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Bunga rampai

saga dawa

Saga Dawa, atau bulan keempat dari kalender Buddha, 
dirayakan sebagai salah satu waktu paling spiritual setiap tahun. 
Dipercaya bahwa sejak Dewa Buddha mendapat pencerahan di 
bulan ini, penghargaan bagi setiap perbuatan baik dan tindakan 
spiritual dilipat gandakan selama waktu ini. Salah satu sorotan 
dari perayaan ini yaitu pertemuan para umat dan pengikut di 
jalanan, membaca kita suci dan mencari keberkatan.

dimana: Sikkim dan wilayah Timur Laut India

idul Fitri 

Salah satu perayaan terpenting di komunitas beragama Islam, 
Idul Fitri menandai puncak dari bulan suci Ramadhan, yang 
melibatkan puasa sepanjang hari. Perayaan ini dimulai dengan 
pembagian sedekah wajib dari setiap anggota keluarga demi 
kebaikan masyarakat. Setelah melakukan salat Id berjamaah, 
makanan lezat pun dibagikan bersama teman dan keluarga.

dimana:  Di seluruh India

23-24 Mei 2020

29

Buddha Jayanti
Juga dikenal dengan nama Vesak (di wilayah Asia Selatan dan 
Tenggara), perayaan ini memperingati kelahiran Pangeran 
Siddhartha Gautama, yang kemudian menjadi Dewa Buddha, 
pendiri ajaran Buddha. Di India, perayaan ini menandai kelahiran, 
pencerahan dan kematian dari Dewa Buddha. Sebagai bagian dari 
perayaan ini, para umat Buddha mengenakan pakaian putih dan 
membagikan hidangan Kheer (sebuah manisan bubur susu yang 
dibuat dengan beras) di kalangan teman dan keluarga

dimana: India Timur dan Timur Laut

Mei 2020

Mei-12 Juni 2020

7
Acara-acara 

musim ini

Bunga 
rampai
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Juni 202023
ratha yatra

Sebuah tradisi yang dikatakan seumur 
dengan Kuil Puri Jagannatha, Ratha Yatra 
adalah prosesi tahunan dewa pemimpin 
kuil, Dewa Jagannatha, bersama sang 
saudara laki-laki Dewa Balabhadra dan 
sang saudara perempuan Dewi Subhadra, 
kepada Kuil Gundicha (sekitar tiga 
kilometer jauhnya) selama seminggu 
penuh. Ratha atau kereta yang menjulang 
tinggi dihias dengan bunga-bunga dan 
diderek oleh ribuan umat bersama di 
sepanjang Bara Danda atau jalan raya. 
Pemandangan para dewa di kereta ini 
dianggap sebagai sebuah keberkatan.

dimana: Puri, Odisha

ochira kali

Kuil Ochira, yang berbasis pada prinsip kesadaran 
universal, terkenal akan perayaan Ochira Kali-nya. 
Sorotan perayaan ini adalah permainan perang-perangan 
yang dilakukan di sebuah lapangan yang tergenang air 
yang disebut dengan padanilam. Perang-perangan ini 
memperingati pertempuran bersejarah yang terjadi 
antara kerajaan Kayakulam dan Ambalapuzha.

dimana: Ochira, Kerala 

Juni 202016
sindhu darshan

Dirayakan di Shey Manila, delapan km dari kota 
Leh, Perayaan Sindhu Darshan bertujuan untuk 
merayakan kerukunan bersama dan integrasi 
nasional melalui sungai Indus. Perayaan tiga hari 
ini menampilkan berbagai pertunjukan musik 
dan tari oleh para seniman – baik dari lokal 
maupun seluruh dunia – diikuti dengan doa-doa 
yang ditawarkan untuk sungai mulia ini.

dimana:  Jammu & Kashmir dan Ladakh

12-14 Juni 2020
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Sebagaimana jutaan orang di seluruh dunia masih terkena dampak oleh penyebaran Virus Corona atau 
COVID-19, India juga sedang menghadapi berbagai situasi yang belum pernah terjadi yang diakibatkan oleh 
pandemi global ini. Dalam waktu yang menantang ini, India bersatu sepenuhnya melawan satu musuh dan 
menghadirkan front kuat, baik dalam mematuhi norma-norma yang bertujuan untuk mengekang penyebaran 
virus atau dalam hal upaya, ide dan inovasi untuk mengatasi tantangan ini.

Kami memberikan Anda laporan-laporan terperinci tentang bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi 
secara sukses telah mempelopori penjangkauan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk 
mengajak negara-negara di seluruh dunia bersatu melawan pandemi ini. Kami juga menyaksikan bagaimana 
bisnis-bisnis multi bidang dan dinamis dan ekosistem inovasi dari negara ini telah berkumpul bersama untuk 
mencari solusi terhadap krisis ini.

India sedang meninjau ulang warisan, tradisi dan kearifan kunonya yang kaya, sebagaimana kami bergerak 
maju dalam membuat hidup kita sehat, disiplin dan lebih selaras dengan alam. Dari kekuatan penyembuhan 
dari berbagai rempah India hingga kemampuan peningkatan imun dari yoga, dari praktik-praktik kuno yang 
telah memandu kehidupan kita hingga permainan-permainan tradisional yang meningkatkan kemampuan 
otak kita, kami sedang membuat perubahan menuju obat-obatan alami dan kebiasaan sederhana, seluruhnya 
dicakup dalam isu ini. Kami melihat bagaimana teknik-teknik dasar yoga, yang tidak memerlukan pelatihan 
formal apa pun, dapat membuat hidup kita lebih memuaskan dengan meningkatkan kekuatan-kekuatan 
mental, spiritual dan fisik melalui rutinitas-rutinitas sederhana yang Anda dapat lakukan sendiri. Kami 
kemudian menceritakan perjalanan dalam menemukan kembali akar sejarah yang mengarahkan kita ke 
wilayah Rajasthan, di mana kesenian pembuatan permadani dalam negeri tidak hanya membuat para seniman 
mendapat mata pencaharian tetapi juga menempatkan kerajinan mereka di peta desain global. 

Rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, India memenuhi seluruh syarat untuk disebut surga alami. Kami 
membawa Anda melintasi panjang dan luasnya negara ini sebagaimana kita mengunjungi taman-taman 
nasional dan cagar konservasi yang kurang dikenal.

Dalam isu ini, kami juga memberi penghormatan terhadap wanita India, yang menciptakan keseimbangan 
sempurna dalam kehidupan – yang mempertegas peran tradisional di rumah sementara memecahkan gelas-
gelas pepatah buruk di luar rumah. Kami menyuguhkan Anda kisah pertualangan dari empat pengendara 
motor wanita, yang berkendara di sepanjang Jalan Trilateral baru dari India melalui Myanmar hingga ke 
Thailand, menaklukkan hati-hari para penduduk di negara-negara yang mereka lintasi. Kekuatan perjalanan 
untuk menyatukan orang-orang yang berbeda diceritakan oleh sang penulis sekaligus dermawan Sudha Murty, 
yang berbicara tentang bagaimana budaya India telah melampaui perbatasan. 

Dengan isu ini, kami memperkenalkan bagian baru untuk memberi penghormatan 
kepada beberapa pribadi legendaris, yang telah, dengan ide-ide dan kerja 
kerasnya, meraih pencapaian besar. Kami mulai dengan Mahasweta Devi, 
seorang penulis terkenal dan aktivis sosial dari Bengal Barat, yang upayanya 
dalam membuat kehidupan persukuan di seluruh India telah sangat diakui.

anurag Srivastava

Kata pengantaR
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Pada pertengahan Maret, ketika 
Perdana Menteri India, Narendra 
Modi mengadakan sebuah 
pertemuan video konferensi dari 
para pemimpin negara-negara 

Asosiasi untuk Kerjasama Regional Asia 
Selatan untuk mengembangkan sebuah peta 
jalan untuk melawan tantangan-tantangan 
dari pandemi Baru Coronavirus (COVID-19) 

bersama, ia menetapkan sebuah prioritas 
baru pada diplomasi internasional. Video 
konferensi ini tidak hanya meraih sukses besar 
dalam perang melawan virus corona tetapi 
juga mengatur nada pada interaksi-interaksi 
diplomatik tingkat tinggi di masa yang akan 
datang.

Inisiatif Perdana Menteri Modi menegas-
kan peran kepemimpinan India di SAARC, 

Perdana Menteri India, Narendra Modi 
(Tengah) sedang menghadiri sebuah 

konferensi video dari para pemimpin SAARC 
dalam melawan COVID-19 bersama Menteri 

Luar Negeri Dr S Jaishankar di New Delhi

Virus Corona
Perang melawan

india telah memainkan peran penting dalam perang melawan COVid-19 dan seruan 
pM narendra Modi untuk menjadi host dari sebuah pertemuan video konferensi para 

pemimpin negara-negara SaaRC merupakan sebuah langkah yang penting ke arah yang 
tepat. di bawah panduan sang pM, Kementerian Luar negeri (Mea) telah mengambil 
beberapa langkah untuk memastikan bahwa kita akan memenangkan peperangan ini 

oleh Anil WAdhWA
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Menteri Luar Negeri 
Dr S Jaishankar 

bersama Barry Faure, 
Sekretaris Negara 

Seychelles, sedang 
saling menyapa 
dengan tangan 

terlipat alih-alih jabat 
tangan yang telah 

menjadi kebiasaan di 
New Delhi

sekali lagi. Hal ini juga merupakan sebuah 
langkah diplomatik pragmatik, mengingat 
pembauran orang-orang dan beragam bu-
daya di seluruh perbatasan India dengan 
Nepal, Bhutan, Bangladesh, Maladewa, 
Sri Lanka dan Afghanistan. Sejak itu, 
inisiatif PM Modi telah membangkitkan 
SAARC secara eksternal dan internal 
untuk melawan penyebaran virus ini dan 
membantu mereka yang terinfeksi. Hal ini 
telah menghasilkan pertukaran informasi 
dan kerjasama antara otoritas-otoritas 
negara-negara anggota, dan menghindari 
langkah-langkah sepihak yang merugikan 
negara-negara SAARC lainnya.

aksi cEPat
Hasilnya, pemerintah India mengambil 
sejumlah langkah yang cepat dan tepat 
untuk mengidentifikasi, mengendalikan 
dan mencegah penyebaran COVID-19. 
Efektif sejak tanggal 13 Maret, India me-
mutuskan untuk menangguhkan semua 
visa, kecuali beberapa kategori tertentu, 
hingga tanggal 15 April. Sebuah peraturan 
juga diterbitkan di mana pesawat-pesawat 

penumpang baik internasional mau 
pun komersial tidak boleh terbang 
dari bandara mana pun di India setelah 
pukul 00.00 pada tanggal 22 Maret, 
yang juga secara efektif menutup 
perbatasan-perbatasan India. Hal ini 
diikuti oleh pengumuman PM Modi 
akan penerapan lockdown selama 
21 hari, yang kini telah diperpanjang 
hingga 3 Mei. Hal ini dilakukan untuk 
memutus rantai penularan virus corona 
dan untuk “meratakan kurva” jumlah 
pasien terinfeksi.

Sejak pidato pertama PM Modi 
pada tanggal 19 Maret lalu, ketika ia 
menyerukan satu hari “jam malam 
Janta”, ia telah terus menerus berupaya 
untuk melibatkan banyak orang dalam 
aksi bersama terhadap perjuangan un-
tuk menahan penyebaran COVID-19 ini.

inisiatiF-inisiatiF 
multilatEral 
PM Modi juga saling berhubungan 
dengan Raja Salman dari Arab Saudi, 
ketua G20 (sebuah kelompok dari 19 

•	 Coronavirus is an RNA 
virus that has high 
mutation rates, which 
can be correlated with 
enhanced virulence

•	 For Coronavirus, the 
transmission range 
varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times the 
required number

•	 No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 
is symptomatic. The 
elderly, infirm and the 
sick are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need to 
decrease transmission 
by two-thirds to 
contain the epidemic.

About 
COVID-19
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negara dan uni Eropa) saat ini, untuk 
menyelenggarakan sebuah konferensi 
virtual dari negara-negara anggota 
tentang krisis COVID-19 saat ini. G20, 
pada sebuah pertemuan virtual akhir 
Maret lalu, telah sepakat untuk men-
unda pembayaran pokok dan bunga 
bagi negara-negara berkembang 
selama akhir tahun ini. Hal ini dihara-
pkan akan membebaskan lebih dari 
20 miliar Dolar AS bagi negara-negara 
tersebut, jumlah yang mereka dapat 
habiskan untuk meningkatkan sistem 
kesehatan dan melawan pandemi ini. 
Menteri-menteri keuangan, perdagan-
gan, sumber daya manusia, pariwisata 
dan kesehatan dari negara-negara G20 
juga telah bertemu secara rutin. 
India juga menghapuskan pembatasan 
ekspor obat-obatan seperti Hydroxy-
chloroquine dan Paracetamol, yang 
digunakan untuk mengobati para 
pasien COVID-19, ke lebih dari 100 
negara. Negara-negara mencakup AS, 

Rusia, Spanyol, Inggris, Brasil, Yordania, 
Mesir dan negara-negara mitra SAARC, 
BIMSTEC (Inisiatif Teluk Bengal untuk 
Kerjasama Bidang Teknis dan Ekonomi), 
GCC, Amerika Latin dan Afrika. Sang 
PM juga menggelar berbagai diskusi 
bersama para pemimpin negara di 
seluruh dunia setiap hari, dan terdapat 
beberapa pertukaran tingkat tinggi 
juga. 

mEncari solusi
Pada tanggal 7 April, PM Modi telah 
menyelesaikan deretan konsultasi 
bersama seluruh negara-negara GCC 
(Dewan Kerjasama Teluk), yang ber-
fokus pada kemungkinan kerjasama 
plurilateral dalam memerangi pandemi 
ini. India telah secara rutin berhubun-
gan dengan Jerman dalam memperkuat 
Aliansi Multilateralisme, yang dimulai 
oleh Jerman pada tahun 2019 dan men-
cakup beberapa negara. Pada tanggal 
21 Maret, India juga telah berpartisi-

Tim medis dari India 
di Kedutaan India 
di Roma, bersiap 

untuk melakukan tes 
COVID-19 kepada 

para warga India

PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams 
have been sent to 

Maldives and Kuwait 
on their request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 



 |  9  |  

kanan: Tim Respon Cepat 
India setelah melakukan 

berbagai interaksi awal 
di Kuwait dalam upaya 

perlawanan bersama 
melawan COVID-19

bawah: Para kru, tim 
medis dan staf pendukung 

dari sebuah penerbangan 
khusus dari Angkatan 
Udara India sebelum 

keberangkatan dari New 
Delhi ke Wuhan, Cina

pasi dalam sebuah konferensi video 
yang diselenggarakan oleh AS bagi 
para pejabat senior dari tujuh negara 
Indo-Pasifik – AS, Australia, Jepang, 
Korea Selatan, Vietnam dan Selandia 
Baru serta India – dalam mendiskusi-
kan strategi untuk melawan pandemi 
ini, dan juga sepakat untuk melakukan 
kerjasama bantuan timbal balik dan 
langkah-langkah untuk menghidupkan 
kembali ekonomi.

india Bagi Para warganya
Misi-misi India, di Iran dan Italia, 
yang telah difokuskan pada pan-
demi ini sejak awal, telah secara rutin 

berhubungan dengan warga-warga 
negara India di negara-negara tersebut 
dan terus-menerus memberi nasi-
hat kepada mereka untuk mengikuti 
seluruh protokol kesehatan di tengah 
wabah ini. Tim-tim medis dikirimkan 
ke kedua negara ini untuk melakukan 
tes COVID-19 kepada para warga India. 

•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 

Fax number: +91-11-23018158 
email: COVID19@mea.gov.in

Taking charge 

BErsama, india Pasti akan daPat mEngatasi 
ancaman coVid-19 ini. sikaP yang diamBil sEmua 
orang dari sEluruh laPisan masyarakat dalam 
mEnghadaPi PErlawanan ini dEngan tEtaP 
tEgar Patut mEndaPat PuJian. narendra modi

Perdana Menteri India 
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Bendera India, yang 
di tampilkan di 
Gunung Matterhorn 
di Zermatt, Swiss, 
sebagai sebuah 
lambang solidaritas

Pemeriksaan 
bagasi yang sedang 

dilakukan di bandara 
Jaisalmer di Rajasthan

kami tElah siaP untuk mEmBawa kEmBali warga-warga kami tEtaPi Juga mErEka 
yang BErasal dari nEgara-nEgara tEtangga kami. ini mEruPakan sEBuah tawaran 
yang diBErikan kEPada sEluruh nEgara-nEgara tEtangga kami. PEmErintah tEtaP 
BErkomitmEn untuk mEmBEri kEsEJahtEraan kEPada warga-warga kami di sEluruh 
Bagian dunia; hal ini tElah mEnJadi ciri khas dari kEBiJakan luar nEgEri kita.

Dr S jaishankar
Menteri Luar Negeri India
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Di Iran, misi India tidak hanya dalam 
mengevakuasi tetapi juga membantu 
membangun sebuah fasilitas karantina.

Menteri Luar Negeri India, Dr S Jais-
hankar telah melakukan perjalanan ke 
Srinagar pada tanggal 9 April dan ber-
temu dengan keluarga-keluarga dari 
mahasiswa-mahasiswa India di Iran, 
mendengar kekhawatiran mereka dan 
memberi pengarahan tentang upaya-
upaya yang sedang dilakukan untuk 
memastikan kesejahteraan mereka. 

mEndorong Balik
Pemerintah India secara tepat telah 
mengidentifikasi bahwa pandemi virus 
Corona hanya dapat dikendalikan 
melalui kemitraan publik-swasta-
orang yang sinkron. Seluruh upaya 
sedang dilakukan untuk secara sukses 
melawan pandemi ini diikuti dengan 
praktik-praktik medis terbaik dan 
Prosedur-Prosedur Operasi Standar 

yang dikembangkan oleh Dewan 
India dalam Penelitian Medis yang 
merupakan lembaga utama dalam 
mengatasi tantangan virus Corona 
di India. Selama pandemi ini berlang-
sung, Kementerian Luar Negeri India 
akan terus berhubungan dengan 
warga-warganya, mengkoordinasikan 
evakuasi-evakuasi lebih lanjut sesuai 
kebutuhan, dan mendukung upaya-
upaya diplomatis India dalam organ-
isasi-organisasi global seperti SAARC, 
BIMSTEC dan G20 untuk menerapkan 
sebuah front bersama dalam meng-
hadapi ancaman yang belum pernah 
terjadi sebelumnya ini.

Tim bantuan medis 
gabungan yang 

beranggotakan 14 
orang yang berasal 

dari seluruh penjuru 
India setelah 

kedatangan mereka 
di Malé 

Duta Besar Anil Wadhwa telah menjabat 
sebagai Sekretaris (Timur) di Kementrian Luar 

Negeri, dan sebagai duta besar India untuk Polandia, Oman, 
Thailand dan Italia. Ia juga pernah ditugaskan dalam misi-misi 
India di Hong Kong, Cina, Swis dan bekerja untuk Organisasi 
Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Hague.
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Berinovasi
InDIA 

Sebagaimana kini dunia berjuang untuk melawan pandemi COVid-19, para ilmuwan 
dan peneliti india sedang berkumpul bersama menawarkan solusi-solusi unik. Hal 

ini juga melihat sebuah peningkatan dalam kemitraan swasta dan pemerintah
oleh VinAyAk SuryA SWAmi
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Para anggota dari 
Team Drone Masters 
membawa drone-
drone mereka setelah 
menyemprotkan 
disinfektan di daerah-
daerah padat penduduk 
di Ahmedabad, Gujarat

Platform keterlibatan 
warga dari Pemerintah 
India, MyGov, kini menjadi 
semakin sibuk. Platform ini 
mengundang para warga 

untuk berpartisipasi dalam sebuah 
tantangan dalam mencari solusi untuk 
menghentikan penyebaran Virus 
Corona atau COVID-19 dan membantu 
perawatannya. “Ikuti dan menangkan 
100 ribu Rupee” kata sebuah spanduk 
di satu situs. 

Mengingat adanya kemajuan dalam 
memproduksi barang-barang berkuali-
tas tinggi di dalam negeri dan penye-
baran sukses dari inisiatif Make in 
India, bidang manufaktur di negara ini 
kini semakin menunjukkan potensi dan 
janji yang sangat besar; baik itu melalui 
kemitraan publik mau pun swasta. 
Sejarah India penuh dengan peristiwa-

peristiwa di mana beragam entitas di 
negara ini berkumpul bersama untuk 
menghadirkan satu front kapan pun 
negara ini mengalami krisis. Tampa-
knya kini bab lain sedang dirangkum 
sebagaimana kita melawan pandemi 
global ini.

sEdang diPErsiaPkan
Beberapa menteri di seluruh seluk 
kepemerintahan mulai bertindak, 
untuk memastikan bahwa negara ini 
siap untuk menghadapi sebuah situasi 
kritis mungkin akan datang. Sektor 
swasta juga bergabung dalam perang 
melawan penyakit yang sangat cepat 
menyebar ini dengan beberapa perusa-
haan, terlepas dari ukurannya, secara 
sukarela mengajukan intervensi.

Salah satu langkah besar ini ada-
lah identifikasi bidang-bidang yang 
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menjadi pusat perhatian terkait dengan 
penyebaran COVID-19. Sebagai negara 
dengan populasi kedua terpadat di dunia, 
menjadi sangat penting untuk melakukan 
persiapan akan kasus-kasus yang akan 
membutuhkan peralatan khusus untuk 
perlindungan dan perawatan seperti 
masker N95, alat pelindung diri dan yang 
paling penting, ventilator.  

tanggaPan yang tEPat
Pada tanggal 20 Maret, Departemen Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (DST), telah 
mengundang ekosistem industri dan 
start-up India yang berkembang pesat 
untuk melakukan dukungan sehubungan 
dengan pengembangan solusi-solusi 
teknologi inovatif dalam melawan COV-
ID-19. Sebanyak 300 perusahaan telah 
menanggapi permintaan tersebut dengan 
pengajuan hampir 140 proposal resmi ke 
TDB (Badan Pengembangan Teknologi), 

sebuah badan kepemerintahan yang 
menyediakan dukungan keuangan kepada 
perusahaan-perusahaan India untuk 
komersialisasi teknologi dalam negeri atau 
adaptasi dari teknologi impor.

 Berbagai tanggapan awal yang 
diterima menawarkan sebuah pendekatan 
inovatif dalam memproduksi alat-alat di-
agnosa yang bertujuan dalam meminimal-
isir waktu yang dibutuhkan untuk men-
dapatkan hasil test ini. Respon-respon 
lain mencakup proposal-proposal untuk 
pengembangan vaksin, peralatan skrin-
ing termal, produksi APD (Alat Pelindung 
Diri) dalam skala besar serta solusi-solusi 
inovatif dengan menggunakan Teknologi 
Informatika dalam memantau pasokan-
pasokan yang dibutuhkan di zona-zona 
karantina, dll.

tantangan ditErima
Pada tahap yang paling mematikan, 

tEmPat-tEmPat kErJa kini sEdang mEndaPatkan digital First. 
dan mEngaPa tidak? ini adalah tEknologi yang mEnghancurkan 
hiErarki Birokrasi, mEnghilangkan PErantara dan 
mEmPErcEPat langkah-langkah kEsEJahtEraan.

narendra modi
Perdana Menteri India 

kiri ke kanan: Santis 
tangan yang diproduksi 

oleh Mahindra & 
Mahindra; Sebuah 
truk makanan oleh 

Mahindra Automotive 
North America, sedang 
membawa makanan ke 
para tenaga kesehatan 

profesional di Oakland, 
California; Sebuah 

dispenser santis tangan 
tanpa kontak langsung 

yang dirancang oleh DRDO
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atas: Seorang pengendara 
motor berkendara melalui 
sebuah terowongan 
disinfeksi cepat yang inovatif 
di Chennai, Tamil Nadu; 
bawah: Para petugas medis 
bersama robot ‘Zafi’ (Tengah) 
di Chennai. Robot interaktif 
karya Propeller Technologies 
ini akan ditempatkan di 
ruang-ruang isolasi COVID-19 

virus Corona diketahui dapat 
memberi dampak terhadap 
paru-paru secara drastis dan 
mengurangi kemampuan paru-
paru. Salah satu bidang yang 
diidentifikasi membutuhkan 
perkembangan adalah produk-
si ventilator untuk mengelola 
perawatan para individu yang terinfeksi.

Beberapa organisasi skala besar di 
seluruh negara ini telah bangkit untuk 
membentuk asosiasi yang melampaui 
perbedaan industri. Sebuah contohnya 
adalah industri otomotif kelas atas, 
hubungan Maruti-Suzuki India dengan 
produsen ventilator yang berbasis di New 
Delhi, AgVa Healthcare. Usaha bersama 
ini bertujuan untuk secara dramatis men-
ingkatkan pembuatan mesin yang sangat 
khusus ini sebanyak 10,000 unit dalam 
sebulan dari kapasitas yang ada saat ini 
yaitu 400 unit per bulan. 

Demikian pula, raksasa industri besar 
lainnya, Mahindra & Mahindra, telah bek-
erja sama dengan SkanRay (perusahaan 

Banyak start-up teknologi di bidang robot juga 
telah bergabung dalam perlawanan ini dengan 
memberikan solusi-solusi inovatif terhadap 
masalah-masalah yang berputar di sekitar sistem 
perawatan kesehatan yang kritis



ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  16  |

apa itu ventilator?
Ventilator merupakan sebuah 

teknologi canggih yang dibuat 
untuk membantu pernapasan 

manusia.

Paru-paru manusia, yang terjalin 
dengan pembuluh darah, 

cenderung meradang ketika 
seseorang sedang menderita 

COVID-19.

Sebuah ventilator ketika 
digunakan pada tahap ini, dapat 
membantu seseorang bernapas 

dengan menyalurkan oksigen ke 
paru-paru.

bagaimana ventilator 
dapat membantu?

Penting untuk dimengerti 
bahwa ventilator seringkali 

digunakan sebagai upaya 
terakhir dan tidak menjamin 

dapat menyembuhkan 
COVID-19, tetapi mampu 

memberi bantuan kepada pasien 
yang memiliki masalah-masalah 

pernapasan akibat infeksi.

Seorang pasien harus 
dipantau 24 jam 7 hari ketika 

dipasangkan ventilator dan 
saturasi vital seperti Oksigen 

dan Karbon Dioksida, dll harus 
dipertahankan.

Oksigen kemudian di 
transmisikan secara langsung 
ke paru-paru dengan tekanan 

yang terkontrol melalui sebuah 
tabung. Ventilasi membuat 
tubuh tetap berfungsi dan 

tanggap terhadap pengobatan.

kanan: Ventilator inovatif dan 
ekonomis dari AgVa Healthcare

bawah: Para pekerja AgVa 
healthcare sedang membuat 
ventilator-ventilator portabel

teknologi perawatan kesehatan interna-
sional), BHEL and Bharat Electronics Ltd 
(BEL) untuk memproduksi versi ventilator 
yang dimodifikasi, yang akan sangat co-
cok untuk memenuhi kebutuhan saat ini 
dan akan sangat mudah untuk ditranspor-
tasikan. Perusahaan ini juga telah memulai 
produksi sanitiser berbiaya rendah dalam 
negeri yang akan tersedia dengan harga 
400 Rupee per liter. 

Masih ada lagi, organisasi-organisasi 
yang dikelola oleh pemerintah seperti 
DRDO (Organisasi Penelitian dan Perkem-
bangan Pertahanan) juga sedang bermi-
tra dengan para pengusaha lokal untuk 
memproduksi masker-masker N95 dalam 
skala besar. 

BErnaPas dEngan mudah
Upaya-upaya saat ini, oleh lembaga-lem-
baga pemerintah bersama dengan doron-
gan yang sangat dibutuhkan dari sektor 
swasta bertujuan untuk meningkatkan 
produksi dari peralatan yang sangat 
penting ini. Sebagai contoh, perusahaan-
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perusahaan yang memproduksi ventila-
tor memiliki kapasitas bersama sebesar 
5,500 unit setiap bulan, telah siap 
untuk meningkatkan produksi sebanyak 
hampir 50,000 unit setiap bulan melalui 
usaha kemitraan. Melakukan pengujian 
terhadap peralatan dan APD, selain diim-
por dalam jumlah besar sedang diprod-
uksi di dalam negeri juga.

Orang-orang cerdas dari institusi-
institusi pendidikan terdepan di seluruh 
India kini telah mengajukan diri untuk 
bergabung dalam perlombaan untuk 
membuat sistem perawatan kesehatan 
yang secara luas tersedia dengan harga 
terjangkau. Para anggota dari diaspora 
India di seluruh dunia juga telah mem-
beri berbagai masukan dalam mengelola 
produksi dan menyelesaikan masalah 
manufaktur ke banyak start-up yang kini 
sedang bersiap untuk melawan salah 
satu tantangan terbesar yang negara ini 
pernah hadapi ini.

Beberapa komite yang telah diben-
tuk dalam memantau dan melawan 
penyebaran COVID-19 di bawah Aksi 
Manajemen Bencana, bersama dengan 

kerjasama di seluruh sektor swasta telah 
pastinya mengadopsi kata-kata dari 
visioner, Sardar Patel “Air yang sedikit 
cenderung menjadi genangan dan tidak 
akan berguna, tetapi jika ia disatukan 
bersama untuk membentuk sebuah 
danau besar, maka akan menjadikan 
suasana lebih sejuk dan memberi man-
faat universal yang besar.”

kiri: Sebagai bagian dari 
peringatan yang diserukan 
oleh Perdana Menteri India, 
Narendra Modi untuk 
menunjukkan solidaritas, 
sebuah hotel menghidupkan 
lampu-lampu yang 
membentuk kata ‘Hope’di 
Pune, Maharashtra 

bawah: Sebuah drone yang 
digunakan oleh polisi untuk 
memantau kegiatan orang-
orang dan menyebarkan 
pengumuman kesadaran 
selama karantina wilayah 
nasional yang diberlakukan 
pemerintah

Vinayak Surya Swami merupakan jurnalis yang 
berbasis di Delhi. Ia memegang gelar sarjana teknik 
mesin dan pernah bekerja sebagai magang sebagai 
Pembuat Kapal bersama Angkatan Laut India. 

Seorang penulis paruh waktu sejak masa remajanya, he beralih ke 
jurnalisme demi kesenangannya dalam menulis dan travelling.
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di masa kontemporer ini, dengan gaya hidup yang serba cepat dan pendekatan modern terhadap 
taktik penyembuhan, kita kerapkali membiarkan serangan mikro masuk ke sistem kekebalan 

tubuh kita tanpa memberi waktu bagi tubuh kita untuk mengatasinya. inilah bagaimana praktik-
praktik yoga yang kuno namun sederhana ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh kita, menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih banyak lagi

Kekebalan
cara alami

oleh dr rAghAVendrA rAo
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Tubuh manusia sebagian 
besar adalah entitas 
yang dapat mengatur, 
melestarikan, 
memperbaiki dan 

memelihara diri sendiri. Alam 
telah merancang tubuh manusia 
dengan kemampuan bawaan untuk 
menyembuhkan dan asalkan hukum 
penyembuhan alami diizinkan untuk 
beroperasi, kesehatan kita secara 
keseluruhan, sebuah hasil alami 
dari seluruh pertemuan yang kita 
miliki dalam hidup ini. Kemampuan 
penyembuhan yang kita miliki ini 
disebut dengan vitalitas dan imunitas. 
Tubuh kita memiliki sistem yang 
mandiri untuk melindungi jaringan-
jaringan tubuh dari serangan bakteri, 
virus, protein berbahaya dan stres 
oksidatif melalui interaksi sistem 
saraf, endokrin dan imunitas. Di 
zaman ini, sistem-sistem kesehatan 
kini terus ditantang oleh gaya 
hidup buru-buru, stres, kebiasaan 

makan tidak sehat dan paparan 
patogen. Yoga asana dan pranayama 
dipercaya dapat mengurangi stres 
dan meningkatkan respons kekebalan 
tubuh untuk melawan infeksi dan 
alergi. Praktik-praktik yoga telah 
dikenal mampu meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. 

yoga dan imunitas
Yoga dapat membantu memodulasi 
respons imunitas dengan cara 

Shatkriyas merupakan teknik pembersihan dalam yoga yang 
digunakan untuk membersihkan organ dan sistem internal tubuh. 

pembersihan kriya ini mengaktivasi, merevitalisasi organ dan 
mengembangkan kesadaran internal mendalam

Perdana Menteri India 
bergabung dengan 
ribuan demonstrasi yoga 
massal pada Hari Yoga 
Internasional (21 Juni) di 
Chandirgarh
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Nadi Shodhana 
Pranayama 

(alternate nostril 
breathing)

yang tepat. Berbagai studi telah 
mengungkapkan bahwa yoga dapat 
meningkatkan sistem kekebalan 
tubuh di sebuah populasi selama 
epidemi influenza. Yoga merupakan 
sistem kehidupan holistik, yang 
memiliki akar dalam tradisi-
tradisi dan budaya India. Yoga 
adalah sebuah disiplin ilmu dalam 
mengembangkan kekuatan bawaan 
seseorang secara seimbang. Kini, 
yoga dipraktikkan sebagai sebuah 
bagian dari gaya hidup yang sehat. 
Yoga kini juga terkenal secara global 

karena nilai-nilai spiritual, kebaikan 
terapi, peran dalam mencegah 
penyakit, promosi kesehatan dan 
manajemen gangguan terkait gaya 
hidup yang ada padanya. Salah 
satu mode latihan yoga yang 
paling bermanfaat dan populer 
yang memberikan manfaat dari 
Asana, Pranayama dan Mudras 
sekaligus adalah Surya Namaskar. 
Yoga ini terdiri dari serangkaian 
dua belas postur yang dilakukan 
pada pagi hari menghadap sinar 
matahari yang terbit. Praktik rutin 

The main characteristic 
feature of nadi Shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril 
and exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. Di masa sekarang ini, menggabungkan praktik seperti yoga dan meditasi di rutinitas kita sehari-hari dapat membantu 
mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat, holistik dan lebih sadar
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dari yoga ini makan memberi 
energi ke seluruh sistem tubuh 
dan memastikan keselarasan yang 
sempurna di antaranya. Yoga ini 
akan membuat tubuh menjadi lebih 
fleksibel dan mampu meningkatkan 
imunitas. 

Tubuh kita memiliki serangkaian 
tanggapan kekebalan sendiri, yang 
paling umum adalah peradangan. 
Sebuah cara pencegahan yang 
alami yang sering membantu dalam 
penyembuhan luka dan infeksi, 
peradangan seringkali menjadi parah 
jika di bawah tekanan psikologis 
dan fisik yang sering, sehingga 
melemahkan sistem kekebalan 
tubuh kita. Kebanyakan asana 

melibatkan perenggangan sistematis 
yang mengurangi peradangan 
dan meningkatkan fleksibilitas. 
Kemampuan peningkatan sistem 
kekebalan dari bahkan praktik-
praktik dasar yoga juga disebutkan 
pada sebuah penelitian baru 
yang diterbitkan di Journal of 
Behaviourale4 Medicine and The 
Harvard Medical School Guide to 
Yoga: 8 Weeks to Strengh, Awareness 
and Flexibility.

mEmBErsihkan dEngan 
kriyas
Teknik-teknik pembersihan yang 
disebut kriyas juga dapat membantu 
menghilangkan kelebihan lendir 

Benefits of 
Pranayama

•	 The main purpose of the 
Pranayama is to purify 
the principle channels 
of carrying energy, thus 
nourishing the whole body.

•	 Induces tranquillity 
and helps to improve 
concentration.

•	 Increases vitality and 
lowers the level of stress 
and anxiety. Alleviates 
cough disorders.

•	 It calms the mind, 
improves focus and 
concentration and useful 
in strengthening the 
immune system.

Meditasi merupakan bagian yang integral dari praktik yoga dan 
sangat bermanfaat bagi pertumbuhan psikologi dan spiritual

Orang-orang bermeditasi dalam posisi teratai di sebuah pantai saat matahari terbenam
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dan mengembalikan kekebalan 
mukosa. Shatkriyas merupakan 
teknik pembersihan dalam yoga yang 
digunakan untuk membersihkan 
organ dan sistem internal 
tubuh. Yoga ini memungkinkan 
proses detoksifikasi dan untuk 
membersihkan, mengaktifkan 
dan merevitalisasi organ untuk 
mengembangkan sebuah kesadaran 
internal yang mendalam.
Pranayama adalah konstituen 
keempat dari yoga Ashtanga, yang 
berkaitan dengan regulasi Prana 

dan energi, yang diterjemahkan 
secara kasar sebagai nafas. Yoga 
ini melibatkan praktik yang dapat 
membantu mengatur energi-
energi yang penting melalui 
pengaturan pernapasan. Tujuan 
utama dari Pranayama adalah 
untuk mendapatkan kendali 
terhadap sistem saraf otonom dan 
dengannnya mampu mempengaruhi 
fungsi mental. 
 
mEditasi kEBugaran
Proses menjaga perhatian seseorang 

Paparan terhadap 
patogen dapat membantu 
membangun sistem 
kekebalan adaptif, 
yang mampu bertahan 
dari paparan yang 
terkadang bisa berakibat 
fatal. Penelitian telah 
menunjukkan bahwa 
ada heterogenitas dalam 
kerentanan terhadap infeksi 
selama epidemi flu. Stres 
psikologi, kebugaran dan 
kegiatan fisik, nutrisi, tidur, 
kondisi komorbiditas dan 
gaya hidup memainkan 
peran yang vital dalam 
membentuk respons imun 
kita. Semakin banyak 
bukti mengidentifikasi 
stres sebagai cofaktor 
dalam kerentanan 
dan akibat utama dari 
penyakit menular. Stres 
meningkatkan hormon 
stres yang meredam 
respons imun dan juga 
mengurangi kemampuan 
dari sel untuk memperbaiki 
kerusakan yang disebabkan 
oleh infeksi.

Memahami 
sistem kekebalan 
tubuh

Postur-postur dari 
Surya Namaskar dapat 

membantu meningkatkan 
sirkulasi, fleksibilitas dan 
mengurangi peradangan 

mana pun di badan
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agar tetap fokus dengan konsentrasi 
berkelanjutan pada suatu objek kenal 
dengan nama meditasi. Meditasi 
merupakan sebuah bagian paling 
penting dari seluruh praktik yoga 
dan sangat bermanfaat dari segi 
pertumbuhan psikologi dan spiritual. 
Selama bertahun-tahun, manfaat 
penghilang stres dari meditasi rutin 
telah dikenal mampu mencapai 
rasa tenang yang memiliki dampak 
positif terhadap kesehatan seseorang 
dan mempromosikan gaya hidup 
yang sehat.

Meditasi telah dikenal sangat 
bermanfaat ketika mengatasi 
kecanduan obat penenang, 

mengurangi tekanan darah 
tinggi, insomnia, sakit kepala 
setengah, depresi, cemas dan 
penyakit psikosomatik lainnya. 
Meditasi dapat menyeimbangkan 
pikiran, meningkatkan kesadaran, 
konsentrasi dan kekuatan diri 

sekaligus meningkatkan memori 
dan kewaspadaan. Meditasi adalah 
sebuah alat yang efektif untuk 
melakukan revitalisasi pikiran, tubuh 
dan jiwa, dan bahkan membantu 
dalam mengatasi situasi stres dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Dr Raghavendra Rao M, BNYS, PhD 
adalah Direktur, Dewan Pusat Penelitian 
Yoga dan Naturopati (CCRYN), di 
bawah Kementerian AYUSH, Delhi. Ia 
telah menyelesaikan beberapa proyek 

penelitian tentang kegunaan penggunaan intervensi 
yoga dan naturopati.

Yoga asana dan pranayama mengurangi 
stres dan meningkatkan respons imun 

tubuh untuk melawan infeksi dan alergi

Salah satu postur 
dari Virbhadrasana 
atau pose Prajurit. 

Postur ini dapat 
dipraktikkan kapan 
saja sepanjang hari

Dengan masukan dari Dr Rajeev Rastogi, Direktur 
Asisten, Dewan Pusat Penelitian Yoga dan Naturopati
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dari yoga dan ayurdeva hingga Vastu Shastra dan berbagai filosofi dari ahimsas, 
pengetahuan dari india kuno ini telah mempengaruhi cara hidup modern di india 
sejak dahulu kala. Berikut adalah beberapa aspek dari masa lalu yang dapat diikuti 
saat ini untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang, sadar dan sehat

tradisi
berakar Dalam

oleh gitA hAri

Namaste atau cara 
menyapa tradisional 

India dengan 
tangan terlipat dan 

membungkukkan kepala 
mampu memastikan 

sebuah ikatan yang kuat 
dan langgeng
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Perdana Menteri 
Irlandia, Leo Varadkar 
(kiri) dan Presiden AS, 
Donald Trump saling 
bersapa satu sama 
lain dengan isyarat 
Namaste

Tepat setelah Presiden 
AS, Donald Trump 
kembali ke Amerika 
setelah mengunjungi 
India, ia mengejutkan 

dunia dengan mengumumkan 
bahwa cara sapaan India dengan 
tangan terlipat sangat ideal untuk 
menjaga pembatasan sosial dan 
akan menegah penyebaran virus 
COVID-19. Kata namaste (atau 
namaskar), adalah sebuah bentuk 
dari salam tradisional dan telah di 
sebut beberapa kali dalam naskah 
Hindu, termasuk Rig Veda. Veda 
ini mengatakan bahwa “namaha” 
atau tindakan membungkuk 
kepada Tuhan atau pencipta dapat 
menghilangkan semua ego. Para ahli 
telah mengatakan bahwa ketika kita 
melipat tangan kita dalam posisi 
namaskar, berbagai titik tekanan 
dalam telapak tangan dan jari-jari 
kita, yang terhubung ke mata, telinga 
dan otak, ditekan, yang membantu 
kita untuk mengingat orang yang 
baru kita temui dalam jangka waktu 
yang lama.
Tidak hanya namaste, saat ini, 
beberapa filosofi dari sistem penilaian 
India kuno, yang para sesepuh kita 
sering praktikkan dan menganjurkan 

praktik kuno dari Vastu Shastra merupakan sebuah studi arah yang 
sistematik dan tepat untuk menghasilkan getaran-getaran yang 

positif serta rasa bugar di sekitar lingkungan seseorang

kita untuk mengikutinya, terlihat 
sangat relevan. Sementara fokusnya 
juga terletak pada latihan pernapasan 
tradisional yang juga merupakan 
bagian dari yoga, para praktisi medis 
di seluruh dunia sangat menyarankan 
praktik pernapasan terkontrol untuk 
memperkuat sistem pernapasan kita. 
 
ritual kEBErsihan
Contoh lainnya yang muncul adalah 
saran umum untuk mencuci tangan 
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dan kaki segera setelah masuk ke 
rumah. Pada beberapa rumah, sepatu 
akan dilepas di luar pintu masuk dan 
tangan dan kaki akan dicuci di sana. 
Bahkan ketika kembali ke rumah 
setelah sebuah upacara pemakaman, 
para sesepuh kita seringkali menyuruh 
kita untuk tidak menyentuh apa pun 
sebelum melakukan mandi lengkap.

Ini merupakan kebiasaan kuno 
India bagi orang-orang yang kembali 
ke rumah dari luar, untuk mencuci 
tangan dan kaki mereka sebelum 
masuk ke rumah. Di desa-desa India, 
pintu masuk ke setiap rumah memiliki 
area kecil yang dilengkapi dengan 
keran atau wadah yang dipenuhi 
dengan air di mana seseorang 

dapat membersihkan diri. 
Tujuan logis dibalik ini dapat 
diaplikasikan di zaman ini 
juga – kita mungkin telah 
melewati daerah yang kotor 
dan tidak higienis, bertemu 
banyak orang asing atau 
menghadiri kremasi (mikroba 

Rumah-rumah desa dari 
Jaisalmer di Rajasthan 
dicat dengan cat yang 

dibuat dengan jeruk nipis; 
di Sohra, Meghalaya, 

dibuat dengan bambu, 
di Munnar, Kerala, dibuat 

dengan tanak liat, dan 
di Dalhousie, Himachal 
Pradesh, menggunakan 

batu dan lumpur

Orang suci Hindu, patanjali mempercayai 
bahwa menguasai ahimsa mampu menjinakkan 
binatang liar dan bahkan membuat binantang 

buat menjadi tidak berbahaya 
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Vastu Shastra 
mengikuti 
penempatan elemen 
untuk mewujudkan 
keseimbangan alami

dari tubuh yang membusuk mungkin 
terdapat di udara) dan kuman-
kuman mungkin telah memasuki 
tubuh kita melalui tangan dan 
kaki kita. Mandi dan mencuci 
pakaian dapat memastikan bahwa 
kita akan senantiasa bersih dan 
mencegah mikroba menyebar di 
lingkungan kita. 

Sebagian besar dari evaluasi 
periode inkubasi bagi beberapa 
infeksi bakteri dan infeksi virus 
berkisar dari satu hingga 14 hari. 
Periode inkubasi ini sebenarnya 
adalah waktu dari mulai terinfeksi 
dan mulai memiliki indikasi sindrom. 

Tidak mengherankan kalau nenek 
moyang kita mengambil tindakan 
pencegahan dalam jumlah hari yang 
tepat. Di kalangan umat Hindu, 10 
hari periode isolasi dulunya pernah 
sangat ketat diterapkan di rumah 
yang anggota keluarganya baru 
saja meninggal dunia. Periode ini 
seringkali disebut sebagai waktu 
ketika jiwa orang yang meninggal 
pada akhirnya pergi dari dunia. Dari 
sudut pandang kedokteran modern, 
hal ini dapat dipandang sebagai 
sebuah periode perlindungan bagi 
orang lain untuk memeriksa apakah 
penyakit-penyakit menular atau 

•	 Using fingers 
establishes a link 
between the mind and 
body; it stimulates 
the sensory organs 
which hold the 
consciousness in 
balance.

•	 Sattvik (pure and 
natural) diet consists 
of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, 
nuts, seeds and milk 
products. It cleanses 
our body of toxins. 
Likewise observing 
fast regularly cleanses 
our system.

•	 The last meal of the 
day should be had 
before the sun goes 
down to prevent 
indigestion and 
adverse effects on 
sleep. 

•	 It is advisable not 
to drink or have 
food while standing 
as it unsettles the 
equilibrium of fluids in 
the body. 

•	 Our predecessors 
cooked in earthen 
vessels like clay pots 
which added calcium, 
iron, and other 
minerals to food. 

Traditional 
eating habits

periode berkabung selama 13 hari setelah upacara pemakaman mampu 
memastikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit menular atau 

mikroba yang ada dan karena proses ini, dapat dihilangkan



Kamper yang digunakan dalam 
ritual aarti diketahui sarat akan 
khasiat-khasiat penyembuhan 

seperti menghilangkan rasa 
sakit dan mengurangi rasa gatal. 

Kamper juga mampu memurnikan 
udara, menghidupnya dapat 

memberikan banyak manfaat 
kesehatan.

Lonceng kuil yang 
berdering. Rasio dari elemen 
metal dalam bel mampu 
menghasilkan desibel yang 
mampu mewujudkan rasa 
harmoni di bagian kiri dan 
kanan otak kita.

Dianjurkan untuk 
menghabiskan waktu 

duduk di kuil karena 
vastu dari sebuah kuil 
mampu menciptakan 

energi positif dan rasa 
tenang dalam pikiran.

Abu suci atau bhasma 
mengandung nilai-nilai 

pengobatan. Abu ini meresap 
dalam kelembaban tubuh dan 

menjaga tubuh tetap sejuk 
sementara juga menghilangkan 
rasa sakit kepala dengan cepat.

Sambil berdoa

Titik rentan antara alis adalah 
asal-usul energi melalui 
gelombang elektromagnetik. 
Pasta cendana yang 
ditawarkan di kuil-kuil (sebagai 
tanda sakral di kepala) mampu 
menyejukkan dahi dan 
mencegah hilangnya energi.
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mikroba yang ada telah dieliminasi. 
Saat ini, batasan waktu seringkali 
memaksa kita untuk menyerahkan 
praktik yang telah lahir dari proses 
pemikiran yang mendalam dan 
ilmiah ini.  
 
makan yang tEPat
Jika para vegetarian sangat banyak 
ditemukan di India, hal ini dapat 
dikaitkan dengan ahimsa atau inisiatif 
tanpa kekerasan – pola pikir untuk 
tidak membahayakan makhluk 
hidup mana pun. Orang bijak Hindu, 
Patanjali mengatakan dalam Yoga 
Sutranya, yang disusun pada tahun 
400 M, bahwa memahami ahimsa 
dapat menjinakkan hewan liar 
dan membuat hewan-hewan yang 
ganas menjadi tidak berbahaya. Ia 
mengatakan bahwa hal ini merupakan 
pendekatan yang baik terhadap sikap 
belas kasih universal yang sangat 
dibutuhkan. 

Para sesepuh dari suku Apatani di Arunachal Pradesh telah membuat 
panggung-panggung dari bambu yang digunakan untuk membersihkan 
diri pada pagi hari dan sebelum masuk rumah
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Praktik-Praktik yang 
hiduP
Filosofi kuno lainnya adalah 
Vastu Shastra – sebuah studi arah 
yang sistematis dan tepat untuk 
menghasilkan getaran positif dan rasa 
bugar dalam area hidup seseorang dan 
sekelilingnya. Hal ini berkaitan dengan 
konsep menyeimbangkan lima elemen 
alam – udara, air, api, tanah dan ruang 
– untuk mewujudkan keseimbangan, 
akan keuntungan maksimal. Sebagai 
contoh, arah paling ideal bagi para 
koki ketika memasak seharusnya ada 
di arah timur untuk memungkinkan 
sinar UV pagi matahari 
menghancurkan mikroorganisme yang 
berbahaya pada makanan.

Sementara di zaman ini kita 
menganut nilai-nilai kehidupan 
modern dan kontemporer, 

keingintahuan kita telah membantu 
kita untuk menemukan logika 
yang cerdas dan sederhana dibalik 
banyak praktik-praktik tradisional 
yang hingga baru-baru ini, hanya 
dianggap memiliki makna keagamaan 
saja. Penting untuk diingat untuk 
memasukkan kebiasaan-kebiasaan 
tradisional ini dalam rutinitas sehari-
hari kita sebagaimana kebiasaan-
kebiasaan ini berakar dalam nilai-nilai 
ilmiah dan logis yang mempromosikan 
gaya hidup yang lebih sehat 
dan holistik.

Searah jarum jam dari kiri 
atas: Di seluruh India, rumah-

rumah secara tradisional 
memiliki keran atau wadah 

untuk membersihkan diri di 
pintu masuk sebelum masuk 
ke rumah; Anak-anak bersuci 

sebelum memasuki masjid; 
Kegiatan melukis mengajak 

para pengunjung untuk 
menanggalkan alas kaki di 

luar kuil

Gita Hari mengkuratori kuliner Sattvik yang 
sehat untuk hotel-hotel premium. Resep-
resepnya telah ditampilkan di kolom-kolom 
surat kabar yang terkemuka. Menjadi 

penerima Penghargaan Pencapaian Wanita, Hari telah 
mengkonseptualisasi, menaskahkan dan menyelenggarakan 
berbagai pertunjukan di televisi dan juga platform digital. 
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Tambahan buket rempah-rempah pada masakan tradisional India adalah apa yang membuatnya menjadi salah satu solusi diet paling sehat di dunia

Sejak dahulu kala, rempah-rempah dan bumbu-bumbu tradisional telah 
memainkan peran penting sebagai pendorong sistem kekebalan tubuh pada 
masakan-masakan india. Mari kita lihat bagaimana bahan-bahan ini tidak 
hanya menggugah selera makanan sehari-hari, tetapi juga menyehatkan

imunitasmu
PErSIAPkAn SISTEM

oleh gitA hAri
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atas: Gula merah yang kaya akan antioksidan, mampu membantu sistem pencernaan dan 
dikenal mampu membersihkan hati; bawah: Sebuah thepla (roti pipih) yang dibuat dengan daun 
fenugreek, yang dikenal mampu menyerap gula dan mengurangi kondisi kolesterol yang buruk

Menurut naskah-
naskah kuno 
India, aushadham 
ucchyathe sarvam, 
yang memiliki arti 

makanan adalah obat dan penyembuh 
yang mutlak. Secara tradisional, 
pada kuliner India, sayur-sayuran 
serta rempah-rempah digunakan 
dalam hidangan sesuai dengan 
keuntungan-keuntungan nutrisi 
masing-masing dan kemampuan 
dari masakan-masakan 
ini untuk memperkuat 
sistem kekebalan tubuh 
kita, yang nantinya 
dapat melindungi 
kita dari penyakit dan 
infeksi. Alasan mengapa 
campuran rempah-
rempah yang seimbang 
sangat disarankan untuk dimasukkan 
ke dalam makanan harian kita untuk 
memberikan dorongan rutin terhadap 
sistem kekebalan tubuh kita. Rempah-
rempah seperti kunyit, cengkeh, kayu 
manis, biji karom, jahe dan bawang 
putih diketahui memiliki sejumlah 
besar khasiat yang bermanfaat. 
Tumbuh-tumbuhan seperti mint, tulsi, 
(Holy Basil), dan daun-daun pohon 
Mimba dan kelor dikatakan memiliki 
beberapa manfaat kesehatan. 

Sebagai contoh, kunyit – rempah 
yang paling umum di seluruh India 
– ditambahkan hampir pada seluruh 
masakan. Rempah satu ini tidak 
hanya memberikan masakan sebuah 
warna emas yang indah tetapi juga 

di india ada banyak jenis dari ramuan dan rempah 
yang bermanfaat yang ditambahkan ke berbagai 
hidangan untuk memberikan cita rasa yang berbeda 
dan juga untuk membuatnya lebih menyehatkan
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dikenal akan sifat antiseptiknya dan 
dalam mengurangi sindrom metabolik 
yang ada. Kita kerapkali melihat ibu kita 
meminta kita untuk meminum susu 
hangat yang dicampur dengan kunyit 
untuk mengobati batuk kering, sakit 
tenggorokan dan membersihkan darah 
dari racun, dengan itu meningkatkan 
kekebalan tubuh. Saat ini, minuman ini 
tersedia di banyak kafe kelas atas dengan 
nama latte kunyit. Jahe juga memiliki 
manfaat kesehatan yang serupa.

Terdapat banyak contoh dari manfaat 
tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah 
yang ditambahkan ke dalam masalah 
yang memberikan sebuah rasa yang 
berbeda dan juga membuatnya lebih 
sehat. Contohnya, daun kelor dan 
buah-buahan (paha ayam) digunakan di 
berbagai masakan kari di seluruh wilayah 
utara India untuk membantu melawan 
serangan bakteri. Sebuah chutney daun 
nimba khusus disajikan di Maharashtra 
selama perayaan Gudi Padwa. Daun 
nimba telah terbukti menjadi ramuan 
untuk mengobati hilangnya nafsu makan, 

•	 Kuliner Sattvik, pada dasarnya, mencakup nutrisi yang 
menumbuhkan pandangan positif dalam tubuh yang sehat.

•	 Kuliner ini terdiri dari makanan murni seperti sayur-mayur, 
biji-bijian, buah-buahan dan produk-produk susu seperti 
susu, dadih, mentega putih dan ghee (mentega yang 
diklarifikasi).

•	 Jenis kuliner ini bebas dari bahan-bahan buatan dan 
difokuskan pada stamina, ketenangan dan kejernihan mental.

Kuliner Sattvik

atas: Sebuah teh yang 
dibuat dari daun fenugreek 
dikenal mampu meredakan 
anemia, hilangnya selera 
makan, demam dan bahkan 
ketombe

bawah: Sebuah makanan 
Sattvik yang terdiri dari 
keju goreng yang dimasak 
matang dengan sebuah 
lapisan dari tepung soba 
(kuttu ka aata)
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Makanan Tradisional 
India Selatan, yang 

disajikan pada daun 
pisang dikenal 

kaya akan rempah-
rempah yang mampu 
mencegah beberapa 

penyakit. 

demam dan juga meningkatkan 
kekuatan jantung. 

Menurut Dr Pooja Thacker, Kepala 
Departemen Dietetika di Rumah Sakit 
Bhatia, Mumbai, “Percobaan klinis 
dari tulsi pada manusia telah terbukti 
menjadi sebuah kombinasi unik dari 
anti-virus, anti-mikroba, anti-jamur, 
anti malaria. Tulsi dapat mengurangi 
tekanan darah tinggi, rasa nyeri 
rematik dan depresi. Tulsi mampu 
bertindak sebagai anti-epilepsi, anti-
inflamasi, pelindung hepato, anti-
ulkus, dan anti-asma.”

Asafoetida mampu meredakan 
perut kembung dan sindrom iritasi 
usus besar (IBS) sementara fenugreek 
dikenal mampu mengendalikan 
penyakit jangka lama seperti diabetes. 
Jintan dan bishop’s weed, kuliner 
ini setara dengan obat-obatan 
gangguan pencernaan modern, 
mampu membantu sistem pencernaan 
tubuh dan kelainan makan sejak lahir. 
Lada juga mampu meningkatkan 
penyerapan nutrisi-nutrisi penting dan 
meningkatkan kesehatan usus. Sebuah 
minuman lada seringkali menjadi obat 

utama di kebanyakan rumah-
rumah India untuk melawan flu. 

Hidangan khas wilayah India 
selatan seperti sambhar (kari 
lentil dengan sayur-sayuran), 
rasam (sup asam bening) dan 
bahkan hidangan kari-kari 

Kebiasaan makan makanan yang baru 
dimasak harus dibentuk untuk memungkinkan 

masuknya lebih banyak nutrisi, energi dan 
memelihara tubuh tetap sehat
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dibumbui dengan bumbu-bumbu ini.
Gujarat menemukan kenyamanan 

dalam makanan di hidangan khichdi 
– hidangan nasi dan lentil sehat yang 
dipersiapkan dengan sedikit rempat 
seperti jintan dan jahe. Khichdi 
sering dijadikan ramuan untuk 
mengobati gangguan makan dan 
digunakan untuk mengulang kembali 
sistem pencernaan dengan bahan-
bahannya yang sederhana namun 
tetap menyehatkan. Berbagai rempah 
kering dan bubuk serta ramuan 
pada hidangan tradisional Marwari 
dari Rajasthan mampu memelihara 
kekuatan fisik. Hidangan-hidangan 
ini memastikan bahwa tubuh terus 
siap dalam melawan panas di berbagai 
bagian wilayah gurun. Maharashtra 
memiliki makanan sehat yang 
bernama usal / misal, yang berbahan 
beberapa kecambah yang menjanjikan 
nutrisi yang penting seperti protein. 
Penggunaan lemon dan buah jeruk 
secara bebas, memastikan dosis 

atas: Paha ayam 
di dalam sebuah 

mangkuk sambhar 
untuk menambah 

manfaat kesehatan

bawah: Azadirachta 
indica atau daun 

nimba memiliki 
manfaat kesehatan 

banyak dan luar biasa.

Vitamin C dan pertahanan kuat 
melawan hawa panas dan lembab di 
sekitar Maharashtra.

Kuliner Punjabi juga sangat 
populer akan aroma rempah dan 
bumbunya yang memabukkan yang 
digunakan secara banyak di resepnya. 

Banyak adas, daun salam dan 
kunyit dapat ditemukan di hidangan-
hidangan dari Kashmir. Dr Thacker 
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menyoroti beberapa manfaat dari 
kunyit, “Kunyit mampu membantu 
mengekang asma dengan mengurangi 
peradangan. Berbagai tes telah 
membuktikan bahwa kunyit dapat 
mengurangi racun dan secara cepat 
meredakan asma.” Hidangan domba 
yang khas, rogan josh dengan dadih 
dan berbagai jenis rempah-rempah 
adalah berbagai kelezatan rendah 
kolesterol yang sehat. 

Merangkul kesadaran saat 
makan dan makanan segar yang 
dimasak di rumah dapat membantu 
Anda menghilangkan stres, 
ketidaknyamanan dan depresi. Para ahli 
mengatakan bahwa waktu pencernaan 
makanan yang terbaik adalah ketika 
makanan selesai dimasak selama empat 
dan lima jam.

Menarik bahwa bahkan hingga hari 
ini, konsep kuno dari makanan Sattvik 
yang seimbang, yang dimasak segar 
dengan berbagai rempah-rempah, 
dianggap sebagai salah satu yang 
paling sehat di dunia. 

Gita Hari mengkuratori kuliner Sattvik 
yang sehat untuk hotel-hotel premium. 
Resep-resepnya telah ditampilkan di 

kolom-kolom surat kabar yang terkemuka. Menjadi 
penerima Penghargaan Pencapaian Wanita, Hari telah 
mengkonseptualisasi, menaskahkan dan menyelenggarakan 
berbagai pertunjukan di televisi dan juga platform digital. 

kanan: Semangkuk rabri, 
sebuah hidangan pencuci 

mulut, yang dinikmati di 
seluruh negeri, seringkali 

dihias dengan benang-
benang kunyit.

bawah: Sebuah kari ikan 
tradisional dalam saus 
mustard. Biji mustard 

dikenal akan manfaat anti-
inflamasinya yang tinggi
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Sebuah ruang megah 
di Jaisalmer, Rajasthan, 
dengan sebuah papan 

permainan kuno 
Chausar

dari permainan papan yang mempertajam kecakapan strategi otak, hingga yang 
mengasah memori, permainan-permainan tradisional india tidak hanya untuk hal 
kesenangan semata. abishek dubey melihat beberapa permainan-permainan yang 

dihidupkan kembali dalam avatar-avatar kontemporer, memikat perhatian bahkan para 
pemain zaman modern
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kisah-kisah epik kuno India 
penuh dengan berbagai 
deskripsi dari permainan 
menghibur yang menjaga 
orang-orang di zamannya 

tetap terhibur melalui tantangan yang 
fiktif namun memerlukan persiapan 
strategi. Ambil sebagai contoh, sebuah 
permainan yang disebut dengan chausar, 
yang juga disebut-sebut sebagai leluhur 
dari permainan papan yang sangat 
populer saat ini yang kita sebut Ludo. 
Dimainkan oleh empat pemain dalam 
sebuah papan yang berbentuk silang, 
permainan ini melibatkan gerakan 
strategis marker – empat dari marker ini 
dialokasikan ke setiap pemain. Permainan 
ini mendapat penyebutan bahkan pada 
kisah epik India, Mahabharata. Avatar 
modern dari permainan ini, Ludo, 
kini merupakan salah satu permainan 
yang paling dinikmati secara populer 
pada platform online bersama ribuan 

permainan yang digelar secara online. 
Para sejarawan mengatakan permainan 
dadu yang sama juga sangat populer 
selama zaman kuno India. Sisa-sisa 
dari dadu lonjong telah ditemukan di 
beberapa situs zaman Harrapan. 

Permainan populer lainnya, catur, 
dipercaya pertama kali ditemukan di 
India. Para ahli mengatakan bahwa 
permainan ini awalnya dikenal dengan 
nama ashtapada (64 persegi) dan 
permainan ini dulunya dimainkan dengan 
sebuah dadu pada papan kotak-kotak, 
tetapi bukan kotak hitam dan putih. 
Beberapa mengatakan chaturanga 
(quadripartite) merupakan permainan 
catur asli. Dalam bahasa Sanskerta, chatur 
memiliki arti empat dan anga berarti 
anggota badan, yang merupakan simbol 
dari empat cabang pasukan. Sama seperti 
pasukan di zaman dahulu, permainan ini 
menggunakan potongan-potongan yang 
berbentuk seperti gajah, kereta, kuda dan 

kiri ke kanan: 
Permainan strategi 
kuno aadu puli attam, 
dengan penanda yang 
mewakili singa dan 
kambing; Anak-anak 
laki-laki sedang 
menikmati permainan 
tradisional Gilli-danda 
di desa Turtuk, Lembah 
Nubra, Ladakh
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PErmainan-PErmainan 
tradisional india timur
bola tenga (assam) – sebuah permainan yang 
dimainkan dengan sebuah pomelo, sebuah 
buah yang disebut dengan robaabtenga

along-dolong (assam) – versi lokal dari 
jembatan London

mukna (manipur) – gulat rakyat

cheibi (manipur) – sebuah bentuk dari anggar 
kuno

gulat naga (nagaland)

achugwi Phan Sohlaimung (tripura) – gulat

Dwkhwi Sotonmung (tripura) – tarik tambang

Permainan-permainan tradisional yang kini masih 
dinikmati di seluruh India

PErmainan-
PErmainan 
tradisional yang kini 
masih dinikmati di 
sEluruh india
chaturanga (uttar Pradesh) – 
sebuah bentuk catur

lagori (Punjab) – yang juga 
dikenal sebagai tujuh batu, 
permainan ini melibatkan 
penempatan tujuh batu di atas 
satu sama lain dalam ukuran kecil

balapan unta (rajasthan)

PErmainan-PErmainan 
tradisional india 
Barat
Slingshot (maharashtra) – ketapel 
klasik atau gulel

kho kho (maharashtra) – sebuah 
permainan tag tradisional

Pagathiya (Gujarat) – permainan 
klasik jingkatPagathiya (Gujarat) – 
the classic game of hopscotch

PErmainan-PErmainan 
tradisional india sElatan
mallakhamba (tamil nadu) – permainan 
ini merupakan sebuah kombinasi dari 
senam dan yoga, di mana seorang pemain 
menampilkan keterampilan akrobat di 
tiang panjang (mallakhamba)

Sathurangam (Tamil nadu) – catur

Chinni Dandu (karnataka) – atau gilli 
danda, permainan ini mengajak pemain 
untuk memukul sebuah tongkat kecil 
dengan tongkat yang lebih besar
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tentara, dan sebagian besar dimainkan 
untuk mempertajam strategi perang.

Sebuah permainan papan 
tradisional yang sama yang mainkan 
bahkan hingga saat ini adalah kattam 
vilayattu. Sebuah variasi dari tic-tac-
toe, permainan ini dahulu dimainkan 
dengan kerang, koin dan bahkan 
batu-batu!

Permainan kartu juga sangat 
populer di India selama zaman 
pertengahan. Salah satu contohnya 
adalah ganjifa, yang sangat 
populer di kerajaan Mughal. 
Disebut dalam catatan sejarah 
yang dimulai sekitar tahun 
1300 M, kartu-kartu yang 
dilukis dengan tangan ini 
merupakan pendahulu dari 

permainan kartu zaman ini. Permainan-
permainan ini sebagian besar 
dikembangkan untuk mempertajam 
baik kemampuan otak atau pun 
keterampilan. Beberapa permainan 
lokal yang berasal dari Tamil Nadu juga 
faktanya bertujuan untuk memperkuat 
memori dan keterampilan observasi – 
pallankulli attam dan aadu puli attam 
(juga dikenal dengan nama huli gatta 
di Karnataka dan puli joodam di Andhra 
Pradesh) adalah dua diantaranya. 

Sebuah papan berskala 
besar yang digunakan 
berbagai kerajaan India 
untuk memainkan 
permainan Chausar

Berbagai kisah-kisah epik kini penuh dengan 
berbagai deskripsi dari permainan yang 
menghibur yang membuat para pahlawan mitos 
kita terhibur melalui berbagai tantangan strategi
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Seperangkat 
kartu permainan 
ganjifa berwarna 

dari abad ke 18-19

Pallankulli attam membutuhkan dua 
kolom papan dengan tujuh gelas 
dangkal dan benda yang serupa dengan 
koin (kerikil, biji-bijian atau kerang) dan 
dimainkan oleh dua atau empat pemain, 
sementara aadu puli attam menawarkan 
seperangkat peraturan yang lebih 
menarik yang melibatkan koin-koin 
yang mewakili kambing dan harimau!

Menariknya, banyak dari permainan 
kuno ini dibangkitkan kembali dalam 
platform-platform online.

 
gaya lokal
India juga merupakan tempat kelahiran 
dari beberapa permainan luar ruang, 

yang dikenal di seluruh dunia 
dengan nama-nama berbeda. 
Apa yang seluruh dunia sebut 
dengan permainan tangkap 
dan lempar, para penduduk 
dari wilayah Karbi Anglong 
dari Assam sebut dengan 
nama dhup-khel. Tetapi 

elemen penting yang membedakan 
keduanya adalah benda yang dilempar 
dan ditangkap – bola kain. Legenda 
mengatakan pada awalnya, para 
wanita dahulu membungkus kain di 
sekitar sayuran dan menggunakannya 
sebagai sebuah bola! Sudah sering 
terlihat bahwa permainan-permainan 
tradisional menggunakan bahan-bahan 
yang ditemukan secara lokal.

Contoh permainan lainnya adalah 
permainan gilli-danda, yang populer di 
seluruh wilayah pedesaan India bahkan 
hingga saat ini. Dimainkan dengan 
menggunakan dua tongkat dan sebuah 
batu atau benda bulat, permainan 

Berbagai kisah-kisah epik kini penuh dengan 
berbagai deskripsi dari permainan yang 

menghibur yang membuat para pahlawan mitos 
kita terhibur melalui berbagai tantangan strategi
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atas: Seorang 
wasit memulai 

sebuah permainan 
insuknawr di 

Mizoram. Permainan 
ini dihubung-

hubungkan dengan 
permainan tarik 

tambang modern; 
bawah: Papan untuk 

permainan asli Tamil, 
pallankulli attam Im

ag
e:

 e
as

tm
oj

o.
co

m

ini dapat dimainkan antara dua 
pemain atau lebih.

Keindahan dari olahraga 
ini adalah bahwa, meskipun 
permainan-permainan modern 
seperti sepak bola dan tinju telah 
tenar, permainan-permainan 
tradisional masih sangat intrinsik 
pada kehidupan sehari-hari di 
seluruh negara ini. Ambil sebagai 
contoh, insuknawr dari Mizoram, 
sebuah olahraga di mana para 
pemainnya mencoba untuk 
mendorong satu sama lain dengan 
menggunakan bambu atau tongkat 
kayu. Di wilayah Utara India, kami 
memiliki permainan-permainan 
tradisional seperti kushti 
(pehelwani atau gulat); surr (sebuah 
permainan tag ruang terbuka yang 
dimainkan di wilayah-wilayah 
sekitar Ayodhya di wilayah utara 
India) dan sqay (sebuah bentuk 
seni bela diri yang berasal dari 

Kashmir). Saat ini, sebagaimana kita 
memandang ke masa lalu untuk 
mencari solusi untuk masa kini, 
permainan-permainan tradisional 
tersebut dan relevansinya menjadi 
sangat penting. Organisasi-
organisasi pemerintah dan 
swasta sedang berupaya untuk 
melestarikan permainan-permainan 
ini. Sementara permainan-
permainan papan kini dihidupkan 
kembali dalam platform-platform 
digital, sekolah-sekolah kini telah 
diminta untuk melatih anak-anak 
pada permainan-permainan ruang 
terbuka kuno seperti silambam, 
mallakham dan gatka.

Abhishek Dubey merupakan seorang jurnalis 
olahraga terkemuka India, yang telah meliput 
berbagai peristiwa olahraga internasional selama 

15 tahun hingga saat ini. Ia merupakan penulis dari tiga buku 
yang telah mendapat pujian kritis dan saat ini merupakan seorang 
Penasihat Nasional di Prasar Bharati Sports, penyiar India
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Menghidupkan kembali 
warisan kerajinan tidak hanya 
tentang mempraktikkan 
bentuk seni lama. tetapi 
lebih tentang membuatnya 
relevan di masa kontemporer 
dengan kebebasan 
kreatif yang mutlak dan 
menjaga prosesnya tetap 
berkelanjutan. itulah yang 
ditawarkan beberapa mereka 
besar kepada para seniman 
dari wilayah pedesaan 
Rajasthan

untuk zaman ini
tradisi-tradisi

oleh VinAyAk SuryA SWAmi

Sebuah permadani 
dari koleksi Jaipur 
Wunderkrammer karya 
Matteo Cibic
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Tahun lalu, sebuah 
permadani berwarna-
warni yang disebut 
dengan Sawan ka Lehariya 
menjadi terkenal setelah 

memenangkan penghargaan Desain 
Produk Eropa 2019 bagi Desain 
Seniman Original yang bergengsi. 
Penghargaan, yang mengakui berbagai 
percobaan desain unik dari seluruh 
dunia ini, dimenagkan oleh Parvati 
dan Bhagchand dari desa Kekri 
dekat Jaipur. Merupakan anggota 
dari komunitas penenun permadani 
tangan tradisional, kedua seniman ini 
menciptakan permadani megah yang 

terinspirasi dari alam di sekitar tempat 
tinggal terpencil mereka. Pasangan 
tersebut mengatakan bahwa hal ini 
merupakan kali pertama mereka 
diberikan kebebasan kreativitas 
mutlak dan telah menerima begitu 
banyak pujian atas desain yang mereka 
ciptakan telah terus memberikan 
mereka keberanian.

Mereka merupakan anggota 
dari komunitas penenun yang 
didukung oleh Jaipur Rugs India (JRI), 
sebuah merek yang telah berumur 
empat dekade yang identik dengan 
pelestarian tradisi tekstil kuno di India.

Kelompok lainnya yang bekerja 

Pusat-Pusat 
(kEunggulan) ini 
akan mEmBErikan 
dorongan 
tErhadaP sEktor-
sEktor yang 
BErkaitan dEngan 
tEkstil dan 
kEraJinan tangan 
dan BErkontriBusi 
tErhadaP 
kEmakmuran 
india.

narendra modi
Perdana Menteri India

krEatiVitas 
mEruPakan Jiwa 
kami, motiF Bukan 
tEntang mEmBuat 
PErmadani 
sEBanyak 
mungkin, tEtaPi 
sElalu tEntang 
mEnciPtakan 
sEsuatu yang 
tidak daPat 
diBuat kEmBali. 
ini adalah dEsain 
dan krEatiVitas 
saya, alat tEnun 
tidak akan Bisa 
mEnciPtakan hal 
sEPErti ini

bhagchand
Penenun permadani dari Rajasthan

The Sawan Ka Lehariya bersama desainer-desainernya, Bhagchand dan Parvati. Permadani ini 
memenangkan medali Perunggu pada penganugerahan penghargaan Desain Produk Eropa
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dalam menjaga tradisi-tradisi dan 
praktik-praktik artistik Rajasthan ini 
tetap hidup adalah Nila House. “Setiap 
komunitas kerajinan tradisional 
memiliki rasa bangga dan percaya 
dalam cara hidup mereka dan jika kita 
menggunakan nilai-nilai ini untuk 
segala bentuk intervensi, mereka 
akan menjadi lebih akomodatif dan 
lebih menerima perubahan,” kata Juhi 
Pandey, kepala pembangunan seniman 
di Nila house. 

mEmBuatnya mEnJadi lEBih 
mudah
Berbagai organisasi saat ini telah 
menerima pendapat bahwa 
memberikan kebebasan kreatif kepada 
para seniman akan memungkinkan 
pencapaian hasil-hasil yang unik. 
Ambil sebagai contoh karya yang 
diupayakan oleh program Doorstep 
Entrepreneurship oleh JRI yang 
mengirimkan tidak hanya bahan 
mentah, tetapi juga peralatan yang 

kiri ke kanan: Sebuah 
etalase perabotan rumah 

yang diwarnai secara 
tradisional dari Nila 

House; Sebuah permadani 
yang mengambil inspirasi 
dari topografi kota Jaipur

dEsain, warna dan dimEnsi yang sama akan mEnghasilkan dua 
Produk yang sangat BErBEda karEna Produk-Produk ini dikErJakan 
mEnggunakan tangan. PEmikiran dan PEmahaman Para PEnEnun 
sEndiri yang kEmudian tErtanam di dalam PErmadani ini. hal ini 
adalah sEsuatu yang sangat ingin saya wuJudkan. 

matteo cibic
Desainer Italia



Komunitas-komunitas pedesaan membutuhkan suara yang memahami 
mereka karena dunia luar dan organisasi eksternal saat ini sedang 
mencoba menjadi fasilitator dalam proses menghubungkan negara 

kita secara internal dan eksternal dalam proses ini

kiri ke kanan: Berbagai 
tahap produksi untuk sebuah 
permadani tenun tangan 
tradisional

Merancang sebuah 
permadani dilakukan melalui 
sebuah proses yang rumit 
dan melelahkan di rumah-
rumah wanita desa dari 
komunitas-komunitas artistik

Yayasan JRI telah berupaya 
untuk memberikan mata 
pencaharian kepada para 
wanita di desa-desa terpencil 
di seluruh Rajasthan
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diperlukan seperti alat tenun, benang 
dsb. serta mengadakan pelatihan 
kualitas bagi wanita dalam sebuah 
rumah tangga tenun hingga pintu 
rumah para seniman. Permadani yang 
telah jadi diambil dan diekspor ke 
seluruh dunia dan keuntungannya 
ditransfer secara langsung kepada 
para penenun.

Nila House mengikuti pendekatan 
dua cabang. Salah satunya 
fungsinya adalah untuk bekerja 
pada pembangunan desain dan 
produksi, mengadakan berbagai 
bisnis bagi para seniman. Kedua, 
adalah ruang pemeran di pusat Nila 
House di Jaipur, bagi para seniman 
untuk memamerkan, mempromosi, 

mempublikasi dan memperlihatkan 
karya-karya mereka.

langkah sElanJutnya
Penting untuk mengubah kerajinan 
ini sehingga ia mampu berkembang 
di zaman kontemporer ini. “Kunci 
akan pelestarian dan keberlanjutan 
dari kerajinan ini terletak pada 
penerjemahan kerajinan ini di dunia 
saat ini. Hal tersebut memerlukan 
kesabaran, pemahaman, komitmen 
dan semangat bagi baik bentuk 
tradisional serta apa yang kita dapat 
capai dari kerajinan ini hingga saat 
ini,” kata Anuradha Singh, yang 
memimpin Nila House. Adaptasinya 
juga mencakup paparan global.
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untuk menghargai kerja keras yang 
telah membuat setiap dari karya ini 
sempurna,” kata Cibic. 

Desainer pakaian mewah Inggris, 
Anna Valentine, yang bekerja 
secara luas dengan para pengrajin 
tekstil di Rajasthan, juga menjamin 
keberlanjutan. “Sebagaimana kita 
menjadi lebih sadar akan lingkungan, 
hal ini membuat kita lebih sadar 
akan apa yang kita beli dan di mana 
ia diproduksi tetapi juga berapa kali 
sepotong tekstil akan digunakan,” 
kata Valentine. Ia baru-baru ini 
berkolaborasi bersama Nila House 
pada sebuah koleksi yang bertujuan 
untuk mempertunjukkan teknik-

Matteo Cibic, seorang desainer 
terkenal Italia, berkolaborasi 
bersama JRI dalam percobaan 
desain untuk menciptakan sebuah 
koleksi dari permadani-permadani 
buatan tangan avant-garde sesuai 
dengan sensibilitas desain Eropa. 
Dinamai Jaipur Wunderkammer, 
permadani-permadani yang ditenun 
dalam gaya tradisional Rajasthan 
ini menggambarkan arsitektur dan 
tradisi wilayah asalnya. “Permadani-
permadani ini adalah karya seni. 
Saya ingin orang-orang yang melihat 
dan menggunakannya, mengerti 
sensibilitas dari suatu negeri yang 
sangat kaya. Saya ingin orang-orang 

Seorang pengrajin 
menggunakan 
sebuah alat tenun 
tangan tradisional 
untuk membuat 
permadani di 
Rajasthan

saya mEncintai kEindahan dari kEtidaksEmPurnaan kEtika sEsuatu 
diBuat dEngan tangan. contohnya, tidak ada yang tErasa lEBih 
nyaman di kulit dari kain-kain yang ditEnun dEngan tangan dari india 
yang sElalu tErasa nyaman sEiring BErgantinya zaman.

anna Valentine
Desainer Inggris
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teknik tradisional menenun tangan 
dan pewarna-pewarna nila alami 
dan diperkenalkan kepada kerajinan 
Rajasthan oleh Lady Bamford, yang 
memimpin Yayasan Lady Bamford.

mEngamBil BEntuk
Hari ini, di wilayah pedesaan 
Rajasthan, para seniman mendorong 
anak-anak mereka untuk belajar dan 
mempraktikkan kerajinan ini. 

Para seniman yang terus 
termotivasi, mata pencaharian 
yang berkelanjutan serta sistem 
dukungan inovatif yang diberikan 
oleh pemerintah memastikan bahwa 
kerajinan-kerajinan akan disebarkan 
dan dilestarikan. Berbagai inisiatif 

perusahaan dalam menjadi lebih 
bertanggung jawab secara sosial kini 
telah terdiversifikasi, inisiatif-inisiatif 
ini peduli dalam membangun ekonomi 
pedesaan. Komunitas-komunitas 
pedesaan membutuhkan suara yang 
memahami mereka karena dunia 
luar dan organisasi eksternal saat ini 
sedang mencoba menjadi fasilitator 
dalam proses menghubungkan negara 
kita secara internal dan eksternal.

kiri ke kanan: Koleksi Nila 
x Anna Valentine sedang 

dipamerkan

Benang kapas dan berbagai 
peralatan yang digunakan 

untuk membuat desain-
desain kreatif ini menjadi 

hidup pada permadani-
permadani tenunan tangan

Vinayak Surya Swami merupakan jurnalis yang 
berbasis di Delhi. Ia memegang gelar sarjana 
teknik mesin dan pernah bekerja sebagai 
magang sebagai Pembuat Kapal bersama 
Angkatan Laut India. Seorang penulis paruh 

waktu sejak masa remajanya, he beralih ke jurnalisme demi 
kesenangannya dalam menulis dan travelling.

Organisasi-organisasi india saat ini sedang berkolaborasi bersama para seniman 
di seluruh dunia akan sebuah pertukaran kreatif yang memberikan komunitas-

komunitas lokal sebuah panggung yang lebih luar untuk kerajinan ini
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teladan
tidak ada yang lebih dibutuhkan dari wanita selain keyakinan dan tekadnya sendiri untuk 

menghancurkan kaca stereotip umum terhadap mereka. dari menjelajahi sebuah bisnis 
yang secara tradisional dianggap sebagai bidangnya pria dan mengubah sebuah warisan 

koloni menjadi sebuah usaha berkelanjutan hingga mengubah cara kita memandang 
pendidikan medis di india, para wanita kini telah menghancurkan stereotip dan mengubah 

dunia menjadi lebih baik. ini lima dari pengusaha wanita sukses india

MEMIMPIn DEnGAn

oleh ShrAbASti mAllik 
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T
idak perlu diragukan 
lagi bahwa para wanita 
kontemporer India telah 
melewati metamorfosis 
untuk mengukir citra bagi 

diri mereka masing-masing, sebuah 
citra yang dilihat oleh masyarakat 
kini sebagai sebuah panutan. Perdana 
Menteri India, Narendra Modi, juga 
sangat percaya akan gagasan ini, 
mungkin mengapa mengumumkan 
pada sosial medianya yang memiliki 

jutaan pengikut tentang Hari Wanita 
(8 Maret 2020) yang didedikasikan 
kepada tujuh wanita inspiratif, 
sehingga mereka dapat menginspirasi 
negara ini dengan berbagai perjalanan 
untuk menjadi pembuat perubahan. 
Para pengusaha wanita yang tidak 
hanya merupakan model-model bisnis 
masa kini tetapi juga telah mengatasi 
beberapa masalah yang berkaitan 
dengan lingkungan, masyarakat dan 
cara hidup kita.

Perdana Menteri India, Narendra Modi dan Menteri Serikat Pembangunan Wanita dan Anak dan Tekstil, Smriti 
Irani bersama para penerima Penghargaan Nari Shakti 2020

india mEmiliki wanita-wanita BErPrEstasi yang luar Biasa di sEluruh 
wilayah nEgara ini. wanita-wanita ini tElah mElakukan PEkErJaan 
yang BEsar di BErBagai Bidang. PErJuangan dan asPirasi mErEka tElah 
mEmotiVasi Jutaan orang. ayo kita rayakan PEncaPaian wanita-wanita 
tErsEBut dan BElaJar dari mErEka. narendra modi 

Perdana Menteri India



SukSeS

IND IA  P E R S P E C T I V E S |  50  |

Di zaman revivalis tekstil, Shirin Mann 
memilih untuk berfokus pada juttis (sepatu 
bersol datar). Ia mendirikan Needledust 
pada bulan Mei 2014 dengan tujuan untuk 
menghidupkan dan memperkenalkan 
kembali juttis yang berkualitas sebagai 
sebuah pernyataan mode bagi wanita-
wanita modern.

Mann maju melawan penentang dan 
gagasan bahwa ia tidak akan mendapatkan 
pembeli karena tidak ada yang memakai 
juttis lagi saat ini. Ia pada akhirnya 

pergi mencari para seniman. “Seni 
pembuatan jutti merupakan kerajinan yang 
membutuhkan keahlian yang tinggi yang 
diturunkan dari generasi ke generasi.

Ia tidak hanya menemukan para 
seniman tetapi juga memanfaatkan 
keahlian mereka dan menggabungkan 
kecakapan dari pola-pola kerajaan kuno 
dengan sensibilitas desain inovatif dan 
pola-pola bordir.

Ia sangat bangga telah menghidupkan 
kembali sebuah seni yang telah mati dan 

kEBangkitan sEBuah kEraJinan

Beberapa desain 
dari koleksi jutti 

terbaru dari 
Needledust

Mengatasi hambatan budaya dan mendefinisikan kembali parameter dalam 
melakukan bisnis, para pengusaha wanita secara positif kini memberi dampak 

berbagai komunitas dan membawa peningkatan sosial ekonomi di india 
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PEPatah mEngatakan, wanita akan mEmEgang sEtEngah langit 
Jika ada yang mErEmEhkan sEntralitas sosial mErEka. dan 
rEalisasi ini tElah mEndorong uPaya kami mEnuJu kEsEtaraan 
gEndEr dan PEmBErdayaan wanita. 

Dr S jaishankar 
Menteri Urusan Luar Negeri India

memberikan mata pencaharian bagi para 
seniman. “Cara kita dapat memberikan rasa 
percaya diri kepada para seniman adalah 
dengan memberikan mereka pekerjaan 
tetap. Jadi, kami menampung para pembuat 
jutti serta keluarga-keluarga mereka serta 
mensponsori pendidikan untuk anak-anak 
mereka. Saya selalu merasa bahwa sebuah 
kerajinan sebagai sesuatu yang indah 
sebagaimana hal ini senantiasa menimbulkan 
rasa bangga bagi para seniman dan saya yakin 
kami bisa melakukannya.”

Shirin mann
Pendiri, needledust

Pencapaian: Menghidupkan kembali sebuah 
kerajinan tradisional yang telah mati

Searah jarum jam dari atas: Sensibilitas desain baru dan berwarna yang ditambah 
ke jutti-jutti tradisional; Shirin Mann Sangha, Pendiri dari mereka Needledust; 
Penambahan berwarna yang memberikan jutti-jutti tradisional tampilan neo-
kontemporer 
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atas: (Kiri ke Kanan) Kue jus 
Jeruk klasik dan bola-bola 
truffle cokelat Theobroma 
yang lezat

bawah: Saudara-saudara 
perempuan Kianaz (kiri) dan 
Tina Messman, pendiri-pendiri 
Theobroma

Apa yang dimulai pada bulan 
Oktober 2003 bersama empat meja 
kecil di Cursow Baug di Mumbai, 
dengan restu dari keluarga Messman, 
kini menjadi salah satu toko kue 
terkemuka di negara ini. Tetapi 
Kainaz Messman Harchandrai, wajah 
dari Theobroma Patisserie, dengan 
rendah hati menerima seluruh pujian. 
“Pujian ini harus disampaikan kepada 
orang tua saya yang memulai dan 
mengembangkan mereka kami hingga 
menjadi seperti sekarang ini. Saya 
hanya mengembangkan idenya,” 
katanya. 

Kegiatan memanggang telah 
menjadi kebiasaan keluarga 
kami turun-temurun. Ibu Kainaz 
menjalankan bisnis kecil rumahan, 
memanggang kue dan brownies dan 
membuat makanan-makanan penutup. 
Ide untuk membuat toko muncul 
ketika Harchandra baru pulih dari 
suatu cedera. “Kami memulai sebuah 

kisah suksEs india

kainaz messman-
harchandrai
Pendiri dari 
Theobroma Patisserie

Pencapaian: 
Mengubah sebuah 
bisnis keluarga kecil-
kecilannya menjadi 
salah merek toko kue 
terkenal di India

diskusi tentang memulai sebuah bisnis 
penuh waktu. Kami sepakat untuk 
menyajikan makanan yang kami sukai 
ke dalam bisnis kami,” tambahnya.

Saat ini, Theobroma telah 
membuka beberapa toko di seluruh 
negara ini. Tetapi, hal ini hanya 
tercapai setelah melewati tantangan 
yang keras. 
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Wanita India modern – 
yang sadar, berpendidikan 
dan kuat, telah secara 
sukses mendefinisikan 
kembali peran dan 
tanggung jawab mereka, 
baik itu dalam menjalankan 
posisi-posisi besar dalam 
pasukan pertahanan atau 
kontribusi terhadap PDB 
negara

Yang diperlukan bagi Deeksha Agarwal untuk 
mengukir prestasi bagi dirinya di industri wisata 
India adalah sebuah bungalow kolonial abad 
ke-19 yang bernama Cloud End di Mussoorie dan 
rasa percaya terhadap mimpinya. Berantakan dan 
terpuruk ketika ia pertama melihatnya, Agarwal 
mengubah bungalow tersebut menjadi Resort 
Cloud End Forest dan membuatnya menjadi 
salah satu akomodasi butik yang paling dicari 
di wilayah tersebut. Resort tersebut dikelilingi 
2,000 hektar hutan pohon ek dan deodar yang 
merupakan rumah bagi hampir 40 spesies flora 
dan 103 spesies fauna!

Lokasi propertinya yang terpencil 
menyebabkan tantangan dalam hal 
pemeliharaan, tetapi Agarwal mengatasi masalah 
kekurangan air melalui panen air hujan sementara 
panel-panel surya menyelesaikan masalah 
energi. Komunitas gembala lokal memberikan 
pemangkasan dan pemupukan alami terhadap 
hutan ini selama bulan-bulan musim dingin dan 
upaya-upayanya untuk membangun sebuah jalan 
raya motor membuat orang-orang menjadi lebih 
makmur dan tumbuh bersama bisnisnya.

mEnghuBungkan kEmBali dEngan akarnya 

Deeksha agarwal 
Manajer, resort Cloud 

End Forest
Pencapaian: 

Memulihkan bangunan 
warisan dan melestarikan 

lingkungan alami di 
sekelilingnya

Resort Cloud End Forest 
di antara hutan ek di 

Mussoorie 

Saudara-saudara perempuan Deeksha 
dan Divisha Agarwal, pemimpin operasi 

di Resort Cloud End
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Saat ini, apapun yang kita lakukan 
atau gunakan telah dipengaruhi 
secara digital. Tak ketinggalan, 
Savitha Kuttan, seorang konsultan 
dengan pengalaman bekerja 
di AS dan Eropa, mendirikan 
Omnicuris, Platform Edukasi Medis 
Berkelanjutan (CME) yang canggih 
yang dikembangkan untuk melayani 
hubungan di kalangan profesi medis 
negara ini di tahun 2016.

Omnicuris mencoba untuk 
mengembangkan layanan kesehatan 
di India dengan memberikan para 
praktisi medis dengan konten-
konten berbasis video yang gratis. 
Untuk mengimplementasikan 

inisiatif ini, platform ini telah 
bermitra dengan delapan 
pemerintah wilayah dan 35 asosiasi 
dan institusi medis ternama. “Saya 
melihat ada celah dalam sistem 
perawatan medis di India. Dokter-
dokter kami sering kali memiliki 
waktu atau sumber daya yang 
sedikit untuk menghadiri berbagai 
konferensi dan seminar. Platform ini 
menyatukan para ahli dan spesialis 
medis dari seluruh negeri untuk 
sebuah kumpulan pengetahuan 
dan membawa keseragaman” 
tambahnya. 

tidak ada tantangan yang tErlalu BEsar

Savitha kuttan
Pendiri, Omnicuris

Pencapaian: Pendiri 
sebuah aplikasi untuk 
membantu para dokter 
untuk meningkatkan 
pengetahuan secara 
digital 

india diakui memiliki persentasi tertinggi jumlah pilot wanita dan juga kini 
dalam memberikan kesempatan para wanita untuk menyandang peran-
peran tinggi dalam ketentaraan. negara ini kini bergerak ke arah yang tepat

Savitha Kuttan dan Priyank Jain, cofounder Omnicuris
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Menjalani sebuah pekerjaan konsultan 
di London, Khrisha Shah merasakan 
adanya kelangkaan koneksi profesional 
dan niat untuk membentuknya. Ia 
menjelaskan lubang menganga dalam 
jaringan ini kepada saudara laki-
lakinya dan co-founder Dysco, Mishal. 
Keduanya segera berupaya untuk 
menciptakan sebuah jaringan sosial di 
mana orang-orang, berbagai merek dan 
bisnis dapat menemukan, bekerja dan 
berkolaborasi satu sama lain.

“Tantangan pertamanya adalah 
untuk menemukan orang-orang yang 
tepat yang mengerti bahwa kita tidak 
mencoba untuk membangun sebuah 
portal pekerjaan tetapi sebuah platform 
gabungan untuk melayani seluruh 
kebutuhan dari seseorang yang sedang 
mencari pekerjaan dan menawarkan 
pekerjaan. Secara bertahap, kami 
akhirnya mampu merumuskan, 
merancang dan menciptakan 
komunitas ini. 

Dysco memungkinkan anggotanya 

kEButuhan zaman ini

khrisha Shah
CEO dan Co-Founder, Dysco 

Pencapaian: Menciptakan 
sebuah platform jaringan 
profesional yang inklusif

untuk mempertunjukkan karya mereka, 
memutuskan apakah mereka ingin 
dipekerjakan atau bekerja sebagai 
seorang freelancer, memanfaatkan 
sesi-sesi konsultasi untuk mengatasi 
tantangan-tantangan pekerjaan dan 
juga menghadiri acara-acara yang 
diselenggarakan. “India siap untuk 
melakukan sebuah perbaikan pada 
cara kami bekerja dan menciptakan 
jaringan. Kami membutuhkan praktik-
praktik perekrutan yang lebih inklusif 
dan beragam; lebih transparan, gaya-
gaya manajemen yang kolaboratif dan 
untuk memperluas gambaran karir. 
Networking tidak hanya lagi tentang 
memakai jas dan membagikan kartu 
nama,” Shah menyimpulkan.

Searah jarum jam dari kiri: Sebuah pertunjukan 
musik di acara Y3K: Planet Lost and Found yang 
diselenggarakan oleh Dysco di bulan Februari 2020; 
Sebuah panel diskusi di acara networking Dysco; 
Khrisha Shah, co-founder Dysco

Seorang lulusan dari Institut Komunikasi 
Masa India, ia telah bekerja dengan 
MYCityLinks, sebuah majalah dan  surat 
kabar Pioneer. Ia seorang penggemar musik, 
pencinta buku dan gemar menulis tentang 

perjalanannya, tentang musik dan subjek apapun yang 
menarik perhatiannya.
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Selama beberapa 
tahun yang 
lalu, perjalanan 
berkendara di seluruh 
India telah menjadi 
hal yang umum

telah lama diketahui bahwa dalam perincian negara kita yang luas ini 
terbentang warna-warna cerahnya yang semarak. piya Bahadur mengisahkan 
perjalanannya dari menjalani sebuah pekerjaan tetap hingga menjadi seorang 
perintis pertualangan dan bagaimana berkendara motor menjadi cara terbaik 

untuk melakukan eksplorasi mendalam di negara mana pun

SEbuAh kISAh 



kami sEdang mEngEmBangkan wilayah timur laut india sEBagai Pintu gErBang mEnuJu 
wilayah asia tEnggara. sEBuah inisiatiF yang dituJukan untuk mErEalisasikan 
kEBiJakan aksi timur india. Jalan raya india-myanmar-thailand, yaitu Jalan raya 
trilatEral akan mEmastikan konEktiVitas tanPa Batas. dEngan PEnyElEsaian Jalan 
raya ini, Bidang PErdagangan dan Pariwisata akan daPat BErkEmBang dan BErBagai 
tradisi akan diPErkuat Juga.

narendra modi
Perdana Menteri India

 |  57  | 

Apa pun keputusan 
yang kita ambil hari 
ini didasarkan pada 
kenaikan umum yang 
kita rasa akan kita 

dapat dari dunia ini. Terkadang 
kita lupa untuk memperhitungkan 
kesadaran kita dan dampaknya 
terhadap keputusan-keputusan yang 
ada padanya. Saya telah mengerti, 
khususnya setelah melakukan 
perjalanan solo ke beberapa tujuan 
yang paling indah di Asia, bahwa 

kepuasan diri saya sendiri akan selalu 
membuat saya merasa lebih baik 
tentang keputusan saya dan pada 
akhirnya, diri saya sendiri.

Jadi, ketika peluang untuk menjadi 
bagian dari ekspedisi sepeda motor 
yang terdiri dari empat wanita dari 
Hyderabad menuju  Vietnam (dan 
kembali) datang, hal ini terasa hampir 
tidak nyata. Mengunjungi negara-
negara tetangga dengan mendarat di 
bandara dan melakukan sebuah tur 
yang dipandu pastinya sangat menarik 

Sang penulis (paling 
kanan) bersama rekan-
rekan berkendaranya, 
Jai Bharathi, Shilpa 
Balakrishnan dan ASD 
Shanthi (Kiri ke Kanan) 
setibanya di kedutaan 
besar India di Hanoi, di 
ibu kota Vietnam
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jalan raya trilateral imt (inDia-
myanmar-thailanD)

Kanpur Patna

Myanmar
(NayPITaw)

Cambodia
PhNoM PENh

Thailand
MaE SoT

Moreh-Tamu

Laos
LuaNg PRaBaNg

Nagpur

Vietnam
ho ChI MINh CITy

M
ap

 n
ot

 to
 sc

al
e

The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia  

Hyderabad

rutE trilatEral :  
MoREh (INdIa)  TaMu (MyaNMaR)  KaLEMyo   NayPITaw  yaNgoN 
(MyNaMaR)  MaE SoT (ThaILaNd) (KIRa-KIRa 1,360 KM)

Jalan Raya Trilateral IMT (India-Myanmar-Thailand) yang memiliki jarak sepanjang 1,360 km ini 
merupakan sebuah inisiatif yang dimulai oleh India, Myanmar dan Thailand. Jalan raya ini terbentang 
dari Moreh di Manipur hingga Mae Sot di Thailand melewati Myanmar. Jalan raya ini juga telah 
muncul sebagai salah satu jalan saya yang paling menantang untuk ditempuh di wilayah ini. Sirkuit 
penuhnya bersama dengan jalan raya IMT berlangsung hingga Vietnam melalui Laos dan Kamboja.
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tetapi mengemudi melalui kota-kota 
dan pedesaan di pinggiran kota terasa 
jauh lebih menantang. Mengemudikan 
motor 400 cc menyusuri jalan raya, 
melewati enam negara, mencakup 
jarak sejauh 17,000 km di Jalan Raya 
India-Myanmar-Thailand yang baru 
disahkan terasa seperti sebuah 
pertualangan seumur hidup.

langkah PErtama
Sampai saat itu, perjalanan beberapa 
hari di jalan raya terbuka adalah sejauh 
apa yang saya izinkan diri saya untuk 
tempuh. Bertahun-tahun menjadi 
seorang ibu, seorang pegawai, dan 
seorang istri telah meredam jiwa saya 

yang dulu berani mengambil risiko.
Reservasi serta hambatan terus 
menghantui saya hingga tiba-tiba, 
Aditi, putri tertua saya menanyakan 
mengapa saya tidak berkemas untuk 
perjalanan ini. “Go big or go home”, 
tatapannya seolah berkata, saat ia 
menaikkan alisnya ke arahku. Saya 
tahu, saat itulah, langkah pertama 
saya akan jadi yang paling sulit, 
langkah ini sederhananya harus 
menjadi lompatan pepatah.

Kata-kata putri saya tersebut 
kembali terngiang beberapa minggu 
kemudian, ketika sedang asyik 
berkendara, kami berhenti sejenak 
di sebuah pohon pada suatu sore di 

  Beberapa biksu 
Buddha muda 

sedang bersepeda di 
wilayah Utara Laos

di asia tenggara, saya tidak bisa menahan haru akan keberanian 
dari para pendahulu kami dan mengingatkan kembali akan silsiah 

kebanggaan dari para petualang pemberani
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PErsinggahan himalaya
Seringkali perjalanan-perjalanan yang 

dikatakan paling sulit adalah yang paling 
akan terasa memuaskan – seperti perjalanan 

berbahan bakar adrenalin di sepanjang 
wilayah trans-Himalaya dan hingga ke 

jantung wilayah Himalaya ini. Melewati tidak 
kurang dari 5 lembah berbeda, bersepeda 

melintasi jalur-jalur tersulit di India adalah 
tantangan yang diperuntukkan untuk mereka 

yang memiliki hati yang lemah.

kElEzatan wilayah timur laut 
Jika Anda merencanakan perjalanan ini dengan 
baik, Anda dapat mencakup hampir seluruh 
pemandangan indah yang ditawarkan di 
wilayah ini. Dari dataran hutan Assam hingga 
jembatan-jembatan Meghalaya dan terakhir 
jalur-jalur pegunungan tinggi di Arunachal 
Pradesh, perjalanan ini sangat menjanjikan. 
Perjalanan ini paling baik direncanakan selama 
bulan-bulan Juli-Oktober.

thar yang mEnggoda
Tidak ada cara yang lebih baik untuk 

mengeksplorasi tanah Rajasthan yang megah 
dari dengan mengendarai sepeda motor yang 

membuat kita berdebar-debar. Pesona pedesaan 
yang indah ini adalah sesuatu yang Anda 

tidak ingin lewatkan jika Anda tidak melintasi 
tanah ini dengan nyaman. Dikarenakan musim 
panas yang ekstrem, perjalanan ini paling baik 

direncanakan sepanjang musim dingin di bulan-
bulan November hingga Februari. 

kEtEnangan wilayah sElatan
Salah satu dari perjalanan akhir pekan yang paling 
populer di wilayah India selatan, perjalanan 
berkendara dari Bengaluru ke Myusuru, dapat 
diperpanjang hingga mencapai Ooty dan 
Kodaikanal. Perjalanan ini akan membawa Anda 
melalui desa-desa yang tenang yang menampilkan 
inti dari pedesaan wilayah India Selatan.

Jalan raya di India
Jalan raya terbaik di negara ini

rute: Shimla-Spiti-manali-leh-
Srinagar (Sekitar 1522 km)

Srinagar

Shimla

rute: Cherapunji-Guwahati-
Tezpur-Tawang (kira-kira: 660 km)

rute: bengaluru-mysuru-ooty-
kodaikanal (kira-kira 518 km)

rute: Jaipur-bikaner-Jodhpur-
Jailsalmer (kira-kira 870 km)

Jaisalmer

Jaipur
Place nameTawang

Cherapunji

Bengaluru

Kodaikanal
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sebuah hutan murni yang gelap yang 
terletak di wilayah Arakan di wilayah 
barat Myanmar. Saat ini, di rumah, 
saya mungkin sedang menyiapkan 
makan malam di atas meja makan. 
Tetapi, di sini, di negara yang indah 
ini, saya berpikir tentang hari di mana 
saya memutuskan untuk menjadi 
bagian dari ekspedisi ini. Ketika saya 
memutuskan untuk tidak lagi merasa 
dibatasi oleh apapun – baik itu norma 
sosial, tugas serta tanggung jawab 
yang terbayangkan, kecacatan dan 
kebugaran usia, keadaan waktu ujian 
atau, yang paling buruk, rasa takut 
untuk terlihat egois.

sEBuah PErJalanan dimulaI
Perjalanan kami ini merupakan sebuah 
pengalaman – untuk pertama kalinya 
dalam hidup, saya tidak merasa 
khawatir tentang tempat tujuan saya, 
saya menyerap apa pun yang saya bisa 
dari setiap kilometer yang saya lalui 
dan bersukacita bahwa ada total jarak 

17,000 km yang harus saya tempuh.
Ketika kami berada sekitar 

2,800 km dari Hyderabad, di mana 
perjalanan kami dimulai, dan 300 km 
dari pos kecil di perbatasan India, 
Moreh – pintu gerbang menuju 
Myanmar, kami mendengar suara 
teriakan “Indoh! India!”. Sekelompok 
bocah laki-laki dan perempuan 
melambaikan tangan ke arah ke arah 
kami seolah memberi dukungan. 

Lebih Banyak 
Lagi dari India

PErsinggahan 
himalaya
•	 Pemandangan yang berubah- 

Dari lembah Chamba dan 
Kinnaur yang subur, Anda 
akan menuju gurun pasir Spiti 
yang dingin di Lahual, dan 
kemudian menuju Leh

•	 Biara-biara Buddha, Dhankar, 
Tabo (Spiti), Spituk dan Sankar 
(Leh)

•	 Taman nasional dataran tinggi 
diantaranya Lembah Pin dan 
Hemis

kElEzatan wilayah 
timur laut 
kElEzatan wilayah 
timur laut 
 
•	 Dari pendakian dataran tinggi 

yang curam yang akan membawa 
Anda ke Tawang menuju jalan 
yang licin dari hujan di sekitar 
Chera-punji, perjalanan akan 
menawarkan hal yang baru bagi 
seluruh pengendara

•	 Wilayah-wilayah yang terlindungi 
hutan seperti hutan cagar 
Cherrapunji-Mawsynram adalah 
beberapa dari pemandangan yang 
wajib dillihat

Kelompok ini di perbatasan India-Myanmar bersama para petugas Burma, sebelum menyeberang ke Myanmar

Jalur Khardung La di Ladakh merupakan sebuah bagian dari jalan 
raya bermotor tertinggi di dunia dan sebuah lambang utama dari 
perjalanan jalan raya di wilayah ini
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atas:  Piya Bahadur, bersama sang putri, Aditi. Menjadi 
bagian dari perjalanan di sepanjang wilayah Asia 
Tenggara ini telah menjadikan Bahadur menjadi seorang 
pribadi yang lebih percaya diri, pengertian dan kuat  

bawah: Sebuah sampan di Sungai Irrawaddy di 
Myanmar. Sebuah pemandangan yang tidak terlupakan 
bagi sang penulis dalam perjalanannya

Kami balas melambai. Sejak saat itu, 
kami mendengar frasa ini diucapkan 
beberapa kali saat kami melewati 
Myanmar dan berkendara ke Laos, 
Kamboja dan Vietnam. Sorak-sorai 
selalu diiringi dengan senyuman, 
tanda jempol dan banyak yang 
menunjuk ke arah sang tiga warna 
yang terpampang di jaket motor kami.

Kami melihat jejak tak terelakkan 
dari warisan bersama kita ketika 
kami melewati sungai Irrawaddy dan 
sungai Mekong. Kami merasakannya 
di monumen My Son dari kerajaan 
Champa, jauh di Vietnam. Kami 
melihatnya di situs-situs Buddha di 
Bagan. Pada kuil-kuil Hindu kuno 
di jantung wilayah Asia Tenggara 
itu, jauh dari rumah, saya tidak 
bisa menahan rasa bangga akan 
keberanian dari nenek moyang kita 
dan merasa diingatkan kembali 
bahwa kita memang berasal dari garis 

Sorotan

kEtEnangan wilayah 
sElatan
•	 Dengan jalan berliku yang mendaki 

di antara pemandangan hijau Ooty 
dan air terjun Kodaikanal yang 
indah di Tamil Nadu, perjalanan 
wilayah selatan ini sangat cocok 
untuk mengisi liburan akhir pekan.

•	 Ooty adalah sebuah resort kota di 
pegunungan Ghat Barat

•	 Monumen kuno seperti Istana 
Mysore dan Gereja St. Philomena

thar yang mEnggoda
•	 Kuliner lezat dari Rajasthan 

ini merupakan salah satu dari 
kuliner yang paling terkenal 
di negara ini. Jangan sampai 
kelewatan!

•	 Safari gurun di Jaisalmer akan 
memberimu kesempatan untuk 
berkemah di bawah bintang-
bintang dan di tengah-tengah 
bukit gurun dari gurun Thae.

•	 Beberapa benteng dan istana di 
dalam dan sekitar Jaipur, Bikaner, 
Jodhpur dan Jaisalmer
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kanan: Penduduk 
lokal di Rajasthan yang 
mengenakan gaun dan 

turban yang semarak 
sangatlah ramah, dan 
seringkali bergabung 

untuk berkendara sebentar 
bersama para pengendara 

motor ini

bawah: Hutan-hutan hijau 
Kodaikanal yang subur di 

Tamil Nadu merupakan 
bagian dari salah satu 

pemandangan yang 
dapat dinikmati dengan 

melakukan perjalanan 
berkendara di India

keturunan petualang yang gagah 
berani. 

hari Esok yang lEBih Baik
Setelah sebuah surat kabar Vietnam 
menerbitkan sebuah artikel tentang 
perjalanan kami, sebuah klub sepeda 
motor lokal datang untuk menemui 
kami di pinggiran kota dan mengantar 
kami ke kota Ho Chi Minh – kami 
tidak berbicara bahasa yang sama 
tetapi kehangatan kami tetap terasa. 
Saya merasa sangat percaya diri, 

berkendara bersama teman melalui 
negeri familiar namun tak asing.
Sangat menyenangkan untuk selalu 
mendengar dan membaca tentang 
berbagai inisiatif multilateral yang 
ditujukan untuk menjembatani 
kesenjangan dan memperpendek 
jarak antar orang dan tradisi. Tetapi, 
sebagaimana saya menelusuri jalan-
jalan ini, mata saya mengamati 
cakrawala baru ke depan, jalan basah 
di bawah roda motor saya, saya 
menyadari bahwa ini merupakan 
sebuah perjalanan di mana Anda 
bertempur melawan berbagai elemen, 
bertemu orang-orang baru dan 
bertukar cerita, menyatukan berbagai 
budaya untuk hari esok yang lebih 
baik; yang penuh dengan sikap saling 
pengertian dan kasih sayang.

Piya Bahadur merupakan penulis dari buku Road 
to Mekong, yang didasarkan pada kisah perjalanan 
berkendaranya dari Hyderabad, melalui garis pantai 
timur India dan wilayah utara India, melintasi 
Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam dan 

perjalanannya dari seorang ibu penuh waktu yang menghambatinya 
untuk menjadi wisatawan yang percaya diri.
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panggilan 
dari 

alam
terdapat 400 spesies mamalia, 

1,250 spesies burung, 460 
spesies reptil, 240 spesies 

amfibi dan 2,550 spesies ikan 
di india. Kami membawa anda 

ke beberapa area konservasi 
yang kurang dikenal di negeri 

yang terkenal tidak hanya 
akan satwa liar yang mereka 

lindungi, tetapi juga akan 
campuran habitat beragam 

yang negara ini sajikan
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Sorotan: Badak bercula 
satu, macan tutul, 
burung yang bermigrasi 
dan safari Gajah

Cara mencapai: Bandara 
terdekatnya adalah 
Saloni, 10 km dari Tezpur 
(32 km dari taman ini) di 
wilayah Sonitpur, sekitar 
140 km dari Guwahati.

TaM aN  Na SIoNaL 
oR aNg ,  a SSaM
Taman Nasional Orang (Rajiv Gandhi) 

(ONP) berlokasi di wilayah utara pinggiran 
sungai Brahmaputra di wilayah Udalguri, 

Assam. Ditetapkan sebagai Taman 
Nasional pada tahun 1999, ONP sering 

disebut Mini Kaziranga karena populasi 
besar dari badak bercula satunya yang 

menyebut wilayah ini rumahnya.

Tersebar di area seluas 78.8 km persegi, 
taman nasional ini menarik para wisatawan 
dengan keindahan alamnya yang menawan 

dan jumlah besar dari burung yang 
bermigrasi.



Potret

|  66  |IND IA  P E R S P E C T I V E S

TaM aN  Na SIoNaL 
hEMIS,  JaMMu  & 
K a ShMIR 
Didirikan pada tahun 1981, dan setelah dua 
upaya perluasan pada tahun 1988 dan 
1990, Taman Nasional Hemis, dengan total 
wilayah hampir seluar 4,400 km persegi 
merupakan taman nasional terbesar di Asia 
Selatan. Terletak di seberang Wilayah 
Teritori J&K dan Ladakh, taman ini 
menawarkan pemandangan dari hampir 
200 macan salju.

Taman ini juga merupakan rumah bagi 
1,600 populasi penduduk lokal dan Biara 
Hemis yang telah berusia 400 tahun.

Sorotan: Macan tutul salju, ibex Asia, dan 
domba Tibet. Perayaan Hemis Tsechu.

Cara mencapai: Cara termudah adalah 
melalui udara dengan Bandara Leh yang 
berlokasi 5 km dari taman ini.
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Rumah bagi banyak spesies karismatik baik besar maupun kecil, 
keanekaragaman hayati india termasuk yang terkaya di dunia

TaM aN  Na SIoNaL 
K EIBuL  L aMJao, 

MaNIPuR
Manipur adalah kesenangan 

sesungguhnya bagi pecinta flora dan 
fauna. Manipur juga merupakan rumah 
bagi taman nasional mengapung satu-

satunya di dunia! Berlokasi di Danau Loktak 
yang ikonik, KLNP, terdiri dari massa tanah 

mengambang yang dipenuhi dengan 
satwa liar yang beragam, indah dan unik.

Taman nasional ini juga menjadi rumah 
bagi rusa alip Manipur langka dan hampir 

punah, yang secara populer dikenal 
sebagai rusa menari, the Sangai

Sorotan: Padang rumput 
terapung yang dikenal 
dengan phumdis, rusa 
Sangai dan Danau Loktak

Cara mencapai: KLNP 
berlokasi sekitar 54 km jika 
ditempuh via darat dari ibu 
kota wilayah tersebut, Imphal



Potret

|  68  |IND IA  P E R S P E C T I V E S

C ag aR  aL aM 
MaC aN  TuTuL 
Ja SaI,  R aJa S ThaN
Di antara tempat wisata Udaipur dan 
Jodhpur membentang Bendungan Jawai 
yang tidak begitu terkenal, dekat dengan 
deesa Bera dan situs Perlindungan Macan 
Tutul Jawai atau Bera. Dengan 
lingkungannya yang gersang, ditambah 
sebuah waduk besar dan bukit-bukit yang 
dipenuhi gua, wilayah ini menjadi rumah 
bagi macan tutul yang ikonik penghuni 
gua-gua tersebut.

Dipercaya bahwa peluang menemukan 
macan tutul tersebut sebesar 90 persen 
pada setiap kunjungan!

Sorotan: Macan tutul penghuni gua dan 
sebuah pengalaman dari kehidupan 
pedesaan Rajasthan.

Cara mencapai: Bendungan Jawai 
berjarak lebih dari dua jam perjalanan 
dari Bandara Jodhpur (148 km) dan tiga 
jam dari Bandara Udaipur (170 km). 
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TaM aN  Na SIoNaL 
K EoL adEo 

ghaNa , 
R aJa S ThaN

Dahulu dikenal sebagai Cagar Alam Burung 
Bharatpur, Taman Nasional Keoladeo 

Ghana terletak di wilayah Bharatpur 
tepatnya di pinggiran sebelah timur 

wilayah tersebut. Didirikan pada tahun 
1982, taman in ditambahkan ke dalam Situs 

Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1985 
berkat 370 jenis burung dan hewan yang 

cagar alam ini lindungi.

Awalnya didirikan sebagai cagar alam 
permainan bagi para maharaja pada tahun 

1850-an, taman ini sekarang menjadi 
tempat berkembang biaknya burung 

bangau Siberia yang langka.

Sorotan: 
Penampakan burung 
yang langka dan safari 
jalan kaki, bersepeda 
atau mengendarai 
becak di sepanjang 
taman tersebut

Cara mencapai: 
Bandara terdekat 
adalah Agra (56 km 
jauhnya). Taman ini 
berjarak tiga jam 
perjalanan dari Jaipur 
(182 km jauhnya) via 
darat.
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TaM aN  Na SIoNaL 
LEMBah  PIN, 
hIM aChaL 
PR adE Sh
Satu-satunya taman nasional yang sejuk 
dan terletak di daratan tinggi pegunungan 
wilayah Himachal Pradesh, Taman 
Nasional Lembah Pin terletak di sub 
wilayah Spiti, Lahaul dan Spiti. Taman ini 
pertama kali didirikan pada tahun 1980-an 
dan kini mencakup total area seluas 675 km 
persegi sebagai zona inti dan 1,150 km 
sebagai zona penyangga.

Dengan kantor pusatnya yang terletak di 
desa terdekat, Kaza, taman ini merupakan 
rumah bagi 1,600 penduduk selama musim 
panas di 17 desa yang disebut dengan 
dogharies (pemukiman musim panas).

Sorotan: Biara Kungri, 
pemukiman musim panas, 
macan tutul Salju dan 
kambing hutan Himalaya.

Cara mencapai: Taman ini 
dapat dicapai via darat 
melalui Manali di musim 
panas melalui Kunzum Pass 
dan via Shimla selama 
musim dingin melalui 
Reckong Peo.
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terkenal akan perairannya yang sangat jernih, karang laut yang dalam dan 
kehidupan laut yang beragam, kesempatan untuk melakukan penyelaman laut 

kelas dunia di sekitar Kepulauan andaman

TaM aN  Na SIoNaL  L auT 
MahaTMa  g aNdhI,  K EPuL auaN 
aNdaMaN  daN  NICoB aR
Salah satu dari sedikit cagar konservasi laut di negara ini, Taman Nasional Laut 
Mahatma Gandhi (MGMNP) didirikan pada tahun 1983 guna melindungi ekosistem 
terumbu karang, bakau dan kepulauan yang ditumbuhi tanaman yang langka. 
Cagar ini mencakup area seluas 281.5 km persegi di sepanjang perairan di sekitar 
Wandor, 29 km dari Pelabuhan Blair.

Sorotan: Ekosistem 
laut yang langka, 
kesempatan 
melakukan snorkeling 
dan berperahu

Cara mencapai: Taman 
ini dapat diakses via 
darat dari Pelabuhan 
Blair, ibu kota Kepualan 
Andaman dan Nicobar.
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TaM aN 
Na SIoNaL 
LEMBah 
SILENT, 
K ER aL a
Melestarikan salah satu hutan 
hujan terakhir yang tersisa di Kerala, 
Taman Nasional Lembah Silent 
diresmikan pada tahun 1985. Hutan-
hutan di Taman Nasional Lembah 
Silent ini menyimpan beberapa dari 
ekosistem yang paling murni, unik 
dan sangat produktif di dunia. 

Area ini juga merupakan rumah bagi 
kera ekor singa yang terancam 
punah, yang juga merupakan 
spesies utama di taman ini.

Sorotan: Wisata hijau, kera 
ekor singah dan hampir 
164 jenis kupu-kupu.

Cara mencapai: Taman ini 
dapat diakses via jalan raya 
melalui Kochi (5 jam, 200 
km) atau Coimbatore di 
Tamil Nadu (2 jam, 65 km).
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KoNSERva SI 
haRIMau 
Tad oB a-

aNdhaRI, 
MahaR a ShTR a

Taman Nasional Tadoba dan Suaka 
Margasatwa Andhari bersama-sama 

membentuk Tempat Perlindungan 
Harimau Tadoba-Andhari (TATR) yang 

mencakup area seluas 625.40 km 
persegi. Dinamai dengan nama dewa 
lokal, Taru, dan sungai Andhari yang 

mengalir melalui tempat perlindungan 
harimau ini, TATR yang secara resmi 

disatukan pada tahun 1995 ini 
merupakan rumah bagi populasi 
harimau yang cukup besar, yang 

merupakan daya tarik wisata utama.

Sorotan: TATR 
merupakan salah satu 
tempat perlindungan 50 
harimau, beruang malas 
dan akomodasi yang 
ramah lingkungan.

Cara mencapai: Tempat 
perlindungan ini 
terletak tiga jam dari 
Nagpur (145 km) via 
jalan raya.
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Legenda

pendahuluan – Salah satu nama 
yang paling terkenal dalam 
literatur india, Mahawesta 

devi tidak hanya pernah 
dengan sengit menulis tentang 
kehidupan dan perjuangan dari 

berbagai komunitas suku negara 
ini tetapi juga secara aktif 

bekerja untuk kesejahteraan 
mereka, kata a Choudhury

Jawara 
suku

Seorang jawara 
dari hak-hak suku, 

Mahawesta Devi 
merupakan seorang 

peraih pencapaian 
yang ulung.
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“Saat ini benar-
benar zaman 
di mana joota 
[sepatu] adalah 
Japani [Jepang], 

patloon [celanan] adalah Englishtani 
[Inggris] dan topi [topi] adalah Roosi 
[Rusia]. Tetapi dil [hati] mereka tetap 
selalu Hindustan (India). Negaraku- 
kebanggaan, keindahan, panas, 
kelembaban, pasir dingin- sedang 
menerangi India. Negaraku.” Pidato 
penuh semangat dari ikon sastra India, 
Mahasweta Devi, dengan beberapa 
kalimat yang diambil dari lagu 
populer Hindi ‘Meera joota hai Japani’, 
membuat para penonton meneteskan 
air mata pada perayaan Pameran Buku 
Frankfurt di tahun 2006.

Dibalut sari katun sederhana, 
dengan sepasang kacamata bulat 
berbingkai dan rambut yang mulai 

memutih – Devi merupakan sosok dan 
kekuatan yang harus diperhitungkan 
dalam dunia sastra India, khususnya 
dalam bahasa ibunya, bahasa Bengali. 
Pengamatan yang tajam dan narasi 
jernih dari kehidupan-kehidupan 
dari orang-orang, terutama dari 
komunitas-komunitas suku asli negara 
ini, beberapa dekade terakhir di abad 
ke-20, disambut dengan luar baisa. 
Lahir pada tanggal 14 Januari 1926, di 
Dhaka (kini Bangladesh), ia merupakan 
jawara atas hak dan tujuan serta 
suara dari komunitas-komunitas ini. 
Apa yang membuat karya-karyanya 
menarik perhatian para pembaca 
(hingga saat ini) adalah penggunaan 
dialek suku yang ia pelajari ketika ia 
menghabiskan waktu bersama mereka 
selama penelitiannya. 

Dua dari fiksi Bengali rumit yang 
tidak terlupakan dalam genre ini 

Mahawesta Devi, seorang penulis, novelis, mantan dosen di bidang sastra Inggris, pemenang penghargaan Jnanpith 
dan Magsaysay, di kediamannya di Kolkata, Bengal Barat

saya BErPEndaPat 
Bahwa sEorang 
PEnulis krEatiF 
harus mEmiliki 
hati nurani sosial. 
saya mEmiliki 
kEwaJiBan tErhadaP 
masyarakat. 
kEwaJiBan ini adalah 
oBsEsi dan saya 
harus tErus mErasa 
BErtanggung 
JawaB untuk 
diri saya sEndiri. 
saya mEngaJukan 
PErtanyaan ini 
kEPada diri saya 
riBuan kali: aPa saya 
tElah mElakukan 
aPa yang saya harus 
lakukan?

mahasweta Devi
Penulis dan aktivis

mahashwEta dEVi 
mEnggamBarkan 
dEngan luar Biasa 
istilah kEkuatan 
PEna. dEngan 
suara BElas 
kasih, kEsEtaraan 
dan kEadilan, ia 
mEmBuat kita sEmua 
tErharu.

narendra modi 
Perdana Menteri India

(Pada kematian Devi, 28 Juli 2016)
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Legenda

adalah Aranyer Adhikar (Hak dari 
para Penduduk Hutan) dan Hajar 
Chaurasir Maa (Mother of 1084). 
Mother of 1084 berkisah tentang 
cerita pedih dari seorang ibu 
yang berduka tentang bagaimana 
dan mengapa putranya, yang 
diidentifikasi sebagai mayat nomor 
1084, terbaring tanpa nyawa di 
kamar mayat polisi. Narasi tersebut 
memiliki latar belakang Bengal 
Barat selama pemberontakan 
Naxalite tahun 1970-an yang juga 
menggerakkan sabuk suku di bagian 
tengah dan timur India. 

Mengikuti diktumnya, 
identifikasinya dengan komunitas ini 
tidak hanya terbatas pada tulisannya 
saja; ia telah memberikan dukungan 
yang aktif untuk tujuan komunitas 

suku ini. Hingga kematiannya pada 
tahun 2016 di usia 90 tahun, ia 
terus bekerja untuk orang-orang 
Purulia (Bengal Barat), di mana ia 
menjalankan pusat kesejahteraan. 

Percakapan sang penulis dengan 
masalah-masalah suku ini dimulai 
ketika ia melakukan perjalanan 
melalui wilayah Palamau di Bihar dan 
bertatap muka dengan dalamnya 
kehidupan kesukuan. Menyadari 
bagaimana mereka telah disia-
siakan dari manfaat pembangunan, 
misi Devi adalah untuk melihat 
para warga suku ini mendapatkan 
keadilan sosial.

Ciri khas tulisannya yang luar 
biasa adalah walaupun terdapat 
skenario politik yang kuat pada saat 
itu, karya-karyanya tidak bersifat 

kanan: Mahawesta 
Devi sedang menerima 
penghargaan Jnanpith 

dari Nelson Mandela pada 
tahun 1997

atas: Sebuah Google 
doodle untuk memberi 
penghormatan kepada 

Mahawesta Devi di hari 
ulang tahunnya yang ke-92 

pada tanggal 14 Juli 2018

Ia menulis novel 
pertamanya, Jhansir 

Rani (Ratu Jhansi) 
pada tahun 1956, 
ketika ia berumur 

30 tahun – Devi 
melakukan perjalanan 
ke sepanjang wilayah 

utara India dan 
mendengarkan kisah-

kisah tentang ratu yang 
diwariskan turun-

temurun.

Koleksi kisah pendek 
perdananya, Ki Basante 

Ki Sarate (Dari Musim 
Semi dan Musim 

Gugur) diterbitkan 
pada tahun 1958.

Karya Devi telah 
diterjemahkan ke 
beberapa bahasa 

regional India dan 
bahasa Internasional, 

termasuk bahasa 
Inggris, Italia dan 

Perancis.

Pendahuluan 
sastra
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atas: (Kiri ke Kanan) Para 
aktor bersama Mahawesta 

Devi di Perayaan Film Roma 
Internasional ke-5 (2010). 
Film, Gangaur, didasarkan 

pada kisah sang penulis 
tentang seorang wanita 
suku, merupakan satu-

satunya kontestan India pada 
kompetisi ini

atas: Devi menerima 
Penghargaan Ramon 

Magsaysay. Penghargaan ini 
secara internasional diakui 

sebagai Hadiah Nobelnya Asia

didaktik atau juga tidak memiliki 
ideologi dan motif yang umum yang 
menjadi ciri khas dari tulisan sastra 
pada masanya. Menenun sejarah, 
mitos dan realitas politik, ia membawa 
ikon-ikon modern India melalui narasi-
narasi suku-sukunya.

Atas kontribusinya yang luar biasa 
terhadap kekayaan sastra india, ia 
dianugerahi dengan Bharatiya Jnapith 
pada tahun 1996. Tahun berikutnya 
ia dianugerahi dengan penghargaan 

Ramon Magsaysay yang disebut-
sebut sebagai ‘Hadiah Nobel Asia’ 
atas perjuangannya yang penuh belas 
kasihan melalui seni dan aktivisme 
untuk memperjuangkan hak-hak dari 
orang-orang suku. Juga dianugerahi 
dengan penghargaan Padma 
Vibhushan, karya Devi merupakan 
dokumentasi jujur tentang masa ketika 
ia hidup, yang berpusat di sekitar 
komunitas suku. Adalah dengan 
kebajikannya, ditambah dengan 
pendapat penulis yang tajam dan 
tanpa basa-basi yang menyatu dengan 
realisme yang hampir tidak bersalah, 
karyanya terus banjir dengan pembaca 
bahkan hingga saat ini.

Mr A Choudhury merupakan seorang 
insinyur bidang Listrik dan telah bekerja 
sebagai Pelapor Umum dari sebuah 
Lokakarya UNESCO pada tahun 1988. 

Ia mengembangkan keahliannya dan telah bekerja dalam 
beberapa sketsa biografi selama bertahun-tahun. Saat ini 
bekerja sebagai Kepala Sekolah di Bihar.
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Tradisi

Budaya india adalah salah satu karakteristik yang paling dikenal bagi para 
pelancong di seluruh dunia. penulis sekaligus filantropis, Sudha Murty membagikan 

pandangannya tentang banyak atribut yang berbeda dari negara ini yang membuatnya 
lebih mudah untuk membentuk ikatan yang melampaui batas

budaya dan seni
Duta beSar

Para penari melakukan pertunjukan Bhangra (sebuah tari rakyat dari wilayah Punjab) di Walk for Reconciliation in Vancouver, Canada
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Para komuter 
melewati lukisan 
raksasa dari 
sebuah poster 
film Bollywood di 
Trafalgar Square, 
London

S
udah biasa bagi para 
wisatawan untuk 
melakukan penelitian 
terlebih dahulu tentang 
tempat wisata yang 

akan dikunjungi. Tidak hanya 
membantu para wisatawan untuk 
merencanakan perjalanan dengan 
lebih baik tetapi juga membuat 
pengalaman bepergian sekeliling 
dan menemukan tempat-tempat 
baru lebih berkesan. Bagi saya, 
kepentingan bersejarah dari sebuah 
tempat seringnya memandu 
keputusan saya untuk 
melakukan perjalanan ke sana. 
Contohnya, hobi yang saya 
kembangkan beberapa tahun 
yang lalu untuk mempelajari 
bahasa Kannada sebagaimana 
bahasa ini awalnya digunakan 

pada abad ke delapan dan sembilan 
membuat saya melakukan perjalanan 
ke wilayah-wilayah selatan India 
secara luas.  Demikian pula, setiap 
kali saya mendapatkan peluang 
untuk melakukan perjalanan ke luar 
negeri, saya mencoba meyakinkan 
diri untuk mengerti dan melakukan 
penelitian tentang mengapa tempat 
yang akan saya kunjungi itu terkenal. 
Mengikuti rejimen ini, saya berhasil 
melakukan perjalanan ke beberapa 
tempat wisata yang tidak begitu 

Sebuah pakaian sari sederhana atau 
khadi kurta dapat dengan cepat membuat 
seseorang merasa nyaman dan menujukkan 
sifat kerendahan hati dari budaya kita
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Tradisi

terkenal bagi orang India. Penelitian 
yang saya lakukan, interaksi yang 
saya nikmati dan informasi yang saya 
berhasil tukarkan adalah, jika Anda 
merenungkannya, kerangka utama 
dari hubungan orang ke orang yang 
akhirnya membawa bangsa ini lebih 
dekat satu sama lain. 

Ambil sebagai contoh, sebuah 
perjalanan yang baru-baru ini 
saya lakukan ke Israel mengikuti 
jejak dari Yesus Kristus. Tujuan 
saya adalah tidak hanya untuk 
mengeksplorasi keindahan alam 
negara tersebut tetapi juga 
mengedukasi dan menginformasikan 
diri saya tentang berbagai peristiwa 
yang terjadi ketika Kristus sendiri 
menginjakkan diri ke tanah tersebut. 
Saya mendaftarkan diri ke dalam 

pelajaran Alkitab selama tiga bulan 
sehingga saya dapat setidaknya 
lebih mengenal tentang sejarah dan 
budaya dari tempat tujuan saya ini.

Sementara mitologi, pemikiran 
religius dan filosofi India 
menemukan resonansinya secara 
internasional, apa yang sangat 
mengejutkan saya adalah popularitas 
dari budaya kontemporer India di 
dunia, bahkan di wilayah-wilayah 
terpencil, di seluruh kelompok umur. 
Sebuah sekolah musik dan tari klasik 
India di Eropa; sebuah gim yang 
penuh dengan orang Amerika yang 
berolahraga diiringi musik bhangra 
di New York; yoga yang dipraktikkan 
dari Tokyo hingga Toronto; Berbagai 
restoran India di London dan 
pencapaian tertinggi dari film-film 

Lebih dari 2,000 
penikmat film 

sedang menikmati 
penayangan perdana 

dari sebuah film yang 
dibintangi superstar 

Bollywood, Shah Rukh 
Khan di London
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Aktor Bollywood, 
Salman Khan 

mengumumkan patung 
lilinnya di Madame 

Tussauds di London.

Bollywood telah berubah dari sebuah industri film menjadi 
sebuah mitra penting dalam hal generasi bisnis

Hindi! Ke mana pun saya bepergian, 
warisan negara saya dan ciri khas 
India saya selalu menjadi paspor 
budaya saya!

Tanggapan dari masyarakat lokal 
terhadap identitas India membuat 
saya menjadi manusia yang lebih 
baik. Ketika Anda melihat masjid-
masjid indah dan kuno di Iran atau 
kuil-kuil dewa-dewa Hindu yang 
menawan di Kamboja, Anda akan 
menyadari bahwa mereka sama 
sekali tidak kalah mewah – Faktanya, 
tempat-tempat ini terlihat lebih baik 
dari yang saya temukan di negara 
saya. Tetapi hal ini tidak membuat 
saya merasa terkucil, sebaliknya 
membuka mata saya terhadap 
berbagai kemungkinan.

Pakaian sari sederhana atau khadi 
kurta dapat dengan cepat membuat 
seseorang yang Anda temui pertama 
kali merasa nyaman dan mampu 
menunjukkan sifat kerendahan hati. 

Dalam hal ini, Bollywood telah 
memainkan peran besar dalam 
menyebar nuansa budaya kami 
yang semarak ke sudut-sudut 
terjauh bumi ini. Saya ingat selama 
perjalanan saya ke sepanjang Iran, 
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atas: Warna-warni semarak 
dan dekorasi ikonik yang 
menghiasi teras dari toko 
pakaian India di London

bawah: Penulis Sudha Murty

saya berbicara kepada seorang 
pemilik toko untuk membeli naan 
segar (roti lapis tebal dan halus 
yang menyerupai pita). Ketika sang 
pemilik toko menyerahkan pesanan 
saya, ia melihat ke sari saya dan 
berkata, “Amitabh Bachchan?” Ketika 
tanggapan saya tidak menunjukkan 
antusiasmenya, ia melanjutkan, 
“Salman Khan? Shah Rukh Khan?”. 
Setelah mendengar beberapa nama 
aktor terkenal film-film Hindia, saya 
menyadari apa yang ia coba katakan. 
“Yes, I am from the same country as 
them,” jawab saya. Ia tersenyum dan 
mengatakan, “No money”. Bahkan 
ketika saya bersikeras, ia tetap 
menolak. Dalam bahasa Inggris yang 
agak berantakan, ia menjelaskan, 
“India. Bollywood. Very Nice. Good 
dance. Good dress. Iranian like!” Saya 
tidak bisa menahan senyum. 

Saya juga pernah melakukan 
perjalanan ke Bukhara, sebuah 
kota di Uzbekistan. Ketika saya 
melakukan jalan-jalan sore, samar-
samar lantunan lagu Bollywood 
yang tidak asing mengikuti saya. 
Dalam beberapa menit, saya 
sampai di sebuah restoran di dekat 
danau – Lyabi House. “Saya berasal 
dari India dan lagu ini berasal dari 

Restoran-restoran india telah menjadi tempat yang populer di 
seluruh dunia dan seringkali memiliki tema film-film Hindi
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negara saya,” kata saya kepada 
seniman tersebut ketika ia berhenti 
bernyanyi. “Hindustan?” tanyanya. 
Saya mengangguk. “Namaste!” ia 
menyapa saya dengan seringai dan 
menganggukkan kepalanya dengan 
penuh semangat, seolah-olah 
mengakui hubungan yang baru di 
antara kami berdua.   

Tetapi kemudian, Bollywood, 
dapat dianggap sebagai duta 
besar budaya paling populer India. 
Terdapat patung dari mendiang Yash 
Chopra, seorang sutradara India 
ternama, di Interlaken, Swis, dan 
sebuah poster dari aktor Shah Rukh 
Khan dan Kajol di pintu gerbang 
Gunung Titlis, di Pegunungan Alpen 
Uri. Memorabilia ini bukan hanya 
menjadi contoh dari sinema populer, 

tetapi lebih dari itu, popularitas dari 
keseluruhan budaya – ide dibalik 
film-film India, kisah-kisah dari 
negara tersebut dan cerita-cerita 
sehari-hari dari orang-orangnya. 

Sementara jejak budaya India 
dapat ditemukan di seluruh dunia, 
saya percaya bahwa setiap kali kita 
melakukan perjalanan kita juga 
menjadi duta besar dari India, yang 
bertugas menyebarkan tradisi, 
filosofi dan jiwanya. 

Mantan Ibu Negara 
AS, Michelle Obama 

bergabung dengan 
para siswa untuk 

melakukan sesi tari 
India di Ruang Makan 

Gedung Putih, 5 
November 2015

Sudha Murthy merupakan seorang pekerja 
sosial dan penulis buku yang laris. Penerima 
penghargaan Padma Shri tersebut dikenal atas 
karya filantropisnya melalui Yayasan Infosys. 

Ia juga merupakan seorang anggota dari inisiatif perawatan 
kesehatan masyarakat dari Yayasan Gates. 
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Sejak film-film Hindi mulai mendapat sambutan di kalangan massa, film-film ini 
telah terus menghasilkan komentar kritis yang tajam menyangkut tentang kinerja 
dari sisi kewanitaan dan kesetaraan gender. pandangan umum ini pada akhirnya 
telah berubah, menjadi lebih memahami dan menerima karakter-karakter wanita 
dalam peran-peran yang tidak konvensional, kata aarti Kapur Singh

depan 
WAnITA DI

beberapa dari film-film sentris wanita yang paling ikonik di bollywood: (atas): Manikarnika (2019), Neerja (2016), Mardaani (2014), The Bandit Queen (1994), Kahani (2012); 
(bawah) Lipsticks under my Burkha (2016), Lajja (2001) dan serial TV Four More Shots Please! (2019)
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Sebuah film yang menyorot 
tentang bagaimana para 
wanita di desa-desa India 
di perlakukan ketika 
mereka menuntut fasilitas 

sanitasi yang higienis. Film lainnya 
yang menyinggung tentang stigma 
seputar siklus menstruasi. One, film 
yang menggambarkan pertempuran 
dari seorang anak perempuan yang 
menjadi korban dari penyerangan 
air asam. Sebuah film di mana 
sang pemeran protagonis wanita 
mempertanyakan tentang tindakan 
kasar sang suami. Itulah beberapa 
contoh dari bagaimana industri 
film terbesar di India, Bollywood, 
menanggapi isu-isu menyangkut 
hak-hak wanita. Sementara banyak 
dari film-film ini dipimpin oleh 
protagonis wanita, beberapa 
lainnya juga menampilkan pria 
sebagai peran utama. R Balki, yang 
menjadi sutradara dari film PadMan, 
mengatakan “Telah lewat masa-

masa di mana hanya ada dua macam 
peran wanita di film-film Bollywood 
– si lemah dan penuh kasih sayang, 
dan mereka yang berkeliling 
mengacungkan senjata.”

Aktor Shabana Azmi, yang 
telah mengangkangi ranah sinema 
paralel dan arus utama sejak lama, 
melihat sebuah perbedaan mencolok 
tentang bagaimana isu-isu wanita 
di gambarkan dahulu dan kini. Ia 
mengatakan: “Ada kebutuhan akan 
kepekaan yang lazim sejak dahulu, 
tetapi kemudian para wanita hanya 
diberikan peran stereotipikal 
tradisional seperti istri yang pemaaf, 

Sinema india melayani masa, dan cara masyarakat melihat 
perubahan tentang bagaimana sinema india memberlakukan 

isu-isu wanita, dicerminkan dalam film-film kita juga

Artis Bollywood, Deepika 
Padukone memerankan 
karakter Malti, seorang 
korban penyerangan air 
asam dalam film Chapaak 
(2020) 
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ibu yang berkorban, saudara 
perempuan yang memahami, dll. 
Saya bangga telah menjadi bagian 
dari Arth, di mana kompleksitas 
dari tentang apa menjadi seorang 
wanita dieksplorasi. Tetapi pada 
umunya, hal ini sangat sedikit dan 
jarang dilakukan. Dan lihat bagaimana 
semuanya sedang berubah.”

waktu kini BEruBah
Dari film hitam putih hingga film-

film berwarna, sinema India 
telah berkembang besar dan 
demikian pula penggambaran 
wanita dan isu-isu mereka. 
Sinema India melayani massa 
dan cara masyarakat melihat 

sudut pandang yang berubah tentang 
kehidupan wanita dan berbagai 
tantangan mereka, sinema juga 
mencerminkan hal yang sama. Para 
penonton hari ini tidak semena-mena 
tentang popcorn dan cola, tetap 
film-film ini juga meninjau film secara 
mendalam.

Saat ini, peran-peran wanita 
dalam sinema India telah 
bertransformasi dalam beberapa 
hal. Feminisme tampaknya telah 

bawah (kiri ke kanan): 
Artis India, Supriya Pathak 

bersama Shabana Azmi 
di lokasi syuting La Nuit 

Bengali (Malam di Bengali)
(1988). Kedua wanita ini telah 

menjadi pelopor dalam hal 
beradaptasi pada alur cerita 
yang tidak konvensional di 

layar perak; Film-film seperti 
Pad Man membawa isu-isu 
penting seperti penyediaan 

pembalut wanita murah bagi 
para wanita pedesaan

penggambaran stereotip dari wanita, yang 
merajai film-film india hingga saat ini, telah 
menyaksikan sebuah pergeseran paradigma
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tantangan Bagi Para 
sutradara adalah dalam 
mEmErankan karaktEr 
wanita dEngan sEBuah 
idEntitas indiVidu yang 
masih mEmElihara nilai-
nilai Budaya tEtaPi tEtaP 
mEnJauh dari Praktik-
Praktik yang BErsiFat 
rEgrEsiF. kEPutusan 
Para sutradara daPat 
mEmBEntuk PErsEPsi dari 
masyarakat yang ia ingin 
gamBarkan. 

Deepika Padukone
Aktor

Film-Film sEharusnya 
lEBih BErsiFat rEsPonsiF 
tErhadaP kontEks 
di mana mErEka 
mEnEmukan karaktEr 
wanita. karaktEr-
karaktEr wanita 
harus mEmiliki agEnsi 
dan sarana untuk 
mEmBongkar Formasi 
kEkuatan yang ada.

kangana ranaut
Aktor

saya hanya BErharaP 
akan hari di mana saya 
tidak harus mEmPElaJari 
sEJarah tEntang 
karaktEr-karaktEr kuat 
ini. saya ingin mElihat 
mErEka BErsama saya, di 
dEPan saya!

Sanjay leela bhansali
Sutradara

memobilisasi media akan 
perjuangan wanita, serta juga 
menjadikan mereka subjek dari 
proses interogasi. Sejak beberapa 
tahun yang lalu, peran-peran 
wanita dalam film-film Hindi 
komersial telah berubah dan 
banyak film-film blockbuster telah 
memasukkan wanita ke dalam 
peran-peran yang penting. Tetapi 
pertanyaan terpenting adalah apa 
arti dari peran-peran ini. 

tEtaP nyata
“Sebelumnya, film-film Hindi 
menjadikan para wanita sebagai 

representasi yang tunduk pada 
nilai-nilai tradisional dan para pria 
yang mengendalikan mereka. Ini 
terbukti dalam karakterisasinya 
0 berbagai arketipe dari wanita – 
adalah dua dimensi, tidak memiliki 
substansi. Bagaimanapun, kini, 
semakin banyak wanita yang 
nyata – dari dalam diri kita. Inilah 
wanita-wanita yang memiliki 
kehidupan dengan cara mereka 
sendiri.” Tegas aktor Vidya 
Balan, yang telah berperan di 
beberapa film-film yang berfokus 
pada wanita.

Wanita kuat yang digambarkan 

Jenis sinema yang baru yang diproduksi dalam 
ranah Bollywood sedang menciptakan identitas 
wanita, yang tidak dibatasi dan hampir menjadi 

sebuah momentum

(Kiri-Kanan) Aktor Rasika Dugal, Nawazuddin Siddiqui dan sutradara Nandita Das mempersembahkan 
film mereka, Manto (yang didasarkan pada kehidupan dan masa dari penulis Saadat Hasan Manto) pada 
Perayaan Film Cannes ke-70
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Movies with women-centric storylines 
that were a success on the celluloid   

Ishqiya (2010)  
A story of how a smart woman 
manipulates two thugs

The Dirty Picture (2011) 
A biographical drama inspired by the 
life of Silk Smitha

kahaani (2012) 
The story of a pregnant woman, in 
search for her missing husband

Queen (2014) 
The journey of an Indian girl who 
rediscovers herself travelling solo

Dum Laga ke haisha (2015) 
The love story of a school dropout and 
an educated but overweight girl

Parched (2016) 
A tale of four women from Gujarat and 
their struggles with individual demons. 

Succeeding 
unconventionally

kiri: Sebuah adegan dari film, Tumhari Sulu (2017), yang dibintangi Vidya 
Balan sebagai ibu rumah tangga yang pengasih

kanan: Film karya Kangana Ranaut, Queen (2013) didasarkan pada 
perjalanan dari seorang wanita India yang independen

melakukan panggung utama. Oleh 
karenanya tercipta film seperti 
Padmaavat dan karakter seperti 
Mastani.”

Beberapa tahun yang lalu, 
beberapa karakter wanita telah 
menonjolkan diri dalam beberapa 
film seperti Queen, The Dirty 
Picture, Kahaani, Tumhari Sulu, dan 
banyak lagi. “Faktanya, perubahan 
yang kini menjadi sangat bisa 
dilihat ini telah muncul secara 
bertahap.” Kata Balan.

ProyEksi masa dEPan
Tetapi selalu ada ruang untuk 
perbaikan. Menurut aktor Kangana 
Ranaut, “sinema populer India 

di Bollywood adalah tipe-tipe wanita 
yang ada di dunia – mereka tidak 
datar sebagaimana digambarkan 
di film-film sebelumnya. Karakter-
karakternya telah menjadi lebih 
nyata. Sutradara Sanjay Leela 
Bhansali mengatakan, “Di sebuah 
negara seperti India, di mana nasib 
sebuah film diputuskan setiap hari 
Kamis dan Jumat, tidak mungkin 
untuk membuat pernyataan 
umum yang menyatakan bahwa 
gambaran wanita di Bollywood 
telah mengalami kemajuan dan 
kemunduran. Sebagai seorang 
sutradara, sosok wanita kuat telah 
membuat saya tertarik. Saya tidak 
bisa menolak permintaan untuk 
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kiri ke kanan: Sabhana Azmi, 
seorang artis yang dikenal 

telah mendefinisikan kembali 
parameter dari bioskop 

konvensional; Artis Tabu, yang 
telah memainkan peran-peran 
yang tidak konvensional yang 
menggambarkan para wanita 

yang dihadapkan pada skenario-
skenario sulit selama karir mereka; 

Para artis Bollywood telah tampil 
dalam peran-peran sentralistik 

yang penuh teka-teki dan 
memberdayakan dalam film-film 

yang mencakup berbagai genre

kerap kali menjaga risiko-risiko 
komersial seminimal mungkin. Dan 
mengadopsi sebuah pendekatan 
formula adalah cara terbaik untuk 
melakukan hal ini. Formula-formula 
atau ‘trope’ ini mencakup film-
film drama keluarga, lagu dan 
tarian, kisah-kisah cinta, akhir yang 
bahagia dan melodrama yang lebih 
besar dari kehidupan dan lain-lain. 
Masih banyak upaya yang harus 
dilakukan dalam menyeimbangkan 
representasi yang salah dari isu-isu 
wanita dan wanita itu sendiri dalam 
film-film kita.”

Apa yang menjanjikan adalah 
bahwa para penonton yang 

semakin menerima alur cerita yang 
tidak konvensional. Sebagaimana 
masyarakat terus berevolusi dan 
dengan sungguh-sungguh menerima 
kesetaraan gender, film-film Hindi 
juga bergerak maju – menetapkan 
sesuatu yang dijadikan teladan, 
memberikan inspirasi dan menjadi 
panutan yang diberdayakan yang 
menggema bersama para penonton.

Aarti adalah seorang penulis independen 
dengan pengalaman hampir dua dekade di 
berbagai media. Setelah memperoleh gelar 
dokter di bidang studi film, ia kini menggeluti 

hobinya berkeliling dunia. Ia menulis tentang masakan, 
kemewahan, film, kebugaran dan selebriti.



IND IA  P E R S P E C T I V E S |  90  |

Halaman terakHir

PEJuaNg aLaM
•	 Maari, seorang ahli konservasi berusia 48 tahun dari wilayah Kerala, 

dengan akrab dikenal sebagai “Penjaga Lembah Silent”. Bekerja di Taman 
Nasional Lembah Silent di Palakkad, Maari telah membuatnya sebagai 
misi kehidupannya untuk melindungi flora dan fauna luar biasa dari 
wilayah ini. Ia juga telah dianugerahi oleh Medali Hutan dari Kepala 
Menteri Kerala tahun ini.

•	 Dimbeswar Das, seorang penjaga hutan berusia 54 tahun, telah 
mendedikasikan 33 tahun hidupnya untuk melindungi populasi badak di 
Taman Nasional Kaziranga, Assam. Ia baru-baru ini dianugerahi 
Penghargaan Pahlawan Bumi oleh Royal Bank of Scotland.

•	 Jalan raya nasional terpanjang di India, NH44, kini 
diperkasai dengan sembilan ‘underpass hewan’ 
sebagai bagian dari langkah-langkah untuk 
mengurangi dampak infrastruktur terhadap 
satwa liar. Jalan raya ini membentang melalui 
suaka margasatwa Kanha-Pench di 
Madhya Pradesh.

M E L I H AT  S E C A R A  B E R K E L A N J U TA N
Sejarah kita penuh dengan seniman-seniman terampil yang membuat patung-patung 

rinci, tetapi apakah Anda pernah mendengar sebuah taman patung yang diciptakan 
dari bahan-bahan daur ulang sepenuhnya? Ide yang dimulai dalam waktu senggangnya 

oleh Nek Chand, seorang inspektur jalan yang sederhana, taman batu di Chandigarh 
kini memiliki ribuan patung, sebuah aula pameran terbuka, gedung teater dan sebuah 
miniatur labirin, seluruhnya dibuat dengan bahan-bahan yang dibuang seperti kabel, 

hasil pengecoran dan keramik yang rusak. Keseluruhan taman ini didesain menyerupai 
kerajaan imajiner yang penuh dengan penari, musisi, prajurit, dan bahkan astronot!

Ia telah berusia 95 tahun tetapi hal ini 
tidak menghentikan langkah Pi 
Nghakliani dari Mizoram untuk 
mendonasikan gaji pensiun bulanannya 
kepada dana Bantuan Kepala Menteri 
untuk mendukung pertempuran 
melawan virus Corona. Tetapi tidak ini 
saja. Pribadi mulia ini juga menjahit 
masker-masker kain di rumah, yang 
kemudian didistribusikan di antara para 
perawat dan dokter di wilayahnya. 

TaNgguh daN 
MuR ah haTI

keSan-keSan INDIA
Mengenal India sedikit lebih banyak dengan fakta-fakta menarik berikut

Kiri ke kanan: Maari di Taman Nasional Lembah Silent; Dimbeshwar Das selama sebuah patroli di Kazirangan NP
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01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

conSular grieVanceS  
monitoring SyStem

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


