hotel 

Auckland

Kebab Seekh Tandoori
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Makanan Cina dan juga sajian 
Punjabi menjadi taruhan yang biasa, 
dengan beberapa pengecualian. 
“Beberapa restoran yang dijalankan 
oleh para pengurus hotel menyajikan 
makanan berkualitas,” kata Zarawar 
Kalr, pendiri, Restoran Megah tetapi 
termasuk jauh dan sedikit. “Delhi,” Kalra 
menambahkan, “bagaimanapun juga 
masih tersisa pusat percobaan makanan 
sebagaimana kota berkembang. Tiba-

tiba, ada penyerbuan dari rakyat Cina dan makanan 
siap saji terbawa bersama dengan makanan bagian 

menyajikan tujuan yang sama untuk para pekerja, 
hingga akhir bulan, mampu sarapan dengan dua 
cangkir teh dan dua Roti Maskas dengan mentega 
yang kurang dari satu anna.

Diantara semua itu muncul masakan makan 
malam yang agak berkelas yang menggabungkan 
makanan, dekorasi dan nilai-nilai aspirasi. Seperti 
restoran Firpo di Calcutta (sekarang Kolkata). 
Didirikan sekitar tahun 1917 oleh orang Itali 
Angelo Firpo, restoran ini adalah wilayah favorit 
bagi kalangan atas yang melayani Dewa Irwin, yang 
kemudian menjadi raja muda dan 
gubernur di India. Bahkan sebelumnya, 
Caviar dan Foie Gras disajikan disini. 
Antara tahun 1920 dan 1950, sedikit 
perubahan dengan cara dari konsep 
restoran baru  dan makanan yang 
lebih baru walaupun budaya Batu 
telah menginspirasi beberapa orang 
untuk berubah. Seperti Kafe Leopold 
di Mumbai yang tadinya merupakan 
sebuah warung kopi berubah menjadi 
tempat minum bir dan tempat 
nongkrong. Hidangan India tiba-tiba mengambil alih 
tetapi dengan sedikit pengaruh lain dari warung kopi. 

Ayam Biryani

Imarti

Diantara seluruh 
masakan tersebut 
muncul masakan 

makan malam 
kelas atas yang 

menggabungkan 
makanan, 

dekorasi dan nilai-
nilai aspiratif
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Timur Utara. Tetapi begitulah,” Calcutta (sekarang 
Kolkata), bagaimanapun, kata Koki Sabysachi 
Gorai, pendiri, Fabrica By Saby, berlanjut untuk 
mengembangkan konsep yang lebih baru. Blue Fox 
menjadi salah satu bar restoran pertama dengan 
pertunjukkan band yang bermain musik langsung 
bagi para pengunjung untuk bergoyang. Hal tersebut 
merupakan sebuah catatan hiburan malam Calcutta 
dari kalangan 50-an dan 60-an. Makanan disini terus 
dicampur dengan masakan ala Inggris, Eropa dan India. 

Pasca tahun 1970, pemandangan makanan India 
hilang dalam masa jeda selama hampir dua dekade. Ya, 
ada banyak restoran yang dibuka – beberapa restoran 

terbaik yang dibuka pada saat itu seperti Dum 
Pukht, Peshwari dan Bukhara – tetapi sebagian 
besar berlokasi di hotel-hotel dan tidak dapat 
diakses oleh kalangan biasa.

Hingga tahun 1990, kembalinya masakan India – 
kebanyakan dari Perbatasan Utara. Bisnis makanan 
tiba-tiba menjadi sebuah pekerjaan yang banyak 
diminati tetapi inovasi dan percobaannya terhenti. 
Pada awal tahun 90-an, para koki mengambil 
pilihan untuk membawa konsep menarik yang 
dimulai dari zaitun, dikembangkan dengan sejenis 
Pizza By The Bay dan Olives, yang tiba-tiba 
menjadi perubahan terbesar pada restoran India.

Seperti halnya kemunculan 
dari eksperimen memasak dan 
pengalaman menyantap diakhir 
paruh kedua tahun 2000, india 
telah melihat molekuler keahlian 
memasak, memasak lambat, para 
penyuka sayur-sayuran, saus yang 
kental dan kemunculan makanan 
yang maju. Dan dengan hal itu 
restoran India kembali lagi di awal 
tahun 1300-an dimana inovasi 
adalah kuncinya!

Chhole Bhature

Rasmalai
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Inisiatif Membuat di Timur-Utara adalah sebuah rencana yang 
komprehensif, berlapis untuk mengintegrasi wilayah ini, masyarakat 
dan ekonominya dengan keseluruhan negara

Wilayah Ekonomi
Alami India

teks  |  Mayuri Mukherjee

Tujuh wilayah tetangga dari Assam, 
Arunachal Pradesh, Manipur, 
Meghalaya, Nagaland, Sikkim dan 
Tripura yang berada pada wilayah 

Timur-Utara semuanya telah siap untuk membuat 
perubahan dengan inisiatif baru Membuat di 
Timur-Utara. Diluncurkan pada awal tahun ini 

oleh Menteri Perkembangan Wilayah Timur 
Utara, proyek ini terinspirasi oleh rencana Perdana 
Menteri Mr Narendra Modi Membuat di India 
yang bertujuan untuk mengembangkan negara ini 
menjadi sebuah pusat manufaktur global. Membuat 
di Timur-Utara, bagaimanapun, lebih dari sekedar 
sebuah versi program wilayah dari program 
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nasional. Inisiatif ini merupakan sebuah rencana 
yang komprehensif, berlapis untuk mengintegrasi 
wilayah tersebut - masyarakat dan ekonominya – 
dengan seluruh negara serta mengembangkan potensi 
Timur –Utara yang belum dieksploitasi.

Pada satu tingkatan, kelihatannya akan terjadi 
pemeliharaan di bidang dimana Timur-Utara telah 
memperoleh keunggulan seperti industri penghasil 
teh. Teh Assam diminati oleh para pencinta teh dari 
seluruh dunia dan ada kala ketika Ghuwahati menjadi 
pusat pelelangan teh terbesar di dunia.

Kemampuan wilayah tersebut adalah 
industri perkebunan organik. Sikkim dan 
Mizoram, yang merupakan pemimpin 
nasional dari perkebunan organik, 
telah berada dalam jalan mereka untuk 
menjadi 100 persen organik sementara 
Meghalaya juga membuat kemajuan yang 
sama. Secara global, perkebunan organik 
telah menjadi hal yang menakjubkan dari kehidupan 
yang berkelanjutan dan pasar makanan organik 
global bernilai milyaran dolar sekarang ini. India, 
bagaimanapun, tidak memiliki satu saham pun dalam 
pasar yang menguntungkan ini. Membuat di Timur-
Utara dapat menjadi sebuah permainan pertukaran, 
khususnya jika perkebunan (pikirkan produksi buah 
jeruk di Arunachal Pradesh) dan industri penghasil 
makanan wilayah ini dikembangkan secara efektif.

Daftar ini dapat berlanjut untuk menyertakan 
bidang-bidang dan sektor-sektor yang beragam 
seperti energi dan obat-obatan alternatif tetapi hal ini 
cukup mengatakan bahwa dengan sedikit perawatan 

dan pembinaan, Timur-Utara tentu saja bisa muncul 
sebagai salah satu aset terbesar negara ini.

Bagian penting dalam program Membuat di Timur-
Utara adalah untuk memajukan bidang pariwisata. Dari 
pertualangan dan satwa liar hingga bidang keagamaan 
dan pariwisata kebudayaan, tujuh wilayah tetangga 
memiliki sesuatu untuk setiap orang. Wilayah tersebut 
dihiasi dengan stasiun perbukitan yang terkenal 
dengan keaslian keindahannya. Sementara itu ketujuh 
wilayah tetangga tersebut menawarkan kesempatan 

dalam mendaki gunung dan melakukan 
perjalanan, Sikkim merupakan tempat 
terbaik untuk melakukan arung jeram. 
Para wisatawan yang tertarik dalam 
mendapatkan pengalaman “spiritual” 
sama-sama dimanjakan dalam pilihan ini, 
termasuk Biara Tawang tua yang berusia 
400 tahun di Arunachal Pradesh dan Kuil 
Kamakhya yang puja di Assam. Lalu ada 

Perayaan Rangkong Nagaland, Perayaan Musim Gugur 
Shillong Maghalaya dan Perayaan  Kang Chingba 
Manipur yang juga menjadi tambahan bagi perayaan-
perayaan ini.

Pemerintah membuat upaya bersama untuk 
membawa Bollywood ke wilayah Timur-Utara 
dan menjadi pilihan yang sangat diharapkan akan 
berhasil. Hal ini mengharuskan wilayah tersebut untuk 
meningkatkan infrastruktur wilayah, khususnya dalam 
bidang transportasi, komunikasi dan sektor perhotelan.  
Sangat menggembirakan untuk mengetahui bahwa 
dukungan biaya yang dialokasikan untuk jalanan baru, 
jalan raya, rel kereta api dan pemancar sinyal telepon.

Membuat di 
Timur-Utara, 

lebih dari sekedar 
versi program 
wilayah dari 

program nasional

Industri teh; perkebunan organik
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Teknologi Primer Universal membentuk identitas dari spesies yang diburu 
secara ilegal, menolong secara signifikan dalam mengurangi tindak 
criminal terhadap hewan

Sebuah perubahan dalam
forensik margasatwa

Selama bertahun-tahun, telah terjadi 
penurunan sistematis dari margasatwa 
berharga kita dikarenakan kehancuran 
habitat dan perburuan ilegal. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah 
yang tidak pernah berakhir ini adalah 
dengan mengidentifikasi apakah sampel 
yang diburu termasuk ke dalam spesies 
langka/dilindungi jadi setiap kriminalitas 
terhadap margasatwa dapat dideteksi 
secara objektif  dan tepat.

Secara tradisional, polisi margasatwa 
bergantung pada bentuk morfologis dan sedikit pada 
tanda biokimia untuk memprediksikan identitas 
spesies dari sampel hewan yang diburu. 

Secara praktis, jarang terdapat bentuk morfologis atau 
tanda biokimia yang tetap utuh dalam bentuk kecil, 
dari sisa-sia hewan buruan yang dimutilasi.

Pada bulan Maret 2001, Dr Sunil 
Kumar Verma dan Dr Lalji Singh dari 
Pusat Selular dan Biologi Molekular 
(CCMB) menciptakan Teknologi 
Primer Universal. “Hal tersebut dapat 
menentukan apakah sumber dari setiap 
sampel biologis yang diburu seperti 
butiran darah ataupun setumpuk rambut 
merupakan jenis manusia atau hewan. 

Karena teknik ini dapat diterapkan kepada berbagai 
macam spesies dalam cara yang universal, hal ini 

menjadi solusi yang tepat untuk forensik 

Secara 
tradisional, 

inspektur 
margasatwa telah 
bergantung pada 
bentuk morfologi
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Teknologi sidik jari DNA, yang dikembangkan oleh Prof Alec 
Jeffreys dari Inggris pada tahun 1985, merevolusikan ilmu 
investigasi kriminal. India mengembangkan penyelidikan DNA 
mereka sendiri di tahun 1988, menjadi negara ketiga yang 
meraih prestasi ini. Tetapi untuk forensik margasatwa, kami 
harus mengidentifikasi spesiesnya.”

Dr Lalji Singh, Pusat Selular dan Biologi Molekular (CCMB)

margasatwa,” kata Dr Verma. Secara resmi mereka 
mengajukan hak paten untuk Teknologi Primer 
Universal pada tanggal 28 Maret 2001. Kasus pertama 
dari kriminal margasatwa diatasi oleh CCMB dengan 
menggunakan teknologi ini adalah 
dari Dinas Perikanan dan Kelautan, 
Adilabad. Kasus tersebut diterima pada 
bulan November 2000 dan dilaporkan 
pada bulan Februari 2001. Pada tanggal 
26 September 2001, Kewenangan Pusat 
Kebun Binatang India menuliskan 
sebuah surat untuk semua “ketua sipir 
margasatwa” dari seluruh wilayah India 
yang memberitahukan mereka tentang kemajuan 
teknologi ini.

Hak paten yang berhubungan dengan penemuan ini 
sudah diresmikan di 12 negara dan laporan penelitian 
telah dipublikasikan dalam beragam jurnal. Teknik ini 
digunakan secara rutin di Laboraturium Pelestarian 

Spesies Langka (LaCONES) di CSIR-CCMB untuk 
menyediakan jasa forensik margasatwa diseluruh 
India. Hingga saat ini, program ini telah mengatasi 
lebih dari 1,500 kasus kriminal margasatwa.

Penemuan ini telah memenangkan 
beberapa penghargaan nasional termasuk 
Penghargaan Teknologi  CSIR  untuk 
bidang lmu Pengetahun Kehidupan di 
tahun 2008, Penghargaan Inovasi BioAsia 
pada tahun 2009 dan Penghargaan  
NRDC atas Penemuan Berjasa di tahun 
2009. “Teknologi ini memiliki aplikasi 
yang luas, tidak hanya untuk penegakan 

hukum tetapi juga kualitas pengawasan terhadap 
industri makanan, menjaga kualitas yang tinggi dan 
integritas bangsa dalam impor dan ekspor, “kata Dr 
Verma. Para ilmuan saat ini bekerja untuk mengubah 
tes yang berbasis strip yang dapat dilakukan ditempat 
kejadian kriminal dan memberikan hasil yang instan.

TEKNOLOGI PRIMER 
UNIVERSAL

Ø  Tidak perlu informasi 
sebelumnya tentang 
keaslian sampel.

Ø  Dapat digunakan secara 
universal.

Ø  Dapat dilakukan dengan 
jumlah menit dari waktu 
sisa perburuan.

Ø  Sederhana, cepat 
dan nyata.

Hak paten 
mengenai 
Teknologi 

Primer Universal 
telah diresmikan 

di 12 negara
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teks  |  Lakshmi Prabhala

Sebuah hutan tertutup yang lebat memastikan sebuah limpahan 
ukiran kayu di perumahan dan kuil-kuil Kerala sedangkan lokasinya 
dekat dengan Laut Arab membawanya kepada pengaruh seni dan 
desain dari perdaban maritime yang besar

Keajaiban kayu
dari Kerala
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Model arsitektur Kerala sangat 
unik jika dibandingkan dengan 
arsitektur Dravidian yang sering 
terlihat di bagian selatan India yang 

lain. Kerala adalah bagian kecil dari daerah antara 
Ghats sebelah Barat di bagian timur dan Laut Arab 
dibagian barat. Kemewahan dalam menggunakan 
kayu terlihat di banyak perumahan dan kuil karena 
hasil hutan yang kaya.  Musim hujan dan topografi 
yang bergelombang menciptakan aliran air yang 
besar. Pantai pada Laut Arab dan kayanya budidaya 
rempah dari Kerala telah memikat beberapa 
negara untuk secara aktif terlibat dengan wilayah 
ini sebagai mitra dagang. Cara ini memberi jalan 
bagi pengaruh seni dari peradaban maritim seperti 
Romawi dan Arab.

Tergantung pada fungsinya, arsitektur di Kerala 
secara luas diklasifikasikan dalam dua kategori 
-domestik dan agama. Aspek yang paling menonjol 
dalam arsitektur Kerala adalah bentuk atap yang 
tinggi dan curam, terkadang sering di tutupi oleh 
ubin, pelat tembaga atau jerami yang menjadi 
penyokong pada rangka atap yang terbuat dari 
kayu ataupun pohon. Hal tersebut 
melindungi dinding dan kerangka 
tulang bagian dalam dari iklim 
yang kuat.

Bahan bangunan yang digunakan 
adalah batu, kayu, tanah liat dan daun 
kelapa sawit. Kayu adalah bahan utama 
yang banyak tersedia di setiap daerah 
dan menjadi pilihan yang tepat,  unit 
yang berseni dengan ukiran yang 
rumit. Bamboo berwarna coklat tua 
digunakan untuk dinding dan bingkai atap.

Sebuah rumah di Kerala disebutkan nalukettu, 
sebuah bangunan segi empat yang terdiri dari 
empat blok, dengan halaman persegi panjang 
di bagian kiri pusat yang beratapkan langit. 
Keempat bagian yang melampirkan halaman ini 
dibagi kedalam beberapa kamar untuk aktifitas 

Ukiran kayu dari Kerala menunjukkan tingkat tinggi keunggulan seni 
pahat dari senimannya

yang berbeda seperti dapur, ruang keluarga, 
kamar tidur dan gudang penyimpanan. Ruangan 
tersebut memiliki pintu dari kayu jati dan dihiasi 
dengan kuningan. Tergantung atas ukuran dan 

kegunaannya, bangunan tersebut bisa 
memiliki satu atau dua lantai atas atau 
halaman yang tertutup dari nalukettu 
yang sebelumnnya untuk membentuk 
ettukettu (gedung delapan ruang). 
Bentuk arsitektur ini menampung 
keluarga besar dari tharavadu 
(keluarga leluhur) tradisional untuk 
tinggal dalam satu atap. 

Kuil di Kerala dibangun dengan 
berbeda. Dindingnya  ditutupi 

bangunan-bangunan rumah yang semuanya dalam 
bentuk integral dan kompleks. Pusat tempat suci 
ini disebut sebagai srikovil dimana para patung 
disembah. Ruang ini tidak memiliki atap atau 
dinding yang sama dengan bangunan yang lain di 
komplek ini. Srikovil dibangun di lantai dasar batu 
yang berbentuk bulat, persegi, persegi panjang atau 

Aspek yang 
paling 

menentukan 
dari arsitektur 
Kerala adalah 

bentuk atap 
miring tinggi 
yang curam
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apsidal dan atapnya terdiri dari sebuah struktur 
super yang dibuat dari kayu yang ditutup dengan 
ubin. Bentuk dari atapnya mengikuti rancangan 
bentuk dari tempat suci ini. Jika dasarnya 
melingkar, sebuah atap kerucut terlihat sementara 
rencana pembuatan persegi menghasilkan bentuk 
piramid di bagian atas. Bagian atapnya sering 
bertingkat dan berkurang dalam ketinggiannya 
serta satu  tempat yang digunakan seseorang 
untuk naik ke atas. Kemiringan atap tersebut 
diproyeksikan di luar dinding untuk melindungi 
lukisan dan ukiran kayu di dinding.

Berlokasi didepan tempat suci ini terdapat 
namaskara mandapan, sebuah paviliun persegi 
dengan bagian platform yang tinggi, satu set 
tiang dan atap yang berbentuk piramida. Ukuran 
dari manadapam ini sendiri ditentukan oleh 
panjangnya dinding kuil. Chuttuambalam adalah 
bagian struktur luar di sepanjang pinggiran 
bagian dalam dinding kuil ini. Komplek terpisah 
yang disebut dengan thevapura dibangun untuk 
memasak hidangan yang ditujukan untuk dewa 
dan didistribusikan kepada kalangan umat 
sebagai persembahan. Setiap kuil memiliki kolam 
suci disetiap kompleknya yang biasanya hanya 
digunakan oleh para pendeta perayaan sandhya 
vandanam atau mandi suci. Bangunan dari kuil 

Sebuah Kalamandalam yang diukir dengan indah; sebuah patung kayu

dan mandapa ditutupi dengan struktur persegi 
panjang yang disebut dengan nalambalam 
dibagian belakang dimana tersisihkan untuk 
kegiatan ritual. Bagian depan dibagi 
menjadi dua ruang yaitu agrasalas 
dan koothuambalam. Agrasalas 
digunakan untuk memberi makan 
Brahmans dan mengadakan ritual 
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sedangkan koothuambalam, sebuah ruangan 
untuk perayaan Kathakali, pertunjukan musik dan 
pertunjukan lainnya. Koothuambalam, sebuah 
bangunan, adalah ruangan berpilar besar dengan 
sebuah atap yang tinggi dengan sebuah panggung di 
dalam yang disebut dengan rangamandapam. Hal-
hal visual dan akustik dapat dijadikan pertimbangan 
untuk menentukan latar dari pilar ini sehingga 
para pendatang dapat menikmati 
pertunjukan tanpa halangan apapun.

Aspek yang membedakan setiap 
kuil adalah penekanan atas kesucian, 
kesederhanaan dan kealamian. 
Sebuah kunjungan ke kuil tersebut 
menggarisbawahi kepentingan alamiah 
dalam bidang agama. Tata ruang nya 
menyala menggunakan lampu minyak 
untuk menghasilkan suasana yang 
tenang. Kayu adalah bahan kunci structural disana. 
Ukiran kayu dapat terlihat pada setiap pilar, balok, 
langit-langit, kasau dan kurung. Penggunaan dari 
bahan baku yang tersedia ini telah menjadi bagian 
yang penting.

Ukiran kayu yang rumit dari tiang-tiang kayu, 
langit-langit dan balok tersebut dalam komplek 
kuil ini mengungkap keahlian para pengrajiannya. 

Ukiran kayu sering terlihat di namaskara mandapas 
dan meceritakan gambar kisah agama pada 
dinding tersebut, navagraha pada langit-langit dan 
tokoh patung dari Puranas pada kasau dan balok. 
Koothuambalam terkenal dengan kehebatan ukiran 
kayunya. Salah satu jenis terbaik dari ukiran kayu 
tersebut adalah Dewa Brahma, yang didudukkan 
di atas seekor angsa di pusat langit-langit pada 

Kuil Mahadeva di Katinakulam 
dekat Trivandrum.

Dalam kuil, ukiran-ukiran yang 
kaya ditemukan disetiap lengkungan 
pintu dan langit-langit. Beberapa 
kuil yang terkenal dengan ukiran-
ukiran indah mereka adalah Kuil Sri 
Mahadewa di Kaviyur, Kuil Narasimha 
di Chathankulangara, Kuil Sri 
Vallabha di Tiruvalla, Kuil Sri Rama 

di Triprayar, Kuil Krishna di Trichambaram dan 
beberapa nama lainnya.

Ada banyak cerita rakyat tentang seorang tukang 
kayu yang hebat Perumthachhan yang mahir 
dalam seni dan ilmu perpahatan serta arsitektur. 
Kehebatan dalam ukirannya terbukti pada pilar-
pilar, kurung dan langit-langit di banyak kuil bahkan 
hingga saat ini.

Tema untuk ukiran kayu ini diambil dari Puranas dan sebuah perahu kayu

Sebuah kunjungan 
kuil Kerala 

menggarisbawahi 
kepentingan 
alamiah dari 
lingkungan 
beragama
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Jalan kaki amal yang diselenggarakan sebagai penghormatan Mahatma 
Gandhi di Johannesburg tahun ini menandai peringatannya yang ke-30 dan 
juga merayakan 100 tahun kembalinya Gandhi ke India dari Afrika Selatan

Penghormatan kepada
orang berbudi luhur

Kecerdasan spiritual dari pemimpin 
yang visioner, Mahatma Gandhi, 
masih bersinar seperti cahaya 
penuntun. Wajah keriput, tubuh 

lemah dan sebuah tongkat di tangan, Gandhi 
adalah perwujudan dari tekad dan ketekunan, 
seseorang yang mengorbankan hidupnya dalam 
melayani orang lain.

“Mahatma adalah bagian integral dari 
sejarah kita karena disinilah pertamakalinya 
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ia mempraktekkan hukum. Hal ini terlihat 
ketika sekitar 3,000 orang berkumpul selama 
jalan kaki amal tahunan yang diselenggarakan 
sebagai penghormatan kepada Mahatma 

Gandhi di Johannesburg. Jalan 
kaki ini diselenggarakan di 
Lenasia (bekas kota eksekutif 
India di Provinsi Gauteng Afrika 
Selatan). Para Menteri, tokoh 
media dan ratu kecantikan juga 
menjadi bagian dari inisiatif 
ini. Ada dua orang mirip 
Gandhi terbungkus dalam 
dhoti tradisional yang Mahatma 
sering kenakan.

Acara ini menandai 30 
tahun gerakan jalan kaki tersebut dan juga 
merayakan 100 tahun kembalinya Gandhi 
ke India dari Afrika Selatan. Dua pohon 
ditanam di Lenasia sekitar Aula Gandhi. Jalan 
kaki tersebut disemarakkan oleh kehadiran 
Walikota Johannesburg, Parks Tau dan 
Komisaris Tinggi India, Ruchi Ghanshyam. 
Acara ini diwarnai dengan sebuah pameran 
hiburan yang memamerkan lagu-lagu dan 
tarian-tarian India dan Afrika Selatan.

Seorang pria berpakaian seperti Mahatma Gandhi, bersama dengan wisatawan lain dan orang-orang asli Afrika, mengambil bagian dari jalan kaki amal ini

ia bereksperimen dengan kebenaraan; disini ia 
menunjukkan ketegasan karakteristik dalam 
mengejar keadilan dan mengembangkan 
Satyagraha sebagai sebuah filosofi dan sebuah 
metode perjuangan, kata Nelson 
Mandela, mantan Presiden Afrika 
Selatan, selama pembukaan 
Tugu Peringatan Gandhi di 
Pietemaritzburg, Afrika Selatan. 
Mandela merupakan pengikut 
setia dari Gandhi dan mematuhi 
filosofi dari ‘Satyagraha’ dan anti 
kekerasan selama perjuangan 
melawan Apatid di Afrika Selatan.

Tidak mengherankan bahwa 
Gandhi telah menginspirasi 
miliran orang. Jumlah pengikutnya 
terbentang hingga Afrika Selatan dimana 

Sekitar 3,000 
orang berkumpul 

selama acara 
jalan kaki yang 

diselenggarakan 
sebagai 

penghormatan 
Mahatma Gandhi 
di Johannesburg
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India and the Great War, sebuah koleksi dari tujuh buku menarik yang 
mencatat kontribusi negara ini dalam Perang Dunia I, membuat buku 
ini menjadi menarik untuk dibaca dengan peta yang rinci, cetakan foto 
dan lukisan

Sekumpulan
riwayat perang

teks  |  Dr Sudha Joshi

Cerita tentang bagian India dalam Perang 
Besar akan membentuk halaman yang 
berharga dalam sejarah gemilangnya. 
Prajuritnya telah berperang dengan 

kejayaan, di setiap baris depan,” Raja Chelmsfor 
berkomentar, Raja Muda India saat Perang Dunia I, 
dalam kontribusi India di Perang Besar selama pidato 
resminya di tahun 1921. Latar belakangnya terdapat 
pelataran batu dari Setiap Peringatan Perang India 
oleh seorang Adipati Connaught. Peringatan yang 
berdiri itu, masih dalam tahap awal, adalah Gerbang 
India – dirancang dan dibangun untuk berdiri tegap 
sebagai bentuk ikon satu-satunya di India di masa 
yang akan datang. Tempat peringatan ini didirikan 
untuk memperingati pengorbanan dari ribuan 
pasukan India untuk Tentara Inggris India dengan 
13,300 nama pasukan ditulis pada dinding tersebut.
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India dan Perang Besarnya berfungsi sebagai 
kronologis yang tidak dapat diungkapkan dari 
setiap orang yang meninggal dan battalion-
batalion meninggalkan kampung halaman 
mereka demi melakukan perjalanan 
keliling dunia untuk berperang 
atas nama negara mereka di PDI. 
Cerita tersebut, entah bagaimana 
kehilangan pesonanya terhadap 
arsitektur Lutyen, yang menemukan 
sebuah suara dalam koleksi ini. 
Terbagi dalam tujuh brosur, 
judulnya mengarsipkan strategi, perjuangan, 
kemunduran dan kemenangan dari pasukan India 
yang berlabuh di daerah peperangan. Setiap jilid 
mengandung peta, foto dan lukisan dan fakta 
tentang operasi militer.

France & Flanders pada dasarnya menjadi buku 
pertama yang penting dalam seri buku ini, setelah 
A Overview, seperti Indian Corps, meskipun 
awalnya ditugaskan untuk Mesir, dikirim ke 

Perancis hanya beberapa hari paska 
deklarasi peran ini pada tahun 
1914. Narasinya juga mengambil 
bentuk yang mirip pada kebanyakan 
buku dengan sebuah daftar Unit 
Pasukan Negara yang ditempatkan 
di satu wilayah, sebuah daftar 
dari penghargaan keberanian dan 

kehormatan dalam perang diberikan kepada para 
pasukan, dan juga daftar dari para korban.

Jilid-jilid yang berjudul Mesir dan Palestina, 
Mesopotamia dan Afrika Timur, masing-
masing  saling berpangku tangan dalam 

Setiap jilid 
berisi peta rinci, 

foto dan fakta 
tentang operasi 

militer

1/6 dari Pasukan Penembak Gurkha dipuncak Sari Bair, pada tanggal 9 Agustus 1915
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relevansi jangka waktu dan kontribusi dari 
pasukan India. Gerakan Khilafat adalah sebuah 
agenda Internasional yang ditakuti untuk 
mempengaruhi kesetian para Muslim pada saat 
itu di India. Hal ini mendapatkan sebuah sebutan 
dalam Gallipoli disamping masalah taktik yang 
menyebabkan beberapa korban yang tidak dapat 
dihindari dikarenakan minimnya komunikasi 
dan kekurangan pasukan dan senjata.

Pasukan Negara India berhubungan dengan 
manfaat dari wilayah bangsawan India yang 
masuk ke dalam sebuah pemahaman dengan 
Inggris untuk meminjam pasukan mereka dalam 
mempertahankan perbatasan negara. Segera 
setelah Perang Dunia I pecah, meskipun dengan 
ketidakefesienan mereka dalam menangani 
senjata modern dan senjata mesin, para pasukan 
tersebut ditawarkan kepada pemerintah 
Inggris untuk dipekerjakan diluar negeri. 
Buku ini berlanjut ke daftar beberapa maharaja 
dan pasukan kuda mereka dalam pelayanan 
kekaisaran di Eropa, Afrika dan Timur Tengah. 

Searah jarum jam dari kanan atas: Polisi India, Garhwalis ke-39 di 
Estaire, Perancis; sebuah bidang senjata mesin Hotchkiss ke-18 
Tiwana Lancers di Querrien; Shahmad Khan berpose dengan senjata 
mesin Maxim dan perusahaan Punjabi Mussalman ke-57 Pasukan 
Penembak Wilde mengambil posisi di pinggiran Wytschaete, Belgia.
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Orang India VCs 1914-1918 menggambarkan keberanian 
dari para pasukan India yang sangat hebat di PD I. Dari 
total 18 Salib Victoria yang diberikan kepada Tentara 
India, 11 diantaranya diberikan kepada pasukan India. 
Personil tentara diberi kehormatan dengan mendali 
keberanian (dengan jumlah total 9,200), beberapa hektar 
tanah dan pensiunan. Ini merupakan koleksi informasi 
yang diambil dari sebagian besar dokumen dan arsip 

kolonial, sekarang sendiri menjadi sebuah segmen dari 
sejarah India.

Sebagai bagian dari persatuan USI-MEA India dan 
Proyek Satu Abad Peringatan Perang Besar, koleksi dari 
brosur ini mengantisipasi sejarah dari anak benua yang 
segera diikuti dengan akhir dari perang tersebut – bentuk 
sengit dari Perjuangan Kebebasan, yang memuncak di hari 
Kemerdekaan India di tahun 1947.

Atas: Orang India dan penggali tanggul ANZAC di Gallipolli; Bawah: Sebuah senjata api 6-inci yang dikembalikan dari Robat untuk Sheikh Othman setelah 
penyerangan dan penangkapan Hatum pada tanggal 5 Januari 1918
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Yoga - Harmony With Nature, sebuah film dokumenter berdurasi 25 
menit oleh Kementrian Luar Negeri, menampilkan yoga tingkat dunia 
dan bagaimana yoga membukan jalan kearah dunia yang lebih seimbang 
dan harmonis

Latihan kesehatan holistik
terfavorit di dunia

teks  |  Neharika Mathur Sinha

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 27 
September 2014, dimana ia pertama kali mengusulkan 
pengadaan peringatan Hari Yoga Internasional. Pada 

tanggal 11 Desember 2014, resolusi ini 
telah disahkan di Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dengan catatan 175 bangsa yang 
mensponsori usulan ini.Film dokumenter 
yang berdurasi 25 menit tersebut 
menawarkan sekilas tentang yoga yang 
dipraktekkan dari seluruh dunia, bersama 
dengan musik tradisional sebagai nilai 
dasar yang menginspirasi. Contohnya, 

dalam mempertahankan kisah bahwa yoga ada dalam 
keharmonisan dengan Alam, ada sebuah cuplikan dari 

Melintasi batas-batas kelas, kepercayaan, 
ras, agama, etnik, budaya dan bahasa, 
sekarang yoga telah mendapatkan 
penerimaan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya 
di seluruh dunia. Film dokumenter 
Yoga dari Raja Choudhary – Harmony 
With Nature, yang diproduksi oleh 
asosiasi bersama Menteri Luar Negeri, 
menyorot kenyataan yang menjanjikan 
ini dan perayaan pertama dari Hari Yoga 
Internasional pada tanggal 21 Juni 2015.

Film ini dimulai dengan pidato Perdana Menteri 
India Mr Narendra Modi pada Majelis Umum 

Buku panduan 
pertama untuk 

yoga, BKS 
Iyengar’s Light 

on Yoga, dibawa 
menjadi fokus
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pilot-pilot dari pesawat berbahan bakar solar pertama 
dengan nol emisi – Solar Impulse – yang seluruhnya 
merupakan praktisi yoga. Dalam pertentangan 
dengan kepercayaan adat bahwa perempuan bukanlah 
penggemar yoga, sebuah gambaran yang memukau 
menunjukan seorang ibu hamil di Cina 
melakukan gerakan yoga, sebuah Rekor 
Dunia untuk jumlah partisipasi dengan 
jumlah tinggi. Film ini juga menunjukkan 
wanita di Iran dan Mesir yang terlibat 
dalam yoga, berbicara banyak tentang 
kesalahpahaman ini.  

Buku panduan pertama dunia yoga, 
BKS Iyengar’s Light on Yoga, yang 
diterjemahkan kedalam tujuh bahasa, 
dibawa ke dalam fokus ini. Film dokumenter ini 
menceritakan perjalanan panjang dalam kurun 
waktu 25 menit. Dimulai dengan munculnya yoga 
di Lembah Indus Peradaban Saraswati dan berlanjut 
hingga Perayaan Internasional Yoga kontemporer di 
tepi Sungai Ganga di Rishikesh, Uttarakhand, yang 

diadakan pada bulan Februari setiap tahun menyaksikan 
para peserta yang berasal dari lebih dari 50 negara. 
Kemudian ada beragam studi dari institut pendidikan 
maju seperti Universitas Harvard tentang bagaimana 
yoga meningkatkan kesehatan jangka panjang dan 

sebuah studi NIMHANS pada efek yoga 
terhadap otak – bagaimana beberapa area 
di otak merubah seketika menjadi lebih 
baik ketika seseorang mulai berlatih yoga. 

Choudhary menampilkan pencapaian 
yang jauh dalam praktek ini juga – ada 
beberapa saat dari seluruh dunia, dari 
Soltice Yoga di Times Square di New 
York, Taman Alam Yoga di Buenos Aires, 
Proyek Yoga Afrika di Kenya dan Yoga 

Mataji Gurukul di Kairo. Semua ini membuktikan 
bagaimana sekarang sebuah pergeseran global 
dalam kesadaran, mengarahkan kepada dunia yang 
lebih seimbang dan harmonis. Dan bagaimana kita 
mendapatkan manfaat dari latihan kesehatan holistik 
terfavorit di dunia ini.

Ada banyak 
studi dari 

institut 
pendidikan 

maju seperti 
Universitas 

Harvard

Sekilas gambar dari film dokumenter ini
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adalah wanita 

pertama 
India yang 

mendapatkan 
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namanya
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Butuh waktu bagi India untuk menerima 
olahraga sebagai sebuah pilihan karir begitu 
pula tenis tidak terkecuali. Permainan ini 
masih menanti pemenang Grand Slam 

tunggal pertamanya. Bagaimanapun, negara ini telah 
mendapatkan pemenang kategori ganda pertama 
pada tahun 1997. Hanya ada tiga pemain tenis yang 
mendapatkan penghargaan ini.

Wanita berusia 28 tahun ini membawa 
India pada peta tenis wanita dengan 
menembus 50 besar sebelum mencapai 
rangking tunggal karir besar di posisi 
nomor 27 pada tahun 2007 dan sekarang 
menjadi juara dunia nomor 1 dalam 
kategori ganda. Ia adalah wanita India 
pertama yang sudah memiliki gelar Grand 
Slam atas namanya. Dia juga orang India 
pertama yang memenangkan gelar WTA 
dan orang pertama yang menjadi unggulan 
di Grand Slam.“Menjadi juara nomor 
1 di dunia mungkin adalah sebuah konfirmasi resmi 
dari pertunjukan yang konsisten pada level tertinggi,” 
kata si pemberani Hyderabadi yang mengalami tiga 
operasi selama masa karirnya. “Saya mulai berenang di 
sebuah klub di Hyderabad, ketika saya berumur enam 
tahun dan ketika pergi ke kolam renang, saya harus 
melewati sebuah lapangan tenis. Saya terpikat pada 
olahraga tersebut pada saat itu dan ketika saya mulai 

memainkannya, saya menikmati nuansa dari pukulan 
bola pada benang raket. Hal itulah yang membuat saya 
terus berusaha,” kata Sania.

Dan ia tidak pernah melihat ke belakang. Sania 
menunjukkan sekilas talentanya selama hari-hari awal 
ketika dia memenangkan kejuaraan junior di tahun 
2003 Wimbledon dalam kategori ganda bersama Alisa 
Kleybanova. Dia tidak banyak memenangkan kejuaran 

kategori tunggal dimana piala kemenangan 
di Hyderabad pada tahun 2005 menjadi satu-
satunya penghargaan kategori tunggalnya 
tetapi ia menjadi runner-up di tiga kejuaraan 
WTA lainnya.

Bagaimanapun, dia telah mencapai final 
pada kategori ganda sebanyak 40 kali dan 
mengkonversi 26 angka tersebut menjadi 
piala kemenangan. Bintang tenis ini tidak 
menyesal karena tidak mampu dalam 
melanjutkan pencapaian kategori tunggalnya 
yang dipersingkat secara tiba-tiba 

dikarenakan cedera. “Setiap karir olahraga memiliki saat 
naik dan turun. Saya dimasukkan ke dalam peringkat 
100 besar pada kategori tunggal lebih dari tujuh tahun 
dan mendapatkan peringkat 27 didunia meskipun tiga 
kali dioperasi dalam empat tahun. Tidak ada wanita 
lain yang telah meraih peringkat 100 besar dalam 
kategori tunggal dalam satu seperempat abad dari tenis 
internasional merupakan bukti bagaimana kompetitif 

Sania Mirza adalah satu-satunya wanita India yang telah meraih 
peringkat No. 1 di dunia

Bagi cintanya
terhadap tenis

teks  |  Amritpal Kaur

Dia telah 
mencapai final 
kategori ganda 

sebanyak 
40 kali dan 

mengkonversi 26 
angka tersebut 
menjadi piala 
kemenangan
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olahraga tenis ini. Pada awalnya, saya tidak ingin 
menyerah dalam kategori tunggal tetapi tubuh ini 
cepat sekali babak belur,” katanya.

“Saya merasa sangat puas atas apa yang telah saya 
capai dalam kategori tunggal dan apabila saya tidak 
harus melakukan operasi-operasi itu (di lutut dan 
pergelangan tangan), saya rasa saya 
mampu mencapai 10 besar dalam 

kejuaraan kategori 
tunggal. Tetapi 
kamu tidak dapat 
menyangkal takdir,” ia 
membenarkan.

Belum ada 
kekurangan 
kontroversi yang 
dilibatkan kepada 
dirinya. Walaupun mengenakan rok 
ataupun diberi gelar duta dari wilayah 
yang baru terbentuk Telangana, 

kontroversi selalu mengikutinya. Bagaimanapun, 
Sania memutuskan untuk tidak terpengaruh oleh 
semua itu. “Dalam 24 jam saluran berita di dunia 
yang kompetitif ini, sulit bagi orang-orang dalam 
domain umum untuk menghidari kontroversi. 
Seseorang harus mampu belajar untuk mengatasi 

pengawasan ketat ini dan tetap 
fokus,” katanya dengan tenang.

Dalam karirnya, dia kebanyakan 
dilatih oleh ayahnya, Imran. Sania 
memperjelas bahwa tanpa ayahnya, 
ia tidak akan mencapai apapun yang 
telah ia raih saat ini. “Dia menjadi 
sosok seorang ayah, seorang mentor, 
seorang pelatih, seorang teman dan 
seorang panutan. Ia seorang pemain 
tenis tingkat klub dan mengerti 

permainan saya lebih dari siapapun. Ia membantu 
saya dalam mengatur strategi dan mengatasi masalah 
teknis, kata Sania.

Dia adalah orang 
pertama yang 
memenangkan 

gelar WTA dan dia 
merupakan orang 

pertama yang 
diunggulkan pada 

Grand Slam

Searah jarum dari atas: Sania Mirza di Nach Baliye 5 dengan suaminya Shoaib 
Malik; Bersama Saketh Myneni memegang Bendera Tiga Warna India setelah 
memenangkan medali emas dalam lomba tenis kategori ganda campuran; Sania 
Mirza dan Martina Hingis setelah memenangkan Miami Terbuka.
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