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IDE-IDE DEKORASI
Untuk menjadi yang terbaru dalam 
desain, kunjungi Ambiente India, 
sebuah pameran perdagangan untuk 
dekorasi interior dan aksesoris 
rumahan. Produk dari perusahaan 
terkemuka maupun yang akan datang 
akan ditampilkan di pusat manufaktur, 
desainer dan pemasok ini.

KAPAN: 25-27 Juni
DIMANA: Pragati Maidan, New Delhi

MANGGA BERLIMPAH
Perayaan Mangga Internasional Delhi 
merupakan sebuah kesempatan 
untuk mencicipi lebih dari 1,100 
jenis mangga dari seluruh India. 
Perayaan ini termasuk kontes makan, 
kuis dan pertunjukan rakyat, semua 
terinspirasi dari ‘raja buah-buahan’ini.

KAPAN: 30 Juni – 2 Juli
DIMANA: Delhi Haat, 
Pitampura, Delhi

INDIA PERSPECTIVES KINI DALAM 
BAHASA JEPANG
India Perspectives kini akan diterbitkan 
dalam 16 bahasa, yang terbaru adalah edisi 
bahasa Jepang. Edisi perdana dari edisi 
bahasa Cina diterbitkan pada awal tahun 
ini. Bahasa-bahasa lainnya mencakup 
bahasa Persia, Pashto, Sinhala dan Tamil.

GANGA DUSSEHRA
Hari dimana Sungai suci Gangga 
turun ke bumi, yang membawa 
bersamanya kemurnian dari surga, 
dirayakan sebagai Ganga Dussehra. 
Orang-orang mandi di sungai suci 
ini untuk membebaskan diri dari 
dosa dan memberikan sumbangan 
10 barang yang dapat dimakan.

KAPAN: 28 Mei
DIMANA: Di tepian Sungai Gangga

FESTIVAL AUDIO
Jadilah bagian edisi ke-15 dari Expo 
PALM, sebuah pameran untuk pro audio, 
pencahayaan, suara live, memasang suara, 
alat-alat musik dan industri integrasi AV. 
Dengan sebuah warisan dari 14 tahun 
yang sukses, Expo ini akan menawarkan 
yang terbaik dari para pemain global.

KAPAN: 28-30 Mei
DIMANA: Pusat Pameran Bombay, 
Mumbai

PERAYAAN FILM DHARAMSALA
Film-film dari seluruh dunia akan diputar 
di Perayaan Film Dharamsala. Dengan 
‘kesadaran’ dan ‘kreativitas’ sebagai 
tema, formasinya akan mencakup 
film-film yang memberikan contoh 
pemberdayaan perempuan.

KAPAN: 11-13 Juni
DIMANA: Wilayah Paling Atas 
Dharamsala, Himachal Pradesh

BUNGA RAMPAI
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Sehubungan dengan Hari Internasional Yoga pertama dirayakan pada tanggal 21 Juni, 
kami terfokus pada praktik kuno ini yaitu tentang keharmonisan antara manusia dan 
alam dan sebuah pendekatan holistik untuk kesehatan dan kesejahteraan. Beberapa teks 
klasik dan resmi dalam yoga disorot di bagian khusus kami. Kami meninjau buku The 
Power of Yoga oleh Yamini Muthana, sebuah buku yang menyelaraskan aspek teknis 
dan filosofis dari yoga dan Yoga: Aligning to the Source, sebuah film yang diproduksi 
oleh Kementrian Luar Negeri India dan PSBT yang menelusuri asal-usul yoga.

Dari sisi bilateral, SAGAR Yatra yang terdiri dari kunjungan Perdana Menteri Mr 
Narendra Modi baru-baru ini ke Seychelles, Mauritius dan Sri Lanka memandang 
sebuah peran yang lebih proaktif oleh India dalam mengembangkan ekonomi di wilayah 
Samudra Hindia. Pada landasannya ada usaha penting lain – Proyek Mausam – yang 
melihat pada penghidupan kembali hubungan yang telah lama putus di seluruh negara 
di Samudra Hindia. Inisiatif Perdana Menteri India Make in India menerima sebuah 
dorongan dengan Aero India 2015 di Bengaluru, sebuah pertunjukan bagi perusahaan 
penerbangan India dan perusahaan penerbangan asing. Sementara itu, Perbatasan Haat 
sedang dibuka untuk membangun hubungan perdagangan Tripura dengan Bangladesh.

Kami memiliki bagian foto tentang reruntuhan Hampi yang memberi inspirasi, siap 
untuk upaya restorasi dengan Serikat Anggaran India yang menargetkan sembilan 
tujuan warisan di seluruh negeri. Pada tanggal 7 dan 8 Juli, anda bisa menjadi bagian 
dari Perayaan Hemis tahunan di Ladakh yang merayakan kemenangan kebaikan atas 
kejahatan dengan tari topeng, doa dan lain-lain.

Kami juga berbicara dengan ahli waris asli dari musik klasik Hindustan ghanaras yang 
melakukan percobaan dengan alat musik mereka. Sebagai penghormatan untuk peraih 
Nobel Rabindranath Tagore pada ulang tahunnya tanggal 7 Mei, kami melakukan tur 
ke rumah leluhurnya di Kolkata. Dr Tessy Thomas, wanita dibalik beberapa kunci 
kesuksesan India di bidang teknologi rudal, menghiasi halaman sesi Percakapan kami.

Kemampuan inovasi India dipamerkan di dua artikel, pertama pada energi surya yang 
sedang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
pada musim dingin di Ladakh dan kedua pada tenaga listrik yang 
sedang dihasilkan dari dedaunan pinus di Uttarakhand.

Vikas Swarup

Prakata



34

Jilid 29  n  Isu 3  n  Mei-Juni 2015

India Perspectives diterbitkan dalam bahasa 
Arab, Indonesia, Inggris, Perancis, Jerman, 
Hindi, Italia, Pashto, Persia, Portugis, Rusia, 
Sinhala, Spanyol, Tamil, Cina dan Jepang.

India Perspectives is printed and published by  
Vikas Swarup, Joint Secretary (XP) and Official 
Spokesperson, Ministry of External Affairs (MEA),  
New Delhi, Room No. 152, ‘A’ Wing, Shastri Bhavan,  
New Delhi - 110001 and published at MaXposure Media 
Group India Pvt. Ltd. (MMGIPL), Unit No. G-0-A, Lantai 
dasar, MIRA Corporate Suites, Plot No. 1&2, Ishwar 
Nagar, Mathura Road, New Delhi - 110065, India. 
India Perspectives is published six times a year. All rights 
reserved. The writing, artwork and/or photography 
contained herein may be used or reproduced with an 
acknowledgement to India Perspectives. MEA and 
MMGIPL does not assume responsibility for loss or 
damage of unsolicited products, manuscripts, photographs, 
artwork, transparencies or other materials. The views 
expressed in the magazine are not necessarily those of the 
MEA or MMGIPL.

Ikuti kami di:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Untuk mendapatkan India Perspectives, hubungi utusan 
diplomatis India terdekat.

MaXposure Media Group India Pvt Ltd 

Penerbit & COO: Vikas Johari

CEO & Managing Director: Prakash Johari

Redaktur Eksekutif : Saurabh Tankha

Kantor Pusat  
MaXposure Media Group India Pvt Ltd 
Unit No. G-0-A, Lantai dasar, MIRA Corporate 
Suites, Plot No. 1&2, Ishwar Nagar,  
Mathura Road, New Delhi - 110 065, India  
Tel: +91.11.43011111, Fax: +91.11.43011199 
CIN No: U22229DL2006PTC152087

Untuk masukan/pertanyaan : 
indiaperspectives@maxposure.in

Redaktur : Vikas Swarup

Asisten Redaktur : Nikhilesh Dixit

Kementrian Luar Negeri
Ruang No. 152, ‘A’ Wing, Shastri Bhavan, 
New Delhi - 110001, India
Tel.: 91.11.23388949, 23381719 
Fax.: 91.11.23384663
Web: http://www.indiandiplomacy.in

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

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



10

28

KEMITRAAN 

Kode Biru: SAGAR Yatra ..................................06

KEMAJUAN 

Make in India, mantra baru ........................... 10

KEMAJUAN 

Mengantarkan musim perubahan .................16

WARISAN 

Harta sastra yoga India ..................................20

TINJAUAN 

Panduan praktis untuk hidup sehat ............. 26

TINJAUAN 

Melampaui batas-batas yoga ........................ 28

MUSIK 

Dari puritan dan keinginan............................ 30

POTRET 

Reruntuhan memberi inspirasi Hampi ......... 34

INOVASI 

Menjinakkan semangat pinus .......................46

INOVASI 

Meningkatkan standar hidup .......................50

LANDMARK 

Pintu gerbang menuju 
masa depan yang cerah ................................. 55

LANDMARK 

Vaksin rotavirus pribumi pertama ................ 58

SUKSES 

Ledakan besar animasi...................................60

BUDAYA 

Mengubah tanah liat  
menjadi emas.................................................. 65

SENI 

Konvergensi megah dari 
berbagai budaya .............................................68

KULINER 

Kisah cabe India ...............................................74

EKSPLORASI 

Merayakan warna-warni ilahi........................80

EKSPLORASI 

Penyair Nobel.................................................. 84

PERCAKAPAN 

Ketika langit menjadi batas ........................... 88

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

74

D A F T A R  I S I



KEMITRAAN

n  6   n  M E I - J U N I  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S

Warna yang berkuasa dari SAGAR Yatra Mr Narendra Modi adalah biru, 
warna yang membayangkan sebuah peran proaktif yang lebih oleh 
India dalam mengembangkan ekonomi biru di wilayah Samudra Hindia

Kode Biru: 
SAGAR Yatra

teks  |  Manish Chand
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Tiga Negara, Satu Samudra, Satu Misi. 
Kode warna: Biru. Pada bulan Maret, 
Perdana Menteri India Mr Narendra Modi 
melakukan kunjungan ke tiga negara 

pantai Samudra Hindia, melintasi dua benua, Asia 
dan Afrika – Seychelles, Mauritius dan Sri Lanka. 
Perjalanan pertama dari setiap Perdana Menteri India, 
perjalanan ini menggarisbawahi arti penting yang terus 
tumbuh dari Samudra Hindia dalam matriks kebijakan 
luar negeri India apa yang Perdana Menteri India telah 
sebut dengan semangat sebagai ‘SAGAR’ (Keamanan 
dan Pertumbuhan untuk Semua di Wilayah ini) Yatra’. 
Sejumlah perjanjian yang ditandatangani dan langkah-

Kiri: Perdana Menteri India Mr Narendra Modi memeriksa 
Sistem Pengawasan Radar Pesisir di Seychelles

Atas: Mr Modi menyapa penduduk lokal di Seychelles

langkah yang diluncurkan untuk mengembangkan 
ekonomi wilayah Samudra Hindia.

Seychelles

Menandai kenaikan yang signifikan dalam 
kemitraan keamanan maritim India dengan negara-
negara Samudra Hindia-nya, India dan Seychelles 
menandatangani empat perjanjian di bidang-bidang 
berbeda, termasuk hidografi, dengan New Delhi 
yang mengumumkan sebuah pesawat Dornier 
kedua untuk negara kepulauan. Dua negara ini 
menandatangani empat perjanjian yang mencakup 
kerjasama di bidang hidografi, pembaharuan energi, 
pembangunan infrastruktur dan penjualan grafik 
navigasi dan grafik navigasi elektronik. Mr Modi 
secara formal meluncurkan Proyek Radar Pengawasan 
Pesisir, sebuah proyek tanda tangan India yang 
bertujuan memperkuat kemampuan pengawasan dari 
negara kepulauan.

Mauritius

Untuk Mauritius, sebuah kemitraan maritim utama, 
India menjanjikan Line Of Credit (LOC) sebesar 500 
juta dollar AS untuk sejumlah proyek infrastruktur 
dan menandatangani lima perjanjian, termasuk 
sebuah perjanjian utama pada perekonomian 
samudra. Kedua negara juga mencapai kesepakatan 
untuk meningkatkan jaringan transportasi laut dan 
udara di Pulau Agalega dan Pulau Terluar Mauritius. 
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Kiri: Mr Modi turun dari kereta api Talaimannar-Mannar di Stasiun Kereta Api 1650 Dermaga Talaimannar
Kanan: Perdana Menteri India melakukan Dana (persembahan amal) kepada Masyarakat Mahabodhi di Kolombo, Sri Lanka

Dalam sebuah langkah penting untuk memperkuat 
infrastruktur maritim Mauritius, Mr Narendra Modi 
juga memimpin peluncuran formal Barakuda Lepas 
Pantai di Mauritius.

Sri Lanka

Di Sri Lanka, India menjanjikan LOC sebesar 318 
juta dollar AS untuk pembangunan rel kereta api 
sebagaimana kedua negara sudah menandatangani 
empat perjanjian dalam bidang visa, bea cukai, 
pengembangan pemuda dan budaya. 
Mr Modi menjanjikan dukungan untuk 
membuat Trincomalee sebuah pusat 
minyak bumi dan meluncurkan sebuah 
‘Perjanjian Pertukaran Mata Uang’ sebesar 
1,5 milyar dollar AS untuk menjaga 
kestabilan ekonomi negara tersebut.

Visi kolektif

Melintasi tiga negara, fokus ini adalah 
dalam memperluas kerjasama keamanan, ekonomi 
dan pembangunan, dengan tujuan menyeluruh 
dalam “menempa sebuah visi kolektif dan kooperatif 
untuk wilayah ini”. Bagi saya chakra atau roda biru 
di bendera nasional India merepresentasikan potensi 
dari Revolusi Biru atau Ekonomi Samudra. Inilah 
bagaimana sentralnya ekonomi samudra bagi kami,” 
kata Mr Modi di komisi formal kendaraan patroli lepas 
pantai Barakuda buatan India di Mauritius pada tanggal 
12 Maret. “Kami harus mempromosikan kerjasama 
yang lebih besar di bidang perdagangan, pariwisata 
dan investasi; pembangunan infrastruktur; dan, 

pembangunan keseluruhan dari samudra atau ekonomi 
biru,” katanya dalam mendefinisikan pidato pada 
prioritas India dalam mempromosikan Samudra Hindia 
sebagai sebuah lautan peluang bagi wilayah tersebut.

Pendorong utama

Perjalanan kepresidenan menyatukan beberapa untaian 
diplomasi Samudra Hindia New Delhi, yang bertujuan 
dalam mengamankan serangkaian ekonomi, energi dan 
tujuan strategis yang saling terkait. Di satu sisi, terjalin 

tantangan keamanan termasuk pembajakan, 
keamanan maritim, pengembangan nuklir 
dan kriminalitas transnasional yang 
terorganisir. Di sisi lain, Samudra Hindia 
membentuk garis hidup dari negara-negara 
pesisir sekitar dan penting bagi keamanan 
energi New Delhi. India mengimpor lebih 
dari sekitar 90 persen minyak melalui jalur 
laut Samudra Hindia.

Arti strategis dari Samudra Hindia, yang 
merupakan perairan terbesar ketiga di dunia, dan rumah 
bagi jalur laut yang memelihara beberapa perekonomian 
terbesar Asia, tidak bisa diremehkan; dengan lokasi 
strategisnya, wilayah maritim telah menjadi titik tumpu 
dari sebuah permainan besar maritim yang baru antara 
kekuatan-kekuatan terkemuka disini.

Dengan insiden yang terus tumbuh dari pembajakan 
di lepas pantai Teluk Aden dan pantai Somalia, Perdana 
Menteri India mengumumkan visinya dalam memajukan 
kerjasama keamanan maritim. “Kami juga mendukung 
upaya-upaya untuk memperkuat mekanisme regional 
kami untuk kerjasama maritim – dari berurusan dengan 

Di Sri 
Lanka, India 

menjanjikan LOC 
sebesar 318 juta 
dollar AS untuk 
pembangunan 

kereta api



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

Hindia New Delhi, dengan fokusnya pada kerjasama 
sinergis, regional dan kebebasan navigasi. Dengan 
menyambung modernisasi angkatan laut dengan 
keterlibatan bilateral dan diplomasi multilateralnya yang 
kuat melalui inisiatif seperti Asosiasi Lingkar Samudra 
Hindia dan Simposium Angkatan Laut Samudra 
Hindia, India diatur untuk menegaskan kembali peran 
unggulnya yang sah dalam membentuk Samudra Hindia 
sebagai sebuah Lautan Peluang.

Mr Modi membantu dengan pendidihan susu tradisional sebelum 
sebuah keluarga pindah ke sebuah rumah baru di Jaffna, Sri Lanka

Manish Chand adalah kepala editor di India Write Network, www.indiawrites.org,
sebuah portal multimedia yang berfokus pada urusan internasional dan Kisah India

terorisme pembajakan dan kejahatan lainnya; hingga 
keamanan kelautan dan bencana alam,” katanya. 

Lokasi geografis India yang unik memposisikannya 
di sebuah peran terkemuka dalam membentuk integrasi 
geopolotik dan regional dari Wilayah Samudra 
Hindia (IOR) melalui sebuah web konektivitas, energi 
dan proyek transportasi. Dorongan pergerakan 
kebijakan IOR India adalah untuk mengubah Samudra 
Hindia menjadi sebuah zona aman peluang saling 
menguntungkan untuk seluruh negara pesisir dan 
memprioritaskan peremajaan ekonomi di atas permainan 
geopolitik dan proyeksi militer.

Pemerintah India yang baru telah berhak mengambil 
inisiatif untuk memberikan momentum segar dan 
kesatuan strategis bagi diplomasi Samudra Hindia negara 
ini. Dengan kepentingan nasional yang vital dalam 
pikiran, India telah secara khusus menjadi proaktif 
dalam Asosiasi Lingkar Samudra Hindia dan menjadi 
tuan rumah pertemuan tingkat menteri dari 20 negara 
yang dikelompokkan pada tahun 2012. IOR juga menjadi 
sebuah tema penting dari keterlibatan dengan 54 negara 
benua Afrika yang bangkit kembali dan pemetaan jalur 
kerjasama yang baru di wilayah ini akan menonjol pada 
Pertemuan Tingkat Tinggi India-Afrika ketiga yang 
mana New Delhi akan menjadi tuan rumah tahun ini.

Jauh kedepan

Diplomasi Samudra Hindia akan memperoleh kekuatan 
dan kekokohan yang lebih besar di bawah Pemerintah 
India baru yang memiliki visi sendiri dalam konektivitas 
trans-regional, yang mencakup Timur Tengah, Afrika 
dan Asia. Angkatan Laut India telah memainkan sebuah 
peran penting dalam mengamankan kepentingan vital 
negara ini di wilayah tersebut; peran utamanya dalam 
mengawal lebih dari 1,000 kapal dengan selamat dari 
para pembajak di Teluk Aden telah mengkilapkan 
mandat India sebagai pemain kunci dalam pengamanan 
wilayah ini dan menciptakan niat baik yang besar.

Mendasari upaya-upaya bervariasi dan beranekaragam 
ini merupakan ide dari maritim global bersama – sebuah 
prinsip pedoman yang menggerakkan diplomasi Samudra 

Mr Modi membayar penghormatan 
kepada Aapravasis di Aapravasi Ghat, 

Pelabuhan Louis, Mauritius
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Aero India menunjukkan partisipasi antusias yang disaksikan oleh 
perusahaan-perusahaan penerbangan India dan asing

Make in India,
mantra baru

teks  |  Pallava Bagla 
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Bengaluru di wilayah selatan India 
merupakan pusat dari teknologi 
informasi, tetapi dalam beberapa hari, 
seluruh mata di kota berteknologi 

tinggi ini dikupas menuju langit jauh dari layar 
komputer. Berjalan terbang rendah berkecepatan 
tinggi, berputar, jungkir balik dan formasi terbang 
mempesona para penonton. Pesawat dalam segala 
bentuk dan ukuran mempesona para 
penonton sebagai bagian dari edisi 
ke-10 pertunjukan Aero India yang 
digelar dari tanggal 18-22 Februari 
2015. Jet tempur, pesawat kargo yang 
besar, helikopter, baling-baling kuno 
penggerak pesawat dan kendaraan 
udara yang tak berawak seluruhnya 
menari-nari di langit untuk memikat 
antusiasme banyak orang. Pesawat 
Tejas generasi keempat yang dibuat 
India secara pribumi menampilkan 
akurasi dan mendapatkan 
tepuk tangan.

Menurut Kementerian Pertahanan, Pemerintah 
India, 635 perusahaan kedirgantaraan dan hampir 
300 CEO dari India dan luar negeri termasuk 
delegasi dari 42 negara berpartisipasi. Ratusan stall 
menampilkan barang-barang canggih mereka.

Layar udara dimulai dengan sebuah pesawat 
kuno Tiger Moth Angkatan Udara India (IAF) 
yang mengingatkan asal-usul sederhana India di 
awal era pesawat tempur. Melampaui zaman ini 
dan secara tepat selaras engan tema Make in India, 
dua kreasi asli – Pesawat Tempur Ringan dan 
sebuah Helikopter Tempur Ringan – terbang secara 
beruntutan menampilkan kemajuan teknologi 

India dalam produksi pesawat. Garda 
terdepan Russia membuat Sukhoi-30 
MKI dari IAF mengakhiri acara 
tersebut dengan fleksibilitas dan 
kelincahan, menampilkan Charlie 
tegak lurus dengan sempurna. Yang 
tidak dapat terlewatkan adalah 
penampilan yang mengesankan oleh 
sebuah jet tempur Amerika F-16 dan 
jet tempur Perancis Rafale. Aksi udara 
ditampilkan oleh beberapa tim akrobat 
asing seperti Breitling Wingwalkers 
dari Inggris yang ditampilkan di atas 

sayap dari pesawat yang sedang terbang. Acara 
puncaknya ditampilkan oleh Sarang, penampilan 
tim helikopter IAF, pada Helikopter Tempur 
Ringan lincah berwarna dengan tema merak 
mereka. Untuk pertama kali, dua petugas wanita 
juga berpartisipasi.

Berjalan 
terbang rendah 

berkecepatan 
tinggi, berputar, 

jungkir balik dan 
formasi terbang 

mempesona 
para penonton 
di pertunjukan 

tersebut

(Halaman muka) Hindustan Aeronautics Limited’s (HAL) Helikopter Tempur Ringan; Bawah: Perdana Menteri India Mr Narendra Modi di Aero India 2015
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Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri India 
Mr Narendra Modi meresmikan acara yang dengan 
caranya memulai program peliharaannya Make in 
India, membuat negara ini menjadi pusat manufaktur 
alat-alat pertahanan. Pada acara peresmian itu, Mr 
Modi mengatakan, “Acara ini, acara Aero India 
terbesar yang pernah ada, merefleksikan 
sebuah tingkat kepercayaan tinggi yang 
baru dalam negara kami dan kepentingan 
global di India. Bagi kebanyakan di 
antara kalian, India merupakan sebuah 
peluang bisnis terbesar. Kami memiliki 
reputasi sebagai importer alat pertahanan 
terbesar di dunia. Ini mungkin hanya 
menjadi musik di telinga beberapa dari 
anda. Tetapi ini adalah satu area dimana 
kami mungkin tidak ingin menjadi yang Nomor 
Satu! Tantangan bidang keamanan kami terkenal. 
Tanggung jawab internasional kami terlihat jelas. 
Kami perlu meningkatkan kesiagaan pertahanan 
kami. Kami juga harus memodernkan kekuatan 
pertahanan kami.”

Stasiun Angkatan Udara India di Yelahanka, 
di pinggiran Bengaluru, diubah menjadi sebuah 
pameran dagang besar khusus dengan partisipasi 
dari 250 perusahaan India dan 300 perusahaan 
asing yang berlomba-lomba untuk melakukan 
perdagangan di pameran udara dua tahunan ini. 

Seluruh perusahaan penerbangan besar 
seperti Roll Royce; Airbus Industries; 
Boeing, Lockheed Martin bersama 
yang lainnya membuat kehadiran 
mereka terasa. Raksasa India seperti 
Hindustan Aeronautic Limited (HAL); 
Bharat Electronic Limited (BEL); Tim 
Kalvani dan Tatas mempertunjukkan 
produk mereka dan tampak membuat 
kerjasama dengan para mitra luar negeri. 

Kemudian setelah India membebaskan batas dari 
investasi langsung asing menjadi maksimal 49 persen, 
Tim Kalyani dan Sistem Pertahanan Maju Rafael 
Israel menandatangani sebuah kerjasama. Ketua Tim 
Kalyani, Mr Baba Kalyani mengatakan, “Rafael telah 
menjadi peserta aktif dalam pasar pertahanan India. 

Acara 
puncaknya 

ditampilkan 
oleh Sarang, 

tim penampilan 
helikopter  

IAF
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Sebagai bagian dari aliansi ini, kami berharap dapat 
mengembangkan aplikasi yang berdasar pada properti 
teknologi kami sendiri. “Tim Kalyani bertujuan 
untuk melakukan bisnis yang bernilai 100 juta dollar 
AS dalam dua tahun ke depan. Menteri Pertahanan 
India Mr Manohar Parrikar, seorang insinyur ITT 
terlatih, mengatakan, “Dengan skenario 
pertahanan, India yang menjadi mandiri 
dalam produksi pertahanan dianggap 
penting. Make in India sangat penting 
dan ini adalah waktu yang penting 
untuk memastikan bahwa transaksi 
bisnis terjadi. “India sedang memperkuat 
angkatan lautnya juga. Pada bulan 
Februari, pemerintah India memberi 
sanksi kepada pembuatan tujuh kapal 
perang mata-mata dan enam kapal selam 
bertenaga nuklir, biaya keduanya berharga 
lebih dari 1 bilyun Rupee. Pemerintah 
India telah meminta HAL untuk menghasilkan 
sekitar 70 pelatih pesawat Pilatus sementara mencoba 
mendapatkan 38 pesawat ini dari perusahaan Swiss.

Presiden India Dr Pranab Mukerjee, yang berbicara 
di Parlemen, mengatakan, “Program Make in India 
bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem 
yang sehat untuk mengubah India menjadi sebuah 
pusat manufaktur… Tegangan sedang diletakkan 
pada penelitian dan inovasi sementara memfokuskan 

perhatian kita pada manufaktur untuk 
menciptakan lebih banyak pekerjaan.”

Mengarah pada tujuan ini, Mr 
Modi mengatakan, “Di India, industri 
pertahanan di sektor Pemerintahan 
sendiri mempekerjakan hampir dua ratus 
ribu pekerja dan ribuan insinyur dan 
ilmuan. Mereka memproduksi sebuah 
output sebesar 7 milyar dollar AS setiap 
tahunnya. Dana ini akan mendukung 
sekelompok besar usaha kecil dan 
menengah. Industri pertahanan kami di 
sektor swasta masih kecil. Tetapi industri 

ini mempekerjakan ribuan orang. Hal ini terlepas dari 
kenyataan bahwa 60 persen dari alat-alat pertahanan 
kami terus diimpor. Dan kami menghabiskan 

Kiri ke kanan: Penampilan helikopter Sarang; Yak-52D dan Yak-50 dari tim Yakovlevs dari 
Inggris; Pilatus PC-7 Mk II yang dibuat di Swiss

Semua 
perusahaan 

kedirgantaraan 
membuat 
kehadiran 

mereka terasa 
di Stasiun 
Angkatan 

Laut India di 
Yelahanka
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puluhan miliar dollar untuk mendapatkannya dari 
luar negeri. Studi menunjukkan bahwa bahkan 20-
25 persen pengurangan dalam impor dapat secara 
langsung menciptakan tambahan 100,000-120,000 
pekerjaan yang terampil di India. Jika kita dapat 
menaikkan persentase pengadaan dalam negeri dari 
40-70 persen dalam lima tahun ke depan, kami dapat 
menggandakan output dalam industri pertahanan 
kami. Bayangkan dampak dari sisi pekerjaan yang 
diciptakan secara langsung dan dalam sektor 
manufaktur dan pelayanan terkait.

Pikirkan manfaat-manfaat di sektor-sektor lain 
dari segi materi dan teknologi yang maju. Itulah 
mengapa kami berfokus dalam mengembangkan 
industri pertahanan India dengan sebuah semangat 
misi. Inilah mengapa ini adalah jantung dari 
program Make in India kami. Kami sedang 
memperbaharui kebijakan pengadaan dan prosedur 
pertahanan kami. Akan ada sebuah preferensi 
yang jelas untuk alat-alat yang dimanufaktur di 
India. Prosedur pengadaan kami akan menjamin 
kesederhanaan, pertanggungjawaban dan 
pengambilan keputusan yang cepat. Kami telah 
menaikkan tingkat perizinan dari Investasi 
Langsung Asing sebesar 49 persen. Angka ini 
dapat naik lebih tinggi jika proyek ini membawa 
kepada teknologi negara yang canggih. Kami telah 
mengizinkan investasi hingga 24 persen oleh 

Atas: Breitling Wingwalkers dari Inggris
Kanan: Variasi Sipil dari helikopter Dhruv Angkatan Laut India
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Investasi Kelembagaan Asing. Dan tidak ada lagi 
kebutuhan untuk memiliki sebuah investor India 
dengan, setidaknya, saham 51 persen. Persyaratan 
perizinan industri telah dihapuskan untuk sejumlah 
barang. Dimana hal ini diperlukan, proses nya telah 
disederhanakan. Kami memperluas peran dari 
sektor swasta, bahkan untuk platform utama. Tujuan 
kami adalah untuk menyediakan sebuah tingkat 
kesetaraan lapangan yang sama bagi semua.”

Dunia sedang menyambut terobosan baru India. 
Mr Frank Kendall, Wakil Menteri Pertahanan 
Amerika, yang menulis di surat kabar The Hindu, 
mengatakan, “Pemerintah dan industri kami dapat 
bekerja untuk memperkuat basis industri India 
untuk tidak hanya Make in India tetapi juga untuk 
membuat wilayah ini dan dunia menjadi tempat 
yang lebih aman.” India dan AS telah memulai 
apa yang mereka sebut dengan proyek “penunjuk 

Penulis adalah redaktur ilmu pengetahuan untuk NDTV dan penulis Reaching for the Stars: India’s 
Journey to Mars and Beyond yang diterbitkan oleh Bloomsbury pada tahun 2015

jalan” sebagai bagian dari Inisiatif Perdagangan 
Teknologi Pertahanan (DTTI) yang mencakup 
kerjasama dalam membuat mesin jet dan teknologi 
kapal induk.

Ketika tawaran tiket besar mengelak 
pertunjukan udara ini, lebih dari 350.000 
pengunjung menikmati penampilan memukau 
dengan Mr Modi yang menekankan bahwa industri 
kedirgantaraan kami sendiri membutuhkan sekitar 
dua ratus ribu orang dalam 
10 tahun. Kesempatan besar 
tersedia bagi raksasa global untuk 
membuat India pusat biaya rendah 
yang dapat diandalkan untuk 
pembuatan alat-alat penerbangan 
sebagaimana Pemerintah India 
memberikan sektor ini sayap yang 
ia butuhkan untuk terbang.

Para penonton terpesona dengan penampilan yang menakjubkan
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Proyek Mausam adalah sebuah proyek multi-disiplin yang 
menyalakan kembali hubungan yang telah lama hilang 
diseluruh negara-negara Samudra Hindia dan menempa jalan 
baru dari kerjasama pertukaran

Mengantarkan 
musim perubahan

Proyek Mausam diluncurkan oleh India 
dalam kemitraan dengan negara-
negara anggota dalam sesi ke-30 
dari pertemuan Komite Warisan 

Dunia yang digelar di Doha, Qatar pada 
bulan Juni 2014. Proyek ini bertujuan untuk 
memungkinkan sebuah langkah signifikan 
dalam pencacatan dan perayaan fase penting 

sejarah dunia ini dari perspektif dunia 
Afrika, Arab dan Asia. “Area fokus utama dari 
Proyek Mausam adalah nominasi warisan 
transnasional dunia dari rute perdagangan 
budaya dan lansekap budaya maritim di seluruh 
Samudra Hindia. Nominasi transnasional 
ini akan didasarkan pada tema tertentu 
yang muncul dari abad-abad pertukaran 

Sebuah kapal yang diukir pada Candi Borobudur di Indonesia
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Kanan: Gereja St. 
Cajetan, Old Goa, India

Bawah: Kota batu 
Zanzibar, Tanzania

budaya antar negara-negara Samudra Hindia 
seperti tenaga kerja kuli kontrak, situs yang 
terhubung pada pertukaran 
agama Buddha, Hindu, Islam 
dan Kristen, Perjanjian 
Benteng yang Difortifikasi, 
Landmark Navigasi, situs yang 
terhubung pada perdagangan 
Cowrie, perdagangan Rempah-
rempah etc,” jelas Ravindra 
Singh, Sekretaris, Kementrian 
Kebudayaan, Pemerintah India.

‘Mausam’ atau Arab ‘Mawsim’ merujuk 
pada musim ketika kapal-kapal dapat berlayar 

dengan selamat. Sistem angin yang berbeda 
dari wilayah Samudra Hindia mengikuti 

sebuah pola reguler yang 
memfasilitasi pergerakan 
orang-orang, barang dan ide di 
seluruh Samudra Hindia, yang 
memungkinkan interaksi dan 
pertukaran budaya hingga ketika 
kargo bertenaga uap mengurangi 
ketergantungan pada kapal layar. 
Pengetahuan dan manipulasi 
musim hujan berdampak 

perdagangan kuno dan historis, ekonomi lokal, 
agama, politik dan identitas budaya. Komoditas 

Pengetahuan dan 
manipulasi dari 

musim hujan 
berdampak pada 

perdagangan 
kuno dan historis 
dan ekonomi lokal
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perbedaan budaya, interaksi perdagangan dan 
agama di Samudra Hindia. Proyek ini akan 
mempromosikan penelitian dalam tema-tema 
yang berkaitan dengan studi rute maritim melalui 
seminar dan pertemuan ilmiah internasional dan 
dengan mengadopsi pendekatan multidisiplin. 
Ini akan mendorong produksi dari karya-karya 
khusus bersama dengan publikasi untuk masyarakat 

umum, untuk mempromosikan sebuah 
pemahaman yang lebih luas dari konsep 
warisan umum dan beragam identitas.

Menghidupkan kembali hubungan 
yang hilang dengan negara-negara: 
Negara-negara di sepanjang Samudra 
Hindia telah berbagi hubungan satu 
sama lain selama ribuan tahun. 
Proyek Mausam berusaha mengatasi 

batas-batas nasional dan etnis masa kini yang 
mendokumentasikan dan merayakan nilai-nilai 
umum budaya dan hubungan ekonomi dari “dunia” 
Samudra Hindia. Ini akan memperkuat hubungan 
antara negara-negara di seluruh Samudra Hindia 
dan menetapkan sebuah contoh bagi jemabatan 
baru dari kerjasama dan interaksi berkelanjutan.
Menciptakan hubungan ke situs-situs Warisan 

yang dipertukarkan melalui jaringan yang mencakup 
berbagai macam benda – aromatik, obat-obatan, 
pewarna, rempah-rempah, biji-bijian, kayu, tekstil, 
permata, logam dan tanaman dan produk hewani – 
dan diangkut melalui pelayaran dan dijual di pasar-
pasar atau bazar-bazar di sepanjang pesisir Samudra 
Hindia. Identitas dan persepsi nasional masa kini dari 
masa lalu sangat terjalin erat dengan ikatan kuno.

Tujuan proyek

Proyek ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi ‘dunia’ Samudra 
Hindia multi segi – yang menyusun 

penelitian arkeologi 
dan historis untuk 

mendokumentasikan 

Proyek Mausam 
berusaha untuk 

mengatasi 
batas-batas 

nasional dan 
etnis masa kini

Patung batu 
di pantai Bali, 
Indonesia
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Dunia: Membuktikan sebuah patform untuk 
menghubungkan situs-situs Budaya dan Warisan 
Alam Dunia yang terpisah di seluruh “dunia” 
Samudra Hindia dengan menyediakan sebuah 
narasi lintas-budaya, transnasional.

Mendefinisikan ulang “Lansekap Budaya”. 
Mengidentifikasi kesenjangan dalam mendaftar 
situs-situs dan mengisi kekosongan 
dengan menyediakan sebuah 
holistik, perspektif berlapis dan 
menggambarkan hubungan antara 
kategori yang ada dari warisan 
“Alam” dan “Budaya”. Ini mungkin 
akan mendefinisikan ulang konsep 
dari “Pemandangan Budaya”, yang 
memungkinkan sebuah pendekatan 
yang segar, multi segi untuk 
berbagai hubungan.

Mencapai nominasi transnasional di bawah 
Warisan Dunia: Mengadvokasi “Rute Maritim 
Samudra Hindia” untuk mencapai nominasi 
transnasional di bawah label warisan dunia, 
yang meningkatkan ruang visibilitas, penelitian, 
pariwisata berkelanjutan, pembangunan warisan 
dan mempromosikan konvensi budaya yang lain 
di seluruh wilayah Samudra Hindia.

Inisiatif dalam India: Kerala di India selatan 
sedang membuat upaya untuk menghidupkan 

kembali Rute Rempah-Rempah dua ribu 
tahun. Selain mendirikan kembali hubungan 
perdagangan maritim Kerala dengan 31 
negara yang terkait dengan Rute Rempah-
Rempah, proyek ini bertujuan untuk meminta 
para wisatawan modern untuk melakukan 
pelayaran dan wisata. Dalam proses ini, akan 

ada kebangkitan pertukaran budaya, 
historis dan arkeologi. Proyek 
Mausam juga bertujuan untuk 
memasukkan komponen penelitian 
yang penting. Proyek ini juga dalam 
tandem yang sempurna dengan 
perubahan perspetif UNESCO 
dalam melindungi warisan dan 
mendorong kreativitas.

Terdapat banyak rencana dalam 
waktu dekat. “India akan menjadi 

tuan rumah sebuah konferensi dengan 39 negara 
anggota Wilayah Samudra Hindia pada bulan 
September-Oktober tahun ini untuk sampai pada 
strategi kolektif bagi nominasi di bawah Proyek 
Mausam. Daftar sementara untuk Rute-Rute 
Perdagangan Maritim/ Pemandangan Budaya 
sesuai dengan strategi kolektif dan pemilihan 
lokasi yang diusulkan yang akan diselesaikan pada 
bulan April 2016 untuk diserahkan kepada Pusat 
Warisan Dunia UNESCO,” kata Singh. 

Kiri: Mercusuar di Benteng Aguada, Goa, India Kanan: Candi di Tanah Lot, Bali, Indonesia

Proyek Mausam 
dalam tandem 

dengan 
perubahan 
perspektif 

UNESCO dalam 
melindungi 

warisan
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Sementara yoga menelusuri asal-usulnya di 
kitab Weda, banyak buku telah membuatnya 
populer secara global

Harta sastra
yoga India

teks  |  S Sridharan

Yoga, dengan akarnya di India, telah 
dipraktekkan sejak dahulu kala. 
Sementara yoga terus menjadi 
bagian dari kehidupan sehari-hari di 

sebagian besar rumah-rumah India, yoga mulai 
mendapatkan popularitas ketika orang asing, 
yang menetap di India, mulai menunjukkan 
dengan jelas ketertarikan mereka. Pujian 
dalam memperkenalkan dan membuat sebuah 
tempat khusus bagi yoga di hati masyarakat 
dunia tertuju kepada Swami Vivekananda yang 
menulis buku-buku tentang keempat bentuk 
dari yoga – yoga karma (yoga tindakan), jnana 
yoga (yoga pengetahuan), raja yoga (yoga 
meditasi) dan bhakti yoga (yoga pengabdian). 
Saat ini, yoga populer di seluruh dunia 
karena 21 Juni telah dinyatakan sebagai ‘Hari 
Internasional Yoga’.

Yoga menelusuri asal-usulnya di kitab 
Weda. Ditulis dalam bahasa Sanskerta, Weda Natarajasana
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Bahkan saat 
ini, Yoga Sutra 
oleh Orang suci 

Patanjali, secara 
terhormat, 

dianggap sumber 
teks dari yoga

merupakan salah satu sastra tertua di dunia. 
Meskipun terdapat beberapa referensi untuk 
yoga dalam Weda, referensi ini tersebar, 
seringkali tidak langsung dan eksklusif. Selama 
bertahun-tahun, berbagai macam 
teks telah ditulis, lahir dari 
pengalaman para yogi, praktisi 
yoga. Teknik ini yang terlibat 
didokumentasi secara sistematis 
dan sejumlah teks tersedia di pasar 
saat ini. Beberapa teks tersebut 
menonjol sebagai teks kuno, klasik 
dan otoritatif…

Yoga Sutra

Yoga ini merupakan pujian dari guru besar 
Patanjali yang membuat sebuah teks eksklusif 
ini menjadi ada. Yoga ini berada dalam bentuk 
sutra dari sastra dan karena itu dikenal dengan 
nama Yoga Sutra. Bahkan saat ini, yoga ini 

dianggap, secara hormat, sebagai sumber teks 
dari yoga.

Patanjali dipercaya telah melangkah di bumi 
antara tahun 150 SM dan 450 SM. Sutra, yang 

merupakan ajaran dari Patanjali, 
membutuhkan tafsiran untuk 
dipahami dan dieksplorasi. 
Bahkan hari ini, tafsiran baru 
terus muncul pada teks yang 
berharga ini. Patanjali dianggap 
sebagai inkarnasi dari ular 
dewa Adicena dan berada dalam 
kehormatan yang tinggi.

Terdapat 195 sutra yang telah 
dibagi menjadi empat bagian. 

Setiap bagian disebut pada.
Dalam teks ini, yoga didefinisikan sebagai 

“kemampuan untuk mengarahkan pikiran ke 
arah objek yang dipilih dan mempertahankan 
fokus tanpa gangguan apapun.” Pesan utama 

Variasi NatarajasanaDandayamana-Janushirasana Ekapada Kapotasana
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Atas: Berbagai representasi dari Orang suci Patanjali; Bawah: Variasi Natarajasana

dari Yoga Sutra: “Mari kita ambil langkah-langkah 
untuk mengatasi rasa sakit yang belum datang.” 
Pesan ini menunjukkan sebuah jalan melalui yoga 
untuk menghidupi kehidupan yang sehat dan 
bahagia dan mengatasi stress.

Yoga ini mendaftar sejumlah peralatan untuk 
praktiknya, yang terkenal adalah “anggota berjalan 
tubuh ringan di yoga”. Delapan anggota badan ini 
adalah yama (disiplin eksternal), niyama (disiplin 
internal), asana (postur), pranayama (latihan 
pernapasan), pratyahara (kontrol indera), dharaea 
(konsentrasi), dhyana (meditasi) dan samadhi 
(integrasi total). Teks ini unik dalam membawa 
keluar dimensi halus dari cara pikiran berfungsi. 
Melalui pelatihan yoga Antanga, pikiran 
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terkendali mampu mengungkapkan hakikat dan 
karakter sebenarnya dari diri yang berada di luar 
rasa sakit. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat 
pembebasan diri dari perbudakannya menuju 
Alam dan menjadi mandiri.

Hatha Yoga Pradipika

Teks ini memberikan ajaran-ajaran 
dewa Siwa hingga Parwati dalam 
yoga. Tradisi ini disebut Hatha 
Yoga. Dalam bentuk teks, teks ini 
terdiri dari ayat-ayat dalam bahasa 
Sanskerta yang ditulis oleh Yogi 
Svatmarama. Terdapat 389 total ayat 
yang telah dibagi menjadi empat 
bab. Yoga Hatha berarti “bergabung 
dengan dua kekuatan yang disebut ha dan tha”. 
Mereka juga dikenal sebagai praea dan apana yang 
mengalir dalam dua nadi yang disebut ida dan 
pingala. Melalui praktik pranayama dengan tiga 
bandha maka penyatuan ini akan dicapai. Para 
praktisi akhirnya mencapai kondisi tertinggi dari 
pikiran yang disebut samadhi. Praktek untuk 
mencapai kondisi ini termasuk asana, praeyama, 
mudhra dan nadanusandana.

Yoga Yajiavalkya Saahita

Ajaran-ajaran yoga oleh guru besar Yajiavalkya 
kepada istri dan muridnya Gargi tercatat di 
teks ini. Teks ini memiliki 462 ayat yang dibagi 
menjadi 12 bab atau adhyayas. Berdasarkan teks 
ini, penyatuan dari jevatma (jiwa individu) dengan 
paramatma (kesadaran universal) adalah yoga yang 

Yoga Rahasya 
atau Rahasia-

rahasia Yoga pada 
awalnya ditulis 
dalam bahasa 

Sanskerta dalam 
bentuk ayat-ayat

dikenal dengan nama samadhi. Yoga ini dicapai 
melalui yoga anoaiga yang terdiri dari yama 
(disiplin eksternal), niyama (disiplin internal), 
asana (postur), pranayama (latihan pernapasan), 
pratyahara (kontrol indera), dharaea (konsentrasi), 
dhyana (meditasi) dan samadhi (integrasi total). 

Teks ini menekankan pentingnya 
dalam menghidupi kehidupan yang 
disiplin berdasarkan kitab suci kuno 
terlepas dari praktik yoga untuk 
mencapai hasil yang diinginkan.

Yoga Rahasya

Yoga Rahasya atau 
Rahasia-rahasia Yoga pada 
awalnya merupakan ayat-

ayat dalam bahasa Sanskerta. Ajaran-
ajaran yoga ini dikaitkan dengan Guru 
Nathamuni, orang suci Vaishnavite 
India selatan. Teks ini dipercaya 
telah hilang dalam waktu yang 
lama dan dihidupkan kembali oleh 
Yogi Tirumala Krishnamacharya 

Yoga Sutras  
by Patanjali

Hatha Yoga Pradipika 
by Yogi Svatmarama

Yoga Rahasya  
by Sage Nathamuni

Posisi bunga teratai

Yoga Yajnavalkya Saahita 
by Sage Yajnavalkya
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(1888-1989), yang diakui sebagai Bapak dari Yoga 
Zaman Modern secara nasional dan internasional. 
Ia merupakan seorang pelajar bahasa Sanskerta 
hebat yang memiliki pendidikan formal di kitab 
Weda dan subjek terkait. Lahir di Karnataka, 
dia berjalan kaki ke Himalaya untuk mencari 
Kailash Manasarovar dan belajar dengan Yogi 
Ramamohana Brahmachari. Teksnya memiliki 267 
ayat yang disebut dengan cloka dan dibagi menjadi 
empat bab – pendahuluan, aplikasi, 
refleksi dan bagian-bagian dan 
keseluruhan tubuh manusia…

Prakaraëädhyäya: Tiga bab pertama 
merupaka sebuah doa bagi para guru 
dari silsilah ini. Ajaran-ajaran dimulai 
dengan pendahuluan dari dua tipe 
yoga – yoga bhakti (jalan pengabdian) 
dan yoga prapatti (jalan penyerahan). 
Yoga bhakti adalah yoga delapan bagian tubuh 
sementara prapatti adalah yoga enam bagian 
tubuh. Delapan bagian tubuh dari yoga bhakti 
diantaranya yama, niyama, asana, pranayama, 
pratyahara, dharaea, dhyana dan samadhi. Yoga 
ini sama dengan yoga antanga dari Patanjali. 

Kedua jalan yoga harus diambil hanya dengan 
rahmat guru. Ini berlanjut dengan mengatakan 
Narayaea adalah dewa yang hadir di hati seluruh 
makhluk hidup. Ia merupakan penyebab materi 
dan instrumen dari dunia ini. Ia menghasut 
seluruh makhluk untuk melakukan kewajiban 
mereka. Setelah menyebut enam anggota tubuh 
dari penyerahan (prapatti), penulis memulai 
pekerjaannya dengan mengatakan: “Wanita 

dikatakan secara khusus memenuhi 
syarat untuk praktek yoga. Penyakit 
dan penyakit pikiran dan tubuh 
terdiri dari tiga jenis – adhyatmika, 
adhibautika dan adhidaivika. Penulis 
memberikan sebuah pengobatan 
Pranayama yang rumit dan kegunaan 
dari bernafas dalam asana.

Asana dijelaskan dengan variasi 
dan ditunjukkan untuk memainkan peran penting 
di praeayama. Tujuan tertentu yang berikan oleh 
asana yang penting dibahas seperti pentingnya 
bandha selama pranayama.

Viniyogadhyaya: Viniyogadhyaya berkaitan 
dengan yoga dalam hal produksi, pemeliharaan 

Penyakit pikiran 
dan tubuh terdiri 
dari tiga macam: 

adhyatmika, 
adhibautika dan 

adhidaivika
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dan kehancuran. Beberapa asana harus 
dilakukan sebelum seseorang menyelesaikan 
tahun ke-25. Pembatasan pada jenis makanan 
juga ditunjukkan. Pengobatan penyakit fisik 
ditangani. Pola bernafas diindikasikan untuk 
mengatasi penyakit tertentu. Durasi dan 
hakikat dari pranayama juga dipelajari oleh para 
pembimbing dan diajarkan kepada para murid.

Vimarcanadhyaya: Vimarcanadhyaya 
berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi 
disiplin saat melakukan praktek yoga. Sifat 
goyah dari pikiran dan tubuh disebabkan 
karena kebiasaan makan yang buruk dan harus 

diperbaiki dengan cara meditasi 
kepada tuhan dan memuja-Nya.

Penulis menjelaskan asana 
dan makanan yang wanita 
hamil harus makan sesuai 
dengan kondisi dirinya. 
Pranayama adalah satu-
satunya obat bagi mereka 
untuk menyingkirkan 
penyakit-penyakit.

Kaladhyaya: Apa 
yang membuat seorang 

memperlakukan hal-hal tertentu sebagai hal-
hal yang menguntungkan atau sebaliknya 
baginya dibahas di Kaladhyaya. Sebuah akun 
rinci diberikan tentang perilaku manusia yang 
membuat manusia sesat. Manusia harus menjaga 
dirinya dari segala perangkap.

Penulis 
menjelaskan 
asana yang 

seorang 
wanita hamil 

harus lakukan 
bersama dengan 
apa yang harus 

dimakan

S Sridharan merupakan wali, Krishnamacharya Yoga Mandiram, 
Chennai dan anggota, Badan Pengurus dari MDNIY, New Delhi

(Halaman muka): Padangustha Padma 
Utkatasana; Kanan: Balasana

Yoga_Indonesian.indd   25 15/04/15   6:47 PM
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The Power of Yoga oleh Yamini Muthana 
menunjukkan sifat mendalam dari yoga 
sementara memberikan tip-tip yang berguna 
baik bagi pemula dan praktisi reguler

Panduan praktis 
untuk hidup sehat

Jarang di daftar lengkap buku-buku 
tentang yoga anda dapat tunjukkan satu 
nama yang menyerang keseimbangan 
antara teknis dan filosofi dan The 

Power of Yoga oleh Yamini Muthana 
adalah satu kelangkaan 
tersebut. Seorang murid dari 
guru yoga yang berbasis di 
MysoreBNS Iyengar selama 
lebih dari 22 tahun, Muthana 
yang juga menjalankan lembaga 
yoganya sendiri di Bengaluru, 
memutuskan untuk menunjukkan 
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(Halaman depan) Chakra – pusat energi tubuh; Atas: langkah demi langkah representasi visual membuat latihan yoga mudah dimengerti

sifat mendalam dari yoga dalam membuatnya 
lebih relevan bagi banyak peminat yoga saat ini. 
Bukunya merupakan sebuah refleksi yang tepat 
dari pemikirannya, menyaring 
sebanyak apapun filosofi yang 
ia dapat selubungi dari teknik 
kuno ini untuk mengungkap 
sifat ilmiahnya. Bagaimanapun, 
ia menjaga aspek spiritual dari 
yoga secara utuh dengan sebuah 
pendahuluan dari chakra dan 
filosofi sejati dari yoga.

Sangat ramah dan berguna bagi 
para pembaca, isi buku ini telah 
disajikan dengan cara yang paling komprehensif 
dengan bantuan item-item poin, sorotan, 
subjudul dan serangkaian langkah demi langkah 

representasi bergambar. Yang menambah sebuah 
dimensi untuk buku ini adalah kotak “peringatan” 
dan “penting” yang tidak hanya menjelaskan 

nuansa dari asana tertentu tetapi 
juga menggarisbawahi aspek teknis 
darinya. Contohnya, penunjuk 
peringatan untuk Matsyendrasana 
menyatakan bahwa gerakan 
memutar tulang belakang akan 
menekan diafragma dan pernafasan 
bisa terbatasi yang menyelamatkan 
kita dari serangan panik! Banyak 
penunjuk peringatan serupa 
tersebar di buku ini membuat 

pembaca menyadari rincian menit, membuatnya 
menjadi sebuah bacaan yang berguna baik bagi 
pemula dan juga praktisi reguler.

Buku ini 
bertujuan untuk 

menunjukkan 
sifat mendalam 
dari yoga dan 
membuatnya 

relevan bagi para 
praktisi saat ini
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Yoga: Menyelaraskan ke Sumbernya, sebuah film dokumenter yang 
diproduksi PSBT dan Kementrian Luar Negeri India menguraikan 
bentuk-bentuk dan manfaat-manfaat yoga, menenun dalam aspek 
spiritualisme India untuk memperkuat pemahaman ilmu kuno ini

Melampaui 
batas-batas yoga

Ilmu kuno yoga India, berasal dari kata 
Sanskerta yuja yang berarti untuk mengikat, 
menyelaraskan dan menahan, telah menjadi 
satu dari praktik kesehatan holistik fovorit 

dunia. Dari gym di AS hingga ruang budaya di 
Cina, yoga telah menjadi satu dari bentuk latihan 
dan terapi paling praktis. Jutaan orang 
secara global berlatih beberapa bentuk 
dari yoga dalam usaha mereka untuk 
kesehatan holistik.

Yoga: Menyelaraskan Ke 
Sumbernya, sebuah film dokumenter 
pendek yang diproduksi oleh 
Pelayanan Penyiaran Publik 
Terpercaya dan Kementrian Luar 
Negeri, dan disutradai oleh Raja 
Choudhury, memperkenalkan para 
penonton kepada yoga. Film ini 
mengeksplorasi asal-usul dari yoga, 
perkembangan dan praktiknya, 
integrasinya antar agama di India, 
pengetahuan dibalik itu dan suksesnya yang tersebar 
ke seluruh dunia. Film ini mendemonstrasikan 
bagaimana yoga dapat menjadi serangkaian alat-alat 
komprehensif untuk hidup, untuk menyelaraskan 
pikiran dan tubuh seseorang dalam keseimbangan 
dan untuk mengakses kesadaran yang lebih tinggi.

Film berdurasi 27 menit ini membawa anda 
pada sebuah perjalanan yang mempesona melalui 
evolusi dan pengertian dari yoga dan mencoba 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
penting: Apa sebenarnya yoga itu? Darimana yoga 
berasal? Apa yang praktik-praktik yoga lakukan pada 

tubuh dan pikiran anda? Bagaimana 
yoga tersebar ke seluruh dunia? 
Dapatkah yoga membawa anda pada 
keseimbangan dengan diri dan sifat 
alami terdalam anda?

Film ini, melalui interaksi 
dengan praktisi yoga yang terkenal, 
menerangi kita pada tulisan suci, 
interpretasi dan penerimaannya di 
berbagai dinasti dan generasi.

Yoga berdiam dalam lima kosha 
dari tubuh, asthangana (jalur 
delapan cabang) dan empat yoga 
dari Bhagwad Gita. Film ini lebih 

lanjut lagi bersemayam pada bagaimana 
yoga menjadi lebih dari sebuah bentuk latihan dan 
menguraikan identitasnya sebagai sebuah cara hidup.

Yoga hanya sebagian kecil dipahami sebagai batas 
pada asana atau postur yoga. Dengan demikian, 
manfaatnya dipercaya secara umum hanya pada 
tingkat fisik. Kebanyakan orang gagal untuk 

teks  |  Aarti Kapur Singh
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menyadari manfaat yang besar yang yoga 
tawarkan dalam menyatukan tubuh, pikiran dan 
nafas. Ketika seseorang berada selaras dalam 
keharmonisan dengan lingkungan seseorang yang 
lain, perjalanan dari hidup menjadi lebih tenang, 
bahagia dan lebih memuaskan.

Guru yoga BKS Iyengar memegang teguh 
pada pengembangan dari pemikiran positif dan 
otak positif. Narasi guru yoga Sunaina Mathur 
dari lima kedisiplinan dalam bagaimana anda 
melakukan sendiri dan 
hubungan anda dengan dunia 
ini penuh wawasan dan 
edukatif. Bagian dari politisi 
senior Dr Karan Singh 
muncul secara mengejutkan 
karena tidak banyak orang 
yang menyadari studinya 
dalam ilmu ini.

Film ini tidak hanya 
mengurai tentang bentuk, 
praktik, manfaat dan ilmu 
dari yoga, tetapi juga dalam melakukan tenunan 
dalam aspek-aspek spiritualisme India untuk 
memperkuat pemahaman dari pengetahuan kuno 
ini. Menggali konsep dari prakriti, purush, aham, 
srijan dan aspek yang serupa dari mitologi, film 
ini mensintesa dan mengintegrasikan sejarah 
dengan tradisi. Dalam menjelaskan sejarah dari 
yogasutra, narasi mengalir menuju penjelasan 
mengapa yoga bekerja. Dengan lebih banyak lagi 
yang ditawarkan, film ini menjelaskan manfaat-
manfaat dari yoga secara mendalam.

Film berdurasi 
27 menit ini 

membawa anda 
pada sebuah 

perjalanan yang 
mempesona 

melalui evolusi 
dan pengertian 

dari yoga

Gambar-gambar dari fim dokumenter ini
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Sebelum maestro sitar anak laki-laki 
dari Pandit Kartick Kumar, Niladri 
Kumar, mulai memetik nada yang sangat 
menarik dalam versi listrik dari sitar 

akustik, ia berjuang untuk menambahkan sebuah 
mikrofon ke dalam alat musik. Kembali di tahun 
1980-an ketika Niladri belum menciptakan 
zitar, sebuah kombinasi unik dari sitar dan gitar, 
memodifikasi alat musik petik ini 
bahkan mengundang kritik besar. 
Keahliannya dipertanyakan dan 
kekuatannya ditertawakan. “Orang-
orang mengatakan bahwa saya 
kurang kekuatan dan inilah mengapa 
saya membutuhkan sebuah mikrofon 
untuk membantu sitar saya,” 
kenang Niladri.

Sekitar tahun 2015: Sementara 
perdebatan yang berkecamuk dari 
para puritan terhadap para maverick mereda 
dan musik klasik Hindustan memperluas 
cakrawalanya lebih jauh, Niladri menghibur para 
penonton yang lebih banyak dengan meends 
(luncuran dari satu nada ke nada yang lain) nya 
yang telah diperkuat di konser dimana jari-
jarinya memetik zitar merah menyala dengan 
dengan lima senar melawan sitar 20.

Sebuah simfoni baru

Mengorbankan kemurnian dari tradisi musik 
Hindustan ghanaras tidak pernah datang secara 
mudah. Ketika perkembangan zitar diwarnai 
dengan berbagai tantangan, kisah cinta sarangi 
dengan pop elektro dibanjiri dengan tuduhan. 
Legenda Sarangi cucu laki-laki Ustad Sabri Khan, 
kolaborasi Suhail Yusuf Khan dengan band 

perbaduan rock, Advaita, dipandang 
rendah. Kedelapan generasi pemain 
sarangi dari Moradabad Senia 
gharana, Khan yang masih berumur 
27 tahun mengaku bahwa banyak 
orang bahkan mengatakan keahlian 
saranginya telah tidak murni lagi. 
Bagaimanapun, hal tersebut tidak 
mengendurkan semangatnya dan 
kemudian mengikuti adaptasi teknis. 
Khan mulai menggunakan senar 

cello yang lebih halus daripada menggunakan 
senar cello tradisional dalam saranginya untuk 
memperkuat nada.

Suara musik

Terutama, musik klasik India, baik dari 
Hindustan maupun Carnatic, telah tetap menjadi 
sebuah seni solo dengan hanya satu vokalis atau 

Kami berbicara pada ahli waris yang nyata dari musik Hindustan 
ghanaras yang memukul sebuah nada untuk memberikan daya 
tarik musik yang segar

Dari puritan 
dan keinginan

teks  |  Shashi Priya

Sebagai 
batang dari 

adat ghanaras 
mengambil alih 

inovasi dan 
improvisasi 

merupakan hal 
yang alami
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Suhail Yusuf Khan memainkan 
improvisasi saranginya
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instrumentalis yang membuka sebuah raga. 
Jugalbandi (ketika dua musisi berkolaborasi) 
juga bukan sebuah hal yang sering. Tidak heran 
bahwa suara dan adaptasi teknis di alat musik 
klasik India tidak muncul sebagai kejutan. 
Nada-nada dari sarangi Khan 
bukan merupakan pengecualian. 
Nada-nada ini awalnya dikuasai 
oleh alat musik rock hingga ia 
mengganti senarnya dengan senar 
cello. Faktanya, paman Khan, 
Kamal Sabri, telah mengganti 
senar sarangi kelimanya dengan 
senar cello untuk pengambilan 
dan suara yang lebih baik juga. 
“Ini tidak banyak mengubah suara tetapi mampu 
menguatkannya dan membutuhkan lebih sedikit 
waktu untuk memainkannya,” kata Sabri. Kumar 
setuju, dengan menambahkan, “Alasan kuat 
lain yang memicu kelahiran zitar adalah ketika 

berkolaborasi dengan artis internasional, suara 
dari musik akustik saya menjadi tidak terdengar 
ketika dimainkan bersama alat musik listrik 
seperti gitar listrik dan drum.”

Pemain sarod legendaris anak laki-laki 
Ustad Ali Khan, Amaan dan 
Ayaan, sangat setuju terhadap hal 
ini. Dua tahun yang lalu, Amaan 
memperkenalkan sebuah musik klasik 
yang membingungkan penonton di 
Blue Frog, Mumbai, yang menjadi 
sebuah sarod yang keseluruhan baru. 
Sarod hitam ini, yang dilengkapi 
dengan sebuah pickup magnetik, 
dipakai di sebuah prosesor gitar 

untuk menciptakan lebih dari 100 nada. “Selama 
bertahun-tahun, kami telah mencoba yang 
terbaik untuk membuat sarod menjangkau 
penonton baru yang mungkin tidak akan berada 
pada sebuah konser klasik,” kata Amaan.

Niladri Kumar menciptakan zitar, sebuah kombinasi untuk dari sitar dan gitar

Sarod elektrik, 
dengan sebuah 

pickup magnetik, 
dipakai di sebuah 

prosesor gitar 
untuk menciptakan 
lebih dari 100 nada
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Amaan Ali Khan (atas) dan saudara laki-lakinya Ayaan menciptakan sarod elektrik

Dunia ini panggung sandiwara

Sebagai batang dari adat ghanaras mengambil sifat 
alami, inovasi dan improvisasi menemukan cara 
masuk ke dalam musik klasik Hindustan. “Saya 
tidak ingin menggolongkan musik saya, saya hanya 
memainkannya,” kata Kumar yang telah bekerja 
dengan maestro-maestro tabla seperti Zakir 
Husain, legenda gitaris Inggris John McLaughin 
dan gitaris bass Swedia Jonas Hellborg.

Amaan dan Ayaan juga telah berkolaborasi 
dengan Allman Brothers, gitaris Derek Trucks, 
penulis lagu rakyat Amerika Carrie Newcomer 
dan nominasi Grammy pemain oud Rahim Alhaj. 
“Kami dapat berkolaborasi dengan para musisi 
di seluruh dunia tanpa mengurangi isi tersebut. 
Musik merupakan sebuah bahasa universal 
sebagaimana musik melampaui batas dan dapat 
menyatukan orang-orang lebih dekat, tidak 
memisahkan mereka ke dalam kategori-kategori,” 
kata Amaan.

Sarod elektrik: Dengan sebuah pickup 
magnetik, senar ini dipakai di sebuah 
prosesor gitar untuk menciptakan lebih dari 
100 nada.

Sarangi dengan senar cello: Senar cello 
yang lebih halus dari senar tradisional 
memperkuat nada.

Zitar: Lima senar dan sebuah pick up 
magnetik dibuat tetap sejajar dengan suara 
alat musik barat yang diperkuat.

PERUBAHAN SENAR
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Situs Warisan Dunia UNESCO, bekas ibukota dari kerajaan 
Vijayanagara kuno, berada di antara sembilan situs Warisan Dunia 
termasuk ke dalam anggaran yang diumumkan India baru-baru ini 
untuk pemulihan

Reruntuhan memberi 
inspirasi Hampi
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BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU YANG BAIK 
UNTUK BERKUNJUNG 
November-Februari

  CARA UNTUK 
MENCAPAINYA 
Bandara Hubli jauhnya 144 
km. Naiki kereta api menuju 
Hopset, 12 km jauhnya. 
Bus-bus reguler lalu lalang 
dari kota-kota besar.

  LIHAT JUGA 
Hampi Dibba,  
Candi Monyet

Candi Virupaksha
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Dihiasi dengan reruntuhan 
kuno, Hampi adalah sebuah 
penggabungan yang unik dari 
keindahan alam yang kasar 

dan sejarah keagamaan yang kaya. Jutaan 
tahun aktivitas gunung merapi dan erosi 
telah menghasilkan pemandangan yang 
menakjubkan ini. Ketika kebanyakan 
arsitektur terinspirasi oleh kerajaan 
Vijayanagara (1336-1646), ada beberapa 
konstruksi yang mendahuluinya, seperti candi 
Jain di Bukit Hemakuta. Hampi memiliki 
sebuah area inti seluas 41.8 km persegi, tetapi 
dengan zona penyangga, luas ini bertambah 
menjadi 236 km persegi. Situs ini tersebar di 
wilayah utara dan selatan Sungai Tungabhadra 
yang menghubungkan dua kabupaten. 
Reruntuhan dibagi menjadi dua area utama: 
Pusat Suci di sekitar Bazaar Hampi dan Pusat 
Kerajaan menuju Kamalapuram.

Kiri: Kereta Perang Batu di Candi Vitthala adalah sebuah ikon Hampi
Atas: Sebuah patung Dewa Krishna di Candi Hazara Rama
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Dongeng candi

Dengan dimensi yang besar, ornamentasi 
kemerahan, tebal serta ukiran yang halus, pilar 
megah, pavilion luar biasa dan penggambaran 
tradisional dari Ramayana dan Mahabharata, 
candi Hampi berada di sebuah kelas yang 
terpisah. Setiap candi memiliki kekhususan 
tersendiri. Terdapat beberapa motif menarik 
dari makhluk laut di dinding Candi Malyavanta 
Raghunathaswamy.

Virupaksha merupakan candi terbesar yang 
ada disini dan telah direnovasi secara ekstensif. 
Sembilan gopuram (menara) nya menjulang di atas 
semua struktur yang ada di Hampi.

Candi Vitthala, dengan monolit yang besar 
dari Lakshmi, Narasimha dan Ganesha, sangat 
terkenal. Pilar rampingnya mengeluarkan nada 
musik ketika diketuk. Patung kereta perang batu 
yang mengesankan di komplek ini adalah sebuah 
ikon Hampi.

Atas: Pemandangan reruntuhan dibelakang Candi Vitthala
Atas: Patung Lakshmi Narasimha dekat Candi Krishna
(Halaman depan): Candi Virupaksha
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Kiri dan bawah: 
Reruntuhan kuno 
dari kandang gajah 
kerajaan
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Komplek Candi Hazara Rama telah memiliki 
lukisan dinding, sebuah halaman luas dan dengan 
baik diletakkan di taman. Lebih dari seribu ukiran 
menggambarkan Ramayana.

Komplek Candi Krishna baru-baru ini telah digali, 
pekerjaan restorasi masih dalam proses. Terdapat tangki 
suci atau Pushkarani yang terletak di sisi timur tempat ini.

Ketinggian arsitektur

Ada istana, struktur air, jalan-jalan pasar kuno, paviliun 
kerajaan, bangunan harta karun dan ada banyak lagi. 

Lampiran Kerajaan, yang terhampar seluas lebih dari 
59,000 m persegi, termasuk dinding benteng, gerbang 
dan menara, istana, kandang dan sumur tangga yang 
indah. Sejumlah terowongan air menghubungkan sekitar 
20 sumur dan kolam disini. Faktanya, keseluruhan 
Hampi disilangkan dengan sebuah jaringan saluran 
irigasi dalam berbagai ukuran yang menghubungkan 
semuanya – candi-candi, istana, lahan pertanian… Semua 
ini masih digunakan untuk irigasi.

Istana Ratu terletak di tengah lampiran zenena 
(perempuan) dan merupakan basis istana terbesar yang 
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Kiri: Sisa-sisa kuno di Bukit 
Hemkunta
Bawah: Matahari terbenam di 
Candi Malayvanta Raghunath
Kanan: Candi Krishna
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digali di reruntuhan Hampi. Jangan lewatkan 
Teratai Mahal didalam, daerah sosialisasi untuk 
wanita kerajaan. Ada sebuah tunas teratai yang 
diukir pada kubah pusat. Lengkungan, balkoni 
dan pembangunan kubah menyerupai tunas 
teratai yang setengah terbuka. Di dekatnya 
terdapat kandang gajah, sebuah deretan struktur 
batu yang menakjubkan.

Gerbang Bheema adalah sebuah bangunan 
menakjubkan yang dinamai dengan nama 
Bheema yang perkasa, satu dari lima Pandava 
dari Mahabharata. Gerbang ini menggambarkan 
Bheema dengan istrinya Draupadi bersama 
dengan pemandangan dari kisah epik tersebut. 
Desain pintarnya telah memenangkan beberapa 
pujian – terlihat seperti sebuah titik buta dan 
memiliki tikungan tiba-tiba yang membuatnya 
sulit bagi sebuah tentara invasi menunggangi 
kuda dan gajah untuk bermanuver.

Mahanavami Dibba adalah hal lain yang 
wajib dilihat, sebuah struktur bertingkat di 
puncak yang para raja gunakan untuk menggelar 
pertemuan umum.

Berkeliling

Para pengunjung merasa mudah untuk 
mengeksplorasi dengan kendaraan dua roda, 
yang tersedia untuk disewa. Bazar Hampi 
merupakan rumah bagi sebagian besar restoran 
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untuk makanan India seperti idli dan dosa 
dan makanan thali (bermacam-macam 
sayuran, kari dan roti). Hidangan wilayah 
barat juga ditawarkan. Bawalah pulang 
perhiasan rumah dan tekstil bordir dari 
suku pengembara Lambani. Potongan kain 
berwarna jenuh diletakkan bersama-sama 
sebagai kolase pada syal, dompet, tas, rok dan 
seprei dengan potongan-potongan kecil dan 
kerang cowrie untuk menambah daya tarik.

Masa depan yang cerah

Survei Arkeologi India, Bengaluru Circle, 
sedang bekerja dalam meningkatkan fasilitas 
Hampi, menjanjikan sebuah pemandangan 
yang lebih baik, estetika yang lebih besar, jalan 
yang lebih luas, toilet bersih, konektivitas wi-
fi dan kamera CCTV bersama dengan lebih 
banyak upaya konservasi dan restorasi.

Atas: Satu dari komplek di Candi Vitthala
Kanan: Ukiran indah di reruntuhan ini
(Halaman depan): Bekas Paan Supari Bazar diluar Candi Hazara Rama
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teks  |  Siddharth M Joshi

Sebuah LSM India telah menemukan kegunaan produktif dari pinus, 
setelah menyebabkan banyak titik api di perbukitan, dengan menghasilkan 
listrik bagi mereka

Menjinakkan 
semangat pinus
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menimbulkan ancaman yang besar terhadap hutan 
dan sistem ekologi.

Menyaksikannya dari dekat selama bertahun-
tahun adalah Rajnish Jain dan istrinya Rashmi, rekan 
pendiri organisasi nirlaba, AVANI.

Mereka memutuskan untuk memperluas cakupan 
pendirian sukarela pedesaan dan 
mengambil “pemanfaatan energi perusak” 
dari daun pinus di desa Berinag di 
kabupaten Pithoragarh, Uttarakhand. 
LSM bermimpi untuk mengembangkan 
sebuah teknologi yang memanfaatkan 
limpahan daun pinus sesuai dengan moto 
peningkatan kapasitas dan pembangunan 
pedesaan yang berkelanjutan. Harapan 
ambisius ini menyatakan dirinya 
sebagai “listrik”.

Mereka dikenal sebagai Saur Urja 
di wilayah ini dikarenakan pekerjaan mereka yang 
serius dengan energi surya yang menyaksikan 
pemasangan tenaga listrik dari 25 desa.

Jain berkelana dari tempat ke tempat dengan 
hipotesanya dalam menggunakan daun pinus sebagai 
bahan baku untuk menciptakan tenaga listrik tetapi 

Ketika saya masih kecil, rumah Almora 
saya di perbukitan Kumaon Uttarakhand, 
dikelilingi oleh tutupan tebal dari pohon-
pohon pinus. Setiap kali angin ke arah 

selatan bertiup, kami dapat mencium bau damar yang 
familiar. Di beberapa malam musim panas, hutan 
ini akan terbakar pada pola melingkar. 
Tahun-tahun berlalu dan tutupan hijau 
ini mulai mengecil, sangat banyak 
sehingga pada kunjungan terakhir, saya 
terkejut bisa menghitungnya.

Butuh waktu untuk menyadari bahwa 
daun pinus atau pirul, sebagaimana kami 
menyebutnya, yang harus disalahkan. 
Daun-daun pohon ini sangat mudah 
terbakar dikarenakan kandungan kalori 
yang tinggi dan kepadatan yang rendah. 
Dan permukaan tanahnya di lantai hutan 
menyebabkan air hujan mengalir turun menuruni 
lereng daripada terserap ke dalam tanah.

Terkadang penduduk desa membakarnya untuk 
menyingkirkan semak belukar yang tidak diperlukan 
dan lainnya, api menjalar tak terkendali dikarenakan 
ketidakperdulian. Apapun bisa terjadi, api ini akan 

Terbukti bahwa 
daun pinus 

dapat digunakan 
sebagai bahan 

baku untuk 
gasifikasi 

biomassa dalam 
menghasilkan 
tenaga listrik

Gasifikasi 9 kW sedang bekerja
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Tujuannya adalah 
untuk menghasilkan 

energi bersih, 
pekerjaan dan 

mengembalikan 
keanekaragaman 

hayati dengan 
menghentikan 

kebakaran hutan di 
wilayah ini

komersial memanfaatkan listrik ini sehingga dapat 
diproduksi dan dapat terhubung dengan jaringan 
listrik yang ada. Dana diperoleh dari organisasi 
seperti Acumen Funds yang berbasis di New York, 
sebuah Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) 
telah ditandatangani dengan UPCL, dan izin untuk 
mengumpulkan daun pinus dalam skala yang besar 

diperoleh dari departemen kehutanan. 
Akhirnya, sebuah pembangkit 
komersial bertenaga 120 kW dipasang 
di desa Chachret di kabupaten 
Pithoragarh. Sampai saat ini, ribuan 
unit telah dibuang kedalam jaringan 
listrik ini. Hal ini bertujuan untuk 
memproduksi energi bersih, pekerjaan 
dan mengembalikan keanekaragaman 
hayati dengan menghentikan 
kebakaran hutan.

“Sebuah kolektor daun pinus skala 
rata-rata dapat meraup hingga `25,000 

satu bulan sebagaimana kami membayarnya seharga 
1̀ per kilo. Pada musim gugur, hutan akan tertutup 

dengan jumlah besar dari daun pinus. Hampir 1,200 
ton kurang dari 200 hektar lahan hutan,” kata Jain.
Proporsisi ini telah memberikan pilihan kepada 

ditolak dimana-mana dengan alasan tidak praktis. 
“Kepadatan daun pinus terlalu rendah adalah apa 
yang mereka katakan,” kata Jain. Tanpa sebuah 
latar belakang dalam penelitian alamiah, ia terus 
bereksperimen penelitiannya dan akhirnya berhasil 
mengatasi masalah kepadatan dengan memotong 
daun pinus menjadi potongan-potongan kecil, dan 
mengembangkan sebuah teknologi 
yang berada pada tahapan akhir 
untuk dipatenkan. Dengan sukses 
ini, terbukti bahwa daun pinus dapat 
digunakan sebagai bahan baku untuk 
sebuah gasifier biomassa untuk 
memproduksi listrik. Tetapi pekerjaan 
itu baru saja dimulai.

AVANI mendirikan sebuah pabrik 
9 kW yang beroperasi penuh, dalam 
kampus, sebagai seorang pilot yang 
bekerja secara menguntungkan. Dari 
9 kW listrik yang dihasilkan, 1.5 kW 
digunakan untuk menjalankan sistem ini dan sisanya 
akan tersedia untuk penggunaan produktif lainnya 
seperti pengelasan dan pengkalenderan. Mengambil 
satu langkah kedepan, LSM mendirikan Avani 
Bio Energy Pvt Ltd pada tahun 2012 untuk secara 

Daun pinus digunakan sebagai bahan baku untuk gasifikasi biomassa
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para pengangguran dan wanita daerah tersebut. Ada 
sebuah tim teknisi lokal yang dilatih sendiri oleh Jain 
yang melaksanakan operasi tersebut dengan tangkas. 
Proses gasifikasi juga menghasilkan sebuah produk 
sampingan arang kualitas tinggi dalam 
bentuk bubuk yang, pada gilirannya, 
diubah menjadi balok arang. Arang-
arang ini akan bekerja pada level tinggi 
untuk keperluan dapur pedesaan, 
dengan mudah menggantikan kayu, 
menyelamatkan hutan.

Penggunaan balok-balok arang ini 
dapat menjamin kesehatan yang lebih 
baik bagi wanita yang nanti akan 
memasak pada sebuah lingkungan 
tanpa asap. Arang ini lebih murah dari bahan bakar 
lain dan mungkin dapat dibeli dengan sejumlah uang 
atau sebagai pengganti dari daun pinus. Dimana 
penduduk lokal menyambut perusahaan ini dengan 

menyumbangkan lahan-lahan, terdapat banyak 
tantangan. Tantangan yang terbesar adalah kurangnya 
budaya industri di daerah ini dikarenakan orang-orang 
merasa enggan untuk terlibat secara aktif. “Anak-anak 

muda tidak ingin mengumpulkan daun 
pinus. Mereka lebih memilih untuk 
pindah keluar desa menuju kota-kota 
besar,” kata Jain tentang sebuah masalah 
yang melekat dengannya sebuah isu 
mendalam tentang migrasi keluar.

AVANI Bio Energy Pvt Ltd 
berencana untuk memperluas dan 
maju dengan lebih kecil, “Unit-unit 
yang lebih kecil lebih mudah untuk 
dikelola dan memiliki kapasitas untuk 

mencapai desa-desa yang lebih dalam. Ide ini adalah 
untuk membuat pengusaha lokal terlibat, yang dapat 
mengendalikan dan mengelola rantai pasokan, operasi 
dan eceran dari arang.”

Penggunaan balok-
balok arang menjamin 
kesehatan yang lebih 

baik untuk wanita 
yang kemudian 

akan memasak di 
sebuah lingkungan 

tanpa asap

 Kolektor daun pinus tingkat rata-rata dapat meraup hingga 
`25,000 satu bulan sebagaimana kami membayarnya 
seharga `1 per kilo. Pada musim gugur, hutan-hutan akan 
tertutup dengan daun pinus dalam jumlah besar. Hampir 
1,200 ton kurang dari 200 hektar lahan hutan”

Rajnish Jain, rekan pendiri organisasi nirlaba AVANI

Kiri: gasifikasi 120 kW; Kanan: Pembakaran arang
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Kelompok Pengembangan Ekologis Ladakh (LEDeG) memanfaatkan 
energi surya untuk meningkatkan mata pencaharian di musim 
dingin wilayah gurun di Himalaya India Barat

Meningkatkan 
standar hidup
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Kota Kargil
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Rumah Surya Pasif (PSH), sebuah 
konsep iklim arsitektur responsif yang 
menggabungkan fitur-fitur seperti 
orientasi bangunan, perangkat bayangan 

dan menggunakan bahan bangunan yang tepat untuk 
menghemat energi yang digunakan 
dalam pemanasan, pendinginan dan 
interior pencahayaan dari bangunan 
dengan memanfaatkan energi surya, 
telah diperkenalkan di wilayah trans 
Himalaya Ladakh di daerah naungan 
hujan di Himalaya Raya. Tujuannya 
adalah untuk memaksimalkan panas 
yang diperoleh dari matahari, membuat 
ketentuan untuk distribusi panas, 
menyimpan energi surya di dalam 
bangunan dan memaksimalkan kerugian 
panas dalam kondisi iklim yang dingin.

Wilayah ini dinilai baik dalam penempatannya 
dari segi radiasi surya global. Ada 250-300 hari bebas 

awan setiap tahun disini dan energi surya rata-rata 
global tahunan pada bidang horizontal bervariasi 
mulai dari 5,530-6,360 Whr/m2/hari. Bagaimanapun, 
untuk PSH, data penting adalah radiasi surya global 
selama bulan-bulan musim dingin pada kemiringan 

90 sebagaimana dinding-dinding 
rumah ini pada bidang horizontal. 
Sebuah data rinci pada energi surya 
di wilayah yang dikumpulkan secara 
horizontal, kemiringan 20/ 35/ 50 dan 
90 mengungkapkan rata-rata energi 
surya global tahunan paling tidak pada 
kemiringan 90 dengan 4,300 Whr/m2/
hari dimana 1,230 Whr/m2/hari kurang 
dari energi pada bidang horizontal.

Bagaimanapun, jika data puncak bulan 
musim dingin (November-February) 

dipertimbangkan, rata-rata radiasi surya global pada 
kemiringan 90 adalah 5,417.5 Whr/m2/hari dimana 
1,375 Whr/m2/hari lebih dari bidang horizontal. 

Teknik desain dan insulasi digunakan untuk meminimalkan pelepasan panas di rumah-rumah Ladakh

Tujuannya 
adalah untuk 

memaksimalkan 
pemerolehan panas 

dari matahari 
dan menyimpan 
energi surya di 

dalam bangunan-
bangunan ini
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Demikian juga, selama puncak bulan-bulan musim 
panas (Mei-Agustus), radiasi rata-rata adalah 3,090 
Whr/m2/hari, kira-kira 42 persen kurang dari bulan-
bulan musim dingin; rata-rata. Variasi musiman tinggi 
yang diamati ini menguntungkan bagi SPH karena 
selama bulan-bulan musim dingin, SPH menyediakan 
energi maksimum. Selama musim panas, radiasi rendah 
yang diamati membantu mencegah kelebihan panas 
yang dikarenakan insulasi dinding dan atap. Radiasi 
global sebenarnya untuk PSH di suatu lokasi tertentu 
berbeda jauh dari rumah ke rumah disini. Di kota-
kota kecil, kepadatan rumah tinggi dan tempat teduh 
bangunan yang dihasilkan dapat menjadi satu masalah 
lain dalam pemerolehan radiasi surya yang tersedia. 
Ditambah lagi rumah-rumah di area pegunungan 
tersebar dan dibangun di daerah selatan lereng.

Di Ladakh, wilayah yang dianugerahi dengan 
potensi energi surya yang besar dan terkunci, 
sebaliknya, dengan enam-tujuh bulan pembekuan 
kondisi iklim, memanen sumber daya alam yang 
melimpah, berguna, terjangkau dan tak habis-habisnya 
ini menjadi keharusan untuk pemanas ruangan atau 
kebutuhan sehari-hari. Kelompok Pengembangan 
Ekologis Ladakh, sebuah LSM, telah lama terlibat 

Dinding Trombe (TW) atau Dinding 
Surya: Bingkai jendela kilap ganda yang 
berorientasi di wilayah Selatan untuk 
penyerapan panas maksimal selama siang 
hari, di depan dinding beton yang dicat 
hitam (8’’1’) [dinding, atap dan lantai yang 
terisolasi]. Panas ini ditransfer perlahan 
ke ruangan dan dilepaskan selama malam 
hari. Udara di ruang ini antara kaca dan 
dinding menjadi panas dan bersirkulasi 
di dalam ruangan melalui lubang-lubang 
yang terletak di bagian bawah dan 
atas dinding.

Pemerolehan Langsung (DG): Jendela-
jendela kilap ganda besar yang berorientasi 
di wilayah Selatan, dinding, atap dan 
lantai yang terisolasi. Sinar matahari 
diserap oleh materi di rumah ini yang 
menjadi hangat, menyimpan panas dan 
memancarkan kembali sinar ini, sehingga 
akan memanaskan ruangan.

KETAHUI TEKNIKNYA

dalam memanfaatkan energi surya ditengah berbagai 
kerugian alamiah. Arsitektur surya yang pasif untuk 
pemanas ruangan bertujuan untuk mengumpulkan 
radiasi global pada siang hari. Tandus, kondisi geo-
iklim yang tidak ramah akan memberikan pemanas 
biomassa yang tidak memadai untuk mengatasi suhu. 
Pemanas ruangan selama bulan-bulan musim dingin 
menjadi aspek yang penting untuk bertahan hidup.

Kerentanan energi diakui secara luas sebagai 
sebuah faktor yang mempertinggi angka kemiskinan. 
Sebagian besar orang-orang disini tidak memiliki 
akses terhadap fasilitas energi yang dapat diandalkan 
dan pokok dan sangat bergantung pada input energi 
berbasis biomassa. Kekurangan kayu bakar dan bahan 
bakar konvensional impor yang mahal mengakibatkan 
sebuah situasi kerentanan energi yang tinggi. Rumah-
rumah di Ladakh secara termal tidak efisien dan 
ruang suhu turun di bawah -10C. Chullahs (periuk) 
tradisional yang berbahan bakar kotoran sapi, kayu 
dan semak-semak digunakan sebagai pengganti sistem 
pembakaran berbahan minyak tanah dan LPG, yang 
bergantung pada keterjangkauan dan ketersediaan.

Besarnya penggunaan sumber daya alam yang 
langka menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

Lebih dari 500 rumah telah 
menerima dukungan dari LEDeG
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menerima dukungan teknis dan materi konstruksi 
dari LEDeG untuk membangun rumah surya yang 
didukung oleh LSM internasional termasuk Kelompok 
Lingkungan dan Solidaritas Pembaharuan Energi dan 
kelompok Belanda, Organisasi Antar Gereja untuk 
Kerjasama Pembangunan.

Dengan dampak lingkungan hidup, sosial, keuangan, 
kesehatan dan kebersihan, arsitektur 
surya pasif memperoleh popularitas 
dalam desa-desa paling terpencil di 
Ladakh. LEDeG telah dengan gigih telah 
berusaha untuk membiasakan seluruh 
pemegang saham pada teknologi ini, 
dan dampak jangka panjangnya pada 
keseimbangan pertumbuhan dan kesehatan 
global. Pemantauan inisiatif mendalam 
mengungkap sebuah penurunan yang luar 
biasa sekitar 65 persen pada konsumsi bahan 

bakar kayu, mendekati dua ton biomassa. Penggundulan 
semak-semak liar yang langka diminimalkan, 
sehingga proses regenerasi terjadi dan untuk menahan 
penggundulan disamping menghemat cukup banyak 
jumlah kotoran yang digunakan untuk memperkaya 
kesuburan tanah dan untuk meningkatkan kapasitas 
penahanan kelembaban dari tekstur tanah berpasir.

LEDeG berusaha untuk meningkatkan periuk dapur untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang langka

tidak dapat diperbaiki. Polusi udara merupakan 
bahaya yang lain. LEDeG telah berusaha untuk 
mendorong penggunaan energi surya, sumber daya 
lokal berbasis teknik insulasi, meningkatkan desain 
arsitektural periuk dapur. Teknologi Sistem Trombe 
telah dikembangkan pada prinsip dari keuntungan 
surya pasif dan minimalisasi hilangnya panas melalui 
berbagai desain dan teknik insulasi.

Pada tahun 1984, LEDeG memasang 75 
sistem surya pasif, dalam kemitraan dengan 
Proyek Ladakh sebagai fase demonstrasi. 
Setelah dua dekade, arsitektur surya yang 
pasif telah menyaksikan pertumbuhan 
yang tidak paralel – pasukan LSM dan 
pemerintah lokal juga telah mengadopsi 
teknologi ini.

Dari tahun 2003 hingga 2014, dengan 
dukungan dari Fasilitas Lingkungan 
Indo-Kanada (ICEF), 116 rumah di desa-desa terpencil 
wilayah Changthang blok Durbuk kabupaten Leg telah 
dibangun dengan Trombe dan teknologi pemerolehan 
langsung. Dua ruangan per rumah ditingkatkan; 
satu dengan Teknologi Trombe dan yang lainnya 
untuk pemerolehan energi langsung. Lebih dari 508 
keluarga di kabupaten Leh dan Kargil di Ladakh telah 

Lebih dari 
508 keluarga 
di kabupaten 

Leh dan Kargil 
Ladakh telah 

menerima 
dukungan dari 

LEDeG
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Membangun hubungan perdagangan Tripura dengan 
Bangladesh adalah bagian dari upaya India dalam 
mendorong hubungan bertetangga yang ramah. Ini 
akan membantu mengintegrasikan seluruh wilayah 
Timur Laut ke dalam ekonomi India dan membuka 
jalan untuk perdagangan dengan Asia Tenggara

Pintu gerbang menuju masa
depan yang cerah

LANDMARK
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Pasar ini memiliki 
potensi untuk 

merevolusi 
perdagangan 
bilateral dan 

meningkatkan 
standar kehidupan 

di kedua negara

Pada umunya, kebebasan politik memberikan 
peluang ekonomi yang lebih baik. 
Bagaimanapun, terdapat kasus dimana 
wilayah yang baru merdeka menyadari diri 

mereka lebih buruk. Inilah yang terjadi pada India 
Timur Laut pada tahun 1947. Negara 
ini memperoleh kemerdekaan dari 
penjajahan Inggris dan bangun untuk 
“hidup dan merdeka” sebagaimana 
Perdana Menteri India yang pertama 
mengatakannya, tetapi Partisi dan 
pembentukan konsekuen dari Pakistan 
Timur (yang merdeka pada tahun 
1971 untuk menjadi negara yang kini 
Bangladesh) sangat berarti sebagian 
besar negara baru ini mendapati 
dirinya terhenti dari “daratan”, hampir dalam 
waktu semalaman.

Bekas kerajaan Tripuri menerima sebuah 
kesepakatan mentah. Bagian dari kerajaan kuno secara 

langsung berada di bawah mahkota Inggris yang kini 
menjadi Bangladesh pada tahun 1947 sementara sisanya 
bergabung dengan Uni India pada tahun 1949. Jadi 
Tripura, sebagaimana kita ketahui saat ini, terletak 
di pedalaman pada tiga sisi di samping Bangladesh 

sementara wilayah Timur Laut lainnya 
tersisa dengan hubungan geografis 
yang lemah ke seluruh negara melalui 
“leher ayam”.

Implikasi ekonomi dari perubahan-
perubahan ini telah menjadi sangat 
buruk. Jalur baru mengganggu pola 
bisnis lama dan hampir menghancurkan 
sistem ekonomi komersial wilayah ini.

Jaringan jalan dari Timur Laut, 
yang dilewati melalui Pakistan Timur, 

diputus; ruas jalur Kereta Api Assam diputus dari jalur 
kereta api India; Industri goni Bengal telah gulung 
tikar dan hilangnya Pelabuhan Chittagong berarti 
bahwa industri teh dan kayu India harus mengambil 

Perbatasan Haat diresmikan pada tanggal 13 Januari 2015 oleh Menteri (Pemimpin Independen) Perdagangan dan Industri, Ms Nirmala Sitharaman 
dan Menteri Perdagangan Bangladesh Mr Tofail Ahmed
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rute memutar ke Pelabuhan Calcutta (kini Kolkata). 
Ini hanya ketika seseorang mengerti skala gangguan 
selama Partisi seseorang dapat menghargai pentingnya 
perbatasan India-Bangladesh pertama haat yang 
didirikan di Tripura. Pasar ini memiliki potensi untuk 
merevolusi perdagangan bilateral dan secara dramatis 
meningkatkan standar hidup dari penduduk 
perbatasan di kedua negara.

Diresmikan pada tanggal 13 Januari 
oleh Menteri (Pemimpin Independen) 
Perdagangan dan Industri, Ms 
Nirmala Sitharaman dan Menteri 
Perdagangan Bangladesh Mr Tofail 
Ahmed, pasar ini terletak di wilayah 
selatan kabupaten Tripura di sisi India 
dan kabupaten Feni di sisi Bangladesh. 
Pasar ini buka sekali dalam seminggu dan 
warga dari kedua negara yang tinggal dalam radius 
5 km dapat berdagang produksi barang dan hasil 
panen lokal. Spesialnya – mata uang kedua negara 
dapat diterima dan tidak ada pungutan pajak lokal 
dalam menjual 16 barang yang ditunjuk yang meliputi 
hasil panen, rempah-rempah, hasil hutan kecil (tidak 
termasuk kayu), ikan, susu dan produk unggas dan 

barang-barang industri rumahan. Empat perbatasan 
haat lainnya telah direncanakan di Tripura – satu di 
kabupaten Sipahijala, dua di Dhalai dan yang keempat 
di wilayah utara Tripura.

Bukan suatu kebetulan bahwa Tripura sedang 
dipersiapkan sebagai sebuah titik simpul. Wilayah 

ini telah secara historis menjadi satu unit 
integrasi ekonomi dan wilayah ini berada 

dalam kondisi baik dimana barang-
barang perdagangan pra-Partisi dan 
hubungan komunikasi dipulihkan 
untuk memanfaatkan potensi penuh 
dari wilayah ini.

Stabilitas politik (di India dan 
Bangladesh) dan pembangunan 

infrastruktur (seperti jalur kereta api 
Akhaurah-Agartala) akan menjadi kunci 

faktor lain. Jika faktor ini dapat selaras dan hubungan 
Tripura-Bangladesh diperkuat, keseluruhan proyek 
yang dapat secara cepat ditingkatkan untuk membawa 
seluruh wilayah Timur Laut dibawah ambisinya. Hal 
ini, pada gilirannya, dapat berfungsi sebagai gerbang 
India menuju Asia Selatan sebagaimana diusulkan pada 
Visi Rencana Timur Laut 2020.

Searah jarum jam dari atas: 
Perdagangan di Perbatasan Haat; 
Tempat yang ditunjuk untuk 
Haat; Pos pemeriksaan Agartala di 
perbatasan Indo-Bangladesh 
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Made in India, Rotavac diharapkan dapat membantu secara signifikan 
dalam mengurangi kematian bayi di negara ini dan wilayah lain dunia

Vaksin rotavirus 
pribumi pertama

Upaya ini telah dipuji sebagai sebuah contoh dari kemampuan India bagi penelitian kelas atas
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Penyebab paling umum dari diare berat 
pada anak-anak telah menemukan sebuah 
solusi masyarakat adat dalam bentuk vaksin 
Rotavac yang diluncurkan oleh Perdana 

Menteri Mr Narendra Modi pada bulan Maret. 
Dikembangkan oleh Bharat Biotech India Limited 
berbasis Hyderabad, ini diharapkan akan membantu 
secara signifikan mengurangi kematian 
bayi dikarenakan Rotavirus diare di 
India dan wilayah lain dunia. Rotavirus 
yang mematikan ini menyebabkan lebih 
dari 450,000 kematian di seluruh dunia 
dan 110,000 kematian di India setiap 
tahunnya, termasuk 80,000 anak-anak.

Sebuah hasil kemitraan antara 
departemen bioteknologi, Bharat 
Biotech dan beberapa organisasi 
India dan internasional, keberhasilan 
peluncuran dari vaksin pertama yang 
dikembangkan dan diproduksi secara pribumi adalah 
hasil dari sebuah upaya yang disebar selama lebih 
dari 25 tahun.

Bharat Biotech India Limited terlibat dalam 
pembangunan dan produksi vaksin dan dipilih pada 
tahun 1997-98 oleh Program Aksi Vaksin India-AS 
dan prosedur standar pemerintah. Ini merupakan 

vaksin ketiga yang tersedia secara global melawan 
Rotavirus dan, pada harga sekarang ini, merupakan 
yang termurah.

Perusahaan asing saat ini menjual vaksin 
Rotavirus di India pada harga 11,000 Rupee per 
dosis sementara Bharat Biotech mengusukan untuk 
menjual Rotavac dengan harga 63 Rupee per dosis 

bagi pemerintah India dan negara-
negara berpenghasilan rendah.

Perdana Menteri menyatakan 
bahwa India dikarakterisasi dengan 
ukuran besar dan keragaman dan 
terus menghadapi sejumlah tantangan 
sosio-ekonomi. Ia berharap bahwa 
perkembangan vaksin ini akan 
menginspirasi penelitian, pengembangan 
dan kegiatan manufaktur yang lebih 
tinggi di India, tidak hanya di ilmu 
kedokteran tetapi juga di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi termaju lainnya.
Bharat Biotech telah mengajukan empat 

paten global di seluruh teknologi Rotavac di lebih 
dari 20 negara.

Fasilitas mereka di Lembah Genome di Hyderabad 
memiliki kapasitas manufaktur terpasang sebanyak 
300 juta dosis per tahun.

Perdana Menteri India Mr Narendra Modi pada peluncuran Rotavac

Bharat 
Biotech telah 
mengusulkan 

untuk menjual 
Rotavoc seharga 

`63 per dosis, 
vaksin Rotavirus 
termurah secara 

global
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teks  |  Nidhilekha Sahai

Animasi India sedang mengalami sebuah fase unik dari pertumbuhan 
dimana animasi terus berkembang menjadi sebuah industri dalam 
dirinya sendiri. Mendorong perubahan ini adalah superhero-superhero 
animasi saat ini: Chhota Bheem, Hanuman, Krishna Kecil…

Ledakan
besar animasi

Karakter animasi India 
sebagian besar diambil 
dari mitologi
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Dari film animasi pertama stop-motion 
yang diciptakan oleh Dadasaheb 
Phalke, ayah dari cinema India 
pada tahun 1941 hingga Chhota 

Bheem, sebuah seri televisi animasi komedi-
pertualangan yang diluncurkan pada tahun 2008 
oleh Green Gold Animation Inc., Animasi India 
telah melakukan perjalanan jauh selama tujuh 
dekade terakhir.

Melalui upaya-upaya masa lalu pada 
animasi seperti film animasi penting 
Ek Aur Anek Ekta yang dibuat pada 
tahun 1974 oleh  Divisi Film India 
dan seri TV animasi sukses seperti 
Ghayab Aya membangun sebuah 
suara permulaan untuk animasi di 
India, permintaan yang besar untuk 
keahlian teknis yang diciptakan oleh 
rumah produksi asing membatasi 
berkembangnya industri animasi India.

Selama bertahun-tahun, para animator 
telah secara signifikan berkontribusi dalam 
menciptakan karakter animasi dan menyediakan 
efek-efek khusus bagi raksasa-raksasa global 
seperti Walt Disney, Warner Brothers, Sony, 
Pixar dan Dreamworks. Tenaga kerja berbahasa 

Inggris besar, biaya produksi rendah dan alat-
alat canggih, ditambahkan dengan permintaan 
yang rendah di pasar domestik menyebabkan 
kemunculan Mumbai, Chennai, Bengaluru, 
Hyderabad dan Trivandrum sebagai pusat 
outsourcing animasi utama.

Animator di India telah juga berkontribusi 
dalam film-film yang diakui secara global seperti 

Life of Pi dan Prometheus. Dalam 
beberapa tahun terakhir, animator 
India menggabungkan pengetahuan 
teknis dengan kreativitas untuk 
membuat produksi mereka sendiri. 
Peluncuran Hanuman, film animasi 
2D populer pertama India pada tahun 
2005, menandai awal dari kreasi 
penciptaan konten lokal. Film ini 
berkisah tentang Hanuman, satu dari 
karakter kisah epik Ramayana.

Bollywood berusaha untuk menciptakan 
film animasi komersial pertamanya pada tahun 
2008, Roadside Romeo. Diproduksi oleh Yash 
Raj Films dan didistribusikan oleh Disney India, 
film ini merupakan sebuah langkah kecil menuju 
kepemilikan konten dalam animasi India. Kireet 
Khurana’s Toonpur Ka Superhero (2010), film 

Animator India 
telah secara 

signifikan 
berkontribusi 

untuk para 
raksasa global 

seperti Walt 
Disney

Sebuah adegan dari Kochadaiiyaan, film 3D motion capture pertama
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pertama India yang menggabungkan aksi hidup 
dan animasi 3D, yang dibintangi oleh aktor-aktor 
Bollywood Ajay Devgn dan Kajol, meraih sukses di 
pasaran. Arjun: The Warrior Prince, sebuah film 
animasi yang disutradai oleh Arnab Chaudhuri dan 
diproduksi oleh UTV Motion Pictures dan Walt 
Disney Pictures yang dirilis pada tahun 2012 di 
India dan AS secara bersamaan, diakui dalam hal 
konten dan produksinya. Tahun 2014 menyaksikan 
perilisan dari film motion picture 3D pertama, 
Kochadaiiyaan bersama dengan Chaar Sahibzaade 
dan Mighty Raju: Rio Calling.

Pada layar yang lebih kecil, karakter 
asli seperti Krishna, Ganesha 
dan Chhota Cheem 
secara perlahan 
menyaingi Tom & 
Jerry, Popeye dan 
Doraemon. Ashish 
SK, CEO dari Big 
Animation (I) Pvt 
Ltd, yang menciptakan 
seri Little Krishna, 
menjelaskan bahwa 
mitologi adalah 
hal yang terbaik 

untuk memulai karena, sebagaimana dikutip 
dalam sebuah laporan media, “Setiap waktu 
anda membuat sebuah karakter menjadi sebuah 
merek,” jadi untuk mengurangi resiko seminimal 
mungkin, “anda membawa bersama seluruh kisah 
dan merek yang sudah ada”. Siaran pertama pada 
saluran Nickelodeon pada bulan Mei 2009, seri ini 
didasarkan pada insiden menarik dari masa kanak-
kanak dewa India, Krishna.

Yang melebihi popularitas Little Krishna adalah 
Chhota Bheem. Diluncurkan pada tahun 2008, ini 
merupakan sebuah seri televisi animasi komedi 

pertualangan oleh Rajiv Chilaka, CEO 
dari Green Gold Animation Inc. 

Meskipun ini merupakan 
sebuah permulaan dalam 

karaker Bheem dari epik 
India, Mahabharata, 

Chilaka memastikan 
Chhota Bheem tidak 
tetap terbatas pada 
mitologi. “Saya ingin 
menciptakan sebuah 

karakter untuk anak-
anak yang akan menjadi 

milik kami secara 

Little Krishna meraih sukses besar; Bawah; Roadside Romeo adalah film animasi komersial Bollywood pertama Sebuah adegan dari film animasi Hindi Chaar Sahibzaade
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eksklusif,” katanya di sebuah wawancara. Dengan 
mudah seri animasi TV sukses India pertama, 
Chhota Bheem diakui di seluruh India, bahkan 
mendapat tempat dalam memperdagangkan 
pakaian, produk sekolah dan komik anak-anak. 
Sebagai tambahan kepada hal ini perjanjian 
produksi bersama yang ditandatangani oleh India 
selama bertahun-tahun dengan Inggris, Italia, 
Jerman, Polandia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol 
dan Brasil yang telah mendorong kolaborasi dan 
penyatuan keahlian, talenta dan teknologi.

Animator kini dapat bersatu dan bertukar ide 
kreatif dan pengetahuan teknis pada platform 
seperti Anifest India, perayaan animasi terbesar 
tahunan di sub benua India yang dimulai pada 
tahun 2005 oleh Masyarakat Animasi dari India 
(TASI), sebuah organisasi nirlaba berbasis di 
Mumbai. Satu platform populer lainnya adalah 
Penghargaan Animasi 24 FPS yang dimulai 
pada tahun 2003 oleh Akademi Maya Sinema 
Maju (MAAC), sebuah akademi animasi yang 
menyediakan pendidikan dalam animasi 3D, VFX, 
pembuatan film, desain grafis dan game.

Ada permintaan besar untuk konten animasi 
lokal. Sebagaimana Ketan Mehta, MD Maya 
Digital Studio, katakan di FICCI-KPMG Media 

India dan Laporan Departemen Industri 2014,” 
saluran TV Internasional, yang kini memiliki 
sebuah benteng kuat dalam pasar India, telah 
mulai menyadari kebutuhan konten lokal untuk 
menjangkau penonton mereka dan permintaan 

Sebuah adegan dari film animasi Hindi Chaar Sahibzaade

Chhota Bheem, 
sebuah seri televisi 

yang terkenal
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mendorong animasi, gaming dan segmen VFX. 
Dengan langkah ini, para kaula muda dari negara 
ini akan didorong untuk secara serius menganggap 
permainan peran penting dalam mengembangkan 
sektor ini lebih lanjut lagi,” kata Aruna Kumar, 
ketua hubungan media & penyiaran Maya Digital 
Studios. Proposalnya tidak hanya diharapkan 
untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan 
lapangan pekerjaan tetapi juga mendukung 
kepemilikan properti intelektual oleh India 
dalam sektor ini.

Toonpur Ka Superhero merupakan film India pertama yang 
menggabungkan aksi hidup dengan animasi 3D

konten lokal tumbuh dengan cepat menghadapi 
pemograman internasional.”

Sukses dari produksi animasi asli seperti 
Kochadaiiyan, Chaar Sahibzade, Hanuman, 
Little Krishna dan Chhota Bheem adalah semua 
indikator dalam pergeseran ini. Laporan FICCI-
KPMG 2014 yang bernilai tinggi pada animasi 
India, efek visual dan industri paska produksi pada 
sebuah keuntungan sebesar 39.7 miliar Rupee pada 
tahun 2013 dengan sebuah tingkat pertumbuhan 
sebesar 12.4 persen pada tahun 2014. Dari jumlah 
ini, saham dari pelayanan animasi dan produksi 
animasi muncul sebesar 12.7 miliar Rupee pada 
tahun 2013. Dengan sebuah Laju Pertumbuhan 
Kumulatif Tahunan yang diproyeksikan secara 
sehat sebesar 7.1 persen untuk tahun 2013-2018, 
tidak lama sebelum industri animasi India akan 
menjadi setara dengan pemain global.

Mengambil isyarat dari inisiatif Make in India 
Perdana Menteri India Mr Narendra Modi, 
Kementrian Serikat Informasi dan Penyiaran (I&B) 
telah mengumumkan pendirian sebuah Pusat 
Nasional Unggulan untuk Gaming, Animasi dan 
Seni Visual pada anggaran tahun 2014. Pusat ini 
diharapkan akan menjadi sebuah tempat pelatihan 
bagi animasi, efek visual 3D dan gaming. “Saya 
percaya ini merupakan sebuah langkah yang 
menggembirakan oleh kementrian ini untuk 

Karakter-karakter 
Bal Ganesha 
mendapatkan 
banyak tepuk 
tangan
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BUDAYA

Lilin terakota seluruh dunia mungkin hanya datang dari sebuah 
desa di Rajasthan

Mengubah tanah liat
menjadi emas

teks  |  Kalyani Prasher

Piagam terakota yang menggambarkan kehidupan pedesaan sehari-hari
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Karya seni ini dikeringkan selama sembilan hari

Mengubah tanah liat menjadi seni 
merupakan salah satu gaya hidup bagi 
orang-orang Molela, sebuah desa di 
kabupaten Rajasthan, 50 km dari kota 

Udaipur. Desa ini dikenal juga dengan nama Desa 
Pembuat Tembikar dan keluarga pengrajin seperti 
Lakshmilal atau Dinesh Chandra Kumhar 
telah tinggal disini selama berabad-abad, 
mengubah tanah liat menjadi emas. 
Para pembuat tembikar ini terkenal 
dalam pembuatan piagam terakota yang 
menggambarkan gambar yang menyala, 
menurunkan bakat dari satu generasi 
ke generasi lainnya, setiap generasi 
membawa sentuhan tersendiri terhadap 
seni ini.

Terakota merupakan sebuah bahan 
keramik yang digunakan untuk konstruksi 
bangunan dan seni dekoratif sejak zaman kuno dalam 
setiap budaya di seluruh dunia. Nama ini secara harfiah 
berarti “tanah yang dipanggang”. Terakota dibuat 
dari tanah liat alami yang memberikannya sebuah 

karakter warna coklat kemerahan yang agak sedikit 
berbeda tergantung tanah liat yang dipakai. Terakota 
mungkin akan mengkilap untuk daya tahan ekstra atau 
untuk memberikan warna. Terakota bersifat tahan air 
dan bahan kokoh dan patung kuno yang dibuat dari 
bahan ini masih berdiri kokoh dalam bentuk yang 

sangat baik.
Seperti seluruh bentuk seni, seni 

terakota Molela telah berkembang seiring 
berjalannya waktu. Sebelumnya, patung 
dewa terakota adalah berhala yang tinggi. 
Seni ini telah berubah menjadi piagam 
dan ubin yang digunakan untuk dekorasi. 
Latar belakang gurun penuh debu 
Molela diperjelas dengan berbagai warna 
sebagaimana para seniman memberikan 
warna untuk corak terakota yang netral 
sementara mereka membuat desain yang 

kreatif dan modern.
Seni terakota Molela tidak lagi terbatas hanya pada 

dewa dan dewi. Seniman telah mulai menggambar 
pemandangan dari kehidupan di sekitar mereka. 

Seni terakota 
Molela tidak 

lagi hanya 
terbatas pada 

dewa dan dewi; 
para seniman 

menggambarkan 
kehidupan di 

sekitar mereka



M E I - J U N I  2 0 1 5  n  6 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

besar di Jaipur dan New Delhi. Ide ini adalah untuk 
mengekspos mereka ke dunia,” jelas Om Prakash, OS 
Pemasaran, RUDA.

RUDA juga melatih dan membantu 
menyelenggarakan lokakarya. “ Ide ini adalah untuk 
membawa bentuk seni ini ke dunia. Kami ingin 
proses kreatif ini untuk mencapai kemakmuran di 

Molela. Kami bahkan pernah membawa sebuah 
contoh terakota dari NIFT. Yang menarik, 

bagaimanapun, adalah meskipun beberapa 
jumlah modernisasi telah mengambil 

tempat dalam hal desain, yang 
menjadi paling populer tetap gaya 
lama seperti avatar Dewa Wisnu 
dan kesan dewa-dewa lainnya,” kata 
Om Prakash.

Murtikala, begitulah seni ini 
dikenal secara lokal, dibuat dengan 

meremas sekam padi dan kotoran 
hewan ke dalam tanah liat yang kemudia 

diratakan untuk membuat sebuah lempeng 
dimana lilin dibentuk. Keseluruhan seni ini dibuat 
tangan tanpa menggunakanan cetakan atau mesin dan 
hanya dengan bantuan dari peralatan pengrajin seperti 
pahat dan roda tembikar. Lebih baik membeli karya 
seni ini secara langsung dari seniman sebagaimana ini 
akan saling menguntungkan mereka dan anda.

Bagaimanapun, desain dan bentuk tradisional tetap 
selalu hijau, seni dan agama bergabung di Molela dan 
bentuk-bentuk kain dalam kehidupan sehari-hari.

Teknik sederhana membentuk dengan tangan 
dilibatkan dalam pembuatan piagam-piagam ini. 
Pertama, tanah liat digali di satu tempat dan kemudian 
dicampur dengan kotoran ternak, kira-kira dalam 
perbandingan 1:4 untuk memberikan kelenturan 
tanah liat. Lalu, sebuah lempeng dibuat 
dengan bentuk kubah atas yang khas; 
tepinya dinaikkan untuk membentuk 
tepi lempeng itu. Patung-patung 
ini dibentuk dengan jari dan 
harus berongga sehingga tidak 
akan meledak di dalam tungku. 
Patung-patung ini diselesaikan 
dengan menambah pernak-
pernik seperti perhiasan yang 
dibuat dari bola-bola tanah liat 
yang kecil. Piagam ini dikeringkan 
selama sembilan hari. Pembakaran 
dilakukan di tungku sementara.

Badan Pembangunan Pedesaan Non-perkebunan 
(RUDA), yang mempromosikan usaha kecil di 
Rajasthan, memiliki peran yang besar dalam 
membawa seniman-seniman ini kedepan. “Kami 
mengambil seniman-seniman ini untuk pameran skala 

Lentera terakota 
tradisional; Bawah: Piagam 
dengan sebuah gambaran 
dari Dewa Ganesha

BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU YANG BAIK 
UNTUK BERKUNJUNG 
Oktober-April

  CARA MENCAPAI 
Melalui Stasiun Kereta 
Api Udaipur dengan 
perjalanan sejauh 47 km. 
Atau melakukan perjalanan 
sehari dari Udaipur, 60 km 
jauhnya.

  TIP UNTUK WISATAWAN 
Kunjungi di awal tengah 
hari untuk melihat para 
pengrajin tembikar bekerja.
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Seni Deccani mewujudkan semangat perdagangan dan pertukaran 
yang lazim antara abad ke-16 dan ke-19

Konvergensi megah dari

berbagai budaya

menjadi lebih mudah untuk dimengerti, dan 
kami menjadi lebih selaras dengan etos-etos 
itu,” kata Dr Kavita Singh, co-kurator dari 
Nauras. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa 
Musium Metropolitan di New York baru-baru 
ini memamerkan sebuah pertunjukan seni 

Deccan yang lebih ekspansif yang 
diambil dari 70 peminjam global. 
Jika dibandingkan, pameran di 
Musium Nasional ini mungkin 
hanya merupakan sebuah jendela 
kecil menuju dunia multi kultural 
ini tetapi potongan-potongan acara 
yang ditampilkan sangat menarik.

Sebut misalnya, Al-Buraq, sebuah 
lukisan air, yang menggambarkan 
sebuah makhluk mistis yang 
membawa Nabi Muhammad pada 

sebuah perjalanan malam dari Mekkah ke 
Yerusalem dan kembali ke Mekkah. Gambaran 
ini berasal dari berbagai sumber mirip seperti 
naga Cina yang membentuk ekor, gambaran 
seperti singa Persia dan Gajah India pada 
intinya. “Lukisan ini diselesaikan oleh seorang 

teks  |  Poonam Goel

Jika anda telah dapat menyentuh Pichhwais, 
yang ditampilkan sebagai bagian dari 
pameran Musium Nasional, Nauras: 
Berbagai Seni Deccani, anda mungkin akan 

pergi dengan butir-butir emas di jari-jari 
anda. Karya abad ke-18 yang secara ekstensif 
dilukis dengan emas dan melukiskan 
musim hujan di Brijbhoomi (tanah 
dari Dewa Krishna) ini merupakan 
salah satu dari banyak mahakarya 
yang mengingatkan kita pada seni 
yang sangat terpadu, campuran dan 
sekuler yang berkembang di bawah 
Kesultanan Deccan antara abad ke-16 
and ke-19.

Seni Deccani telah sebagian besar 
tersembunyi dari pandangan publik, 
barangkali tertutup oleh seni Mughal 
yang lebih mewah dan disimpan dengan baik. 
“Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, 
dikarenakan adanya globalisasi dan sirkulasi 
ide dan pengaruh, setiap tempat telah menjadi 
lintas budaya. Kini budaya-budaya Deccan 
yang komplek, tumpang tindih, kosmopolitan 

Seni Deccani 
telah sebagian 

besar 
tersembunyi 

dari pandangan 
publik, 

barangkali 
ditutup oleh seni 

Mughals
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Sebuah Pichhwai yang dilukis dengan emas
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pelukis di Golconda pada abad ke-18 tetapi 
membawa dampak dari separuh dunia,” kata Singh.

Mungkin pameran yang paling signifikan 
dari konvergensi megah beberapa budaya ini 
adalah sebuah candi gantung sulaman dengan 
pemandangan dari Ramayana. Dibuat di 
Vijayanagara, karya ini melestarikan kenangan 
dari arsitektur kota tersebut yang telah berusia 
200 tahun dimana candi-candi dibuat dalam 
tradisi candi Dravidian klasik tetapi bangunan-
bangunan kerajaan dibangun dalam gaya Islami. 
Pemandangan utamanya adalah penobatan dari 
Dewa Rama yang disaksikan oleh para dewa 
dan para malaikat, semua itu berdiri di bawah 
puncak lengkungan gaya Islami yang digunakan di 
istana Vijayanagara.

Sebuah tudung kalamkari yang indah merupakan 
contoh lain dari kosmopolitanisme Deccani. 

(Atas) Baju besi Raja Aurangzeb
(Atas) Candi gantung yang 
menggambarkan Ramayana
(Kanan) Al Buraq – sebuah lukisan 
air dari sebuah makhluk mistis
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Patung-patung yang mengelilingi raja Persia di 
istananya berasal dari berbagai wilayah termasuk 
Armenia, kerajaan Mughal, Cina dan Turki.

Sebuah seri dari 44 lukisan Ragamala dari 
abad ke-16 menggambarkan penanganan yang 
rumit dari seni miniatur. Gayanya bersifat 
semarak dan menampilkan visi campuran yang 
berkembang di Deccan sebagai hasil dari idiom-
idion Rajasthani yang dibawa oleh jendral Rajput 
dari tentara Mughal. Seni Miniatur dari Deccan, 
pada gilirannya, seharusnya telah mempengaruhi 
istana kerjaaan Rajasthani dan Pahari. “Seri-
seri Ramayana dengan 450 ilustrasi yang dibuat 
untuk Maharana Jagat Singh dari Mewar pada 
abad ke-17 memiliki, setidaknya, satu jilid yang 
diselesaikan oleh seorang seniman Deccani,” 
ungkap Singh. Penggunaan warna yang kaya 
dan bercahaya telah, pada kenyataanya, melekat 
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Kiri ke kanan: Patung 
Buraq; karya dekorasi 
Metalware; Bidriware 
huqqa base

pada karya seniman-seniman kontemporer 
dari wilayah seperti Thota Vaikuntam, Chippa 
Sudhakar dan Laxam Goud. “Mereka masih 
menjaga dengan asli akar mereka dan pengaruh 
klasik dalam menggambarkan keilahian 
dan cerita rakyat dapat dilihat dalam karya 
mereka bahkan hingga saat ini,” kata Gallerie 
Ganesha direktur Shobha Bhatia. Seni Deccani 
mewujudkan semangat dari perdagangan dan 
pertukaran yang lazim pada zaman tersebut.

Kisah dari tembakau,yang pertama kali 
diperkenalkan di Bijapur oleh Portugis dan 
kemudian menjadi sebuah ekspor utama dari 
wilayah tersebut, singkatnya dapat dipahami 
melalui banyak hiasan perak bidriware huqqa 
base. Beruntungnya, banyak keterampilan seperti 
kalamkari dan bidriwork bertahan melewati 
ujian waktu, meskipun kualitas kaligrafi dan 
marmer yang dipamerkan akan sulit untuk 
menyesuaikan zaman ini.

Kiri ke kanan: Lukisan Ragmala; Representasi artistik dari Malik Ambar, orang Afrika di istana kerajaan; tudung Kalamkari
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Tambahkan sesuatu yang pedas dan lezat ke meja teh anda dengan 
resep India ini

Tidak ada yang mencurigakan
tentang hal ini!

kertas dan potong menjadi ukuran kubus 
yang sama atau jari-jari; tempatkan di 
sebuah mangkuk, usapkan cuka dan garam 
dan rendam selama 30 menit; tiriskan dan 
keringkan kembali dengan handuk kertas.

2.   Campur seluruh bahan untuk direndam dan 
usapkan ke ikan. Rendam selama 20 menit.

3.   Panaskan minyak di sebuah wajan (kadhai), 
goreng beberapa potongan ikan sesaat 
menggunakan panas yang sedang hingga 
renyah; angkat dan tiriskan; atur di piring, 
hiasi dengan irisan lemon. Sajikan panas.

IKAN GORENG AMRITSARI

Waktu persiapan 15 menit; Rendaman 50 
menit; Memasak 20 menit; 4 Porsi

Bahan-bahan

750 gr daging ikan; ½ cangkir cuka, 1 sdm 
garam, minyak, jeruk nipis. Untuk rendaman: 
2 sdm jahe, 2 sdm pasta bawang putih, 2 sdm 
biji karambol, 1 sdm lada putih, ½ sdm garam, 
½ cangkir bubuk garam, pewarna makanan 
oranye, ½ cangkir air.

Cara pembuatan

1.   Cuci daging ikan, keringkan dengan handuk 

Pemilik: Rasa yang Luar Biasa: Makan Pagi, The Tinggi, Koktail, serangkaian buku memasak 
dikeluarkan oleh Asosiasi Pasangan Luar Negeri (Kementrian), New Delhi

Coklat keemasan, Ikan Goreng Amritsari yang lezat
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Pikirkan cabai maka akan sulit 
untuk tidak memikirkan masakan 
India. Dikenal akan rasa pedas dan 
penggunaan yang murah hati dari 

cabai, kari India menjadi identik dengan 
cabai. Uniknya, persepsinya 
tidak keseluruhannya benar. 
Faktanya, Laal Maas dari 
Rajasthan dan Rogan Josh 
dari Kashmir dikenal akan 
penggunaan cabai – meskipun 
dalam keanekaragaman 
dan tingkat kepedasan 
yang berbeda. Sementara 
yang sebelumnya dikenal 
dengan Mathania Mirch 
yang menanamkan sisi pedas 
merah menyala, Rogan Josh terkenal akan 
rasa pedas manis dari Kashmiri Mirch.

Dikatakan bahwa petualang Portugis 
Vasco da Gama menukar cabai dengan 
sebuah tempat untuk berkemah ketika 

ia mendarat di India pada tahun 1498. Ia 
tidak menyadari bahwa India, saat itu, 
telah membuat cabai tumbuh berkembang, 
setidaknya jenis cabai terpedas, Naga 
Jolokia dan Naga Viper.

Ayurdeva, ilmu kehidupan, 
menyebarluaskan penggunaan 
bumbu di makanan – dan 
pada beberapa teks yang 
secara langsung menunjukkan 
pada cabai – sebagaimana 
dipercaya bahwa makanan 
yang dimasak dengan bumbu 
yang tepat akan membantu 
menjaga nutrisi. Juga, cabai, 
mengatur perut kembung! 
Apakah ini benar masih 

diperdebatkan. Bagaimanapun, tidak perlu 
dipungkiri bahwa cabai menjadi terkenal di 
India yang, selama zamannya, berada pada 
sebuah fase peralihan kuliner-kebijaksanaan 
sebagaimana para pedagang dan misionari 

Dalam sejarah bumbu-bumbuan, jika terdapat satu bumbu 
yang diberikan status sebagai si “pedas”, itulah cabe

Kisah cabe
India

teks  |  Madhulika Dash

Cabai merupakan 
bumbu pertama 
yang Vasco da 

Gama tukar untuk 
sebuah tempat 

untuk berkemah 
ketika ia mendarat 

di India pada 
tahun 1498
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Boriya mirch
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membawa teknik dan makanan yang 
lebih baru ke negara ini. Dengan da Gama 
muncul dua makanan: Pork Vindaloo dan 
Sorpotel. Makanan Goan yang signifikan 
saat ini, keduanya dikenal karena 
kepedasannya. Orang Portugis membawa 
cabai Peri Peri ke India yang menjadi 
sebuah bumbu intrinsik dari masala Goan.

Seiring dengan berkembangnya variasi 
yang lebih baru, cabai menjangkau 
wilayah-wilayah lain di India. Di 
Rajasthan, cabai berubah dalam bentuk 
bubuk, digunakan dalam kebanyakan 
masakan. Di daerah Selatan, Madras Pari 
menjadi sebuah pilihan untuk Mirch Ka 
Salan karena seseorang bisa ketagihan 
dengan faktor bumbunya. Dikarenakan 

Searah jarum jam dari kiri bawah:
Bisi Bele Bhaat; Laksa; Pork Vindaloo; 

Balchao; Sorpotel; Kari Phaal; Ikan 
Rechado – semuanya menggunakan 

berbagai macam cabai



11 SHADES OF INDIAN CHILLIES

MANIPUR
Dhani

MIZORAM 
Dhani

MAHARASHTRA
Sannam, Nalcheti

ANDHRA PRADESH
Sannam, Mundu, 
Madras Pari, 
Tadappally, Hindpur

MADHYA PRADESH
Sannam,

TAMIL NADU
Mundu, Kanthari

KARNATAKA
Byadagi

KERALA
Kanthari

GUJARAT
Jwala

HIMACHAL PRADESH
Kashmiri Mirch

JAMMU AND 
KASHMIR
Kashmiri Mirch

Dhani Scarlet, highly pungent

Sannam Red /reddish hot/very hot

Nalcheti Red, very pungent

Mundu Yellowish red/scarlet hot/
  fairly pungent

Madras Pari Bright red, hot

Tadappally Red, thick, mildly pungent

Byadagi Red, pungency low/almost nil

Kanthari Ivory white, small, highly pungent

Jwala Light red, highly pungent

Kashmiri Mirch Deep red, fleshy pungency-negligent

Hindpur Red, very pungent
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KULINER

MACAM-
MACAM 

PEDAS

Sankeshwari Mirch: 
Tingkat pedas sedang tinggi, 

sering ditemukan dalam makanan 
Konkan.

Boriya Mirch: Sering digunakan untuk 
membuat pedas.

Kashmiri Degi Mirchi: Cabai Kashmiri panjang, 
merah padam dan berkerut yang dikeringkan 
seluruhnya mempunyai rasa setengah pedas.

Cabai Bedgi atau Byadagi: Unggulan Kamataka ini 
memiliki rasa pedas sedang dan berwarna merah 
sedang. Bahan-bahan dasar di Goda Masala.

Tarvati: Cabai yang tembus cahaya, berkilau 
menggunakan bubuk cabe merah komersil.

Reshampatti: Besar dan pendek, cabai yang 
memiliki rasa pedas menengah digunakan untuk 

acar yang padat.

Cabai Gundu: Kecil, bulat dan berkilau, menjadi hal 
yang harus dalam resep-resep wilayah India Selatan.

Cabai Naga Viper: Sebuah campuran dari Naga 
Jolokia dan Trinidad Hybrid yang dibuat oleh orang 

Inggris Gerald Fowler, merupakan satu dari cabai yang 
terpedas.

Cabai Naga Jolokia: Satu Naga Jolokia mampu membumbui 
sebuah hidangan dari, setidaknya, 200 orang.

Cabai Piri-Piri: Juga dikenal dengan “Setan Merah Afrika”, cabai ini pedas dan dikenal akan 
kurus, bentuk silindernya dengan warna oranye kemerahan.

Cabai Hijau Muda: Paling baik dihidang dengan vada pav, cabai ini terlihat sangat 
baik tetapi memiliki tingkat kepedasan yang paling rendah.

Cabai Hijau Tua: Cabai kecil ini baik digunakan sebagai peledak: 
sering digunakan untuk memberi rasa pedas pada kari 

miju-miju.



             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA
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kandungan kapsaisinnya yang rendah, Cabai 
Byadagi menyatu ke berbagai masakan yang 
mengharuskan tingkat kepedasan yang rendah 
– bisi bele bath, sambar, chutney dan masakan 
Udupi bersama dengan acar. Ellachipur Sannam, 
hari mirch yang klasik, digunakan di seluruh 
negeri untuk menambah tingkat ketajaman ke 
dalam masakan.

Guntur Sannam, cabai India Selatan lain 
yang dikenali karena teksturnya yang berkerut, 
digunakan untuk membumbui masakan. Kanthari 
White yang tumbuh di Kerala menjadi pilihan 
untuk menghadirkan rasa pedas dan acar untuk 
membantu mencerna makanan.

Beberapa jenis yang lain dikenal akan rasa 
panas dan pedasnya, seperti Jwala dari Gujarat 
dan Cabai Mata Burung dari wilayah timur 
laut. Dikenal berada di antara cabai-cabai 
terpedas, cabai ini digunakan pada 
pengolahan daging di seluruh 
India. Rebusan terpedasnya adalah 
sebuah kari India yang berasal 
dari sebuah rumah makan di 
Inggris. Kari Phaal adalah domba 
panggang atau daging apapun yang 
dihidangkan dalam saus pedas. 
Phaal terinspirasi dari masakan 
wilayah Timur Laut dimana cabai 
sebagian besar merupakan bumbu 
satu-satunya untuk membumbui 
makanan. Dalam hal cabai dalam kuliner India, 
ada tolak ukur kecil yang diikuti dalam hal 
penggunaan cabai terlepas dari beberapa: Seperti 

Bahan-bahan 
Cabai hijau; 18-20 besar; Minyak makan: sdm; Biji wijen: 2 sdm; 
Biji ketumbar: 1 sdm; Biji jintan: 1 sdm; Kacang goreng: 1/2 cangkir; 
Cabai merah yang dikeringkan: 2; Jahe, diiriskan: potong 1 inci; 
Bawang putih, dipotong 6-8 siung; Biji sesawi: 1 sdm; Bawang, 
ukuran: 1 sedang; Bubuk kunyit: 1 sdm; Ampas asam jawa: 2 sdm, 
dicampur dalam setengah cangkir air; Garam secukupnya

Cara pembuatan 
Sayat cabai hijau memanjang. Goreng dalam wajan. Keringkan 
wijen, ketumbar dan jintan dan giling dengan kacang, cabai 
merah, jahe dan bawang putih untuk membuat pasta. Panaskan 
2 sdm minyak di wajan. Tambahkan biji sesawi. Setelah 
mendidih, tambahkan bawang. Setelah berwarna keemasan, 
tambahkan kunyit. Tambahkan pasta yang hampir jadi dan masak 
selama tiga menit, aduk. Tambahkan setengah cangkir air dan 
didihkan. Rendahkan api, masak selama 10 menit. Campur dalam 
ampas asam jawa. Tambahkan cabai hijau yang dikeringkan dan 
garam. Masak selama lima menit. Sajikan panas dengan chapatti 
(roti India).

MIRCHI KA SALAN (Hidangan 4)

Mathania Mirch 
untuk pewarna dalam 
Laal Maas, Deghi 
Kashmir Mirch di 
Rogan Josh, Bhavagri 
Mirch di Mirch Ka 
Salan dan Dhani atau 
Cabai Mata Burung 
di Assamese Laksa 
dan Thupka. Cabai 
Guntur/ Warangal / 

Khammam merupakan pilihan 
konvensional bagi seluruh 
pembuatan acar.

Sebuah kari India 
yang berasal dari 

rumah makan 
Inggris, Kari Phaal 

adalah domba 
panggang atau 
daging apapun 

yang dihidangkan 
dalam saus pedas
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Selama perayaan Hemis, Ladakh menjadi hidup dengan para penari dan 
perayaan warna-warni. Tari topeng religius tetap menjadi pusat perhatian

Merayakan
warna-warni ilahi

teks  |  Supriya Agarwal
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Identik dengan kedamaian, ketentraman 
dan meditasi, Ladakh dikenal sebagai 
“tanah keturunan orang tinggi”. Setelah 
musim dingin yang suram dan panjang, 

musim panas merupakan waktu untuk 
menyegarkan dengan kemegahan dan semangat. 
Disini, penyegaran adalah sebuah perayaan, 
sebuah cara dalam mencapai kebenaran 
tertinggi. Perayaan ini adalah sebuah ramuan 
sempurna dari kebiasaan kuno, budaya yang 
kaya dan perayaan kehidupan.

Salah satu perayaan paling terkenal disini 
adalah Perayaan Hemis yang dirayakan di 
Biara Hemis. Berlokasi sejauh 45 km dari Leh, 

Biara Hemis merupakan biara terbesar dan 
terkaya di wilayah ini. Biara ini terkenal akan 
arsitekturnya yang megah dan patung Buddha 
yang diposisikan di atas sebuah gundukan 
menghadap ke biara tersebut. Acara dua hari 
ini merayakan kemenangan kebaikan atas 
kejahatan dan memperingati tahun kelahiran 
guru Buddha Padmasamabhava yang membawa 
ajaran Buddha Vajrayana ke Asia Tengah, 
Cina dan wilayah Himalaya. Dihormati sebagai 
Buddha kedua, Guru Padmasambhava diundang 
ke India pada hari kemerdekaanya yang ke-8 
untuk menaklukkan kekuatan gelap dan 
mengubahnya menjadi malaikat dan pelindung 

Para biarawan yang membawa air suci ke sepanjang halaman Biara Hemis untuk penyucian
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dharma. Perayaan ini dirayakan setiap tahun 
pada hari ke-10 bulan kalender Kabisat. Tahun 
ini, perayaan ini jatuh pada tanggal 7 dan 8 Juli.

Halaman tengah dari Biara Hemis diatur 
sebagai panggung; Drum, terompet dan alat 
musik tiup memulai perayaan ini dengan 
sebuah upacara pagi dimana ribuan pengikut 
Buddha meminta berkah dari sebuah gambar 
Dewa Padmasambhava. Beras, kemenyan, 
tomas (piring mentega dan adonan) dan air suci 
merupakan barang-barang utama upacara ini. 
Kepala biksu dari biara tersebut membawa air 
suci ini ke seluruh halaman untuk penyucian.

Bagaimanapun, daya tarik utama adalah tari 
topeng religius yang dipertunjukkan oleh para 
lama (biarawan) di sekitar tiang bendera di 
tengah halaman. Dikenal sebagai Chhams, tarian 
drama ini dipertunjukkan dengan mengenakan 
pakaian yang dinamis dan topeng yang 
menakutkan. Tari ini terdiri dari dua bagian: 
membayar penghormatan pertama kepada 
delapan aspek dari Guru Padmasambhava. 
Bagian kedua mempertunjukkan Maha 
Dongcren, sebuah patung topeng bertanduk, 
membunuh kekuatan jahat. Delapan perwujudan 
dari Padmasambhava menjadi milik tradisi 
dari pengungkap harta karun ini. Perayaan ini 
mencakup penggambaran dari kesatuan dengan 
permaisuri, seorang biksu Buddha, seorang 
pangeran muda bermahkota, Penyelamat 
yang mengajarkan dharma kepada orang-

BAIK UNTUK DIKETAHUI

   WAKTU YANG BAIK UNTUK BERKUNJUNG  
Mei-September

  CARA UNTUK MENCAPAI 
Rencanakan sebuah penerbangan menuju 
bandara Kushok Bakula Rimpochhe, Leh. 
Atau kereta api menuju Jammu Tawi, 300 
km jauhnya. Atau berkendara melalui jalan 
raya Srinagar-Leh atau Manali-Leh.

  LIHAT JUGA 
Taman Nasional Hemis, taman terbesar di 
Asia Selatan
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orang, pemuda cerdas, seorang pertapa 
telanjang yang menunjuk ke arah matahari, 
perwujudan yang ganas dari Vajrakilaya dan 
Singa Debat.

Tari religius ini digunakan untuk 
mendidik orang-orang tentang sifat kekal 
dari seluruh fenomena dan kemenangan 
pemikiran atas kebodohan dan kejahatan. 
Terompet yang besar dan drum hipnotis 
berfungsi sebagai soundtrack sempurna 
untuk tari ini dengan sebagian besar gerakan 
yang terdiri dari langkah-langkah dan putara 
yang terukur.

Warna yang menakjubkan dari jubah 
berputar, topeng-topeng antik dan gerakan-
gerakan bergoyang menyuguhkan hiburan 
visual. Menyaksikan tari topeng dipercaya 
mampu menghilangkan kebodohan dan lebih 
mendekatkan diri ke arah mencapai nirwana. 
“Dengan menonton tari topeng ini, ‘yang 
dikoreografikan’ oleh makhluk surgawi bagi 
guru agung, kami seharusnya menerima 
berkah sebagai orang-orang yang mempu 
menembus emosi yang menyengsarakan 
dan menyadari sifat dasar pikiran dan 
kebijaksanaan kita sendiri,” kata seorang 
biksu dari Biara Hemis.

Atas: Tari topeng-drama yang disebut dengan Chhams sedang ditampilkan
Kiri: Terompet yang besar merupakan karakteristik dari Chhams
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teks  |  Sutapa Mukerjee 

Sebuah kunjungan ke rumah leluhur Tagore, Jorasanko Thakur Bari di 
Kalkota, membuat para pengunjung lebih dekat dan lebih kenal tokoh 
kehidupan dari pemenang Nobel pertama India yang merayakan 
kelahirannya pada tanggal 7 Mei

Penyair
Nobel

Nama dari 
tempat tinggal 
ini berasal dari 
sebuah bekas 
struktur dari 
dua jembatan 

kembar

Jika anda kebetulan melakukan perjalanan 
ke arah utara Kolkata, merupakan hal 
yang tidak mungkin untuk melewatkan 
gerbang hiasan tinggi dari Jorasankho 

Thakur Bari (6, Dwarkanath Tagore Lane). 
Bata berwarna merah, lengkungan atas ditahan 
di tempat oleh kolom dengan ketinggian dan 
lebar yang berbeda di kedua sisi. Lengkungan 
ini ditopang di puncak oleh sebuah 
struktur persegi panjang, yang 
mana di Bengali, dengan tegas dan 
cerah, dilukis Jorasanko Thakur 
Bari. Dinding-dinding memiliki 
ukiran marmer yang indah. Sebuah 
serambi berjalan yang panjang di 
depan kamar-kamar di lantai bawah 
dengan balkon-balkon tepat di 
puncak lantai atas.

Nama ini berasal dari sebuah bekas struktur 
dari dua jembatan kayu (sankho) kembar 
(jora) yang berada di atas sebuah sungai kecil 
yang melewati jalan ini kemudian. Rumah ini, 

terbentang seluas 35,000 m persegi, dibangun 
di akhir abad ke-18 oleh kakek Rabindranath 
Tagore, Pangeran Dwarkanath Tagore. Tanah 
dimana rumah ini berdiri disumbangkan 
kepadanya oleh seorang pengusaha kaya.

Selain nilai arsitekturnya, rumah ini memiliki 
sebuah tempat khusus di hati seluruh pencinta 
Tagore sebagaimana pemenang Nobel India 

pertama ini lahir (7 Mei 1861) dan 
menghembuskan nafas terakhirnya 
(7 Agustus 1941) disini. Rumah 
leluhur Tagore ini, saat ini, berlokasi 
di kampus Universitas Rabindra 
Bharati yang menyelenggarakan 
program kebudayaan dan sebuah 
perayaan seni, Aban Mela, pada hari 
kelahiran penyair ini.

Sangat penting untuk 
meninggalkan alas kaki sebelum memasuki 
tempat tinggal Tagore, yang dianggap tidak 
kurang dari sebuah kuil. Rumah ini telah 
berubah menjadi sebuah musium yang indah.
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The Jorasanko house is a vast, 

rambling congeries of mansions and rooms, 

representing the whims of many generations.

– Edward Thompson

Sebuah representasi 
artistik dari 

Rabindranath Tagore
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Saya kembali di hari yang lain untuk 
mengambil sebuah tur di bangunan landmark 
ini. Seperti biasa, ketika saya menaiki tangga dan 
merasakan marmer dengan desain diagonal di 
bawah kaki saya, saya ditransportasi ke zaman 
yang lain. Pemandangan dari balkon membawa 
saya ke masa-masa dimana penyair ini tumbuh. 
Sama seperti yang William Wordsworth sebut 
dalam pembukaan bahwa guru pertamanya 
adalah Alam, saya mengerti mengapa Tagore 
menyebutkan filosofi yang sama di sebagian 
besar tulisan-tulisannya. Pohon-pohon yang 
tinggi mencapai jendela-jendela sementara 
burung berkicau tak henti-hentinya di sarang 
mereka. Seorang anak kecil yang kesepian 
(Rabindra muda) memiliki Alam sebagai 
teman karibnya yang dengan begitu indah 
diterjemahkan ke dalam bait-bait di puisinya.

Lukisan dan foto yang menghiasi dinding-
dinding saat ini seolah menceritakan sebuah 
kisah berabad-abad yang lalu. Ada sekitar 40 
lukisan asli dari pemenang puisi ini. Musium 
ini memiliki tiga galeri yang didedikasikan bagi 
zaman kebangkitan Bengal, keluarga Tagore dan 
sang penyair. Pertama kali, saya menghabiskan 

Kiri: Sebuah patung 
Tagore di Thakur Bari
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yang didedikasikan untuk keluarganya: 
Kakek, Dwarkanath Maharisi; saudara 
laki-laki Debendranath Tagore dan 
keponakan Abanindranath Tagore. 
Galeri ketiga menggambarkan 
zaman Rennaisance dan tokoh-
tokoh dari Bengali seperti 
Ishwar Chandra Vidyasagar dan 
Dwarkanath Tagore.

Saya sangat tidak sadar berapa 
jam yang telah saya habiskan 
disini. Sebagai tanda kunjungan 
ini, saya membeli beberapa 
kartu dan replika dan hanya 
memperbolehkan musik Tagore 
untuk dimainkan di hati saya.

banyak waktu untuk berpindah 
dari satu lukisan ke lukisan 
lainnya dan berdiri menatap 
hadiah-hadiah yang diterima 
oleh Tagore selama fase-fase 
berbeda di kehidupannya. 
Ada beberapa naskah, buku, 
jurnal dan piringan lama yang 
dengan rapi ditempatkan 
disini. Saya kemudian berjalan 
ke ruang makan. Ruang ini dihiasi dengan 
sebuah meja kayu hitam rendah yang besar 
dengan beberapa kursi tanpa sandaran. 
Dua kamar tamu yang bersebelahan 
menampilkan beberapa pakaian yang masih 
menggambarkan teka-teki yang sama seperti 
yang Tagore kenakan.

Turun lebih ke bawah terdapat ‘sanctum 
sanctorum’ di rumah ini – kamar dimana 
Tagore menghembuskan nafas terakhir. 
Pintu lipat membawa saya masuk ke dalam 
dan saya berdiri dengan diam, merasakan 
kedamaian di sekitar saya. Lampu halus ini 
sangat karismatik dan dari dalam hati saya, 
sebuah baris dari Tagore bergema dengan 
pilu, “Dan karena saya mencintai hidup ini, 
saya tahu saya harus mencintai mati juga”. 
Setelah itu, saya melangkah ke galeri kedua, 

Musium ini 
memiliki tiga 

galeri yang 
didedikasikan 
untuk zaman 

Bengal, keluarga 
Tagore dan sang 

penyair

LEBIH LANJUT TENTANG 
JORASANKO THAKURBARI
Buka setiap hari kecuali Senin, 10am- 5pm

Pertunjukan lampu dan suara 

November hingga Januari

6pm-7.40pm

Februari hingga Juni

7pm-8.40pm

Atas: Jorasanko Thakur Bari terbentang di sekitar 35,000 m persegi
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Dr Tessy Thomas telah meroket menuju keberhasilan yang tak 
tertandingi dalam bidang teknologi rudal

Ketika langit
menjadi batas
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Ia bangun pada pukul 6 pagi, pergi berjalan-
jalan, menonton seri TV dan memasak. 
Dalam waktu luangnya, ia bermain 
bulutangkis dan catur dan salah satu 

hobi favoritnya adalah berkebun. 
Kedengarannya sama seperti 
kehidupan wanita India kebanyakan? 
Tetapi Dr Tessy Thomas adalah 
seseorang yang jelas luar biasa. Ia 
menghabiskan 10-12 jam waktunya 
di kantor, bekerja pada beberapa 
senjata penghancur massal terbesar. 
Dikenal sebagai agnipuri (putri 
api), ia merupakan direktur proyek 
untuk Agni V penghancur jangkauan 5,000 km 
pada tahun 2009, yang berbasis di Laboratorium 
Sistem Canggih, Hyderabad. Dr Thomas juga 

merupakan direktur asosiasi proyek dari rudal 
Agni III penghancur jangkauan 3,000 km dan 
direktur proyek bagi Agni IV.

Ketertarikan masa kecilnya terhadap 
matematika dan ilmu pengetahuan 
membawa pendidikan masa 
depannya pada sebuah wisata 
sekolah menuju Kantor 
Peluncuran Roket Thumba 
di Thiruvananthapuram yang 
bertindak baginya sebagai inspirasi 
yang sempurna. Ia menyelesaikan 
B Tech di Teknik Elektro dan 
melanjutkannya dengan M Tech di 

bidang Rudal Terpadu dan sebuah perkuliahan 
yang disponsori oleh Organisasi Penelitian & 
Perkembangan Pertahanan (DRDO). Pada tahun 

Ia menghabiskan 
10 hingga 12 

jam di kantor 
bekerja pada 

sejumlah senjata 
penghancur 

massal

Sebuah model Agni V di parade Hari Kemerdekaan India
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Searah jarum jam dari kiri: Menerima sebuah kenang-kenangan di sejumlah kuliah, Berbagi momen bahagia bersama rekan-rekan, Pada upacara Penghargaan 
Nasional Lal Bahadur Shastri

1988, ia bergabung dengan DRDO dan ditugaskan 
di Lab DRDO yang berbasis di Hyderabad, bekerja 
dengan kelompok-kelompok navigasi dan pemandu. 
“Kemudian, ini telah menjadi sebuah karir inspirasi, 
peluang dan dukungan ilmiah dari rekan-rekan dan 
senior. Hasilnya, saya menjadi seorang desainer untuk 
sistem rudal jarak jauh,” katanya.

Saat ini, Dr Thomas adalah direktur, Laboratorium 
Sistem Canggih, DRDO. Sebagai bagian 
dari kelompok rudal Agni, ia dilibatkan 
dalam pemodelan dan simulasi dari 
sistem rudal. “Selama fase awal karir 
saya, saya berpartisipasi dalam seluruh 
ulasan teknis yang membantu saya 

mengerti sistem ini 
lebih baik,” kata Dr 
Thomas yang telah 
bersama DRDO selama 
27 tahun. “Saya telah 
merasakan saat-saat 
penderitaan dan sukacita. Bekerja 
dengan DRDO telah memberi saya 
peluang dan keberanian untuk 
menangani masalah,” katanya.

Terinspirasi oleh pendekatan 
terfokus dan berorientasi pada 

tujuan Dr APJ Abdul Kalam, ia terus memegang 
teguh pada kehidupan, mengambil baik itu 
keberhasilan maupun kegagalan dalam langkahnya. 
“Ia memperkenalkan keterbukaan dan kerjasama dan 
telah menjadi teladan bagi kita semua di DRDO,” kata 
Dr Thomas.

Meskipun tuntutan karirnya, ia berhasil 
menemukan keseimbangan yang tepat dalam kerja 

dan kehidupan. “Dalam hidup akan 
datang fase dimana seseorang perlu 
untuk mencapai keseimbangan antara 
karir dan rumah. Setelah kami berhasil 
mengatasinya dengan sukses, hidup 
menjadi lebih mudah dan bahagia,” 
kata Dr Thomas. Meskipun dukungan 
keluarga telah memainkan peran yang 
penting dalam suksesnya, ia mengaku 
telah menghadapi masa-masa yang sulit 
ketika putranya di sekolah dan sang 
suami dipekerjakan di luar kota. “Tetapi 

kami semua berhasil. Tejas, putra saya, telah menjadi 
pengertian dan kooperatif selama ini. Ia baru-baru ini 
menyelesaikan insinyurnya,” katanya.

Di antara penghargaan lainnya, ia baru-baru ini 
memenangkan Penghargaan Memorial Y Nayudamma 
2014 untuk kontribusinya dalam bidang teknologi rudal.

Meskipun 
tuntutan karirnya 

yang keras, 
Dr Tessy telah 

berhasil mencapai 
keseimbangan 

yang tepat 
dari kerja dan 

kehidupan
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