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BUNGA RAMPAI

Festival Yoga internasional
Kekayaan warisan budaya yoga di India menarik 
lebih dari 400 orang pengunjung dari 30 negara 
untuk datang ke Festival Yoga Internasional, salah 
satu pertemuan yoga terbesar di dunia. Festival ini 
menawarkan sesi bersama guru-guru yoga kelas 
dunia, diskusi malam bersama beberapa pemimpin 
spiritual terkemuka India dan acara-acara seperti 
kelas memasak vegetarian serta Penggalangan Dana 
Yoga Aid Challenge.

Waktu:  1-7 Maret
tempat: Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

Festival Warisan kehidupan dunia
Keluarga istana Mewar memikul tanggung jawab 
untuk mempromosikan keragaman budaya wilayah 
Mewar melalui Festival Warisan Kehidupan Dunia. 
Festival ini terdiri dari bengkel kerja seni dan 
kerajinan, pameran foto, festival makanan, konser 
musik dan konferensi-konferensi tehnis untuk 
mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan 
pelestarian warisan kehidupan wilayah itu.

Waktu: 13-16 Maret 
tempat: Istana Kota, Udaipur, Rajasthan

attuvela mahotsavam
Banyak simbol dari festival kuil Kerala berfokus 
pada simbol gajah, tapi Attuvela Mahotsavam, 
atau karnaval air yang menyenangkan, 
memberikan hal baru yang menyegarkan. Sebuah 
prosesi kano-kano yang terang-benderang dan 
dekorasi warna-warni yang membawa replica 
candi besar melalui air menuju kuil pada hari ini. 
Diiringi oleh musik perkusi kuil, ini merupakan 
pemandangan yang patut dilihat.

Waktu: 1 April
tempat: Kuil Elankavu Sree Bhagavathy, Vadayar, 
distrik Kottayam, Kerala

Chinakkathoor pooram
Festival ini diselenggarakan di Kuil Sree 
Chinakkathoor Bhagavathy dan menampilkan 
pawai dari 33 gajah yang dihias. Festival ini 
diselenggarakan malam hari dengan iringan drum 
dan musik tradisional. Anda dapat menyaksikan 
pertunjukan wayang setiap malam di kuil selama 
17 hari menjelang Chinakkathoor Pooram.

Waktu: 14 Maret 
tempat: Kuil Sree Chinakkathoor Bhagavathy, 
Palappuram, distrik Palakkad, Kerala

Festival aoling 
Para pemburu hebat dari Nagaland, atau suku 
Konyak yang mengagumkan, kini hidup dengan 
damai dan menghabiskan sebagian besar 
waktu mereka di ladang. Begitu penanaman 
selesai setiap tahun, suku ini merayakan festival 
terpenting mereka – Festival Aoling – yang 
manandai mulainya musim semi di tahun baru.

Waktu: 1-6 April   
tempat: Distrik Mon, Nagaland

Baisakhi
Festival Baisakhi adalah perayaan hasil panen 
dan tahun baru di negara bagian Punjab di India. 
Banyak pesta, tarian bhangra, musik rakyat dan 
perayaan digelar untuk menandai hari tersebut 
di seluruh Punjab dan bagian lain dari India. 
Kuil Emas di Amritsar, Punjab, mengorganisir 
perayaan-perayaan besar dengan atmosfer seperti 
karnaval, diiringi oleh prosesi pawai.

Waktu: 3-14 April
tempat: Di seluruh negara bagian Punjab, 
terutama di Amritsar

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
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India, sebagai tujuan spiritual, tetap masih menjadi tempat misterius selama ribuan tahun ini. 
Tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan misteri spiritualisme India, puluhan 
ribu orang dari seluruh dunia memilih untuk bepergian ke India. India adalah tempat di mana 
sungai-sungai dianggap sebagai dewi. Tujuh sungai yang dianggap paling sakral dan menjadi tali 
kehidupan bagi jutaan orang di India adalah Gangga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Narmada, 
Indus dan Kaveri. Kami mengeksplorasi hubungan spiritual sungai-sungai ini dan menelusuri 
aliran mereka.

Seiring perjalanan kami, kami melihat-lihat  hawa damai di India. Hal Ini pasti mengantarkan 
anda pada rasa tenang ketika anda membacanya. Bepergian dengan kami dan merasakan 
ketenangan danau-danau dan biara-biara Ladakh, perkebunan teh yang menakjubkan, tepian 
sungai Gangga yang meditatif di Haridwar, keindahan alam Gujarat dan Santiniketan, tanah puitis 
Rabindranath Tagore. Kami bepergian hingga ke India Utara untuk menemukan lebih banyak 
tentang tradisi tato artistik para pemburu kepala di Nagaland. 

Maret adalah bulan untuk menyambut kedatangan musim semi dan festival warna, atau Holi. 
Dalam edisi ini, kami punya beberapa seniman top India - Niladri Paul, Naresh Kapuria, Seema 
Kohli, Ved Nayar dan Sudip Roy – berbagi penafsiran mereka yang unik tentang festival ini. 
Selain itu, kami mengulas secara mendalam tentang Jumat Agung, Paskah dan Lent yang sangat 
penting bagi umat Kristen di India. 

Kami fokus pada pertumbuhan infrastruktur ketika kami menghadirkan panorama visual yang 
menyoroti langkah modern Mumbai termasuk Terminal 2 yang baru, Monorel dan Bandra-Worli 
Sea Link. Untuk menghormati salah satu negarawan yang paling dikagumi di dunia, Dr Nelson 
Mandela, yang memimpin Afrika Selatan keluar dari beberapa dekade apartheid, kami melihat 
bagaimana dia terinspirasi oleh kepercayaan Mahatma Gandhi dan menjunjung tinggi filsafatnya. 

Dalam edisi ini, kami menyoroti kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Arab pada bulan Desember 
tahun lalu dan bagaimana kunjungan ini sangat penting bagi hubungan India-Timur Tengah. 
Undangan yang diperluas ke India untuk berpartisipasi dalam Jenewa II di Suriah baru-baru ini 
adalah pengakuan yang sama pentingnya. Kami juga menyoroti mengapa kunjungan Presiden 
Jerman Joachim Gauck baru-baru ini ke India dipandang sebagai suatu 
langkah baik dalam mendorong hubungan politik, strategis dan ekonomi 
antara kedua negara. 

Dalam upaya memberikan anda informasi yang lebih banyak tentang 
India, kami telah menyentuh berbagai ruang lingkup termasuk inovasi 
baru dalam chikankari tradisional, peran India pada Perang Dunia I, 
Dandi March Mahatma Gandhi yang terkenal, dan bagaimana media 
baru membuat kehadirannya terasa dalam dunia seni India.  

Syed Akbaruddin

Prakata

Jilid 28  n  Isu 1  n  Maret-April 2014

EKSPLORTUJUH SUNGAI SAKRAL
TRIBUTWARISAN PERDAMAIAN

SEJARAHINDIA DAN PERANG DUNIA I

KEMAJUANYANG BARU DI MUMBAI

Burung Merak, Burung nasional 

India, telah menginspirasi desain 

bandara baru Mumbai, T2

 M a r e t - a p r i l  2 0 1 4     3     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   3 11/03/14   5:10 PM



Jilid 28  n  Isu 1  n  Maret-April 2014

06

MaXposure Media Group India Pvt Ltd 

Penerbit & COO: Vikas Johari

CEO & Managing Director: Prakash Johari

CFO: Kuldip Singh

Redaktur Eksekutif : Saurabh Tankha

Kantor Pusat  
MaXposure Media Group India Pvt Ltd 
Unit No. F2B, Second Floor, MIRA Corporate Suites, 
Plot No. 1&2, Ishwar Nagar,  
Mathura Road, New Delhi - 110 065  
India. Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199

Untuk masukan/pertanyaan : 
indiaperspectives@maxposure.in

Redaktur : Syed Akbaruddin

Asisten Redaktur : Nikhilesh Dixit

Kementrian Luar Negeri
0145, ‘A’ Wing, Jawahar Lal Nehru Bhawan, 
New Delhi - 110011
Tel.: 91.11.49015276, Fax.: 91.11.49015277
Web: http://www.indiandiplomacy.in

Untuk masukan/pertanyaan : osdpd2@mea.gov.in

India Perspectives diterbitkan dalam Bahasa Arab, 
Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, Hindi, Italia, 
Pashto, Persia, Portugis, Rusia, Sinhala, Spanyol, 
dan Tamil. 

India Perspectives dicetak dan diterbitkan oleh Syed Akbaruddin, 
Sekretaris Gabungan (XP) dan Juru Bicara Resmi, Kementrian 
Luar Negeri (MEA), New Delhi, 0145, ‘A’ Wing, Jawahar Lal Nehru 
Bhawan, New Delhi - 110011 dan diterbitkan di MaXposure Media 
Group India Pvt. Ltd. (MMGIPL), Unit No. F2B, Second Floor, 
MIRA Corporate Suites, Plot No. 1&2, Ishwar Nagar, Mathura 
Road, New Delhi - 110065, India. India Perspectives diterbitkan 
enam kali dalam setahun. Semua hak dilindungi undang-undang. 
Tulisan, karya seni dan/atau fotografi yang ada di dalamnya dapat 
digunakan atau direproduksi dengan pemberitahuan ke ‘India 
Perspectives’. MEA dan MMPIPL tidak berasumsi tanggung jawab 
untuk kehilangan atau kerusakan produk-produk, manuskrip, 
foto, karya seni, transparansi atau materi lain yang tidak diminta. 
Pandangan yang diekspresikan dalam majalah tidak mewakili 
pandangan MEA atau MMGIPL.

UNTUK PERTANYAAN | MMGIPL 
Tel: +91.11.43011111 
FAX: +91.11.43011199 
www.maxposure.in

Ikuti kami di:

http://www.facebook.com/IndianDiplomacy

http://www.twitter.com/IndianDiplomacy

http://www.youtube.com/Indiandiplomacy

Untuk mendapatkan India Perspectives, hubungi utusan 
diplomatis India terdekat.

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   4 11/03/14   5:10 PM



 M a r e t - a p r i l  2 0 1 4     5     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

D A F T A R  I S I

14
18 43

JelaJah

Tujuh sungai sakral ........................................06
kemitraan

Hubungan Indo-Jerman makin kuat ............14
perJalanan

Tujuan wisata yang damai .............................18
seJarah

India dan Perang Dunia I .............................. 32
peraYaan

Penafsiran seniman akan Holi ...................... 38
hidangan

Warisan Hilsa .................................................. 43
harta karun

Kesehatan dalam belanga ............................ 48
opini

India dan Barat ............................................... 52
peraih prestasi

Penerjun payung wanita pertama India ..... 56
Foto

Warisan budaya Budha di seluruh India ..... 58
triBut

Mandela: Pewaris santo? ..............................66
Warisan

Daya tarik unik chikankari ............................69

Step 1: Download the free 

ARplay app for iPhone or 

Android.

Step 2: Open the ARplay app, 

hold the phone on the maga-

zine cover and tap to scan it. 

Step 3: Watch the videos. 

Scan

1 2 3

CARA KERJA:

India Perspectives kini diperkaya dengan konten digital. Ikuti 
instruksi di bawah untuk melihat dokumenter informatif yang 
menarik yang berhubungan dengan artikel kami.

Langkah 3: Lihat videonya. 

Unduh: (iPhone/ iPad) arplay.in/ios & (Android) arplay.in/android

Langkah 1: Unduh ARPlay 
app gratis untuk iPhone atau 
Android

Langkah 2: Buka ARPlay app, 
pegang ponsel pada sampul 
majalah dan ketuk untuk 
memindainya.

kemaJuan

Yang baru di Mumbai .................................... 72
inovasi

Media baru memasuki zona seni ................. 78
BudaYa

Bagaimana rakyat India  
merayakan Paskah ......................................... 82
tonggak

Misi Planet Merah .........................................86
perCakapan

Bapak fotografi India ..................................... 88

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   5 11/03/14   5:10 PM



suciAir
Oleh    Bill Aitken

Sungai-sungai India bukan hanya bagian dari epik, teks religius 
dan mitos, tapi juga penjaga kekayaan budaya di negara itu

JelaJah
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Varanasi, ibukota spiritual India, terletak di tepi sungai Ganga
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Sejak awal catatan sejarah, India telah 
memuliakan sungai-sungainya, baik untuk 
keindahannya maupun berkahnya. Tujuh 
dari sungai-sungai ini dipilih karena 
diakui sebagai dewi, bukan karena status 

hidrologisnya, tetapi untuk asosiasi sakral dan budaya 
yang mengelilinginya. 

Ganga: Simbol kemurnian

Yang pertama dalam daftar sungai di India adalah dewi 
Ganga (sungai Ganga). Sumber sungai ini berada di gua 
es Gaumukh (mulut sapi) di Himalaya Uttarakhand yang 
pasti merupakan tempat yang paling menginspirasi 
di planet kita untuk kemegahan estetikanya. Bahkan 
mitologi yang mengelilingi sungai itu tidak dapat 

menyamai dampak agung dari kelahiran fisiknya. 
Dimulai dari situs ziarah Gangotri, sungai ini mengalir 
sebagai sungai Bhagirathi. Setelah pertemuannya dengan 
sungai Alakananda di Devprayag, barulah dinamai sungai 
Ganga. Lalu, dari hilir di Haridwar, Ganga mengalir ke 
dataran-dataran di mana perjalanannya ke laut ditandai 
dengan pertemuannya di Prayag di Allahabad di Uttar 
Pradesh. Di sini Ganga bergabung dengan Yamuna dan 
secara simbolis dengan dewi ketiga, Saraswati. Varanasi 
juga dirahmati oleh air Ganga Maharani. Dari aliran 
sungai Ganga yang membentuk delta, Hooghly mengalir 
melewati Kolkata di Bengal Barat, yang memiliki 
keistimewaan menjadi tuan rumah tempat terakhir 
ziarah di pulau kecil Ganga Sagar di mana sang dewi, 
setelah 2.525 km, bersatu dengan Pantai Bengal.

Ganga berasal dari barat Himalaya di Uttarakhand, India

JelaJah
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Yamuna: Keindahan yang melimpah 

Sumber dari dewi kedua Yamuna, adik Ganga, 
ditandai oleh mata air panas di Yamnotri. Sungai ini 
muncul dari salju besar Bander Poonch yang dekat 
perbatasan Uttarakhand dengan negara bagian 
Himachal Pradesh. Ketika mendekati Mussoorie 
di Uttarakhand, di tepi sungai itu terdapat dekrit 
Ashokan yang memuji nilai-nilai anti-kekerasan. 
Sang dewi keluar dari Himalaya di Paonta Sahib, 
tempat ziarah Sikh yang menjadi suci karena dulu 
merupakan kediaman dari Sikh Guru Gobind Singh. 
Airnya membantu memberi nama negara bagian 

Haryana di India, yang menyimbolkan kehijauan 
yang memesona. Begitu sungai itu mendekati 
New Delhi, ibukota India, sang dewi masuk ke 
dalam wilayah perkotaan. Di hilir ibukota, sungai 
ini mengalir melewati ghats di Mathura, Uttar 
Pradesh di mana para pecinta Radha dan Krishna 
berkumpul. Sungai ini mengitari situs Taj Mahal 
yang bagai mimpi di Agra, Uttar Pradesh, lalu 
mengalir melewati dataran yang terkikis di mana 
Chambal bertemu dengan sungai ini. Akhirnya, 
1.370 km dari sumbernya, Yamuna disegarkan 
kembali dengan air biru Betwa.

Yamuna berkelok-kelok melewati Agra, melewati banyak situs Mughal termasuk Taj Mahal
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Godavari

Narmada

Formasi batu pualam yang indah di tepi sungai Narmada

JelaJah
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Godavari: Janji kemakmuran 

Godavari, kakak Ganga, adalah sungai 
non-Himalaya. Sungai ini mengalir 
tergantung musim. Sungai ini mengaliri 
wilayah Deccan Plateau yang lebih kecil 
yang menerima sedikit presipitasi di luar 
musim hujan. Sumbernya berada di atas 
formasi mesa hitam di wilayah Sahyadri 
utara. Di kaki pegunungan ini terdapat 
Kuil sakral Trimbakeshwar di dekat kota 
Nasik di negara bagian Maharashtra. 
Sungai itu mengalir sepanjang 1.465 km 
nyaris melewati selebar semenanjung 
dari Nasik di Ghats Barat memotong 
Ghats Timur dan mengarah 
ke Yanam yang dulu 
merupakan pos terdepan 
koloni Puducherry di Andhra 
Pradesh. Kota kecil Paithan 
di Maharashtra terhampar 
di rute perdagangan kuno 
dan terkenal akan sari 
sutranya. Shirdi adalah 
kota kecil dekat Godavari 
yang telah menjadi tempat 
penziarahan. Hilir sungai ini 
adalah gurudwara di Nander 
yang dirawat dengan baik, di mana Sikh 
Guru Gobind Singh menghembuskan 
napas terakhirnya. Aliran tenggara 
sungai ini setelah meninggalkan 
Maharashtrauntuk negara bagian Andhra 
Pradesh dilengkapi oleh sungai Manjra 
dari selatan serta Pranhita dan Indrawati 
dari distrik kesukuan yang terhampar 
ke wilayah utara. Sang dewi berbelok 
tajam di Kuil Bhadrachalam di Andhra 
Pradesh sebelum membelah jalan melalui 
Ghats Timur. Sungai ini lalu turun dalam 
aliran yang melebar ke selatan menuju 
kota agraris Rajahmundry di negara 
bagian Andhra Pradesh yang menandai 
kesuburan gerbang ke delta. Di sini, Kuil 
Draksharama memerintahkan Gautam 
Godavari mengirimkan berkah terakhir 

sebelum sang dewi mengalir melalui 
Yanam ke Teluk Bengal.

Narmada: Keindahan yang 

menguntungkan 

Narmada, putri Dewa Siwa, menurut 
banyak orang adalah orang paling cantik 
di dunia. Sumber sungai ini berada di 
Amarkantak di tengah Perbukitan rindang 
Maikala  di timur Madhya Pradesh. Sungai 
itu lalu melewati wilayah suku yang penuh 
bambu dan kaya dengan biji besi. Di benteng 
abad pertengahan Mandla di Madhya 
Pradesh, sungai ini mulai melebar. Dinasti 

yang memerintah wilayah 
saat itu bangga menjadi dinasti 
yang terakhir bertahan dari 
kemajuan Mughal. Di dekat 
Jabalpur di Madhya Pradesh, 
terdapat air terjun Dhuandar 
di jurang pualam yang banyak 
terdapat dalam dongeng. 
Banyaknya warna pualam 
dikatakan dapat membawa 
keberuntungan dengan 
mengukir gambar-gambar 
kuil. Lingga basal besar yang 

halus juga ditemukan di Narmada. Jabalpur 
mengklaim menemukan snooker; dikatakan 
bahwa hal ini pertama kali dimainkan di 
sini pada masa kolonial. Omkareshwar 
adalah pulau indah dengan Kuil Jyotirlinga 
kuno dan secara kontras, merupakan 
tempat ziarah yang diikuti ke arah hilir 
oleh ghat pangeran di Maheshwar. Kuil ini 
dibangun oleh janda Ratu Holkar, Ahalya 
Bai dari kerajaan Malwa-Maratha yang 
dengan berani berdiri untuk kepercayaan 
keluarganya di hadapan kefanatikan. Pada 
aliran yang lebih rendah lagi, sungai itu 
dibendung untuk membentuk Sardar 
Sarovar, atau bendungan gravitasi dekat 
Navagam di Gujarat. Akhirnya, di kota 
muara Bharuch di Gujarat, sungai itu 
mengalir ke Laut Arab.

Sumber dari 
dewi sungai 

keempat, 
Narmada, 
adalah di 

Amarkantak, 
di tengah 

perbukitan hijau 
Maikala di timur 
Madhya Pradesh
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Saraswati: Hidup dalam cerita rakyat

Sungai suci Saraswati adalah dewi yang dipelajari dari 
kisah agama Hindu. Saraswati yang indah untuk dilihat 
ini memegang alat musik kuno veena dan duduk di atas 
seekor angsa. Dalam naskah-naskah kuno, Saraswati 
adalah sungai lebar yang biasa mengairi wilayah awal 
gurun Rajashtan. Sungai ini ditemukan 
di bawah pasir pada 1930-an dari sisa-
sisa peradaban Harappan. Menurut citra 
satelit, aliran sungai yang mengering ini 
masih bisa dibedakan dan dalam cerita 
rakyat Hindu, Saraswati masih tetap 
hidup. Baru-baru ini, di Ad Badri di 
kaki bukit Shivalik di Haryana, sumber 
sebuah sungai kecil, yang lebih dikenal 
dengan Sarsutti, telah dikembangkan 
sebagai pusat ziarah. Baik Kurukshetra di Haryana 
dan Pushkar di Rajasthan memiliki danau-danau 
yang berhubungan dengan sungai sakral yang telah 
hilang dan menjadi tuan rumah berkumpulnya para 
peziarah pada hari yang dianggap menguntungkan 
untuk mandi. Beberapa asumsi mengatakan bahwa 
Saraswati mengalir ke Rann, Kutch di Gujarat lalu 
menuju Laut Arab.

Indus: Tinggi dan perkasa

Sungai Indus merepresentasikan nama negara India – 
orang-orang asing menyebut wilayah ini sebagai tanah 
yang terhampar “di atas Indus.” Juga dikenal dengan 
Sungai Singa, Indus (atau Sindhu) adalah sungai terbesar 
di sub-benua India, mengalir sepanjang 3.200 km dari 

mata air yang tidak diketahui di Tibet, Utara 
Gn. Kailash. Aliran sungai ini ditentukan 
oleh musim – alirannya berkurang pada 
musim dingin dan membanjiri tepiannya 
antara Juli dan September. Sungai yang 
dikatakan perkasa ini membatasi ujung 
barat pegunungan Himalaya dan ketinggian 
kelompok gunung Naga Parbat dan di 
belokan tajam sungai itu, mengepung 
gunung, yang memukau semua orang yang 

melihatnya. Dari perbatasan Tibet, sungai ini mengalir 
ke timur laut melalui Leh melewati pelabuhan kota 
yang besar dan mengagumkan itu. Di Nyemo, Sungai 
Zanskar bergabung dengan Indus yang mungkin 
dianggap sebagai pertemuan aliran sungai paling agung 
di Himalaya. Sungai ini dipuja oleh para nelayan di hilir 
provinsi Sind Pakistan, di mana Indus yang dangkal dan 
mengalir lambat akan mencapai Laut Arab.

Menurut 
citra satelit, 

aliran sungai 
Saraswati yang 

mengering 
masih bisa jelas 

terlihat

Indus

Saraswati

Indus adalah sungai terbesar di subbenua India

JelaJah

IND IA  P E R S P E C T I V E S    1 2     M a r e t - a p r i l  2 0 1 4

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   12 11/03/14   5:11 PM



Kaveri: Penjaga kekayaan budaya

Dewi Kaveri mungkin adalah sungai yang 
terpendek (765 km), tetapi merupakan penjaga 
kekayaan budaya India yang paling agung. Dikenal 
sebagai ‘Ganganya Selatan’, dewi ini 
digambarkan berdiri memakai sari 
sutra merah dan memegang guci air 
tembaga yang dari guci tersebut dia 
menuangkan berkahnya. Kaveri (atau 
Cauvery) naik di perbukitan Coorg 
di bagian Ghat Barat Karnataka di 
atas kuil di Bhagamandalam. Sumber 
sungai ini dikenal sebagai Talakaveri 
dan tangki kecil yang dibangun untuk 
menerima limpahan aliran dari mata 
air suci. Dari perbukitan berhutan Coorg, sungai itu 
mengalir ke Mysore, lalu melewati Srirangapatnam 
di Karnataka tempat istana Tipu Sultan berada. 
Pada tepian Kaveri di Talakad dekat Mysore di 

Karnataka, berdiri pemandangan kuil aneh abad 
pertengahan yang tertimbun oleh pasir. Sang dewi 
dalam suasana yang megah tampak dari Air Terjun 
Shivanasamundra yang spektakuler dan pada air 

terjun dramatis Hogenakkal yang 
berada di dekat perbatasan Tamil Nadu.  
Ketika sungai ini mendekati wilayah 
delta, sang dewi melepaskan tampilan 
artistik, arsitektur dan keajaiban 
musikalnya. Benteng Trichy, lagu-lagu 
persembahan Tyagaraj di Thiruvaiyaru 
di distrik Thanjavur, Tamil Nadu, 
lampiran ekstensif Sriramgam, citra 
tenang perunggu sosok Cholan dan kuil 
Thanjavur yang tinggi adalah beberapa 

harta karun hidup di wilayah delta ini. Saluran 
Kaveri yang dipercaya mengalir ke Teluk Bengal di 
dekat pantai di Poompahar di Tamil Nadu, dikenal 
para pedagang Romawi sebagai Emporium Kaveri.

Mendekati 
wilayah 

delta, Kaveri 
memberikan 

tampilan 
keajaiban 

arsitektur dan 
artistiknya

Bill Aitken adalah penulis perjalanan India yang lahir di Skotlandia. Dia menulis sejumlah buku tentang India.

Kaveri bertindak sebagai sumber air minum utama bagi banyak kota besar, kota kecil dan desa-desa di India
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Dalam hampir satu setengah dekade, 
hubungan India dan Jerman telah 
semakin dekat. Bermula dari Konsultasi 
Antar-Pemerintahan pada tahun 

2011, kedua negara telah membuat kemajuan yang 
signifikan dalam berbagai area kerja sama bilateral 
melalui pertukaran tingkat tinggi pada level puncak. 
Selain memperkuat hubungan orang ke orang, 
budaya, komersial dan ekonomi strategis, kedua 
negara ini telah meningkatkan interaksi 
dalam sektor-sektor berbeda seperti 
sains dan teknologi, pertahanan dan 
perdagangan.

Kunjungan Presiden Jerman 
Joachim Gauck ke India baru-baru 
ini adalah langkah signifikan untuk 
meningkatkan hubungan politik, 
strategis dan ekonomi kedua negara. 
Pernyataannya bahwa “perjanjian 
komprehensif mengenai perdagangan 
bebas dan investasi akan menjadi peluang 
bagus bagi India dan Eropa” adalah penunjuk 
dalam tujuan ini. Gauck, yang dideskripsikan oleh 
Kanselir Angela Merkel sebagai “Guru demokrasi 
sejati” dan “penasehat kebebasan, demokrasi dan 
keadilan yang tak kenal lelah”, telah memimpin 
delegasi tingkat tinggi ke India dari 4-9 Februari 

2014, selama waktu itulah beliau mendiskusikan 
beberapa isu kepentingan strategis dan bilateral 
dengan pemimpin India. Selama kunjungan itu, 
kedua negara menandatangani perjanjian umum 
jangka panjang untuk kerja sama finansial dan teknis 
di bawah kerangka kerja kerja sama perkembangan 
bilateral Indo-Jerman. Menteri Keuangan India Shri 
P Chidambaram dan Menteri Federal Kerja sama 
Ekonomi dan Perkembangan Jerman, Gerd Mueller, 

menandatangani perjanjian ini dalam rapat itu. 
Perjanjian pertama mereka berkenaan 
dengan kerja sama finansial yang 

berkaitan dengan pinjaman konsesi 
dari pemerintah Jerman untuk 
sembilan proyek termasuk sanitasi 
kota Madhya Pradesh dan program 
lingkungan hidup, program tenaga 

air Himalaya, koridor energi hijau, 
program perumahan murah, dan proyek 

ekosistem hutan tahan iklim Himachal 
Pradesh . Perjanjian kedua adalah untuk 

kerjasama teknis berkaitan dengan 13 proyek dalam 
sektor energi, lingkungan hidup dan perkembangan 
ekonomi berkelanjutan yang merupakan sektor-
sektor prioritas di bawah kerja sama perkembangan 
bilateral antara kedua negara.

Kedua pihak juga menghargai keterlibatan 

memperluas kerja 
sama bilateral

India dan Jerman setuju untuk

Kunjungan Presiden Jerman Joachim Gauck ke India yang baru selesai 
dipastikan sebagai langkah maju menuju peningkatan hubungan 
politik, strategis dan ekonomi antar kedua negara

Penulis:     Vinit Wahi 
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konstruktif di antara mereka di bawah kerangka kerja 
Kerja Sama Perkembangan yang telah berlangsung 
selama lima dekade terakhir. Pemerintah Jerman telah 
berkomitmen untuk memberikan 
dana sejumlah €1,09 miliar, ini 
jumlah tertinggi sejak tahun 1958. 
Sebuah konsorsium yang terdiri dari 
SOLEA AG (Platting, Jerman) dan 
PINPOINT VENTURES HOLDING, 
Nebraska, AS, menandatangani 
perjanjian pembelian energi untuk 
proyek fotovoltaik matahari 5MW 
dengan Perusahaan Pemasok Listrik 
Bangalore pada kunjungan Gauck ke 
Bengaluru.

Sebelum kunjungan Gauck, 
Kedutaan Jerman mengumumkan 
bahwa mereka akan membuka 
enam pusat aplikasi visa dalam dua bulan ke depan. 
Saat ini, para turis mengajukan visa Schengen pada 
utusan Jerman di New Delhi, Chandigarh, Jalandhar, 
Jaipur, Gurgaon, Chennai, Hyderabad, Puducherry, 
Bengaluru dan Mumbai. Pusat-pusat aplikasi visa yang 

baru akan segera dibuka di Goa, Pune, Ahmedabad, 
Kochi, Trivandrum dan Kolkata.

Fakta bahwa Presiden Jerman menaruh kepentingan 
besar pada India, negara demokrasi terbesar 
di dunia, jelas dari pandangan yang beliau 
ekspresikan dalam wawancara baru-baru 
ini. Gauck mengatakan, “Saya memutuskan 
untuk mengutip Bapak Nasional India pada 
pidato pertama saya sebagai Presiden Federal 
di German Bundestag.  Gandhi menunjukkan 
pada dunia bahwa mungkin bagi kita untuk 
tidak menyerah pada rasa takut dan lebih 
memilih keberanian.”

Namun, masih belum ada perkembangan 
dalam konteks perjanjian perdagangan bebas 
Indo-UE. Pandanganbahwa hal ini bukan 
hanya tentang pembukaan timbal-balik pasar 
kita tapi juga tentang membina hubungan 

yang lebih dekat antara masyarakat kita secara 
keseluruhan, memegang harapan besar ketika dia 
melanjutkan dengan mengatakan meski Uni Eropa dan 
India telah membuat kemajuan yang cukup besar, tapi 
sayangnya beberapa rintangan utama yang sebenarnya 

Perdana Menteri India Dr Manmohan Singh bersama Presiden Republik  Federal Jerman Joachim Gauck, Ny. Daniela Schadt, dan Presiden India Shri 
Pranab Mukherjee pada upacara penyambutan di Rashtrapati Bhavan di New Delhi pada 5 Februari 2014

Delhi dan 
Berlin telah 

memperkuat 
hubungan 
strategis, 
budaya, 

komersial dan 
ekonomi mereka, 

serta interaksi 
mereka di sektor-

sektor lainnya
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bisa diatasi, belum bisa diselesaikan.  “Kami 
berharap negosiasi akan segera dilanjutkan 
begitu pemerintahan India yang baru telah 
terbentuk,” katanya.

Di Bengaluru, Gauck menghadiri konferensi 
sistem ganda Jerman mengenai pelatihan 
kejuruan berbasis praktik, walaupun dikatakan 
bahwa sistem Jerman tidak dapat diekspor secara 
menyeluruh, dan bahwa perusahaan-perusahaan 
dan pemerintah India harus mempertimbangkan 
bagaimana mereka bisa membuat sistem 
mereka sendiri. Dan tentu saja Jerman bersedia 
bekerjasama dengan India dalam hal ini, katanya.

Jerman memiliki keprihatinan yang 
sama dengan India dalam hal kemungkinan 
kevakuman bidang keamanan di Afghanistan 
dan menyambut keterlibatan India di sana. 
Dalam konsultasi antar-pemerintahan terakhir, 
negara-negara itu setuju untuk melanjutkan 
kerja sama di dan bersama Afghanistan. Presiden 
Jerman menyebutnya, “Persamaan tujuan kita 
adalah mendukung perdamaian dan rekonstruksi 
di Afghanistan. Jerman akan tetap terlibat di 
Afghanistan bahkan setelah tahun 2014.”

Jerman adalah mitra perdagangan kelima 
terbesar India di dunia. Selama bertahun-
tahun, perdagangan bilateral Indo-Jerman telah 
meningkat 18,4 persen dan mencapai €18,37 
miliar pada tahun 2011. Namun, perlambatan 
ekonomi global berdampak pada perdagangan 
dua arah pada tahun 2012 yang menurun 
sebanyak 5,5 persen, yakni €17,4 miliar.  

Saat ini, Jerman adalah investor langsung asing 
terbesar ke delapan di India dan mitra dagang 
terbesar negara itu di Uni Eropa. Jerman juga 
merupakan mitra teknologi terbesar kedua. Saat 
ini, India menduduki peringkat 28 sebagai mitra 
dagang Jerman di seluruh dunia, bertanggung 
jawab untuk 0.7 persen dari total perdagangan 
Jerman dan menduduki peringkat kelima di 
antara para eksportir Asia ke Jerman. Berdasarkan 
penelitian oleh Universitas Teknik Hamburg, 
entitas perusahaan India telah berinvestasi lebih 
dari $6,1 miliar dolar AS di Jerman sementara 
terdapat lebih dari 1.600 kolaborasi Indo-Jerman 
dan lebih dari 600 usaha bersama Indo-Jerman 
yang sedang beroperasi saat ini. 

India adalah negara pertama yang mengakhiri Perdana Menteri India Dr Manmohan Singh bertemu dengan Presiden 
Republik Federal Jerman Joachim Gauck di New Delhi pada 5 Februari 2014
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pernyataan perang dengan Jerman pasca perang pada 
tahun 1951 dan berada di antara negara pertama yang 
mengakui Republik Federal Jerman (FRG). Hubungan 
itu, didasarkan pada nilai-nilai bersama demokrasi 
dan aturan hukum, telah menguat secara signifikan 
pada tahun 1990-an setelah kebebasan ekonomi India 
dan berakhirnya Perang Dingin. Selain itu, kedua 
negara memiliki beberapa susunan 
institusional untuk mendiskusikan 
isu-isu kepentingan bilateral dan 
global, termasuk Dialog Strategis, 
Konsultasi Kantor Luar Negeri, 
Komisi Gabungan tentang Kerja 
Sama Industri dan Ekonomi, Dialog 
Komite Pertahanan, serta Kelompok 
Kerja Gabungan berkenaan dengan 
Kontra-Terorisme.

Dalam bidang budaya, tradisi 
pendidikan Jerman telah memainkan peran luar biasa 
dalam memperkenalkan seni, budaya, sastra dan filsafat 
India ke dunia. Pusat Tagore, yang didirikan oleh ICCR 
di Berlin pada 1994, secara berkala mengorganisir 
program-program untuk mempertunjukkan warisan 
budaya India dan keragaman budayanya melalui 
spektrum luas tarian, musik, acara-acara sastra, film, 
diskusi, seminar dan pameran.

Untuk menandai peringatan ke-60 tahun pendirian 

hubungan diplomatis antara India dan Jerman, kedua 
pemerintah merayakan festival dengan beragam 
acara budaya, ekonomi dan komersial.

Oleh karena itu, kunjungan presiden Jerman 
dianggap penting mengingat sudut pandang 
keterlibatan India dan Jerman yang kian meningkat 
di panggung dunia, kemitraan yang melampaui 

perubahan pemerintahan di kedua 
negara. Sebuah agenda yang umum 
bagi Jerman adalah konvergensi dengan 
India dalam hal saling mendukung 
untuk kedudukan permanen di Dewan 
Kemanan PBB. Pada sisi politik, 
Presiden Jerman Gauck membicarakan 
peran yang lebih besar untuk Jerman 
dalam urusan dunia ketika menyinggung 
tentang Konferensi Kemanan Munich. 
Meskipun G4 adalah sisi kemitraan 

Indo-Jerman yang lebih terlihat, keduanya berusaha 
untuk bekerja bersama di Afghanistan dan di PBB. 

Presiden Jerman menyatakan: “Saya sengaja 
memilih India sebagai tujuan pertama perjalanan 
panjang saya ke Asia. Demokrasi pertama harus 
menargetkan kunjungan kepresidenan,” saat 
kunjungannya baru-baru ini ke India, dia menegaskan 
fakta bahwa hubungan antara India dan Jerman akan 
semakin kuat seiring berjalannya waktu.

Tradisi pendidikan 
Jerman 

memainkan peran 
penting dalam 

memperkenalkan 
seni budaya India 

ke dunia

Menteri Keuangan Union India Shri P. Chidambaram dan Menteri Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Perkembangan Jerman, Dr 
Gerd Mueller menandatangani Perjanjian Umum di New Delhi pada 5 Februari 2014
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Mudah bagi kita untuk menemukan secercah ketenangan di 
India. Kami akan membawa beberapa tempat tujuan untuk 
rekreasi pikiran-tubuh-jiwa

Penulis    Kalyani Prasher

Menemukan
Kedamaian
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Pemandangan yang mengagumkan dari Danau Pangong di Leh, India
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Biara Chemrey, 40 km dari Leh di Ladakh, India, memiliki patung Padmasambhava setinggi satu tingkat, juga dikenal sebagai Budha Kedua
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Ada sesuatu yang berbeda tentang 
biara yang menampilkan kedamaian 
dan ketenangan tertentu. Jika anda 
suka mengunjungi biara, maka 
tidak ada tempat yang lebih baik 
dari Leh. Pemandangan yang teduh 
dan mengagumkan mengelilingi 
anda tepat ketika anda mendekati 
tujuan, menjadikan pemandangan 
yang tak terlupakan. Ke mana pun 
anda melihat akan ada tempat yang 
tepat untuk berfoto, baik bebatuan 
curam atau danau yang 
berkilauan. Tinggal 
pilih dari biara-biara 
dekat Leh seperti 
Lamayuru, Phyang, 
Chemrey, Shey dan 
Spituk, tapi jika anda 
empunyai cukup 
waktu, kunjungi saja 
Alchi dan Hemis. Biara 
Alchi, terletak sekitar 70 km dari Leh, 
berada di tepi sungai Indus. Ketika 
anda berkendara menjauh dari Leh, 
anda akan disambut oleh kejutan 
lansekap hijau yang menakjubkan. 
Pergantian pemandangan dari 
tanah gurun ke pemandangan hijau 
adalah karena dataran banjir yang 
subur dan menjadikannya kontras 
yang menakjubkan. Alchi Gompa 
adalah salah satu pusat agama Budha 
terpenting di dunia. Sekitar 45 km 

dari Leh terdapat biara Hemis, situs 
untuk Festifal Hemis tahunan.

Ketika dilakukan dengan 
spiritualitas, coba dan temukan 
kedamaian dengan melakukan 
perjalanan melewati pemandangan 
sekitar yang memesona sepanjang 
jalan tertinggi di dunia yang bisa 
dilalui sepeda motor, dan akan 
membawa anda ke Khardung La di 
wilayah Ladakh.  Untuk menambah 
ketegangan, sewalah sepeda dan 

berkelilinglah.
Ada sesuatu yang 

membuat nyaman 
ketika berada di 
tepi danau dan air 
tenang di Ladakh 
yang memiliki warna 
biru spesial dan yang 
pasti akan membuat 
anda terkesan. Dua 

tempat yang populer ini adalah Tso 
Moriri, 220 km dan Tso Kar, 150 km 
selatan Leh. Mereka yang lebih suka 
bertualang bisa mendaftar untuk 
Chadar Trek ketika Indus membeku 
dan menyebar seperti kain putih. Baik 
bepergian melintasi pegunungan, 
berkendara melewati pemandangan 
yang mengagumkan atau sekadar 
mencicipi asinan setempat di kedai 
pinggir jalan, perjalanan ke Ladakh 
selalu layak dikenang.

Biara Alchi 
adalah salah 
satu wilayah 
pusat agama 

Budha terpenting 
di dunia

Ladakh, Jammu & Kashmir

Cara menCapainYa
Anda dapat terbang ke Leh 

dari Delhi, ibukota India. Atau, 
berkendara – rute terpopuler 

yang bisa dilalui motor 
adalah dari Delhi melalui 

Manali, lebih dari 1.000 km 
jaraknya. Pastikan bahwa 

anda memperhitungkan dua-
tiga hari untuk istirahat dan 

aklimatisasi sebelum anda 
mulai menjelajah.

tip
Rencanakan perjalanan anda 

di sekitar Festival Ladakh 
tahunan untuk melihat sekilas 

budaya setempat. Tahun ini, 
festival ini akan dirayakan 

pada 20-26 September.
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Berlokasi di dekat Pollachi, yang 
tinggi di perbukitan, Valparai di 
Coimbatore, Tamil Nadu dipenuhi 
dengan perkebunan teh yang 
membuat lansekapnya sangat 
menarik untuk dilihat. Ini adalah 
perjalanan menanjak 
yang mendebarkan 
dengan 40 belokan 
tajam dengan 
p e m a n d a n g a n 
perbukitan rimbun 
Annamalai yang akan 
menemani anda. Di 
Valparai, pohon-
pohon teh berbaris 
dalam simetris 
yang sempurna 
di perbukitan dan 
kemanapun anda menerawang pasti 
ada pemandangan berwarna hijau 
yang akan melepaskan rasa lelah 
anda.

Kedamaian datang dengan mudah 
di sini karena hampir tak ada orang 
di sekitar. Anda dapat mengunjungi 
perkebunan teh, berkendara melewati 
pohon-pohon teh atau hanya 
menikmati angin segar dan kehijauan. 

Jangan lupa untuk membeli teh 
organik setempat, baik yang hijau 
atau hitam. Jika tertarik melihat-
lihat, ada sejumlah tempat menarik 
termasuk tempat konservasi singa, 
beberapa bendungan dan kuil. Anda 

dapat menyewa sepeda 
di sepanjang dataran 
berbukit atau pergi 
berjalan kaki yang cukup 
lama dalam pemandangan 
yang menakjubkan. 
Keheningan datang di 
malam hari ketika kabut 
datang dari perbukitan, 
menutupi pemandangan 
hijau dengan selimut putih 
tebal. Coba cicipi vadas 
dan nikmati chai dari 

kedai teh setempat dan tenggelamkan 
diri anda dalam kehidupan lain 
untuk pergi dari kenyataaan selama 
beberapa hari. Pollachi terkenal akan 
gula merah dan ternaknya. Sepanjang 
jalan dari Valparai hingga Pollachi, 
anda akan menemukan kedai-kedai 
bertuliskan “hanya kopi saring” di 
mana secangkir kopi saring yang kuat 
adalah sesuatu yang wajib.

Garis semak 
pepohonan 
teh dalam 

simetris yang 
sempurna dan 

permandangan 
hijau ke mana 

pun anda 
melihat

Valparai, Tamil Nadu

Cara 
menCapainYa
Terbang, atau naik kereta, 
ke Coimbatore. Dari sini, 
berkendara dua jam lewat 
jalan raya akan membawa 
anda ke Valparai.

tip
Pelestarian Harimau 
Parambilkulam cukup 
dekat dari sini dan anda 
bisa menghabiskan 
berjam-jam menjelajahi 
taman margasatwa.

PERJALANAN
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Perkebunan the menambahkan keindahan wilayah Valparai yang hijau di Tamil Nadu, India
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Ganga aarti yang spektakuler di Har Ki Pauri di Haridwar, India
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Haridwar adalah pusat para pencari 
keharmonisan dan kedamaian. 
Sungai suci Gangga mengalir 
melewati kota ini, memberikan 
suasana ketenangan setelah anda 
mencapai tempat ini. Kota suci 
itu berjarak sangat dekat dari 
Rishikesh.

Anda bisa bermeditasi di tepian 
sungai Gangga dan bersatu dengan 
diri anda  untuk 
penyegaran lengkap 
pikiran dan tubuh . 
Anda kembali segar 
sebab atmosfer di 
sini karena rekan-
rekan pelancong 
seringkali condong 
pada spiritualitas.

Ketika malam tiba, 
datanglah ke Har Ki 
Pauri, ghat yang terkenal tempat 
sebuah kota menjadi hidup karena 
pemandangan Ganga aarti yang 
spektakuler. Ribuan diya menerangi 
malam ketika doa-doa dan nyanyian 
memberi semangat untuk kota yang 
bergerak lambat ini. 

Jika anda tertarik secara spiritual, 
pastikan anda mengunjungi Kuil 

Kankhal Ghat, Chandi Devi, kuil 
Mansa Devi dan kuil Maya Devi 
(juga dikenal sebagai Panchpuri).  

Beberapa kuil dan ashram di 
dalam dan di sekitar kota adalah 
pusat-pusat meditasi, ayurveda 
dan kesehatan spiritual. Gurukul 
di sini terus membina tradisi 
guru-shishya (guru-murid). Anda 
juga bisa memilih untuk berjalan 

jauh ke perbukitan 
terdekat atau pergi 
ke trek untuk 
m e m b e r i k a n 
latihan menyeluruh 
pada tubuh anda.

Arung jeram 
bisa menjadi 
pilihan bagus 
untuk anda-anda 
yang menyukai 

petualangan. Anda bisa memilih 
untuk tinggal di kemah-kemah di 
tepi sungai Gangga. Idenya adalah 
untuk menghabiskan waktu di 
kota yang mengingatkan anda 
akan permulaan India. Ketika anda 
memperlambat kehidupan di sini, 
anda mempunyai peluang untuk 
menemukan kembali diri anda.

Ribuan diya 
menerangi malam 

ketika doa-doa dan 
nyanyian yang 

memberi semangat di 
kota yang lambat ini

Haridwar, Uttarakhand

Cara menCapainYa
Terbang, atau naik 

kereta, menuju Delhi, 
ibu kota India. Dari Delhi 

ke Dehradun Shatabdi 
adalah cara terbaik untuk 
mencapai Haridwar pada 

saat jam makan siang. Atau 
berkendara selama lima-

enam jam. 

tip
Jika anda senang 

mengamati burung, 
bawa teropong, karena 

anda dapat menemukan 
berbagai spesies burung 

di hutan-hutan dan 
perbukitan terdekat.

 M a r e t - a p r i l  2 0 1 4     2 5     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   25 11/03/14   5:11 PM



Tempat kelahiran Mahatma Gandhi 
ini penuh dengan tempat-tempat 
yang bisa menenangkan anda dengan 
keindahan alamnya yang kaya. Baik 
Taman Nasional Gir atau pantai-
pantai terisolasi di Mandvi, anda 
akan cenderung lupa waktu ketika 
berada Gujarat. Jika anda duduk 
di tepi Pantai Mandvi Ahmedpur, 
pulau Diulooms 
akan berada tepat di 
seberang. Sungguh, 
itu akan menjadi 
pemandangan yang 
sangat indah.

Ambillah jalan 
panjang, berenang 
dan bersantai di pantai 
cerah mana pun, salah 
satu pantai yang terbaik 
adalah Shivrajpur yang 
terletak di dekat kota suci Dwarka. 
Tidak ada keramaian di sekitar 
Shivrajpur, jadi akan terasa cukup 
tenang dan damai jika berada di 
sini. Tempat yang damai lainnya 
adalah Rann of Kutch di mana anda 
dapat menyaksikan keledai liar yang 
langka di Konservasi Keledai Liar, 
112 km dari Ahmedabad. Konservasi 
itu memiliki padang garam yang luas 
dan rawa-rawa Little Rann Kutch. 

Pengalaman melewati sebuah jip 
safari melintasi padang gurun adalah 
pengalaman yang tak terlupakan.

Mereka yang menyukai 
spiritualitas harus melakukan 
perjalanan ke Dev Ni Mori, situs 
Budha yang penting dengan 
ekskavasi yang menguak reruntuhan 
sebuah biara dari abad ke-3 dan ke-4. 

Sebuah kota berisi relik 
Budha telah ditemukan 
di sini baru-baru ini, 
membuatnya menjadi 
situs kelima di dunia 
yang memiliki relik 
Budha. Atau anda dapat 
mengunjungi Kuil 
Matahari yang terkenal 
di Modhera, yang 
didedikasikan untuk 
Dewa Matahari Hindu. 

Kuil ini dikenal dengan pahatan dan 
arsitekturnya yang mengagumkan. 

Di Konservasi Burung Nalsarovar, 
terbentang lebih dari 120 km 
persegi, sorotan utamanya adalah 
360 kepulauan di mana anda bisa 
menemukan banyak burung di antara 
alang-alang dan tumbuhan air. Anda 
dapat memilih mengendarai kapal 
untuk melihat kumpulan flamingo, 
spoonbill, ibis, dan burung lainnya.

Baik Taman 
Nasional Gir 
atau pantai 

terpencil 
Mandvi, anda 

lupa waktu 
disini

Gujarat

Cara menCapainYa 
Ahmedabad bisa dicapai 
lewat udara atau dengan 
kereta dari semua metro 
di India. Dev Ni Mori 
berjarak 125 km. Untuk 
mencapai Gir, anda harus 
naik kereta api ke Junagad 
lalu berkendara selama 
setengah jam.

tip
Kunjungi Festival 
Layangan Internasional, 
yang diselenggarakan 
pada bulan Januari, untuk 
meriangkan hati dengan 
menyaksikan layangan 
warna-warni.

PERJALANAN
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Kuil Matahari di Modhera di Gujarat, India, adalah sebuah keajaiban arsitektur
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Santiniketan Griha dan merupakan salah satu bangunan tertua di Santiniketan, India, yang dibangun oleh 
Debendranath Tagore, ayah dari peraih Nobel, Rabindranath Tagore

PERJALANAN
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Kota yang bernama damai tidak perlu 
banyak alasan untuk membujuk anda ke 
sana, terutama ketika dikaitkan dengan 
peraih Nobel Rabindranath Tagore yang 
ayahnya menamai kota itu santiniketan 
karena dia merasakan betapa tenangnya 
kota itu. Di antara pusat-pusat seni dan 
budaya yang paling diakui dan kampung 
halaman salah satu dari kolase seni 
yang paling prestisius 
di dunia, Kala Bhavan, 
Santiniketan telah 
menjadi rumah bagi 
orang-orang yang ingin 
keluar dari kehidupan 
kota yang padat dan ribut.

Kunjungi Upasna 
Griha dan habiskan 
waktu untuk bermeditasi 
di ruang doa. Anda dapat 
menghadiri pelayanan 
malam ketika cahaya dari seratus lilin 
tercermin pada kaca, membuatnya 
menjadi pemandangan yang 
menenangkan. Anda bisa pergi ke rumah 
artistik Tagore, Santiniketan Griha atau 
Rumah Hitam . Kota-kota ini memiliki 
bangunan-bangunan bersejarah yang 
berhubungan dengan Tagore atau seni 
dan merupakan suatu kegembiraan bagi 
pecinta budaya.

Anda juga bisa memilih berjalan-jalan 
jauh dan tenang. Jika anda tertarik pada 
tanaman dan pepohonan, kunjungi Amra 

Kunja, atau anggrek mangga. Berada 
di dekat dari Kompleks Visva Bharati 
adalah Taman Rusa di Hutan Ballavpur 
di mana Anda bisa duduk di menara dan 
mengamati burung selama berjam-jam. 
Dan jangan lupa untuk melihat matahari 
terbenam di Sungai Kopai. 

Beberapa kilometer dari universitas 
utama adalah Sriniketan, yang didirikan 

pada tahun 1922 sebagai 
pusat rekonstruksi 
pedesaan. Anda dapat 
menyaksikan kerajinan 
tangan tradisional bordir 
kantha, kulit, batik, dan 
keramik yang dibuat di 
sini. Sriniketan memiliki 
kampus yang besar dengan 
bangunan serupa dengan 
yang ada di Santiniketan. 
Pastikan anda mengunjungi 

paviliun fresco dan Sikha Satra, sekolah 
untuk anak-anak kurang mampu.

Anda bisa menyewa taksi dan 
mengunjungi Kenduli untuk menghadiri 
Festival Baul di tepi sungai Ajay di desa 
Joydeb untuk mendapat pengalaman 
yang mendebarkan jiwa. Festival ini 
diadakan pada bulan Januari dan ratusan 
Baul, penyanyi pengembara Bengal 
Barat, berkumpul dari seluruh negara 
bagian dan selama tiga hari, suasana di 
sini akan dipenuhi dengan nada-nada 
musik mereka yang tak akan terlupakan. 

Kunjungi 
Upasna Griha 

dan bermeditasi 
di aula doa yang 

indah yang 
dihiasi dengan 

kaca Belgia 
warna-warni

Santiniketan

Cara menCapainYa
Pertama, pergi ke Kolkata. 

Dari sana, pergi ke 
Santiniketan lewat jalan 

darat dengan Jalan Tol 
Durgapur atau dengan 

kereta Ekspres Gana Devta 
dari stasiun Howrah.

tip
Kunjungan selama 

Poush Mela pada bulan 
Desember, hadiri salah 
satu festival terbesar di 

Santiniketan di mana anda 
bisa menyaksikan seni dan 

kerajinan wilayah itu.
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Kata sebagian orang, perubahan 
itu baik. Tapi masalahnya, seperti 
yang dikutip oleh Leo Tolstoy, 
adalah “Setiap orang berpikir untuk 
mengubah dunia, tapi tak ada yang 

berpikir untuk mengubah diri mereka sendiri.” Para 
pemilih India tampaknya telah mengambil petunjuk 
dari kutipan ini dan berusaha mengubah diri mereka 

dengan memilih untuk menyerahkan kekuasaan pada 
partai yang menawarkan hari esok yang lebih baik. 
Jika hasil dari pemilihan Dewan yang baru-baru ini 
diselenggarakan di negara bagian Delhi, Mizoram, 
Rajasthan, Madhya Pradesh dan Chhattisgarh adalah 
buktinya, maka gerbong pemerintahan India sudah 
mulai bergerak ke arah positif. Ketika lima negara 
bagian ini mengadakan poling tahun lalu, hal ini 

kesadaran
Meningkatnya

Para pemilih sekarang membuat pilihan bijaksana dan mengutarakan pikirannya 
dengan jelas dan terbuka tentang proses pemilihan. Mereka semakin terlibat 
dalam pemerintahan dan perduli akan masa depan yang lebih baik

Penulis    Sanjeev Bhar

Pandangan
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dilihat sebagai uji coba untuk mengukur arah 
untuk Pemilu 2014. Namun, aspek terpentingnya 
adalah sejumlah besar pemilih pertama yang 
memilih untuk mengkampanyekan hak mereka. 
Hal ini, pada gilirannya, akan menjadi alasan 
untuk hasil poling yang tinggi, fakta yang dijamin 
oleh Komisi Pemilihan India. Sementara 65% 
orang memilih di Delhi, Mizoram menyaksikan 
81% pemilih yang menggunakan haknya. Di 
Madhya Pradesh, persentasenya melampaui 70%. 
Chhattisgarh dan Rajasthan mencatat poling lebih 
dari 75%, melampaui angka sebelumnya dengan 
margin yang sangat besar.  

Dari semua ini, persentase yang besar adalah 
pemilih pertama. Menurut perkiraan Komisi 
Pemilihan, total pemilih adalah 725 juta pada 2014, 
sekitar seperlimanya adalah anak muda berusia 
18-23 tahun. Karenanya, untuk Pemilu 2014 
mendatang, mengatasi keprihatinan pemuda, baik 
di kota maupun di desa, telah mengambil posisi 
utama karena partai-partai politik menanti untuk 
membuat perencanaan strategis mereka dan 
membuat janji untuk memikat persentase besar 
pemilih ke partai mereka. 

Pemilihan Dewan ini memiliki hal pertama di 
mana para pemilih hanya memiliki satu kekuatan 
di ujung jari mereka, pilihan untuk memilih “Tak 
ada satu pun dari kandidat” tercantum pada Mesin 

Pemilihan Elektronik (EVM) melalui pilihan 
“Tak Satu pun dari Di Atas”(TSDA). Ini artinya 
para pemilih memiliki opsi untuk menolak semua 
kandidat. Yang mengagetkan, orang-orang tidak 
banyak mempertimbangkan pilihan ini. Hasilnya 
juga menunjukkan bahwa persentase TSDA 
menjadi sangat sedikit.

Delhi adalah kota yang paling banyak dari 
lima kota bagian dengan semua warganya yang 
tidak memilih TSDA. Faktanya, alasan warga 
Delhi untuk tidak memilih TSDA bahkan 
setelah mereka tidak puas dengan pemerintahan  
Kongres yang sedang menjabat adalah adanya 
opsi baru dalam bentuk partai Aam Aadmi untuk 
memecah suara. 

Bicara secara efektif, alternatif yang kredibel 
adalah orang-orang akan mencari dan karenanya, 
TSDA, entah digunakan atau tidak, akan terus 
bertindak sebagai median untuk menilai sentimen 
masyarakat dengan opsi-opsi kandidat dan partai 
yang ada sebagai perwakilan potensial mereka. 
Karenanya, pembagian TSDA bisa ditebak tetap 
proporsional berbanding terbalik dengan jumlah 
kandidat dalam konstituensi Dewan tertentu. 
Setelah semua ini, tetap merupakan fakta bahwa 
semakin banyak orang, terutama pemuda, yang 
tertarik dengan pemerintahan India, maka 
semakin baik prospek masa depan negara ini.
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perang dunia
India dan

Kru pasukan senapan kavaleri India Hotchkiss sedang beraksi di Prancis, tahun 1916

Oleh    Sq Ldr (Purn) Rana TPS Chinna

Perang Dunia I adalah sebuah peristiwa yang mengubah sejarah 
politik gerakan kemerdekaan di sub-benua India

Sejarah
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Perang Dunia I (1914-1918), juga dikenal 
dengan Perang Dunia untuk Peradaban 
pada saat itu, adalah peristiwa yang 
mengubah sejarah. Peristiwa-peristiwa 
konflik pada masa itu mengubah peta sosial 

dan politik dunia selamanya. Dampak yang serius 
melalui waktu dan sejumlah konflik 
kontemporer, terutama di Timur 
Tengah, melacak akar mereka langsung 
ke kejatuhan perang dunia.

Meski saat itu India adalah koloni 
Inggris, namun India secara aktif 
mendukung upaya perang untuk 
memperoleh status otonomi. Mayoritas 
opini politik aliran utama pada 1914 
adalah bersatu dalam pandangan bahwa 
jika India menginginkan tanggung 
jawab yang lebih besar dan otonomi 
politik, maka negara itu harus bersedia 
untuk berbagi beban pertahanan 
Imperial. 

Meskipun pada saat itu India adalah 
koloni Inggris, namun India secara 
aktif mendukung upaya perang untuk 
memperoleh status otonomi. Mayoritas opini politik 
aliran utama pada tahun 1914 adalah bersatu dalam 
pandangan bahwa jika India menginginkan tanggung 
jawab yang lebih besar dan otonomi politik, maka 
negara itu harus bersedia untuk berbagi beban 
pertahanan Imperial.

Hasilnya, India memberikan kontribusi besar pada 

upaya perang dalam pengiriman tenaga prajurit dan 
senjata. Para prajuritnya melayani dengan penuh rasa 
hormat dalam sejumlah pertempuran di seluruh dunia: 
Di Prancis dan Belgia, di Aden, Arab, AfrikaTimur, 
Gallipoli, Mesir, Mesopotamia, Palestina, Persia, 
Salonika, Rusia dan bahkan di Cina. Pada akhir 

peperangan, sekitar 1.100.000 prajurit 
India telah bertugas di luar negeri 
dengan jumlah 60.000 di antaranya 
tewas. Mereka diberi penghargaan lebih 
dari 9.200 tanda jasa untuk keberanian 
termasuk 11 Victoria Crosses. Jumlah 
ini termasuk pasukan pelayanan 
Imperial dari tentara negara-negara 
bagian semi-otonom India.

Pasukan pertama, yang awalnya 
dimaksudkan untuk bertugas di Sudan 
dan Mesir, terdesak lebih jauh ke barat 
untuk memberikan bantuan kekuatan 
yang sangat dibutuhkan para Pasukan 
Ekspedisi Inggris yang tersudut, dan 
berjuang keras untuk mengatasi Jerman 
di Prancis dan Flander. Divisi India, 
yang masih mengenakan seragam tropis 

musim panas ini, terlempar ke garis tempur pada musim 
gugur 1914 dan berperan penting dalam mencegah 
masuknya tentara Jerman melalui pelabuhan. Pada 
akhir 1914, India telah melepas enam ekspedisi untuk 
bertugas di luar negeri. Selain itu, India memberi 
kontribusi perlengkapan dan perbekalan senilai lebih 
dari £80 juta untuk upaya perang Sekutu. Indiajuga 

Pada akhir perang, 
sekitar 1.100.000 

prajurit India 
telah bertugas 
di luar negeri 

dengan 60.000 di 
antaranya tewas. 

Mereka diberi 
penghargaan 

lebih dari 9.200 
tanda jasa untuk 

keberanian 
termasuk 11 

Victoria Crosses

Infanteri India sedang menyerang musuh di Afrika Timur Jerman, tahun 1914
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memberikan £146,2 juta kontribusi langsung dalam 
hal keuangan dari pendapatannya sampai tahun 1920. 
Meskipun sulit untuk menghitung nilai keuangannya saat 
ini, website resmi Komisi Makam Perang Persemakmuran 
memperkirakan bahwa, menggunakan 
pembagian GDP sebagai indikator, dalam 
konteks Inggris: £100 pada tahun 1917 akan 
bernilai sama dengan £34,000  pada saat ini.

Perang Dunia memiliki dampak yang 
mendalam terhadap India, baik secara sosial 
dan politik: Itu adalah pertama kalinya 
pasukan India diturunkan di Eropa dan 
banyak dari mereka sangat dipengaruhi 
oleh pengalaman mereka di negara-negara Barat. 
Seorang pasukan kavaleri menulis dari medan perang 
ke Sir Chhotu Ram, redaktur The Jat Gazette pada Juni 
1918, yang mengekspresikan harapannya bahwa perang 
akan berlanjut lebih lama karena ini akan memberikan 
kesempatan pertama bagi India untuk mendapat 
pengalaman di dunia yang lebih luas. Orang-orang India, 
Les Hindous, disambut hangat oleh orang-orang Prancis 

dan Belgia dan interaksi mereka dengan pedesaan 
Eropa membantu memecahkan rintangan supremasi 
ras yang dibangun dengan saksama yang disarankan 
oleh pihak berwenang di India. Seperti disebutkan 

sebelumnya, partisipasi India dalam perang 
itu sangat didukung oleh opini politik 
aliran utama, yang cukup mengagetkan 
bagi pihak berwenang kolonial yang 
mengharapkan kesulitan dan kekhawatiran 
bahwa penghasut politik akan mengambil 
keuntungan dari militer Eropa yang 
terkuras. Mahatma Gandhi adalah salah satu 
pendukung setia upaya perang ini. Hanya 

saja ketika terlihat jelas bagi para pemimpin politik India 
bahwa Inggris tidak akan memenuhi janjinya dalam 
perang tersebut, terjadilah pergeseran dalam tuntutan 
politik, dari Dewan Undang-Undang di bawah Kerajaan 
Ingggris untuk melengkapi Kemerdekaan dari Inggris. 
Karenanya Perang Dunia ini menandai peristiwa yang 
mengubah sejarah politik gerakan kemerdekaan di sub-
benua India.

Sekelompok tentara Jat yang terluka di Rumah Sakit Militer India di Brighton

Partisipasi 
India dalam 

perang itu 
didukung oleh 

opini politik 
aliran utama

Sejarah
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MENTERI LUAR NEGERI MERAyAKAN SERATUS TAHUN PERANG ITU 

Dalam menyorot fokus global untuk menandai seratus 
tahun perang yang mengubah sejarah modern, Institusi 
Pelayanan Bersatu India, think tank strategis tertua di 
India (didirikan tahun 1870), telah membuat rencana 
untuk menekankan kontribusi uang yang diberikan 
Tentara India agar terciptanya perdamaian dunia, 
menyoroti peran India dalam konflik itu.
Sementara optimisme internasional yang menandai 
akhir perang tidak didasari fakta, konflik itu memang 
menyebabkan mosi kekuatan tertentu yang telah 
terbukti kondusif untuk menciptakan perdamaian 
yang lebih luas seratus tahun setelah senjata dari 
“perang untuk mengakhiri semua perang” terasa 
sunyi. India saat ini berusaha untuk terlibat dengan 
semua mantan musuh dalam semangat perayaan dan 
rekonsiliasi yang muncul dari hantu konflik masa lalu; 
untuk bekerja dengan negara-negara mitra 
ke arah yang lebih baik dan masa depan 
yang lebih cerah. India dan proyek Perang 
Dunia, karenanya, bertujuan kolaborasi 
secara intrinsik dalam eksekusi dan niat. 
India berusaha terlibat dengan mitra 
proyek dalam spektrum yang luas, dari 
pemerintah nasional, institusi pendidikan 

dan budaya, organisasi, baik pemerintahan maupun 
non-pemerintahan, serta individu-individu untuk 
membina hubungan orang-ke-orang yang lebih luas. 
Tujuan proyek ini adalah untuk membangun jembatan 
melalui pemahaman dan apresiasi yang lebih baik akan 
masa lalu bersama mengenai peran India di Perang 
Dunia. Kegiatan yang yang terstruktur direncanakan 
untuk membawa bersama-sama para cendekiawan, 
pakar, pemerintah dan institusi untuk menyambut 
semangat perayaan seratus tahun ini. Subyek 
kontribusi India di Perang Dunia I akan diperiksa dari 
berbagai perspektif: Taktis, strategis, politik domestik, 
masyarakat dan budaya, seni masa perang, fiksi 
dan sastra, gender dan identitas, sejarah medis dan 
perburuhan. Melalui serangkaian interaksi tentang 
aspek-aspek berbeda ini, proyek ini diharapkan akan 
membuka perspektif baru tentang keterlibatan India 
dalam Perang Dunia juga menghasilkan wawasan 
baru terhadap area-area kesadaran dan wacana publik 
yang lebih konvensional. Kelanjutan proyek ini telah 
direncanakan untuk melukis gambaran yang luas dari 
tema ‘India dan Perang Dunia’, pada skala yang belum 
pernah terjadi dan menyoroti berbagai interpretasi 

dan sudut pandang yang membentang 100 tahun 
sejak perang itu dimulai.

Penulis adalah sejarawan dan sekretaris militer, Institusi Pelayanan Bersatu India – Pusat 
Riset Sejarah Angkatan Bersenjata, New Delhi

Atas, Infanteri India di Mesopotamia, Februari 1917. Bawah, Senapan Lewis dengan awak pasukan India
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mengubah India
Barisan yang

Untuk memprotes penerapan pajak garam oleh Inggris, Mahatma Gandhi 
dan 78 satyagrahis berjalan kaki ke desa tepi laut Dandi di Gujarat, yang 
terletak lebih dari 390 km dari titik awal mereka di Sabarmati Ashram pada 
12 Maret 1930. Kami kembali menelusuri perjalanan Barisan Garam, yang juga 
disebut dengan istilah Sungai Putih yang Mengalir, karena orang-orang yang 
bergabung dengan prosesi itu mengenakan khadi putih 

Sejarah
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1. Pada 12 Maret pukul 6.30 pagi, Gandhi memulai perjalanannya dari 
Sabarmati Ashram ke Dandi dengan beberapa satyagrahis terpilih. 
Di jalan ribuan pengikut yang terinspirasi bergabung dengan mereka.

2. Hari pertama perjalanan itu sejauh 21 km berakhir di Aslali. Para relawan 
mengumpulkan donasi, mendaftarkan satyagrahis baru dan menerima 
pengunduran diri dari para pejabat desa yang memilih untuk mengakhiri 
kerja sama dengan pemerintah Inggris.

3. Pada 13 Maret, Gandhi menyampaikan pidatonya ke Bareja dan 
mengundang para penduduk desa – banyak di antara mereka beragama 
Kristen dan Muslim – dan bersama-sama mendukung kebebasan India.

4. Pada pidato 14 Maret di Vasana, Gandhi meminta para pendengar 
tanpa perduli mereka akan mempercayainyaatau tidak dimana Gandhi 
memprediksi bahwa akan segera datang hari di mana Inggris akan meminta 
maaf pada rakyat India.

5. Dalam pidatonya di Dabhan tanggal 15 Maret, dia menyerukan para 
penduduk desa untuk memboikot pekerjaan Pemerintahan, mendorong 
khadi, menolak barang-barang asing, meninggalkan alkohol dan bergabung 
dengan tentara garam satyagrahis.

6. Pada 17 Maret di Anand, Gandhi mendesak para muridnya untuk 
mundur dari dunia akademis sampai kampanye Garam Satyagraha mencapai 
tujuannya.

7. Pada 21 Maret di Gajera, Gandhi menolak untuk berbicara dengan 4.000 
orang yang berkumpul di sana sampai mereka mengizinkan kaum miskin 
untuk bergabung dengan mereka.

8. Pada 26 Maret, 28 Maret dan 29 Maret, Gandhi berbicara di Ankleshwar, 
tepian Sungai Keem dan Bhatgam. Di Bhatgam, Gandhi mengutuk 
kesenangan dan kemewahan.

9. Dia menyampaikan pidatonya kepada para pedagang kain Bombay (kini 
Mumbai) yang menghadiri acara pidatonya di Sandihiyer pada 30 Maret, 
Gandhi mengatakan bahwa keterlibatan kelas pedagang dalam perjuangan 
Satyagraha menandai komitmen mereka dalam perjuangan kebebasan India.

10. Pada 1 April, Gandhi berbicara pada orang-orang Surat tentang bagaimana 
pajak garam adalah ‘Hukum  rimba, yang tidak manusiawi dan kejam’.  

11. Pada tanggal 5 April, Gandhi menyapa pers di Dandi. Dia menghargai 
pemerintah yang benar-benar tidak campur tangan, sementara dia 
melakukan pergerakan. Pada 6 April, Gandhi, di pantai Dandi, melanggar 
hukum garam Inggris. Dia membuat garam dengan merebusnya di dalam 
air laut. Dia mengambil segenggam garam dan lumpur dan meminta 
para apengikutnya untuk melanggar hukum Pajak Garam Inggris dengan 
membuat garam di sepanjang pantai.

1
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Semangat, kemenangan kebaikan dari 
kejahatan dan warna-warni… Ada beberapa cara 
untuk menggambarkan kegembiraan perayaan 
ini. Para seniman top India menjelaskan 
penafsiran unik mereka tentang festival warna 
ini dan menjelaskan apa artinya bagi mereka

Warna-Warni

Holi

alan, taman, dan kebanyakan 
tempat terbuka dipenuhi 
dengan orang yang bersuka ria 
sejak dini hari, sebahagian besar 

dari mereka ditemani pemukul drum, 
siap dengan segenggam gulal (bubuk 
berwarna) dan pichkaris (pistol air) 
untuk menyapa teman-teman dan 
juga musuh dengan 
semangat yang sama. 
Melampaui kasta dan 
juga kepercayaan, 
Holi menjanjikan 
kegembiraan bagi 
semua orang. 
Seperti kebanyakan 
perayaan India 
lainnya, ada juga 
legenda dibalik 
Holi . Holika adalah saudara 
perempuan yang jahat dari raja iblis 
Hiranyakashipu, yang berusaha 
membunuh putranya Prahlad ketika 
dia memprotes cara-cara ayahnya 
yang jahat, dan keyakinannya pada 
Yang Maha Kuasa. Jadi dengan 
memakai selendang anti api, Holika 
duduk bersama Prahlad di atas 

Holi, festival 
warna-warni, 

dirayakan pada 
hari bulan 

purnama terakhir 
tahun lunar

onggokan kayu bakar, tapi para 
dewa-dewa berkehendak lain. Tiba-
tiba angin bertiup menerbangkan 
selendang itu dan jatuh menutupi 
dan melindungi Prahlad, sementara 
bibinya terbakar sampai mati. Setelah 
itu, Dewa Wisnu muncul dan 
membunuh Hiranyakashipu.   

Sekarang,  Dahan 
(pembakaran) Holika 
diadakan sehari 
sebelum perayaan 
Holi. Api unggun 
besar dinyalakan 
lalu orang-orang 
bernyanyi dan menari 
mengelilinginya. Holi 
dirayakan pada hari 
berikutnya untuk 

mengenang kemenangan simbolis  
kebaikan atas kejahatan melalui 
berbagai warna. Festival ini dirayakan 
pada hari bulan purnama terakhir bulan 
Phalgun (Februari/ Maret). Festival 
ini juga memperingati datangnya 
musim semi, merayakan hasil panen 
yang baik dan mengucapkan selamat 
tinggal pada musim dingin.

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

Perayaan
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NILADRI PAUL

Holi selalu menjadi hari spesial 
bagi semua orang, saat dimana 
seseorang bisa bersuka ria dan 
bergembira dalam semua percikan 
warna-warni yang menebarkan 
keriangan anak-anak. Saya menaruh 
percikan warna-warna di kanvas 
saya sepanjang tahun, dan hanya 
pada hari ini saat dimana teman-
teman dan tetangga saya menjadi 
kanvas saya dan saya senang 
mewarnai mereka semua. Cat akrilik 
saya di atas kanvas adalah tentang 
warna-warna positif dan kehidupan 
yang penuh semangat dengan 
ritme dan simfoni. Sebuah perayaan 
kegembiraan dan kebahagiaan, 
hanya Holi.
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NARESH KAPURIA

Holi penuh dengan warna kehidupan. 
Ini adalah ikatan di mana orang tua 
dan anak muda rayakan bersama-sama. 
Ini adalah tentang pertemanan, cinta, 
kasih sayang, dan dedikasi. Warna-
warna natural digunakan dan setiap 
warna memiliki kisahnya tersendiri. 
Hijau melambangkan warna pohon, 

merah melambangkan kemarahan yang 
dilepaskan dengan melemparkannya ke 
udara, dan kuning adalah lambang untuk 
bhakti (pengabdian). Saya mengungkapkan 
perasaan saya dalam karya ini, akrilik di 
atas kanvas yang saya buat, terutama 
untuk India Perspectives. Sebagian orang 
saling memakaikan chandan (sandal 
perekat) karena itu melambangkan shanti 
(perdamaian).

Perayaan
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SEEMA KOHLI 

Holi mengingatkan saya akan Dewa 
Krishna dan permaisurinya. Sang 
pembawa seruling, dengan sebutan 
itu dia lebih dikenal, bisa dianggap 
sebagai ‘pelopor’ dari Holi… Braj ki 
Holi, dekat Vrindavan di Uttar Pradesh, 
kampung halaman Krishna dan Radha, 
adalah salah satu di antara yang 

paling terkenal. Holi  juga tentang 
saling mencintai terlepas dari segala 
perbedaan. Terutama, saya menyukai 
ide penggunaan warna. Secara visual, 
ini adalah salah satu festival yang paling 
menarik di India. Dalam lukisan ini, 
saya menggunakan media campuran 
bersama dengan emas 24 karat dan daun 
perak di kanvas, yang menggambarkan 
pandangan saya terhadap Holi…  
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VED NAyAR 

Saya adalah bagian dari warisan budaya 
yang secara kreatif menyerap permainan 
warna sebagai festival yang berhubungan 
dengan perubahan musim – masyarakat kita 
adalah masyarakat yang kreatif. Saya bermain 
Holi dengan dua anak saya baru-baru ini 
dan merekam kegembiraan dan kreativitas 
permainan itu melalui media fotografi. 

SUDIP ROy
 
Holi adalah festival yang membuat orang gembira sepenuhnya. 
Perayaan ini membawa kegembiraan dalam kehidupan semua 
orang dan menyatukan orang-orang tidak peduli apa pun agama 
mereka. Saya menikmati persatuan dari berbagai warna yang kita 
alami selama festival warna tersebut.

Perayaan
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Hidangan
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Hilsa 
Tradisi

Makanan yang paling disukai di Bengal Barat, hilsa, 
adalah  ikan nasional Bangladesh

Oleh    Jahnavi Sarma

ika ada satu hal yang dapat membuat ahli 
makanan di India, Bangladesh dan Pakistan 
terpesona, itu pasti adalah kesukaan mereka 
akan ikan tropis, hilsa. Ini adalah satu kelezatan 

yang benar-benar melampaui kebangsaan, agama 
dan budaya.

Hilsa adalah salah satu ikan terlezat di Asia 
Tenggara, terutama di Bengal Barat, India. Ikan 
ini sama populernya di Odisha, Assam, Tripura 
dan  Gujarat selatan di India barat. Bahkan, 

sementara Mumbai mendapatkan pasokan hilsa 
dari kota Bharuch, Gujarat di tepi Narmada, ikan 
ini diekspor ke sejumlah negara. Saat ini, hilsa 
merupakan nama merek dalam negeri di India. 
Hidangan yang disiapkan menggunakan ikan 
ini mencerminkan suatu kebanggaan  hidangan 
Bengali di seluruh India dan kebanyakan pecinta 
ikan menyukai seni unik mengeluarkan duri-duri 
kecilnya. Bahkan, ikan ini telah menjadi ikan 
nasional Bangladesh.   
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Hidangan
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Agar lebih baik dalam melangsungkan hidupnya, 
ikan hilsa biasa hidup di laut, tetapi pergi ke hulu 
melalui sungai-sungai air tawar di Asia Tenggara untuk 
bertelur. Lalu mereka berenang kembali ke laut, saat 
itulah mereka bisa ditangkap. Secara tradisional, ikan 
ini ditangkap di sungai karena hilsa air tawar dikenal 
lebih lezat. Kita dapat melihat tangkapan besar hilsa 
di sungai-sungai Padma, Meghna dan Jamuna di 
Bangladesh yang mengalir ke Teluk Bengal.  

Di India tangkapan terbaik adalah 
dari sungai Brahmaputra, Ganga, 
Mahanadi, Narmada dan Godavari. 
Ikannya juga bisa ditangkap dari 
laut. Hilsa hasil tangkapan laut tidak 
dianggap seenak yang ditangkap dari 
sungai. Tidak mengherankan bahwa 
ikan-ikan tersebut tidak mendapat 
harga yang tinggi.

Hal terbaik tentang ikan ini adalah 
ini bisa dipersiapkan dalam berbagai 
cara. Di Bengal Barat dan Bangladesh, 
Shorshe Ilish, hilsa yang disiapkan dengan biji sesawi, 
adalah makanan untuk mengobati jiwa. Dan Bhappa 
Ilish atau hilsa kukus juga tak kalah populer. Faktanya, 
kita dapat menikmati ikan ini dengan cara diasap, 
digoreng, dikukus dan dibuat kari atau ditim dengan 
sayuran apa saja sesuai selera.

Di Bangladesh, kari Tetul (hilsa dalam kari tamarin) 
yang manis-asam dan pedas dinikmati oleh masyarakat 
luas. Ikan berminyak ini adalah sumber yang kaya untuk 
asam lemak esensial omega 3 dan hasil penelitian baru-
baru ini telah membuktikan bahwa mangkonsumsi ikan 
ini secara teratur dapat mengurangi tingkat kolesterol 
dan insulin.

Fakta lain yang menarik tentang ikan ini adalah 
tidak ada bagiandari ikan ini yang terbuang sia-sia. 

Minyaknya bisa digunakan untuk menggoreng 
ikan yang direndam dalam rasanya dan bisa 
dinikmati dengan nasi kukus dan cabe hijau.

Terlepas akan kebangsaan mereka, 
penghormatan masyarakat Bengali untuk ikan 
ini adalah bukti dari tradisi sosial dan religius 
mereka. Saat Tahun Baru Bengali, perayaan 
tidak lengkap tanpa hidangan yang dibuat dari 
ikan ini, dengan orang-orang dari semua bagian 
masyarakat dan agama memasukkannya ke dalam 
hidangan mereka. Sepasang hilsa yang disiapkan 
saat upacara religius di kebanyakan rumah 

tangga Bengali di Assam, Tripura dan Bengal Barat 
dianggap dapat membawa keberuntungan. Sayangnya, 
penangkapan tanpa pandang buluh  mengarahkan 
pada penurunan tajam populasi ikan ini. Dulu, ikan ini 

tidak dipanen selama bulan-bulan musim dingin 
ketika mereka bertelur. Tapi akibat 

Kita dapat 
menikmati 

ikan ini secara 
diasap, digoreng, 

dikukus dan 
dikari atau ditim 
dengan sayuran 

apa saja

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   44 11/03/14   5:12 PM



 M a r e t - a p r i l  2 0 1 4     4 5     w w w . i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n

meningkatnya permintaan pasar di masyarakat, 
peraturan tak tertulis ini tidak dihiraukan demi 
mendapat untung besar. Panen sembarangan dan 
penipisan secara berangsur-angsur terhapad lahan 
kembang-biak telah mengurangi populasi hilsa hingga 
tingkat di mana para ahli lingkungan khawatir bahwa 
ikan ini akan menuju kepunahan. Kini Bangladesh 

secara perlahan-lahan menyaksikan meningkatnya 
jumlah hilsa setelah pengenalan serangkaian langkah 
konservasi. Kuantitas hilsa di Bengal Barat telah 
menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. 
Jika langkah-langkah tegas tidak diambil, para 
pecinta makanan ini mungkin tak akan pernah bisa 
merasakan kelezatan ikan favorit mereka lagi.

UPAyA KONSERVASI
India dan Bangladesh bersama-sama berusaha menyelamatkan hilsa dari 
kepunahan. Bangladesh telah mengidentifikasi empat wilayah konservasi 
untuk ikan ini. Sebagai insentif untuk tidak memancing di perairan ini selama 
musim kembang biak, para nelayan diberi 30 kg beras dan kredit untuk 
memulai bisnis kecil alternatif. Memancing di sini dilarang antara bulan 
purnama dan bulan baru pada Oktober-November untuk memastikan bahwa 
kembang-biak ikan hilsa tidak terganggu.
Mengikuti contoh ini, pemerintah Bengal Barat juga mengumumkan lima 
daerah konservasi hilsa. Terhampar dari sungai Hooghly dari Pelabuhan 
Diamond hingga Nischindapur di Selatan 24-Parganas, Katwa hingga ke 
Hooghly ghat (meliputi Burdwan, Nadia, Utara 24-Parganas dan Hooghly) serta 
Lalbagh hingga Farakka Barrage di Murshidabad dan Malda telah diumumkan 
sebagai daerah konservasi ikan hilsa oleh departemen perikanan bersamaan 
dengan 5 km persegi palang pasir di sungai Matla, Raimangal dan Thakuran di 
Sunderbans. Memancing hilsa di laut sudah dilarang untuk bulan September 
dan Oktober. Pemerintah kedua negara meningkatkan kepedulian dan 
kesadaran diantara para konsumen melalui pamflet dan iklan audio-visual.
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di atas piring
Bunga-bunga

Hidangan India, salah satu dari yang terkaya di dunia, memiliki sejarah 
kuno dalam menggunakan bunga-bungaan untuk rasa dan nutrisi

Oleh    Aarti Kapur Singh

Meskipun bunga-bungaan telah 
menjadi bahan baru bagi para 
koki di Barat, namun bahan ini 
telah lama digunakan untuk 
memberikan rasa, aroma dan 

warna dalam masakan India. Bunga bisa menjadi 
bagian dari hidangan utama, salad, hidangan 
penutup atau ditambahkan sebagai hiasan. Sebagian 
juga dikeringkan dan digunakan sebagai herbal 
kuliner. Misalnya, kelopak mawar kering digunakan 
dalam hidangan penutup India seperti kheer dan 
kulfi. Gulukand, produk terkenal yang dibuat 

dari kelopak mawar, memiliki banyak manfaat – 
digunakan untuk perasa meetha paan (daun untuk 
pencernaan) dan mengandung kalsium, vitamin 
A, C, K dan B-kompleks. Bunga ini juga berfungsi 
sebagai zat pendingin. Ekstrak bunga pandan, atau 
lebih dikenal dengan kewra, memiliki aroma buah 
yang kuat dan ditambahkan pada untuk aroma pada 
masakan. Cengkeh digunakan untuk seduhan atau 
dihaluskan sebagai bumbu, aromanya yang kuat dan 
khas digunakan dalam hidangan India berbasis nasi 
dan daging.  

Saffron atau kesar berharga karena warnanya yang 

Bunga-bunga kerap menjadi bagian dari raita, teman hidangan India

HIDANGAN
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unik, aromanya dan rasanya yang pahit-manis. Saffron 
yang dikeringkan dan berwarna oranye kecoklatan 
digunakan dalam jumlah sedikit pada nasi (pulao/biryani), 
rebusan, daging, ikan dan hidangan penutup. Untaian 
kesar dipetik dengan tangan dari bunganya dan butuh 
lebih dari 75.000 bunga (masing-masing tiga untai) 
untuk menghasilkan satu pon bumbu kesar. Untaian ini 
kemudian ditumbuk menjadi bubuk dengan mortar dan 
alu. Sebelum ditambahkan pada masakan, saffron biasanya 
dipanggang, lalu direndam dalam susu panas untuk 
mengeluarkan aroma dan warnanya. 

Bunga Cocksomb, juga dikenal sebagai 
moaval, celosia atau woolflower, digunakan 
untuk membuat rista, atau kari bakso di 
Kashmir. Daun, batang muda dan kuntum 
bunganya digunakan untuk membuat semur.  
Daunnya memiliki tekstur lembut dan rasanya 
seperti bayam. Dengan tambahan bahan 
seperti lada, bawang putih, limo segar dan 
minyak sayur, Bunga Cocksomb bisa disulap 
menjadi hidangan tambahan yang lezat.

Budaya kuno India telah memuliakan teratai 
sebagai kekuatan medis dan penyembuhan serta digunakan 
untuk mengobati diare, kram perut dan penyakit jantung. 
Bijinya, phool makhana, dapat dipanggang dan dimakan 
atau digunakan untuk membuat hidangan penutup dengan 
nasi (kheer) sementara bunganya digunakan sebagai 
hiasan. Benang sari teratai digunakan untuk memberi rasa 
pada teh sementara akarnya bisa dimasak untuk membuat 
kari yang lezat.

Kachnar atau eboni gunung digunakan dalam sejumlah 
kari di anak benua India. Ini adalah herbal populer yang 

bisa menyembuhkan pendarahan internal, haemoptysis, 
hemorhoid, dispepsia dan perut kembung. Kari kachnar 
tradisional disajikan dengan menggunakan ayam, bunga 
kachnar, yoghurt dan rempah-rempah. Kuncupnya 
digunakan untuk membuat hidangan kering dan juga raita 
(teman hidangan berbasis dadih).

Bunga Mahuwa (juga disebut pohon madu atau pohon 
mentega) cukup populer di kalangan suku-suku di 
Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh dan Maharashtra, 
Santhals, Santhal Paraganas (Jharkhand) serta suku-suku 
Koya di Timur laut. Tart, yang mempunyai rasa seperti 

cranberry atau bunga sepatu (hibiscus rosa 
sinensis) , terkenal di kalangan masyarakat 
Bengali dengan nama jabakusum, yang 
digunakan untuk membuat selai dan jeli. 
Bunga ini adalah sumber yang baik untuk 
vitamin C, potasium dan flavonoid. 

Dalam masakan ayam Chettinad yang 
populer di India Selatan, 25 rempah yang 
berbeda dicampurkan, dan bumbu yang 
terpenting adalah maratti mokku atau biji 
bunga kering yang menambahkan rasa pedas 

pada masakan ini. Keharuman bunga melati digunakan 
untuk membuat mallipoo sadam, pulao yang menyegarkan. 
Bunga ini mengandung flavonoid yang esensial serta 
vitamin A dan C.

Bagaimanapun, kita harus memastikan bahwa untuk 
menghasilkan rasa yang terbaik, bunga-bunga harus selalu 
dalam keadaan segar. Bunga-bunga yang layu dan pucat 
serta kelopak yang belum terbuka dari kebanyakan bumbu 
bisa menghasilkan rasa yang tidak enak dan mungkin 
menambah rasa pahit yang tidak diinginkan pada masakan.

Budaya kuno 
India telah 

memuliakan 
teratai sebagai 

kekuatan 
medis dan 

penyembuhan

Untaian kesar memberikan rasa unik pada kheer Indiakheer indio Cockscomb sangat cocok untuk udang
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dalam belanga
Kesehatan

Dengan berubahnya pilihan-pilihan gaya hidup, obat-obatan 
tradisional yang berasal dari akar, daun dan batang kini mendapat 
pelanggan baru dimana-mana. Namun, India telah melakukan 
gerakan ini selama berabad-abad

Tulisan oleh     Lakshmi Balakrishnan

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

HARTA KARUN
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India sering disebut sebagai taman botani 
dunia. Sekitar 6.000 dari 45.000 spesies 
tumbuhan yang dikenal di India digunakan 
untuk membuat obat tradisional. Menurut 

Pusat Sains Biologi Nasional, penggunaan obat-
obat herbal di India sudahh dimulai sejak milenium 
ke-2 SM.

Jika anda melihat-lihat di lorong-
lorong pasar swalayan, anda akan 
membaca bahan-bahan super, yang 
berasal dari akar, daun atau ekstrak 
tanaman yang menyembuhkan 
secara “alami”. Faktanya, bahan-
bahan ini semakin sering digunakan 
dalam produk-produk yang 
digunakan untuk menjaga kesehatan 
dan kecantikan. Jauh sebelum Rute 
Rempah-Rempah mengarah ke 
kekayaan India, para pelancong, 
filsuf dan fisikawan mencari 
pengetahuannya dan pemahaman 
yang maju di bidang kesehatan dan 
obat-obatan.  Obat-obatan tradisional 
India juga disebutkan di Charaka Samhita dan 
Sushruta Samhita, tulisan Ayurveda paling awal.

Dianggap sebagai salah satu sistem pengobatan 
tertua di dunia, tulisan awal Ayurveda terfokus 
pada penemuan asal penyakit untuk menyediakan 
pemulihan menyeluruh berdasarkan elemen-elemen 
yang diyakini telah menciptakan keseimbangan 
untuk tubuh manusia yang sehat. Ini berlanjut 
menjadi landasan proses penyembuhan Ayurveda 
hingga saat ini. Sementara kehadiran Ayurveda 
menonjol dalam sejarah medis India kuno dengan 
peningkatan dalam perdagangan dan pengaruh 
budaya, wilayah itu juga menyaksikan praktik 
Unani, Sidha dan Sa-Rigpa yang mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh filosofi Ayurveda.
Aliran Unani berasal dari sekolah Hipokrates 

di zaman Yunani kuno. Seperti Ayurveda, Unani 
menekankan pada keseimbangan yang tercipta oleh 
harmoni dari elemen-elemen fisiologis tertentu 
dalam tubuh kita. Penggunaan tanaman obat 

terdapat dalam teks-teks mitologi 
India, termasuk Ramayana. Pada hari 
terakhir perang melawan Rahwana, 
Hanuman diminta untuk mencari 
herbal sanjeevani untuk membantu 
menghidupkan kembali Lakshmana 
yang terluka. Namun, para ahli 
botani belum yakin bahwa tumbuhan 
bisa memiliki kualitas untuk 
menghidupkan kematian.

Sampai saat ini, obat tradisional 
terus memanfaatkan ribuan tanaman 
untuk penyembuhan. Misalnya, aloe 
vera (lidah buaya), yang kini semakin 
meningkat penggunaannya dalam 
kosmetik, dan telah lama tertera dalam 
Ayurveda sebagai tanaman obat yang 

bisa menyembuhkan luka bakar, melembabkan 
kulit dan bahkan mengobati penyakit liver seperti 
sakit kuning. Kayu manis digunakan secara luas 
dalam masakan India dan bukan sekadar rempah 
untuk menambah rasa pada masakan, tetapi 
juga untuk membantu melancarkan pencernaan. 
Demikian pula, pohon nimba telah banyak 
digunakan untuk tujuan medis di India. Dikenal 
akan kualitas antiseptik dan anti-virusnya, tanaman 
ini dikenal dalam pemeliharaan kesehatan individu 
dan komunitas serta perkebunan organik.  Populasi 
tribal India dikenal telah mempraktikkan obat 
herbal selama berabad-abad dan mengandalkan 
hal ini bahkan sampai saat ini. Pengetahuan 

Setidaknya 
6.000 dari 

45.000 spesies 
tanaman yang 

tercatat di India 
digunakan 

untuk tujuan 
pengobatan 
tradisional. 

Dan dapat terus 
menyembuhkan 
sampai saat ini…

Dengan kemajuan dalam riset klinis, 
obat herbal semakin melampaui metode 
utama dari sains medis untuk pencegahan 
dan pengobatan”

Dr Shashibala, konsultan HOD, Rumah Sakit Moolchand Ayurveda, Delhi

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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CHITRA-VICHITRA MELA
Komunitas suku India dihargai karena memiliki pengetahuan 
tentang hampir 9.000 spesies tanaman. Sepintas budaya 
suku Gujarat adalah Chitra-Vichitra Mela, pameran tahunan 
yang diadakan pada awal musim semi.  Sebagai pameran 
suku terbesar negara bagian itu, acara itu dilaksanakan di 
desa Gunbhakari, distrik Sabarkantha, Gujarat, India.  Acara 
ini diadakan dengan latar Triveni Sangam, titik pertemuan 
sungai-sungai Sabarmati, Akul dan Vyakul. Selain dari penduduk 
lokal dan turis, ratusan suku dari area-area perbatasan juga 
menghadiri acara itu. Suasana elektrik diciptakan ketika ribuan 
suku datang bersama-sama, dengan mengenakan kostum 
aneka warna dan menari seiring tabuhan gendang yang dibawa 
oleh masing-masing suku. Ini adalah peluang hebat untuk 
mencari pengalaman budaya dan adat setempat yang unik.

Stasiun kereta api terdekat ke acara itu berjarak 32 km dari Khed 
Brahma.  Tempat acara itu juga terhubung melalui jalan darat.

HARTA KARUN
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aloe vera
Tanaman ini sudah populer selama lebih dari 5.000 
tahun. Mengandung vitamin, mineral, asam amino 
dan asam lemak, tanaman ini adalah salah satu 
dari sedikit tanaman yang mengandung vitamin 
B12. Tanaman ini bersifat adaptogen (membantu 
mengurangi stres), dan membantu melancarkan 
pencernaan. Sifat penyembuhan aloe vera 
membuatnya sangat baik untuk mengobati luka 
bakar. Aloe vera tersedia dalam bentuk jus dan 
digunakan dalam produk-produk kecantikan.

kaYu manis
Digunakan secara luas dalam masakan India, 
kayu manis membantu melancarkan pencernaan, 
mengurangi kolesterol dan tingkat gula darah. 
Minyak kayu manis juga dikenal akan kualitas anti-
bakterinya dan digunakan dalam teh atau bumbu 
masakan. Kayu manis dapat membantu memerangi 
flu biasa. Sifat anti-oksidannya membuatnya sangat 
baik untuk kulit.

kunYit
Tanaman kuat ini sama penting dalam nilai gizinya 
dan penyempurna rasa untuk masakan India. 
Segelas susu dengan sejumput kunyit dan sesendok 
madu adalah obat batuk-pilek yang diturunkan 
dari generasi ke generasi. Riset baru-baru ini 
memvalidasi kemampuannya untuk mengurangi 
peluang stroke juga.
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mereka akan tanaman dan sifat-sifatnya, sebenarnya, 
memainkan peran utama dalam karya awal obat-
obatan seperti Charaka Samhita.

Beberapa penelitian yang dilaksanakan di wilayah 
barat Himalaya menemukan bahwa penduduk lokal 
menggunakan tanaman setempat karena ketiadaan 
infrastruktur medis untuk mengobati 
penyakit seperti mata juling, nyeri 
sendi, batu ginjal dan bahkan infeksi 
saluran kemih.

Penelitian baru-baru ini, Penggunaan 
Tradisional Tanaman Obat Di Antara 
Komunitas Suku di Chhota Bhangal, 
Himalaya Barat, menemukan bahwa 
35 macam tanaman digunakan oleh 
komunitas itu untuk mengobati 
penyakit-penyakit yang lazim. 
Kebanyakan dari pengetahuan ini 
diturunkan dari generasi ke generasi 
melalui mulut ke mulut.

Menggunakan beragam tanaman 
obat adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di 
India. Sementara menggunakannya sebagai bahan 
masakan merupakan satu cara yang digunakan 

komunitas kita dengan cara yang berbeda-beda untuk 
menggabungkan tanaman-tanaman obat, mereka juga 
menemukan cara dalam terapi kecantikan. Henna dan 
shikakai telah digunakan di sub-benua India untuk 
mewarnai rambut dan membuatnya lebih mengkilat. 
Amla, sumber vitamin C yang kaya, telah digunakan 

dalam produk-produk perawatan 
rambut karena kemampuannya untuk 
memperkuat akar rambut. Demikian 
pula, jeruk dan mentimun telah 
lama digunakan untuk masker wajah 
karena memiliki kemampuan alami 
untuk menghilangkan kerutan. Air 
mawar dan minyak mawar adalah 
bahan penting dalam produk-produk 
kecantikan karena sifatnya yang anti-
radang. Karena itu, tidak sulit melihat 
kenapa sejumlah produk kosmetik 
modern menggunakan kekuatan 
herbal alami. Memahami kualitas 
pengobatannya saja dapat membantu 

kita tidak hanya dalam menggunakannya baik dalam 
bentuk aslinya, dan dalam memilih produk yang 
tepat dari rak juga.

Jeruk dan 
mentimun telah 

digunakan 
selama berabad-

abad sebagai 
masker oleh para 

wanita untuk 
menghaluskan 

kulit dan 
menghilangkan 

kerutan
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kemangi & Jahe
Secangkir teh panas kaya akan anti-oksidan. 
Ketika dibuat dengan tulsi atau kemangi suci, ini 
akan membantu menyembuhkan demam dan 
radang tenggorokan. Jahe, tanaman akar, juga bisa 
ditambahkan karena dikenal dapat membantu 
melancarkan pencernaan, menghilangkan nyeri 
dan meningkatkan sirkulasi. Jahe yang ditumbuk 
dan ditambahkan madu juga bisa membantu 
menurunkan demam.

daun kari
Digunakan untuk hiasan dan juga sebagai chutney 
dalam masakan India Selatan, daun kari adalah obat 
pencuci perut ringan dan juga dapat membantu 
memperkuat fungsi hati. Daun kari juga dikenal 
membantu penyakit usus dan diare. Tanaman yang 
mudah tumbuh ini juga kaya akan vitamin A dan 
membantu menguatkan penglihatan jika konsumsi 
secara teratur.

mint
Kaya dalam anti-oksidan, nutrisi dan fitonutrien, 
mint membantu membangun imunitas dan 
meningkatkan fungsi pencernaan. Hanya dengan 
menguyah beberapa lembar daun mint segar dapat 
membantu kesehatan mulut, itu sebabnya daun ini 
sering ditemukan dalam produk-produk perawatan 
mulut.  Daun mint bisa digunakan dalam keadaan 
segar, dalam teh atau dalam chutney dan salad.
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sangat penting
bagi India?

Mengapa memandang ke Barat-Tengah

Oleh     Rajeev Sharma

Kini  India telah memulai skema 
kesejahteraan manusia terbesar di 
dunia yang ambisius yang juga dikenal 
sebagai Aksi Ketahanan Pangan 
Nasional India 2013 (juga Aksi untuk 

Hal Pangan), harus diperjelas sejak awal bahwa wilayah 
Barat-Tengah adalah sumber utama fosfat dan banyak 
jenis pupuk lainnya, dan karenanya, merupakan 
faktor besar dalam ketahanan pangan India. 
Selain itu, wilayah ini adalah sumber 
dari sekitar 60 persen kebutuhan 
minyak dan gas India dan karenanya, 
wilayah ini juga sangat penting bagi 
ketahanan energi di India. Dari lima 
eksportir minyak terbesar ke India, 
empat negara berada di daerah Teluk. 
Pemasok LNG terbesar untuk India juga 
di wilayah Teluk.

Saat ini, terdapat lebih dari tujuh juta rakyat 
India yang berada di wilayah Teluk. Orang-orang 
ini adalah sumber daya manusia yang hebat yang 
diberikan oleh India untuk negara-negara yang 
kekurangan SDM di wilayah tersebut. Ekspatriat 
India ini mengirimkan uang dalam jumlah sangat 

besar ke India. Dari laporan Bank Dunia sejumlah 
$70 miliar dolar AS kiriman uang yang diterima India 
tahun lalu, sebagian besar berasal dari enam negara 
kaya di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Persentase yang signifikan berasal dari wilayah 
Kerala sendiri karena ekspatriat dari negara bagian 
selatan India ini berkontribusi lebih dari 35 miliar 

dolar AS setiap tahunnya. Beberapa 
estimasi menyebutkan bahwa lebih dari 

20 persen GDP Kerala berasal dari 
wilayah Teluk. Namun fakta lain 
yang penting dan relevan adalah 
bahwa ekonomi keseluruhan 
India serta keterlibatan komersial 
dengan wilayah Teluk terhitung 

sekitar $160 miliar dolar AS per 
tahun dan perlu diketahui India 

tidak saja menyediakan SDM ke 
negara-negara ini. Di Dubai saja, kita 

memiliki sekitar 12 milyuner India, ini menunjukkan 
kekayaan yang kita dapatkan melalui bekerja dengan 
negara-negara di wilayah Teluk.

Wilayah teluk nya adalah satu-satunya wilayah yang 
tersisa yang memiliki kelebihan dalam investasi. Ini 

Setelah memandang ke Timur selama lebih dari dua dekade, kini India 
memandang ke Barat-Tengah, dan itu adalah hal yang tepat untuk 
dilakukan. Teluk adalah kawasan terpanjang di India dan bersamaan 
dengan wilayah Asia Barat-Afrika Utara (WANA), bagian dunia dari Iran 
hingga Suriah ini sangat penting dalam strategi dan ekonomi

OPINI
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sangat berarti bagi negara seperti Inida yang memerlukan 
investasi lebih dari $150 miliar selama lima tahun ke 
depan untuk menyehatkan infrastrukturnya. Uang ini 
bisa dihasilkan dari negara-negara 
seperti negara-negara Teluk yang 
memiliki kelebihan dalam investasi.

UAE

Uni Emirat Arab (UAE) adalah 
contoh negara yang tepat dalam 
konteks ini. Fakta yang kurang 
diketahui bahwa perdagangan 
India dengan UAE adalah sekitar 
$75 miliar dolar AS, jumlah 
ini jauh lebih banyak daripada 
perdagangan India dengan Cina 
yang berkisar antara $60-65 miliar 
dolar AS. Meskipun ada perbedaan yang sangat besar 
dalam ukuran negara dan ekonomi mereka. Terlebih 
lagi, dengan peningkatan perdagangan bilateral India-
UAE baru-baru ini, ada banyak kemungkinan besar 
yang terjadi bagi kedua pihak. Perdagangan bilateral 
India-UAE pada tahun 1970-an hanya mencapai $180 

juta. Hal paling menjanjikan dalam narasi UAE untuk 
India adalah fakta bahwa UAE memiliki salah satu dana 
kemakmuran terbesar – yakni lebih dari $750 miliar 

dolar AS. Ini adalah Otoritas Investasi 
Abu Dhabi. Otoritas Investasi Dubai juga 
memiliki dana serupa, dengan jumlah 
hampir $500 miliar dolar AS. Hubungan 
yang sangat aktif antara India dan UAE 
tercermin oleh fakta bahwa terdapat 700 
penerbangan langsung per minggu antara 
berbagai tempat tujuan di India dan UAE.

Pada 23 April 2013, Jet Airways dan 
Etihad Airways menandatangani perjanjian 
senilai $8 miliar dolar AS di mana Etihad 
bertujuan berinvestasi sebesar $379 juta 
dolar AS di Jet Airways untuk kepemilikan 
saham 24 persen. Berarti bukan hanya UAE 

yang akan berinvestasi di India. Ini adalah jalan dua arah 
dan juga jalan yang cukup sibuk bagi India. India juga 
telah muncul sebagai investor penting di UAE dan India 
telah menjadi tujuan ekspor yang penting bagi barang-
barang manufaktur UAE.

Total FDI (Investasi Asing Langsung) dari UAE ke 

Fakta yang kurang 
diketahui bahwa 

perdagangan India 
dengan UAE adalah 

sekitar $75 miliar dolar 
AS, terhitung jumlah 
ini jauh lebih banyak 

daripada perdagangan 
India dengan Cina yang 
hanya berkisar $60-65 

miliar dolar AS.
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Menteri Luar Negeri UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed Ali Nahyan dan Menteri Luar Negeri India Shri Salman Khurshid menandatangani Perjanjian 
Promosi dan Proteksi Investasi Bilateral di New Delhi
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India diperkirakan mencapai $2,36 miliar dolar 
AS (per November 2012) dengan UAE sebagai 
investor FDI terbesar ke-10 di India. Investasi 
UAE di India terkonsentrasi terutama dalam lima 
sektor: Energi (15 persen), industri metalurgi (12 
persen), perkembangan konstruksi (11 persen), 
sektor pelayanan (10 persen), perangkat lunak dan 
keras komputer (5 persen).

Beberapa perusahaan terkemuka UAE seperti 
DP World, EMAAR and RAK telah berinvestasi 
secara signifikan dalam berbagai sektor ekonomi 
India. Beberapa perusahaan besar swasta dan sektor 
publik serta bank-bank Indiajuga beroperasi di UAE. 
Perusahaan-perusahaan besar India seperti L&T, 
ESSAR, Dodsal, Engineers India Ltd, Punj Lloyd and 
TClL telah mampu meraih sejumlah kontrak di UAE.

India dan UAE juga memiliki kerja samadi 
bidang pertahanan yang kuat sejak kedua pihak 
menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 
pada Juni 2003. Area-area potensial kerja sama 
bilateral dalam bidang pertahanan adalah produksi 
dan pengembangan perlengkapan pertahanan; 
latihan gabungan angkatan senjata, terutama 
angkatan laut; berbagi informasi tentang strategi dan 
doktrin serta kerja sama teknis dalam hal Pelatih Jet 
Kelas Menengah.

Saudi Arabia and Kuwait

Kita juga harus sepintas memperhatikan Arab Saudi. 
Meski tidak ada angka resmi yang tersedia saat ini, 
dapat dipahami bahwa Arab Saudi menduduki dana 
investasi yang amat besar, senilai hampir $500 
miliar dolar dan angka India berada di daftar teratas 

OPINI

IND IA  P E R S P E C T I V E S    5 4     M a r e t - a p r i l  2 0 1 4

Atas: Menteri Luar Negeri India Shri E Ahamed bertemu dengan Perdana Menteri 
HRH Pangeran Khalifa bin Salman Al-Khalifa
Atas kiri: Menteri Luar Negeri UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan dan 
Menteri Luar Negeri India Shri Salman Khurshid
Atas kanan: Perdana Menteri India Dr Manmohan Singh bersama Raja Kerajaan 
Bahrain, Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa di New Delhi
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Saudi karena kemungkinan besar menghasilkan 
pengembalian investasi yang tinggi bagi India. 
Dalam satu dekade terakhir, India telah menarik FDI 
senilai $175 miliar dolar. Tapi angka ini mungkin 
akan terlampaui dalam dua tahun ke depan atau 
bahkan lebih cepat lagi. Kebanyakan investasi ini 
kemungkinan datang ke India dari wilayah Teluk. 
Kuwait adalah satu negara lagi di wilayah ini yang 
perlu diperhatikan. Negara ini memiliki dana 
kemakmuran $350 miliar dolar AS yang meningkat 
$25 juta per tahunnya. Rakyat Kuwait dikenal akan 
ketelitian mereka akan fiskal dan perencanaan masa 
depan, dan mereka memutuskan bahwa untuk 
generasi mendatang, lima persen dari pendapatan 
minyak mereka akan dimasukkan dalam dana 
khusus, atau Dana untuk Generasi Mendatang, yang 
secara kasar bernilai $25 juta dolar.

Kepentingan Strategis

India sangat berkepentingan terhadap kestabilan 
dan kedamaian wilayah ini. Sementara hanya 
enam negara Teluk menyaksikan gerakan populer, 
diantaranya: Tunisia, Mesir, Lybia, Suriah, Yaman 
dan Bahrain yang mengalami kerusuhan skala besar 
yang menantang rezim. Negara-negara di wilayah 

itu mengakui pentingnya India terhadap tujuan ini dan 
karenanya telah ada kunjungan timbal-balik yang  kuat dan 
berkonsistensi tinggi. Sekretariat Jenderal Liga Arab, Nabil 
Elaraby, baru-baru ini berkunjung ke India dan Menteri Luar 
Negeri India Shri Salman Khurshid melakukan kunjungan 
bilateral ke negara-negara Afrika Utara, yakni Sudan, Moroko 
dan Tunisia, yang semuannegara ini adalah sumber fosfat dan 
energi yang penting.
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Penulis adalah kolumnis berbasis di New Delhi dan analis strategis

Atas: Wakil Presiden India Dr Hamid Ansari bertemu Sekretaris Jenderal Liga 
Negara-Negara Arab Shri Khurshid dan Dr Nabil Elaraby saat Penandatanganan 
Perjanjian di New Delhi
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pertualangan tinggi
Pada sebuah

Archana Sardana nekat untuk menjalani hidup secara penuh. Dia memegang 
rekor penerjun payung dan pelompat BASE pertama di India

Oleh    Neharika Mathur Sinha

PERAIH PRESTASI
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Searah jarum jam dari kanan atas: Terjun bebas dari 
ketinggian 13.000 kaki di Palm, Dubai; Mengibarkan 
bendera India saat melakukan aksi terjun payung 
dari ketinggian 13.000 kaki di AS (dia menyelesaikan 
lebih dari 335 aksi terjun payung); Dengan bendera 
Nasional India sambil melakukan aksi selam skuba 
di Pelabuhan Blair; Siap untuk melompat BASE di 
Menara Kuala Lumpur di Malaysia

SPESIAL HARI PEREMPUAN
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Archana sekarang 
ingin menantang 

dirinya untuk 
melakukan aksi 

terjun paying 
diEverest dimana 

dia akan melompat 
dari ketinggian 

30.000 kaki

Aksi selam skuba sangat menantang 
karena aku sangat takut air. Tapi 
melakukannya bersama anak-anakku 
terasa sangat menyenangkan.”

“Mereka penat dengan ketenangan yang telah mengenal badai. Tinggal dalam 

ketidakpastian adalah kehidupan, sisanya tinggal menunggu!” Ini adalah 
motto hidup Archana Sardana. Cukup mengagumkan mengetahui bahwa 
dia adalah satu-satunya orang India yang pernah mengibarkan bendera 
India sambil melakukan aksi terjun payung dari ketinggian 13.000 
kaki di AS, lompat BASE dari Menara Kuala 
Lumpur di Malaysia dan melakukan aksi selam 
skuba dari Pulau Neil di Pelabuhan Blair, pulau 
Andaman & Nocobar pada kedalaman 30 m. “Aku 
ingin menunjukkan pada dunia bahwa wanita 
India bisa melakukan lebih baik apapun yang 
dilakukan orang lain di seluruh dunia,” ujarnya. 
Lahir dan dibesarkan dalam keluarga pengusaha 
di Jammu, Jammu & Kashmir, kegemarannya 
akan berpetualang dimulai setelah ia menikahi 
seorang kolonel kapal selam Angkatan Laut 
India dan dia pergi berbulan madu ke Darjeeling. 
Itu merupakan petualangan yang hebat di Institut Pendakian Gunung 
Himalaya,” katanya. Banyaknya kursus pendakian gunung membantu 
mengasah keterampilannya. Dia belajar berenang dengan dua putranya, 
yang kebetulan adalah pelakon aksi selam skuba termuda di India. Saat 
ini, dia adalah master pelatih aksi selam skuba dan telah memulai akademi 
selam sendiri. Tak ada yang bisa menghentikannya menantang batas, 
sardana juga mencoba lompat bungee sambil ber-DJ dan memukul drum.
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Biara Phugtal di Zanskar, Ladakh, India

FOTO
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artistik & spiritualitas
Harta karun

Ini adalah beberapa permata langka terbaik di dunia warisan budaya 
filosofis Buddha dari seluruh India

Tulisan dan foto    Benoy K Behl
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Searah jarum jam dari atas: Tempat Suci, Kuil Mahabodhi di Bodhgaya, Bihar; 
Stupa, Gua Junnar di Pune, Maharashtra; Gua Nashik di Maharashtra dan Stupa 
Dhamek di Sarnath, Uttar Pradesh

FOTO
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Melampaui ilusi

Meskipun diciptakan pada dan setelah 
abad ke-3, situs dan seni Buddha di 
India terus memberikan inspirasi. 
Sampai abad ke-2 M, situs-situs yang 
dibuat ini memberikan pesan luhur 
akan cinta dan kedisiplinan diri. 
Pada awalnya Budisme lahir dari visi 
kehidupan yang filosofis. Kita bisa 
melihat seni yang diciptakan untuk 
keyakinan ini, sebuah seni yang 
dipenuhi dengan martabat manusia 
dan makhluk lainnya terlibat dalam 
perilaku yang terpuji. Ini juga sebuah 
seni yang mengakui kegembiraan 
dan kekayaan alam. Budisme 
memperlakukan dunia materi di 
sekitar kita sebagai maya, atau ilusi. 
Tujuan hidup yang tinggi (dan 
seni, seperti yang dinyatakan dalam 
risalah kuno tentang penciptaan 
seni) adalah untuk mengangkat 
tabir ilusi, untuk membantu kita 
melihat apa yang ada di baliknya. 
Mantra maya (dunia) sangat kuat 
dan sangat sulit untuk diatasi. 
Sehingga kita tetap terperangkap 
dalam dunia ilusi ini, dunia yang 
penuh dengan nafsu. Kekuatan 
maya diakui sepenuhnya dalam seni 
ini, kekuatan yang menunjukkan 
aturan alam ilusi di sekitar kita. Pada 
kenyataanya, dewa pertama Buddha 
dan seni India adalah Maya, seperti 
tampak dalam figur yakshas dan 
yakshis. Ketika yakshi menyentuh 
pohon di dekatnya, pohon itu 
langsung berbunga dan berbuah: 
seperti itulah sihir maya. Seni ini 
mungkin di antara seni-seni terbaik 
di dunia. Stupa mengingatkan kita 
akan arupa, keabadian yang tidak 
memiliki bentuk. Gerbang yang 
mengagumkan berdiri di depan 
stupa. Dan gua-gua besar yang 
dipahat dari batu membawakan 
ke hadapan kita keagungan roh di 
dalam diri kita.
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Kegembiraan estetika

Pada abad ke-5, keindahan 
dan keanggunan mendapatkan 
tempat dalam seni Buddha 
untuk mengangkat kita melalui 
kegembiraan pengalaman estetika. 
Makhluk sempurna, penuh dengan 
belas kasih luhur, dilukis dan 
dipahat. Dan mereka memandang 
ke dalam lalu memandu kita dalam 
perjalanan ke dalam diri kita. Pesan 
Buddha adalah disiplin diri. Dia 
menunjukkan bahwa ada kepedihan 
dalam hidup kita akibat nafsu. 
Untuk menghilangkan kepedihan 
itu, kita harus menjauhi nafsu, 
meninggalkan ilusi dunia materi 
di belakang dan meraih Buddha. 
Dalam milenium pertama masehi, 
dalam pembentukan Budhisme yang 
luas di timur India dan Kashmir, 
banyak cendekiawan bekerja 
menciptakan jalur logis yang akan 
mengarahkan kita ke pencapaian 
pengetahuan ini. Gaya seninya, yang 
lahir dari universitas-universitas 
seperti Nalanda dan Kashmir, 
sangat berbeda dari seni Budhisme 
zaman kuno yang sederhana dan 
penuh kasih. Di sini, fokusnya 
telah berubah menjadi kecerdasan 
dinamis yang menganalisa proposisi 
filosofis, untuk menciptakan jalan 
tak terbantahkan menuju kebenaran.

FOTO
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Kiri: Mahaparinirvana di Gua 26, dibuat pada 
abad ke-6 di Ajanta. (Sisipan) Pahatan pasangan 
perkotaan di Panigiri, Andhra Pradesh
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dari kiri: Gua Ajanta, 
Chaitya-griha 
dengan langit-langit 
yang bergelombang 
dari abad ke-7 M 
di Gua 10, Ellora 
dan Gua 19 yang 
penuh pahatan di 
Ajanta, semuanya di 
Maharashtra
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Perincian Mandala, mural oleh pelukis Kashmir di Biara Nako di Spiti, Himachal Pradesh
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Kedamaian dalam diri

Pada abad ke-4, pusat Budha 
di Kashmir, sekolah pemikiran 
Yogachara telah berkembang. 
Dikatakan bahwa cara paling 
efektif untuk mencapai kebenaran 
adalah dengan meditasi atau yoga. 
Mandala juga terkandung dalam 
praktik Buddha dan ini mulai 
terlihat sejak abad ke-5. Jalan 
menuju pencerahan divisualisasikan 
sebagai gerakan melalui berbagai 
tingkat pertumbuhan spiritual 
– menuju Budha. Pada abad ke-
10, Abhinavagupta di Kashmir 
membawa filsafat estetika India ke 
perkembangan langka yang tinggi. 
Keindahan dunia sekitar dianggap 
sebagai refleksi kejayaan ilahiah. Di 
tanah gurun Tibet yang luas dan 
suram dan trans-Himalaya India, 
kuil-kuil Budha terlihat seperti 
oasis berwarna. Arsitektur, patung 
dan lukisan merupakan bagian dari 
rencana sakral dan terpadu. Tujuan 
mereka adalah memindahkan kita 
dari kepedulian pada dunia materi, 
menjadi menemukan kedamaian di 
dalam diri. Tarian Cham oleh para 
pendeta Budha menandai kejayaan 
pengetahuan dari kebodohan. 
Topeng juga berperan penting. 
Dalam tanah suci, seorang pendeta 
harus melupakan wujud dirinya 
untuk berubah menjadi dewa yang 
kemudian akan menari. Topeng 
merepresentasikan kualitas dewa 
dalam diri mereka – damai atau 
penuh angkara. Kedua ekspresi itu 
menyimbolkan kekosongan sifat 
utama dari semua penampakan.

Benoy K Behl adalah pembuat film, sejarawan seni, fotografer dan penulis terkenal

Stupa Gorsen Chorten di distrik Tawang, 
Arunachal Pradesh, tarian pendeta 

bertopeng Cham, di Ladakh. (Bawah): 
Tempat Suci, Dukhang, Alchi di Ladakh 

dari abad ke-11
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Gandhi dan Mandela harus menunggu lama untuk membawa keadilan pada rakyat mereka

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

TRIBUT
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Saya menjadi seperti sekarang setelah 
pergi ke Afrika Selatan,” kata Mahatma 
Gandhi sepulangnya ke India dari 
Afrika Selatan. Sejarawan terkenal 
Ramachandra Guha mengatakan dalam 

salah satu wawancara medianya, “Afrika Selatan 
mengingatkan warga India bahwa India mengirim 
Gandhi ke Afrika Selatan; Afrika 
Selatan mengembalikan Mahatma.” 
Afrika Selatan memiliki semua 
alasan untuk terobsesi secara indah 
pada pencapaian Bapu. Lagipula, 
pada tanah merekalah Gandhi 
pertama kali meletakkan landasan 
dari kehidupannya yang heroik… 
kehidupan yang terus memberi 
inspirasi tidak hanya pada rakyat 
India, tapi juga pada banyak rakyat 
Afrika Selatan. Salah satunya 
adalah Nelson Mandela, mungkin 
negarawan mulia terakhir yang menghiasi planet 
ini.

Mandela, salah satu pria paling terkenal di dunia, 
memelopori perjuangan melawan rezim apartheid 
Afrika Selatan dengan demokrasi multi-ras. Dia 
memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1993 
dan seperti Gandhi, dia juga pernah dipenjara. 
Keduanya harus menunggu lama untuk membawa 

keadilan pada rakyat mereka. Keduanya menyadari 
bahwa kebebasan bukan akhir dari perjuangan 
mereka dan akan banyak lagi tantangan lain setelah 
itu. Karenanya, mereka tak pernah bicara tentang 
pencapaian mereka dan fokus pada masa depan. 
Karena itu, ketika Mandela wafat, sejumlah besar 
orang merasa bahwa sosok Gandhi wafat untuk 

kedua kalinya, kali ini di Johannesburg. 
Bukan hanya dalam kematian kedua 
pemimpin itu dianggap sebagai satu 
orang…tetapi karena mereka memiliki 
ideologi yang sama.

The Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, 
Martin Luther King, Aung San Suu 
Kyi, Lech Walesa dan Bunda Teresa 
mengklaim telah menyerap folosofi 
Gandhi dalam hidup, perjuangan 
dan pertahanan diri mereka, tetapi 
Mandela adalah sosok yang paling kuat 
menerapkan ide-ide sang santo. Sejak 

kematian Gandhi dan kemunculan Mandela, orang-
orang dari berbagai latar kehidupan tenggelam 
dalam dialog-dialog tentang bagaimana tokoh 
perdamaian itu menghasilkan pengaruh yang besar 
kepada para pejuang kesejajaran di Afrika. Namun, 
seperti hasil diskusi lainnya, hal ini juga tidak pernah 
menghasilkan kesimpulan yang obyektif karena 
kedua pria selain menjadi ikon harmoni, juga hidup 

Mandela 
memelopori 
perjuangan 

melawan rezim 
apartheid Afrika 
Selatan dengan 

demokrasi 
multi-rasial

Pewaris santo?
Mandela:

Seperti dua bagian koin, seperti itulah Mahatma Gandhi and Nelson 
Mandela pada kemanusiaan, kebebasan dan persamaan. Terdapat banyak 
persamaan dalam kedua tokoh ikon ini sehingga percakapan tentang salah 
satunya tidak lengkap tanpa mengacu kepada yang satunya lagi

Penulis    Sumantha Rathore
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dalam dua zaman yang berbeda, memerangi musuh 
yang berbeda dan memiliki interpretasi tentang 
kebebasan yang berbeda. Sementara keinginan 
terakhir Gandhi tidak hanya kemerdekaan politis 
tapi juga spiritual, Mandela, yang sering disebut 
sebagian orang sebagai pewaris Gandhi, lebih 
fokus pada transformasi politik. Dia tidak terlalu 
menganut paham anti-kekerasan seperti Gandhi 
dan percaya bahwa sedikit kekerasan memang 
diperlukan untuk membalas para tiran.

Tetap saja Mandela tidak pernah melewatkan 
kesempatan untuk mendeklarasikan kecintaannya 
pada ideologi Gandhi. Dalam sebuah artikel di 

Majalah Time, dia mencatat bahwa walaupun 
Kongres Nasional Afrika Selatan (ANC) mengayomi 
ide anti-kekerasan dan tetap menjadi institusi 
yang mendorong perdamaian untuk sebagian 
besar keberadaannya, mereka tetap menambahkan 
kekuatan militer setelah 69 pendemo terbunuh pada 
pembunuhan massal Sharpeville pada 21 Maret 
1960. Dia menulis, “Gandhi tetap berkomitmen 
pada anti-kekerasan; Saya mengikuti strategi 
Gandhi sejauh yang saya bisa, tapi lalu datang suatu 
titik dalam perjuangan kami ketika kekuatan brutal 
para tiran tak lagi bisa diatasi melalui pertahanan 
pasif saja. Kami mendirikan Umkhonto we Sizwe, 
divisi bersenjata ANC, dan menambahkan dimensi 
militer pada perjuangan kami. Bahkan saat itu, 
kami memilih untuk menyabotase karena itu tidak 
melibatkan hilangnya nyawa…” 

Jika anda pernah ke museum di sebelah 
Pengadilan Konstitusi di Johannesburg, anda akan 
tahu bagaimana populernya museum ini tidak 
hanya untuk obyek kepentingan sejarah tetapi juga 
untuk pesan dari Mandela yang terukir pada setiap 
dinding di museum tersebut, “Semangat Gandhi 
mungkin merupakan kunci bagi bertahannya 
kehidupan manusia pada awal abad ke-21.” 
Museum ini pernah menjadi Penjara Konstitusi 
dan pernah memenjarakan Mahatma Gandhi dan 
Gandhi Afrika Selatan (Mandela) pada masa yang 
berbeda. Ketika Mandela memulai perjuangannya 
untuk menghentikan sistem apartheid, dia ingin 
memperjuangkan hak-hak sebagian masyarakat, 
tetapi karena mengingat akan ideologi Gandhi, dia 
memutuskan untuk berjuang untuk semua jiwa 
yang tertindas. 

Gandhi pernah mengatakan bahwa seseorang di 
Afrika akan mengadopsi ide-idenya dan pada tahun 
2007, ketika pemimpin Afrika peraih hadiah Nobel 
itu tidak hanya mengatakan bahwa ide-ide Gandhi 
memiliki peran penting dalam transformasi Afrika 
Selatan menjadi negara yang bebas dan makmur, 
tetapi dengan bantuan ajaran Gandhil ah sistem 
apartheid bisa dihilangkan dari Afrika Selatan. 
Ketika Mahatma menandai kehadirannya dalam 
perjuangan untuk kebebasan India, dia tidak yakin 

tentang skala diskriminasi rasial di negara itu, tapi 
dia tidak pernah membuat keputusan terburu-buru. 
Dia ingin meraih kebebasan dengan memanfaatkan 
kekuatan rakyat dan menentang pemerintahan 
Inggris, begitu pula Mandela. Seperti Gandhi, 
Mandela siap untuk mengorbankan hidupnya 
untuk menciptakan masyarakat di mana setiap 
orang dianggap sejajar.

TRIBUT
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dalam waktu…
Sebuah rajutan

Ukiran yang rumit hasil seni terkenal Mughal Saheb Ka Imambara 
dari Lucknow memberi inspirasi pada bentuk seni istana 
chikankari.  Saat ini, bordiran ini telah merangkul tren terkini 
sementara tetap mempertahankan daya tariknya yang unik

Oleh    Lavanya

Ketika aktor Inggris Judi Dench berjalan 
di karpet merah pada Festival Film 
Internasional Venice ke-70 tahun lalu 
dalam gaun bordir chikan gading karya 

duo desainer terkenal India Abu Jani-Sandeep 
Khosla, peristiwa ini menandai munculnya bentuk 
seni kuno di arena internasional. 

Kota Lucknow di Uttar Pradesh bukan saja 

mengingatkan budaya, etika, tradisi, masakan 
khas dan nawab selama berabad-abad, tetapi 
juga mengingatkan pada kekayaan tradisional 
chikankari, jenis bordir yang halus dan rumit serta 
mencerminkan kemewahan dan kemegahan dalam 
setiap rajutannya. Diyakini bahwa teknik rajutan 
ini diperkenalkan oleh istri kaisar Mughal Jahangir, 
Noorjehan, chikankari adalah salah satu gaya 

WARISAN
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dekorasi tekstil yang paling terkenal. Nama chikan 
berasal dari kata Persia, chakin atau chikeen yang 
berarti kain yang dibentuk dengan jahitan. Faktanya, 
chikankari pernah disebutkan dalam narasi oleh 
Megasthenes pada abad ke-3 SM yang menceritakan 
tentang penggunaan kain bermotif bunga oleh orang-
orang India.

Chikankari adalah seni bordir yang dilakukan 
dengan benang putih tanpa berpilin pada kain 
pual, sutra, sifon, organsa, jaring dan katun dengan 
menggunakan jarum. Desainnya pertama dicetak di 
atas kain dengan warna yang bisa dicuci lalu bagian 
atasnya dibordir. Kegiatan ini adalah kegiatan 
rumahan, terutama dikerjakan oleh seniman dan 
pekerja wanita. Menurut perkiraan industri, sekitar 
setengah juta pekerja terlibat dalam chikankari di 
India saat ini.

Pada Desember 2008, Luck now mengambil 
langkah maju untuk mempromosikan bentuk seni 
yang berusia 400 tahun ini dengan mengantongi 
Indeks Geografis (GI) untuk chikankari.Hal ini 
memungkin pemerintah untuk menggunakannya 
sebagai brand nama merek dan pemasaran untuk 
mempromosikan seni tersebut di 
pasar nasional dan internasional. 
GI adalah penemuan perjanjian 
Hak-Hak Properti Intelektual yang 
berhubungan dengan perdagangan 
dan diberikan untuk produk-produk 
yang memiliki asal geografis tertentu. 

“Kebanyakan hasil pekerjaan 
kami diekspor ke Timur Tengah. 
Sebelumnya, pekerjaan berbahan dasar 
katun banyak diminta dan warna putih 
mendominasi dibandingkan warna-
warna pastel, tapi waktu sudah berubah. 
Saat ini, kami memiliki berbagai bahan, warna, desain 
dan tampilan,” kata Sanjay Gupta, pengusaha grosir 
bahan chikan generasi ketiga di Kota Nawab.

Sejumlah besar penjual mengakui fakta bahwa 
bahkan saat ini, salah satu bentuk chikan yang paling 
terkenal dan paling diterima adalah bordir dengan 
benang putih pada kain katun. Tetapi sesuatu yang 
membuat chikankari tetap populer hingga saat ini 
adalah keanggunannya dan fakta bahwa baik seni 
dan pembuatnya telah berevolusi seiring waktu. Dulu 
sinonimnya dengan busana etnis India seperti sari, 
salwar-kurtas dan dupattas, chikankari kini tersemat 
dengan cantiknya pada rok formal yang elegan di 
ruang-ruang rapat resmi, di mana seorang pengusaha 
wanita bertanggung jawab untuk mengambil 

Menurut 
perkiraan 

industri, terdapat 
sekitar setengah 

juta pekerja 
yang terlibat 

dalam pekerjaan 
merajut chikan 

pada saat ini

WARISAN
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keputusan penting. Chikankari juga menghiasi ruang 
tengah dan kamar-kamar dalam bentuk linen. Dan juga 
seni ini telah berhasil menyentuh hati para pemuda yang 
semakin banyak memakai kurtis dan kaos chikankari.

“Saya menganggap diri saya beruntung mengenakan 
sari chikan merah nenek saya untuk pernikahan saya 
yang katanya butuh waktu sebulan untuk dibuat. Anda 
tentunya tak bisa menyamai seni kerajinan seperti 
saat ini,” ujar calon pengantin yang berbahagia Soni 
Ahuja. “Selain meminta kami untuk menyediakan 
lebih banyak warna, para pelanggan kini juga meminta 
chikan dikerjakan pada katun Selatan, Kota zari, 
katun sutra, sutra Selatan, sutra Benarasi, dan mereka 
menginginkannya dengan karya sulam,” kata Khalida 
Jamal yang telah mengerjakan chikankari selama 

beberapa dekade. Banyak ruang pamer kelas tinggi yang 
kini membantu pesanan khusus. “Tas-tas potli, rok, 
capri, palazzo dan atasan cukup populer di antara orang-
orang asing,” tambahnya.

Lalu ada Asosiasi Wanita Mandiri (SEWA) yang 
dimulai pada awal 1980-an yang menghidupkan lagi seni 
ini. Bersungguh-sungguh dalam pergerakan ini, upaya 
koperasi ini telah terbayar dan berkontribusi dalam 
promosi bentuk seni ini.

Chikankari telah berhasil menarik perhatian masyarakat 
global. Apalagi, dengan bentuk produksi lini rakitan yang 
mengatur sebagian besar proses bordir, waktu untuk 
membuat hasil rajutan ini jadi berkurang secara drastis 
dan desain-desain yang lebih rumit seperti rintik daun, 
sulur dan motif-motif bisa lebih mudah dibordir.

FAKTA
n Proses pembuatan kain chikan 
terdiri atas banyak tahap. Dan 
setiap tahap melibatkan orang yang 
berbeda.

n Pembordir bekerja dengan jarum 
panjang dan benang menggunakan 
stensil. Bingkai yang tingginya 
biasanya sekitar 1,5 kaki digunakan 
untuk mengamankan kain.

n Terdapat berbagai jenis bordir 
yang digunakan - phanda, chana 
patti, ghaas patti, jaali, tepchi, 
bakhiya, zanzeera, rahet, banaarsi, 
kharau, keel kangan, bubul dan hath 
kadi semuanya bisa membentuk 
bagian dalam satu pakaian.
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Mumbai
Yang baru di

Terminal 2, Monorel Mumbai dan Bandra-Worli Sea Link telah memberikan 
kenyamanan pada Kota ini, sekaligus sentuhan yang berkelas 
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MAHA KARyA 

Terminal 2 di bandara Mumbai

Terminal 2  baru dan mewah di Bandara Chhatrapati 
Shivaji International, yang mulai beroperasi pada 
bulan Februari tahun ini, mencakup area seluas 
lebih dari 370 ribu meter persegi dan menjanjikan 
kemewahan kelas dunia. Terminal ini dibangun empat 
tingkat, menonjolkan 188+20 konter check-in, 60 
konter emigrasi, 124 posisi pemeriksaan keamanan, 
41 travelator, 47 eskalator dan 73 lift untuk membuat 
perjalanan penumpang cepat dan nyaman. Karena 
semua operasi termasuk internasional, domestik, 
kargo, pelayanan darat, keamanan dan retil berada di 
bawah satu atap, maka tingkat efisiensi operasi menjadi 
lebih tinggi. Langkah pintar pengoperasian lainnya 
diantaranya: Pusat Kontrol Gabungan Bandara yang 
menaungi semua pemegang saham – dari keamanan 
hingga petugas pesawat. Terminal ini menggabungkan 
gaya modern dengan warisan budaya India. Burung 
Nasional India, Merak, adalah inspirasi di balik desain 
artistiknya serta melambangkan penerbangan dan 
keindahan. Dinding menakjubkan seni bertingkat 
setinggi 3 km  yang juga disebut Jaya He diterangi oleh 
lampu-lampu, berisi lebih dari 5.000 karya seni dan 
artefak dari seluruh India. Ini adalah hasil dari kerja 
keras oleh tim perancang, seniman, tukang, arsitek, 
sejarawan seni, ahli anthropologi dan konservator.

Halaman yang berhadapan (Atas) Tirai lilin dengan 10.000 lampu 
dari keramik yang menaymbut penumpang internasional (Bawah) T2 
menaungi lebih dari 5.000 karya seni dan artefak dari seluruh India
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Searah jarum jam dari atas: Dinding Bollywood, 
di samping salah satu dari 41 travelator; juga 
merupakan salah satu instalasi seni dan 
eskalator di sebelah Dinding Seni. 
Halaman yang berhadapan (Atas) Tirai lilin 
dengan 10.000 lampu dari keramik yang 
menyambut penumpang internasional (Bawah) 
T2 menaungi lebih dari 5.000 karya seni dan 
artefak dari seluruh India

Like 
INDIAN DIPLOMACY

Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

Add 
INDIAN DIPLOMACY
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KEAJAIBAN TEKNIS

Bandra-Worli Sea Link

Dengan berat setara dengan 50.000 gajah Afrika, jembatan sepanjang 
5,6 km yang melintasi Laut Arab dan menghubungkan pinggiran kota 
Mumbai dengan bagian selatan kota itu dianggap sebagai keajaiban teknis. 
Kedelapan jalur Rajiv Gandhi Sea Link (nama resminya) dibuka untuk 
umum pada Maret 2010. Ada dua jalur untuk bus. Infrastrukturnya luar 
biasa, dengan pilar-pilar raksasa yang dikonstruksi di dalam laut. Kabel 
baja yang digunakan di jembatan setara dengan keliling bumi. Sea Link 
telah mengurangi beban pada Mahim Causeway, satu-satunya jalan yang 
menghubungkan pinggiran kota bagian barat ke Mumbai, yang biasanya 
dilalui oleh sekitar 12,5 juta kendaraan per hari. Waktu tempuh perjalanan 
pun semakin cepat (dari 40 menit menjadi delapan menit) dan perbaikan 
lingkungan, terutama dalam hal pengurangan polusi udara dan suara di 
area-area Mahim, Dadar, Prabhadevi and Worli di Mumbai.

Sekarang, ada proposal untuk Bandra-Versova Sea Link, untuk 
perpanjangan ke arah utara dari Worli-Bandra Sea Link, yang 
melambangkan putaran terakhir dari putaran yang dimulai dari Nariman 
Point. Jalur sepanjang 9,9 km ini akan dibangun 900 m di dalam laut.
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TRANSPORTASI PUBLIK DI 
KETINGGIAN

Monorel Mumbai 

Monorel Mumbai adalah sistem 
transportasi umum pertama 
kota ini pasca-Kemerdekaan dan 
menandai tonggak dalam sejarahnya. 
Sistem Transportasi Cepat Ringan 
(LRTS) ini memberikan apa yang 
dibutuhkan oleh kota besar di mana 
penumpang megnhadapi masalah 
setiap hari meskipun sudah ada 
bus dan layanan kereta lokal. Jalur 
operasional pertama Monorel 
Mumbai, sepanjang 8,9 km antara 
Wadala dan Chembur di timur laut 
kota itu, diresmikan pada 1 Februari 
2014. Bantuan ini telah mengurangi 
waktu tempuh perjalanan dua area 
ini hampir separuh waktu biasanya 
– dari sekitar 40 menit menjadi 
21 menit. Empat gerbong dengan 
kapasitas gabungan sekitar 2.300 
berjalan setiap 15 menit. Selain 
melayani jumlah penumpang yang 
kian bertambah, Monorel ini juga 
berkontribusi terhadap tanggung 
jawab sipil. Selama masa percobaan, 
Otoritas Pengembangan Regional 
Mumbai (MMRDA) menemukan 
bahwa monorel menghasilkan 
suara antara 65-85 desibel, secara 
signifikan lebih rendah daripada 
tingkat suara yang dihasilkan oleh 
bus BEST (layanan bus lokal kota 
itu), sebanyak 95 desibel. MMRDA 
akan mengoperasikan enam kereta 
pada tahap pertama dan 10 kereta 
lain akan ditambahkan pada tahap 
kedua. Berikutnya adalah jalur 
Chembur - Jacob Circle sejauh 19,2 
km, yang akan menjadi koridor 
monorel terpanjang kedua setelah 
koridor monorel Osaka Jepang, 
yakni 23,8 km.  Proyek ini dikerjakan 
oleh Larsen and Toubro Ltd (L&T) 
dan sebuah firma Malaysia, Scomi 
Engineering.

Gerbong-gerbong ber-AC, tiket kartu-pintar, 
lift dan eskalator di stasiun-stasiun utama 
menjanjikan pengalaman yang modern dan 
nyaman bagi penumpang Monorel Mumbai
Halaman yang berhadapan: Bandra-Worli Sea 
Link telah menyelesaikan banyak masalah lalu 
lintas di Mumbai
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Para seniman semakin 
bereksperimen dengan berbagai 
media dan menerapkan cakupan 
media baru yang mengejutkan 
untuk menciptakan seni 
konseptual yang belum pernah ada

Oleh     Poonam Goel

Masalah 
media baru

Dark Side of the Moon (Sisi Gelap Bulan) oleh Saurabh Deb
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Pemandangan pertama yang menyambut 
siapa pun yang memasuki Pameran Seni 
India yang digelar tahun ini di New 
Delhi, India, adalah patung setinggi 
12 kaki bernama Agalma oleh Anjana 

Kothamachu. Tapi bukan ukuran karya itu saja yang 
membuat orang terpana. Keragaman 
medianya, yang terdiri dari semen, 
metal, beton, kerikil dan pasir, 
membuat orang kagum. Beberapa 
meter dari karya Kothamachu yang 
menggambarkan hubungan pria 
dengan nafsu adalah pohon pisang 
yang tampak sinis, dengan dedaunan 
yang kaku dan kokoh yang terbuat 
dari ban bekas dan baja. Pembuatnya, 
Debanjan Roy telah mengumpulkan 
ban-ban mobil bekas dan tabung dengan mendaur-
ulangnya sehubungan dengan menyoroti masalah 
pembuangan bungkus barang-barang konsumsi dan 
limbah industri yang merajalela.

“Revolusi teknologi telah membuat perangkat media 
baru bisa diakses. Mesin ATM, terminal titik penjualan 
eceran, sistem navigasi mobil, monitor medis dan 
panel kontrol industri telah ada kehidupan sehari-
hari kita, terutama dalam beberapa dekade terakhir. 
Yang paling lazim adalah perangkat genggam seperti 

ponsel pintar dan tablet. Teknologi ini 
juga bisa diakses oleh seniman. Kami 
merespon dan menggunakan peralatan 
itu untuk mengekspresikan diri,” ungkap 
Kothamachu.

Ini memang adalah saatnya 
eksperimentasi dalam sirkuit seni India 
menjadi populer. Hingga beberapa saat 
yang lalu, video, animasi, dan grafis 
membentuk seni media baru, tetapi 
kini istilah ini bisa mencakup kisaran 

material. Dan bahwa aliran ini dirayakan oleh semua 
orang dengan jelas mengindikasikan keberhasilan 
kedatangannya. Faktanya, bahkan musem-museum di 
India kini mengubah fokus dari sekadar tempat pameran 

Bahkan museum 
India berubah 

fokus dari 
sekadar menjadi 
tempat pameran 
seni tradisional 

dan bentuk-
bentuk seni

Kolase kertas Sachin George Sebastian, Within
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seni tradisional dan bentuk-bentuk seni. Galeri 
Nasional Seni Modern di New delhi, misalnya, 
baru-baru ini menyelenggarakan ‘Everything 
Is Inside’ (Semuanya Ada Di Dalam), salah satu 
pameran terbesar karya seniman kontemporer 
Subodh Gupta yang telah menarik penonton media 
baru dan membuka pintu untuk banyak seniman 
sehingga secara bebas bereksperimen dan tidak 
terperangkap dalam format dua dimensi.

Salah satu pelopor seni media baru adalah 
Nalini Malani yang karyanya ditampilkan pada 
dua pameran besar di India baru-baru ini. 
Karya-karya Malani dalam dunia mengikisnya 
pertunjukan, teater, wayang, karya multi-proyeksi 
dan video. Salah satu sorotan pameran di Galeri 
Seni Vadehra berjudul Cassandra’s Gift adalah 
versi proyeksi saluran tunggal dari In Search of 
Vanished Blood, di mana puisi Faiz Ahmad Faiz 
masuk dalam percakapan dengan tulisan-tulisan 
Samuel Beckett, Heiner Muller dan Mahashweta 
Devi yang bicara tentang kekerasan yang terus-
menerus mengelilingi kita.

Baru-baru ini, London’s Tate Modern Gallery 
berkolaborasi dengan Khoj Studios untuk 
mengadakan acara berjudul Word. Sound. 
Power. Khoj selalu memupuk seni eksperimental 
dan konseptual dan acara ini memamerkan 
berbagai bentuk seni digital seperti video dan seni 
suara yang tidak berbeda. Mithu Sen, misalnya, 
menggunakan baik teks dan pertunjukan untuk 
menciptakan buku fiksi atau semacamnya, atau 
sesuatu yang melampaui bahasa. Video-video 
Pallavi Paul, Nayi Kheti dan Shabdkosh yang 
berbasis di Delhi adalah pertukaran dialog antara 
penyair Spanyol Federico Garcia Lorca dan 
penyair Amerika Jack Spicer. Dialog tersebut 
diselingi dengan foto-foto Delhi dan penyair 
politis India ‘Vidrohi’.

Seni suara, sebenarnya, muncul sebagai salah satu 
tren utama dalam media baru. Salah satu proyek 
yang paling banyak dibicarakan di Pameran Seni 
India adalah Listen Up, pameran suara publik yang 
menggunakan platform digital aplikasi ponsel. 
Orang-orang dapat mendengarkan suara-suara 
dan percakapan berbeda yang dibuat dan dihasilkan 
oleh seniman-seniman India dan internasional. 
Nobina Gupta yang bertempat di Kolkata telah 
memiliki banyak pengikut untuk karya-karya 
berbasis suaranya. Untuk instalasinya, Kalpataru, Atas: Ray oleh Subodh Gupta Bawah: Svayambh oleh Anish Kapoor
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dia menggunakan suara air terjun, kicauan burung, suara 
koin beradu dan suara-suara bising konstruksi untuk 
membuat orang-orang sensitif terhadap bahaya yang 
ditimbulkan manusia pada bumi. 

Kothamachu bekerja pada proyek suara seni publik 
dan akan menggunakan tablet dan aplikasi berbasis 
web untuk merekam potongan-potongan audio dan 
narasi dari orang-orang Bengaluru 
yang juga secara langsung diunggah di 
internet. “Media baru memungkinkan 
para seniman untuk menyuarakan 
keprihatinan pribadi mereka dalam 
bahasa dunia saat ini,” ungkap direktur 
Gallery Espace, Renu Modi yang baru-
baru ini memamerkan karya seniman 
Tanmoy Samanta yang menampilkan 
buku-buku daur ulang. Memang 
demikian, seperti yang dibuktikan oleh 
karya terbaru Suchitra Gahlot yang 
berusia 36 tahun, Shut Up, Internet! 
Yang dipamerkan di New Delhi oleh Shrine Empire 
Gallery. Ini adalah instalasi dari 60 template yang berisi 
40.000 surat tertanggal sejak tahun 1995 yang telah 
disobek-sobek. Di dalam setiap template, sobekan-
sobekan kertas terbang menuju turbulensi terkendali.

“Kekacauan sendiri ini adalah refleksi dari perjuangan 
saya dengan kehidupan digital. Ini adalah satu-satunya 
media untuk menunjukkan potongan-potongan email 
saya sendiri yang sudah mencapai tujuannya,” ujar 
Gahlot. Kertas, sebenarnya, telah digunakan oleh 

seniman muda lainnya untuk keuntungan besar. Sachin 
George Sebastian yang tinggal di Delhi telah bekerja 
dengan kertas selama lima tahun terakhir, menjelajahi 
bentuknya baik secara visual maupun struktural. 
“Butuh waktu beberapa tahun untuk membuat struktur 
kertas berdiri dan menutup dengan baik. Saya terus 
menggunting kertas dan menggantung hasilnya di 

dinding di mana pun saya tinggal,” katanya. 
Dalam salah karya terbarunya, Sebastian 
menggunakan tumpukan koran untuk 
menciptakan koneksi antara karya seni 
berbasis teks dan kertas.

Faktanya, obyek-obyek vintage telah 
menjadi sumber gagasan yang kuat. Seniman 
berbasis di New York Samanta Batra Mehta 
membawa bunga rampai obyek-obyek 
antik untuk The Other Side of Time, debut 
pameran solonya di India, dan menciptakan 
aura era yang telah berlalu sekalipun dalam 
bahasa kontemporer. Pada dinding biru tua 

terdapat kumpulan kartu pos yang tersusun rapi dari 
kota kecil dan provinsi-provinsi di India kolonial, 
buku-buku antik berjajar dengan tanaman-tanaman 
plastik dari Cina dan Thailand, peta-peta asli dari 
tahun 1800-an dan awal 1900-an yang digulung 
dalam botol-botol antik, potongan kertas dekoratif 
dalam cetakan sepatu vintage, semuanya dari koleksi 
pribadi Batra Mehta. Seperti daftar material pada 
ayam jantan Mehta, kemungkinan perkembangan 
media baru juga tak ada habisnya.

Seni suara telah 
muncul sebagai 

tren utama 
dalam media 
modern dan 

termasuk yang 
paling banyak 
dibicarakan di 
Pameran Seni 

India

Kiri Bawah: Shut Up, Internet! oleh Suchitra Gahlot; Kanan: Gambar pertunjukan Life Line (Garis Kehidupan) pada tanah liat basah oleh Anindita Dutta
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perjamuan
Doa dan
Seiring waktu, terjadi perubahan dalam cara rakyat India merayakan 
Lent, Jumat Agung dan Paskah. Tetapi keimanan, ketulusan dan 
pertalian kekeluargaan tetap menjadi inti dari semua perayaan

Oleh    Safrina Nishad

Festival India adalah kesempatan untuk 
makan-makan atau puasa, atau kadang 
keduanya. Dalam periode Lent, 
misalnya, umat Kristen (juga non-

Kristen) melakukan puasa sabbat  40 hari dan 
mengakhirinya dengan perjamuan besar. Tetapi 
itu bukan satu-satunya yang disimbolkan Lent. 
Setiap hari menandai peringatan kesyukuran.

Mardi Gras atau Selasa Pancake memainkan 
peran penting dalam persiapan Lent. Diketahui 
bahwa anak-anak memakan pancake dan 
kari babi buatan nenek mereka dengan rakus 
sehari sebelum puasa dimulai, untuk persiapan. 
Sebagai jamuan persiapan, hidangan ini 
membuat semua orang siap untuk menghadapi 
bulan kesederhanaan. Tak heran, hari itu sering 
disebut juga dengan Selasa Gemuk.

Lent

Rabu Abu adalah hari kekhidmatan dan doa 
yang menandai hari pertama musim Lenten. 
Daun-daun palem sakral dari Minggu Palem 
tahun lalu dibakar dan digiling menjadi serbuk 
dan disimpan untuk hari itu. Orang-orang India 
di seluruh negeri menerima salib berdebu di 
dahi mereka dari pendeta sebagai pengingat 
moralitas dan dukacita manusia. Selama musim 
Lent, banyak orang di seluruh India, apa pun 
kasta atau kepercayaannya, mengabaikan 
kesenangan dunia sebagai bentuk penyesalan. 
Tiga pengorbanan yang paling populer adalah 

BUDAYA
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daging, alkohol dan hidangan penutup. Tindakan lain 
yang dikorbankan orang bisa termasuk menonton 
televisi, berpesta dan bahkan jejaring sosial. Uang yang 
dihemat dari pantangan ini didonasikan ke badan amal.

Minggu Palem, Minggu terakhir sebelum Paskah, 
dihabiskan dengan mengumpulkan daun-daun palem 
yang diberkati gereja dan menghiasi rumah dengan 
salib-salib buatan tangan. Kamis Putih, 
dirayakan sebagai Pesaha Yasashchya 
di negara bagian Kerala di India untuk 
mengenang Perjamuan Terakhir. 
Gereja-gereja mengajakan upacara 
sederhana di mana Kardinal mencuci 
kaki 12 orang yang setia datang ke 
gereja.

Tradisi menarik yang dilaksanakan 
oleh keluarga-keluarga di India Selatan 
adalah peragaan ulang Perjamuan 
Terakhir. Perjamuan menampilkan 
pesaha paal (susu paskah), campuran manisan dengan 
gula merah, susu dan santan dan dihidangkan dengan 
indri appams (corong). Sebagian juga menghidangkan 
sedikit pisang yang baru matang dan manisan untuk 
menambah lapisan rasa lainnya. Tapi sebelum melahap 
hidangan ini, akan dibacakan kisah Perjamuan Terakhir 
dari Injil. Kepala keluarga lalu mengambil peran Yesus 
dan mencelupkan appam ke dalam hidangan bersusu 
dan memberikannya ke semua orang di atas meja. Dan 
seandainya tidak cukup untuk semuanya, roti salib 
dihidangkan di sekeliling meja. Sebagai perjamuan, 
acara ini membuat semua orang siap untuk hari yang 
akan datang.

Jumat Agung

Hari ketika Yesus Kristus disalib, himne dinyanyikan, 
doa dibacakan dan prosesi dilangsungkan untuk 
pemakaman patung-patung di berbagai tempat di 

India. Orang-orang berpuasa sepanjang hari atau 
sampai siang. Biasanya mereka berbuka puasa dengan 
hidangan sederhana tanpa variasi daging, tetapi hanya 
memakan nasi yang merupakan makanan pokok. 
Warga Mangalore dari Karnataka berbuka puasa 
dengan khichdi lunak (nasi dan lentil). Sebagian warga 
Malayale dari Kerala memanjakan diri mereka dengan 
kari kacang merah tingan dan sebagian lainnya dengan 
gram hijau, tapi mereka semua mengkombinasikannya 
dengan bubur nasi merah. Warga Maharastra di barat 
India memberi nutrisi untuk diri mereka dengan 
dal, sayur dan nasi – sesuatu yang esensial yang 
ada hingga ke Utara. Warga Tamil biasanya tetap 
dengan khichdi versi India Selatan, yang secara lokal 
dikenal dengan Pongal, dengan olesan butiran kelapa 
chutney. Beberapa penganut melangkah lebih jauh dan 
meminum segelas jus labu pahit untuk memahami rasa 
sakit yang dialami Yesus.

Minggu Paskah

Hari terakhir Minggu Suci, atau Minggu Paskah 
adalah hari perayaan lengkap, ikatan 
keluarga dan jamuan makanan. Perayaan 
ini dimulai dengan misa tengah malam 
pada hari Sabtu, diikuti dengan persiapan 
sepanjang malam untuk pagi harinya. 
Budaya yang berbeda merayakan hari 
yang penuh kegembiraan ini dengan cara-
cara yang berbeda, tetapi semua orang 
merayakannya bersama-sama dalam 
kebahagiaan. Sebagian menikmati bebek 
panggang ala keluarga dan lainnya pergi 

berlibur sekeluarga. Anak-anak memiliki kesenangan 
mereka sendiri: Sebagian mengumpulkan kulit telur 
dan menggali kreativitas mereka dengan melukis 
kreasi pola-pola di atasnya dan lainnya bermain petak 
umpet sekitar rumah untuk mencari telur-telur paskah 
yang disembunyikan.

Salah satu 
tradisi menarik 
yang dirayakan 
di India selatan 

adalah peragaan 
kembali 

Perjamuan 
Terakhir

Bebek panggang adalah bagian dari hidangan Paskah
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kesukuan
Tanda supremasi

Seiring kian populernya tato di India jaman sekarang, berikut 
pandangan gaya kuno yang dipraktikkan oleh suku pemburu Nagaland

Oleh    Sumantha Rathore

BUDAYA

IND IA  P E R S P E C T I V E S    8 4     M a r e t - a p r i l  2 0 1 4

Semakin banyak tato seorang pemburu kepala, 
maka dia akan semakin dihormati

IP Book_March-April'14_Indonesian.indb   84 11/03/14   5:14 PM



Bersamaan dengan pertumbuhan populasi 
manusia menggunakan seni tinta,  juga 
tumbuhnya jumlah pemakaian tato klise 
di India, yang mana banyak di antaranya 
adalah salinan yang cukup jelas. Tetapi 

tetap ada beberapa seniman yang masih percaya 
akan pentingnya melestarikan kekayaan warisan 
budaya India. Salah satu ‘pembuat tato’ 
seperti ini adalah Moranngam Khaling, 
yang juga dikenal sebagai Mo Naga. 
Sekolahnya terletak di dekat studio tato, 
yang dibuka pada Desember 2012 dan 
berlokasi di Guwahati, Assam, India. 
Dia memasang harga sekitar Rs 120 ribu 
untuk kursus selama 10 minggu.

Lulusan Teknologi Mode Institut 
Nasional (NIFT) ini mungkin telah 
berpindah ke New Delhi di India, tetapi 
dia sering berinteraksi dengan suku-
suku kepala pemburu yang tersebar di 
wilayah utara negara ini untuk menggali 
lebih dalam tentang gaya tato kesukuan. Menurut 
legenda, para pemburu kepala biasa membunuh 
manusia dan membawa pulang kepala mereka 
sebagai tropi. Para barbar akan menggantung kepala 
itu di luar pondok mereka untuk memperlihatkan 
supremasi mereka dari orang lain di klan itu. Para 
pemburu kepala juga akan mengukir tato di dada 
mereka sebagai tanda untuk menyimbolkan jiwa-
jiwa orang yang mati tersebut. Tato-tato ini terutama 
adalah desain geometris, titik-titik, garis dan bintik. 
Tetapi kesimpulannya cukup sederhana – semakin 
banyak jumlah tato yang ada, maka orang tersebut 
akan semakin dihormati. Para wanita di suku tersebut 
juga memakai seni ini, tetapi bagi mereka tato ini 
menyimbolkan arti yang berbeda – tato yang dibuat 

pada wanita-wanita suku ini menandai berbagai 
tahap kehidupan seperti usia dan pernikahan.

Meskipun suku pemburu kepala masih ada 
sampai saat ini, namun pemburuan kepala telah 
dilarang sejak tahun 1960-an. “Walaupun mereka 
tidak memburu manusia lagi karena hukum sudah 
melarang, tapi, ya, sekali saat bulan biru, mereka 

memburu banteng atau hewan besar 
lainnya untuk  semangat mereka,” kata 
seniman tato itu. Juga, kebanyakan pria 
suku itu telah menganut agama Kristen 
sekarang, dimana hukum membunuh 
orang adalah dosa besar.

Bukankah menyeramkan 
berhubungan dengan suku semacam 
itu? “Mereka tidak senang mereka 
telah kehilangan budaya mereka 
akibat larangan itu. Itu bisa terjadi 
pada siapa saja. Bayangkan, suatu hari 
anda bangun dan diberi tahu bahwa 
setiap tradisi yang anda dan leluhur 

anda tumbuh bersamanya tiba-tiba menjadi 
ilegal. Jadi, mereka memandang setiap orang luar 
dengan tatapan curiga 
dan tidak mudah 
berinteraksi dengan 
mereka. Saya sendiri 
seorang Naga, jadi 
mereka terhubung 
dengan saya. Tetapi, 
tetap saja mereka 
tidak mengungkap 
banyak tentang budaya 
mereka dan ini adalah 
proses mengumpulkan 
pengetahuan,” katanya.

Para pemburu 
kepala akan 

mengukir 
tato di dada 
mereka yang 

menyimbolkan 
jiwa-jiwa orang 

yang mati 
tersebut
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Merah
Misi Planet

Mangalyaan atau Orbiter Mars, pesawat luar angkasa antar-planet 
pertama India, baru-baru ini menyelesaikan perjalanan yang sukses 
100 hari ke planet merah

Oleh     Pallavi Thakur Bose

(Sisipan) Kiri: Orbiter Mars
Atas: Sebuah foto yang diambil dari ruang angkasa

TONGGAK
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Ketika Rusia meluncurkan Sputnik 
I, satelit bumi artifisial pertama di 
ruang angkasa pada 1957, kabar itu 
mengagetkan dunia dan memicu 
persaingan ruang angkasa di antara 

negara-negara maju. India, negara yang relatif muda 
saat itu, mengambil langkah pertama memasuki 
bidang eksplorasi ruang angkasa dengan membuat 
Organisasi Riset Ruang Angkasa India (ISRO) pada 
tahun 1969. Dr Vikram Sarabhai, bapak program 
ruang angkasa India, meyakinkan pemerintah 
untuk “tidak berkompetisi dengan dunia tapi jangan 
hanya tinggal menjadi yang kedua dari negara 
mana pun” dalam riset ruang angkasa. Hasilnya, 
kita menyaksikan ISRO mencapai berbagai 
prestasi, dimulai dengan satelit pertama negara itu, 
Aryabhatta, pada tahun 1975, hingga peluncuran 
terkini, Misi Orbiter Mars atau Mangalyaan pada 
tahun 2013, yang baru-baru ini 
mengelilingi Mars.

Mangalyaan adalah pesawat 
luar angkasa antar-planet 
pertama India dan baru-baru ini 
sukses menyelesaikan perjalanan 
100 hari ke planet merah. 
Diluncurkan pada 5 November 
2013 oleh PSLV-C25 pukul 14.38 
dari Pusat Ruang Angkasa Satish 
Dhawan di Sriharikota, pesawat 
ruang angkasa itu telah menempuh sekitar 190 km 
pada 12 Februari tahun ini, semuanya dalam 100 
hari. Perjalanan ini, meski dikatakan perjalanan 
yang panjang di mana pesawat ruang angkasa 
diperkirakan menempuh perjalanan sekitar 680 
juta km dalam 210 hari, sejauh ini berjalan lancar.  

Stasiun Telemetri ISRO di bumi, Jaringan 
Komando dan Pelacakan (ISTRAC) secara terus-
menerus memonitor dari Byalalu di lingkar luar 
Bengaluru. Dan Orbiter ini dijadwalkan mendapat 
beberapa perbaikan karena pesawat itu meliput 
490 juta km sisanya menggunakan sistem propulsi 
yang telah disiapkan sebelumnya.

Ketika Manuver Perbaikan Trajektori pertama 

(TCM) dilaksanakan pada 11 Desember, ISRO 
mengeluarkan pernyataan sebagai berikut: 
“Trajektori ruang angkasa, sampai hari ini, sesuaai 
dengan apa yang diharapkan.”

Tiga operasi TCM lagi akan dilaksanakan 
pada April, Agustus dan September tahun ini. 
Berikutnya setelah enam orbit bermanuver 
mengelilingi bumi setelah peluncuran itu, 
manuver Trans Mars Injection (TMI) pada 11 
Desember 2013, memberikan dorongan penuh 
yang positif kepada kru ruang angkasa untuk 
memulai perjalanannya ke Mars, dalam orbit 
helio-sentris.

“Parameter kesehatan dari semua muatan 
normal dan pesawat ruang angkasa, saat ini, pada 
jarak radio 16 juta km, menyebabkan tertundanya 
komunikasi satu arah sekitar 55 detik. Kelima 
instrumen pada Orbiter Mars dinyalakan untuk 

dites dan ternyata bekerja dengan 
baik pada 6 Februari. Pesawat 
ruang angkasa itu diharapkan dapat 
memasuki Orbit Mars pada 24 
September tahun ini,” kata direktur 
PRO ISRO Devi Prasad Karnik.

Dia juga menambahkan bahwa 
tahun 2013 adalah tahun yang 
luar biasa bagi program ruang 
angkasa India, karena ISRO berhasil 
meluncurkan tiga Kendaraan Luncur 

Satelit Polar (PSLV), di mana Mangalyaan adalah 
misi antar planet pertama negara itu. Itu adalah 
peluncuran misi ISRO ke-25 dan ke-24 yang 
berhasil secara berturut-turut.

Sementara tujuan Mangalyaan adalah 
memperlihatkan sistem peluncuran roket India, 
kemampuan pembuatan dan pengoperasian 
pesawat ruang angkasa, manajemen, desain 
dan operasi misi antar planet. Pesawat ruang 
angkasa itu juga memiliki tujuan kedua; untuk 
mengeksplorasi morfologi, mineralogi, fitur 
permukaan dan atmosfer Mars pada Planet Merah 
dengan menggunakan instrumen ilimiah asli 
buatan sendiri.

Pesawat 
ruang angkasa 

diselesaikan 
dengan biaya 

sekitar 190 juta km 
pada 12 Februari 

tahun ini
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Kini berusia 93 tahun, Ahmed Ali masih mempraktikkan fotografi dan mengunjungi studionya secara rutin

PERCAKAPAN
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Bagaimana saya bisa melupakan sore 
hari pada tahun 1968 ketika pria 
muda yang tinggi itu memasuki 
Studio Palace Court di Jalan Kyd 
Kalkuta (kini Kolkata) dan bertanya 

apa saya bisa membuatkan portofolionya? 
Dia juga bertanya apa saya bisa mendapatkan 
penugasan modeling karena saya berhubungan 
dengan beberapa agensi periklanan. Saya tidak 
saja membuatkan portofolionya, 
tapi juga menyarankan agar dia 
pindah ke Mumbai karena peluang 
modeling di Kolkata sangat terbatas 
saat itu. Saya juga memberinya 
surat referensi yang membantunya 
mendapatkan beberapa peran di 
industri perfilman Hindi,”kenang 
Ahmed Ali, fotografer legendaris, 
tentang pertemuan pertamanya 
dengan bintang film terkenal India 
Amitabh Bachchan yang saat itu 
bekerja pada firma pialang kargo, 
Bird & Co. di Kolkata.

Bukan hanya Bachchan, Ali juga pernah 
memotret wajah-wajah terkenal nasional 
dan internasional seperti Perdana Menteri 
India pertama Pt Jawaharlal Nehru, Gubernur 
pertama Pakistan Jenderal Mohammed Ali 
Jinnah, penyanyi latar terkenal India Lata 
Mangeshkar, Ratu Elizabeth dari Inggris, salah 
satu pria pertama yang mencapai Gn. Everest 

Tenzing Norgay, sutradara film terkenal India 
dan salah satu bintang terhebat dalam dunia 
perfilman Satyajit Ray…    Daftarnya tak ada 
habisnya. Dianggap sebagai master di antara para 
fotografer, Ali kini berusia 93 tahun, tapi usia 
tidak memudarkan gairahnya untuk seni yang 
dia pilih ketika dia masih berusia 11 tahun. Dia 
masih suka memotret “wanita cantik berbusana 
India” seperti yang dia lakukan bertahun-tahun 

yang lalu ketika dia masih bersosok 
pemuda tinggi berusia 20-tahunan 
dan memotret wanita-wanita 
Anglo-India berbusana tradisional 
India.

Ali masih dengan semangatnya 
berbicara tentang kamera seperti 
saat pertama kali dia meminta 
orang tuanya untuk memberinya 
kamera. “Saya akan pergi ke sekolah 
asrama Bishop Westcott di Ranchi 
ketika orang tua saya bertanya 
apa yang saya inginkan sebagai 
hadiah perpisahan. Saya meminta 

kamera Agfa 6x9 cm dan mendapatkannya. 
Ibu saya Nellie Saxby, seorang wanita Inggris, 
mendorong saya ke fotografi dan membelikan 
kamera superior dua tahun kemudian, sehingga 
saya beralih ke pembesar,” kenang Ali, yang 
juga anggota pendiri Perhimpunan Fotografi 
Kalkuta. Dengan ini dimulailah perjalanan Ali 
ke dunia fotografi. 

Ali telah menjadi 
saksi akan 

perubahan dunia 
fotografi, dari 

kamera boks di 
tahun 1930-an 

hingga ke kamera 
digital dan 

kamera di ponsel 
kita saat ini

wanita cantik’
‘Saya senang memotret

Bapak fotografi India, Ahmed Ali, bicara tentang kariernya yang 
berusia delapan dekade dan bagaimana orang tuanya mendorongnya 
untuk menekuni dunia pemotretan ketika usianya baru 11 tahun

Oleh    Rajkumari T
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Ali adalah saksi perubahan dunia fotografi, dari 
kamera boks di tahun 1930-an hingga ke kamera digital 
sekarang ini. Dia juga telah menyaksikan perubahan 
teknik fotografi dari saat ketika bubuk lampu ditebar 
dan dinyalakan dengan obor hingga saat ini ketika kita 
punya kamera di ponsel kita.

“Untuk memulainya, saya mulai  memotret beberapa 
bangunan dan kemudian, untuk mendapatkan uang 
tambahan, saya memotret foto-foto teman-teman 
pelajar. Fotografi adalah sesuatu yang mahal di zaman 
itu. Membeli rol film, mencuci dan mencetaknya butuh 
biaya besar. Meski saya mendapat uang saku Rs 5 sebulan, 
itu kurang jika harus digunakan untuk memperdalam 
hobi ini,” katanya. Ali muda begitu 
terobsesi dengan fotografi hingga 
dia mencuci rol-rol filmnya setelah 
lampu-lampu asramanya dimatikan. 
“Saat menyaksikan kegemaran saya 
dalam fotografi, kepala sekolah kami 
mengizinkan saya menggunakan 
kamar kecil yang saya ubah menjadi 
laboratorium untuk mencuci dan 
mencetak. Saat saya selesai sekolah 
pada 1937, saya sudah cukup terkenal.”

Dalam jangka waktu pendek setelah dia selesai 
sekolah, Ali bermain-main dengan ide  untuk 
bergabung di sekolah teknik atau seni tapi memikirkan 
panjangnya durasi kursus itu (lima tahun) membuatnya 
mundur. “Saya terlalu mencintai fotografi untuk bisa 
melakukan hal lain. Jadi mengingat nasihat orang 
tua saya, saya segera terjun ke dunia fotografi. Dari 
memotret keluarga-keluarga Inggris hingga fotografi 
industri untuk iklan, saya terus bergerak dari satu 
aliran ke aliran lainnya, berek splorasi dan mendapat 
pengalaman berharga dalam prosesnya. Ketika India, 

diambang pembebasan diri dari cengkeraman Inggris, 
sedang dalam proses mendirikan industri, itu adalah 
saat dimana diperlukan iklan-iklan dan katalog-iklan 
untuk memasarkan produk-produk yang dibuat. 
Semua ini menciptakan peluang besar dan saya 
terjun ke dalamnya,” tutur Ali yang terlibat dalam 
kampanye iklan Coca-Cola pertama di India di mana 
dia memotret wanita Bengali berbusana sari sedang 
memegang botol minuman ringan itu.

Ali juga dikenal akan proyek-proyek fotografinya 
mengenai suku-suku di Bastar, di negara bagian 
Chhattisgarh. Teman dekatnya, George Munro, 
membujuk Ali untuk menemaninya ke Naraynpur 

di Bastar di mana dia akan bertugas.   
Kemudian, karya Ali tentang suku-
suku Bastar terwujud dalam bentuk 
buku ilustrasi tebal, Bastar: Warisan 
yang Hilang, yang dibawa oleh 
putrinya yang juga sama terkenalnya, 
aktor dan aktivis sosial India, Nafisa 
Ali. Begitu terpesonanya fotografer 
handal ini pada keindahan alam Bastar 
sehingga dia mulai rutin mengunjungi 

tempat itu setahun sekali. “Ide di belakang menangkap 
kehidupan, adat, artefak dan tradisi masyarakat Bastar 
adalah dengan merekamnya sebelum mereka hilang 
seperti singa-singa yang pernah mengaum di wilayah 
itu dalam jumlah besar,” kata Ali.

Bahkan saat ini, hamper setiap hari Ali mengunjungi 
studionya di pusat kota Kolkata di Bengal Barat dari 
salah satu rumahnya di Hindustan Park. Mengenai 
banyak perubahan-perubahan dalam bidang fotografi, 
sang master bereaksi secara halus, “Perubahan adalah 
kebutuhan, tapi saya lebih suka melakukannya dengan 
cara saya sendiri.”

Ali muda begitu 
terobsesi dengan 

fotografi hingga dia 
mencuci rol-rol filmnya 

setelah lampu-lampu 
asramanya dimatikan
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