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FESTIVAL YOGA GLOBAL
Dengan lebih dari 700 peserta dari 
51 negara-negara plus, Festival 
Yoga Internasional adalah satu dari 
pertemuan yoga global terbesar. 
Perayaan ini akan menyertakan kelas-
kelas dan diskusi-diskusi oleh guru-
guru yoga kelas dunia.

KAPAN: sedang berlangsung hingga 
tanggal 7 Maret
DIMANA: Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh, Uttarakhand

PERAYAAN WARNA-WARNI
Shigmo, perayaan Holi versi Goan, 
adalah perayaan musim semi terbesar 
di negara ini. Dengan dekorasi yang 
terang, bernyanyi dan menari, perayaan 
ini meliputi prosesi jalan besar dengan 
hiasan yang melukiskan pemandangan 
Mahabharata dan Ramayana.

KAPAN: 6-21 Maret
DIMANA: Goa

INDIA PERSPECTIVES KINI 
TERSEDIA DALAM BAHASA CINA
India Perspectives kini akan diterbitkan 
dalam 15 bahasa, bahasa Cina merupakan 
bahasa tambahan terbaru dalam daftar 
bahasa yang meliputi bahasa Arab, Italia, 
Jerman, Perancis, Bahasa Indonesia… Isu 
perdana  diterbitkan pada awal tahun ini 
dalam bahasa Cina. 

THRISSUR POORAM
Festival ini dirayakan di Kuil 
Vadakkumnatha setiap tahun 
pada hari ‘Pooram’ dalam kalender 
Malayalam. Ada kembang api, 
musik dan gajah hias. Perayaan ini 
berlanjut hingga malam hari.

KAPAN: 29 April
DIMANA: Thrissur, Kerala

KARNAVAL MUSIM SEMI SIKKIM
Karnaval lima hari ini digelar untuk 
menyambut datangnya musim semi. 
Pertunjukkan bunga-bunga yang 
menampilkan bunga-bunga populer 
Sikkim yang bermekaran, program 
budaya, pameran, perayaan makanan 
lokal dan safari yak juga diselenggarakan.

KAPAN: 11-15 May
DIMANA: Gangtok, Sikkim

FOLK DAN FLAMENCO
Perayaan Flamenco dan Gypsy, sebuah 
perayaan musik tiga hari terhebat, 
mempromosikan hubungan antara musisi 
tradisional Rajasthani dan flamenco 
internasional dan artis gypsy yang 
berkolaborasi untuk menciptakan musik.

KAPAN: 3-5 April
DIMANA: Benteng Mehrangarh,
Jodhpur, Rajasthan

BUNGA RAMPAI
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Inisiatif dari Pemerintah India Digital India sedang mengambil bentuk konkret seiring berjalannya 
hari. Kami mencoba melihat kemajuan upaya ini yang berencana untuk mengintegrasi dan 
mensinkronasikan semua inovasi digital untuk memastikan pelaksanaan yang tepat waktu 
dengan dampak maksimum bagi masa depan yang lebih baik. India meraih pencapaian lainnya 
juga. Kehormatan IRCON, Kereta api Yal Devi yang ikonik antara Kolombo dan Jaffna kembali 
melanjutkan pelayanannya setelah 25 tahun. Sementara itu, teleskop dengan ketinggian altitude 
tertinggi di dunia telah dipasang di Ladakh. Tahun 2015 dimulai dalam sebuah catatan tinggi 
dengan Mr Barrack Obama yang menjadi presiden AS pertama yang mendapat kehormatan pada 
perayaan Hari Kemerdekaan sebagai tamu utama. “Pemberdayaan Perempuan” merupakan temanya 
dan seluruh kontigen perempuan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara 
berbaris di parade tersebut – inisiatif perdana.

Pada Hari Wanita Internasional tanggal 8 Maret, kami meninjau ulang kenyataan bahwa 11.6 
persen pilot di India adalah wanita, jumlah angka yang jauh tiga persen di atas angka rata-rata 
global. Mengamati Hari Warisan Dunia, kami menampilkan kereta api arsitektural di utara Gujarat 
dengan konstruksi estetis lagi praktis abad ke-11 dan ke-12 dan Arc Heritage yang meliputi Agra, 
Lucknow dan Varanasi di Uttar Pradesh, semua menjadi saksi kemegahan budaya tahun lalu.

Hubungan bilateral kami berada di tempat tertinggi juga. Dengan kunjungan Presiden Federasi 
Rusia Mr Vladimir Putin ke India, kedua negara sedang bergerak menuju kesepakatan yang lebih 
kolaboratif. Hubungan India-Bhutan telah menjadi pilar penting dalam kebijakan Negara Tetangga 
Pertama. Perangko yang diterbitkan untuk merayakan hubungan-hubungan bilateral tersebut 
membentuk subjek dari fitur yang menyenangkan. Dalam catatan yang sama, sebuah perangko dan 
uang koin khusus diterbitkan di Pravasi Bharatiya Divas ke-13 pada bulan Januari untuk merayakan 
Seratus Tahun kepulangan Mahatma Gandhi yang bersejarah ke India dari Afrika Selatan. India 
terus berkembang sebagai sebuah lokasi tujuan pilihan bagi para wisatawan yang pintar dengan 
banyak sekali kesempatan memancing di sungai dan lautnya. Pariwisata anggur meningkat dengan 
kilang-kilang anggur berkualitas yang datang dari berbagai penjuru 
negara ini. Sebuah suguhan visual terdapat di Perayaan Tulip Kashmir 
dengan hamparan mekar bunganya yang berwarna-warni.

Kami meninjau Jai Ho, sebuah inisiatif Diplomasi Publik Kementrian 
Luar Negeri, yang membicarakan tentang kehidupan dari maestro 
musik AR Rahman. Kami juga melihat sisi positif dalam mengadopsi 
Merek Yoga di hidup kita sebagaimana yoga terus memimpin industri 
kebugaran dan kesehatan.

Syed Akbaruddin

Prakata
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Untuk menjembatani kesenjangan yang 
semakin besar antara departemen 
kepemerintahan dan rakyat India 
untuk memastikan pemerintahan yang 

efektif, menjadikan pelayanan pemerintah yang 
tersedia untuk warga negara secara elektronik 
dengan meminimalisir dokumen tulis dan untuk 
mengintegrasi wilayah pedesaan India di bawah 
jaringan berkecepatan tinggi, 
Pemerintah India memulai inisiatif 
Digital India. Program ini terdiri dari 
tiga komponen: infrastruktur digital, 
memberikan pelayanan secara digital 
dan literasi digital, dengan deadline 
proyek pada tahun 2019.

Digital India berencana 
untuk mengintegrasi dan 
mensinkronasikan seluruh inisiatif 
digital, termasuk rencana broadband 
nasional dan kebijakan manufaktur 
domestik, untuk memastikan 
pelaksanaan yang tepat waktu dengan dampak 
maksimum untuk masa depan yang lebih baik. 
Rencana ini akan dipantau langsung oleh panitia 
Perdana Menteri pada Digital India dengan menteri 
keuangan, komunikasi, pembangunan pedesaan, 
pengembangan sumber daya manusia dan 
kesehatan sebagai anggota.

Berbagi visinya untuk Digital India, Perdana 
Menteri pada pidato Kemerdekaan baru-baru ini 
mengutarakan, “Ketika saya berbicara tentang 
Digital India, saya tidak berbicara pada kaum elit. 
Ini untuk penduduk miskin. Anda bisa bayangkan 
bagaimana kualitas pendidikan anak-anak di 
wilayah pedesaan akan dapatkan jika seluruh 
desa di India terhubung dengan konektivitas 

broadband dan jika kita mampu 
untuk memberikan pendidikan 
jarak jauh untuk sekolah-sekolah 
di setiap sudut terpencil di 
pedesaan. Saat ini, adalah teknologi 
informasi yang memiliki potensi 
untuk menghubungkan setiap dan 
masing-masing penduduk negeri 
ini dan itulah mengapa kami ingin 
mewujudkan mantra kesatuan 
dengan bantuan Digital India.”

Inisitatif Digital India diharapkan 
dapat menciptakan 17 juta pekerjaan 

langsung dan 85 juta pekerjaan tak langsung, 
sehingga dapat sangat mengurangi impor 
barang-barang elektronik India. Rencana ini juga 
membidik terciptanya infrastruktur virtual untuk 
menghubungkan setiap warga negara dengan 
internet berkecepatan tinggi dan berbagai macam 
pelayanan, menggunakan sebuah identitas digital 

Pemerintah dari inisiatif India, Digital India berfokus dalam mengubah 
negara ini menjadi sebuah negara ekonomi yang diberdayakan secara 
digital. Tujuan yang lebih besarnya adalah untuk mempersatukan 
India dalam sebuah platform virtual yang umum

Digital India,
Satu India

Digital India 
berencana untuk 

mengintegrasi dan 
mensinkronasikan 

seluruh inisiatif 
digital untuk 
memastikan 

pelaksanaan tepat 
waktu dengan 

dampak maksimum
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Saat ini, adalah teknologi informasi yang memiliki potensi 
untuk menghubungkan setiap dan masing-masing penduduk 
negeri ini dan itulah mengapa kami ingin mewujudkan 
mantra dari kesatuan dengan bantuan dari Digital India.” 

Mr Narendra Modi, Perdana Menteri India
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seumur hidup bersama dengan ponsel, rekening bank 
dan ruang pribadi yang dapat dibagikan untuk publik 
“cloud”. Seluruh informasi akan tersedia secara real time 
pada ponsel dan secara online, dalam bahasa India.

Salah satu rencana utama program ini adalah untuk 
menghubungkan dua ratus lima puluh ribu dewan 
perwakilan desa dengan biaya 270 milyar 
Rupee, yang kemungkinan besar akan 
diselesaikan pada bulan Desember 2016 
dengan infrastruktur informasi nasional 
yang menyediakan pelayanan penting 
e-governance dengan biaya sebesar 
156,86 milyar Rupee. Dana tersebut 
diperkirakan akan tersedia pada bulan 
Maret 2017. Rencana ini bermaksud 
untuk memastikan akses menyeluruh 
dari ponsel ke 42,311 desa pedalaman di 
India pada bulan Juni 2015 dengan biaya 
160 milyar Rupee. Pada akhir bulan Juni 
tahun lalu, jumlah tele-density di India sebesar 75,8 
persen dengan tele-density perkotaan sebesar 146.24 
persen dan tele-density pedesaan tertinggal di belakang 
dengan angka 44.5 persen.

Pada bulan Januari 2015, Idukki di Kerala menjadi 
kabupaten pertama di negara ini yang terhubung 
ke Jaringan Serat Optik Nasional (NOFN), yang 
menghubungkan delapan kantor blok dan 53 gram 

panchayat ke jaringan di bawah rencana yang ambisius. 
Pemerintah berharap dapat mendirikan fasilitas 
pabrikasi semikonduktor dengan biaya sebesar 124,19 
milyar Rupee, 233,47 milyar Rupee dan 140 milyar 
Rupee, masing-masing selama rencana periode ke-
12, 13 dan 14. Rencana ini akan menciptakan pusat 

pengembangan keterampilan untuk 
menghasilkan empat ratus ribu tenga 
kerja bagi sektor elektronik dalam lima 
tahun mendatang dengan biaya sebesar 
5,75 milyar Rupee.

Melalui inisiatif Digital India, rencana-
rencana bertujuan menjaring nol target 
dalam impor pada tahun 2020 melalui 
sejumlah langkah untuk mendorong, 
mempromosikan dan mengembangkan 
fasilitas manufaktur. Dorongan tersebut 
termasuk sebuah skema paket insentif 
khusus yang dimodifikasi, rasionalisasi 

pajak dan akses pasar istimewa, yang memakan biaya 
sebesar 240 milyar Rupee. Inisiatif ini bermaksud untuk 
menciptakan lima fasilitas manufaktur elektronik 
terbaru dalam lima tahun mendatang, dengan biaya 
belanja Pemerintah sebesar 5 milyar Rupee dari 
perkiraan biaya sebesar 15 milyar Rupee.

Dana sebuah pembangunan elektronik mungkin 
ditetapkan untuk menciptakan kekayaan intelektual 

Mengingat 
minimnya 

pengetahuan India 
pada literasi digital, 

Pusat ini telah 
memulai sebuah 

program pendidikan 
komputer dasar 

yang dikenal 
dengan nama Disha

NINE PILLARS OF GROWTH AREAS
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India dalam barang-barang elektronik. Sementara 
itu, mengingat pengetahuan minim India terhadap 
literasi digital, Pusat ini telah memulai sebuah program 
pendidikan komputer dasar, Disha, yang pada awalnya 
mengalokasikan 9,5 milyar Rupee untuk 
mendidik jutaan orang. Dalam tiga 
tahun kedepan, Pemerintah bermaksud 
tidak hanya mendatangkan semua 
departemen seluruh negara secara online 
tetapi juga memastikan penyimpanan 
penting dari sertifikat satu sama lain. 
Pelayanan pengiriman elektronik, 
termasuk bidang kesehatan, pendidikan, 
keamanan, keadilan, inklusi keuangan dan 
informasi bagi para petani, yang dikenal 
dengan istilah e-kranti, bertujuan untuk 
menyediakan konektivitas broadband ke lebih dari 250 
ribu sekolah, termasuk pelayanan wi-fi gratis dan kursus 
online terbuka dalam skala yang besar. Sementara 
itu, e-healthcare bertujuan untuk menjamin akses 

terhadap konsultasi medis online, catatan, persediaan 
dan informasi pasien pan-India. Para petani akan 
mendapatkan akses real time dalam informasi harga, 
bantuan keuangan dan mobile banking. Rencana ini 

akan mencakup sebuah jaringan berbasis 
sistem informasi geografis bagi warga 
negara yang dikenal dengan istilah MyGov.

Perusahaan riset yang berbasis di New 
York, McKinsey telah menyatakan bahwa 
adopsi teknologi di berbagai sektor yang 
didorong oleh inisiatif Digital India dapat 
membantu meningkatkan GDP India 
sebesar 550 milyar Dollar hingga 1 bilyun 
Dollar pada tahun 2025 dan inisiatif ini 
akan memiliki dampak signifikan pada 
adopsi teknologi. McKinsey menunjukkan 

peningkatan dalam adopsi Internet ponsel, teknologi 
cloud, pembayaran digital, identitas digital, Internet 
of Things (IoT), transpotasi cerdas, sistem informasi 
geografis yang maju dan genomika generasi mendatang.

E-healthcare 
bertujuan untuk 

menjamin 
akses terhadap 

konsultasi medis 
online, catatan, 
persediaan dan 

informasi pasien 
pan-India
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Rasa hormat IRCON, Kereta Api Ekspres Yal Devi yang ikonik 
antara Colombo dan Jaffna melanjutkan jalannya sepanjang 339 
km, sekitar 25 tahun setelah perhubungan ini ditunda selama 
puncak perang sipil Sri Lanka

teks  |  Siddharth M Joshi

Kembali  ke rel 
kereta api

Tahun itu adalah tahun 1864 dan 
pemerintah Inggris berada dalam 
masa kepemerintahannya di sub 
benua India. Setelah dikalahkan 

pada Perang Kemerdekaan Pertama di tanah 
India pada tahun 1857, konstruksi rel ini 
dilaksanakan kembali. Jaringan rel kereta 
api di India sudah berkembang, membuat 
perjalanan menjadi lebih mudah. Hasilnya, 
sebuah jaringan yang sama ditiru di Ceylon 
(sekarang Sri Lanka) dan populasi Ceylon 
yang penasaran bersorak untuk kereta api 
Anguru Kaka Wathura Bibi Duwana Yakada 
Yaka (pemakan batu bara, peminum air, 
pelari, setan logam), di tanah mereka. 

Pada bulan Oktober 2014, 150 tahun 
kemudian, ratusan pria dan wanita yang 
lahir pada tahun 1990-an dan tahun-tahun 
selanjutnya, di Provinsi Bagian Utara Sri 
Lanka, menyaksikan si kuda besi ribut ini 
bergerak di rel untuk pertama kali di hidup 
mereka. Kali ini tidak ada tanda-tanda dari 
keraguan yang tampak dalam tepuk tangan 
sebagaimana mereka menyambut Kereta 
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Kereta api ekspres Yal Devi di Palai

Api Ekspres Yal Devi di stasiun kereta api Jaffna. 
Keseluruhan koneksi Provinsi Bagian Utara ini 
telah diputuskan dari ibukota Colombo sebagai 
akibat dari kerusakan besar dari jalur kereta 
dalam perang sipil yang berlangsung 25 tahun 
lamanya. Yal Devi adalah dewi dari Jaffna, juga 
dikenal sebagai ratu dari wilayah 
tersebut. Kereta api ekspres yang 
namanya berasa dari nama dewa.

Provinsi bagian Utara, negara 
Tamil Sri Lanka, dihubungkan 
dengan tanah India oleh mitos Ram 
Setu. Setelah perang ini berakhir 
pada tahun 2009, membangun 
kembali mesin negara yang hancur 
merupakan sebuah tugas penting 
sebuah negara. India mengulurkan 
bantuan dengan menawarkan 
sebuah pinjaman halus sebesar 800 juta Dollar AS 
melalui Bank EXIM India untuk pembangunan 
kembali jalur rel kereta api di wilayah ini. 
Seluruh operasi tersebut ditugaskan untuk 
IRCON Internasional Ltd, sebuah perusahaan 
teknis dan konstruksi milik Pemerintah India. 

Setelah mengerjakan dan menyelesaikan berbagai 
proyek pembangunan yang menantang di India 
dan luar negara (lebih dari 300 di India dan 121 
secara global di 21 negara), IRCON dihadiahkan 
lima kontrak pembangunan di sektor-sektor 
yang berbeda dalam pembangunan rel kereta 

api mulai dari 43 km hingga 90 
km dan 314 km pembuatan sinyal 
dan telekomunikasi sebesar 652 
juta Dollar AS. Pekerjaan ini telah 
dimulai pada bulan Maret 2011. 
Segera, berbagai tantangan akan 
mulai terungkap.

“Selama konflik etnik ini, 
keseluruhan hubungan jalur ini 
ditambang. Proses penambangan 
kembali dilakukan oleh Pemerintah 
Sri Lanka, yang memakan waktu 

yang lama, dan hingga proses tersebut selesai 
pekerjaan ini belum bisa dimulai,” kata seorang 
Pejabat IRCON.

Wilayah ini tidak memiliki fasilitas sipil 
apapun sehingga persiapan untuk 150 insinyur 
dan staff  pendukunga bersama dengan 200 

Ruang lingkup 
kerja IRCON 

mencakup 
formasi kerja; 

konstruksi 
jembatan, 

termasuk balok 
baja jembatan 

dan pemasangan
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operator mesin yang ahli dari India, 2,000 
tenaga kerja lokal melalui sub-kontraktor sulit 
untuk diadakan. Lingkup kerja 
IRCON meliputi formasi kerja; 
pembangunan jembatan (407) 
termasuk balok utama jembatan 
baja; pemasangan 270 km pengukur 
jalur kereta api yang luas termasuk 
pemasokan sub pemberat, rel, 
penyadap, bantalan beton, pemuat 
rel dll. Untuk melaksanakan kontrak 
secara efisien, IRCON mengerahkan 
mesin penggerak beban berat yang 
terdiri dari alat penggali, alat penyeimbang, 
pemadat, tipper dll dan alat berat rel khusus 

(Kiri) Mesin Duomatic, sebuah mesin pembuat jalur (Kanan) Jembatan yang menghubungkan Medawachchi menuju Stasiun Road

Ø     Rekonstruksi sektor Medawachchiya-  
Madhu Road – 43 km

Ø   Rekonstruksi sektor Madhu Road-  
Talai Mannar – 63 km

Ø   Rekonstruksi sektor Omanthai- 
Pallai – 90.50 km

Ø   Rekonstruksi sektor Pallai-Jaffna- 
Kankesanthurai – 56 km

Ø   Sinyal dan telekomunikasi di seluruh 
Provinsi Bagian Utara dari Anuradhapura – 314 km

LIMA KONTRAK YANG DISERAHKAN 
UNTUK IRCON INTERNASIONAL LTD

yang terdiri dari alat las cepat, mesin pemadat, 
pengatur keseimbangan dll. Dengan pembangunan 

dari bangunan dan platform stasiun 
(37), sebagian besar tugas telah 
hampir selesai sebelum waktu yang 
ditentukan. Pembukaan sektor ini 
dari Jaffna menuju Kankesanthurai 
pada awal Januari membuat seluruh 
total keseluruhan dari empat sektor 
ini dibuka untuk lalu lintas sejauh ini. 
Rekonstruksi dari jalur rel kereta api 
ini telah memulihkan konektivitas 
Provinsi Bagian Utara dengan ibukota 

Sri Lanka, memunculkan niat baik dari baik 
IRCON Internasional Ltd dan India.

Rekonstruksi 
jalur rel kereta 

api ini telah 
memulihkan 

konektivitas dari 
Provinsi bagian 

Utara dengan 
Kolombo
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KERJASAMA

Baik India maupun Rusia sedang bergerak maju menuju 
sebuah perjanjian kerjasama yang kemungkinan besar mampu 
meningkatkan proyek utama Perdana Menteri Mr Narendra Modi 
untuk pembangunan ekonomi, Make in India

teks  |  Mayuri Mukherjee

Druzhba-Dosti: Hubungan
yang lebih erat
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KERJASAMA

Tidak harus menjadi pakar kebijakan asing 
untuk menyadari bahwa 2014 adalah 
tahun yang luar biasa bagi diplomasi India 
dengan New Delhi yang menegaskan 

kembali hubungan dengan para tetangga, memperkuat 
hubungan dengan kekuatan dunia dan membuat 
kehadirannya terasa di meja tinggi global. Meskipun 
sulit untuk memastikan mana yang telah berguna, 
tidak ada keraguan tentang fakta bahwa 
kunjungan Presiden Rusia Mr Vladimir 
Putin pada Desember lalu adalah salah satu 
hal yang menguntungkan.

Mr Putin berada di India untuk 
pertemuan bilateral tahunan. Beliau 
bergabung dengan Perdana Menteri 
Mr Narendra Modi untuk menghidupkan 
kembali hubungan India-Rusia dan 
mengantarkannya ke masa depan. 
New Delhi meyakinkan Rusia bahwa 
Moskow akan tetap menjadi mitra 
utamanya sebagaimana kedua negara telah 
menandatangani sejumlah perjanjian di sektor energi, 
pertahanan dan ekonomi.

Salah satu dokumen penting yang diresmikan adalah 
pernyataan visi “Druzhba-Dosti” untuk memandu 
keterlibatan kedua negara selama dekade mendatang 
dan berjanji untuk melipattigakan perdagangan, dari 10 

miliar Dollar AS saat ini menjadi 30 miliar Dollar AS, 
selama periode ini. Pernyataan tersebut terdiri dari 35 
poin yang mana hanya satu yang berhubungan dengan 
kerjasama militer-teknis. Dengan demikian, nilai 
ruang lingkup ini dikonfirmasikan sekali lagi tetapi hal 
ini menyatakan bahwa terdapat beberapa bidang lain 
dimana kerjasama penting dan dapat dikembangkan 
dengan sukses. Sektor utama dari pernyataan ini 

didedikasikan untuk teknologi energi. 
Tahun lalu, unit pertama dari pembangkit 
listrik tenaga nuklir Kudankulam 
diluncurkan. Pada pertemuan tersebut, 
perjanjian ditandatangani pada konstruksi 
unit ketiga dan keempat. Kedua negara 
setuju untuk membangun 12 pembangkit 
listrik tenaga nuklir meskipun Rusia siap 
untuk membangun 25 dari unit tersebut 
di India.

India dan Rusia memiliki hubungan 
yang sudah lama berdiri yang 
membawanya kembali ke era yang berbeda 

ketika negara yang dulunya bernama Uni Soviet ini 
merupakan negara superpower global dan India, sebuah 
negara yang baru bebas dari penjajahan berusaha untuk 
terus membangun. Dari bantuan India membangun 
industri besi dan baja nya yang memungkinkan akses ke 
teknologi mutakhir militer yang beberapa negara lain 

Presiden Federasi Rusia 
Mr Vladimir Putin dan 
Perdana Menteri India 
Mr Narendra Modi sedang 
berinteraksi dengan para 
CEO pada Pertemuan 
Tahunan India-Rusia di New 
Delhi bulan Desember 2014

Kedua pemimpin 
negara ini 

kini sedang 
menyegarkan, 

membentuk 
dan pastinya 

membayangkan 
kembali kontur 
dari hubungan 

India-Rusia
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bersedia untuk berbagi, Rusia secara aktif mendukung 
India dalam susah dan senang.

Seiring waktu berlalu dan geo-politik dari dunia 
mengalami perubahan radikal, India dan Rusia mencari 
mitra lain. Bagaimanapun, kedua negara tetap menjaga 
hubungan yang kuat, dengan kemitraan strategis yang 
diresmikan pada tahun 2000 dan sedang 
ditingkatkan menjadi sebuah Kemitraan 
Strategis Khusus dan Istimewa pada 
tahun 2010 – tetapi setelah itu tidak lagi 
megah, mungkin. Contohnya, bahkan 
ketika kedua negara terus bekerja bersama 
dalam berbagai bidang industri dimana 
mereka telah memiliki hubungan yang 
kuat, seperti pertahanan dan luar angkasa, 
terdapat beberapa terobosan kerjasama 
di bidang baru. Akibatnya, perdagangan 
bilateral, contohnya, bekerja dibawah 
standar potensi selama beberapa tahun.

Pada pertemuan India-Rusia ke-
15, ini adalah hal-hal yang Mr Modi dan Mr Putin 
berusaha untuk perbaiki. Pemimpin kedua negara ini 
kini sedang membentuk dan membayangkan kembali 
kontur hubungan India-Rusia pada abad ke-21. Sebuah 

indikator yang baik dari dinamika yang baru adalah 
partisipasi Mr Putin pada Konferensi Berlian Dunia. 
Rusia merupakan produsen berlian terbesar di dunia 
sementara India adalah pusat pengolahan berlian 
terbesar. Namun, banyak potongan kasar dari berlian 
Rusia masuk ke India melalui Antwerp atau Dubai. 

Selama pertemuan tersebut, kedua 
pemimpin negara tersebut memfasilitasi 
pembentukan hubungan langsung antara 
perusahaan Rusia dan India dalam industri 
berlian, sehingga memberi dorongan yang 
luar biasa bagi perdagangan bilateral.

Berbagai peningkatan diharapkan 
dalam bidang kerjasama pertahanan, 
inti dari hubungan bilateral India-Rusia. 
Membuang model pembeli-penjual yang 
sudah tua, kedua negara bergerak menuju 
sebuah perjanjian yang lebih kolaboratif 
yang akan mencakup, contohnya, 
produsen Rusia yang mendirikan pabrik di 

India untuk memproduksi helikopter militer tercanggih 
Rusia. Ini, pada akhirnya, akan mendongkrak proyek 
utama Perdana Menteri Modi untuk pembangunan 
ekonomi, Make in India.

Kedua pemimpin 
negara tersebut 

memfasilitasi 
pembangunan 
dari jaringan 

langsung antara 
perusahaan Rusia 
dan India dalam 
industri berlian 

selama pertemuan 
tersebut

Para pemimpin pada pembicaraan tingkat tinggi di New Delhi bulan Desember 2014
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Presiden AS Mr Barack Obama melakukan kunjungan tiga hari ke India 
untuk mengadiri perayaan Hari Kemerdekaan India ke-66. Bersama 
dengan sebuah deklarasi bersama dari hubungan persahabatan, ia 
menjanjikan hubungan strategis dan ekonomi yang lebih mendalam

Upaya bersama,
kemajuan untuk semua

Chalein saath saath; bersama-sama 
kita maju. “Menaati Pernyataan 
Visi India-AS ini yang disetujui 
pada bulan September 2014, 

Presiden Obama dan Ibu Negaranya melakukan 
perjalanan ke India pada tanggal 25-27 Januari 
untuk menjadi bagian dari perayaan Hari 
Kemerdekaan ke-66 negara ini pada tanggal 

26 Januari. Mr Obama menjadi presiden AS 
pertama yang menghadiri perayaan Hari 
Kemerdekaan India sebagai tamu utama. Seperti 
kata Perdana Menteri Mr Narendra Modi, “Ini 
merupakan sebuah kersajama global alami. 
Hal ini telah menjadi semakin relevan dalam 
era digital ini. Hubungan ini memerlukan hal 
lebih dalam dunia kita untuk perubahan jauh 



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

(Searah jarum jam dari kiri atas) Mr Barack Obama, 
Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri India 
Mr Narendra Modi berbicara sambil minum teh di Rumah Negara 
Hyderabad; Namaste India; di Rumah Negara Hyderabad; Dalam 
perbincangan di Forum Pertemuan CEO India-AS;  Melambaikan 
tangan kepada msyarakat di Rumah Negara Hyderabad
Halaman depan: Selama interaksi pers bersama
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dan gejolak yang luas. Keberhasilan kerjasama ini penting 
untuk kemajuan kita dan untuk memajukan perdamaian, 
stabilitas dan kemakmuran seluruh dunia.

Selama kunjungan ini, Mr Obama dan Mr Modi 
membuat sebuah Deklarasi Hubungan Persahabatan yang 
menandakan “hubungan alamiah” antara kedua negara. 
“Sanjha Prayaas, Sabka Vikaas (Upaya bersama, Kemajuan 
Untuk Semua)”. Setiap langkah yang kami ambil untuk 
memperkuat hubungan ini adalah sebuah langkah dalam 
membentuk keamanan internasional, perdamaian regional 

dan global, kemakmuran dan stabilitas untuk tahun-tahun 
yang akan datang.

Kedua pemimpin itu juga berjanji untuk meningkatkan 
kerjasama AS-India pada iklim yang menguntungkan 
dan tujuan energi yang bersih. Dari Kerjasama AS-
India menuju Peningkatan Energi Bersih (PACE) yang 
mendukung program untuk pekerjaan teknis dalam 
teknologi yang sedang berkembang, Amerika Serikat 
dan India membuat kemajuan dalam memerangi 
perubahan iklim. Rencana-rencana tersedia bagi AS untuk 
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berinvestasi dalam perdagangan nuklir dan untuk 
memperdalam hubungan pertahanan.

Menurut Presiden Obama, perdagangan antara 
kedua negara meningkat sekitar 60 persen menjadi 
hampir 100 miliar Dollar AS per tahun – sebuah 
rekor yang tinggi. “Kami harus melakukan yang lebih 
baik lagi,” Presiden tersebut mengatakan, berbicara 
dalam Pertemuan Dewan Bisnis AS-India di New 
Delhi. Ia menjanjikan dana sebesar 4 miliar Dollar 
AS dalam investasi dan pinjaman, berusaha untuk 
mewujudkan apa yang ia katakana sebagai “potensi 
yang belum dimanfaatkan” dari kerjasama bisnis dan 
strategis antara negara demokrasi terbesar di dunia.

(Searah jarum jam dari kiri atas) Petugas Angkatan Udara Wanita India; tablo 
Make In India – keduanya berada di parade Hari Kemerdekaan; Mr Obama 
dan Mr Modi selama sesi Mann Ki Baat di Seluruh Radio India dimana 
kedua pemimpin negara ini berbicara tentang berbagai isu termasuk anak 
perempuan dan masa depan mereka; Petugas Angkatan Laut Wanita India di 
parade Hari Kemerdekaan
Halaman depan: (Atas) Perdana Menteri India Mr Narendra Modi, Presiden 
AS Mr Barack Obama dan Ibu Negara AS Ms Michelle Obama melambaikan 
tangan kepada orang banyak (Bawah) Petugas Angkatan Darat Wanita India 
di parade Hari Kemerdekaan
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Hubungan bilateral India-Bhutan merupakan pilar penting dalam Kebijakan 
Negara Tetangga Pertama India

Memajukan hubungan 
persahabatan dan kerjasama

Ketika Perdana Menteri Mr Narendra 
Modi memilih Bhutan untuk menjadi 
tujuan luar negeri pertama musim 
panas lalu, keputusan ini menyisakan 

banyak kejutan. Lagi pula, sebagai sebuah kekuatan 
global yang terkemuka, India memiliki prioritas 
bersaing dan Mr Modi bisa memilih semua 
tujuan global untuk menjadi tujuan luar negeri 
pertamanya. Bahwa ia memilih Bhutan, negara 
tetangga kecil Himalaya India, yang betugas sebagai 
sebuah pernyataan ulang dari hubungan peradaban 

unik kedua negara berbagi dan memberi kesan 
yang kuat dari penekanan Mr Modi pada Kebijakan 
“Negara Tetangga Pertama”.

Menariknya, hubungan India dengan Bhutan 
dipandang melalui prisma Asia Selatan. Untuk itu, 
hubungan bilateral India-Bhutan merupakan roda 
penting pada Kebijakan Negara Tetangga Pertama 
India. Selama perdebatan umum dari sesi ke-69 
pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
Mr Modi telah berkomentar, “Tujuan negara ini 
terkait pada negara tetangganya. Itulah mengapa 

Bhutan menyambut Perdana Menteri India Mr Narendra Modi dengan tangan terbuka
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sebesar 45 milyar Rupee untuk Rencana ke-11 yang 
sedang berlangsung yang mencakup periode antara 
tahun 2013 dan 2018. Selain itu, New Delhi telah 
menjanjikan 5 milyar Rupee bagi rencana stimulus 
ekonomi dan memperpanjang sebuah sebuah kredit 
siaga sebesar 10 milyar Rupee.

Tetapi aspek yang paling penting dalam hubungan 
India dengan Bhutan adalah kemungkinan 

kerjasama dalam sektor tenaga air. India 
sedang membantu Bhutan memanfaatkan 

potensi tenaga air, tepatnya disebut 
sebagai emas putih, dan mengimpor 
kelebihan energi yang dihasilkan 
untuk memenuhi kebutuhan pribadi 
dan dukungan ekonomi Bhutan. Tiga 

proyek tenaga air telah dikembangkan 
dengan bantuan India: tiga sedang 

dibangun; dan tujuh lainnya sedang berada 
dalam perencanaan.

Dalam bidang militer dan keamanan, Angkatan 
Darat India memberikan dukungan materi dan 
pelatihan untuk para tentara di Bhutan dan membantu 
menjaga infrastruktur penting negara itu termasuk 
Bandara Paro. Ini, lagi-lagi, merupakan perjanjian 
yang saling menguntungkan sebagaimana lokasi 
geostrategis Bhutan berhadapan yang berhadapan 
dengan Cina menjadikannya bagian integral bagi 
kepentingan keamanan nasional India.

kepemerintahan saya telah menempatkan prioritas 
yang tinggi dalam memajukan hubungan persahabatan 
dan kerjasama dengan negara-negara tetangganya.”

Rangka kerja kontemporer untuk hubungan 
bilateral ini ditetapkan pada tahun 1949 pada 
Perjanjian India-Bhutan untuk Perdamaian dan 
Persahabatan, yang mana, pada kenyataannya, 
dianggap bahwa Thimphu akan dipandu dalam 
hubungan luarnya oleh saran dari New 
Delhi, sebuah ketentuan signifikan 
yang menggarisbawahi pra posisi 
terkemuka India di Bhutan. 
Khususnya, ketentuan ini dijatuhkan 
dengan kesepakatan bersama ketika 
perjanjian tersebut di ubah pada 
tahun 2007. Pada saat itu, Bhutan telah 
memulai prosesnya dalam untuk terbuka 
kepada dunia dan mengambil langkah 
pertamanya menuju demokrasi. Perjanjian yang 
di ubah itu adalah alat yang penting untuk membawa 
hubungan India-Bhutan kea bad ke-21 dan sejak saat 
itu perjanjian tersebut telah membentuk landasan dari 
salah satu hubungan bilateral terkuat di dunia.

Saat ini, India merupakan mitra komersial dan 
pembangunan terbesar. Kedua negara memiliki 
rezim perdagangan bebas dan India telah secara 
konsisten menyediakan dukungan finansial untuk 
rencana jangka lima tahun Bhutan termasuk dana 

India membantu Bhutan dalam memanfaatkan tenaga airnya
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Jejak arsitektur di wilayah Utara Gujarat menjanjikan konstruksi 
estetik lagi praktis dalam abad ke11 dan ke-12 selama Dinasti Solanki 
termasuk sumur tangga Rani-ki-Vav, sebuah Situs Warisan Dunia

teks  |  Anil Mulchandani

Keajaiban
Solanki Rajputs

SPESIAL HARI WARISAN DUNIA



NORTHERN 
GUJARAT

Banaskantha

Patan
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Sumur tangga tujuh tingkat yang 
besar, Rani-ki-Vav, di wilayah utara 
Gujarat baru-baru dinyatakan sebagai 
salah satu Situs Warisan Dunia, yang 

menjadi pusat perhatian warisan luar biasa 
dari Dinasti Solanki yang mengantar masa 
keemasan bagi arsitektur di Gujarat selama 
abad ke-11 dan ke-12. Orang-orang Solanki 
menghiasi benteng megah di Dabhoi dan 
Jhinjwada dengan pintu gerbang yang dipahat 
dengan indah, beberapa dari candi Hindu 
India seperti Candi Matahari di Modhera 
dan Rudramalaya di Sidhapur serta candi 
indah Jain di Palitana, Girnar, Taranga, 
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Kumbhariyaji dan Mt Abu. Salah satu ciri khas dari 
zaman ini adalah kreasi struktur penahan air seperti 
kund (tangki langkah), vavs (sumur tangga) dan talabs 
(danau) untuk memanfaatkan sumber daya air di 
Gujarat yang terbatas. Sumur tangga itu menyerupai 
istana bawah tanah dengan patung-patung yang indah 
dan balkon ukir tangga mengalir lurus menuju ke 
permukaan air. 

Rani-ki-Vav terletak di Patan di daerah yang 
disebut Anhilawada Patan yang juga merupakan 
ibukota Gujarat selama zaman Solanki Rajput. Sumur 
tangga yang mengesankan ini memiliki sebuah 
struktur raksasa bawah tanah dengan sebuah tangga 
menuju tujuh lantai, tempat perdaratan tertutup yang 
mungkin merupakan tempat istirahat dan berkumpul 
para turis dan penduduk lokal dulunya. Dikatakan 
dibangun pada abad ke-11 oleh Ratu Udaymati, janda 
dari Raja Bhimadeva, sumur tangga ini memiliki 
ratusan struktur batu yang terpahat dengan luar 

(Atas dan kiri) Rani-ki-Vav adalah satu dari sumur 
tangga terbesar di India, dengan tangga tujuh lantai
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biasa di sepanjang dinding menggambarkan avatar 
Wisnu, Dewi Durga dan dewa-dewa lainnya. Bahkan 
menara dan pilar berlapis dihiasi dengan ukiran yang 
menakjubkan.

Beberapa ukiran ini menggambarkan Dewa 
Wisnu yang berbaring di terowongan sumur. Di 
dasar sumur, Dewa Ganesha diukir dalam relung-
relung. Katika anda pergi ke setiap lantai, sumur ini 
akan terasa lebih dingin. Ruang-ruang yang dibangun 
di dinding sumur pasti dulunya menjadi tempat 
bagi para ratu untuk menjauh dari cuaca panas 
dan bersantai. Di dekat sumur tangga ini terdapat 
Sahasralinga Talao, sebuah danau buatan yang 
dikelilingi oleh candi-candi yang terukir dewa Siwa.

Sekitar 40 km dari Patan, Candi Matahari 
Modhera, dibangun pada tahun 1026-
27 SM oleh Bhim Dev Solanki dan 
termasuk di antara peringkat karya 
arsitektur pada zaman itu. Di depan 
candi tersebut terdapat sebuah tanki 
persegi panjang yang besar, Surya 
Kund, yang dikelilingi oleh tangga 
di setiap sisi. Pada tangga tersebut 
terdapat sejumlah candi kecil yang 
membentuk kumpulan di pusat setiap 
sisi. Di belakang tanki berdiri pilar 
yang terukir halus yang mana dulunya 

Candi Matahari Modhera abad ke-11 merupakan sebuah mahakarya arsitektur
(Bawah) Candi Jain abad ke-12 di Taranga

merupakan Torana, sebuah lengkungan yang 
mencakup kolom ukir di pintu masuk candi. Aula 

pintu masuk candi adalah serambi yang 
memiliki 52 pilar dengan dekorasi 
melintang yang mengisahkan cerita dari 
Ramayana dan Mahabharata. Di dalam 
mandapa atau aula pintu masuk yang 
berpilar, 12 aditya diatur di relung-
relung dinding yang menggambarkan 
transformasi matahari di setiap bulan 
– representasi khas dari candi matahari. 
Candi ini diposisikan sehingga cahaya 
matahari terbit selama ekuinoks dapat 
masuk ke pintu untuk menerangi 

Sekitar 40 km 
dari Patan, 

Candi Matahari 
dibangun pada 
tahun 1026-27 
SM oleh Bhim 

Dev Solanki dan 
merupakan sebuah 

mahakarya 
arsitektur
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patung berhiaskan berlian yang saat ini telah 
hilang. Dikatakan bahwa patung ini diambil oleh 
penjajah. Candi ini bukan candi yang hidup. 
Eksterior yang kaya dengan ukiran dewa-dewa 
dan kendaraan mereka, hewan, gadis seksi, 
dekorasi melintang yang kompleks dan beberapa 
patung erotis. Bagian atapnya sudah rusak tetapi 
sisa dari struktur ini diisi dengan patung-patung 
yang mengesankan.

Dari Modhera, anda dapat lanjut menuju 
Vadnagar, sebuah kota penting selama zaman 
Solanki. Landmark yang paling terkenal di 
Vadnagar adalah Torana yang terdiri dari 
sepasang kolom yang diukir penuh yang 
diantaranya meliputi gapura hias yang 
merupakan satu dari pintu gerbang upacara di 
candi abad ke-12 ini. Sekarang dua Torana masih 
ada di Vadnagar. Kota ini sendiri dikelilingi 

Torana abad ke-12 yang kaya akan pahatan di Vadnagar



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

oleh dinding bersejarah dengan ukiran-ukiran 
abad ke-12. Sharmista Talao dianggap sebuah 
contoh tepat dari struktur penahan air zaman 
Solanki sebagaimana sistem penahan air ini terus 
menyediakan air ke Vadnagar, haveli masa lalu 
dengan balkoni ukir pada kurungan 
yang terukir dengan halus. Di dekat 
danau disana terdapat samadhi 
(peringatan) dari Tana dan Riri, dua 
bersaudara yang bernyanyi Rag Malhar 
untuk menyembuhkan Tansen dari 
demam tinggi yang ia derita dimana 
setelah itu ia bernyanyi Deepak Raag 
di persidangan Raja Akbar. Penggalian 
sekitar Vadnagar telah menghasilkan 
sebuah situs Buddha yang mungkin 
adalah kota Anantpur yang dijelaskan 
oleh pendatang Cina Hieun-Tsang sebagai sebuah 
tempat yang kaya dengan wihara. Patung-patung 
Buddha dalam gaya Mathura, mainan dan berbagai 
peralatan juga telah ditemukan.

Dari Vadnagar, jalanan mengarah ke utara 
menuju bukit Taranga. Di atur diantara batu-

batu besar, Candi Ajinatha tertutup oleh sebuah 
dinding yang didirikan oleh Raja Kumarapara yang 
memerintah di abad ke-12. Candi ini besar dan 
terawat dengan baik, dengan ukiran indah dari 
para gadis dan musisi terhias di sepanjang mandapa 

dasar dan utama yang bermahkotakan 
sebuah kerumunan menara shikhara.

Di wilayah Utara Vadnagar, 
komplek Kumbharia Jain terletak 
di pinggiran kota ziarah Ambaji. 
Komplek ini dahulu kala merupakan 
pusat keagamaan penting di Solanki 
Rajput, dengan lima candi yang 
seolah menyaksikan kemuliaannya. 
Dibangun antara tahun 1062 
dan 1134 SM, kelima candi ini 
mempesona dalam kuantitas dan 

kualitas hiasan pahat. Langit-langit melengkung 
dalam lingkaran konsentris, panel pahat dan kolom 
padat akan ukiran menjadi bukti tentang kesenian 
memahat marmer di zaman tersebut, dimana 
candi-candi yang menakjubkan di Dilwara di 
Mt Abu juga dibangun.

Diatur di antara 
batu-batu besar, 
Candi Ajitnatha 

di Taranga 
ditutup oleh 

sebuah dinding 
yang didirikan 

oleh Raja 
Kumarapara

Candi Matahari Modhera memiliki tangki raksasa di halaman depannya
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Selama 12 tahun terakhir, 
Pravasi Bharatiya Divas, 
yang diselenggarakan antara 
tanggal 7-9 Januari, tidak hanya 

membantu dalam jaringan luas di kalangan 
masyarakat India tetapi telah berfungsi sebagai 
platform bagi mereka untuk berbagi pengalaman 
berharga, baik itu bidang ekonomi maupun sosial. 
Acara tiga hari, yang dimulai oleh mantan Perdana 
Menteri Mr Atal Behari Vajpayee pada tahun 2003 
ini, memperingati kontribusi dari para ekspatriat 
dan penduduk India non-residen sebagaimana juga 

membantu dalam mendiskusikan 
inisiatif penting yang terkait dengan 
perdagangan, investasi, emigrasi, 

pendidikan, budaya, kesehatan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Edisi ke-13 dari acara ini, yang digelar 
di Gandhinagar, Gujarat tahun ini, menjadi saksi 
sejumlah terobosan inisiatif termasuk rekor 
pertemuan sekitar 4,000 pengunjung.

Pravasi Bharatiya Divas tahun 2015 menampilkan 
jejak dari Mahatma Gandhi yang berjuang bagi orang-
orang India di Afrika Selatan. Ada dua fitur penting 

Pravasi Bharatiya Divas, sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah India, berfungsi sebagai platform untuk menyorot berbagai 
prestasi dan diskusi masalah menyangkut dengan diaspora India

Dialog dengan 
para ekspatriat
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yang mendefinisikan kembali peran India dengan 
diaspora India. Ini untuk pertama kalinya diadakan 
sesi khusus bagi para ekspatriat muda. Di samping itu, 
terdapat empat sesi interaktif khusus menyangkut isu-
isu perburuhan dan ketenagakerjaan di negara-negara 
Teluk, sesi menyangkut Girmityas, sesi tentang diaspora 

Francophonen dan peran organisasi diaspora India. 
Ide ini bertujuan untuk menyelidiki bidang-bidang ini, 
memahami masalah yang para ekspatriat hadapi dan 
berusaha untuk mencari solusi, serupa ketika Gandhi 
menyelesaikan masalah-masalah India di Afrika Selatan.

Juga, Dandi Kutir, sebuah pameran musium di 
Mahatma Mandir diresmikan oleh Perdana Menteri 
Mr Narendra Modi. Dandi Kutir dijanjikan menjadi 
perkenalan teknologi canggih abad ke-21 untuk Bapak 
Negara ini. Menandai kepulangannya ke Gujarat, 
pameran tersebut terletak di dalam gundukan garam 
setinggi 41 meter, melambangkan Gerakan Dandi 
Gandhi yang terkenal melawan ketentuan pajak garam 
oleh rezim Inggris pada bulan Maret 1930. Kepala 
menteri Gujarat Ms Anandiben Patel mengatakan 
bahwa ini merupakan musium permanen terbesar 
di dunia berdasarkan kisah hidup seseorang. Melalui 
pameran tersebut, konsep penting dari pemikiran 
Gandhian seperti Satyagraha, anti kekerasan, 
kemandirian dan Gram Swaraj dijelaskan secara 
terperinci. Musium ini juga memamerkan sebuah film 
pendek 3D dan sebuah presentasi audio visual tentang 
tonggak insiden dari Gerakan Kemerdekaan India.

Perangko dan uang koin komemoratif juga 
diterbitkan selama acara tiga hari ini dimana keduanya 
menampilkan dua foto Gandhi – satu ketika ia masih 
menjadi seorang pengacara muda dan satunya lagi 
setelah ia kemudian dikenal sebagai ‘Mahatma’. 
Denominasi dari uang koin tersebut bernilai 10 Rupee 
dan 100 Rupee sementara perangko tersebut bernilai 
masing-masing 5 Rupee dan 25 Rupee.

(Kiri) Perangko khusus (Kanan) Serikat Kementrian Luar Negeri Ms Sushma Swaraj menyalakan lampu (Halaman muka) Sebuah perangko dan uang koin 
diterbitkan oleh Perdana Menteri India Mr Narendra Modi di Pravasi Bharatiya Divas untuk merayakan 100 tahun kepulangan Mahatma Gandhi



The Martyr

The Mahatma

The Editor

The Bramachari

“Each night, when  
I go to sleep, I 
die. And the next 
morning, when 
I wake up, I am 
reborn.”

“The day the power of 
love overrules the love 
of power, the world will 
know peace.”

“Truth is one, paths 
are many.”

“To me truth, ahimsa 
and bramacharya are 
all ideals of equal 
importance.”

The Lawyer

The Swadeshi

The Satyagrahi

The Traveller

The Author

“I realised the true function of a lawyer 
was to unite parties riven asunder.”

“It’s easy to stand in 
the crowd but it takes 

courage to stand alone.”

“There are many 
causes I would die 

for. There is not 
a single cause I 
would kill for.”

“Travel is the 
language of 

peace.”

“My Life is My 
Message.”
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Tahun ini 2015 ini menandai kepulangan Mahatma Gandhi yang 
bersejarah dari Afrika Selatan

hidup yang abadi…
Sembilan cita-cita 
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dekatnya, Hermann Kallenbach, mendonasikan 4,000 
meter persegi lahan untuk membantu Pertanian Tolstoy.

Pada tahun 1914, Gandhi telah muncul sebagai seorang 
pemimpin massa, mempelopori berbagai petisi melawan 
diskriminasi ras yang berujung pada disahkannya Undang-
Undang Bantuan India. Sambutan seorang pahlawan 
menunggu Gandhi di India ketika ia mendarat di Apollo 
Bunder di Bombay (sekarang Mumbai) bersama istrinya, 
Kasturba, pada tangga 9 Januari 1915.

Pada tahun 1917, ia memimpin Satyagraha di 
Champaran untuk hak budidaya Indigo. 
Pada tahun 1920, ia menyerahkan gelar 
“Kaiser-e-Hind” sebagai sebuah tanda 
protes melawan pembantaian Jallianwala 
Bagh. Ia meluncurkan sebuah Gerakan 
Massa Satyagraha pada tahun 1921, yang 
mendorong orang-orang untuk membuat 
pakaiannya sendiri. Charkha merupakan 
tandanya untuk kemandirian. Di penjara 
Yerwada di Pune pada tahun 1923, ia 

menulis bagian dari otobiografinya Percobaan Saya 
Dengan Kebenaran. Pada tahun 1930, ia meluncurkan 
Gerakan Dandi, berjalan 200 mil selama lebih dari 24 hari 
untuk mematahkan Undang-Undang Garam. Dua tahun 
kemudian, ia meluncurkan Gerakan Harijan dan memulai 
10 tahun tur untuk membantu mengakhiri pengkastaan. 
Akhir dari satyagraha, Gerakan Keluar India – diluncurkan 
pada tahun 1942. Tahun berikutnya ia melancarkan aksi 
mogok makan selama 21 hari dan kemudian ia dipenjara 
di Aga Khan Palace di Pune. Di perjalanannya menuju 
sebuah upacara doa tanggal 30 Januari 1948, tiga peluru 
menembus tubuhnya dan jiwa besar ini akhirnya pergi 
meninggalkan dunia. 

Pada tahun 1893, seorang pemuda bernama 
Mohan Das Karamchand Gandhi tiba di Afrika 
Selatan. Selama kunjungannya itu ia diusir dari 
sebuah kereta api yang akan menuju Stasiun 

Pietermaritzburg ketika ia menolak untuk menyerahkan 
reservasi kelas utamanya. Ia terus berjuang melawan 
tindakan-tindakan yang tidak adik tersebut. Satu tahun 
kemudian, ia menyusun sebuah petisi dan membentuk 
komite sementara untuk melawan sebuah undang-
undang yang berusaha untuk menghapus warga India dari 
calon pemilih.

Ketika Gandhi kembali ke Afrika 
Selatan setelah sebuah kunjungan ke 
India, ia diserang oleh orang-orang 
anti India di Pelabuhan Durban. Pada 
tahun 1899, ia mengadakan pertemuan 
untuk meyakinkan orang-orang 
India untuk mendaftar Ambulance 
Corps selama Perang Anglo-Boer 
yang masih berlangsung. Pada tahun 
1903, ia mendirikan Opini India, sebuah warta berita 
mingguan dari komunitas India dalam bahasa Inggris, 
Hindi, Gujarat dan Tamil. Sebuah pertemuan di 
Johannesburg pada tanggal 11 September 1906 menandai 
dimulainya kampanye perlawanan yang pada akhirnya 
menjadi Satyagraha (kekuatan kebenaran) sehingga 
mengakibatkan Gandhi dipernjara selama tahun 1908-13.

Pada tahun 1910, Gandhi dan pengikutnya menjalani 
hidup yang terpengaruh oleh ideologi Leo Tolstoy di 
pertanian – Tolstoy berhenti untuk mengkonsumsi 
alkohol, tembakau dan daging kemudian hari dan 
menganut hidup sederhana. Gandhi berteman dengan 
orang-orang di semua agama dan ras. Satu dari teman 

Pada tahun 
1903, Gandhi 

mendirikan Opini 
India, sebuah 
warta berita 

mingguan dari 
komunitas India
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teks  |  Aarti Kapur Singh

Pilot wanita India memimpin statistik dunia dengan 11,6 persen pilot 
wanita di negara ini, jauh 3 persen di atas tingkat rata-rata global

Para pemimpin
dari langit

Pilot-pilot yang baru ditugaskan

HARI PEREMPUAN SPESIAL
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Anda akan terkejut mengetahui 
bahwa dari 5,050 pilot di India, 600 
diantaranya adalah wanita. Angka 
ini [dibagi oleh Direktorat Jendral 

Perhubungan Udara (DCGA)] jauh tiga persen 
di atas angka rata-rata global yang diperkirakan 
oleh Masyarakat Internasional dari Pilot 
Maskapai Penerbangan Wanita. Telah mengalami 
peningkatan yang stabli dari pilot wanita; lima 
tahun terakhir terhitung 4,267 lisensi komersial 
pilot telah dikeluarkan yang mana 628 lisensi 
jatuh ke tangan para wanita.

Terus membumbung tinggi, pilot wanita 
Angkatan Udara India (IAF) kini sedang 
menerbangkan pesawat kargo dalam 
tingkat ketinggian tinggi ke daerah seperti 
Daulat Beg Oldi (DBO) dan Leh. “Selama 
lebih dari dua tahun, pilot wanita 
IAF menerbangkan AN-32 pesawat 
daya angkat menengah menuju 
DBO, lapangan mendarat maju 
(lapangan udara darurat) tertinggi 
di dunia pada ketinggian 16,500 
kaki dan IL-76 pesawat daya 
angkat tinggi menuju Leh.” kata 
perwira senior IAF. Sementara 
pilot wanita belum diizinkan untuk 
menerbangkan jet tempur, mereka 
telah menerbangkan helikopter 
dan pesawat angkut di IAF selama lebih dari 
satu dekade. Dari 950 perwira wanita IAF, 70 
diantaranya merupakan pilot. 

Sq Ldr Teji Uppal menciptakan sejarah dengan 
menjadi pilot wanita pertama yang mendarat di 
DBO. Ditugaskan pada bulan Desember 2002, 
setelah lulus terdepan dari  banyak rekan-rekan 
pria di akademi IAF, Sq Ldr Uppal mencapai 
kategori “B-Green” yang membuatnya bebas 
untuk beroperasi di Himalaya, dalam enam tahun. 
Setelah menjadi seorang anggota kelompok elit 

militer penerbangan yang telah mendarat di 
tempat pendaratan berbahaya seperti Vijaynagar 
dan Mechuka di Arunachal Pradesh, ia juga 
memenuhi syarat untuk melakukan operasi 
pendaratan bebas di Ladakh.

Sekelompok wanita IAF telah menaklukkan 
Gunung Everest. Flt Lt Nivedita Choudhary 
mencapai puncak tersebut pada bulan Mei 
2011 sementara Sq Ldr Nirupana Pandey dan 
Flt Lt Rajika Sharma mencapai puncak tersebut 

lima hari kemudian. “Ini lebih 
merupakan permainan pikiran dari 
pada tampilan kekuatan fisik; wanita 
selalu secara mental lebih stabil dan 
dapat menahan lebih banyak stress,” 
kata Flt Lt Choudhary.

Untuk pertama kalinya, IAF 
sedang mempersiapkan dua dari 
pilot wanitanya untuk peran tempur. 
Ft Lt Alka Shukla dan MP Shumathi, 
yang dilatih di stasiun Yelahanka 
dalam menerbangkan Mi-8 (sebuah 

helikopter tempur) yang memiliki dua mesin, 
berlanjut dengan melengkapi persenjataan dan 
pelatihan operasi heli mereka. Para wanita 
telah mendapatkan lencana di sektor komersial 
juga. Saara Hameed Ahmed, 24 tahun, telah 
terbang selama lebih dari dua tahun. “Monopoli 
pria telah dirusak tetapi kesetaraan dalam 
jumlah akan memakan lebih banyak waktu. 
Saya tidak menemukan apa yang membuat 
wanita menghindari pilihan untuk berkarir di 
penerbangan,” katanya.

Para pilot 
Angkatan 

Udara India kini 
menerbangkan 
pesawat kargo 
militer dalam 

tingkat ketinggian 
yang tinggi di 

beberapa wilayah
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teks  |  Birad Rajaram Yajnik

Yoga memiliki potensi yang besar untuk memimpin industri kesehatan 
dan kebugaran. Yoga juga memiliki kapasitas untuk mempekerjakan 
ribuan orang dalam menciptakan sebuah dunia yang lebih damai

Ayo kita adopsi
Merek Yoga
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Yoga kini telah dipraktekkan di seluruh 
dunia. Dengan akarnya dalam mitologi 
dan kitab suci India, yoga tergabung dalam 
kehidupan setiap ras dan masyarakat 

di dunia modern. Sastra pada yoga tersedia dalam 
berbagai bahasa dan membentuk sebuah bagian 
integral dari industri kesehatan dan kebugaran global.

Saya memulai perjalanan saya dalam menjelajahi 
Merek Yoga di hotel warisan Bangkok Nai Lert Park 
yang merupakan perwujudan filosofi dari pendirinya, 
Nei Lert, dalam lingkungan, alam dan konservasi. 
Direktur manager hotel Naphaporn Bodiratnangkura 
(Lek) adalah cicit dari Lert – seorang praktisi 
yoga yang disiplin dengan berbagai studio yoga di 
Bangkok. Sebagaimana Lek berbagi foto-foto yang 
mempertunjukkan yoga tingkat lanjut asana, saya 
dapat melihat wajah dari yoga modern yang muncul. 
Rahasia dari penampilan positifnya adalah makanan 
yang baik, tidur yang baik dan dosis harian yoga. Tak 
heran bisnis yoga di seluruh dunia, saat 
ini, bernilai 27 milyar Dollar AS (16.2 
juta Rupee) dan dapat dibagi menjadi 
tiga bagian P dari yoga yaitu; Praktik, 
Penerbitan dan Produk. Praktik 
merupakan mesin utama, Publising 
adalah mesin pengetahuan dan Produk 
menjadi mesin bisnis. Ketiganya saling 
menguntungkan dan penting untuk 
membentuk sebuah lingkungan yoga 
yang kuat.

Contoh yang baik untuk masing-
masing hal tersebut adalah Yoga Bikram dengan 
lebih dari 5,000 studio yoga di seluruh dunia untuk 
Praktek; Yoga Journal, sebuah majalah yang berbasis 
di AS sejak 1945 yang meraih pembaca sebanyak 
lebih dari 1.3 juta untuk Penerbitan dan Lulu 
Lemon, sebuah toko jaringan pakaian yoga dengan 
pendapatan lebih dari 1.3 milyar Dollar AS 
untuk produk.

Untuk mengembangkan sebuah 
merek yoga yang kuat, anda 
memerlukan lingkungan 

Bisnis yoga 
seluruh dunia, 

saat ini, bernilai 
27 milyar Dollar 
AS (1.62 bilyun 

Rupee) dan dapat 
bagi menjadi 
tiga bagian P 

dari yoga

Majalah Yoga Journal yang berbasis di US meraih pembaca 
sebanyak 1.3 juta
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yang kuat, salah satu yang melindungi bisnis yoga. Inti dari 
yoga adalah ketidakpatuhan dengan asal yoga seribu tahun 
lalu tetapi perlindungan kekayaan adalah suatu hal yang 
wajib untuk Merek Yoga modern. Satu alasan yoga telah 
mengembangkan jejak dunia adalah kemampuannya untuk 
mengubah dengan waktu, wilayah dan masyarakat. Yoga 
juga fleksibel, tidak hanya pada asana tetapi juga lingkungan. 
Lingkungan bisnis masa kini menuntut 
inovasi, penelitian dan produksi 
dalam yoga yang terlindung dibawah 
undang-undang hak cipta. Hanya 
dengan cara tersebut hukum bisnis akan 
menguntungkan bagi Merek Yoga.

Merek Yoga merupakan sebuah 
hadiah yang mana dunia telah tunjukkan. 
Yoga memiliki potensi yang besar untuk 
industri kebugaran dan kesehatan, untuk 
memperkerjakan ribuan orang guna 
mencapai sebuah dunia yang lebih sejahtera. Tetapi hati-hati 
terhadap mimpi khayalan bahwa yoga hanya dipraktekkan 
sebagaimana yoga dipraktekkan di masa lalu dan berbagai 
perubahan akan mencairkannya. Yoga telah berkembang 
dan evolusi telah menciptakan pengikutnya yang banyak. 
Setiap kekakuan akan menghambat pertumbuhannya. Mari 
kita rangkul lingkungan merek dan bisnis saat ini untuk 
menciptakan Merek Yoga di abad ke-21 ini. 

Lingkungan 
bisnis saat 

ini menuntut 
inovasi, 

penelitian dan 
produksi dalam 

yoga yang 
terlindungi

Tas-tas dan tikar-tikar dari Lulu 
Leman, sebuah jaringan took pakaian 
yoga memiliki pendapatan lebih dari 
1.3 milliar Dollar AS
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pemerintah, yang mana India adalah satu 
anggota pendirinya.

IDEA Internasional dibentuk dengan 
misi untuk mendukung demokrasi yang 
berkelanjutan di seluruh dunia. Edisi ini 
diluncurkan oleh sekretaris jendral Liga 
Arab Nabil El Araby bersama dengan 
sekretaris (Timur) Anil Wadhwa dalam 
sekretariat Liga Arab di Kairo di hadapan 
Navdeep Suri, Duta Besar India untuk 
Mesir; Dr Yahyal Gamal, mantan wakil 
perdana menteri Republik arab di Mesir dan 
tamu-tamu dari pemerintah Mesir, media 
dan warga sipil dan duta besar Arab hingga 
Negara-Negara Liga Arab. Konstitusi ini 
memiliki kata pengantar dari Nabil El Araby 

dan pendahuluan dari para duta besar 
India ke Mesir dan direktur regional 

IDEA Internasional untuk Asia Barat 
dan Afrika Utara, Dr Ayman Ayoub. 

Versi digital dari Konstitusi dalam 
Bahasa Arab ini tersedia di situs 

Kedutaan Besar India di Kairo.

Konstitusi India menjadi 
perhatian besar negara-negara 
seluruh dunia, terutama 
di dunia Arab yang berada 

dalam masa transisi dan dalam proses 
untuk menulis konstitusi mereka sendiri. 
Dengan pemikiran ini, edisi cetak pertama 
terjemahan Arab dari Konstitusi India 
dibawa sebagai sebuah upaya bersama 
antara sayap internasional dari Institusi 
Demokrasi dan Bantuan Pemilihan (IDEA) 
dan Kedutaan Besar India, Kairo dengan 
bantuan keuangan dari Kementrian Luar 
Negeri, Pemerintah India bulan Desember 
2014. Diharapkan upaya ini akan menjadi 
nilai yang lebih besar untuk teman-teman 
Arab dan menginspirasi beasiswa yang 
lebih besar dan dialog di bidang 
hukum konstitusi komparatif.

Pekerjaan terjemahan 
yang dilakukan oleh IDEA 
Internasional, sebuah 
organisasi antar-

Langkah ini bertujuan untuk mendorong beasiswa yang 
lebih besar di bidang hukum konstitusi komparatif

Konstitusi India kini ada
dalam bahasa Arab
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Salah satu negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tercepat 
di dunia, India terus bekerja 
untuk memelihara hubungan luar 

negerinya. Paska-Kemerdekaan, India 
telah secara resmi memulai hubungan 
diplomasinya dengan banyak negara 
yaitu Jepang, Perancis, Iran, Meksiko dan 
lain-lain. Negara ini juga dianggap sebagai 
pemimpin dari negara-negara berkembang 
di dunia bersama dengan Brasil, Rusia, 
Cina dan Afrika Selatan (negara-negara 
BRICS). Lokasi strategis dan kebijakan luar 
negeri yang ramah telah memenangkan 
India banyak sekutu dalam berkembang 
juga negara-negara maju. Setiap tahun, 
Departemen Pos, India, menerbitkan isu-
isu perangko bersama untuk menandai 
hubungan bilateralnya. Isu-isu bersama ini 
adalah perangko yang diterbitkan secara 
bersamaan oleh India dan negara mitra 
respektifnya untuk memperingati sebuah 
peringatan atau sebuah acara relevan biasa. 
Perangko-perangko ini dicirikan oleh desain 
yang sama dan menggambarkan warisan 
negara yang kaya. Berikut ini gambaran 
beberapa perangko bersejarah ini…

Sejak Kemerdekaan, India telah menjadi eksponensial dalam memperkuat 
hubungan dengan negara-negara lain. Kami melacak perangko pos yang 
dirilis selama bertahun-tahun untuk memperingati hubungan bilateral

Perangko
diplomasi

INDIA-JEPANG 2002
Persahabatan resmi antara 
India dan Jepang dimulai 
pada tanggl 28 April 1952. 
Perangko ini merayakan 50 
tahun ikatan yang kuat dan 
menggambarkan tarian 
tradisional yang kaya dari 
kedua negara.

INDIA-PERANCIS 2003
Isu ini menandai sinergi 
Indo-Perancis. Perangko 
Perancis ini menggambarkan 
sebuah cetakan dari ayam 
jantan yang berwarna; India 
menggambarkan burung 
merak, burung nasional kita.

INDIA-CINA 2008
Memperingati 

hubungan antara kedua 
negara, perangko ini 

menggambarkan candi 
Mahabodhi di India dan 

Candi Kuda Putih di Cina.
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INDIA-IRAN 2004
Perangko ini 

menggambarkan Kabeer 
dan Hafiz: penyair, ahli 

filsafat dan mistikus 
masing-masing dari 

India dan Iran.

INDIA-UNI SOVIET 1990
Perangko ini menyorot Perjanjian 

Perdamaian Indo-Soviet 1971. 
Catatan kemenangan digambarkna 

oleh Soviet dan anak-anak India 
digambarkan disini.

INDIA-MONGOLIA 2006
Perangko ini merayakan 50 
tahun hubungan diplomatis 
antara India dan Mongolia 
dan menggambarkan karya 
seni yang kaya dan tradisi 
budaya dari kedua negara.

INDIA-AFRIKA 2011
Perangko ini diterbitkan untuk 

menandai Pertemuan Forum 
Afrika-India ke-2 pada tahun 2011. 

Ini merupakan kali pertama sebuah 
pertemuan kepala negara dari kedua 

negara diselenggarakan di Afrika.

INDIA-MEKSIKO 2010
Diterbitkan untuk menandai 60 
tahun hubungan diplomatisnya, 

perangko ini menggambarkan 
Kalbelia, tarian rakyat Rajasthan, 

India dan Jarabe Tapatio, tarian 
nasional Meksiko.

INDIA-SLOVENIA 2014
Perangko ini dikeluarkan pada 
ulang tahun ke-25 dari Konvensi 
Hak Anak, Hari Anak Universal, 
pada tanggal 28 November.

INDIA-ISRAEL 2012
Hubungan diplomatis antara India 
dan Israel dibangun pada tahun 
1992. Perangko ini merayakan 
20 tahun hubungan yang 
menampilkan perayaan lampu 
mereka, Deepawali dan Hanukkah.
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Dibentuk dari sebuah tenunan spiritulisme yang rumit, dinamika 
sejarah dan sosial selama berabad-abad, Uttar Pradesh menampilkan 
kekayaan dan berbagai keragaman melalui Arc Heritage ini

Arc Heritage
yang mulia

teks  |  Dr Shashank Vikram
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Muncul dari Himalaya yang megah, 
Sungai Ganga yang suci memasuki 
daratan Uttar Pradesh, memelihara 
pikiran dan usaha manusia selama 

berabad-abad, mengubah tanah ini menjadi tempat 
lahirnya peradaban India modern. Segudang 
orang termasuk Yunani, Turki, Mughal dan 
Inggris telah datang dan membuat tanah kuno 
ini menjadi rumah mereka, tenggelam dalam 
kebudayaan, tradisi dan kebijaksanaannya dan 
pada gilirannya, meninggalkan dampak yang tak 
terhapuskan dari pertemuan ini dalam budaya dan 
pemandangannya. Dibentuk dari sebuah tenunan 
spiritualisme yang rumit, dinamika sejarah dan 
sosial di bawah zaman, tanah ini menampilkan 
kekayaan dan berbagai keragamannya melalui 
Arc Heritage ini. Arc Heritage ini melukiskan 
pemekaran yang megah di atas jantung Uttar 

Pradesh yang meliputi tiga wilayah yang berbeda: 
Agra, Lucknow dan Varanasi. Arc Heritage yang 
gemilang ini dengan lancar mencakup panorama 
dari beberapa zaman paling dinamis dari sejarah, 
warisan, seni, budaya, tradisi dan kuliner India. 
Perjalanan ini melintasi kemegahan arsitektur 
Mughal di Agra dan cinta dari Dewa Krishna 
untuk pengikutnya di Braj, berpindah menuju 
jalan Nawadi di Lucknow bersama 
warisan kolonialnya. Ini 
kemudian membawa 
seseorang sepanjang 
Ganga menuju tanah 
Buddha dan Ghats 
di Varanasi dimana 
pencarian pencerahan 
spiritual terus 
berlanjut.
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AGRA

Bagi semua yang telah datang untuk memandang 
ke arahnya, warisan kemegahan Mughal Agra 
tercermin dalam nuansa magis dari lagu pujian 
yang mulia untuk saling mencintai – Taj Mahal. 
Hal ini membuat kita terpesona dalam segala 
nuansa, dari sinar fajar matahari hingga sinar bulan. 
Bagaimanapun, kekuatan arsitektur Mughal terus 
memukau pengunjung di Agra melampaui Taj, 
melalui topeng yang menakutkan dari Benteng Agra, 
karya tatanan marmer yang rumit di Makam Itmad-
ud-daula, contoh terbaik arsitektur dari pertemuan 
keagamaan di makan Akbar dan lengkungan batu 
pasir merah di Fatehpur Sikri, ibukota Akbar 
yang terbuang. Bahkan saat ini pedesaan kecil di 
Agra merupakan rumah bagi pengrajin ahli yang 

menyimpan hidup warisan dari pietra-dura, karya 
zardozi, karpet tenun dan ukiran marmer.

Keluar menuju kota kembar terdekat Mathura dan 
Vrindavan – melangkah menuju dunia cinta abadi 
dari Radha dan Krishna. Mengulang mundur kisah 
Krishna, anak kecil nakal yang mencuri mentega 
tanpa sepengetahuan ibunya, perayaan riang gembira 
dari Lathmar Holi, yang unik bagi desa-desa di 
Barsana dan Nandgaon dimana Radha dan teman-
temannya mengejek sekaligus berkelahi dengan 
Krishna dan teman-temannya dengan tongkat. 
Luangkan waktu untuk menjelajahi Musium 
Mathura dengan pameran karya-karya patung 
sekolah yang lebih hebat (Sekolah Seni Mathura) 
yang berkembang selama 1,200 tahun.

BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU TERBAIK UNTUK 
BERKUNJUNG  
Antara bulan November 
dan Februari

  CARA MENCAPAI 
Bandara Kheria berada 13 
km dari Taj Mahal. Stasiun 
kereta api Agra Cantt 
terhubung ke Kota-kota 
besar India. Melalui darat, 
Agra terhubung dengan 
baik.

   LIHAT JUGA 
Pelabuhan Agra, Chini Ka 
Rauza, Mehtab Bagh
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(Searah jarum jam dari kiri atas) Taj Mahal, 
patung kuningan Laddu Gopal; perayaan 

Holi; Fatehpur Sikri dekat Agra; Arsitektur 
ukir terbaik dari Agra
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LUCKNOW

Ibukota Uttar Pradesh ini telah menjadi 
pusat budaya di wilayah ini selama berabad 
abad. Dikenal akan tehzeeb (etika), Lucknow 
saat ini merupakan sebuah kota yang hidup 
dimana rasa menggoda dari masakan Awadhi 
di jalur sempit dari kota tua ini menuju 
bazar yang penuh dengan karya bordir yang 
unik (chikan), parfum (ittar) dan tembikar. 

(Atas ke bawah) Kediaman Lucknow merupakan 
sebuah landmark bersejarah; Sungai Gomti 
yang indah; Kebab yang lezat-kebanggaan 

Lucknow (Kanan) Bada Imambara merupakan 
monumen peringatan yang terkenal
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Lucknow adalah rumah bagi prestasi arsitektur 
yang megah dari nawabs dengan tempat tertentu 
yang masih teringat warisan kolonial Inggrisnya.

Bara Imambara, Masjid Asfi, Bhulbhulayah, 
Satkhanda dan hiasan Rumi Darwaza merupakan 
beberapa landmark yang menonjol. Anda dapat 
menikmati makan malam tradisional Awadhi 
kebab, kari, biryanis, roti tradisional, makanan 

penutup dan paan. Menyaksikan tari Kathak 
atau menikmati malam dengan musik klasik 
India, kemudian bangun di saat subuh untuk 
menaiki perahu lambat di sepanjang Sungai 
Gomti. Setiap pagi, jalan-jalan warisan 
diselenggarakan di kota ini untuk membawa 
anda melalui masa lalu dan masa kini dari 
pemandangannya yang mempesona.

BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU TERBAIK UNTUK 
BERKUNJUNG  
Antara bulan Oktober dan 
Maret

  CARA MENCAPAI 
Bandara Chaudhary Charan 
Singh terhubung ke 
sebagian kota-kota besar. 
Ini merupakan sebuah 
persimpangan kereta api 
utama, juga terhubung oleh 
jalan dengan kota-kota 
besar.

   LIHAT JUGA 
Rumi Darwaza, 
Masjid Jama, Dilkusha
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Berlayar di Sungai 
Ganga yang 
membentuk 
sebuah tampilan 
pemandangan yang 
sempurna saat fajar

VARANASI 

Daya tarik abadi dari Varanasi direndam dalam 
mitos dan spiritualisme. Kota kuno Dewa Siwa 
ini terbit setiap hari untuk menyanyikan pujian-
Nya dan lampu-lampu menyala menandakan 
cahaya surgawi dimana Dia memandikan kota ini. 
Sebuah kunjungan menuju candi-candi dan tepi 
sungai (ghats) pada subuh hari membawa anda 
ke dalam sebuah perjalanan spiritual yang unik. 
Setiap malam, warga kota yang bersyukur ini 
memberi penghormatan kepada sungai suci melalui 
Ganga Arti, sebuah situs yang mempesona untuk 
menyaksikan hubungan antara manusia dan Alam. 
Dekat dengan kota suci ini terdapat Sarnath dimana 
Buddha memberi khotbah pertamanya setelah 
mencapai pencerahan. Stupa Dhamek berdiri megah 
sebagai sebuah kesaksian atas titik balik yang besar 
dalam perjalanan spiritual dan intelektual manusia. 
Arc Heritage sementara menangkap inti dari Uttar 
Pradesh merupakan sebuah karya bagi karangan 
bunga agung dari warisan sejarah, budaya dan 
spiritual yang kota ini tawarkan.

Penulis adalah direktur manager, UPSTDC dan sekretaris 
khusus (wisatawan), Pemerintah Uttar Pradesh

Ganga Arti di pinggiran sungai

BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU TERBAIK UNTUK 
BERKUNJUNG  
Antara bulan Oktober dan 
Maret

  CARA MENCAPAI 
Bandara terdekat adalah 
Babatpur, sejauh 22 km. 
Stasiun kereta api Varanasi 
dan Mughal Saraj memiliki 
koneksi kereta api utama. 
Jalan yang bias dilalui 
motor mengarah ke kota.

   LIHAT JUGA 
Vishwanatha Khanda, Candi 
Kashi Vishwanath
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PERAYAAN
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Dirayakan dengan kesenangan dan antusiasme, perayaan 
Baisakhi menandai permulaan dari tahun baru di wilayah Punjab

Kebahagiaan
panen



M A R E T - A P R I L  2 0 1 5  n  4 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Seluruh kegiatan utama diatur dalam gurudwara. 
Orang-orang bangun lebih awal, beberapa dari mereka 
mandi di sungai dan kemudian dilanjutkan dengan 
pertemuan doa khusus yang diselenggarakan oleh 
lingkungan gurudwara. Setelah Baisakhi (doa) dimana 
mereka berterima kasih pada Tuhan atas berkat-Nya, 
kadah prashad (manisan keramat yang terbuat dari 
semolina dan minyak desi) dibagikan. Kemudian, 

langar (makanan adat masyarakat) 
disajikan. Setelah itu, sebuah prosesi 
Baisakhi diselenggarakan yang bergerak 
melintasi kota.

Cita rasa sejati dari Baisakhi dapat 
disaksikan di pedesaan Punjab selama 
proses panen tanaman. Makanan 
Baisakhi disiapkan dalam jumlah besar di 
Anandpur Sahib Gurudwara, yang dikenal 
sebagai tempat lahir dari Khalsa, untuk 

memberikan penghormatan.
Para petani mengucapkan terima kasih pada Yang 

Maha Kuasa atas hasil panen yang berlimpah dan 
berdoa untuk sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. 
Pakaian-pakaian baru dibeli dan perayaan dilengkapi 
dengan berbagai pilihan masakan. Di beberapa desa, 
pameran-pameran diselenggarakan untuk menambah 
kemeriahan perayaan ini.

Baisakhi, juga dikenal dengan nama Khalsa 
Sirjana Diwas atau kelahiran Khalsa, 
dirayakan pada tanggal 13/14 April setiap 
tahun. Tidak hanya Punjab tetapi seluruh 

India ikut berayun mengikuti iringan gendang bagi 
merayakan perayaan yang menandai waktu untuk 
kepercayaan dan energi yang diperbaharui sebagaimana 
populasi pertanian yang besar siap untuk memanen 
tanaman rabi (ditaburkan di musim 
dingin, dipanen pada musim semi). Tarian 
gidda dan bhangra yang menggembirakan 
merupakan bagian dari perayaan ini.

Menurut kalender Nanakshahi 
(kalender matahari tropis yang diadopsi 
oleh Komite Shiromani Gurdwara 
Prabhandhak), Baisakhi jatuh pada hari 
pertama bulan Vaisakh (April-Mei). 
Sesuai kalender Gregorian, hari ini jatuh 
pada tanggal 13 April setiap tahun dan pada tanggal 
14 April sekali dalam 36 tahun, yang kebetulan terjadi 
pada tahun ini. Perayaan ini memegang hal yang 
penting dalam kitab-kitab kepercayaan Sikh – pada 
hari tahun 1699, guru Sikh ke-10, Guru Gobind Singh 
meletakkan dasar Panth Khalsa, Suatu Perintah Murni, 
dengan memberikan semangat baru bagi ajaran-ajaran 
sembilan guru terdahulu.

Cita rasa dari 
Baisakhi dapat 

disaksikan 
di desa-desa 
Punjab pada 

waktu tanaman 
siap dipanen
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Sukacita anggur tidak terbatas untuk menikmati 
mereka. Sesuai dengan pepatah bahwa perjalanan 
tersebut tidak selalu tentang tujuan, sebuah 
kunjungan ke sebuah kilang anggur bukan hanya 

tentang mencicipi anggur. Anda dapat mengamati kilang 
anggur tersebut, mengagumi tanki raksasa dan barisan 
bejana dan barel yang tidak berujung tetapi apa yang sebuah 
kunjungan benar-benar dapat lakukan adalah membantu kita 
mempelajari lebih dalam, menjelaskan tidak hanya bagaimana 
anggur dibuat tetapi juga apa yang pembuat anggur ingin 
ungkapkan dan bagaimana hal tersebut diselesaikan, 
membawa kita lebih dekat kepada alam dalam setiap rasa.

Hingga beberapa tahun yang lalu, tujuan terdekat 
perjalanan tersebut adalah Afrika Selatan, atau di suatu 
tempat di Eropa atau Australia. Tetapi perjalanan seperti itu 
memakan biaya yang tidak sedikit dan melibatkan mimpi 
buruk dalam mengorganisir transportasi lokal – kebanyakan 
kilang anggur bertempat di bagian luar belakang.

Semua dalam semua, seseorang harus menjadi serius dan 
pintar dalam hal anggur untuk bahkan membayangkan 
ekpedisi tersebut. Tahun-tahun terakhir telah menyaksikan 

teks  |  Magandeep Singh

Tradisi pembuatan anggur di India dimulai selama 
pemerintahan Mughal. Kami membawa anda 
pada sebuah perjalanan ke beberapa wilayah 
yang memiliki kebun-kebun anggur terbaik

Tur anggur
yang besar
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Rice, trees and fruit are 
abundant and although 
table grapes are grown, no 
wine is currently produced.

Rice, trees and fruit are abundant here and 
although table grapes are grown, no wine is 
currently produced.

WINE REGIONS 
OF INDIA

KASHMIR VALLEY

HIMACHAL PRADESH

Grape growing is most prevalent in east 
Mizoram, centered on the towns of 
Champhai and Hnahlan. Grapes were 
sold as fruit or juice until the repeal in 
2010 of the Liquor Total Prohibition Act.

CHAMPHAI

Just 45 km north of Bengaluru lies 
the Nandi Hills. The latest wave of 
visitors here seeking benefit of a 
cooler climate are viticulturalists, 
keen to find sites where wine grape 
varieties can ripen slowly and fully 
develop their constituent fruit 
flavours without becoming baked.

NANDI HILLS

Goa was ruled by Portuguese settlers from 1510 – 1961. 
The colonists brought with them a love of wine 
and they set about growing grapes despite the 
unpromising climate. They specialised in port-like 
fortified wines using Vitis labrusca varieties such as 
Bangalore Blue. Such production still continues.

GOA

The powerhouse for 
current Indian wine 
production. We divide it 
into three sub-regions:
The northern part is 
centred on Nashik, where 
most new wineries 
are. The central sub-
region extends from 
Narayangaon through 
Pune to Baramati. The 
southern sub-region 
spans Maharashtra and 
Karnataka with wine 
production centred 
around Sangli and Bijapur.  

DECCAN PLATEAU

EKPLORASI
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kekosongan ini terisi secara asli sebagaimana kilang 
anggur lokal telah bertindak cepat, memasang taruhan 
dan menyediakan seluruh fasilitas yang menciptakan 
sebuah liburan ber-temakan anggur yang indah. 
Berikut ini beberapa pilihan bagi anda yang ingin 
menjelajahi wilayah-wilayah anggur di India.

Nashik

Kota ini menjadi pusat dari 
pemandangan pembuatan anggur India 
dan banyak hotel sekitaran kota tersebut 
yang telah menyediakan sebuah pasar 
berkembang. Taj, di jalan saat mencapai 
Nashik, tetap menjadi sebuah tempat 
populer untuk dikunjungi.

Sula: merek lokal anggur India, mereka 
telah membangun sebuah kilang 
anggur yang menakjubkan dan memiliki tur-tur 
yang dibangun dengan baik menjelaskan proses dari 
pembuatan anggur – dari anggur ke gelas. Ruangan 
cicip mengizinkan seseorang untuk mengamati kebun 
anggur yang hijau.

Tepat di dekat kilang tersebut tersebar beberapa 
restauran pedesaan. Tidak jauh dari jalan di sebuah 
lingkungan yang tenang terdapat tempat beristirahat 
mereka, Beyond, 
dilengkapi dengan ruang 
pribadi dan kolam-

kolam yang tak terhitung. Banyak orang lebih memilih 
untuk menggunakan tempat ini sebagai sebuah 
base dan menjelajahi wilayah tersebut. Sula Dindori 
baru-baru ini memenangkan berbagai penghargaan 
jadi anda harus mencoba anggur tersebut. Mereka 
memiliki Viogner yang lumayan dan Riesling juga. 

York: Kilang anggur ini terletak antara 
Sula dan tempat istirahatnya dan jika tur 
yang dipandu di Sula dianggap sedikit 
steril, tempat ini jauh lebih menarik 
jika anda ingin mengerti tentang 
pembuatan anggur. 

Pembuat anggur merupakan bagian 
dari keluarga ini dan sebagian besar di 
kampus dan berkunjung ke kilang anggur 
dengan seorang pemilik penghasil 
anggur adalah sebuah pengalaman 

yang tidak ada duanya bagi setiap orang yang bisa 
menjelaskan lebih tentang nuansa (dan gangguan) dari 
pembuatan anggur dari tahun ke tahun.

Di antara anggur mereka, sparkling dan rosé pantas 
disebut secara khusus. Dan juga, mereka baru-baru ini 
meluncurkan sebuah anggur cadangan yang disebut 
Aros dan meskipun masih sangat baru pada saat itu, 
anggur tersebut menunjukkan nilai pasar yang bagus.

Akluj: Bertempat jauh dari Nashik 
dan tiga jam dari Pune terdapat 

Anda dapat 
mengamati kilang 
anggur itu sendiri, 
mengagumi tanki 

raksasa dan 
barisan bejana 
dan barel yang 
tidak berujung
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Akluj, terkenal akan kacang-kacangan dan kini 
dengan sebuah kilang anggur yang hebat. Kota 
ini memiliki hotel kecil dan bisa menjadi tempat 
pemberhentian malam yang baik. Tidak terdapat 
kilang anggur yang lain di sekitarnya jadi ini lebih 
merupakan kunjungan dua hari keluar Mumbai 
dari pada sebuah kunjungan secara penuh ke 
sebuah wilayah anggur.

Fratelli: Bintang India yang berkembang cepat 
ini telah membangun keunggulannya dalam 
waktu singkat. Mereka membuat 
berbagai macam anggur dalam 
harga yang bervariasi dan Piero 
Masi, pembuat anggur mereka, 
adalah pribadi yang terkenal di 
Tuscany. Beruntung bagi kami 
karena ia memutuskan untuk 
menerima proyek ini dan sekarang 
secara praktis tinggal disini di 
kebun anggur. Wilayah seni 
anggur ini adalah pastinya yang 
paling mengesankan dari kebanyakan yang lain 
dan tempat tinggal berdekatan memiliki empat 
kamar yang dapat dipesan untuk tinggal di tempat. 

Kilang-kilang anggur tersebar di berbagai 
lokasi yang berbeda dan satu keadaan khusus 
yang bertempat di atas sebuah bukit di Garwad 
adalah sebuah tempat yang bagus untuk makan 
siang, disertai dengan angin sepoi-sepoi dan 
sebuah permandangan 360 derajat yang luas dari 
kilang anggur tersebut. Kembali pada halaman 
kilang anggur, mereka dapat menyiapkan anda 
sebuah makanan tradisional Maharashtrian yang 
mengesankan – beberapa pertunjukan lagu dan 
tarian – semua akan menemani bersama dengan 
anggur mereka.

Sette, campuran merah andalan mereka, jelas 
merupakan sebuah ikon India tetapi Sangiovese 
dasar mereka adalah sebuah minuman yang patut 
dicoba – mudah dan ramah. Di kilang anggur 
tersebut, seseorang dapat (secara eksklusif) 
mencoba edisi terbatas dari anggur manis yang 
dibuat dari anggur yang dikeringkan.

Bengaluru 

Kota metro bisa jauh dari garis Wina – ini 

Pada kilang 
anggur Fratelli, 
seseorang dapat 

mencoba edisi 
terbatas anggur 

manis mereka yang 
dibuat dari anggur 
yang dikeringkan
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Penulis adalah seorang pengurus wine terkenal di India

jauhnya dari Bengaluru, hal terbaik adalah 
dengan tinggal di kota ini dan merencanakan 
perjalanan satu hari ke kilang anggur tersebut. 

KRSMA, Bukit Hampi:  Meskipun saya 
meletakkannya di bawah Bengaluru, ini, 
faktanya, merupakan sebuah perjalanan 
beberapa jam yang bagus. Beberapa orang 
mungkin, pada kenyataannya, memilih untuk 
berkendara selama enam hingga tujuh jam dari 

Hyderabad dan cara ini mungkin 
lebih cepat. Terletak di Bukit Hampi, 
sekitar 70 km dari situs Warisan 
Dunia UNESCO dengan nama 
yang sama, tempat ini barangkali 
merupakan rahasia India yang 
dijaga dengan baik. Krishna dan 
Uma Prasad, tim dibalik usaha 
ini, memutuskan untuk membuat 
anggur yang paling berkualitas dan 
sejauh ini, memimpin usaha ini 

dengan baik. Anggur mereka menjadi teladan, 
dan telah memenangkan beberapa penghargaan 
bergengsi di seluruh dunia.

Kunjungan ke kilang anggur ini akan 
menyambut anda di tanah yang paling tandus 
yang pernah anda lihat dan ditengahnya 
terdapat sebuah dusun hijau kecil yang 
merupakan kilang anggur dan kebun-kebun 
anggur di sekitarnya. Air disini langka tetapi 
ketinggian tempat ini memberikan sebuah 
iklim dingin alami yang sangat bagus bagi 
pematangan buah anggur untuk mencapai rasa 
yang maksimal.

Kilang anggur merupakan sebuah 
butik bagi sebagian orang dan 
peralatannya, dari tanki hingga 
barel, merupakan hal yang utama. 
Prasad menangani seluruh budi 
daya anggur dan tanggung jawab 
pembuatan anggur itu sendiri jadi 
jika anda merencanakan sebuah 
kunjungan, sangat penting bagi 
anda untuk mengatur waktu kapan 
mereka tersedia.

merupakan sebuah tempat tujuan ke sebuah 
industri anggur. Tidak terlalu jauh pinggiran kota 
yang dibangun terdapat kilang-kilang anggur 
yang membuat ide untuk sebuah perjalanan sehari 
untuk anggur sebuah rencana yang menarik.
 

Alpine: Berada di antara bertangan kebun anggur 
terluas (dan tanah) yang dimiliki oleh satu kilang 
anggur tunggal, fasilitas Apline menjadikannya 
sebuah kunjungan yang seru. 

Raghavendra, keturunan dari 
keluarga Gowda dengan berbagai 
kepentingan bisnis, membangun 
kilang anggur ini. Sejak pertama, 
kilang anggur ini telah menunjukkan 
keseimbangan, keanggunan dan janji. 
Seseorang dapat melihat dengan 
seksama kebun-kebun anggur yang 
terawat dan seseorang dapat melihat 

mengapa? Meskipun kilang 
anggur tersebut bertempat 

di beberapa bangunan ruang lihat 
membentang tak berujung di segala 

penjuru. Sebuah danau kecil 
di sebuah properti (yang juga 

berfungsi sebagai sebuah waduk) 
adalah tempat piknik kecil 

yang menyenangkan. 
Berada satu jam 

Fasilitas Apline 
berada di antara 

bentangan 
kebun-kebun 

anggur terbesar 
yang dimiliki 

oleh satu kilang 
anggur tunggal
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teks  |  Rahiba R Parveen

Perayaan Tulip yang terkenal di dunia 
di Kashmir siap untuk memikat para 
pengunjung dengan semarak pelangi 
dari beludru yang bermekaran

Karpet
bunga
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Setelah musim dingin bersalju 
ketika warna putih mendominasi 
pemandangan, garis-garis dari 
beberapa warna mengambil alih dan 

menciptakan sebuah huru hara bernuansa 
beludru merah, putih, kuning, hijau dan 
ungu. Perayaan ini jatuh pada musim semi 
bulan April, bulan dari Perayaan Tulip, ketika 
Taman Peringatan Tulip Indira Gandhi, taman 
tulip terbesar di Asia di Jammu dan Kashmir, 
membuka pintu bagi para pengunjung dari 
India dan luar negeri. 



JAMMU & 
KASHMIR
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Tersebar di 18 hektar lahan di kaki 
pegunungan Zabarwan di tepi Danau Dal yang 
terkenal di dunia, Taman Tulip ini merupakan 
jenis taman yang paling langka. Bagaimanapun, 
keindahan bunganya yang magis tidak 
berlangsung lama, berakhir sekitar waktu satu 
bulan. “Kami telah menanam delapan hingga 
sembilan ratus ribu tulip dalam lebih dari 60 
jenis tahun ini. Dari sini, lebih dari tiga ratus 
ribu telah diimpor dari Belanda,” kata Sunil 
Misri, direktur (pemeliharaan bunga), Kashmir, 
menambah kawasan tanaman tulip pada tanggal 
yang berbeda sesuai dengan periode hidup dari 

(Atas dan kanan) Bunga bermekaran dalam nuansa yang berbeda
(Atas) Taman Tulip terletak di tepi Danau Dal

CARA PERGI KESANA:
Taman Peringatan Tulip Indira Gandhi 
bertempat di Siraj Bagh Cheshmashahi, 
di Srinagar dan dapat dengan mudah 
diakses melalui jalan raya..

ONGKOS MASUK:  50 Rupee (orang 
dewasa) dan 25 Rupee (anak-anak)
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berbagai macam bunga. “Karena jangka hidup mereka 
singkat, kami harus memiliki mereka dalam jumlah 
yang melimpah pada saat pertunjukan. Beberapa bunga 
bertahan selama satu bulan atau bahkan kurang dari itu,” 
kata Misri. Termasuk dalam keluarga Liliaceae, tulip 
adalah tanaman yang paling cocok untuk tanah yang 
kering di wilayah pegunungan dan hanya membutuhkan 
sedikit air tetapi secara rutin. Tulip adalah tanaman 
monokotil bawah tanah yang bulat.

Mengingat keramaian pengunjung dari seluruh 
penjuru dunia tahun lalu, Misri mengatakan musim tulip 
telah menjadi satu dari objek wisata menarik para turis 
yang meningkat setiap tahunnya. “Menjaga ketertarikan 

yang terus tumbuh dalam pandangan, kami sedang 
meningkatkan fasilitas bagi para pengunjung termasuk 
taman sekaligus tempat makan,” tambahnya.

“Taman tulip adalah satu dari yang paling langka. 
Taman ini mengambil momentum setiap tahunnya… 
responnya terus berkembang,” kata GM Dug, Presiden 
Federasi Pemilik Hotel dan Restoran Kashmir yang 
menambahkan bahwa setiap musim di Kashmir 
memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan kepada 
para pengunjung. Jadi setelah Perayaan Tulip pada 
tanggal 12-14 April, kembalilah untuk menyaksikan 
pohon chinar yang kering keemasan pada musim panas 
dan salju di musim dingin!
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teks  |  Sunita Dixit

India menawarkan sejumlah kesempatan untuk memancing di danau 
dan laut. Dari mahseer hingga barakuda dan trevali, terdapat banyak 
spesies ikan luar biasa bagi anda untuk diburu

India: Sebuah tujuan
memancing yang klasik
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Alat pancing di tangan, dengan angin 
sepoi-sepoi yang menyegarkan hari yang 
terik, keindahan air biru menemani, 
seseorang dapat menghabiskan berjam-

jam di tepi sebuah danau, sungai atau laut, untuk 
menunggu gigitan dari ikan. Anda bisa mendapatkan 
hasil tangkapan dari lemparan pertama, atau 
menunggu sepanjang hari penuh, tetapi kegembiraan 
dari proses tersebut tidak ada tandingannya. Biaya 
yang tidak sedikit dan tekanan fisik 
yang bagus sebagaimana anda mencoba 
“bertarung” dengan ikan walaupun, 
pemancing yang bersemangat setiap 
hari siap untuk mencoba keberuntungan 
mereka dengan makhluk air ini. 
Walaupun hujan datang atau cerah, 
pemancing yang setia bersikeras, 
sekalipun pinggang terbenam dalam air, 
untuk membawa pulang trofi tersebut. 

India diberkahi dengan beberapa 
sungai-sungai dan danau-danau terbesar 
di dunia, dan garis pantai yang lebih 
dari 7,500 km. Negara ini merupakan rumah bagi 
berbagai jenis ikan, kebanyakan dari mereka terdapat 
di anak benua India. Sungai Himalaya, karena aliran 
airnya yang cepat, adalah rumah bagi beberapa ikan 
terkuat dan terindah, termasuk mahseer emas, yang 
lebih dikenal sebagai Harimau Air.

Bagi yang hobi memancing di air asin, pantai 
lautan luas India bersama dengan Kepulauan 
Andaman & Nicobar dan Kepulauan Lakshadweep 

dengan baik terisi dengan spesies ikan predator dan 
pelagis (laut terbuka) seperti travellies raksasa dan 
travellies sirip biru, barakuda, tuna, dorado dan 
banyak lagi. Karena perairan disini belum “dipancing 
secara berlebihan”, disana terdapat lingkup besar dari 
permainan memancing klasik.

Kesempatan yang baik adalah bahwa disana tidak 
hanya terdapat umpan pancingan tetapi juga terdapat 
pelatihan praktek spinning, jigging, popping dan 

trolling di laut. Dengan ketersediaan 
alat memancing berteknologi tinggi, 
memancing dengan cepat tumbuh 
sebagai sebuah ajang olahraga di India. 
Faktanya, terdapat legenda ikan seperti 
mahseer emas dan lele raksasa goonch 
yang menarik perhatian pemancing 
terkenal di dunia Jeremy Wade untuk 
pergi ke India.

Negara ini merupakan surga dari 
danau dalam memancing ikan koi 
endemis (ikan air tawar yang hidup 
di tempat dangkal) seperti rohu, catla 

dan mrigal. Menargetkan ikan koi ini memiliki 
kegembiraan tersendiri. Sementara rohu, setelah 
tertangkap, dikenal akan cara terbangnya keluar 
dari air, catla mengubah dirinya menjadi sebuah 
kapal selam virtual. “Ketiga Ikan Koi utama India 
ini – catla (catla catla), rohu (labeo rohita) an mrigal 
(cirrhinus cirrhosus) – merupakan ikan olahraga 
memancing terbaik dan dalam memancing ikan koi 
akan terasa seperti sebuah perjalanan ke tanah yang 

Walaupun hujan 
atau cerah, 
pemancing 

setia bersikeras, 
sekalipun 
pinggang 

terbenam air, 
untuk membawa 

pulang trofi 
tersebut
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Spinning: Sebuah umpan 
memutar – dibentuk seperti baling-baling, 
menciptakan berbagai gerakan flash 
dan getaran yang meniru ikan kecil atau 
mangsa lainnya – digunakan untuk menarik 
perhatian ikan.
Jigging: Sebuah jig digunakan sebagai 
sebuah umpan – Jig terdiri dari pemberat 
dengan sebuah kait dicetak di dalamnya, 
biasanya tertutup dengan sebuah badan 
yang lembut. Jig dapat menciptakan 
gerakan sentak vertikal untuk menarik ikan.
Popping: Umpan ini disebut popper. 
Biasanya dibuat dari kayu, umpan ini 
berongga sehingga tetap mengapung. 
Umpan ini menciptakan gangguan dalam 
air ketika pemancing menggulung umpan 
ini, dan memancing ikan-ikan.
Trolling: Pada teknik ini, satu atau lebih tali 
pancing dilempar ke air. Tali ini digunakan 
di bagian belakang perahu yang sedang 
bergerak, atau oleh pemancing dengan 
perlahan berkelok-kelok di baris dan 
menyapunya dari sisi ke sisi sambil berdiri 
di satu tempat.

KETAHUI TEKNIK MEMANCING
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tidak diketahui dengan banyak rahasia dan seluk-beluk,” 
kata Ali Husaini, presiden, Seluruh Asosiasi Permainan 
Memancing India.

  
Legenda masher

Di dalam bukunya yang terkenal, Circumventing 
the Mahseer & Other Sporting Fish in India and 
Burma, Kapten A St J MacDonald, menulis,”Banyak 
olahragawan mengatakan bahwa ia lebih baik 
menangkap seekor mahseer besar daripada menembak 
seekor harimau. Sensasi dari mahseer besar, yang doyan 
berada dalam air yang deras, meluncurkan dirinya 
ke dalam aliran deras dengan kecepatan ekspress 
hingga suara dari cepatnya gulungan pancingan, 
memiliki kegembiraan yang menggairahkan daripada 
olahraga lain.”

Sedangkan mahseer emas dengan keunikan sisik 
emasnya ditemukan di bagian utara India, subspesies 
besar lainnya dapat ditemukan di bagian selatan yang 
disebut Humpback Mahseer, terutama di Sungai 
Cauvery. Derek D’Souza, yang memegang rekor dari 
salah satu spesimen terbesar dalam beberapa tahun 

Pancingan, tali, kait, umpan 
flies, alat pemutar, spoon dan 
umpan – dalam bentuk cacing, 
pasta atau umpan lainnya. 
Penerang, pakaian tahan air 
dalam berbagai warna alami 
sehingga anda menyatu dengan 
lingkungan sekitar – adalah 
hal yang penting sebagaimana 
sepatu dan sandal sederhana 
tahan air yang dapat dengan 
mudah dilepas untuk 
menghilangkan pasir dan air. 
Jangan lupa sunscreen, sebuah 
topi dan kacamata ringan.

PERALATAN DASAR
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Brahmaputra
...Anak sungai Subansiri dan aliran 
dan sungai terdekat, merupakan 
rumah dari ikan lele mahseer dan 
goonch.

Assam
Memancing mahseer terkenal di 
Sungai Manas di Reservasi Harimau 
Manas.  

Sungai Peninsula 
Mahanadi, Kaveri, Krishna dan 
Godavari terbuka dalam memancing 
sepanjang tahun tersebut kecuali 
bulan musim hujan. Mahseer 
Dekkan dan beberapa spesies ikan 
koi ditemukan disini.

Tamil Nadu
Wilayah bagian Selatan India 

memiliki sejumlah aliran sungai, 
sungai dan kolam yang baik untuk 
memancing ikan trout dan ikan koi. 

Kerala
Di aliran sungai sekitar Munnar, 
trout dan ikan koi terbaik tersedia 
disini.  

Karnataka 
Sungai Kaveri dan anak sungai 
Kabini menawarkan pilihan 
memancing yang bagus untuk 
memancing hump-back mahseer. 

Ganga and Yamuna rivers
…dan anak sungai pelabuhan 
mahseer emas dan subspesies nya 
termasuk mahseer sirip merah. 
Anda juga dapat memancing rohu, 
catla, kalabose, murrel dan lele..

DI INDIA
Himachal Pradesh
Sebagian besar aliran sungai disini 
memiliki ikan pelangi dan trout 
coklat, mahseer emas, lele goonch 
dan spesies lokal lainnya. Tidak 
hanya danau, waduk di wilayah ini 
juga memiliki banyak pilihan ikan.

Uttar Pradesh and Uttarakhand
Sungai dan aliran sungai di 
kedua wilayah ini bagus untuk 
memancing emas mahseer dan 
trout.

Perairan pantai
Ikan air asin umum yang ditemukan 
di sepanjang 7,500 km garis 
pantai India termasuk kakap, bass 
laut, hiu, makarel, tuna, travellie 
raksasa, dorado, salmon India dan 
barakuda.
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dari berbagai perairan pantai serta spesies pelagis dari 
ikan, rava (salmon India) menjadi suatu hal yang paling 
menonjol. Seseorang dapat membayangkan kegembiraan 
dan ketegangan yang saya rasakan ketika duduk di sebuah 
tonjolan baru di keheningan malam bulan purnama untuk 

menunggu para predator ini mulai makan. 
Keheningan yang mencekam dipecah oleh 
suara seekor dhoof yang keras sebagaimana 
ikan laut yang malang ini dibantai. Popper 
dilempar ke arah yang sama dan beberapa 
lemparan kemudian, ada dhoof yang sama. 
Saat ini popper saya yang jadi korban… 
Saya menikmati suara dari gulungan saya 
bernyanyi di tengah heningnya malam 
bulan purnama.”

Kepulauan Andamar & Nicobar dengan 
keindahan pemandangan yang menakjubkan, 

perairan yang biru dan berbagai macam ikan untuk 
ditargetkan, dengan cepat menjadi sebuah tujuan favorit 
bahkan bagi pemancing wanita. Baik memancing dari 
sebuah perahu untuk menangkap barakuda dan kakap 
merah atau memancing trevallie, hasil tangkapan terjamin.

terakhir, mengatakan, “Memancing humpback mahseer 
di Sungai Cauvery adalah pengalaman yang menarik. 
Duduk di bebatuan, melempar umpan, menunggu 
sesuatu menggigit umpan anda… Anda mungkin dapat 
mengait monster ini tetapi mendaratkannya adalah hal 
yang berbeda. Banyak pemancing telah 
menghadapi kemarahan dari mahseer. Alat 
pancingan hilang atau rusak, tali putus, tali 
terbakar dan kait menjadi lurus – lurus seperti 
paku pintu!” Tangkapan dari ukuran mahseer 
yang besar secara rutin dilaporkan dari 
Sungai Teesta di Sikkim, Sungai Subansiri di 
Assam dan juga sungai India Tengah.

Memancing di air asin

Tepat dari wilayah Gujarat hingga Bengal 
Barat di timur, terbentang ratusan mil pantai 
yang belum terjelajahi dan pantai berbatu dimana ikan-
ikan belum pernah melihat kait sepanjang hidup mereka. 
Dr Aamir Bhavnagri, seorang pemancing yang tekun, 
mengatakan, “Dengan angka 1,600 km, Gujarat memiliki 
garis pantai terpanjang di India. Ini merupakan rumah 

Sementara 
rohu, setelah 

ditangkap, 
dikenal akan 

caranya keluar 
dari air, catla 

merubah dirinya 
menjadi kapal 
selam virtual
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nova, inti galaksi aktif dan pulsar secara lebih 
dekat sebagaimana juga menawarkan wawasan 
unik ke fenomena ekstrem alam semesta. Hal ini 
akan membantu para ahli mendapatkan informasi 
penting tentang asal usul alam semesta dan sinar 
kosmik yang memborbardir ruang angkasa. 

Saat ini, teleskop dengan sinar gamma terbesar 
di dunia dengan diameter sepanjang 28 m, yang 

Para ahli India memiliki alasan lain 
untuk merasa terhibur – negara ini telah 
mengembangkan teleskop dengan altitude 
tertinggi di dunia dan teleskop dengan 

sinar gamma kedua terbesar di dunia. Teleskop 
raksasa dengan ketinggian 45 meter dan berat 
180 ton ini akan memungkinkan para ahli untuk 
mempelajari objek eksotis seperti sisa-sisa super 

Teleskop dengan ketinggian tertinggi di dunia dan teleskop dengan 
sinar gamma kedua terbesar di dunia, terpasang di wilayah Hanle 
di Ladakh, menawarkan wawasan yang unik ke dalam fenomena 
ekstrim alam semesta

Penguasa
alam semesta

Teleskop sedang dalam proses pembuatan di Perusahaan Electronik India Ltd, Hyderabad
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dibangun oleh sebuah konsorsium negara-negara 
Eropa, beroperasi di Namibia. Teleskop sinar 
gamma raksasa India senilai 450 juta Rupee ini, 
yang dipasang di wilayah Hanle di Ladakh, telah 
dibangun oleh Perusahaan Listrik India Ltd di 
Hyderabad dengan rancangan yang disediakan oleh 
Pusat Penelitian Atom Bhabha (BARC) dan akan 
dioperasikan pada awal tahun 2016 ini. Ketika 
selesai, Percobaan Atmosfir Mayor Cherenkov 
(MACE) akan menjadi teleskop sinar gamma 
keempat di ranah global. Kedua teleskop sinar 
gamma lainnya berada di Spanyol dan AS.

Teleskop, yang dilengkapi dengan 1,300 cermin 
berlian khusus ini, dapat menangkap sinar gamma 
yang menghantam 
atmosfir bumi dari 
luar angkasa lebih dari 
100 juta tahun cahaya. 
Sinar-sinar ini, pada 
akhirnya, ditangkap oleh 
kamera beresolusi 1088 
pixel yang terletak pada 
ujung strukturnya untuk 
memungkinkan para ahli 
India untuk mempelajari 
sinar super nova, kilatan 
energi pulsar dan sumber 
asing lain dari energi seperti ini di luar angkasa. 
Cermin berlian khusus ini telah dikembangkan 
di India untuk pertama kalinya dan akan terbukti 
bermanfaat dalam pengaplikasian strategis seperti 
sektor pertahanan dan luar angkasa. Sementara 
itu, kamera dengan resolusi tinggi akan membantu 
pengaplikasian dalam sektor seperti kesehatan.

Teleskop MACE terdiri dari sebuah kolektor 
permukaan cahaya yang besar sebesar 356 m 
persegi, yang terdiri dari 356 panel-panel cermin 
termanufaktur. Sebuah kamera dengan resolusi 
gambar tertinggi dengan berat sekitar 1,200 kilo 
untuk pendeteksian dan karakterisasi pada even 
atmosfer Cherenkov membentuk instrumentasi 
bidang fokus pada teleskop. Teleskop ini didukung 
oleh enam roda yang bergerak pada jalur 
berdiameter 27 m. Teleskop ini memiliki sebuah 

kamera gambar terintegrasi yang mengandung 
1,088 penggandaan foto berbasis pixel dan seluruh 
sinyal yang memproses dan penangkap data 
elektronik. Kamera ini mengkomunikasikan data 
yang diperoleh ke sistem komputer dalam ruang 
kontrol melalui optik fiber. Fitur kamera dari 
teleskop ini mencakup operasi yang aman dan 
terlindungi dari jarak jauh dari manapun di seluruh 
dunia. Dengan ini, India akan bergabung dengan 
komunitas para ahli elit yang bekerja dalam bidang 
studi sinar gamma.

Struktur ini 
beroperasi dalam 

tingkat angin 
hingga kecepatan 
30 km per jam dan 
mempertahankan 

integritas struktural 
dalam tingkat angin 
yang berkecepatan 

hingga 150 km per jam

Sisa-sisa super nova dan inti galaksi aktif dapat dipelajari dengan MACE
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teks  |  Shashi Priya

Dalam 60 menit, Jai Ho – sebuah inisiatif Diplomasi Publik Kementrian 
Luar Negeri – perjalanan direktur musik AR Rahman dari sebuah 
tempat studio rekaman biasa yang dikonversi menjadi kerajaan sonik

Bingkai yang mendefinisikan
sang maestro

Begitu banyak telah dibicarakan tentang 
pakar musik AR Rahman yang 
hampir tidak ada yang tidak menjadi 
hal baru kecuali anda datang di film 

dokumenter berdurasi 60 menit dari sutradara 
yang memenangkan berbagai penghargaan 
nasional Umesh Aggarwal. Tenunan rumit dengan 
kutipan-kutipan wawancara dengan sang komposer 
itu sendiri dan dengan tepat diselingi dengan 
anekdot dari ibu, saudara perempuan, teman, guru 
juga mitranya termasuk Danny Boyle, Andrew 
Lloyd Webber, Shekhar Kapur, Mani Ratnam 
dan Subhash Ghai bersama yang lainnya – film 
dokumenter pada saat pertamanya meletakkan 
emosi dari perjuangan Rahman dan suskses 
melalui kepopulerannya.

“Jika musik mampu membangunkan anda, 
membuat anda berpikir, menyembuhkan anda, 
saya rasa musik tersebut sedang berfungsi” – 
film dokumenter ini dibuat dari banyak ucapan 

artikulasi oleh Mozart dari Madras yang pasti 
akan menarik hati sanubari anda. Veteran 

Andrew Lloyd Webber dan Shekhar Kapur 
merupakan instrumen di perjalanan 

musik Rahman dan di salah satu 
wawancara Kapur mengungkapkan 
sebuah insiden menarik dari 

pertentangan budaya. Sementara 
bekerja untuk Bombay Dreams, Webber 

memberitahunya bahwa ia harus masuk ke 
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lagu ini sekitar 200 kali dan kemudian 
menentukan gambar yang paling tepat untuk 
menggambarkannya.

Sutradara film yang telah menghabiskan 
sebanyak 69 malam dengan 

Rahman selama pembuatan film 
Taal tersebut menggambarkan 
“komponis” sebagai seorang 
dengan semangat riang yang 
terkadang muncul dengan 
sebuah nada merdu dan di saat 
lain akan lenyap menuju kamar 
kecil selama sekitar dua jam di 
tengah pekerjaan ini. Tetapi 
bahkan Ghai setuju bahwa setiap 
artis, terutama seorang master 
dalam keahliannya, memiliki 

sebuah garis beruntun yang unik 
yang membuatnya berbeda. Jai Ho memberi 
kita sebuah dekko dalam banyak “garis-garis 
unik” dari salah satu komposer musik terbaik 
sepanjang masa.

studionya sendiri tanpa sepatu karena tempat 
tersebut telah diubah menjadi sebuah masjid 
dengan berbagai kemenyan di sekitar dan 
Rahman sering berlutut dan menyampaikan 
doa ke Yang Maha Kuasa.

Adalah kepercayaan ini yang 
memperlihatkan karyanya 
dan mengirim sebuah pesan 
yang maestro tersebut lampaui 
dalam seluruh batasan bahasa, 
budaya dan wilayah untuk 
menunjukkan percerahan 
musik yang tidak konvensional 
pada hari ini.

Subhash Ghai 
menggambarkan musik 
Rahman sebagai sebuah 
revolusioner dan tak terduga 
dimana pada saat itu, ia lembut dan serius dan 
selanjutnya, ia siap untuk menyerang dengan 
energi. Dan untuk memberlakukan keadilan 
bagi suara Rahman, Ghai harus mendengar 



PENINJAUAN

IND IA  P E R S P E C T I V E S n  7 2   n M A R E T - A P R I L  2 0 1 5

teks  |  Garima Verma 

Autobiografi Sachin Tendulkar merupakan sebuah refleksi dari kehidupannya 
sebagai seorang pemain kriket, baik dijaga maupun terbuka pada saat yang sama

Sachin berperan dalam kehidupan
dengan caranya sendiri

Ketika seseorang, yang setiap aksinya di 
lapangan 22 yard telah cukup membuktikan, 
memastikan bahwa masih ada sesuatu yang 
tersisa untuk dikatakan, kegembiraan bisa 

dikendalikan. Lebih lagi jika bukan yang lain tetapi Sachin 
Tendulkar sendiri yang melakukan pembicaraan saat ini, 
bukan alat pemukulnya.

Jika hidupnya sebagai seorang pemain telah 
dibukukan, terbuka kepada semua orang, ia selalu tetap 

menjaga sisinya yang lain tetap tertutup secara sama. 
Meskipun jauh dari kontroversi, selalu terdapat sebuah 
rasa ingin tahu untuk mengenal Sachil, sebagai orang 
biasa. Autobiografinya, Playing It My Way, akhirnya 
memungkinkan anda masuk kedalam dunia ini, meskipun 
tidak seluruhnya.

Buku ini menghibur anda dengan kisah-kisah dari 
cerita masa kecil Sachin ketika ia berbuat usil dan 
membuat dirinya terlibat dalam berbagai masalah. Jika 
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bahwa beberapa isu tidak bisa ditulis karena satu dan 
lain alasan, masih banyak hal yang belum terucapkan 
yang tidak perlu dibahas. Catatan Sachin, dan bukan 
merupakan sebuah komentar belaka pada skandal seperti 
memperbaiki, mungkin akan dapat memberikan wawasan 

ke dalam pikiran dari seorang pemain 
yang memainkan gilirannya dalam 
cara dicadangkan atau tidak tersentuh. 
Meskipun Sachin bukan seseorang yang 
menggunakan autobiografi ini sebagai 
sebuah sarana untuk menumpahkan isi 
hati dan menetapkan prasangka, catatan 
pertama darinya tentang sisi jelek dari 
pertandingan dan percakapan yang 
mungkin si jenius ini lakukan dengan 
rekan timnya atau reputasi pemain 
kriket lain akan hilang dari pikiran kriket 
manapun atau fans Sachin.

Sebagaimana ia memainkannya dengan 
caranya sendiri sekali lagi, pada saat ini Sachin membuat anda 
merasa disambut kedalam dunianya tetapi di sisi lain cukup 
menutup untuk membuat anda merasa seperti orang luar. 
Mungkin suatu hari yang baik ia akan mengatakan semua 
yang belum terucapkan. Barangkali pun dia tidak bersedia.

cerita kepalanya disangkut di grill balkon sambil memeras 
orang tuanya untuk membelikannya sepeda selama masa kecil 
merupakan sesuatu yang tidak anda duga-duga dari seorang 
Sachin yang rendah hati, tingkat keras kesehariannya bahwa 
ia sering menyelusup masuk ke pertandingan kriket membuat 
anda terkesan lagi.

Terlepas dari semua cerita pertandingan 
yang ia mainkan dan menangkan, tonggak 
prestasi yang ia raih dan batas-batas yang 
ia telah lewati, beberapa anekdot disini dan 
disana membantu dalam menegaskan anutan 
dari Sachin, dipercaya oleh orang banyak 
sebagai “Tuhan”. Ketidaknyamanannya, 
berbatasan dengan ketakutan, di sebuah 
suite yang besar dari sebuah hotel di 
Gwalior, tempat dimana ia meraih double 
hundred pada tahun 2010 melawan Afrika 
Selatan, dan meninggalkan lampu kamar 
mandi terbuka untuk bertarung melawan 
kegelapan diluar dan besar dari ruangan membuatnya menjadi 
seorang manusia.

Meskipun prolog ini secara tidak menonjol 
memperingatkan anda tepat di awal jika anda mencoba 
untuk memancing beberapa komentar pedas, menyatakan 

(Kiri) Dengan anak laki-lakinya Arjun, anak perempuannya Sara dan istrinya 
Anjali saat masa pensiunnya dari cricket Test pada tahun 2013, (Kanan) 
Memenangkan Piala Dunia ODI pada tahun 2011. Halaman muka: Di masa 
pensiunnya dari format ODI pada tahun 2012
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Lukisan dinding di Gujarat melacak asal-usul mereka kembali pada 
abad ke-17 dan merupakan gambaran hidup dari budaya tanah ini serta 
waktu dalam segala perwujudannya

teks  |  Pradip Zaveri

Kesenangan visual
dari ekspresi kreatif
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Lukisan di India memiliki sebuah tradisi 
yang sangat lama, dengan teks yang 
menjabarkan teori dari warna dan 
estetika dan nilai-nilai yang bersifat 

kocak memberikan arahan bahwa  
hal tersebut tidak biasa bagi sebuah 
keluarga untuk melukis pintu atau 
bagian luar rumah mereka atau 
bahkan interior ruangan dimana para 
tamu disambut. 

Lukisan gua dari Ajanta, Bagh 
dan lukisan kuil membuktikan 
sebuah cinta dari kealamian terhadap 
gambaran bentuk makluk hidup 
dan alam. Melukis juga merupakan 
media dalam mengekspresikan fantasi 
yang terlihat. Burung dan bunga, pepohonan dan 
tumbuhan merambat yang sering digambarkan 
dengan anugerah cinta dari para pemahat dan 
pelukis India.

Pada lukisan dari lembah Kangra dan Mewar, 
pemandangan alam yang sangat indah tercipta 
untuk menyampaikan kebahagiaan dan kekaguman, 
atau suasana romantis yang alami.

Wilayah Gujarat, yang kaya akan 
peninggalan karya seni dan kerajinan 
tangan, sangat terkenal secara 
global tetapi kreativitas yang paling 
terkenal adalah gambaran dari lukisan 
dinding. Lukisan dinding adalah 
sebuah bentuk seni representatif yang 
menelusuri asal-usulnya di abad ke-17 
dan merupakan gambaran hidup dari 
budaya tanah ini serta waktu pada 
setiap perwujudannya.

Mereka melukiskan bagian-bagian 
metodologis dari cerita rakyat, tugas sehari-hari dan 
cerminan atas imaginasi yang sangat berhubungan 
dengan flora dan fauna. Bagaimanapun, salah 
satunya ditemukan di Patan, pada kubah dari kuil 

Gambaran dari epik India, Ramayana

Lukisan-lukisan 
ini adalah 

perwakilan dari 
bentuk seni yang 

menjejaki abad ke-
17 dan merupakan 

gambaran 
semangat dari 

budaya mereka
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KETAHUI LEBIH LANJUT
Wilayah terbesar ketujuh India, Gujarat 
terkenal akan semangat dan kekayaan 
budayanya.  Wilayah ini membentang 
keluar hingga laut Arab, dengan sedikit 
gurun dan 1,666 km garis pantai.
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Raghunath, lukisan yang didasari atas astrologi 
dan penyakit yang menyebabkan kematian, 
sebuah gambaran yang langka.  Kabupaten 
yang menonjol dimana seluruh lukisan dinding 
berada termasuk  Kutch, Bhavnagar, Jamnagar, 
Banaskantha, Kheda, Vadodara dan Bharuch.

Meskipun selama masa  pergolakan diakhir 
tahun abad ke 18, yang berakhir hingga abad 
ke 19, kreasi dari lukisan dinding berkembang 
karena dukungan dari para 
penguasa dari beragam wilayah 
terdahulu dan pemerintah-
pemerintah kecil di Gujarat.

Bangsawan dan orang 
biasa mengikuti adat ini. Di 
wilayah Kheda, dukungan 
dari para pelanggan di sektor 
Swaminarayan  memberikan 
penyegaran bagi kegiatan ini.

Banyak kuil dan gedung 
yang dibangun selama masa-
masa ini dihiasi dengan lukisan 
dinding berdasarkan mitos dan lagenda dari 
Vishnu Purana dan Shiva Purana ( keduanya 
metodologi Hindu, bagian dari 18 Mahapurana) 
dan dari kisah Krishna.

Prosesi kerajaan, tempat durbar (pengadilan 
raja), adegan, perburuan, pertualangan romantis 
dan bunga-bunga dalam sebuah dekoratif yang 
alami ditemukan pada dinding-dinding. Lukisan-
lukisan tersebut sangat terpengaruh oleh Maru-
Gurjar juga oleh masuknya pengaruh Eropa di 
wilayah tersebut.

Menariknya, subjek asing seperti rel kereta 
api, kapal uap dan sepeda, permainan seperti 

Banyak kuil 
dan bangunan 
yang dibangun 

selama masa 
ini di Gujarat 

dihiasi dengan 
lukisan dinding 

berdasarkan 
mitos dan 

legenda

(Atas) Dewa Wisnu yang berbaring 
dengan permaisurinya Dewi 

Lakshmi (Tengah) Dewa Matahari 
(Bawah) Hanuman bertemu Sita – 

sebuah adegan dari Ramayana.
Halaman muka: (Atas) 12 episode 

dari Ramayana ( Bawah) Rasa Leela 
Krishna - berdansa dengan gadis-

gadis gembala sapi
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Banyak kuil dan bangunan di 
Gujarat dihiasi dengan lukisan 

dinding yang didasari dari 
mitos dan cerita rakyat dari 

epik India seperti Ramayanana 
dan Mahabharata serta 

adegan-adegan dari cerita 
rakyat Dewa Krishna. Bahkan 

aktivitas sehari-hari juga 
digambarkan. 
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kriket dan balap kuda mulai bermunculan di 
dinding-dinding. Menghias langit-langit rumah 
dengan bidadari dan tokoh langit lainnya jelas 
merupakan pengaruh dari wilayah Barat.

Gambaran pada lukisan 
dinding diterima oleh orang-
orang untuk mendekorasi rumah 
mereka terlepas dari kepercayaan 
bahwa mendekorasi rumah 
akan membawa kemakmuran 
untuk keluarga.

Di wilayah Saurashtra, diakhir 
abad pertengahan, lukisan-lukisan 
ini dikembangkan oleh salat 
(ahli bangunan). Mereka adalah 
pengukir dan tahu bagaimana cara 
melukis dan penekanan mereka ada pada seni 
rakyat. Dengan para seniman yang terlatih, 
komunitas lainnya seperti mochi (tukang 
sepatu), mali (tukang kebun) dan juga kachhiya 

(pendagang sayur) mulai melukis dinding 
dari perumahan di desa-desa wilayah Kheda. 
Mereka melukis hewan, burung, bunga dan 
tumbuhan merambat.

Struktur tubuh ditampilkan 
dalam bentuk pendek dan gemuk. 
Sementara para pria dihiasi dengan 
pakaian kontemporer seperti 
dhoti, angarkhu (jaket/ kaos) dan 
pagdi (sorban), para wanita dihiasi 
dengan sari-choli and rok panjang. 
Adat yang berlaku diantara pria 
adalah menumbuhkan kumis yang 
diterapkan para dewa seperti Rama 
dan Krishna.

Pada paruh kedua abad ke-18, 
Marathas memerintah Gujarat. Sebuah fase 
penyembuhan ekonomi terjadi di daerah yang 
mendorong para pengrajin dan seniman, yang 
sebelumnya sepi, untuk kembali ke daerahnya.

Banyak kuil 
dibangun oleh 
para penguasa 
dan pedagang 
selama masa 
ini, dinding-
dindingnya 

dihiasi dengan 
lukisan
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Sebagaimana ketidakpastian politik teratasi, 
kedamaian menang dan kemakmuran kembali 
dikarenakan keselamatan dan keamanan 
bagi para pedagang, hal ini memungkinkan 
mereka untuk tinggal di 
rumah-rumah yang didekorasi 
dengan ukiran-ukiran kayu dan 
lukisan dinding.

Banyak kuil dibangun oleh 
para penguasa dan pedagang 
selama periode ini, dinding-
dinding mereka dihiasi dengan 
lukisan-lukisan.

Seni ini berkembang dengan 
baik hingga abad ke-19, terus 
hingga kuartal pertama dari 
abad ke-20. Bagaimanapun, akibat migrasi 
dari para pedagang seni ini ke kota-kota 
lebih berkembang secara ekonomi di berbagai 
anak benua dan bahkan ke pantai asing di akhir 

abad ke-19, tradisi ini terhenti. Penurunan juga 
disebabkan oleh perubahan sosio-ekonomi 
dari wilayah ini serta kedatangan media 
ekspresi dan dekorasi lain. Lukisan dinding 

ini mencerminkan kegiatan 
sosial dan budaya dari masa yang 
berbeda dimana mereka dilukis.

Lukisan ini bukan hanya 
merupakan karya hebat dari 
seni tetapi juga menyuguhkan 
tujuan sejarah dengan 
memberikan pencerahan kepada 
masyarakat kontemporer 
melalui pakaian, hiasan, alat 
musik, senjata dan gudang 
senjata dan  sejumlah rincian 

lainnya yang digambarkan melalui lukisan-
lukisan ini. Karena itu, lukisan-lukisan ini 
menempati tempat yang penting dalam 
sejarah Gujarat.

Mereka 
menyuguhkan 
tujuan sejarah 

dengan memberikan 
pencerahan kepada 
rakyat kontemporer 

melalui pakaian, 
hiasan, gudang 

senjata…
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Memasak di ketujuh wilayah Timur 
Laut - Arunachal Pradesh, Assam, 
Manipur, Meghalaya, Mizoram, 
Nagaland and Tripura – bersifat 

musiman. Apa yang tersedia selama musim-
musim tersebut adalah apa yang kalian temukan 
diatas meja makan. Dan apa yang tersisa dari 
musim tersebut diawetkan di sebagian besar 
wilayah. Inti rahasia kuliner, jika anda dapat 
menyebutnya begitu, tidak ada yang di sia-

siakan; tidak diinginkan. Jika ada sesuatu yang 
dapat dimakan di Timur Laut, begitulah secara 
keseluruhan. Tidak ada  bagian yang disia-siakan 
– mulai dari akar, batang, daun, tunas, bunga 
dari tumbuh-tumbuhan hingga berbagai macam 
ikan, unggas atau ternak kecuali kotoran seperti 
tapak, tanduk, sisik dan bulu-bulu. 

Dalam pandangan sekilas, wilayah Timur 
Laut, atau lebih dikenal dengan nama Tujuh 
Bersaudara, kelihatan seperti keluarga lainnya, 

Setiap tujuh wilayah di Timur Laut India memiliki sejarah kuliner dan 
cara memasak yang berbeda tetapi prinsip-prinsip yang diterapkan 
tetap sama – organik, sehat dan tidak rumit

teks  |  Purabi Shridhar

Rahasia dari
Tujuh Besaudara

Ayam dan Jamur Panas Dikukus Dengan 
Rebung dari Arunachal Pradesh
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ARUNACHAL PRADESH
Ø   Smoked pork with bamboo shoot
Ø   Karela chutney
Ø   Paa Chauu (boiled fish)

ASSAM
Ø   Narasingha Maas
Ø  Sariyah Diya Masor Tenga
Ø   Khar (green papaya with lentils)

NAGALAND
Ø   Lotha Fish Curry
Ø   Smoked pork ribs Naga style
Ø   Axonhe with vegetables

MANIPUR
Ø   Bodi Thongba (potato with lentil 

nuggets)
Ø   Iromba
Ø   Thombou Shinju (Lotus stem salad)

MEGHALAYA
Ø   Ja Doh (Khasi meat pulao)
Ø   Doh Khleh
Ø   Doh Sein (pork with  

black sesame)

TRIPURA
Ø   Bangwi (rice in Lairu or 

banana leaf cones)
Ø   Soya Bean Bhaja
Ø   Pork Bharta  

MIZORAM
Ø   Bai (Mizo vegetable stew)
Ø   Arsa Beipenek (Spicy chicken stew)
Ø   Smoked pork stew

TOP DISHES FROM 
EACH STATE
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meskipun cukup berbeda dari  keluarga-keluarga 
India yang “biasa” lainnya dalam hal fisik, 
mungkin personalitas dan pastinya 
gaya hidup.. Tetapi pandangan 
lebih dekat akan mengungkapkan 
bahwa keluarga tersebut adalah 
keluarga India yang sebenarnya 
dalam intisari kuliner dasarnya 
– berkembang, memproduksi, 
berburu dan mencari sumber 
yang tersedia, hidup dengan 
dan menghargai alam diatas 
segalanya, jangan mencoba lebih 
baik atau mengotak-atik terlalu 
banyak dengan alam ketika berhubungan dengan 
bahan makanan. Eksotis adalah salah satu istilah 
yang terdengar secara rutin ketika mampir di 

wilayah Timur Laut – wilayahnya, warganya 
dan makanannya. Istilah ini, kebanyakan, 

mengandung arti “hal yang tidak 
diketahui” dan bukan hal yang 
biasa. Penerapan yang benar-
benar salah ketika dihubungkan 
dengan kebiasaan makanan di 
wilayah tersebut.

Hal ini tidak eksotis; hal ini 
sederhana, memasak lambat, 
penggunaan rempah-rempah 
kering yang sedikit, lebih banyak 
menggunakan herbal yang segar, 
sedikit minyak -  Mizoram dan 

Nagaland merupakan wilayah yang saya rasa tidak 
favorit dalam memasak dengan banyak minyak.

Sesuatu hal yang salah untuk mengumpulkan 

Masakan wilayah 
Timur Utara tidak 

eksotis, masakan ini 
sederhana, dimasak 

lambat, sedikit 
menggunakan rempah 

kering, banyak 
menggunakan herbal 

segar, sedikit minyak…
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seluruh masakan Timur Utara menjadi satu. Setiap 
wilayah memiliki perbedaan dan sejarah masakan 
dan cara memasak masing-masing. Terkadang 
setiap wilayah memiliki cara 
berbeda dalam membuat makanan 
yang sama dengan bahan yang sama 
seperti di Nagaland dimana berbagai 
suku berbeda – 16 suku besar 
dan beberapa suku pedalaman – 
lakukan. Atau di Meghalaya dimana 
terdapat perbedaan nuansa yang 
jelas di masakan Khasi dan 
Jaintia. Makanan daging babi 
Doh Khleh dari Meghalaya dan 
Makanan Daging Babi Bhata dari 
Tripura mungkin terlihat agak mirip, tetapi 
rasanya menjelaskan perbedaan yang halus. 

Hal itu sama dengan setiap wilayah bersaudara 
ini. Mengesampingkan batas-batas fisik dan 
individualisme yang melekat, ada aturan utama 

yang mengikat seluruh masakan 
wilayah Timur Laut bersama. Hal 
tersebut tentang keseimbangan 
menu dan kesederhanaan. Wilayah 
itu memiliki lima musim berbeda – 
musim semi, musim panas, musim 
hujan, musim gugur dan musim 
salju. Sebagaimana musim-musim 
ini berlangsung begitu pula 
ketersediaan dan penggunaan dari 
hasil tersebut.

Di saat musim semi ketika cuaca 
dingin mulai surut menu makanan pun ikut 
berganti; di saat musim panas ketika suhu mulai 

Di musim semi 
ketika dingin 

mulai menyusut 
menu makanan 

pun ikut berubah; 
pada musim 

panas sajian juga 
akan mengalami 

perubahan

(Kiri) Bodi Thongba dari Manipur (Kanan) Hati Ayam dari 
Nagaland. Halaman muka (Kiri Atas) Sungat Diya Misa Mass dari 
Arunachal Pradesh (Kiri Bawah) Rebusan daging babi Asap dari 
Mizoram (Kanan) Ayam Jahe Pedas dari Nagaland
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Bai, sebuah sajian Mizo

Baruk Feddabonn berbasis di Auckland 
merupakan makanan percampuran asal 
usul wilayah Timur Laut. Bai, sebuah 
makanan rebusan favorit disetiap 
waktu – masakan Mizo, adalah sesuatu 
yang membuatnya sangat teringat 
dengan rumah. “Aroma dari Bai yang 
sedang dimasak masih membuat saya 
kembali ke waktu matahari terbenam 
di Shillong, bersama Apu (kakek) yang 

bersiap untuk berdoa malam di gereja 
sebagaimana kami mempersiapkan 
sajian makan malam.” Bai adalah 
sebuah kombinasi dari macam-
macam sayuran, air dan pengantar 
makanan seperti kacang kedelai 
yang difermentasi sebagai penambah 
kelezatan makanan. Makanan ini 
dimakan dengan nasi panas dan sajian 
lainnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan 

tidak selalu harus bunga kol, bisa 
juga sayuran lainnya dan tumbuhan 
hijau lainnya dan bahkan rebung yang 
masih segar. Bai dapat disajikan begitu 
saja, juga, sebagai salah satu sajian 
sederhana. Cairan Bai dapat disimpan 
semalaman dan diminum keesokan 
harinya, sebuah minuman penyegar 
yang sempurna untuk cuaca musim 
panas di India.

FAVORIT VEGETARIAN
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naik cukup tinggi di dataran maka makanan 
di meja makan pun mengalami perubahan – di 
Assam, Tenga Mas (ikan asam) yang kaya alkali 
dan Khar (yang kaya dengan bio antacid alam 
Khar, cairan yang terbuat dari percampuran 
abu yang diperoleh dengan memanggang kulit 
dari Bhim Kol, pisang unggulan atau kulit 
tanaman pisang dengan air) membantu menjaga 
keseimbangan mineral dan suhu tubuh. Musim 
panas juga saat dimana terdapat banyak salad 
yang dibagikan dengan produksi organik seperti 
tomat, fitween dan sayuran hijau.

Selama musim hujan, ketika hujan deras 
tidak henti-hentinya, kebiasaan makan juga ikut 
berubah. Musim gugur adalah ketika wilayah-
wilayah tersebut dilimpahi dengan hasil panen 
dan produksi yang kaya yang dihasilkan dari 
hujan, ketika semburat coklat muda mulai 
muncul dari  kehijauan sekitar dan hasil buah 
yang melimpah.

Selama musim dingin, yang cukup akut di 
wilayah bukit, tersedia makanan penghangat 
badan mulai dari bebek sarat lemak di Assam 
hingga makanan berbahan wijen hitam yang 
berbau tajam Tungrymbai di Meghalaya yang 
diharumkan dengan jahe lokal. Makhir di 
Nagaland, rusuk daging babi asap merupakan 
penangkal dingin yang hebat juga makanan 
manis pedas berbahan cabai Naga, Raja Mirch. 
Di Tripura, sup panas dengan ikan kering 
Chakhwi Twi, yang bisa dimakan begitu saja 

Seperti makanan lainnya, makanan 
Timur Laut India juga patut 
untuk dicoba. Lebih-lebih karena 
ketajaman rasa dapat bervariasi 
dari halus, menyenangkan, 
pedas cabai hingga menyengat, 
tajam dan hingga makanan 
apa ini! Sementara itu Bhoot 
Jalokia (secara harfiah bermakna 
Cabai Hantu) telah memperoleh 

ketenaran secara global, masih ada 
bahan yang tidak diketahui yang 
memakan waktu untuk dibiasakan, 
mulai dari rebung segar dan kering, 
daging kering, sayur-sayuran hijau 
yang diawetkan hingga ikan kering.
Salah satu bahan yang dapat 
mengganggu penciuman adalah 
apa yang orang Khasis sebut 
Tung Tap dan Garos Nakhom di 

Meghalaya. Ini adalah ikan kecil 
bersisik, asin dan seluruhnya 
diawetkan. Bau yang diperoleh 
sangat tajam, dan sebagian 
mengatakan menjijikan, beberapa 
jam setelah dimasak atau dibakar 
bau menyengat itu tidak hanya 
menetap di dapur tersebut tetapi 
juga berjalan ke wilayah yang 
jauh juga!

atau dengan nasi kukus panas, dijamin dapat mengusir 
hawa dingin dan sakit.

Musim-musim yang  meriah dan makanan yang 
disajikan menunjukkan dengan jelas bagaimana masakan 
Timur Laut tersebut – sederhana, sehat dan lezat.

COBALAH!

Purabi Shridhar telah mengarang buku The Seven Sisters: Kitchen Tales from the North East dengan Sanghita Singh
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memahami aturan-aturan dari permainan. Tetapi 
setelah tiga minggu ketika akhirnya saya mendapatkan 
kesempatan untuk bermain, saya memasukkan bola 
pertama yang saya sodok. Saya tidak bisa terpisah 
dari permainan ini setelah itu,” kata Pankaj, yang 
keluarganya bermigrasi dari Bengaluru ke Kuwait 
setelah penyerbuan Irak saat ia berumur lima tahun.

Cerita yang dimulai saat musim panas tersebut 
menjadi saksi Pankaj yang membuat dirinya 
berkomitmen dalam hidup; pengabdian yang tidak 
tergoyahkan membuatnya menjadi penguasa snooker 
dan biliar; di sebuah dunia yang dimana banyak 
perjuangan untuk yang menjadi yang terbaik.

“Pernah saya kecanduan terhadap olahraga ini, 
olahraga ini adalah tentang menikmati snooker dan 
biliar secara bersamaan. Setelah lima tahun, saya 
menyadari bahwa saya dapat memainkan kedua 
olahraga ini pada level kompetitif,” katanya. “Saya 
menyukai tantangan dalam bermain bagus dalam 
kedua olahraga ini sebagaimana itu tetap menjaga saya 
untuk tidak goyah. Terkadang, saya berhenti bermain 
untuk berkonsentrasi pada yang lainnya untuk 
menjaga diri saya agar tidak tersendat.”

Dan, strategi tersebut tidak membuatnya 
ragu sedikitpun. Namun di usia yang telah 

lewat 30 ini, dia telah menempatkan 
dirinya sebagai satu-satunya pemain 

yang pernah memenangkan 
gelar profesional dunia dalam 

kedua format panjang dan 
pendek dari permainan 

Jika obsesinya terhadap Batman dapat menjalarkan 
gairah dan pengabdiannya terhadap olahraga ini, 
lalu Pankaj Advani mengakui tanpa keraguan bahwa 
dia sebenarnya sudah tidak dapat menghitung 

berapa kali ia sudah “mempelajari” jumlah seri 
dari Christoper Nolan.

“Inspirasi datang dalam bentuk yang berbeda. Bagi 
saya, itu adalah Batman,” pria berumur 29 tahun ini 
mengakui dengan santainya. Pemenang 12 kali kejuaraan 
dunia biliar dan juara snooker ini tidak mengingat antara 
sudah hampir 50 atau 100 kali dia telah duduk untuk 
mengagumi “kegeniusan Nolan” dan mengambil pelajaran 
untuk dirinya sendiri.

Jika hanya dengan beberapa tahun penghargaan 
dapat membuat pesona yang begitu besar, tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa perhatian biliar dan snooker akan 
terjamin darinya. Sebab, setelah hampir beberapa dekade 
dia sudah beberapa kali menemukan, menghilangkan dan 
menemukan kembali cinta dan keinginanya pada meja 
hijau tersebut.

Pankaj sekitar umur 10 tahun ketika kunjungan yang 
tak direncanakan ke lingkungan pemain snooker bersama 
kakak laki-laki nya Shree selama liburan musim 
panas memulai janjinya dengan olahraga bola 
sodok ini.

“ Saat itu hanya tentang 
menghabiskan waktu sejenak 
selama liburan. Saya tetap 
menonton kakak laki-laki 
saya dan teman-temannya 
bermain dan mencoba 

teks  |  Garima Verma 

Unggul dalam snooker dan biliar datang secara alami kepadanya. 
Pankaj Advani, satu-satunya olahragawan India yang telah 
memenangkan 10 gelar juara dunia, mengisahkan ceritanya

Sang juara untuk
dua permainan
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snooker (standar 15 merah dan standar enam merah) 
dan kedua format ini dari biliar Inggris (waktu dan 
poin). Meskipun olahraga yang ditekuninya belum 
mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari 
olahraga Olimpiade, namun Pankaj tidak ingin menyia-
nyiakan waktu untuk merenungkan hal tersebut, 
prestasi-prestasi ini sepatutnya telah 
memenangkannya penghargaan Arjuna, 
Rajiv Gandhi Khel Ratna dan Padma Shri. 

Setelah memenangkan 
setiap gelar yang 
harus dimenangkan 
(sekitar 30 total) dan 
banyak pengakuan 
yang membanggakan, 
mempertahankan 
batas keinginan hidup 
itu menjadi sebuah 
tugas. Pankaj tidak menyangkal 
hal tersebut sama sekali. “Ketika 
anda telah meraih lebih dari apa 

yang anda pernah impikan atau pikirkan, susah bagi anda 
untuk tetap terus maju atau untuk memenangkan gelar 
demi gelar. Tetapi kemudian tantangan bagi seorang atlit 
adalah untuk tetap berkembang dan membawa olahraga itu 
ke jenjang yang baru. Saya bahagia karena mendapatkan 
tanggung jawab ini di India – untuk membawa olahraga 

bola sodok terus maju kedepan,” katanya. 
Untuk bekerja lebih keras dalam menjalankan 
tugas tersebut, Pankaj memiliki sebuah 
resolusi di tahun 2015. “Saya akan fokus pada 
fitness dan membuat hal tersebut berguna 
dalam pertandingan saya, meningkatkannya 
dan memenangkan turnamen sebanyak-
banyaknya,” katanya. Dan, hal tersebut 
seharusnya lebih dari pada sebuah inspirasi 
bagi Pankaj Advanis yang terus berkembang di 
India. “Anda akan mendengar tentang mereka 
segera,” Pankaj memastikan satu, kepercayaan 

diri dari talenta yang ia sering lihat.
Hingga kemudian hari, dia akan, tentu, berada disana 

untuk tetap menghibur negara ini dengan permainannya.

Pankaj masih 
berumur 10 tahun 

ketika sebuah 
kunjungan ke 

lingkungan pemain 
snooker memulai 
janjinya dengan 

olahraga bola 
sodok tersebut
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