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RAMLILA 
Menonton Ramlila, kisah bagaimana Raja 
Rama, pangeran Ayodhya, mengalahkan 
Ravana, raja jahat dari Lanka, dan 
menyelamatkan istrinya yang diculik, 
Sita. Ini ditetapkan sebagai sebuah tradisi 
untuk merayakan kemenangan kebaikan 
dari kejahatan. 

KAPAN: 25 September sampai 21 Oktober
DIMANA: Shriram Bharatiya Kala Kendra, 
New Delhi

FESTIVAL BELANJA JAIPUR
Lebih dari 7,000 pedagang ecengan 
ikut serta dalam Festival Belanja Jaipur. 
Permainan, tarian dan nyanyian rakyat, 
perlombaan fotografi, pertunjukan fashion 
dan kembang api adalah bagian dari 
perayaan ini. 

KAPAN: 25 September sampai 23 Oktober
DIMANA: Jaipur, Rajashtan

FESTIVAL LADAKH
Perayaan ini memamerkan kekayaan 
warisan budaya Ladakh. Disponsori oleh 
Lembaga Turis, Jammu dan Kashmir, 
perayaan ini memberi kesempatan 
kepada para turis untuk menyaksikan 
tarian dan nyanyian rakyat dan lagu-lagu 
dari Ladakh.

KAPAN: 20-26 September
DIMANA: Ladakh, Jammu & Kashmir

MYSORE DASARA 
Mysore Dasara adalah perayaan 
yang besar selama pesta 
Navratri. Keluarga kerajaan 
menyelenggarakan puja (ibadah) 
terhadap Dewi di Candi ternama 
Chamundeshwari di Mysore. 

KAPAN:  3-4 Oktober
DIMANA: Mysore, Karnataka

PAMERAN PEMBAHARUAN 
ENERGI
Pameran Pembaharuan Energi ke-8 India 
akan memamerkan solusi teknologi 
inovatif dalam sektor ini. Acara ini 
akan mempertunjukkan lebih dari 500 
pameran, 12,000 pengunjung dan 1,000 
delegasi dari seluruh penjuru dunia.

KAPAN:  3-5 Septemberr
DIMANA: Noida Raya, Uttar Pradesh

ONAM
Onam, perayaan panen terbesar di 
Kerala, menandakan kepulangan dari raja 
legendaris Mahabali. Perayaan ini berakhir 
selama 10 hari dan menggambarkan 
kebudayaan wilayah setempat. Perayaan ini 
mencakup perlombaan balap perahu ular 
dan tarian Kaikottikali yang eksotik. 

KAPAN: 7 September
DIMANA: Seluruh Kerala

BUNGA RAMPAI
ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA

IP Sep-Oct'14 Indo.indb   2 11/08/14   10:27 PM



S E P T E M B E R - O K T O B E R  2 0 1 4  n  3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Kemajuan teknologi akan selalu menjadi keahlian India. Peluncuran PSLV-C23, 
yang menempatkan lima satelit luar negeri di orbit, memberikan kesaksian terhadap 
fakta ini. Baca lebih lanjut prestasi ini dalam isu bersangkutan. Kami menyorot 
prestasi-pretasi pusat unggulan dalam bidang Teknologi Informatika dibawah 
program Kerjasama Teknis dan Ekonomi India (ITEC). Proyek tersebut, disamping 
memberikan perangkat keras dan fasilitas pelatihan bagi negara lain, membuat pusat-
pusat mandiri, menjadi sebuah karya yang jelas dari kehebatan India dalam bidang 
Teknologi Informatika. Baca juga tentang konferensi BRICS keenam di Brasil yang 
membawa perkembangan baru termasuk pengenalan Bank Pembangunan Baru. 

Isu ini berfokus pada salah satu negara bagian termaju di India, Arunachal Pradesh, 
yang baru-baru ini mendapatkan rel kereta api pertamanya dan bertujuan untuk 
mencapai kemandirian dalam produksi padi-padian. Penggalian Benteng Tua di New 
Delhi telah mengungkap beberapa temuan yang mengundang pemikiran termasuk 
kemungkinan keberadaan situs Mahabharata (epik kuno India) di sekitarnya.

Merayakan ulang tahun Mahatma Gandhi yang ke-145 pada tanggal 2 Oktober 
mendatang, kami menelusuri jejak kehidupan beliau yang termasyhur itu. Kami 
menyorot Poohlwaon Ki Sair, seorang yang berprofesi sebagai penjual bunga yang 
mengatasi rintangan agama, kelas dan keyakinan. Selain itu, Teknologi Jaipur Foot 
India kini mampu meningkatkan kehidupan orang-orang yang diamputasi bagian 
bawah tubuhnya dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah di Kolombia melalui 
Mahavir Kmina Limb Center.  

Di segi budaya, seniman India Sanjay Bhattacharya bernostalgia tentang Durga Puja, 
secara artistik dan dalam kata-kata. Ditambah ada fitur dari kekayaan patung wanita 
India dan kembalinya pakaian herbal dalam sebuah avatar modern. Satwa liar yang 
kaya di India dipamerkan di bagian Potret sementara pilihan olahraga petualangan 
India merupakan bagian dari sesi Perjalanan. 

Kami mengulas inisiatif Kementrian Luar Negeri, sebuah 
ensiklopedi berjudul Kontak Budaya India-Cina yang 
memberikan sebuah pandangan mendalam pada sejarah 
hubungan India-Cina. Duta besar BS Prakash memberikan 
gambaran keragaman di India dengan fokus khusus pada 
aspek sastra.

Syed Akbaruddin

Prakata
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lima hari
Festival

Suara genderang yang memekakkan telinga, 
lagu pengabdian, perayaan besar… Hidup 
mengambil arah yang berbeda bagi komunitas 
Bengali di India selama perayaan Durga Puja

teks  |  Sanjay Bhattacharya

Kenangan pertama saya pada perayaan 
Durga Puja (perayaan tahunan Hindu 
dalam merayakan Dewi Durga) adalah 
menjalin hubungan dengan puja (ibadah) 

di Wilayah 3 Mython di Kolkata, Bengal Barat. 
Saya mungkin berusia tiga atau empat tahun pada 
saat itu. Di hari pembenaman patung Durga, saya 
berada penuh sesak di sebuah truk bersama anak-
anak lainnya ketika kami dibawa kearah laut. 
Bagaimanapun, saya merasa tidak cukup dewasa 
untuk menikmati perayaan tersebut. 

Setelah menghabiskan beberapa hari di Kolkata, 
kami bepergian ke Durgapur, 160 km jauhnya. 
Sebuah perayaan puja diselenggarakan di sebuah 
perkumpulan dengan sebuah pandal (struktur yang 
sementara dibangun) yang dibangun di sebuah 
panggung yang besar dan dilukis tangan dengan 
alpana (motif warna-warni). Kami menunggu pandal 
tersebut sepanjang hari, demi mengharap sedikit 
prasad (tawaran manis). Kegembiraan memakai 
pakaian baru pun tak kalah semarak!

Staf penanggung jawab acara menyelenggarakan 
sebuah jaatra (pementasan) yang mempertontonkan 
seorang tukang ledeng yang berperan sebagai seorang 
raja, tukang kayu berperan sebagai menteri dan 
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Penafsiran Bhattacharya terhadap perayaan Durga Puja dalam kanvas
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setelah mencukur kumisnya, seorang ahli 
listrik berperan sebagai seorang ratu.   

Kami kembali ke Kolakata. Puja-puja 
disana lebih bersemangat. Kami bersaing 
di antara kami sendiri mengenai siapa 
yang dapat mengunjungi lebih banyak 
pandal, meyeret dengan lelah, kepalan 
kaki. Patung Durga mempunyai kekuatan 
hipnotis… semakin saya melihat, semakin 
saya ingin meilhatnya lagi. Setiap pandal 
memiliki perbedaan dekorasi, diterangi 
dengan lampu peri dan gerbang masuknya 
dihiasi dengan mewah. Patung tiga 
mata Durga yang mempesona, senjata 

di kesepuluh tangannya, berdiri di atas 
asura (iblis) yang dikalahkannya, 
dilindungi oleh seekor singa tangguh 
di satu sisi, dikelilingi oleh anak-
anaknya – Lakshmi, Kartik, Saraswati 

dan Ganesha – yang sangat mempesona. 
Suara genderang yang memekakkan 

telinga diiringi dengan Dunuchi naach 
(tarian para pengikut setia). 

Kelima hari perayaan Durga 
Puja memiliki lima perayaan 

berbeda. Pertunjukan Baul, 
Rabinda Sangeet dan lagu 
pengabdian diperdengarkan 
di seluruh kota ini. Orang-

orang yang sangat banyak 
datang tidak mengenal usia, 

memakai pakaian terbaik mereka, 
berangkat untuk melihat Maa Durga. 
Pada masa kecil, radio merupakan satu-

satunya sumber hiburan. Saya terbiasa 
untuk bangun lebih awal untuk 
mendengar Mahalaya : Ya Devi sarva 
bhuteshu shakti rupena samsthita. 
Mahalaya sangat memikat hati para 

pendengarnya. Ketika hari-hari puja - 
shashthi, saptami, ashtami, navmi dan 

dashmi, berakhir, saya mulai sedih, 
terlebih karena ujian sekolah tepat setelah 

perayaan Puja. 
Yang tidak dapat saya lupakan adalah 

pukulan genderang dan 
harumnya dupa dan prasad. 
Dengan menutup mata 
saya, saya dapat melihat ibu 

dan bibi-bibi saya dihiasi 
dalam sindoor (warna merah 

KETAHUI LEBIH LANJUT

l  Durga Puja tertua di Kolkata berada sejak tahun 1610.. 

 l  Patung itu secara tradisional dihiasi dengan biji inti 
putih dari buluh ‘shola’, yang tumbuh di tanah rawa
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besar. Saya pergi menuju sebuah pandal dekat 
rumah saya – tidak terlalu ramai jadi terasa 
sangat nyaman berada disana. Beberapa dari 
puja pandal agung yang telah dihiasi di New 
Delhi tidak ada tandingannya dengan beberapa 
yang berada di Kolkata. Siulan dari penjual 
balon, bau lezat dari aloo chop (kue kentang 
khas Bengali) dan anak-anak memakai baju 
baru mereka mengingatkan saya akan masa 
kecil. Sekarang saya tahu kesenangan dari hal 
terkecil dalam hidup.

cemerlang). Pada waktu saya masuk peguruan 
tinggi seni, antusiasme puja sudah mulai 
menurun. Saya berangkat untuk membuat 
sketsa selama masa tersebut dan tidak berfikir 
untuk membeli baju ataupun sepatu baru. 
Semangat untuk membuat sketsa dikuasai 
keinginan untuk menjadi bagian dari Puja.

Saya meninggalkan Kolkata dan menjalani 
kehidupan baru di New Delhi. Disini, wilayah 
yang sebagian besarnya masyarakat Bengali dari 
taman Cittaranjan, Puja adalah sebuah perayaan 

Penulis adalah artis terkenal India
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tidak terduga
Wanita India yang

Kami menyelidiki warna-warni kewanitaan pada patung India yang 
dipamerkan pada sebuah pameran di Musium Nasional, New Delhi

teks & foto  |  Kumud Mohan

Dirayakan dan diagungkan juga ditakutkan 
dan dipuja-puja: wanita yang digambarkan 
dalam patung India itu lemah lembut 
dan halus. Banyak penjelmaan lahiriah 

nya. Tetapi untuk memahami misteri yang melekat 
padanya, anda harus membuka kembali dengan hati-hati 
halaman-halaman dari sejarah dan mitologi.

Secara teknis, teks kuno India pada kerajinan patung 
menggariskan rincian yang tegas dalam bagian di 
beberapa titik tubuh tersebut. Selain itu, atribut wanita 
yang sempurna sebagaimana tercantum pada teks 
sastra – mohini (menawan), kamakshi (menggoda), 
meenakshi (mata seekor ikan) dan chandramukhi 
(wajah seperi bulan) – harus dimasukkan. Pakaian, 
perhiasan, gaya rambut, ekspresi wajah dan sikap 
badan artistik yang nyata dan hidup, semua itu harus 
diperhatikan serinci mungkin.

Patung-patung bisa berupa terakota, kayu, batu dan 
logam. Pahatan terakota di modelkan dari tembikar 
tanah liat dan dibakar pada tungku bersama mainan 
anak dan peralatan masakan dan wadah penyimpanan 
termasuk surahi dan ghara yang terampil untuk 
menyimpan air.

Diantara pahatan kayu, satu pahatan yang paling 
terkenal adalah pahatan Dewa Krishna dan saudara-
saudaranya, Balaram dan Subhadra, di Candi Jagannath, 
Puri di wilayah Odisha. Pahatan kayu keluarga ini 
digantikan secara ritualistik setiap 12 hingga 19 tahun.

Patung batu dan contoh kuno lain dapat ditemukan 
dalam kondisi sempurna di berbagai tempat di 
negara ini – di gua tempat berteduh seperti Ajanta 
dan Ellora (Maharashtra) dan pahatan batu di 
Mamallapuram (Tamil Nadu) juga di candi-candi 
seperti Baijnath di Himachal Pradesh, candi Dilwara 
di Rajashtan, Khajuraho di Madhya Pradesh, Konark 
di Odinsha dan Halebid di Karnataka. Patung-
patung yang berbahan perunggu cenderung lebih 
ringan dan kokoh. Arca yang sangat indah berbahan 
perunggu dicetak dengan cire perdue atau metode 
lilin digambarkan sebagai Madchucchita Vidhana 
di Shilpashastra, sebuah karya tulis dalam dunia 
keterampilan. Mettalurgy dikenal di India sejak 
6000 SM. Banyak dari patung dan perunggu dibuat 
dalam postur tribhanga (tiga kali dibengkokkan), 
agar meningkatkan tingkat lekuk lemah gemulai dari 
tubuh kaum hawa.

Lajjagauri
Peran keibuan telah diabadikan di seni 

patung India. Karya batu pasir abad ke-6 
ini menggambarkan postur persalinan 

dari dewi ini yang tradisionalnya 
dihubungkan dengan limpahan dan 

kesuburan. Dia adalah dewi yang dipuja 
di wilayah Deccan India.

IP Sep-Oct'14 Indo.indb   10 11/08/14   10:28 PM



S E P T E M B E R - O K T O B E R  2 0 1 4  n  11   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Uma-Maheshwar  

Sebuah patung batu  
pasir keluarga dari Shiva-

Parvati dan anak-anaknya, 
Ganesha dan Kartikeya, 

ditemukan di Mandsaur di 
Madhya Pradesh.
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Patralekha 
Seorang wanita menulis 
sebuah surat pada 
patung batu pasir yang 
berusia 10-11 abad ini 
dari Khajuraho, Madhya 
Pradesh, yang berlokasi 
di pusat India, memberi 
kesaksian bahwa 
pendidikan itu penting 
bagi masyarakat India 
bahkan sejak 1,000 
tahun yang lalu.

Saraswati 
Sebuah penjelmaan dari 
Saraswati, satu-satunya 
sungai yang didewakan 
dalam lagu pujian Vedic, 
patung marmer berusia 
12 abad ini berasal dari 
Pallu, Rajashtan. Dewi 
dari pengetahuan, 
pidato, bahasa, ilmu 
dan seni ini dipuja 
karena menemukan 
bahasa Sansekerta atau 
devabhasha (bahasa 
Dewa), yang dianggap 
sebagai bahasa 
pertama yang dikenal, 
bersama dengan naskah 
Devnagri.

Ardhnarishwar
Perpaduan yang 
megah dari 
Shiva, Dewa alam 
semesta, bersama 
pasangannya Parvati. 
Parvati (Shakti atau 
Uma) penjelmaan 
dari keanggunan, 
kecantikan, 
pengorbanan diri dan 
cinta. Dia dipercaya 
menjadi sumber dari 
kekuatan (Shakti) di 
alam semesta.
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Kemurahan hati 
dewi ibu 
Patung-patung ini 
merepresentasikan 
sifat dermawan dan 
pemaaf dari Ibu 
Alam Semesta dan 
ditemukan dalam 
jumlah besar di 
peradaban kuno 
seperti Mathura, 
Kaushambi dan 
Patliputra. Terakota 
ibu alam semesta 
abad ke-2 SM, 
Mathura, dengan 
banyak perhiasan 
ini, melambangkan 
idealisme kewanitaan 
pada era tersebut.

Veerasati 
Menurut sejarah, ketika 
sebuah benteng perang 
hampir jatuh ke tangan 
tentara invasi, wanita 
tersebut bergabung 
ke sebuah komunitas 
gencatan senjata untuk 
menyelamatkan nama 
baik mereka. Ia bernama 
Sati, itu merupakan 
nama yang umum di 
India utara sampai 
abad ke-19 ketika nama 
tersebut dihapuskan. 
Disini kami menemukan 
patung basal hitam 
abad ke-13 berwujud 
Veerasati (syahid) yang 
memenggal lehernya 
sendiri, dari Andhra 
Pradesh di India selatan.

Hariti
Seorang wanita 
pencuri, Hariti adalah 
penculik kanibal 
yang kemudian 
menjadi pengurus 
dan pelindung dari 
anak-anak di bawah 
pengaruh agama 
Buddha. Patung batu 
kapur Hariti dari abad 
ke-4 yang berasal 
dari Andhra Pradesh 
ini disembah sebagai 
seorang dewi.
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dan kedamaian
Ikatan bunga dari persatuan

Festival tahunan Phoolwalon Ki Sair di New Delhi telah memperkuat 
hubungan antar agama dan semangat berbagi

Lembaran bunga ditempatkan di makan dari Sufi mistis Quttubuddin Bakhtiyar Kaki setiap tahun
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Tepat ketika merkuri mulai dicelupkan, 
Ibu Kota Nasional Delhi menyaksikan 
sebuah prosesi warna-warni dan 
harum, Phoolwalon Ki Sair (iringan 

bunga) yang menyejukkan hati. Dirayakan oleh 
orang dari semua agama di Mehrauli dekat Qutub 
Minar yang bersejarah, prosesi tersebut dimulai 
dari Chandni Chowk di Kota Wallet atau Delhi 
Lama ke Candi Yogmaya melalui Bazaar Mehrauli 
(pasar) untuk menempatkan chaadar (lembaran) 
yang terbuat dari bunga di dargah (kuburan) 
dan kuil Sufi mistikus, suci dan ulama terkenal, 
Qutubuddun Bakhtiyar Kaki. 

Sejarah mengatakan bahwa Kaki mempunyai 
pengaruh besar dalam Sufisme di India. Ia 
mengembangkan ide-ide persaudaraan universal dan 
badan amal. Faktanya ia membentuk sebuah bagian 
penting dari gerakan Sufisme yang mengundang 
banyak orang masuk Islam pada abad ke-13 dan ke-
14. Tempat ziarah Quttubuddin Bakhtiyar Kaki telah 
menjadi lokasi tahunan dari perayaan Phoolwalon 
Ki Sair yang kini telah menjadi perayaan antar-
agama yang penting di Delhi. Perayaan ini berawal 
pada tahun 1812 ketika Ratu Mumtaz Mahal, istri 
dari Kaisar Mughal Akbar Shah II, bersumpah 
untuk menawarkan chaadar (lembaran) ke dargah 
Kaki dan bunga pankha (kipas) di Candi Yogmaya 

Searah jarum jam dari atas: Bunga kipas ditawarkan 
di Candi Yogamaya; para peserta membawa lembaran 
bunga; prosesi dimulai di Delhi Lama, India

IP Sep-Oct'14 Indo.indb   15 11/08/14   10:28 PM



BUDAYA

n  1 6   n  S E P T E M B E R - O K T O B E R  2 0 1 4IND IA  P E R S P E C T I V E S

di Mehrauli jika anak laki-lakinya, Mirza Jehangir, yang 
diasingkan ke Allahabad yang sekarang Benteng Merah 
Inggris, Sir Archibald Seton, kembali 
dengan selamat. Dan seiring legenda 
tersebut berjalan, dia kembali dan 
tradisi inipun dimulai. 

Namun, orang Inggris 
menghentikan perayaan ini pada 
tahun 1942. Perayaan ini dihidupkan 
kembali oleh yang kemudian menjadi 
Perdana Menteri India, Jawaharlal 
Nehru, untuk menjembatani 
jurang antara orang Hindu dan 
orang Muslim. Perayaan tiga hari, 
yang juga dikenal sebagai Sair-e-
Gulafroshan, Phoolwalon Ki Sair, 
ini telah mengambil langkah maju 
pada tahun 70-an ketika bakal jadi Perdana Menteri 

India Indira Gandhi meminta semua negara bagian India 
untuk ikut serta dalam perayaan ini dan mempromosikan 

integrasi nasional. 
Saat ini, seluruh atmosfir 

menggambarkan suasana pesta di 
dargah. Qawwalis, program budaya 
unik dan tarian yang ditampilkan 
di jalan-jalan dengan penari api 
menambah sentuhan mistis perayaan 
ini. Apa yang dulu dimulai sebagai 
penghormatan oleh seorang wanita 
Muslim dalam rasa syukurnya di makan 
seorang ulama Muslim telah menjadi 
sebuah upacara ziarah dan perayaan 
selama beberapa abad terakhir, dalam 
proses mengatasi hambatan dalam 
masyarakat, keyakinan dan kelas. Tahun 

ini, perayaan Sair dimuali dari tanggal 10 Oktober.

(Atas dan kiri bawah) Qawwalis dan program kultural merupakan bagian dari 
perayaan (kanan) Prosesi tersebut mencapai dargah

Orang Inggris 
menghentikan perayaan 

ini pada tahun 1942. 
Perayaan ini dihidupkan 
kembali pada tahun 1961 
oleh Jawaharlal Nehru, 
yang kemudia menjadi 

Perdana Menteri, untuk 
menjembatani jurang 

antara orang Hindu dan 
orang Islam
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tatanan dunia baru
BRICS: Perbankan pada

Konferensi BRICS keenam di Fortaleza, Brasil menyaksikan beberapa 
keputusan mutakhir termasuk peluncuran Bank Pembangunan Baru 
berbasis BRICS untuk membiayai ekonomi negara-negara berkembang

Kiri ke kanan: Mr Vladimir Putin, Presiden Rusia; Perdana Menteri India Mr. Narendra Modi; Ms Dilma Rousseff, Presiden Brasil; Mr Xi Jinping, Presiden Cina dan 
Mr Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan pada konferensi BRICS

KEMITRAAN

Di Fortaleza, sinar matahari yang 
menyengat dapat mengaburkan 
penglihatan, membuat penglihatan 
kabur. Tetapi menentang skeptic, 

pemimpin-pemimpin dari negara ekonomi 
berkembang BRICS tidak hanya membuat jelas 
penglihatan tersebut, mereka akan mendapatkan 
gambaran besar dan terang kota tersebut saat mereka 

meluncurkan Bank Pembangunan Baru (NDB) 
berbasis BRICS pada tanggal 15 Juli.

Pemetaan kembali keuangan global 

Menandai langkah besar yang menentukan 
dalam pemetaan kembali optimasi keuangan 
global yang telah didikte oleh negara Barat, 
NDB yang diluncurkan pada konferensi BRICS 

teks  |  Manish Chand 
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keenam berusaha untuk memberikan sumber alternatif 
dalam infrastruktur keuangan untuk ekonomi negara 
berkembang dan negara-negara berkembang yang lebih 
besar. Akhirnya, negara berkembang dunia memiliki 
sebuah Bank Pembangunan sendiri, 
asimetris sans dari lembaga pasca-perang 
Bretton Woods. Perundingan ini telah 
disepakati, dengan para pemimpin tersebut 
akhirnya menyetujui arsitektur dari NDB 
yang didasarkan pada prinsip keadilan 
menyeluruh. Konferensi keenam ini juga 
menyaksikan penandatanganan perjanjian 
pembangunan BRICS Penataan Konservasi 
Kontigen (CRA), dengan biaya awal sebesar 
$100 milyar AS, yang akan bertindak sebagai 
biaya keamanan jika terjadi krisis pencairan 
dana. Dengan kristalisasi dari dua inisiatif tanda tangan ini, 
kelompok kekuasaan negara berkembang BRICS ini telah 
membuktikan tanpa keraguan bahwa BRICS bukanlah sebuah 
warung ceramah yang dimuliakan, tetapi sebuah instrumen 
yang ampuh dalam pemetaan tatanan dunia. 

CEO NDB India pertama

Seorang warga India akan menjadi CEO 

pertama dari Bank Pembangunan Baru ini, yang akan 
memegang modal dasar awal sebesar $100 milyar AS. Modal 
awal harus disetor sebesar $50 milyar AS, dibagi rata kepada 
para anggota pendiri. Mencerminkan gambaran solidaritas, 

pada akhirnya, setiap negara mendapatkan 
sesuatu melalui kepemimpinan Bank tersebut 
dalam semangat memberi dan menerima. 
Sementara China, perekonomian terbesar 
dalam penempatannya dengan lebih dari 
tiga trilyun cadangan devisa, akan menjadi 
tuan rumah Bank ini di Shanghai, kursi 
pertama Dewan Direksi harus berasal dari 
Brasil dan presiden pertama dewan tersebut 
akan berasal dari Russia. Afrika Selatan 
akan menjadi tuan rumah NDB Pusat 
Wilayah Afrika. 

Untuk New Delhi, pembuatan bank ini memiliki resonansi 
khusus sebagaimana ide tersebut dicanangkan dan diusulkan 
pada konferensi New Delhi tahun 2012 di sebuah pidato pada 
sidang pleno konferensi BRICS, Perdana Menteri India Mr 
Narendra Modi merumuskan esensi dari Bank BRICS. “Visi 

dari Bank Pembangunan Baru, pada konferensi Delhi 
dua tahun yang lalu, telah diterjemahkan menjadi sebuah 
kenyataan. Ini akan menguntungkan negara-negara 

Seorang warga 
India akan menjadi 
CEO pertama dari 

Bank Pembangunan 
Baru ini, yang akan 
memegang modal 

dasar awal sebesar 
$100 milyar AS

Perdana Menteri India Mr Narendra Modi dengan Mr Vladimir Putin, Presiden Rusia
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BRICS dan mendukung negara-negara berkembang lainnya. 
Dan ini akan berakar pada pengalaman kita sendiri sebagai 
negara berkembang.” 

Kanvas strategi

Konferensi BRICS yang keenam juga menyaksikan sebuah 
pendalaman dimensi strategis dari hubungan intra-BRICS dan 
sebuah pemusatan pandangan mengenai berbagai isu regional 
dan global, yang mencakup wilayah yang luas dari Afghanistan 
hingga Afrika, termasuk pembajakan laut, terorisme dan 
keamanan cyber. Kepentingan BRICS terletak pada dukungan 
solusi inklusif berbasis diplomasi dan memberikan persaingan 
kepada pendekatan hukuman berbasis sangsi dominasi Barat 
untuk mengatasi krisis regional, dan itu tercermin pada 
posisi kolektif dalam tempat yang memburuk termasuk 
Iran, Irak, kekerasan Gaza, Siria, proses perdamaian Timur 
Tengah dan Afghanistan. 

Bisnis BRICS

Di tengah ketidakpastian dan pertumbuhan perekonomian 
yang lemah, konferensi ini menyaksikan usulan pendukung dari 
para pemimpin untuk “Strategi Kerjasama Ekonomi BRICS” 
dan “Rangka dari Kemitraan Ekonomi Terdekat BRICS” yang 
memetakan langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan 
perekonomian, perdagangan dan kerjasama investasi intra-
BRICS. Dewan Bisnis BRICS, yang terdiri dari CEO terkemuka 
dari kelima negara, membicarakan kemudahan bisnis visa dan 
hambatan prosedural untuk meningkatkan ekonomi di antara 
negara-negara BRICS. 

Membuat BRICS berpusat pada masyarakat

Hal penting lain yang dibawa pulang India adalah penerimaan 
dari pemimpin lain BRICS untuk usulan dan ide Mr Modi untuk 
membuat lebih banyak pusat masyarakat dan “sebuah dampak 
platform”. Tindakan nyata pada masa yang akan datang adalah 
peluncuran insiatif pusat masyarakat pada bidang pendidikan 
dan kesehatan seperti mempersiapkan sebuah Forum Ilmuan 
Muda BRICS, sekolah bahasa BRICS dan Universitas BRICS..

Enam, dan bersiap untuk pergi

Pada pertemuan keenam, BRICS masih merupakan 
sebuah kelompok multilateral yang baru lahir yang akan 
menjelajah cakrawala baru. NDB merupakan lambang 
pergeseran kekuasaan seismik dari barat ke seluruh dunia dan 
mencerminkan tekad bersama dari pemimpin BRICS untuk 
menempa lembaga asli dari negara berkembang dan untuk 
membentuk tatanan dunia yang lebih inklusif dan demokratis. 
Jika inisiatif-inisiatif ini digabungkan dengan memperdalam 
hubungan orang ke orang dan menempa pendidikan dan 
kerjasama berbasis inovasi, BRICS akan mampu menciptakan 
sebuah bangunan abadi yang akan menjadi rumah sejati untuk 
menggolakkan aspirasi negara berkembang di dunia.

Merayakan kebangkitan yang sedang 
berlangsung di Amerika Latin, BRICS menggelar 
rapat pertamanya dengan beberapa pemimpin 
dari negara-negara Amerika Selatan seperti 
Brasil, Argentina, Venezuela, Ekuador, Kolombia, 
Peru, Uruguai, Paraguai, Guyana dan Suriname, 
di Brasil tanggal 16 Juli 

Dengan melibatkan penyair Rabindranath 
Tagore dan Pablo Neruda, Perdana Menteri 
India Mr Narendra Modi mengulurkan tangan 
kepada pemimpin Amerika Selatan dan 
menggarisbawahi komitmen India untuk 
memperdalam keterlibatan India dengan pilar 
pertumbuhan negara berkembang dunia ini yang 
menawarkan GDP kombinasi sebesar hampir 
lima trilyun dollar dan merupakan rumah bagi 
diaspora India yang lebih besar. Dia menawarkan 
tawaran perdagangan, TI, ilmu kedokteran 
dan peningkatan kapasitas yang mendebarkan 
kepada Amerika Selatan yang disebutnya 
“benua besar; dari keindahan, peluang dan 
menyamankan banyak orang.” Mr Modi juga 
secara terpisah bertemu dengan pemimpin dari 
Guyana, Suriname dan Peru untuk melakukan 
pembicaraan bilateral.

Membangun kerjasama berbasis pengetahuan 
adalah cara utama. Perdana Menteri India 
meyakinkan para pemimpin Amerika Selatan 
bahwa India akan membangun Pusat 
Unggulan di Bidang Teknologi Informatika di 
negara mereka. Ia juga menawarkan keahlian 
India dalam, ilmu kedokteran, pendidikan, 
pemerintahan dan penerapan kecakapan untuk 
prakiraan cuaca, pemetaan sumber daya dan 
manajemen bencana

India dan Amerika Latin: Ini waktunya 
ke tango

Penulis adalah Pemimpin Redaksi India Writes Network, www.indiawrites.org
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kekuatan dunia
Keahlian TI India memberi

Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan negara-negara 
berkembang lainnya tetap menjadi tujuan dari program Kerjasama Teknis 
dan Ekonomi India (ITEC). Lebih dari setengah lusin lembaga TI utama 
terkait telah berhasil memberikan pelatihan kepada para peminat

teks  |  Sarita Brara
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Jika anda memiliki pengetahuan, biarkan orang lain 
menyalakan lilin mereka di dalamnya

         Margaret Fuller 

Teknologi Informatika (TI) 
telah muncul sebagai salah satu 
sektor yang paling dinamis dalam 
pembangunan ekonomi India. 
Saat ini, industri ini tidak hanya 
memicu pertumbuhan ekonomi 
India, tetapi juga telah mengubah 
citra India secara internasional. 
Pertumbuhan keseluruhan dari 
industri TI, atau “kekuatan lembut” 
India, telah menjadi fenomenal 
dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir ini, mencatat peningkatan 
sebesar 10.3 persen. Teknologi 
Informatika India, TI dan Pelayanan Informasi 
Aktif, pendapatan industri ITES diperkirakan 

mencapai $105 milyar AS pada tahun 2013-14. 
Teknologi seperti Sosial Media, Mobility, Analytic 
dan Cloud (SMAC), kecerdasan buatan dan sistem 
tertanam telah menjadi daya hidup dari industri 

tersebut. Layanan ekspor bagian TI, 
tidak termasuk teknik BPO, R&D 
dan produk-produk perangkat lunak, 
diharapkan mengalami pertumbuhan 
tercepat, dengan pertumbuhan tahun 
ke tahun lebih dari 14 persen.

India terus mempertahankan posisi 
kepemimpinannya di arena sumber 
global, terhitung hampir 55 persen 
dari ukuran pasarnya pada tahun 2013. 
Pasar berkembang utama saat ini 
memusatkan TI/ITES dari India untuk 
meningkatkan daya saing mereka. 
Negara-negara berkembang melihat ke 

arah India sebagai sumber peningkatan kapasitas dan 
perkembangan keterampilan dalam sektor TI. 

Siswa ITEC dari Pusat Pengembangan Komputerisasi Terdepan

Pertumbuhan 
keseluruhan 
industri TI di 

India, yang disebut 
sebagai “kekuatan 

halus”, telah 
menjadi fenomenal 
dalam lima tahun 

terakhir

IP Sep-Oct'14 Indo.indb   21 11/08/14   10:29 PM



KEMITRAAN

n  2 2   n  S E P T E M B E R - O K T O B E R  2 0 1 4IND IA  P E R S P E C T I V E S

Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan 
negara berkembang lainnya terus menjadi tujuan 
program ITEC yang diluncurkan 
oleh India pada tahun 1964. 
Dianggap sebagai program 
kerjasama dan kemitraan yang saling 
menguntungkan, ITEC berorientasi 
pada tanggapan. India menawarkan 
pelatihan kepada penduduk 
negara-negara berkembang 
untuk membekali mereka dengan 
keterampilan profesional yang 
diperlukan dan mempersiapkan 
mereka kepada dunia yang semakin 
kompetitif. Dalam konteks ini bahwa TI telah 
menjadi komponen penting dari ITEC dan program 

SCAAP selama beberapa dekade terakhir. 
Lebih dari setengah lusin lembaga utama berbasis 

TI seperti Lembaga Nasional 
Teknologi Informatika (NIIT), 
CMC, Aptech Limited dan Pusat 
Pembangunan Komputerisasi 
Terdepan (CDAC) menyediakan 
pelatihan untuk peminat yang 
terus tumbuh dari negara-
negara berkembang. Program-
program telah dirancang untuk 
memungkinkan para peserta dapat 
dilatih dalam dasar TI, keterampilan 
internet, perkembangan dan 

perancangan web, web dan aplikasi android, desain 
grafis, program dasar dan lanjutan dalam jaringan 

Sesi pelatihan TI dalam prosesnya

Pemerintah India 
menanggung 

seluruh 
pengeluaran untuk 
program pelatihan 

ITEC termasuk 
tiket pesawat, uang 

kuliah…
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komputer, komunikasi bisnis termasuk e-commerce, 
program pelatihan dalam sistem keamanan informasi 
dan jaringan, program khusus dalam pengembangan 
aplikasi e-governance, komunikasi data dan teknologi 
IP, perangkat keras dan jaringan komputer, aplikasi 
komputerisasi cloud dan aplikasi TI di berbagai 
bidang termasuk mengurangi kejahatan cyber dengan 
memahami konsep keamanan dan terminologi dan 
proteksi untuk sistem operasi seperti Linux dan 
Windows. Kemahiran dalam berbahasa Inggris 
juga merupakan bagian dari 
program-program ini. Sebagian 
besar program tersebut berkisar 
dari empat hingga 12 minggu dan 
Pemerintah India menanggung 
seluruh pengeluaran termasuk tiket 
pesawat, biaya kuliah, biaya hidup, 
biaya pengobatan dan dana buku. 
Program ini diselenggarakan untuk 
tidak menempatkan beban keuangan 
yang tidak semestinya kepada 
negara-negara mitra. 

Ribuan pria dan wanita dari 
negara-negara berkembang telah mendapatkan 
peluang untuk memilih dari sekitar 250 program 
dalam bidang pilihan mereka, termasuk TI. Program 
ini telah membantu karir mereka selain memperkaya 
pengetahuan dan pengalaman. 

Zivanai Maoneke dari Zimbabwe, yang telah 
menyelesaikan program desain dan pengembangan 
web, menulis kembali untuk memberi hormat kepada 
ITEC, “Saya mengembangkan sebuah database untuk 
NGO yang bekerja di provinsi kami yang memberikan 
saya pengakuan luas.” Freda Felihau dari Papua Nugini 

telah menyelesaikan program bahasa Inggris dan 
keterampilan TI. Dia mengatakan program ITEC 
membantunya melakukan tugas profesionalnya dengan 
baik. Dia bekerja di Komisi Tertinggi Papua Nugini 
di Singapura sebagai Sekretaris Ketiga. Tekalign 
Melese dari Ethiopia mengatakan pengetahuan yang 
ia dapatkan melebihi harapannya. Khairullah Hisyam 
Abdul Razak dari Indonesia, yang menyelesaikan 
program bahasa Inggris dan keterampilan TI, merasa 
ia mendapatkan beasiswa program master karena 

pelatihannya di India. “Setelah 
saya kembali dari program ITEC, 
saya secara langsung mengajukan 
permohonan beasiswa di Australia. 
Sekarang saya mengikuti sekolah 
Magister Pendidikan dan Psikologi di 
Universitas Flinders, Australia. Besar 
atau kecil – siapa tahu? Tetapi saya 
yakin ada kontribusi dari partisipasi 
saya terhadap program tersebut 
karena itu saya mendapat sebuah 
beasiswa program master,” katanya. 

“Pemerintah India telah melakukan 
hal yang baik dengan menginvestasikan ITEC yang 
tidak hanya memperkuat kemampuan orang dari 
seluruh dunia tetapi kemampuan orang dari negara-
negara berkembang pada khususnya,” tambah Comlan 
Rodrigue Aziakou dari Benin.

Satu perkembangan penting dalam bantuan India 
untuk negara-negara berkembang lainnya adalah 
pembentukan Administrasi Pembangunan Kemitraan 
(DPA). DPA telah mendapatkan pengawasan dengan 
pelaksanaan proyek yang efektif dan tepat waktu, 
termasuk pembangunan pusat unggulan di bidang TI. 

Proyek-proyek 
ini, disamping 

memberikan fasilitas 
pelatihan perangkat 
keras dan perangkat 
lunak kepada negara 
lain, juga membuat 

pusat pelatihan yang 
mandiri
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Proyek-proyek ini, disamping memberikan fasilitas 
perangkat keras dan pelatihan bagi negara-negara 
lain, juga membuat pusat yang mandiri dalam 
waktu hanya dua tahun, menampilkan kehebatan 
India dalam bidang TI. Sebagai tambahan terhadap 
pelatihan dasar TI, organisasi pelopor dalam bidang 
terdepan TI telah memberikan pelatihan perangkat 
keras dan perangkat lunak lanjutan kepada 
berbagai negara. 

Pelatihan dalam teknologi canggih 
seperti Kinerja Tinggi Komputerisasi 
(HPC) juga sedang ditanamkan. 
Komputer super PARAM, komputer 
canggih berkinerja tinggi yang 

dikembangkan oleh 
India, telah dipasang 
di Armenia, Tanzania 
dan negara-negara 
lainnya. Negara-
negara yang telah 
memanfaatkan 
keterampilan TI India juga 
mencakup Belarusia, Rusia, 
Tajikistan danUzbekistan bersama 
negara lain yang berada di wilayah 
CIS, Peru, Ekuador di wilayah 
Amerika Latin dan Kamboja, Laos 

Usulan 
pembangunan 

pusat TI di 
sekitar 10 

negara, terutama 
di benua Afrika, 

akan segera 
diluncurkan
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dan Vietnam diantara negara-negara CMLV.
Usulan untuk pendirian pusat TI di sekitar 10 

negara, terutama di benua Afrika, sedang dalam 
proses. Beberapa dari usulan ini diharapkan agar 
segera diluncurkan. Untuk mempertahankan proyek 
ini dalam jangka panjang, pertukaran para ahli di 
sektor TI antara India dan negara yang diuntungkan 
lainnya melalui kunjungan dan interaksi mutual 

melalui teknik terbaru TI seperti 
video konferensi adalah visi yang 
secara aktif telah dirasakan. 

Di samping peningkatan kapasitas 
dalam berbagai bidang pembangunan 
ekonomi, India berusaha untuk 
memberdayakan orang-orang dari 
negara berkembang melalui kekuatan 
lembutnya. Seperti yang dikatakan 
mantan Menteri Luar Negeri 
Shyam Saran dalam sambutannya 
di Cambridge, Universitas 
Harvard awal tahun ini, “Tujuan 

dari bantuan kami adalah untuk meningkatkan 
kapasitas ekonomi dan manusia di negara mitra 
sehingga kemampuannya untuk mendorong 
pertumbuhan dapat ditingkatkan.” Inilah semangat 
kerjasama pembangunan yang telah menerima 
penghargaan luas.
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Orang-orang kini dapat melanjutkan hidup mereka kearah yang hampir normal dengan protesis bagian bawah tubuh ini

yang kuat
Sebuah perubahan

Jaipur Foot India telah memberikan harapan 
baru bagi bangsa Kolombia

teks  |  Vandana Vasudevan

INOVASI
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Teknologi tidak memiliki batas. Jika badan 
swasta dan individu meniru apa yang 
Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata 
Samiti (BMVSS, Jaipur) dan Pusat Tubuh 

Artifak Mahavir Kmina di Medellin Kolombia 
telah lakukan, dunia mungkin akan menjadi tempat 
yang lebih baik. 

BMVSS, yang dikenal akan Jaipur 
Foot nya, telah memberlakukan 
protesis badan bagian bawah 
yang bebas biaya untuk orang-
orang dari lapisan masyarakat 
berpenghasilan rendah di India, 
sejak 1975. Organisasi ini telah 
mengembangkan Jaipur Foot menjadi 
lebih exoskeleton (kerangka luar) dan 
menjadi protesis termaju di dunia. 

Menyadari perkembangan yang 
di sisi lain dunia ini, sebuah kelompok swasta 
yang menetap di Kolombia datang bersama untuk 
mengembalikan kesejahteraan kepada masyarakat. 
Perubahan tenang di provinsi Medellin Kolombia, 
yang dibangun pada tahun 2007 ini, sekarang 
bernama Pusat Tubuh Artifak Mahavir Kmina. 

Mereka membuat dan memuat protesis badan bagian 
bawah bebas biaya bagi para penyandang cacat. 
Protesis ini telah membantu beberapa penyandang 
cacat mendapatkan kembali daya gerak mereka, 
memberikan mereka kesempatan untuk hidup hampir 
sama seperti kehidupan normal. 

Usaha ini mendapatkan perhatian 
dari BMVSS, India pada tahun 2007 
yang menawarkan pengetahuan 
teknis bagaimana membuat dan 
memuat protesis tersebut. Jaipur Foot 
membuat seorang penyandang cacat 
mampu beradaptasi dan menjalani 
penyembuhan lebih cepat dari 
yang semestinya. Direktur dewan 
pengurus anggota Mahavir Kmina, 
Francisco Moncaleano, mengatakan, 
“Ketika menyangkut masalah uang 

dan manfaat biaya, tidak ada protesis yang lebih 
superior dibandingkan Jaipur Foot dari BMVSS. 
Organisasi ini senantiasa mengirimkan seluruh 
teknologi nya dalam kondisi pekerjaan sosial yang 
dilakukan oleh Mahavir Kmina di Kolombia akan 
menjadi seperti di India, bebas dari biaya.

Sejauh ini, Mahavir 
Kmina telah 

membantu lebih dari 
20,000 warga negara 

dengan protesis 
bagian bawah tubuh 
di beberapa daerah di 

Amerika Selatan

Pengetahuan teknis bagaimana membuat dan memuat telah dikirimkan ke Mahavir Kmina dari BMVSS, India
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BMVSS memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun 
di bidang penelitian dan pengembangan Jaipur 
Foot. Setiap tahun, organisasi ini memasang hampir 
16,000 protesis yang mampu membantu berjalan, 
berlari, memanjat, menari dan mengendarai sepeda. 
Dibuat dari plastik kualitas tinggi, benda ini tahan 
akan goncangan, cuaca, kelembaban 
dan memberikan keseimbangan untuk 
berjalan pada permukaan yang tidak rata.

Berdasarkan perkiraan, jumlah total 
dari penyandang cacat bagian bawah 
tubuh di Kolombia mencapai 20,000 
orang. Mahavir Kmina telah membantu 
lebih dari 2,000 warga negara dengan 
protesis badan bagian bawah di 
Kolombia juga dengan Ekuador, Chili, 
Trinidad dan Tobago dan Panama. 

“BMVSS awalnya melatih dua teknisi Kolombia 
di Jaipur. Karena kemajuan lebih lanjut, mereka 
telah menjalani pelatihan kembali. Metode memuat 
protesis BMVSS didasarkan pada kesejajaran 
tubuh. Karenanya, proses memuat itu memakan 
waktu lebih dari 36 jam. Sistem kesejajaran yang 
disempurnakan oleh Mahavir Kmina dan sistem 

lengkap nya kemudian diberikan kepada BMVSS,” 
kata Moncaleano. Penyelenggaraan organisasi 
protesis yang dilengkapi dengan Jaipur Foot 
mendapat pengakuan dari Universitas Rumah Sakit 
Kerajaan Liverpool, Inggris. Alat ini telah muncul 
dengan protesis kaki bagian atas lutut bersama 

dengan sebuah perlengkapan lutut, 
yang dikembangkan oleh Universitas 
Stanford, AS. 

“BMVSS telah menyempurnakan 
lutut Stanford, satu dari 50 penemuan 
besar di majalah Time, dan dalam 
proses pembakuan produksi kaki ini 
yang akan memungkinkan produksi 
besar-besaran dan diharapkan bisa 
menggantikan kaki Sach (Solid Ankle 
Cushion Heel).”

Upaya konservatif dari BMVSS mendapat 
pengakuan dari warta berita El Colombiano dan 
juga dianugerahkan penghargaan bergengsi El 
Colombiano Ejemplar. Mahavir Kmina melanjutkan 
misi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dan 
membantu mengembalikan kehidupan mereka ke 
arah yang lebih baik.

Metode memuat protesis BMVSS didasarkan pada kesejajaran tubuh

Protesis ini 
tidak hanya 
membantu 

berjalan tetapi 
juga berlari, 

memanjat pohon 
dan menari
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sumber
Kembali ke

Kain kuno India kini memewahkan India 
“yang baru” dengan pakaian herbal 
yang menjadi tren terbaru dan motif 
tradisional yang semakin menghiasi 
pakaian modern

teks  |  Neharika Mathur Sinha

Dicoba dan diuji selama beberapa abad, hikmah dari 
India kuno masih berlaku bahkan sampai hari ini 
juga. Satu bagian penting yang leluhur kita unggulkan 
adalah Ayurdeva, praktek medis yang telah berusia 

5,000 tahun, dan kegunaannya yang bermanfaat dalam industri 
tekstil. Zat pewarna herbal digunakan secara khusus dalam 
menenun kain dengan bahan medis untuk memberikan kekuatan 
penyembuh bagi pemakainya. Jadi pakaian ini akan tetap menjaga 
anda sejuk di musim panas, mencegah alergi dan menyembuhkan 
penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung ringan, asma, radang 
sendi dan infeksi kulit. 

Setelah menjadi vakum selama beberapa abad, tradisi ini 
telah hidup kembali dengan desainer terkemuka dan organisasi 
yang bertanggung jawab menciptakan setelan pakaian yang 
menjanjikan banyak manfaat bagi kesehatan. Ayurvastra dari 
zat pewarna tekstil Kerala menggunakan jamu herbal yang 
mengklaim bisa menyembuhkan diabetes dan kanker kulit. 
Konsep ini dihidupkan kembali oleh Perhimpunan Penenun 
melalui sebuah proyek yang diajukan kepada pemerintah 
Kerala. Sejak tahun 1992, mereka telah membuat “kain ramah 
lingkungan” ini bebas dari zat kimia sintetis dan zat yang bisa 
hancur oleh bakteri. Mereka juga telah mengembangkan pakaian 
untuk bayi yang baru lahir yang bisa meningkatkan imunitas.

Baru-baru ini, Spice Board dari India meluncurkan sebuah 
kain ramah lingkungan berbahan rembah-rempah yang memiliki 
zat penyembuh. Zat pewarna itu secara khusus mengandung 40 
sampai 60 campuran bahan-bahan, tumbuh-tumbuhan, bunga-
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bungaan, akar-akaran dan kulit kayu medis. Pakaian 
Aura Herbal yang berbasis di Ahmedabad membuat 
kain organik (dibuat dari kapas yang tumbuh tanpa 
zat kimia pestisida) dan diberikan warna yang 
diekstrak dari jamu-jamuan melalui proses ramah 
lingkungan untuk membuat produk dengan 
“kepekaan internasional dalam kualitas dan 
desain,” kata pendiri sekaligus direktur Sonal Baid. 

Desainer mode ternama India Jattin Kochchar 
telah menemukan Tatha Vastram, sebuah koleksi 
pakaian kapas organik, dengan Divita Kanoria, 
ketua bagian pemeriksa keadaan produk, 
Vedic Collection. “Nilai penyembuhan dari 
pakaian herbal dan kegunaannya berdasar pada 
prinsip dari sentuhan. Ketika pakaian tersebut 
mulai melakukan kontak dengan tubuh, 
benda ini akan menghilangkan racun dan 
meningkatkan metabolisme,” jelas Divita. 

Ada sisi lain dari cerita ini – bagaimana 
motif dan pola tradisional mendapatkan 
kembali popularitas dan sekarang 
digunakan untuk menciptakan pakaian 
modern. Jadi rok dan celana panjang 
sekarang juga dibuat menggunakan kain 
hasil tenunan tangan. 

Loom Mool, sebuah merek dagang 
yang dipromosikan oleh NGO SEWA 
Bharat yang berbasis di Delhi, 

“Kain ramah lingkungan” tersedia 
dalam kenyamanan berteduh dan 

membantu kulit anda bernafas
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menggunakan kesenian dan kemahiran orang India dengan 
sebuah cara terkini untuk membuat pakaian wanita, pria, pakaian 
anak-anak dan perlengkapan rumah.

Setiap produk mempekerjakan pekerja tangan yang ahli 
yang terorganisir oleh SEWA, bertujuan untuk menanggung 

pekerjaan rutin bagi mereka, mendukung mata 
pencaharian mereka. Toko pakaian Loom 
Mool yang berbasis di Delhi menyediakan 
pesanan kain – sutera, kapas atau linan – yang 
dibuat dengan tangan oleh para pekerja ahli di 
Bhagalpur (Bihar) begitu juga zat pewarna dari 
para pekerja ahli di Jodhpur (Rajashtan). “Kami 
ingin produk kami muncul di masyarakat global 
yang menghargai gaya dan pakaian terkini dan 
membuat para pemakai merasa nyaman,” kata 
Meera Saena, kepala desain, Loom Mool. 

Belum lama ini, Desainer ternama India Rina 
Dhaka menyisipkan kain Himroo Maharashtra 
pada desainnya untuk memberikan nya sebuah 
corak yang lebih kaya. Tenunan dengan kapas 
dan sutera, Himroo berasal dari tenunan mode 

kuno yang lebih dikenal dengan Jamawar di Kashmir. Jelas 
bahwa tradisi India menganut sistem hijau alami dan akan terus 
mengilhami proses kreatif nasional.

Pola tradisional seperti batik 
kini digunakan pada kaos dan 

celana panjang modern

Akhir-akhir ini, 
Spices Board di India 
meluncurkan sebuah 

kain berbahan 
rempah yang 

ramah lingkungan 
dan memiliki zat 

penyembuh. Kain ini 
menggunakan jamu-
jamuan dan tumbuh-

tumbuhan
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Qissa-e-Parsi (Kisah Parsi), sebuah film 
yang diproduksi oleh Layanan Penyiaran 
Publik Terpercaya, adalah kejutan  
selama 30 menit. Inisiatif Diplomasi 

Publik Kementrian Luar Negeri ini 
sebenarnya tidak memiliki sebuah 
jalan cerita namun film ini dapat 
menyentuh hati anda dengan lebih 
dari satu cara. Sederhananya, film 
ini berkisah tentang komunitas 
Parsi, sejarah mereka, kepercayaan 
Zoroastrian, reservasi, pengusaha, 
selera humor dan apapun yang 
membantu mereka bertahan hidup, 
bertahan dan unggul.

Saat film ini berlangsung dari 
satu gambar ke gambar lainnya, 
pembuat film ini, Divya Cowasji dan 
Shilpi Gulati, membawa anda pada 
sebuah perjalanan rinci tentang mengapa melindungi 
selera humor mereka sama pentingnya bagi orang 
Parsi seperti menjaga populasi mereka yang kurang 
pada skala pertumbuhan penduduk. Film ini berfokus 
pada persatuan mereka bersama India, khususnya di 

Mumbai, yang telah disatukan oleh orang Parsi dalam 
persatuan dan pada intinya. Film ini menceritakan 
anda tentang perjanjian orang Parsi kepada kapitalisme 
sekalipun dengan rasa tanggung jawab, mengapa 

mereka mencintai makanan mereka, 
mengapa komunitas ini mengalami 
penyusutan penduduk tetapi tumbuh 
termasyhur dan mengapa seorang Parsi 
tidak akan pernah menerima apapun 
yang di bawah standar… bahkan 
tidak menerima `10 catatan mata 
uang yang robek. Dan bagian paling 
menarik adalah apapun yang dijamin 
oleh pembuatnya diberi kesaksian 
dahulu oleh orang-orang dalam 
komunitas tersebut. 

Jadi, seorang aktor Bomie E 
Dotiwala, pria yang berperan sebagai 
pemain biliar Parsi paman di film India 

terkenal Munnabhai MBBS, membuat lelucon tentang 
komunitas ini. Kemudian seorang pemilik rumah makan 
Britannia Boman Kohinoor yang menceritakan anda 
tentang hubungan manis nya dengan Ratu Elizabeth. 
Sebuah film yang layak ditonton.

parsiKisah

Dalam waktu setengah jam, film Qissa-e-Parsi (Kisah Parsi), 
sebuah inisiatif Diplomasi Publik dari Kementrian Luar Negeri, 
mengungkap segala tentang komunitas Parsi dan sejarahnya

teks  |  Sumantha Rathore
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budaya bersama
Pemetaan ruang

Peradaban kuno India dan Cina berbagi hubungan khusus melalui 
pertukaran budaya, sastra dan kontak antara orang ke orang. Hal ini 
telah secara tepat di bahas dalam bentuk Ensiklopedi Kontak Budaya 
India-Cina

teks  |  Sabaree Mitra

Dalam beberapa dekade terakhir, telah 
terjadi momentum yang signifikan 
dalam hubungan India-Cina dengan 
ikatan kedua pihak yang semakin 

penting untuk potensi kerjasama di berbagai 
bidang. Dalam konteks ini, banyak ahli telah 
berulang kali menjelaskan bahwa budaya 
memiliki kemampuan untuk melampaui kerangka 
pertahanan dari hubungan antar negara dan 
mengubahnya menjadi lebih kepada hubungan luas 
berbasis orang ke orang. Terlepas dari itu, baru-
baru ini, budaya telah menjadi salah satu prioritas 
hubungan India-Cina, setidaknya bagi para 
pembuat kebijakan. Bagaimanapun, mengingat 
kemungkinan baru yang muncul dalam kerjasama 
bilateral dan multilateral, sebuah kebijakan 
evaluasi ulang dibuat. Ini merupakan sambutan 
dan pembangunan yang tepat bahwa peranan dari 
fasilitator, yang sejauh ini ditetapkan hanya untuk 
perdagangan dan ekonomi, kini telah diperbesar 
untuk mengikutsertakan budaya. Sebab secara 
definisinya, dari hubungan India-Cina pada zaman 
kuno telah memiliki rangka peradaban sebagai 
pondasinya. Dalam pemahaman klasik, interaksi 
peradaban memiliki dua komponen penting, 
pertukaran budaya dan ikatan perdagangan yang 
seringkali berpengaruh satu sama lain, terkadang 
menjadi pengalaman bersama.
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Latar belakang dan dasar pemikiran

Budaya secara resmi ditetapkan sebagai status penting 
dengan menyatakannya sebagai salah satu strategi 
dari Koperasi Kemitraan Strategis antara India dan 
Cina. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan 
oleh Menteri Wen Jiabao dan Perdana Menteri 
Manmohan Singh tanggal 11 April 
2005, mengatakan, “Kedua belah 
pihak menyatakan kepuasannya 
akan pertukaran yang kuat di 
bidang budaya dan menegaskan 
pemahaman bersama dan 
pertukaran budaya akan 
mempermudah pembangunan 
dari kerjasama di bidang lain.” 
Deklarasi bersama, diterbitkan 
pada tanggal 21 November 2006, 
selama kunjungan kenegaraan Presiden 
Republik Rakyat Cina, Mr Hu Jintao ke 
India, mengatakan,” Dalam rangka mempromosikan 
pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di 
India dan Cina, untuk sepenuhnya menyadari potensi 
besar dalam kerjasama mereka di berbagai bidang, untuk 
meningkatkan hubungan India-Cina ke tingkat kualitatif 
baru dan untuk mendukung dan memperkuat kemitraan 

strategis dan kooperatif”, India dan Cina akan menganut 
“10 strategi bercabang”. Salah satu strategi yang disebutkan 
adalah “Memperkuat Ikatan Budaya dan Memelihara 
Pertukaran Orang ke Orang”. 

Oleh karena itu, gagasan dalam menyusun sebuah 
ensiklopedia Kontak Budaya India-Cina, sebagaimana 

diperdebatkan dalam komunike bersama Republik 
India dan Republik Rakyat Cina yang 

dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 
2010, selama kunjungan Perdana 
Menteri Cina Mr Wen Jiabao ke India, 
dianggap sebagai langkah maju yang 
penting ke arah yang tepat. Hal tersebut 
dimaksudkan bukan hanya untuk 
membawa sejarah berabad-abad dari 

Kontak Budaya India-Cina ke masyarakat 
luas, mudah diakses oleh masyarakat dari 

kedua negara, hal ini juga dimaksudkan 
untuk memberikan tumpangan yang sangat 

dibutuhkan untuk upaya membangun kesadaran dan 
keyakinan populer tentang pengalaman budaya bersama 
kita. Belum lagi fakta menjadi inisiatif sebuah negara, 
proyek dan hasilnya diharapkan dapat membawa cap 
keinginan politik dan akan didukung oleh penyebaran 
dan perbanyakan dari saluran berbasis negara ini.

(Atas) Pertukaran agama Buddha dicerminkan dalam arsitektur (bawah) lambang Ensiklopedi ini
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 Ruang lingkup dan tema

Kontak Budaya India-Cina memiliki sejarah lebih 
dari 2,000 tahun. Sebagian besar sastra di dalamnya 
merupakan upaya individu dan kelompok dari para 
ahli yang telah dimotivasi oleh warisan akademik 
dan budaya untuk memulai proyek ini. Almarhum 
Prof Ji Xianlin di pihak Cina, Prof Tan 
Chung di pihak India dan banyak lagi 
telah memberikan sumbangan besar 
sebanyak karena komitmen akademis 
mereka juga sebagai keyakinan pribadi 
mereka bahwa kisah perjalanan budaya 
bersama ini harus disebar jauh dan luas. 
Dokumentasi dari zaman kuno telah lebih 
komprehensif pada sisi India sementara 
ada beberapa narasi yang menarik dan 
tak terhitung dari masa koloni dan 
zaman modern ditemukan oleh para ahli 
India. Ensiklopedi ini, tidak diragukan 
lagi, harus mencakup dan menyusun semua yang 
telah didapat sementara tetap berjuang untuk mengisi 
beberapa kekurangan yang masih ada.

Tema luas, masing-masing dengan sub-tema 
yang terjerat, yang dipertimbangkan untuk 
diikutsertakan, adalah:
l  Interaksi melalui agama Buddha 
l  Interaksi melalui filosofi, bahasa, sastra, seni, ilmu 

pengetahuan dan teknologi
l Jalur Sutra : Melalui darat dan rute laut

l  Kontak melalui sejarah: perdagangan, kontak 
diplomasi, turis

l  Cina di India dan India di Cina: adaptasi dan 
negosiasi budaya

l Wacana peradaban dan pengaruh budaya
l Duta besar budaya dan kontribusi mereka

l  Pertukaran akademis; Orang Cina belajar di 
India; Orang India belajar di Cina
Tanpa perlu dikatakan, tema-tema ini 

bersifat menyeluruh tetapi indikatif dalam 
parameter dan kategori yang digunakan 
untuk menentukan bagian final dan penataan 
bagian-bagiannya.

Untuk mempererat pendekatan 
“hubungan sejarah” dan menjelajah 
pertemuan dan hubungan yang 
memfasilitasi pengayaan dan pertumbuhan 
bersama dari kedua budaya dan masyarakat, 
fokus ensiklopedia ini berada pada: 

l  Gerakan: Orang/ ide/ benda
l  Interaksi: Alam dan tempat interaksi
l  Penggabungan: Proses akulturasi/ adaptasi/ reaksi

Metode dan modalitas

Tujuan ensiklopedia ini adalah untuk menjadi se-faktual 
dan se-objektif mungkin. Diharapkan ensiklopedi ini 
akan dapat meningkatkan nilai abadinya dan memiliki 
kewenangan sebagai sebuah karya beasiswa. Mengingat 
beberapa pertimbangan praktis seperti waktu, sumber daya 

Budaya telah 
secara resmi 
dinyatakan 

sebagai salah 
satu strategi 
dari Strategi 

Kooperatif 
Kemitraan antara 

India dan Cina

(Searah jarum jam dari kiri atas) Hubungan diplomatis India-Cina, 
majelis agama dari biksu Cina, seorang penari Cina melakukan 
tarian India, arsitektur yang menggambarkan pertukaran filosofi, 
bagian dalam Gedung Memorial Xuanzang, Cina
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dan hasil, ensiklopedi ini dianggap lebih memungkinkan 
untuk dipikirkan dalam hal pemahaman, otoritas 
volume tunggal atau paling banyak dua volume yang 
nantinya dapat dijadikan basis untuk volume selanjutnya 
yang memperluas tema/tema yang berbeda pada tahap 
selanjutnya jika diperlukan. Sementara volume-volume 
komprehensif ini diputuskan bagian-bagian tersebut 
diatur sebagai berikut:
l  Kronologis: Gambaran umum pada setiap 

bagian memberikan asal kejadian ringkas dari 
perkembangan utama Kontak Budaya India-Cina 
pada zaman yang berbeda.

l   Topik : Catatan yang berada di bawah berbagai 
kategori ditulis oleh para ahli. Untuk beberapa 
nama, perdagangan dan perniagaan, astronomi dan 
aritmatika, music dan instrumen music,, bahasa 
dan komunikasi, kedokteran, arsitektur, produksi 
sutera dan teh, para biksu, wisatawan dll. Persilangan 
referensi itu penting karena materi pada subjek 
tertentu dapat ditemukan di lebih dari satu catatan.
Setelah tujuan dan struktur luas proyek ini 

disepakati dan dirampungkan, langkah selanjutnya 
adalah untuk menyusun daftar lengkap dari catatan-
catatan secara terpisah oleh kedua sisi dengan 
memasukkan indeks karya referensi dasar dan karya-
karya lain yang dipublikasikan. Daftar ini kemudian 
diperiksa ulang untuk merangkum daftar catatan-
catatan yang disepakati.  

Telah diputuskan untuk membentuk kelompok 
para ahli, di kedua pihak, yang akan bertemu secara 
rutin untuk mendiskusikan ide dan permasalahan yang 
berhubungan dengan tugas menyusun 
ensiklopedi ini, dan untuk menentukan 
kriteria dalam mengidentifikasi 
catatan-catatan yang akan dimasukkan. 
Setelah kegiatan ini, kedua belah pihak 
menentukan pengalokasian tema untuk 
setiap pihak. Dasar pemikirannya 
bergantung pada catatan dan sumber daya 
(keduanya baik materi maupun manusia) 
yang tersedia pada kedua negara beberapa 
tema akan lebih baik pada awalnya disusun 
dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa 
Cina dan kemudian diterjemahkan. Hal 
ini diharapkan untuk menjamin pemanfaatan optimal 
terhadap waktu, energi dan seumber daya. Akhirnya, 
kelompok ahli dari kedua negara bertemu kembali 
untuk mendistribusikan dan menentukan pekerjaan 
menulis catatan dari para ahli yang berbeda. Terakhir 
tetapi bukan yang paling akhir, sebuah batasan waktu 
itu tiba dan harus ditaati dengan tanggung jawab. 
Proses ini dilakukan dengan cara waktu yang terikat 

untuk menyelesaikan tugas menulis catatan dan untuk 
menyetujui setiap catatan. Sebuah panitia penyusunan 
bersama, yang terdiri dari para ahli dan pejabat dari 
kedua belah pihak, adalah otoritas terakhir yang 
memeriksa dan menyetujui naskah akhir dalam bahasa 

Inggris dan bahasa Cina.

Kesimpulan

Penyusunan Ensiklopedi Kontak Budaya 
India-Cina telah menjadi upaya besar 
yang bertujuan untuk “menghidupkan 
kembali hubungan kultural” dengan 
meninjau kembali, menghidupkan kembali 
dan menekankan kembali pengalaman 
budaya bersama kita. Tujuan proyek 
ini adalah untuk menghadirkan ide-ide 
baru, penelitian baru juga kesadaran akan 
pentingya pengalaman sejarah bersama 

India dan Cina. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan 
yang sedang dalam proses yang kami harapkan akan 
menguntungkan penelitian-penelitian ilmiah. Selain itu, 
dalam konteks saat ini, latar belakang dari pengalaman 
bersama ini akan membantu kita untuk memahami dan 
menghargai secara penuh kemungkinan tak terbatas 
yang nyata dalam melanjutkan perjalanan bersama ini di 
dunia multipolar yang kompleks saat ini.

Sebuah panitia 
penyusunan 

bersama, yang 
terdiri dari 

para ahli dan 
pejabat dari 

kedua negara, 
merupakan 

otoritas terakhir

Lukisan dinding Shuiyue Guanyin di biara Fahai, Beijing

Penulis adalah professor di Universitas Jawaharlal Nehru dan seorang rekan kehormatan, Lembaga Studi Cina, New Delhi
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Harimau India
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keajaiban rimba
Cagar alam dari

Kami memilih taman nasional di India yang menjanjikan sensasi 
pengalaman yang langka dan spesies terancam punah di habitat 
alami mereka

BAIK UNTUK MENGETAHUI

  WAKTU YANG TEPAT 
UNTUK BERKUNJUNG   
Oktober

  BAGAIMANA 
MENCAPAINYA 
Jaipur, 145 km jauhnya, adalah 
bandara terdekat. Stasiun 
kereta api terdekat ada di 
Sawai Madhopur, 11 km 
jauhnya. Jaringan bus yang 
baik menghubungkan Sawai 
dan Madhopur ke semua 
kota-kota besar

  LIHAT JUGA 
Hyena tutul, nilgai, kucing 
hutan, caracal, beruang 
kungkang, rubah terbang 
India, burung pekakak dan 
landak telinga panjang

Ranthambore 
National Park

Taman Nasional Ranthamboer 
adalah satu dari yang terbesar dan 
taman nasional paling terkenal di 
India utara. Taman ini belokasi di 
daerah Sawai Madhopur, Rajashtan. 
Taman ini terkenal akan jenis 
macan dan salah satu tempat yang 
paling tepat di India untuk melihat 
predator megah di habitat alami 

mereka. Macan-macan tersebut 
dapat dengan mudah ditemukan 
bahkan dalam teriknya hari, sibuk 
akan tugas lazim mereka – memburu 
juga menjaga anak-anak mereka. 
Ranthambore juga termasuk salah 
satu situs warisan yang terkenal 
karena reruntuhan bergambar yang 
menandai tempat tersebut.

Predator di habitat alami

Burung pekakak
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Berlokasi di bagian timur daerah Ladakh di 
wilayah Jammu dan Kashmir, Taman Nasional 
Hemis dikenal karena menjadi taman nasional 
terbesar di Asia Selatan. Dikenal akan macan tutul 
saljunya, taman ini memamerkan 200 spesies dan 
merupakan tempat terbaik untuk menemukan 
ayam salju Himalaya di India. Taman ini 
merupakan rumah bagi gompa Tibet dan chorten 
suci dalam wilayah nya. Di wilayah ini juga 
terdapat Biara Hemis tua terkenal yang berusia 
400 tahun. Taman ini menawarkan beberapa rute 
untuk melancong dari pertengahan bulan Juni 

hingga pertengahan bulan Oktober. Ketinggian 
gunung dan hutan alpen yang terdapat tumbuhan 
juniper dan sejenis pohon kering subalpine akan 
memanjakan mata anda. Taman ini adalah tempat 
yang tepat untuk mempelajari burung pemangsa 
Himalaya dan Trans-Himalaya. Diantara burung 
pemangsa yang bisa anda temukan disini adalah 
elang emas, burung heriang lammergeyer dan 
burung heriang griffin Himalaya. Pertemuan 
sungai Indus dan Zanskar berperan sebagai batas 
taman ini dan merupakan pemandangan yang 
sangat menakjubkan.

Keindahan salju

BAIK UNTUK 
MENGETAHUI

     WAKTU YANG TEPAT 
UNTUK BERKUNJUNG    
Antara bulan Mei dan 
September

    BAGAIMANA 
MENCAPAINYA 
Leh (32 km) adalah 
bandara terdekat. 
Taman Nasional Hemis 
dapat dicapai dari 
jalan raya dengan dua 
rute – dari Srinagar 
melalui Kargil di jalan 
raya Srinagar-Leh dan 
dari Manali

    LIHAT JUGA 
Burung kutilang salju 
Tibet, chukar, burung 
ekor garpu, burung 
berparuh merah, 
urial Ladakh, marmot 
Himalaya, musang 
gubung dan kelinci 
tikus Himalaya

Hemis 
National Park

Ayam salju Himalaya
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Macan tutul salju

IP Sep-Oct'14 Indo.indb   39 11/08/14   10:30 PM



PERJALANAN

n  4 0   n  S E P T E M B E R - O K T O B E R  2 0 1 4IND IA  P E R S P E C T I V E S

Panda merah
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Taman Nasional Nokrek berlokasi di daerah 
Perbukitan Barat Garo Meghalaya. Taman ini 
digolongkan sebagai sebuah tempat Cadangan 
Biosfer dan ditambahkan kedalam daftar 
Cadangan Biosfer UNESCO pada tahun 2009. 
Atap hijau yang tebal, tinggi dan hutan subur 
menutupi tempat Cadangan tersebut. Dengan 
ketinggian 4,650 kaki di atas permukaan 
laut, Nokrek merupakan puncak tertinggi 
di Perbukitan Garo dan rumah bagi species 
hewan langka termasuk gajah Asia dan panda 

merah. Taman Nasional Nokrek termasuk 
di antara rumah-rumah yang tersisa dari 
panda merah. Mengetahui bahwa panda 
merah berada di ambang kepunahan, taman 
nasional ini memiliki peraturan tegas dalam 
penjelajahan wilayah inti dimana hewan 
ini bernaung. Ada tujuh spesies primata di 
Nokrek termasuk siamang hoolock yang 
terkenal. Sementara di taman ini, seseorang 
dapat juga menjelajahi keindahan Puncak 
Nokrek dan Air Terjun Rongbang.

Alam pada sebuah ketinggian

BAIK UNTUK MENGETAHUI

     WAKTU YANG TEPAT 
UNTUKBERKUNJUNG   
Antara bulan Oktober dan Maret. 
Iklim sekitar waktu ini adalah 
saat yang menyenangkan dan 
seseorang dapat menikmati 
keindahan flora dan fauna disini

      BAGAIMANA MENCAPAINYA 
Bandara dan stasiun kereta api 

terdekat berada di Guwahati, 
128 km jauhnya. Bus dan taxi 
juga tersedia dari Guwahati dan 
Shillong

      LIHAT JUGA 
Kucing berwarna, kera langka 
berekor punting, kera berkekor 
babi dan burung pelatuk 
Himalaya bepunggung emas

Nokrek 
National Park

Siamang Hoolock
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Singa Asia
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BAIK UNTUK MENGETAHUI

     WAKTU YANG TEPAT UNTUK 
BERKUNJUNG   
Antara pertengahan Oktober dan 
pertengahan Juni

     BAGAIMANA MENCAPAINYA 
Bandara terdekat berada di Keshod, 40 km 
jauhnya. Stasiun Kereta Api Sasan berada 

di sekitar 50 km dari Taman Nasional 
Gir. Bus dan taxi juga tersedia dari 
Ahmedabad, Rajkot dan Junagarh

     LIHAT JUGA 
Keledai liar Asia, hyena, rubah gir, burung 
pelatuk pygmy, burung hantu ikan coklat, 
beruang kungkang dan rusa jantan hitam

Terkenal sebagai tempat 
tinggal dari singa Asia, 
Hutan Taman Nasional 
Sasan-Gir berada di sebuah 
bidang perbukitan 1,412 km 
persegi hutan kering gugur, 
semak pohon aksasia, flora 
hijau dan semi-hijau dan 
padang rumput. Singa-singa 
ini dulunya ditemukan 
di sekitar Afrika selatan, 
Asia tenggara dan selatan 
Yunani. Sekarang hanya 
tinggal sekitar 411 ekor 
di alam bebas dan semua 
itu berada di dalam dan 
sekitar Gir. Area hutan Gir 
dan singa nya dinyatakan 
sebagai hewan “terlindungi” 
pada awal tahun 1900-
an oleh Nawab yang 
kemudian menjadi wilayah 
bangsawan di Junagadh 
di Gujarat. Kijang, macan 
tutul, anjing hutan dan 
rusa juga bisa ditemukan 
karena taman ini berada di 
wilayah perbukitan hutan. 
Taman ini juga rumah 
dari buaya dan lebih dari 
300 spesies burung.

Keindahan Asia

Sasan-Gir Forest 

National Park

Burung hantu ikan coklat
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Badak bercula satu
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BAIK UNTUK MENGETAHUI

Tersebar bidang seluas 858 km persegi, Taman 
Nasional Kaziranga berlokasi di pinggiran Sungai 
Brahmaputra di Assam. Taman ini terbagi 
kepada lima titik – wilayah Pusat (jalan masuk di 
Kohora), wilayah Barat (jalan masuk di Bagori), 
wilayah Timur (di Agratoli), wilayah Barat jauh 
dari Burha Pahar (di Ghorakati) dan wilayah 
Utara. Cara terbaik untuk menjelajah Kaziranga 
adalah dengan berada di punggung gajah karena 
mereka akan menapak dengan mudah di rumput 

yang tinggi. Hadiah utama kepunyaan taman ini, 
badak sering ditemukan dalam jumlah banyak 
sedang bergembala dengan rusa. Taman ini 
memiliki lebih dari 70 persen jumlah total badak 
bercula satu di dunia. Menariknya, 57 persen 
dari dari sapi air liar Asia dunia juga ditemukan 
disini. Taman ini juga diakui sebagai wilayah 
burung penting oleh Birdlife Internasional untuk 
upaya conservasi. Taman ini memiliki 35 spesies 
mamalia yang 15 diantaranya terancam punah.

Tanah Badak

    WAKTU YANG TEPAT UNTUK 
BERKUNJUNG    
September dan Oktober 

     BAGAIMANA MENCAPAINYA 
Rowraiah (Jorhat) adalah bandara 
terdekat, 97 km jauhnya. Stasiun 
kereta api terdekat adalah 
Furkating, 80 km jauhnya. 

Melalui jalan raya, seseorang 
dapat mencapai taman ini dari 
Bokakhat (46 km), Nagaon 
(75 km) dan Guwahati (200 km)

   LIHAT JUGA 
Macan tutul, kucing pemburu 
ikan, rusa salah, kera Assam dan 
lumba-lumba Gangetic

Kaziranga 
National Park

Gajah liar
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dunia
Di puncak

Dengan berat 230 ton, PSLV-C23 
menempatkan lima satelit luar 
negeri di orbit dan membangun 
keahlian India dalam teknologi 
luar angkasa

teks  |  Pallava Bagla
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Perdana Menteri India Narendra Modi di ISRO

Dengan berat 
230 ton, 

kendaraan 
dengan tinggi 

44.4 m ini 
menyemburkan 

api, 
meninggalkan 

jejak asap 
sepanjang 

ratusan 
kilometer

Program pengembangan luar angkasa asli India 
tidak diragukan lagi telah menjadi permata di 
mahkotanya. Tanggal 30 Juni 2014, roket hasil 
kerja keras negara ini, Polar Satellite Launch 

Vehicle (PSLC), menambah satu lagi ketika 
PSLV C-23 menempuh penerbangan 
sempurna, menempatkan lima satelit luar 
negeri di orbit 

Apa yang membuah hari menjadi 
spesial bagi Organisasi Penelitian Luar 
Angkasa India (ISRO) adalah kehadiran 
Perdana Menteri Mr Narendra Modi 
yang terbang ke pelabuhan antariksa 
India di Sriharikota untuk menyaksikan 
peluncuran satelit tersebut. Program luar 
angkasa canggih India menempatkannya 
di sebuah kelompok elit yang terdiri dari 
lima hingga enam negara. Ini adalah satu 
bidang dimana kita berada di kecanggihan 
internasional. Sebuah bidang dimana 
kita telah mendorong melampaui tingkat 
sedang untuk meraih keunggulan,” kata Mr Modi.

Perdana Menteri India meminta para ilmuwan 
untuk menciptakan sebuah satelit baru yang akan 
menguntungkan negara-negara Asosiasi Asia Selatan 
untuk Kerjasama Regional dan diberi nama satelit 

SAARC. “Kami bisa bangga mengetahui bahwa 
program luar angkasa yang kami miliki asli. Kami 
telah mengembangkannya terlepas dari rintangan 
internasional,” katanya. Pukul 9.52 tanggal 30 Juni 

2014, lepas landas ke luar angkasa 
dengan gagahnya. Dengan berat 230 ton, 
kendaraan roket dengan tinggi 44.4 m, 
menyemburkan api dan meninggalkan 
jejak asap sepanjang ratusan kilometer, 
lambat laun hilang ke dalam awan. 
PSLV-C23, dalam konfigurasi satelit ini 
diterbangkan, menghabiskan biaya kas 
negara sebesar satu milyar. 

Penerbangan sukses ke-26 dari PSLV 
ini juga merupakan usaha komersial 
keempatnya. Penumpang utama adalah 
satelit SPOT-7 dengan berat 714 kg, 
burung observasi bumi dengan sebuah 
kamera yang mampu berfokus sekitar 
2.2 m. Satelit sektor swasta Perancis ini 
telah diproduksi oleh Airbus Defence and 

Space. Keempat muatan kecil lainnya termasuk dua 
satelis dari Kanada, NLS 7.1 dan 7.2, yang 
akan digunakan untuk formasi terbang 
dengan fitur-fitur khusus yang 
mengaktifkan 
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Event

1198.7

1173.7

1143.7

1113.7

1073.7

1036.7

531.2

521.2

263.4

262.2

187.7

110.6

0.0

Time after 
lift-off

(seconds)

662.3

661.8

661.2

660.6

659.8

659.1

545.6

536.8

220.2

218.7

131.5

52.9

0.026

Altitude
(kilometres)

VELOX-1 separation

NLS7.2 separation

NLS7.1 separation

AISAT separation

SPOT-7 separation

Fourth stage cut-off

Third stage separation

First stage separation

Second stage separation

Third stage ignition

First stage ignition

Second stage ignition

Heat shield ignition

7526.7

7526.9

7527.1

7527.4

7527.7

7521.0

5331.0

5344.6

3567.9

3572.0

2256.8

1555.4

451.9

Velocity
(metres/
second)

Stage 4

COAST INJECTION

Stage 3

Sta
ge 2

St
ag

e 
1

PS3 COASTTRANSITION

PS2-PS3 TRANSITION

PS2 THRUSTING

PS1-PS2 
TRANSITION

PS1 
THRUSTING

LIFT-OFF

COAST-PS4 TRANSITION

PROFIL KHAS  
PENERBANGAN  

PSLV-C23
i = 98.23 degree
655.1 x 657.7 km

IP Sep-Oct'14 Indo.indb   48 11/08/14   10:30 PM



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

l  PSLV-C23 diluncurkan dari Pusat Luar 
Angkasa Satish Dhawan, Sriharikota, 
Andhra Pradesh.

l  Ini merupakan penerbngan kesepuluh 
dari PSLV dalam konfigurasi ‘inti 
sendiri’ nya (tanpa menggunakan tali 
motor yang solid).

l  PSLV-C23 tealh meluncurkan SPOT-7, 
sebuah satelit observasi bumi dengan 
berat 714 kg, ke Orbit Sinkronasi 
Matahari berjarak 655 km.

l  SPOT-7 dibangun oleh AIRBUS Defence 
dan Space, sebuah perusahaan luar 
angkasa Eropa

Global Positioning System (GPS); sebuah satelit 
dari Jerman, AISAT, digunakan melacak lalu lintas 
dan satelit Singapura VELOX-1, sebuah teknologi 
demonstrator untuk membuat satelit yang lebih kecil, 
murah dan ringan di masa yang akan datang.  

Klien-klien ISRO terlihat lebih dari senang. “Kami 
mendapatkan orbit yang tepat dan peluncuran yang 
tepat waktu. Kami akan kembali ke ISRO untuk 
peluncuran hemat biaya lain jika diperlukan,” kata 
direktur program Mr Philipe Ghesquiers, satelit SPOT-
7 dari Airbus Defence dan Space, Toulouse, Perancis. 

Pemimpin ISRO, Dr K Radhakrishnan dengan 
senang hati mengatakan peluncuran PSLV-C23 ini 
telah dipersiapkan dalam catatan waktu 50 hari. Ia 
menegaskan bahwa “ini harus menjadi cara dalam 
mode produksi untuk ISRO kedepan karena ini harus 
bersaing di pasar peluncuran global.” Ini adalah sebuah 
momen kebanggaan bagi 16,000 karyawan ISRO ketika 
Mr Modi mengatakan India telah melakukan kinerja 
yang baik melawan keganjilan tetapi menambah “yeh 
dil maange more” (hati ini ingin lebih). 

Ia mengatakan, “Hari ini, saya meminta komunitas 
luar angkasa kami untuk mengembangkan sebuah 
satelit SAARC yang kami dedikasikan untuk 
tetangga-tetangga kami, sebagai sebuah hadiah dari 
India. Sebuah satelit yang menyediakan berbagai 
macam aplikasi dan layanan untuk seluruh negara 
tetangga kami. Saya juga meminta anda untuk 
memberbesar jejak dari satelit yang berbasis sistem 
navigasi kita untuk mewakili seluruh wilayah Asia 
Selatan.” Rincian lebih lanjut akan menjadi seperti 
apa “Satelit SAARC” masih belum tersedia namun 
mantan ketua ISRO Dr K Kasturirangan 
menyarankan itu kemungkinan bisa 
menjadi sebuah konstelasi dari beberapa 
satelit kecil pengideraan jauh yang 
memberikan dukungan selama bencana; 
untuk memonitor tumbuh-tumbuhan 
dan membantu dalam melacak 
perubahan iklim. 

Pada reaksi pertama, Bangladesh telah 
menyambut konsep satelit dedikasi 
SAARC. Keanggotaan SAARC saat ini 
termasuk Afghanistan, Bangladesh, 
Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri 
Lanka dan hanya India yang terbukti memiliki 
kemampuan dalam teknologi luar angkasa. 

Perdana Menteri India yang tampak gembira, 
dalam pidatonya yang berdurasi 24 menit dari 

Ini adalah misi 
India ke-114 dari 
badan antariksa 
India yang telah 

meluncurkan 
40 satelit dari 19 
negara berbeda

dalam Pusat Luar Angkasa Satish Dhawan, 
mengatakan, “India berakar pada etos kuno dari 
Vasudeiva Kutumbakam (dunia merupakan satu 

keluarga). Program luar angkasa 
India kemudian didorong oleh visi 
pelayanan kepada kemanusiaan dan 
bukan pada keinginan terhadap 
kekuasaan. Bagi kami, ini adalah 
sebuah instrumen penting dari 
kemajuan manusia. Kita harus, 
karena itu, berbagi buah dari 
kemajuan teknologi dengan mereka 
yang tidak menikmati hal yang sama, 
negara berkembang dan negara 
tetangga kita khususnya.” 

Ini adalah misi ke-114 India dari badan antariksa 
India yang telah meluncurkan 40 satelit dari 19 
negara berbeda. Bagian komesial ISRO, Antrix 
Corporation Limited, memiliki omset tahunan 
sekitar 15,000 juta dan telah memperoleh 
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pesanan untuk tiga lagi peluncuran dedikasi komersial 
menggunakan PSLV yang akan menempatkan di orbit 
14 satelit asing pada tahun berikutnya. Mr VS Hegde, 
ketua dan direktur manajer, Antrix Corporation Limited, 
mengatakan, “Kami telah menjadi kekuatan yang patut 
diperhitungkan dan kami pasti akan terus tumbuh.” 

Pada kunjungan pertamanya ke fasilitas 
ilmu pengetahuan India, Perdana Menteri 
Mr Modi juga menunjukkan roket 
raksasa terbaru, Geosynchronous Satellite 
Launch Vehicle Mark III (GSLV Mk III), 
sebuah roket raksasa dengan berat 620 
ton yang mampu mengangkut astronot 
ke luar angkasa. Dalam beberapa bulan 
mendatang, roket ini akan mengangkut 
modul kru awak kapal, yang mampu 
mengangkut dua sampai tiga astronot 
India, pada uji penerbangan pertama. 
Pada penerbangan pertamanya, satelit 
ini tidak akan mengangkut manusia 
dan setelah peluncuran, satelit ini akan 
dipulihkan kembali dari laut. Inisiatif ini adalah sebuah 
bagian dari program perkembangan teknologi yang 
penting untuk keselamatan manusia di luar angkasa 
yang akan meluncurkan astronot India dari tanah India, 
menggunakan roket India dan membawa mereka ke orbit 
bumi yang rendah. Penerbangan manusia di luar angkasa 
ini memungkinkan menghabiskan biaya sebesar 125,000 
juta Rupee. Sampai saat ini hanya Russia, Amerika dan 

Cina yang telah memiliki kemampuan untuk membawa 
manusia ke luar angkasa. 

Misi pertama India ke Mars, Mangalyaan, juga dipuji 
oleh Mr Modi. Perjalanan India dari Benteng Merah 
ke Planet Merah dimulai dengan baik dan impian dari 
milyaran plus orang yang saat ini berkendara dalam 

sebuah satelit dengan berat 1,350 kg yang 
sekarang ini menuju ke Mars, siap untuk 
dipertemukan tanggal 24 September 
2014, dengan Planet Merah itu. Ini akan 
menjadikan India negara pertama yang 
mengorbit Mars. 

Biaya misi pertama Mars ini berkisar 
4,500 juta Rupee dan sekitar 500 ilmuwan 
bekerja keras untuk menciptakan satelit 
ini. Perdana Menteri India mengatakan, 
“Bahkan hari ini, program kami berdiri 
sebagai program dengan biaya paling 
efektif di dunia. Kisah dari misi Mars 
kami, memakan biaya kurang dari film 
Hollywood Gravity, yang menjadi virus 

di sosial media baru-baru ini. Para Ilmuwan kami telah 
menunjukkan dunia sebuah paradigma baru teknik hemat 
dan kekuatan imajinasi.”

Mr Modi mencoba untuk mengistirahatkan 
kontroversi kuno bahwa luar angkasa hanya untuk 
mereka yang kaya dan terkenal. Ia mengatakan, “Saya 
percaya bahwa teknologi luar angkasa pada dasarnya 
terhubung dengan orang-orang biasa. Teknologi ini 

Mimpi India 
untuk bisa saat ini 

mengendarai sebuah 
satelit dengan berat 

1,350 kg menuju 
Mars, siap untuk 

dipertemukan 
tanggal 24 

September dengan 
Planet Merah itu

Perdana Menteri India berbicara dengan ilmuwan ISRO
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dapat memberdayakan dan mengubah hidup 
mereka. Teknologi membuka peluang baru 
dari pembangunan. Dan memberikan kita cara 
baru dalam mengatasi tantangan. Luar angkasa 
mungkin terlihat jauh tetapi 
merupakan bagian yang menyatu 
dengan kehidupan sehari-hari kita. 
Teknologi mendorong komunikasi 
modern kita, menghubungkan 
bahkan keluarga terpencil ke arus 
utama. Teknologi memberdayakan 
anak di desa terjauh dengan 
pendidikan berkualitas, melalui 
pembelajaran jarak jauh. Teknologi 
menjamin kualitas kesehatan bagi 
orang yang tinggal jauh, melalui 
pengobatan tele. Teknologi 
memungkinkan para remaja di sebuah kota kecil, 
dengan berbagai peluang pekerjaan baru. Teknologi 
membantu kita saling terhubung secara virtual 
dimana hubungan fisik tidak memungkinakan.””

India saat ini memiliki konstelasi besar dalam 
pengoperasian satelit. Ada 10 satelit komunikasi yang 
menyediakan jangkauan mulus untuk dataran luas 
India yang juga telah membantu ‘memboomingkan’ 

sektor media elektronik negara ini. Ada 
12 satelit observasi bumi penginderaan 
jauh yang memberikan gambar tingkat 
dunia dan juga membantu India 
mengamankan perbatasannya. Ada dua 
satelis khusus di orbit sebagai bagian 
dari Sistem Navigasi Satelit Regional 
India yang berjanji akan beroperasi 
pada tahun 2016 dan akan mirip 
dengan sistem GPS Amerika tetapi 
yang satu ini memiliki kontrol di India.  

“Teknologi merupakan pusat 
pembangunan,” kara Mr Modi secara 

harfiah mengucapkan visi baru luar angkasa India 
dan menjelaskan, “Ia memiliki peran penting, dalam 
mewujudkan visi Digital India – kekuatan dari 1.25 
milyar orang India yang terhubung.”

SEKILAS PSLV-C23
(Vehicle lift-Off Mass 230 tonne  Height 44.4m)

Stage 1

Solid
(HTPB based)

Liquid
UH25 + N2O4

Solid
(HTPB based)

Liquid
MMH + MON-3Propellant

Stage 2 Stage 3 Stage 4

PS1Nomenclature PS2 PS3 PS4

138Mass (tonne) 42 7.6 2.5

4787Max thrust (kN) 804 242 7.3 x 2

102Burn time (s) 148 110 526

2.8Stage diameter (m) 2.8 2.8 2.8

20Stage length (m) 12.8 3.6 3.0

HTPB: Hydroxyl Terminated Poly Butadiene
UH25: Unsymmetrical Dimenthyl Hydrazine + 25% Hydrazine Hydrate
N2O4: Nitrogen Tetroxide
MMH: Mono Menthyl Hydrazine, MON-3: Mixed Oxides of Nitrogen

Biaya dari misi 
peluncuran Mars 
pertama berkisar 
4,500 juta Rupee 
dan sekitar 500 

ilmuwan bekerja 
keras untuk 

menciptakan satelit 
ini dari awal

Penulis adalah seorang penulis di bidang ilmu pengetahuan dan telah 
menuli Destination Moon : Misi India untuk Bulan, Mars dan Lainnya
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demi kemerdekaan
Anti kekerasan berjuang

Di saat negara ini merayakan ulang tahun Mahatma Gandhi yang ke-
145 tanggal 2 Oktober, kami mengikuti jejak kehidupan yang terkenal 
dan pencapaiannya

2 Oktober, 1869:
Diwan dari wilayah bangsawan 
Porbandar, Karamchand Gandhi 
dan istri ke empatnya, Putli Bai, 
dikaruniai dengan seorang bayi 
laki-laki yang dinamai Mohandas 
Karamchand Gandhi.

Juni, 1891: Mohandas 
menyelesaikan 
pemeriksaan Bar dan 
menjadi seorang 
pengacara setelah 
menghadiri Temple 
Law School di Amerika 
Serikat. Dia mewakili 
para pedagang Muslim 
India di Afrika Selatan.

1894: Untuk menentang 
sebuah RUU yang menolak 
hak orang India untuk 
memilih di Afrika Selatan, 
ia membentuk Kongres 
Natal India. Meskipun 
NIC tidak mampu 
menghentikan RUU itu, 
Gandhi memulai perang 
melawan ketidakadilan.

1906: Undang-undang Pendaftaran Populasi 
Warga Asia ditetapkan. Undang-undang 
ini mewajibkan seluruh warga Asia untuk 

mendaftarkan informasi pribadi dan membawa 
sebuah kartu tanda sidik jari mereka. Gandhi 

meminta kepada para warga untuk tidak 
mendaftar dan mendapat hukuman. Kemudian, 

Satyagraha (gerakan anti kekerasan yang 
dimulai oleh Gandhi untuk membantu India 

mencapai kemerdekaan) mendapat ketenaran. 
Setelah lebih dari tujuh tahun, beberapa 
pengunjuk rasa dipenjara dan ditembak.

1897: Ketika dia menapakkan 
kakinya di Pelabuhan Durban, Afrika 
Selatan pada bulan Januari, sebuah 
kelompok dari penghuni tetap 
kelompok Putih memukulinya. Istri 
dari Petugas Polisi Durban mencoba 
untuk menyelamatkannya. Kejadian 
itu mendapat tanggapan besar 
dari media massa dan pemerintah 
kolonial dipaksa untuk menangkap 
kelompok Putih tersebut. Gandhi 
menolak untuk menekan biaya dan 
memanfaatkan admirasi publik. 
Para penyerang itu pun menyatakan 
permintaan maaf kepada publik.

1893: Dia dilempar dari sebuah 
kereta api di Pietermaritzburg 
di Afrika Selatan setelah dia 
menolak untuk menyerahkan 
reservasi kelas pertama nya 
dan pindah ke kelas ketiga. 
Dia protes dan mendapatkan 
sebuah kursi kelas pertama di 
hari berikutnya tetapi dipukuli 
oleh si supir karena ia menolak 
untuk memberikan ruang 
kepada seorang pelancong 
Eropa. Gandhi memutuskan 
untuk menentang hal ini dengan 
mengumpulkan beramai-ramai 
orang-orang dari negara lainnya 
yang tinggal di Afrika Selatan.
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14-15 Agustus, 
1947: Aksi 
Kemerdekaan India 
ditetapkan dan India 
menjadi satu negara 
yang merdeka.

1908: Di bulan Agustus, Gandhi dan 
sekitar 2,000 warga India membakar kartu 
pendaftaran mereka. Gandhi dan para 
pemimpin lainnya ditahan dan negara itu 
menyaksikan banyak protes.

1919: Pemerintah Inggris menetapkan 
Undang-undang Rowlatt yang 
memperbolehkan mereka untuk menahan 
orang-orang yang dicurigai sebagai “teroris” 
dan mendekap mereka di penjara tanpa 
persidangan. Kongres Nasional India memulai 
Gerakan Hartal – ribuan dari warga India 
mogok bekerja, mogok menjual dan membeli 
barang-barang dari Inggris. Kerusuhan pun 
terjadi. Hampir 400 warga India terbunuh dan 
ribuan lainnya luka-luka di Amritsar.

1920: Gandhi 
mendorong 
warga India untuk 
memboikot 
produk-produk 
Inggris, meminta 
mereka untuk 
menghasilkan 
pakaian mereka 
sendiri.

1942: Dia meluncurkan 
kampanye Quit India untuk 
mendeklarasikan kemerdekaan 
India. Para penguasa yang merasa 
resah memenjarakan Gandhi.

1944:  
Takut jika dia akan meninggal di 

penjara karena kondisi kesehatan 
yang memburuk, Gandhi dan 

pengikutnya dibebaskan.

30 Januari, 1948: 
Nathuram Godse 

menembakkan 
tiga peluru pada 

Mahatma dari jarak 
titik tidak terlihat 

pada pukul 5.17 pm di 
Rumah Dewan Birla 

di New Delhi.

1930: Warga Inggris 
mengadakan Undang-
undang Garam yang 
membuat warga India 
dilarang untuk membuat 
garam. Pada 12 Maret, 
Gandhi yang berusia 
61 tahun menempuh 
perjalanan sejauh 320 
km dengan berjalan kaki 
selama 24 hari menuju 
Dandi untuk membuat 
garam. Jutaan warga India 
bergabung dalam aksi nya. 
Gandhi pun ditahan.

1943: Di usianya yang 
ke-73 dia memulai aksi 
mogok makan yang berakhir 
selama 21 hari untuk protes 
melawan Partisi India.
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pusat perhatian
Datang menuju

Arunachal Pradesh, kota terbesar dari kota tujuh bersaudara di 
wilayah timur laut India, mendapat status negara bagian pada 
tanggal 20 Februari, 1987. Kota ini terus bekerja dalam pembangunan 
ekonomi dan sosial

teks  |  Supriya Aggarwal
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Arunachal Pradesh, dikenal akan tanah 
pegunungan yang terang pada saat 
fajar, adalah negara bagian terbesar 
di wilayah timur laut India. Dengan 

produk domestic bruto saat ini diperkirakan 
mencapai 93.570 milyar Rupee, 
pertanian adalah sumber utama 
pendapatan negara bagian ini. 
Negara bagian ini mendapatkan 
rel kereta api pertamanya 
pada tahun ini.

Kebijakan 

perindustrian dan 

pertanian

Arunachal Pradesh menyumbang 
persentase terbesar India dalam 
potensinya untuk memproduksi 
pembangkit listrik tenaga air. Hal 
ini mendorong pembangunan usaha industri di 
sektor swasta dan kerjasama untuk pembangunan 
berkelanjutan. Pada tahun 2008, pemerintah 
negara bagian tersebut menandatangani 

kesepakatan untuk sekitar 42 skema pembangkit 
listrik tenaga air untuk menghasilkan tenaga listrik 
lebih dari 27,000 MW. Pembangunan Proyek 
Upper Siang Hydroelectric, yang diharapkan akan 
menghasilkan tenaga listrik antara 10,000 sampai 

12,000 MW, telah dimulai pada 
bulan April 2009. 

Pemerintah India telah 
menekankan “Kebijakan untuk 
Melihat ke Arah Timur” yang 
menjanjikan infrastruktur yang 
lebih besar bagi industri dan 
perdagangan. Kebijakan Promosi 
Industri dan Investasi Timur 
Laut-2007 (NEIIPP-2007) telah 
direncanakan oleh Pemerintah 
Dagang dan Industri untuk 
pembangunan wilayah tersebut. 

Strategi pembangunan 
pertanian di negara bagian tersebut berfokus 
pada pencapaian kemandirian dalam produksi 
bahan makanan padi-padian dan pemasaran hasil 
pertanian. Negara bagian ini memiliki sekitar 

Dengan produk 
domestic bruto 
yang pada saat 
ini diperkirakan 
mencapai 93.570 

milyar Rupee, sektor 
pertanian merupakan 
sumber penghasilan 

utama wilayah ini
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61,000 km persegi wilayah hutan dan hasil hutan 
merupakan sektor yang penting. Beras, jagung, 
padi-padian, tebu, jahe dan minyak sayur merupakan 
tanaman yang populer di negara bagian ini.

Pariwisata

Arunachal Pradesh adalah rumah dari gunung-
gunung yang indah, danau-danau yang tenang dan 
biara-biara yang terkenal. Tempat wisata turis 
mencakup Biara Tawang, Rukhmini Nagar dan 
Sungai Gangga. Musium Jawahar Lal Nehru di 
Itanagar memamerkan aspek kehidupan persukuan. 
Taman Nasional Namdapha dikenal akan macan 
tutul dan beruang hitam Asia, Cagar Alam Pakhui 
terkenal karena harimau dan anjing hutan Asia dan 
Cagar Alam Mehao memiliki kucing hutan dan 
landak India. Juga ada pilihan untuk memancing, 
bersampan, melancong dan arung jeram. 

Pendidikan

Arunachal Pradesh sudah menyaksikan peningkatan 
yang tajam pada tingkat keselarasan huruf dalam 
beberapa tahun terakhir. Pemerintah negara bagian 
wilayah ini, bersama dengan beberapa NGO, sedang 
memperluas sistem pendidikan dan peluang untuk 
pendidikan lebih lanjut. Universitas-universitas utama 
wilayah ini adalah Universitas Radiv Gandhi dan 
Universitas Himalaya. Lembaga Wilayah Timur Laut 
untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memainkan 
peran penting dalam teknis dan manajemen pendidikan.

Lembaga kepercayaan seperti Pali Vidyapith yang 
dikelola oleh umat Buddha mengajarkan naskah Pali 
dan Khamti di luar mata pelajaran biasa. Khamti 
adalah suku satu-satunya di Arunachal Pradesh yang 
memiliki naskahnya sendiri. Ada banyak pustaka kitab 
suci di kabupaten Lohit, satu pustaka yang terbesar 
adalah Chowkham.

JANGAN LEWATKAN

l  Rebung goreng, ikan 
rebus dan thukpa 
(makanan umum di 
kalangan suku “Monpa”) 
adalah makanan yang 
harus dicoba.

l  Terdapat banyak 
kesempatan untuk 
melindungi jenis burung 
disini. Lebih dari 500 
spesies ditemukan disini, 
banyak di antaranya 
terancam punah.

Tawang

Dibang Valley

Itanagar
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Perkembangan terbaru

Negara bagian ini mendapatkan rel kereta api 
pertamanya dari Harmuti ke Naharlagun pada 

bulan April 2014. Pembangunan rel kereta api 
berukuran 33 km panjang, 1,676 mm lebar ini 
selesai pada tahun 2012. Terdapat 46 jembatan 
kecil dan 11 jembatan besar pada jalur kereta api 

ini. Rel kereta api ini telah menjadikan Itanagar 
ibukota ke dua di antara kota-kota lain di wilayah 

Timur Laut setelah Guwahati yang diletakkan 
rel kereta api di peta India. Ada juga rencana 
untuk menghubungkan wilayah bagian atas 
Assam ke Arunachal Pradesh..

Penanggulangan bencana

Arunachal Pradesh memiliki berbagai 
macam topografi. Karenanya, otoritas 
penanggulangan bencana wilayah 
tersebut memperkenalkan Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Arunachal Pradesh 
(APDMA) untuk membangun sistem, sumber 

daya dan pedoman prinsip yang penting untuk 
mengurangi kerentanan guna menyelamatkan 

jiwa dan properti orang banyak. Juga, 
kebijakan untuk berfokus dalam menghindari 
terganggunya kegiatan ekonomi dan kerusakan 
terhadap lingkungan.

Kabupaten Sela Pas, Tawang

Seorang wanita menyaring padi-padian
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Pada sebuah pertualangan

tertinggi
India menawarkan beberapa pilihan bagi 
mereka yang suka memacu adrenalin. Tawaran 
mulai dari olahraga air arung jeram, ski, 
trekking, terjangan pasir dan berbagai macam 
olahraga air lainnya…

Olahraga air di Goa

Laut menawarkan limpahan pertualangan di antara bulan 
Oktober dan Mei di Goa. Anda dapat mencoba berselancar 
angin, sebuah kombinasi unik dari selancar dan berlayar 
atau coba keterampilan tangan anda dengan meluncur 
di air di belakang sebuah speedboat (yang dapat melaju 
dengan kecepatan hingga 50 km per jam), percikan air akan 
mendinginkan anda ketika anda memegang erat talinya… 
Paralayar merupakan pilihan lain yang memberikan anda 
pemandangan yang menakjubkan laut dan pantai tersebut – 
tali yang kira-kira berukuran 300 kaki terpasang dari paralayar 
anda ke speedboat. Anda juga bisa memilih untuk menerjang 
gelombang dengan partner anda dengan sebuah skuter air. 

Harus dilakukan: Uji kemampuan keseimbangan anda di 
perahu pisang, sebuah rakit karet berbentuk silinder. Jangan 
lupakan jaket keselamatan anda – kemungkinan besar anda 
akan berakhir jatuh terguling-guling di air laut!

Baga 
Beach

Colva Beach
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Harus dilakukan: Cobalah bersafari dengan 
yak untuk menguji tingkat ketahanan. Anda harus 
berjalan melewati padang dimana tidak terdapat 
satu pun jalan raya disana!
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Melakukan perjalanan ke Timut Laut

Melihat spesies langka dari flora dan fauna 
adalah salah satu alasan mengapa seseorang ingin 
melakukan perjalanan di wilayah Timur Laut. 
Pemandu sewaan yang akan berjalan bersama 
anda (dan membawa persediaan) sementara anda 
menyaksikan perbukitan dan air terjun yang 
mengesankan. Sementara Arunachal Pradesh 
memiliki limpahan spesies tanaman langka, 
Meghalaya memiliki tanah lapang yang menantang. 
Jenis bunga termasuk bunga rhodendron dan aggrek 
menambah keindahan pemandangan Meghalaya dan 
hijau subur Nagaland menjadikannya tempat yang 
harus dikunjungi. Satu perjalanan dapat memakan 
waktu beberapa hari, memberikan anda kesempatan 
untuk menikmati Alam sambil berkemah di tenda, 
duduk di sekitar api unggun dan tinggal menyerap 
suara-suara dan pemandangan. Waktu yang tepat 
untuk melakukan perjalanan adalah antara bulan 
Oktober dan Februari.

Arunachal Pradesh

Nagaland

Manipur

Assam

Mizoram

Tripura

Meghalaya
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Harus dilakukan: Menginaplah satu malam 
di salah satu desa dan nikmati makanan lokal 
nya. Jangan lupa untuk pergi menunggang unta 
sebelum matahari terbenam.

Menerjang pasir di Rajashtan

Secara harfiah berarti menerjang lintasan 
menantang. Ini akan memberikan anda sensasi 
semur hidup ketika kendaraan anda melintasi 
padang pasir, pepasiran akan berterbangan 
ketika supir anda mempercepat laju kendaraan. 
Anda juga dapat mengambil kursus kilat 
mengemudi dan manuver di padang pasir dan 
mencoba mengendarai sendiri, dengan cekatan 
menaklukkan tanjakan dan turunan. Tarian 
rakyat dan makanan asli Rajasthani adalah bagian 
transaksi yang ditawarkan. Area padang pasir 
terbaik untuk olahraga ini adalah di kota Jaisalmer 
dan waktu yang ideal untuk melakukan olahraga 
ini adalah antara bulan November dan April.
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Harus dilakukan: Lihatlah kera dan rubah, 
pemandangan menarik selama turunan anda. 

Gulmarg
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Berski di lereng curam Kashmir

Meluncur tanpa tenaga melewati lereng cerah 
Gulmarg di Kashmir ini bisa menjadi sebuah 
pengalaman yang tidak terlupakan, musim 
puncak yang tepat untuk olahraga ini adalah 
antara bulan Desember dan Maret. Wilayah 
ini dikenal akan salju “bubuk kari” kering 
dan kedalaman saljunya. Anda dapat naik 
sebuah gondola (lift untuk ski) menuju lereng 
tertinggi untuk sebuah lintasan ski menuruni 
bukit yang sangat menakjubkan, menghindari 
pohon alpen dan menikmati angin sepoi-
sepoi. Perjalanan lintas alam pada puncak yang 
belum terlacak dan ditemukan pada ketinggian 
5,000 m merupakan tawaran bagi para pemain 
ski berpengalaman. Para pemula hanya 
bisa menuruni lintasan yang longsor es nya 
terpantau dan pohon alpen yang terlindungi dan 
hanya berjarak beberapa kilometer. Tawaran 
terbaru adalah ber ski dengan helikopter dimana 
seseorang dapat menghadapi lintasan yang 
kurang sering dikunjungi. Dan juga cobalah 
lintasan ski di Srinagar, Pahalgam dan Sonmarg.
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Harus dilakukan: Cobalah melompat 
pada ketinggian 30-40 kaki ke air dingin 
untuk menyegarkan istirahat.

Arung jeram air putih di Rishikesh

Sensasi berarung jeram di air putih Sungai 
Gangga tidak ada bandingannya. Sebuah 
kelompok sampai 12 orang dapat mengendarai 
sebuah rakit kecil, yang melawan kuatnya 
aliran deras. Jaket keselamatan dan helm 
keamanan sama pentingnya dengan ketelitian 
siap siaga, kemampuan berfikir cepat dan 
ketahanan tubuh agar dapat menaklukkan 
perjalanan sekitar 16 km dari Shivpuri menuju 
Ramjhula, Rishikesh. Anda bisa mengambil 
sebuah tawaran paket untuk arung jeram yang 
di dalamnya terdapat tenda istirahat di pinggir 
sungai Gangga dan bangun dengan kicauan 
burung dan desisan sungai sementara api 
unggun yang hangat dengan musik langsung 
menunggu anda di malam hari. Waktu yang 
baik untuk berarung jeram disini adalah antara 
bulan Februari dan Juni dan kemudian di bulan 
Oktober dan November.

Rishikesh
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tersembunyi
Harta karun kemenangan

Penggalian baru-baru ini di Benteng Tua New Delhi telah 
menemukan relik dan artefak langka yang terpendam mulai dari 
zaman Mauryan hingga Mughal juga melewati – zaman Inggris 
dan zaman modern

teks  |  Vatsala Kaul Banerjee

Hari terik dan lembab berubah lebih cerah 
dengan sebuah lahan penemuan emas di 
Purana Qila (Benteng Tua) bertempat di 
New Delhi. Bagian yang menakjubkan 

dari zaman purbakala India yang luas dan luar biasa 
terpampang pada 10x10 m persegi lahan dan lapis demi 
lapis diangkat dari bawah tanah tepat di kota kerajaan ini.

Delhi, sebuah kota kuno India, terletak di atas 
beberapa sedimentasi masa lalu. Tetapi untuk 
menyaksikan lintas bagian lain dari sejarahnya dan 
membayangkan kenyataan sebuah zaman yang tertanam 
oleh masa dan buku teks ini, adalah sebuah pengalaman 
yang tidak nyata. 

Disana, dibalik, wilayah tenggara Sher Mandal dari 
Sher Shah di tanah Benteng Tua, terdapat sebuah 
situs penggalian, yang menyimpan sembilan lapangan 
segiempat arkeologi yang luar biasa, hasil dari 
upaya yang tekun dan tanpa kenal lelah dari Survei 
Arkeologi India (ASI). 

Ketika anda melihat langkah gaya penggalian pada 
kemiringan ini, beberapa petunjuk akan sejarah 
sepanjang zaman ini cukup untuk membuat anda 
terpana: Melihat kebawah dan disana terdapat sebuah 
sumur bersih yang menakjubkan, yang dibuat dari 
pipa terakota yang dibakar, dari zaman Mauryan. 
Melihat ke atas dan anda akan menemukan sebuah situs 
pemakaman anak kambing dari zaman Rajput dan lagi 
dari zaman tersebut, sebuah timbunan terakota sakoras 
(mangkuk), yang mungkin merupakan peninggalan 
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dari sebuah jamuan makan. Lihat ke arah kanan 
dan terdapat beberapa jambangan dan kendi dari 
zaman Gupta dan zaman-zaman 
selanjutnya masih tertanam di tanah 
ini, diam-diam membawa informasi 
yang segera akan didokumentasikan. 
Anda dapat menyaksikan saluran batu 
aspal di sebuah rumah kuno dari zaman 
Mauryan, batu bata lumpur dari zaman 
Sunga (sekitar 200 SM), kemudian 
batu bata Kushan sekitar 200 SM dan 
lagi sebuah bangunan dari batu bata 
yang “dirampok” dari bangunan yang 
sama. Sebuah dinding batu Kesultanan 
telah ditemukan. Seperti arkeolog 
David Hurst Thomas pernah katakan, 
“Arkeologi bukan tentang apa yang 
akan kau temukan, ini tentang apa yang 
akan kau ketahui.”  

Sejak bulan Januari tahun ini, 
ASI telah bekerja dengan sungguh-sungguh 
untuk proses penggalian dan penelitian terhadap 

penemuan ini. Situs purbakala ini telah digali dua 
kali sebelumnya, di tahun 1950-an dan kemudian 

tahun 1970-an, dengan harapan untuk 
membangun sebuah hubungan dengan 
wiracita Mahabharata. 

Upaya tersebut bergantung dengan 
penemuan Barang yang Bercat Abu-
abu (PGW) yang menghubungkan 
situs Mahabharata. “PGW telah 
ditemukan di tingkat zaman Mauryan,” 
kata Vishnu Kant, asisten pengawas 
arkeologi, ASI, “tertanggal sekitar 
2,500 tahun yang lalu, atau sekitar 
50 SM, dan penelitian ini diadakan 
untuk mecari di tingkat terdalamnya 
lagi.” Dipercaya bahwa situs purbakala 
Mahabharata terdapat di suatu tempat 
dekat dengan wilayah ini. 

Pada arsip situs penggalian ini, 
beberapa upaya halus masih dilakukan 

dibawah pengawasan dan informasi dari Kant. 
“Benteng Tua ini telah dikenal sebagai sebuah tempat 

Situs ini telah 
digali dua kali 
sebelumnya, 
pada tahun 
1950-an dan 
pada tahun 

1970-an, dengan 
harapan dapat 

membangun 
suatu hubungan 

dengan si 
pemberani 

Mahabharata

(Halaman muka) Tampang ramah dari patung Vaikunth Vishnu: (atas) lempung tanah liat sakoras dari zaman Rajput
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(Searah jarum jam dari kiri atas) Satu dari banyak jambangan 
yang ditemukan disini; seorang pekerja situs purbakala 
ini: sebuah tempat kecil dengan tanda nazi di satu sisinya; 
bermacam-macam dia dan mangkuk kecil

situs kuno, dan penggalian itu mengungkapkan 
delapan zaman sejarah yang tidak terputus,” katanya. 
Situs purbakala ini menunjukkan rangkaian tak 
terputus dari zaman Mauryan hingga Mughal 
melewati zaman Sunga, Kushan, Gupta, Rajput 
dan zaman Kesultanan. Ada juga bukti dibalik ini 
semua, pada zaman Inggris dan masa modern juga, 
dari artifak kecil pada masa tersebut. Penggalian 

baru-baru ini telah menghasilkan sebuah harta 
karun barang peninggalan berkisar dari zaman 
Kushan, Gupta dan Rajput. Sebuah patung Vaikunth 
Vishnu dari abad ke-12, sebuah terakota anjing 
laut sebuah anting gading dan medali Gajalakshmi 
dari zaman Gupta, dan sebuah patung kecil 
Ganesha dari abad ke-18 adalah beberapa temuan 
berharga yang ditemukan. 
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Masih ada banyak lagi artefak dan barang 
yang luar biasa: Bagian kecil dari barang pecahan 
tembikar cantik dari zaman Mauryan maju 
termasuk tembikar tanah liat dari zaman Kesultanan 
dan bahkan terbikar tanah liat “biru” dari zaman 
Mughal, patung kepala Sunga dengan gaya rambut 
menarik dan patung kepala Kushan yang tercukur 
ubun-ubunnya (mungkin seorang biksu Buddha), 
koin-koin tembaga yang tidak dapat dibaca, manik-
manik kecil dari kaca dan manik-manik semimulia, 
sebuah permainan dan sebuah dadu, potongan 
dari Nothern Back Polished Ware (NBWP) 
yang menghubungkan situs Asoka dari India ke 
Sri Lanka (beberapa darinya telah ditemukan 
di Anuradhapur), menggunakan diyas dalam 
bermacam ukuran dan gandum hangus dan butir 
padi juga telah ditemukan. 

Pada Hari Warisan Dunia tanggal 18 April, situs 
purbakala ini dibuka untuk umum dalam satu hari. 
Menanggapi respon yang luar biasa membuat hari 
itu diperpanjang hingga dua hari. Dari anak-anak 
yang bersemangat hingga orang tua yang berjalan 
menggunakan tongkat, semuanya datang untuk 
menyaksikan bagian yang hebat dari sejarah menarik 
kita. Dengan lebih banyak kita menemukan, maka 
lebih banyak kita mengetahui bahwa banyak hal yang 
kita pelajari dari masa lalu kita yang kaya dan rapuh 
dan momen emas nya yang abadi.

(Kiri ke kanan) Medali Gajalakshmi; sebuah patung kecil 
abad ke-18; sebuah patung dengan gaya rambut yang 
menarik; sebuah sumur kuno yang disusun dengan indah

Barang Bercat Abu-abu (PGW) menyambungkan situs Mahabharata. 
PGW telah ditemukan di tingkat Mauryan tertanggal sekitar 2,500 
tahun yang lalu, atau sekitar 500 SM, dan pencarian ini bertujuan 
untuk menemukannya di tingkat lebih rendah. Benteng Tua telah 
dikenal sebagai tempat situs kuno, dan penggalian nya mengungkap 
delapan zaman sejarah yang tidak terputus.”

Vishnu Kant, asisten pengawas arkeolog, ASI
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Berapa banyak
perbedaan?

adalah sebuah rumah dari berbagai 
macam agama, bahasa, budaya, 
makanan… Meskipun adanya 
perdebatan dalam kepecayaan dan 
adat, 1.2 milyar populasi penduduk nya 
tersebut disatukan oleh “sebuah ide 
India”, sebuah konsep kawakan yang 
samar-samar namun juga tetap ada

teks  |  BS Prakash
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Diplomat India, sebuah suku dimana saya 
berasal, gemar akan ungkapan-ungkapan 
yang menjelaskan kenyataan India kepada 
masyarakat asing. “Kutipan-kutipan” 

dengan pengulangan ini berada dalam bahaya dengan 
berakhir menjadi menjadi kata-kata klise tetapi 
merebut intisari India sejati. 

Pepatah bahasa Sanskerta, Vasudhaiva Kutumbakam 
atau seluruh dunia adalah satu keluarga, 
menggambarkan pandangan luar 
terhadap India di zaman ini. “Persatuan 
dalam perbedaan” adalah kata-kata 
lain, untuk menjelaskan berbagai 
keragaman disini. 

Saya juga telah berbicara panjang 
lebar tentang perbedaan kita: Banyak 
agama, bahasa, budaya, makanan… 
Keunikan sebuah negara dengan lebih 
dari satu milyar penduduk yang kerap 
berselisih satu sama lain dalam hal 
kepercayaan dan adat, namun disatukan 
dengan “ide India”, sebuah konsep 
kawakan namun tetap eksis.

Saya memiliki beberapa trik untuk mengilustrasikan 
poin tersebut kepada warga asing. Sebuah ‘catatan 100 
mata uang selalu berada dalam kantong saya, dikeluarkan 
dengan penuh gaya untuk menunjukkan naskah yang 
berbeda – Bengali, Kannada, Tamil dll. – di dalamnya. 
Atau sebuah perangkat lain yang lebih sederhana: 

Tanyakan rekan yang berbeda di sebuah Kedutaan Besar 
bahasa apa yang mereka gunakan di rumah – Hindi, 
Telugu atau Marathi – menunjukkan heterodoksi asli 
dari tanah air kami, untuk saling mencintai keindahan 
masyarakat lain mengenai bagaimana semua bahasa ini 
tertampung dalam satu Kedutaan Besar. Saya melakukan 
hal ini selama 30 tahun. 

Tetapi saya masih terkejut dengan apa yang saya 
pelajari baru-baru ini dalam sebuah 
kunjungan ke Bengaluru. Teman 
saya dan saya mendiskusikan DR 
Bendre, seorang penyair legenda 
dengan bakat pemikiran filsafat 
yang mengutarakan ide berbobot 
dalam idiom Kannada di wilayahnya. 
“Tetapi ia berbicara dengan bahasa 
Marathi tempat tinggalnya,” ujar 
teman saya. Kami juga menemukan 
sebanyak lima dari delapan pemenang 
Penghargaan Jnanpith yang menulis 
dalam bahasa Kannada merasa nyaman 
menggunakan bahasa yang lain di 

tempat tinggal mereka!
Jnanpith adalah penghargaan sastra bergengsi India, 

sebuah pengakuan tertinggi bagi seorang penulis 
bahasa India. Nama tersebut adalah pembangkit 
ingatan akan penghormatan tradisional India 
terhadap kebijaksanaan: ‘Jnanpith’ diterjemahkan 
menjadi singgasana ilmu pengetahuan dan satu 

Lima dari delapan 
peraih penghargaan 

Jnanpith yang 
menulis dalam 

bahasa Kannada 
merasa nyaman 
menggunakan 

bahasa lain di tempat 
tinggal mereka!
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Tulisan-tulisan dalam bahasa 
lain India itu juga telah 
memenangkan penghargaan 
yang membuktikan semangat 
sastra di masa lalu dalam 
bahasa-bahasa tersebut, 
dengan naskah mereka yang 
berbeda-beda. 

Bahasa-bahasa ini tentu 
jauh lebih berbeda dari 
bahasa Itali, Perancis, 
Spanyol dan Portugal yang 
ada dengan naskah dan akar 
mereka yang biasa.

Orang India mengakui 
ada banyak bahasa di sekitar 
mereka dan banyak dari orang-
orang terdidik India setidaknya 
fasih dalam menggunakan dua bahasa, 
tidak termasuk bahasa Inggris. Yang luar 
biasanya, bagaimanapun, adalah kerumitan 
dari identitas individu bahkan dalam rentetan 
penulis yang menggapai kreativitas tertinggi 

BAIK UNTUK MENGETAHUI

  PENGHARGAAN JNANPITH  
Satu dari banyak 
penghargaan sastra 
bergengsi India bersama 
dengan penghargaan 
Akademi Sahitya. 
Penghargaan ini 
dianugerahkan kepada 

orang India yang menulis 
dalam satu bahasa resmi 
India. 

  AK RAMANUJAM 
Penyair dan sarjana India 
yang percaya dalam keadilan 
terhadap dialek-dialek lokal 
dan tidak berstandar

komponen dari penghargaan tersebut adalah 
patung perunggu Saraswati, Dewi pengetahuan 
dalam agama Hindu. Penghargaan pertama itu 
pertama kali dianugerahkan pada tahun 1965 dan 
terhitung pada tahun 2014, 49 penghargaan telah 
diberikan. Delapan dari penghargaan itu diberikan 
kepada penulis-penulis berbahasa Kannada, 
selanjutnya hanya 10 diberikan kepada para 
penulis berbahasa Hindi. 
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Orang India 
mengakui beberapa 
bahasa di sekeliling 

mereka dan 
banyak dari orang-

orang terdidik 
India setidaknya 

menggunakan 
dua bahasa, tidak 
termasuk bahasa 

Inggris

mereka dalam satu bahasa tetapi tetap nyaman menggunakan 
bahasa yang lain.

Ini adalah beberapa contoh yang mengilustrasikan pluralitas 
geografis, kultural, dan dalam hal ini ilmu bahasa hanya 
dalam satu wilayah India, Karnataka, dan itu juga di antara 
tokoh besar sastra ternama yang menggunakan bahasa utama 
nya, Kannada.

Pada tahun 1967, KV Puttappa, dikenal dengan nama 
samarannya Kuvempu, memenangkan Jnanpith Award 
dengan puisi hebatnya Sri Ramayana Darshanam. Dia muncul 
dari daerah perbukitan wilayah Mysore kuno, yang dikuasai 
oleh Maharaja Mysore. Seorang pembicara asli Kannada, 
buku yang membantunya memenangkan penghargaan ini 
diterbitkan dalam bahasa klasik Kannada yang kental yang 
dipengaruhi dengan pemikiran Vedantic dan dalam bahasa 
Sanskerta. Tetapi sebelumnya, ia telah menulis novel-novel 
dalam idiom pedesaan yang menggambarkan sebuah dunia 
desa yang basah akan hujan yang bertempat di perbukitan 
dan sebuah masyarakat berlapis yang terdiri dari para pemilik 
tanah dan petani.  

Penghargaan tahun 1973 
diberikan kepada seseorang yang 
sangat berbeda dalam segi wilayah, 
dialek dan persona. Bendre, seorang 
penyair lirik, kadang-kadang 
dikenal dengan nama bahasa 
Kannada nya, Shelley, bersekolah di 
Pune, berbicara bahasa Marathi dan 
datang dari Dharwar, sebuah kota di 
wilayah utara Karnataka. 

VK Gokak, pemenang 
penghargaan ini pada tahun 
1990, datang dari wilayah yang 
sama tetapi dengan latar belakang 
yang berbeda; seorang sarjana 
dan wakil kedutaan dalam sebuah elitisme yang dibentuk 
dengan sebuah pemahaman mendalam dari jiwa peradaban 
India. Kontrasnya, Shivaram Karant, yang memenangkan 
penghargaan ini pada tahun 1971, adalah seorang pribadi 
beraneka segi yang berasal dari wilayah pesisir Karnataka dan 
dekat dengan kota Udupi (sebuah kota kuil yang sekarang 
terkenal akan rumah makannya). Seorang jenius dengan 
berbagai minat, Karant membenamkan dirinya di setiap 
bidang ilmu pengetahuan, sangat banyak sampai-sampai ia 
menulis sebuah ensiklopedi dalam bahasa Kannada. 

Teater rakyat, yakshagana, bidang ilmu, lingkungan, 
lukisan, pertanian: Tidak ada aspek dari kehidupan dalam 
wilayah tempat tinggalnya yang tidak menarik perhatiannya. 
Bahasa ibu Karant adalah Tulu, sebuah bahasa wilayah pantai 
yang berbeda tetapi ia menulis secara luas, satu novel setiap 
tahun, menggambarkan sebuah perilaku kejam, kesulitan dari 
tanah pedesaan di sekeliling nya dan tanpa banyak perhatian 

Penghargaan Jnanpith (kiri) dan dua dari 
pemenangnya, Girish Karnad (bawah) 
dan KV Puttapa (bawah)
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terhadap aspek ilmu gaya bahasa Kannada.
Kontrasnya adalah birokrat Bengaluru Masti 

Venkatesh Iyengar yang mengarang cerita 
pendek dari kesederhanaan dan keindahan tetapi 
berbicara dalam bahasa Tamil di rumah. Masti 
menggambarkan sebuah garis panjang dari 
kemasyhuran kaum Iyengar dan Iyer yang berbicara 
bahasa Kannada sama fasihnya seperti berbahasa 
Tamil dimana leluhur mereka berasal. 

Pemenang Jnanpith termasyhur 
lainnya masih hidup bersama dengan 
kita. Girish Karnad berbicara bahasa 
Konkani dan Marathi, seorang novelis 
terkenal dan pengarang essai ternama 
UR Ananta Murthy telah menjadi 
seorang professor bahasa Inggris. 
Keduanya adalah pendukung kuat 

penghargaan hasil 
karya tulis dalam 
bahasa lain India.

Contoh-contoh 
ini berhubungan 
dengan bahasa Kannada tetapi 
yang terpenting adalah mengenai 
pluralitas di India pada umumnya 
dan keberagaman ilmu bahasa 
sebagai sebuah keistimewaan. Tepat 
untuk mengutip AK Ramanujam, 
seorang penyair inspiratif bahasa 

Peraih 
penghargaan 

Jnanpith 
Shivaram Karant, 
yang bahasa ibu 
nya adalah Tulu, 
menulis sebuah 

ensiklopedi dalam 
bahasa Kannada!

Kannada dan sarjana, yang meninggal dunia pada usia 
muda tetapi mewujudkan kekayaan dan keberagaman 
pusaka yang kita warisi. Kritikus sastra Namita 
Gokhale mengutip Ramanujam mengenai kepribadian 
poliglot alamiah nya: “Dalam sisi penyimpangan aneh, 
saya seringkali membaca bahasa Tamil di wilayah 
berbahasa Kannada, bahasa Kannada di wilayah 
Tamil, belajar dan mengajar bahasa Inggris di India, 
dan bahasa India di Amerika (Dalam riwayat hidup 

fiksi nya, pelaku utama itu, seorang 
warga India dengan seorang istrinya 
yang berkebangsaan Amerika mengajar 
sejarah di sebuah perguruan tinggi kecil 
mengingat kembali masa kecilnya). 
‘Di tahun pertama saya, saya berbicara 
bahasa Madras Tamil kepada Amma, 
saya menggantinya menjadi Mysore 
Tamil dengan pembantu rumah tangga 
Iyengar kami yang memasak untuk 
kami; diluar rumah, saya berbicara 
bahasa Kannada dengan teman-teman. 
Di lantai atas kantor, Appa berbicara 

dalam bahasa Inggris… Kemudian, baik atas-
bawah, dalam-luar, saya tumbuh terbiasa berbicara 
dengan tiga bahasa.’

“Berapa banyak Ramayana? Tiga ratus? Tiga ribu?” 
permulaan sebuah essai terkenal terpelajar oleh 
Ramanujam. Dengan mengingatnya, kami mungkin 
bertanya, “Berapa banyak perbedaan?”

(Kiri) penyair Lirik puisi DR Bendre (kanan) penulis Termasyhur UR Ananta Murthy

Penulis adalah mantan duta besar India

             Like 
INDIAN DIPLOMACY

             Follow 
@INDIANDIPLOMACY 

              Watch 
INDIAN DIPLOMACY
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kepada kehidupan
Rasa cinta India

Dari segi aroma hingga rasa sari manis, buah manga adalah 
pemenang dari segala sisi. Sementara India adalah negara produsen 
dan konseumen terbesar buah ini, buah ini juga terkenal sebagai 
sebuah bahan masakan dari makanan global

teks  |  Jahnavi Sarma
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Salah satu buah tropis yang paling terkenal di 
dunia, mangga telah ditanam di India sejak 
zaman kuno. Faktanya, mangga berasal dari 
India Timur, Burma (sekarang Myanmar) 

dan Kepulauan Andaman. Biksu Buddha dipercayai 
telah memperkenalkan buah ini ke 
Malaysia dan Asia bagian timur sekitar 
abad ke-5 SM. 

Saat ini, hampir setengah dari 
mangga dunia dihasilkan di India tetapi 
negara ini menghitung kurang dari 
satu persen dari perdagangan mangga 
internasional – buah ini paling banyak 
dikonsumsi di India sendiri. Mulai 
dari tanpa serat, aroma dari mangga 
Alphonso hingga rasa manis dan pupl 
dari mangga Badami, India menjadi 
penghasil buah mangga terbanyak di 
dunia bersama dengan Cina di tempat 
kedua. Variasi dari jenis mangga-mangga termasuk 
mangga Sindhusri, Dussehri, Chausa, Fazli, Lucknowa, 
Jauhari, Gulaab Khaas dan Langra ditanam di India 
selatan di Uttar Pradesh. India Selatan dikenal sebagai 
pilihan yang tepat juga: Raspuri, Safeda (Bainganpalli), 

Neelam, Himayat, Thamboor Priyoor, Malgova dan 
Mallika, masing-masing dengan warna dan rasa 
yang berbeda. Kesar, dikenal akan rasa manisnya 
yang unik dan kulitnya yang hidup lama, tumbuh di 
Gujarat dan Maharashtra.

Makanan India 

Rasanya yang halus dan lezat menjadikan 
mangga sebuah pilihan bahan dalam 
masakan. Hingga saat ini, es krim mangga, 
aam panna (mangga mentah yang dimasak 
dengan bumbu – sebuah makanan 
sampingan dan sebuah minuman segar) dan 
acar mangga menjadi makanan umum di 
rumah-rumah India. Kemudian ada masakan 
khusus seperti amrakhand dari Maharashtra 
(mangga shrikhand) yang menggabungkan 
pulp mangga dengan yogurt manis. Di India 
utara, mangga dicincang tipis-tipis dan 

dikeringkan di bawah sinar matahari untuk membuat 
masakan yang dinamakan murabba. Mangga rasa 
sambhar (kuah daging kacang lentil dan tamarin) di 
india selatan dan dal yang memiliki rasa mangga yang 
tajam (kari kacang lentil) di India utara merupakan 

Mangga 
digunakan 
secara luas 

sebagai 
perantara rasa 
dan dijadikan 

taburan 
dalam sereal 
seperti mueli 

dan oat

Aam panna
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(Atas) Mangga shrikhand (atas) Acar mangga

makanan yang lezat 
selama musim panas. 
Aamras, jus yang 
dibuat dari pulp 

mangga dengan 
gula dan susu, cocok 

dengan roti, nasi atau 
pooris (roti goreng) di 

Gujarat, Maharashtra dan Rajashtan. 
Pulp mangga matang digunakan untuk membuat 
selai yang dinamakan mangada oleh orang Konkani 
di India barat. Mangga juga digunakan di Andhra 
Pradesh untuk membuat dal sementara orang Gujarat 
menggunakannya untuk membuat chunda (mangga 
parut yang lezat). Mangga lassi (mangga yang di 
blender dengan yogurt) adalah minuman pilihan 
banyak orang India juga orang Asia Selatan. 

Pengakuan global

Pada masakan Barat, mangga digunakan untuk 
membuat selai dan makanan pencuci mulut. Makanan 

seperti mangga salsa, jelly mangga dan mangga relish 
juga terkenal disini. Di Pilipina, mangga mentah 
dimakan bersama bagoong (bumbu yang dibuat dari 
ragi ikan atau udang dan garam), saus ikan atau dengan 
sedikit garam. Meskipun digunakan secara luas dalam 
mempersiapkan hidangan ikan, buah ini dapat bersatu 
dengan ayam juga. Di Thailand, buah ini digunakan 
untuk memberi rasa pada kari dan di Amerika tengah, 
buah ini dinikmati mentah-mentah dengan garam, 
cuka, lada hitam dan saus pedas. Mangga seringkali 
dipanggang dengan arang dan dimakan di Hawaii, 
Amerika. Di Amerika Latin, mangga yang sudah 
dikupas dalam sebuah stik dijual oleh pedagang 
jalanan. Buah ini digunakan sebagai perantara rasa dan 
dijadikan taburan untuk sereal seperti muesli dan oat.

Penggunaan inovatif

Koki dari seluruh penjuru dunia membuat eksperimen 
dengan mangga dalam menu masakan mereka. Di 
India, kami menemukan makanan inovatif seperti 
mangga biryani (makanan berbahan nasi dengan 
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bumbu, sayur dan mangga), mangga mentah paratha 
(roti bakar dengan isi mangga mentah) dan aamras aloo 
(makanan berbahan kentang dengan saus mangga matang). 

Secara internasional, Jepang telah menemukan 
sushi manis dimana gulungannya diisi dengan 
mangga. Nasi lengket beraroma manis dengan 
santan kelapa dan ditaburkan dengan mangga 
segar adalah makanan penutup yang disajikan di 
banyak negara Asia Selatan. Beberapa koki di negara 
Barat menyajikan mangga dengan roti. Udang yang 
dimasak dengan mangga dan jalapeños yang diisi keju dan 
gulungannya diisi dengan daging babi dan mangga adalah 
beberapa tawaran makanan baru di Amerika Serikat. 

Manfaat bagi kesehatan

Buah ini datang dengan banyak manfaat bagi kesehatan. 
Makanan mangga diperkaya zat besi dan vitamin A dan 
E, dan merupakan sumber utama nutrisi bagi ibu hamil 
dan orang yang mengidap anemia. Buah ini membantu 
melawan kadar asam, meningkatkan pencernaan 
dan merupakan buah yang kaya akan antioksidan 
menjadikannya baik untuk kulit. Buah ini mengandung 
selenium yang mambantu melawan penyakit jantung. 
Segelas penuh mangga yang dicincang dapat mencegah 
kebutaan malam dan membantu menjaga kesehatan 
penglihatan mata.

Bermacam-macam es krim mangga
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Dal Chawal Arincini dengan achaar, papad dan chutney
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Memeriahkan sebuah

Makanan India menunjukkan kembali 
kemurnian nya di dunia kuliner global. Kita 
akan melihat cerita dibalik sebuah konsep 
yang bernama Makanan Modern India

teks  |  Madhulika Dash

Adalah pada tahun 1809 seni masakan 
India tiba di negara Barat dengan Ayam 
Tikka Masala (sepotong ayam panggang). 
Disajikan di Rumah Kopi Hindostanee, 

yang dikelola oleh anak laki-laki seorang mantan 
sepoy dari Perusahaan Timur India, Dean Mahomet, 
hidangan ayam berbumbu sedang tanpa tulang ini, 
pada pergantian tahun, diumumkan sebagai sebuah 
“tunjangan kuliner” bagi anggota dewan umum. Satu 
setengah abad setelah itu, dunia diperkenalkan pada 
Ayam Mentega (hidangan kaldu berbahan krim) dan 
Dal Makhani (hidangan krim kacang lentil). Ketiga 
hidangan ini menjadi identik dengan masakan India. 

Berlawanan dengan kepercayaan populer, tidak 
satu pun dari makanan ini dengan sadar dapat dibuat 
sesuai untuk memuaskan cita rasa orang Barat. Seperti 
masakan legenda Biryanis (hidangan nasi dengan 
bumbu dan daging/sayur) dan Kebabs (potongan 
daging panggang atau sayuran) yang memperkenalkan 
sebuah babak kuliner baru di India, masakan-masakan 
ini adalah hasil dari keinginan untuk meciptakan 
sesuatu dari bahan tradisional. Proses tersebut 
mengarah pada perubahan dari teknik dan bahan 
masakan. Dan, selanjutnya, menjadi sebuah konsep 
bernama Makanan Modern India. Hasilnya: Setiap 
“generasi” baru kuliner menyaksikan kemunculan dari 
cara baru untuk menyajikan masakan tersebut.   

warisan
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Contohnya, masakan Biryani. Dikembangkan 
oleh ratu Mughal Mumtaz Mahal untuk memberi 
makan tentara perang dan bahkan dibawa bermil-
mil tanpa kehilangan rasa, masakan ini mengalami 
tujuh perubahan sebelum Kerajaan Mughal 
merosot. Hyderabadi Biryani memperkenalkan 
konsep populer memasak lambat atau teknik dum. 

Di zaman modern, cara baru untuk mendapatkan 
cita rasa tradisional telah ditemukan. Saat ini, Nihari 
menggunakan Sous Vide untuk mendapatkan begot 

berair dengan cara memasak daging semalaman – 
tulang kering diasinkan sendiri-sendiri, dipakum 
dan dimasak di sebuah bak mandi selama kurang 
lebih beberapa jam. Teknik seperti Molecular 
Gastronomy disatukan untuk mengimbangi 
kesetaraan rasa atau penyajian yang lebih baik. 
Seperti halnya pembolaan Raita (yogurt berbumbu), 
yang dipopulerkan oleh Rumah Makan Gaggan 
di Bangkok dimana penyajian yogurt berbumbu 
disediakan di sebuah sendok dingin dalam bentuk 

Daging Domba Chaap 
yang dimasak dengan 
wadah tertutup dengan 
maple dan lapisan kokum

Dabba Gosht
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Masakan India terus berlanjut mengalami 
perubahan. Kebab Galouti melihat terangnya 
hari langganan jamuan dari kerajaan. 
Masakan ini dibuat untuk sang ratu yang 
ingin sebuah kelezatan makanan lunak dan 
berair. Kemudian ada Tunde Kebab, dinamai 
dari nama para koki sebelah tangan yang 
bekerja tanpa kenal waktu untuk membuat 
rasa masakan daging menuju kesempurnaan.

Juga inovasi lainnya adalah Rampuri 
Khichda, hasil dari kompetisi antara para 
koki dari Nawab di Awadh, Lucknow, 
Hyderabad dan Rampur. Makanan ini dibuat 
dengan buah almon yang diukir sehingga 
menyerupai nasi dan pista (buah kenari 

hijau) bersama dengan kacang lentil. 
Rosogullas yang terkenal di dunia, dikenal 

akan keempukannya, memiliki asal kejadian 
dalam kebutuhan untuk menciptakan 
sesuatu yang unik dari kelebihan bahan 
makanan. Legenda mengatakan bahwa 
Pahado Rosogulla (dinamai dari nama 
sebuah desa kecil dekat Bhubaneswar 
di Odinsha) mengalami perubahan yang 
bervariasi karena kelebihan dari susu disini. 
Faktanya, sering dikatakan bahwa chenna 
paudo (keju caramel ricotta), kue keju 
pertama di India, adalah sebuah percobaan 
untuk membuat sebuah rosogulla yang besar 
lalu berakhir kegagalan.

Cerminan dari perubahan
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Salmon Merah Muda Tandoori

bola menggunakan sodium alginat sebagai perantara 
tempatnya. Dikapsulkan dalam gelembung, rasa dari 
yogurt dan ledakan bumbu dimulut, memberikan rasa 
yang sama tanpa bumbu yang berlebihan. Hal yang 
sama didapatkan pada Jalebi Caviar dimana teknik 
molecular digunakan untuk membuat 
Jalebi (manisan goreng berbahan 
tepung) yang menyerupai gumpalan 
telur ikan berwarna oranye. Disajikan 
bersama Rabdi dingin (makanan pencuci 
mulut susu), makanan ini meniru rasa 
tradisional Jalebi-Rabdi.      

Hantu Ghee (daging domba panggang 
yang dipolesi dengan mentega) juga 
merubah cara bagaimana makanan 
dibumbui. Diperkenalkan oleh komunitas 
Bunt dari Kundapur, sebuah komunitas 
prajurit di India Selatan, ini menjadi 
sebuah cara yang terkenal dengan 
memoles daging pada tandoor (oven tanah liat) untuk 
memberikannya rasa asap. Cara ini dapat mengeluarkan 
rasa dengan sebagian besar barang tandoor, termasuk 
gaya pastel Kebab Galawati (daging empuk yang 
digoreng matang/pastel sayur) yang diperkenalkan 

kembali di menu pertama rumah makan Dum Pukht 
di ITC Maurya, New Delhi dulu pada tahun 80-an 
bersama dengan Raan yang muncul dengan bumbu 
celup rum dan bawang koktail dalam sebuah kotak kue 
kering gaya Wellington. 

Penemuan kembali, faktanya, menjadi 
faktor penting dalam penekanan kembali 
kemurnian makanan India di dunia 
masakan global. Contohnya, Ayam Atta 
(ayam bumbu kukus yang dibuat di 
dalam sebuah bola tepung), sebuah sajian 
utama di Istana Taj Mahal & Masala 
Kraft Tower). Sajian yang terinspirasi 
dari Khad ini (komunitas pembuat 
tembikar di utara India) mengikuti 
perjalanan panjang dari sekolah masak 
dimana ayam yang diasinkan di masak 
dalam kuburan pasir selama berjam-
jam atau dari bara api yang membara 

dari tandoor. Pada Masala Kraft, makanan ini 
disiapkan di dalam belanga yang terbuat dari tanah 
dan dimasukkan ke dalam oven selama 45 menit dan 
di sajikan dengan Phulkaas segar (roti India). Daging 
Domba Chaap (iga kambing panggang) adalah 

Biryani, 
dikembangkan 
oleh Mumtaz 

Mahal, 
mengalami 

tujuh perubahan 
sebelum 

kerajaan Mughal 
berakhir
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penemuan kembali lain yang menarik. Makanan yang 
dulunya adalah makanan pedesaan di Afghanistan yang 
menjadikan garam dan cabai sebagai bahan pengasinnya 
telah mengalami beberapa perubahan, bahan pengasin 
yang tebarunya adalah aamchur (bubuk manga mentah) 
dan garam masala (campuran bumbu seperti cumin, 
lada hitam, cengkeh…). Daging Domba Chaap dengan 
Sirup Maple dan Lapisan Kokum disajikan dalam 
Kategori masakan Garam Masala oleh Jiggs Kalra yang 
muncul hampir sama dengan Daging 
Domba Chaap yang pertama. Masakan 
ini disiapkan mengikuti teknik 
panggangan tandoor, lapisan yang 
merembes ke tulang memberikan 
kesan hidangan penutup. Lolipop 
Mishti Doi, yang dibuat dengan cara 
membekukan satuan bahan makanan 
yang tidak dapat hilang dari Mishti 
Doi (yogurt manis bergerigi) 
pada sebuah Anti Griddle, 
menggunakan gas nitrogen 
untuk membekukannya dan 
dapat mempertahankan rasa 
walaupun suhunya berubah.  

Tidak semua makanan 
harus mengalami sebuah 
perubahan dalam 
teknik untuk dapat 
diterjemahkan menjadi 

Jalebi Caviar dengan lapisan kunyit dan pistachio rabdi (bawah) Amuse Bouche atau sev puri siap untuk disantap

bagian dari makanan modern; beberapa menilai melalui 
sisi manfaat, yang lainnya melalui sisi penyajian. Seperti 
Nasi Ghee gaya Moplah dan Kari Ayam, dikukus 
dan disajikan di sebuah kulit pisang yang hijau atau 
sebuah Meen Vevichathu (ikan seer dalam kuah daging 
berbahan cabai) dinilai dari pendahulunya. Gabungan 
makanan baik yang panas berapi-api dan hasil 
pekerjaan yang lembut dalam menyeimbangkan rasa 

dan menciptakan identitas tradisional tanpa 
penggunaan bumbu yang berlebihan. 

Kari Udang Daun Cabai dan Thayir 
Sadam (tusukan nasi yogurt dingin) 
disajikan pada sebuah kulit 
merupakan contoh lain pemanasan 
rasa tersebut. Dadih nasi dingin 
menyeimbangkan pedas cabai 
dari udang tersebut. Dal Chawal 
Arancini (panko berlapis, bola 

nasi kacang lentil goreng) bekerja 
dalam penyajiannya. Makanan pokok 
tradisional Maharastrian disajikan 
seperti sebuah bakso yang dihiasi 

dengan papad kecil (lembar tipis 
dari gram hitam), kuah buah-buahan 
dan achaar (acar) untuk pengalaman 
sekali gigit, seperti Dahi Bhalla 
(donut biji-bijian dengan yogurt 
berbumbu) es krim disajikan di Ziya, 
Oberoi Mumbai.
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keraguan saat ini’
Setelah puasa gelar pada tahun 2013, kartu as India di olahraga 
bulutangkis Saina Nehwal telah mendapatkan kembali performa dan 
kondisi terbaiknya dan siap untuk memenangkan lebih banyak gelar

teks  |  Garima Verma

Kritik memiliki cara lucu dalam 
berfungsi. Ketika pebulutangkis 
nomor satu India Saina Nehwal 
memenangkan piagam perunggu pada 

pertandingan Olympiade tahun 2012, dia adalah 
wanita yang tidak pernah salah menempatkan 
kakinya. Kemudian tiba sebuah masa senjang, 
diiringi dengan kurangnya gelar dan trofi dan sang 
juara berubah menjadi seseorang yang tidak tahu 
bagaimana menempatkan kaki yang tepat.

Saina, bagaimanapun, dengan didorong oleh 
kekuatan mentalnya, mampu bertahan dalam fase 
tersebut. Jika dia tahu bagaimana bersenang-senang 
dalam semarak kemenangan, ia juga harus tahu 
bagaimana melangkah melewati hukuman tanpa 
rasa takut. “Hal itu terjadi,” kata Saina. “Ketika kami 
menang, kami mendapatkan seluruh tepuk 
tangan dan mereka yang kalah harus 
melayani berbagai macam kritikan. 
Tetapi saya menghadapi semua itu 
secara sportif. Dalam insiden baru-
baru ini juga, saya mencoba untuk 
sembuh dari cedera saya dan terus 
berlatih dengan lebih semangat.”

Setelah memenangkan 
piagam perunggu 
Olympiade yang 
bergengsi pada 
bulan Agustus 2012 
dan Kejuaraan 
Denmark Terbuka 
pada bulan Oktober 
di tahun yang sama, 
Saina tidak memiliki 
apapun yang patut 

‘Saya tidak memiliki

dipamerkan di lemari trofinya pada tahun 2013. 
Keresahan itu menjadi lebih dari sebuah bukti 
pada sorak-sorai yang berubah menjadi kritik 
nya dari pada dirinya sendiri. Saya tidak merasa 
kecewa. Saya cedera dan tidak dalam kondisi fit 
untuk menunjukkan yang terbaik pada saat itu. 
Tetapi, saya masih mampu mempertahankan 
urutan dunia saya di antara nomor 4 dan 9. Saya 
mencapai perempat final di beberapa turnamen 
dan mempu mencapai beberapa semi final dari 
beberapa turnamen tersebut,” jelas wanita berusia 
24 tahun itu.

Syukurlah, tahun 2014 terbukti tidak kejam 
seperti tahun sebelumnya. Tahun ini dimulai 
dengan sebuah kemenangan di India Open Grand 
Prix Gold dan sebuah gelar pada Australia Open 
Super Series menambah rasa percaya dirinya.

“Saya lega” kalimat ini adalah bagaimana Saina 
menggambarkan perasaan hatinya, kemenangan 
itu akhirnya memaksa melawan kritikan tersebut. 
“Kemenangan-kemenangan tersebut memberikan 
saya kepercayaan diri. Kegesitan saya dalam 

permainan telah meningkat. Saya 
merasa jauh lebih fit dan 

gesit tahun ini dan karena 
itu, saya memberikan 
performa terbaik. 
Saya sembuh dari 
semua cedera dan 
berlatih dengan baik. 
Hasil-hasil tersebut 
mendorong saya 
untuk meraih sukses 

lebih banyak di tahun ini.
Dan dengan beberapa 
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pertandingan yang sudah dipersiapkan, kemampuan 
dan kepercayaan diri yang telah kembali dalam 
diri Saina adalah sebuah pertanda akan beberapa 
kemenangan yang akan diraihnya dan negara ini. Juga, 
melangkah dengan hati-hati adalah sesuatu yang tidak 
boleh ia tinggalkan. Dia lebih memilih untuk fokus 

dengan satu tantangan dalam satu 
waktu dari pada tenggelam jauh dalam 
khayalan masa depan.

“Saya tidak bermaksud untuk 
membuktikan sesuatu kepada 
setiap orang. Pertandingan itu akan 
dimainkan di lapangan. Saya dalam 
kondisi yang fit, sembuh dari semua 
cedera dan dalam keadaan sehat. Saya 
tidak memiliki keraguan saat ini,” 
kata Saina, meyakinkan semua orang 
bahwa ini adalah waktu yang tepat 
bagi mereka untuk berhenti cemas.

Gadis kecil India ini telah cukup tumbuh dengan 
meyakinkan untuk mengendalikan aksi dan emosi lain 
yang ada padanya juga.

‘Saya cedera dan tidak dalam 
keadaan fit untuk memberi-

kan yang terbaik. Tetapi saya 
masih mampu untuk memper-
tahankan urutan dunia saya 

di antara nomor 4 dan 9. Saya 
mampu meraih beberapa 

perempat final dan semi final 
di banyak turnamen’

Searah jarum jam dari kiri: Momen kemenangan di sebuah turnamen, 
bersama orang tuanya, bersama pelatih Pullela Gopichand selama upacara 
pemberian selamat
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