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KARKIDAKA VAVU
Hari ini didedikasikan untuk arwah-
arwah leluhur ketika ribuan umat Hindu 
memberi penghormatan kepada nenek 
moyang mereka, yang juga disebut dengan 
bali pada hari tanpa bulan. Orang yang 
melaksanakan ritual ini melakukan puasa 
dan ritual-ritual tersebut diadakan di kuil-
kuil, di pesisir pantai atau di tepi sungai-
sungai suci di sepanjang Kerala.

KAPAN: 2 Agustus
DIMANA: Kerala

PERAYAAN MUSIM HUJAN
Edisi ke-11 dari perayaan budaya ini 
memeriahkan tema, Water Waves, 
tahun ini. Perayaan ini menyorot 
koleksi hasil kurasi dengan tema musim 
hujan. Produk tekstil dan sejenisnya, 
aksesoris dan barang-barang kerajinan 
dipamerkan pada acara ini. 

KAPAN: 4-6 Agustus
DIMANA: Alliance Francaise, New Delhi

PERAYAAN TEEJ
Perayaan tiga hari Teej ini menandai 
kesatuan antara Dewi Parwati dan 
Dewa Siwa. Perayaan ini melibatkan 
puasa dan makan-makan mewah. 
Wanita-wanita Hindu berdandan, 
memakai pacar di tangan-tangan 
mereka dan berdoa untuk kebahagiaan 
pernikahan serta untuk kesejahteraan 
pasangan dan anak-anak mereka.

KAPAN: 5 Agustus
DIMANA: India Utara

TAHUN BARU PARSI
Juga dikenal dengan nama 
Jamshedi Navroz, hari ini dirayakan 
berdasarkan kalender Shahenshahi 
di India. Dalam memeriahkan 
perayaan ini, orang-orang 
membersihkan dan mendekorasi 
rumah-rumah mereka, saling 
bertukar hadiah dan mengenakan 
baju-baju baru.

KAPAN: 17 Agustus
DIMANA: Seluruh India

MINGGU MADRAS
Kota Chennai (dahulu Madras), 
akan dipenuhi khalayak ramai guna 
memperingati hari jadi ibu kota 
Tamil Nadu ini yang ke-377 dengan 
berbagai even seperti heritage 
walk, pesta makan, pameran, kuis-
kuis dan juga esai serta kontes foto. 
 
KAPAN: 21-18 Agustus
DIMANA: Chennai, Tamil Nadu

HARI PATRIOT
Hari ini merupakan peringatan perang 
Anglo-Manipuri 1891 ketika ratusan orang 
mengorbankan nyawa mereka untuk 
kemerdekaan wilayah utara. Berbagai 
acara kini diselenggarakan di seluruh 
wilayah sekaligus mempersembahkan 
penghormatan kepada para pahlawan-
pahlawan yang gugur. 

KAPAN: 13 Agustus
DIMANA: Manipur

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
BUNGA RAMPAI
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Kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi ke Amerika Serikat, Iran dan 
Afghanistan di bulan Mei dan Juni telah menjadi saksi bagi sejumlah kemajuan dalam 
kebijakan asing terdepan. Kunjungan Perdana Menteri India ke AS mengisyaratkan 
sebuah era baru dalam hubungan India-AS dan membangun kemajuan yang dicapai 
dalam memberikan semangat dan momentum baru kepada kemitraan strategis antara 
kedua negara. Kunjungan PM Modi ke Iran menjadi saksi penandatanganan sejumlah 
perjanjian termasuk perjanjian untuk mengembangkan Pelabuhan Chahabar dimana India 
akan menginvestasikan 500 juta Dolar AS. Selama kunjungan Perdana Menteri India ke 
Afghanistan, kedua negara telah meresmikan Afghan-India Friendship Dam yang menandai 
sebuah fase baru dalam usaha Afghanistan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran.

Di bagian Insiatif, kami melihat perayaan dunia dari Hari Internasional Yoga kedua dan 
juga perayaan dalam hubungan bisnis antara negara-negara BRICS sebagaimana New 
Delhi sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Pameran Perdagangan 
BRICS pertama bulan Oktober 2016 mendatang dengan sebuah tujuan untuk memperkuat 
hubungan antara negara-negara anggota.

Kemajuan yang dibuat oleh Organisasi Penelitian Luar Angkasa India (ISRO) dalam 
peluncuran sukses dari Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator dengan 
tujuan dalam mengirim sateli ke luar angkasa telah diliput dalam isu ini. Kami juga telah 
menampilkan inisiatif Digital India yang dipersiapkan untuk mengubah negara ini menjadi 
masyarakat yang diberdayakan secara digital.

Di bagian menjelajahi seni, budaya dan warisan India, kami belajar tentang phulkari, gaya 
border dari Punjab, dan gaya lukis klasik India Selatan dari Tanjore. Kami melakukan 
perjalanan ke Kuil Matahari Konark yang terkenal di Odisha, sebuah situs warisan dunia 
dari Pattadakal di wilayah selatan Karnataka dan gereja-gereja di Goa yang terkenal akan 
gaya-gaya arsitekturnya.

Kami juga membawa anda pada sebuah persinggahan ke kota Buddha, Sanchi yang menjadi 
rumah bagi Situs Warisan Dunia UNESCO, Stupa Besar 
dan juga merupakan contoh dari seni dan arsitektur yang 
luar biasa. Kisah yang tidak boleh dilewatkan lainnya adalah 
perjalanan sang penari-penari Kuchipudi, Raja dan Radha 
Reddy, dan aktor Bollywood Irrfan Khan yang telah membuat 
kehadirannya terasa di ranah Hollywood.

Vikas Swarup

Prakata
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Hubungan India-AS memasuki sebuah era kemitraan baru di abad ke-21

teks  |  Manish Chand

Sebuah simfoni bari dari
kesamaan demokrasi
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Pesan PM 
Modi bagi AS 
adalah bahwa 

India yang kuat 
merupakan 
minat dunia

Sebuah simfoni baru sedang dimainkan 
antara dua negara demokrasi terkemuka 
di dunia ini. Dalam sambutannya yang 
meriah sebelum sesi bersama dari 
Kongres AS, Perdana Menteri Narendra 

Modi mengembar gemborkan 
sebuah era baru yang berbeda dalam 
hubungan India-AS, yang memberi 
sinyalir akan akhir dari “keragu-
raguan sejarah” dan ambivelansi 
kronis dalam apa yang telah berubah 
menjadi “mendefinisikan kemitraan 
abad ke-21.” Dalam pidato 45 

menitnya, yang diselingi dengan lebih dari 45 kali 
tepuk tangan, kisah hidup pemimpin India ini - 
seperti tuan rumah AS, mencontohkan keberanian 
harapan – menaklukkan hati dan pikiran Amerika

Ini adalah pidato semangat yang muncul 
langsung dari hati dan berusaha untuk 
menghubungkan arpirasi pembangunan 
India dengan kekuatan transformative 
dari modal, teknologi dan perusahaan 
Amerika. Pesan pemimpin India ke 
Amerika sangat sederhana tetapi sangat 
kuat: India yang kuat adalah minat 
Amerika dan dunia.

Pidato PM Modi adalah momen 
penobatan atas kunjungan keempatnya ke AS 
dan mengemas inti dari pertemuan ketifa dengan 
Presiden AS, Barrack Obama. Pertemuan 90 menit 
antara pemimpin India dan AS di Gedung Putih 
pada tanggal 7 Juni ini menggarisbawahi peta 
jalan ambisius segala bidang bagi hubungan global 
krusial ini yang “prima bagi sebuah masa depan 
yang penting.” Ini tidak hanya retorika semata tetapi 
didukung juga oleh hasil konkrit dengan potensi 
transformatif tidak hanya bagi India dan AS tetapi 
seluruh dunia.

Hasil besar ini dapat dirumuskan dalam tiga 
bidang yang luas: kerjasama nuklir sipil, pertahanan, 
keamanan dan energi bersih. Kesepakatan 
nuklir yang mengkonversikan demokrasi asing 
menjadi demokrasi terlibat selama lebih dari 10 
tahun mendekati hasil dengan keputusan untuk 
memulai persiapan kerja pada situs di India untuk 
enam AP 1,000 reaktor yang akan dibangun 
oleh Westinghouse, yang mana pada saat siap 
akan menjadi yang terbesar dari yang telah ada. 
Ekspor-Impor Bank India dan AS memutuskan 
untuk bekerja menuju sebuah paket keuangan 
yang kompetitif bagi proyek ini. Kerjasama Tenaga 
Nuklir dari India Ltd dan Westinghouse ini 
mengumumkan bahwa rencana dan rancangan kerja 
akan dimulai segera dengan sebuah pandangan 

Anggota Kongres AS memberikan standing 
ovation kepada PM Narendra Modi setelah 
pidatonya di Sesi Bersama Kongres AS
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untuk menyelesaikan pengaturan kontrak pada 
bulan Juni 2017. “Secara keseluruhan, ada perasaan 
bahwa sebuah langkah besar ke depan telah 
diambil dalam hal ini dan disambut baik oleh 
kedua pemimpin negara tersebut,”kata Sekretariat 
Asing, SubrahmanyamJaishankar.

Mentransformasikan hubungan 

pertahanan

Hasil dari pertemuan Modi-Obama adalah sebuah 
transformasi yang menentukan dari kemitraan 
bidang keamanan dan pertahanan yang telah 
tumbuh secara eksponensial di beberapa tahun 
yang lalu. Keputusan dari AS untuk menunjuk 
India sebagai “sebuah mitra pertahanan yang 
besar” adalah sebuah pengubah dimana akan 
memungkinkan AS untuk memfasilitasi sharing 
teknologi dengan India ke tingkat “kesepadatan 

Atas: PM Modi dengan think tank Amerika di Washington DC; 
Bawah: Perdana Menteri India bersama Presiden Barrack Obama
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Pembicaraan 
antara kedua 

pemimpin negara 
ini menyaksikan 

AS yang 
memperbaharui 

dukungannya 
kepada ‘Make in 

India’

tingkat kepercayaan yang baru antara kedua 
mitra strategis tersebut. Rangka kencang bagi 
hubungan cyber AS-India akan ditambahkan ke 
tingkat tumbuh dalam mengembangkan hubungan 
pertahanan ini. 

Mengambil sebuah pandangan jangka panjang, 
kedua negara ini memutuskan 
untuk membentuk “sebuah 
hubungan anti teror untuk abad 
ke-21” dengan meluncurkan inisiatif-
inisiatif baru. Inisiatif-inisiatif ini 
mencakup penguatan kerjasama 
melawan ancaman teroris dari 
kelompok-kelompok ektrimis 
seperti al-Qaeda, Daesh/ISIL, Jaish-
e-Mohammad, Lashkar-e-Taiba, 
D Company dan afiliasi-afiliasi 
mereka. Memperbaharui panggilan 

kepada Pakistan untuk membawa para pelaku dari 
serangan teroris 2008 Mumbai dan 2016 Pathankot 
ke pengadilan, AS mendukung permintaan 
jangka panjang India untuk  sebuah Konvensi 
Komprehensif di bidang Terorisme Internasional 
dan setuju untuk mengidentifikasi bidang-bidang 

dengan dengan sekutu dan mitra terdekatnya.” 
Secara efektif, ini berarti bahwa India akan 
menerima akses bebas lisensi ke sejumlah 
teknologi penggunaan dual AS. Perbincangan 
ini juga menyaksikan AS yang memperbaharui 
dukungannya atas inisiatif ‘Make in India’ dan 
memperluas co-produksi dan co-
pembangunan dari teknologi di 
bawah Inisiatif Perdagangan dan 
Teknologi Pertahanan (DTTI). Di 
samping itu, persiapan akan tim 
kerja DTTI baru untuk mencakup 
item-item yang telah disetujui yang 
mencakup angkatan laut, udara 
dan sistem senjata lainnya, kedua 
pemimpin tersebut mengumumkan 
finalisasi teks dari sebuah Annex 
Pertukaran Informasi dibawah 
Tim Kerja Bersama dalam Kerjasama Teknologi 
Pengangkutan Udara. Finalisasi teks Perjanjian 
Memorandum Pertukaran Logistik (LEMOA) 
dan pengaturan antara Angkatan Laut India dan 
Amerika Serikat yang menyangkut Pembagian 
Informasi Maritim Rahasia mensinyalir sebuah 
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mereka dalam memastikan sebuah Paris Accord 
yang seimbang, memutuskan untuk meningkatkan 
Inisiatif Aliansi Surya Internasional (ISA) ketiga 
yang akan berfokus pada akses energi surya pada 
Konferensi Pendirian Isa bulan September 2016 
mendatang di India. Peningkatan pembiayaan 
Amerika kepada masa depan hijau India adalah 

sebuah hasil utama. Ini mencakup, 
antara lain, pengadaan inisiatif 
AS-India Clean Energy Finance 
(USICEF) sebesar 20 juta Dolar AS 
untuk memobilisasi hingga 400 juta 
Dolar AS guna memberikan energi 
listrik bersih dan terbaharu ke satu 
juga rumah tangga pada tahun 2020; 
sebuah komitmen untuk membangun 

Pusat Energi Bersih AS-India dimana mekanisme 
koordinasi diharapkan meningkatkan investasi 
energi terbaharu di India dan Program Catalis Surya 
AS-India sebesar 40 juta Dolar As ditingkatkan 
menjadi 1 miliar Dolar AS untuk investasi energi 
terbaharu berskala lebih kecil di desa-desa terpencil, 
miskin dan tidak memiliki listrik.

Kedua negara 
ini telah 

memutuskan untuk 
meningkatkan 

kerjasama energi 
bersih

baru khusus dalam kolaborasi pada pertemuan Tim 
Kerja Bersama Kontraterorisme AS-India.  

Dalam sebuah referensi nyata kepada Pakistan, 
PM Modi memuji para anggota Kongres untuk 
terus berdiri tegap menolak untuk menghargai 
mereka yang mempraktekkan terorisme yang 
menyinggung akan keberatan Kongres AS 
baru-baru ini atas pembelian jet 
tempur-16 dengan dana pemerintah 
AS oleh Pakistan.

“Dalam wilayah yang 
membentang dari batas barat India 
ke Afrika, terorisme mungkin 
akan muncul dengan nama-nama 
yang berbeda, dari Lashkar-e-
Taiba menjadi Taiba hingga ISIS… 
Tetapi filosofinya tetap umum – atas kebencian, 
pembunuhan  dan kekerasan,” kata PM Modi.

Bermitra masa depan hijau

Pada serangkaian keputusan yang akan memacu 
transisi India bagi masa depan karbon rendah, AS 
dan India, dengan membangun kolaborasi sukses 

PM Modi dengan para pemimpin bisnis selama Konferensi Meja Bundar USIBC di Washington DC
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Kemitraan 
strategis India-
AS dilengkapi 

oleh kontak 
antar kalangan

Kemitraan strategis India-AS ini dilengkapi 
dengan kontak kuat antar kalangan yang manjaga 
hubungan bilateral ini kuat dengan energi dan 
ide. Penandatanganan sebuah perjanjian dalam 
memfasilitasi bergabungnya India ke dalam program 
Global Entry, yang menyangkut jalur cepat dengan 
risiko kecil bagi para wisatawan setibanya di AS, 

diharapkan akan memberikan sebuah 
dorongan bagi hubungan wisata 
dan budaya antara penduduk kedua 
negara ini.

Di atas semua itu, hubungan 
India-AS siap untuk memainkan 
peran penting dalam menciptakan 
sebuah tatanan global yang inklusif 

sebagaimana interaksi PM Modi bersama think tank 
AS di Washington digarisbawahi. “Keterlibatan 
kami dapat membuat sebuah perbedaan dengan 
mempromosikan kerjasama yang tidak mendominasi, 
konektivitas bukan terisolasi, hormat terhadap 
hukum dunia, mekanisme inklusif bukan eksklusif 
dan yang paling penting, kepatuhan terhadap norma-
norma dan peraturan-peraturan internasional.

Dengan visi magisterial dari hubungan India-AS 
ini, kedua negara siap untuk menjadi “mitra global 
abadi pada abad ke-21,” sebagaimana pada tanggal 7 
Juni 2016, sebuah pernyataan bersama diterbitkan, 
dengan mantra panduan dari ChaleinSaathSaath dan 
SanjhaPrayaas, SabkaVikas. Kalimat terakhir dari 
pidato PM Modi untuk Kongres AS telah menaikkan 
ambisi bagi kemitraan ini. “Kendala dari masa lalu 
sudah berada di belakang kita dan pondasi bagi masa 
depan kini dengan pasti ada di depan mata,” katanya. 
Mengutip penyair visioner ikonik Amerika, PM 
Modi menambahkan,” Orkestra 
ini telah dengan cukup berubah 
menjadi instrumen-instrumennya, 
bariton telah memberikan sinyal. 
Dan untuk itu, jika saya bisa 
menambahkan, ada sebuah simfoni 
baru yang sedang dimainkan.”

Mempromosikan kenaikan India

Kunjungan PM Modi ditandai dengan sebuah 
visi menyeluruh dalam memperluas konvergensi 
strategis dan kerjasama keamanan dari 
Afghanistan ke Afrika. Hasil dari pertemuan 
ketiga PM Modi dengan Presiden Obama 
adalah dukungan baru AS akan munculnya 
India sebagai sebuah kekuatan 
utama, dengan pemimpin AS yang 
mendeklarasikan dukungan penuh 
bagi India untuk kursi permanen 
di Dewan Keamanan PBB dan 
keanggotaan dalam rezim ekspor 
termasuk Tim Pemasok Nuklir 
(NSG), Rezim Kontrol Teknologi 
Misil (MTCR), Tim Australia dan Pengaturan 
Wassenaar. “Amerika Serikat menyeru 
kepemerintahan yang berpartisipasi di NSG 
untuk mendukung aplikasi India pada saat 
sidang pleno NSG bulan ini. AS menegaskan 
kembali dukungannya untuk keanggotaan India 
dari Tim Australia dan Pengaturan Wassenaar,” 
kata pernyataan bersama ini.

(Manish Chand adalah redaktur pendiri India 
Writes Network, www.indiawrites.org, sebuah 

e-magazine dan jurnal yang berfokus pada 
urusan-urusan internasional dan Kisah India)
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Hasil dari kunjungan PM Narendra Modi ke Tehran merupakan 
sebuah awal dari serangkaian langkah untuk transformasi hubungan 
India-Iran dengan bergerak lebih dari hubungan pembeli dan 
penjual di sektor energi hingga mitra ekonomi dan strategi yang 
komprehensif

teks  |  Manish Chand

Menaskahkan sebuah bab 
baru dalam hubungan

India-Iran

Membangun hubungan 
peradaban masa lalu dan 
saling berbagi minat di 
tengah pergantian glansekap 
geopolitik regional, kunjungan 

pertama kali Perdana Menteri ke Tehran (22-23 
Mei) membuka sebuah bab baru dalam hubungan 
India dengan negara-negara maju di wilayah 
Asia Barat. Meningkatkan konektivitas dan 
perdagangan, yang digabungkan dengan hubungan 
peremajaan budaya, adalah tema menyeluruh yang 
membingkai kunjungan bilateral pertama kali oleh 
seorang Perdana Menteri India ke Iran di lebih dari 
satu dekade dan memuncak dalam peta jalan untuk 
memajukan hubungan India-Iran dalam beberapa 
dekade kedepan di abad ke-21.  

Pembicaraan luas PM Modi dengan Presiden 
Iran, Hassan Rouhani dan pemimpin tertinggi, 
Ayatollah Ali Khamenei di Tehran telah menjadi 
awal untuk memperluan hubungan bilateral 
dalam bidang konektivitas dan infrastuktur, mitra 
energi dan perdagangan dan investasi bilateral. 
Pembicaraan ini menempatkan hubungan India-
Iran dalam sebuah sudut pandang regional yang 
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Presiden 
Afghanistan 
bergabung 

bersama PM 
India dan 

Presiden Iran 
untuk sebuah 

perjanjian besar

yang berfokus di sekitar bantuan India untuk 
membangun pelabuhan Chabahar, sebuah pengubah 
untuk memacu konektivitas di wilayah tersebut 
dan memberikan akses ke daratan terkurung di 

Afghanistan. “Perjanjian bilateral 
untuk mengembangkan pelabuhan 
Chabahar dan infrastruktur terkait dan 
kesediaan dana sekitar 500 juta Dolar 
AS dari India untuk tujuan ini adalah 
sebuah pencapaian yang penting. 
Upaya besar ini akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. 
Kami berkomitmen untuk mengambil 
langkah-langkah penerapan awal dari 
perjanjian yang telah ditandatangani 

hari ini,” kata PM Modi. Pencapaian lainnya, 
Presiden Afghan, Ashraf Ghani bergabung dengan 
PM India dan Presiden Rouhani di Tehran dimana 
ketiga pemimpin ini menandatangani sebuah 
perjanjian besar untuk Koridor Transportasi dan 

lebih besar dan berfokus dalam mempromosikan 
konsultasi regular di bidang perdamaian dan 
stabilitas di wilayah tersebut dan sekitarnya, dan 
memotivasi kontak orang ke orang dan hubungan 
antara kedua negara. India dan Iran 
menandatangani 12 perjanjian di 
berbagai bidang termasuk konektivitas, 
perdagangan, kereta api, keamanan dan 
hubungan budaya. “Agenda dan lingkup 
dari kemitraan kami benar-benar 
substansial. Hasil dan kesepakatan 
yang ditandatangani hari ini akan 
membuka bab baru dalam kemitraan 
strategis kami,” kata PM Modi dalam 
interaksi media tergabung dengan 
pemimpin Iran tersebut.

Momen Chabahar

Kebanggaan dari kunjungan pertama PM Modi ke 
Iran adalah penandatanganan sejumlah perjanjian 

PM Modi dan Hassan Rouhani, Presiden Iran, pada interaksi press bersama di Tehran
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Transir Trilateral. “Ini akan mampu mengubah jalannya 
sejarah di wilayah ini. Perjanjian tiga negara ini akan 
memperkuat kemampuan kita untuk berdiri dalam 
dukungan saling menguntungkan guna melawan mereka 
yang memiliki moto melukai dan membunuh orang-
orang tidak bersalah,” katanya, menempatkan perjanjian 
melawan latar belakang meningkatnya terorisme di 
wilayah tersebut.

Puncak hubungan ekonomi

Disamping penawaran konektivitas yang erat akan 
mengintegrasikan wilayah ini dalam sebuah busur 
kemakmurn, India dan Iran meluncurkan inisiatif-
inisiatif baru untuk membangkitkan hubungan 
ekonomi mereka yang dipersiapkan untuk mendapatkan 
sebuah vitalitas baru setelah pencabutan sangsi terkait 
perjanjian nuklir besar Iran dengan P5+1 negara. Ini 

Atas: PM Modi, Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan dan Hassan Rouhani, Presiden Iran pada pertemuan trilateral; 
Bawah: Perdana Menteri India dan Presiden Iran sedang menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian
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mencakup rencana dari perusahaan-perusahaan India 
untuk mempersiapkan pabrik-pabrik di sektor seperti 
pupuk, petrokimia dan metalurgi di Zona Perdagangan 
Bebas Chahabar (FTZ) dan mempersiapkan Tugas 
Mentri Bilateral untuk memacu investasi India di 
FTZ Chahabar. India siap untuk memainkan peran 
transformatif dalam pengembangan rel kereta api di 
Iran melalui kolaborasi yang dekat antara IRCON dan 
Perusahaan Kontruksi, Pembangunan Transportasi dan 
Infrastruktur (CDTIC) Iran.

Hubungan ekonomi ini akan dimajukan dengan 
kedua pihak telah mempersiapkan negosiasi untuk 
konklusi awal dari Perjanjian Perdagangan Preferensial 
dan Perjanjian Penghindaran Penggandaan Pajak 
dan Investasi Bilateral. Dalam sebuah kemajuan bagi 
prospek ekonomi Tehran, India mendukung aksesi Iran 
ke Organisasi Perdagangan Dunia. Pembukaan kantor 

Perdana Menteri Modi bersama Ashraf Ghani, Presiden Afganistan
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India dan Iran 
saling berbagi 
saham penting 
dalam bidang 
perdamaian, 
stabilitas dan 
kemakmuran

regional oleh Konfederasi Industri India (CII) akan 
membantu dalam meningkatkan kuantum dari 
perdagangan dan investasi bilateral.

Partisipasi dan investasi India saat ini dalam 
pembangunan sektor minyak dan gas di Iran 
mendapatkan peningkatan bersama 
keputusan untuk menyimpulkan sebuah 
perjanjian komersial bagi partisipasi 
OVL di blok gas Farzad B pada kuarta 
ketiga 2016.

Fokus dala bidang 

keamanan

Hasil penting lainnya adalah keputusan 
untuk memperdalam bidang keamanan 
dan kerjasama anti teror. India dan Iran setuju untuk 
meningkatkan interaksi antara institusi-institusi 
keamanan dan pertahanan, dengan fokus utama yang 
dilayangkan pada keamanan maritime. Di tengah 
fluks dan violatilitas di wilayah Asia Barat, kedua 
pihak telah berjanji untuk memerangi terorisme 

PM Modi memberi pidato pada pertemuan di Bhai Ganga Singh SabhaGurudwara

dan radikalisme. “India dan Iran membagikan sebuah 
saham yang penting di bidang perdamaian, stabilitas 
dan kemakmuran di wilayah masing-masing. Kami 
telah berbagi keprihatinan atas tersebarnya pasukan 
instabilitas, radikalisme dan teror di negara kami. Kami 

setuju untuk berkonsultasi secara dekat 
dan teratur dalam memberantas ancaman 
terorisme, radikalisme, perdagangan narkoba 
dan kejahatan cyber,” kata PM Modi.

Hubungan budaya

Inti dari hubungan India-Iran merupakan 
ikatan peradaban abadi dan ini dicerminkan 
dalam penandatanganan beberapa perjanjian 
yang berkaitan dengan budaya. Perjanjian 

MoU antara ICCR dan Organisasi Budaya dan Hubungan 
Islam (ICRO), program pertukaran budaya yang 
diperbaharui, persiapan kelompok orang terkemuka untuk 
menelusuri jalan-jalan baru dari kerjasama, pembangunan 
sebuah bahasa Chair bagi Hindi di Universitas Tehran 
dan dukungan kursus bahasa Persia di India telah 
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“Persahabatan 
India dan Iran 
akan menjadi 

faktor dari 
stabilitas di 
negara kami 

masing-masing,” 
kata PM Modi

komprehensif. Kunjungan PM Modi ke Tehran 
berlangsung beberapa bulan setelah perjalannya ke 
Riyadh dan mengisyaratkan rancangan strategis Delhi 

untuk memperkuat hubungan dengan 
negara-negara besar di kawasan tersebut.

Mengambil pandangan jangka panjang 
yang dicerminkan pada pernyataan bersama, 
“Koneksi Budaya, Konteks Kontemporer,” 
PM Modi menyimpulkan gambaran masa 
depan dalam pengembangan hubungan 
India-Iran dalam kata-kata yang sederhana 
namun menyentuh, “Persahabatan kami 
akan menjadi sebuah faktor dari stabilitas di 
negara kami.” Penyair Persia ikonik, Ghalib 

mengatakannya dengan sangat indah dalam beberapa 
kutipannya dari PM tersebut, “Segera setelah kita 
memutuskan, jarak antara Kashi dan Kashan hanya 
akan menjadi setengah langkah saja.”

dipersiapkan untuk meremajakan hubungan budaya 
dan mempromosikan kontak orang ke orang yang 
lebih besar antara kedua negara. “India dan Iran bukan 
teman baru. Dosti (persahabatan) kami 
sama tuanya dengan sejarah kami. 
Selama berabad-abad, masyarakat kami 
masih saling terhubung melalui seni dan 
arsitektur, ide dan tradisi dan budaya 
serta perdagangan,” kata PM Modi. 
Pengakuan mengharukan ini disambut 
dengan sungguh-sungguh oleh orang 
nomor satu Iran tersebut.

Hasil dari kunjungan Perdana 
Menteri India ke Tehran adalah 
awal dari serangkaian langkah untuk tranformasi 
hubungan India-Iran dengan bergerak lebih dari 
hubungan pembeli dan penjuan dalam sektor 
energi hingga mitra ekonomi dan strategis yang 

(Manish Chand adalah redaktur pendiri India Writes Network, www.indiawrites.org, sebuah 
e-magazine dan jurnal yang berfokus pada urusan-urusan internasional dan Kisah India)

PM Modi mengeluarkan manuskrip langka, terjemahan Persia dari Panchatantra (KalilehWa-Dimneh), pada 
acara peresmian Konferensi Internasional di bidang ‘Retrospeksi dan Prospek’ dari hubungan India-Iran
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Salma Dam, kini dikenal dengan Afghan-India Friendship Dam, merupakan 
sebuah simbol abadi dari kemitraan yang mengikat India dan Afghanistan

teks  |  Mayuri Mukherjee

Memperkuat 
hubungan peradaban

India-Afghan
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Pembangkit 
tenaga listrik 

sebesar 42 MW 
dibangun oleh 

sebuah tim yang 
terdiri dari 1,500 
orang India dan 

Afghanistan

Dalam menggambarkan hubungan 
bilateral India-Afghanistan melalui 
prisma dari proyek besar Salma 
Dam, yang dinamakan kembali 
menjadi Afghan-India Friendship 

Dam, seseorang mengingat kembali 
tahun 2006 ketika para insinyur 
dan pekerja India tiba pada situs 
konstruksi di sungai Hari Rud, 
sekitar 16 km wilayah timur kota 
Heart di wilayah Christ-e-Sharif. 
Atau kembali ke tahun 70-an, 
sebelum pemberontakan dan perang, 
ketika Pelayanan Konsultansi Air dan 
Tenaga (India) Limited (WAPCOS), 
perusahaan sektor publik yang 
berada di bawah Kementrian Sumber Daya Air, 
Pemerintah India, yang menyelesaikan proyek pada 
tahun 2016, adalah yang pertama kali dikontrak. 
Atau kembali ke beberapa abad yang lalu ketika 
sang Sufi suci, Khwaja Moinuddin Chishti 
membangun distrik Chishti di Ajmer di Rajasthan 

yang telah didirikan di wilayah Chist-e-Sharif, 
Afghanistan. Hari ini, sama seperti wilayah di 
barat Afghanistan dimana Salma Dam berdiri 
kokoh, sebuah kesaksian yang bersinar untuk 
tidak hanya meningkatkan hubungan strategis 

atau geo-politik antara India dan 
Afghanistan tetapi juga memperkuat 
hubungan peradaban masa lalu yang 
menghubungkan kedua negara ini.

Diresmikan oleh PM Modi, pada 
kunjungan kedua ke Afghanistan 
dalam kurang dari enam bulan, dan 
Presiden Afghan Mohammad Ashraf 
Ghani, Afghan-India Friendship 
Dam adalah salah satu dari proyek-
proyek perkembangan terbesar 

di Afghanistan. Rumah tenaga listrik 42MW 
dibangun oleh sebuah tim yang terdiri dari 
1,500 lebih orang India dan Afghanistan dengan 
menghabiskan lebih dari 1,775 miliar selama 
10 tahun. Bendungan ini memiliki tinggi 104.3 
m, 540 m panjang dan 450 m lebar di bagian 

Halaman muka: PM India Narendra Modi disambut oleh Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani di Herat; (Bawah): Afghan-India Friendship Dam
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ditinggalkan sebelumnya. Satu-satunya bidang 
yang sangat dikhawatirkan adalah keamanan. 
Tetapi ini terjadi pada tahun 2002. Tabliban 
telah diusir dari Kabul, ketika itu sang pemimpin 
Afghan, Hamid Karzai mulai berbenah. 
Komunitas internasional membanjiri dana 

miliaran dolar untuk membangun 
kembali negara yang diporak 
porandakan perang dan selalu 
optimis adalah hal yang wajib.

Pada saat studi pemantauan 
diselesaikan dan dana proyek ini 
disangsikan, situasinya menjadi 
semakin buruk. Taliban telah 
menjadi lebih tangguh dan bersatu. 
Tak lama kemudian, mereka memulai 

serangan teror ke seluruh negeri. Pada tahun 
2008, kedutaan besar India di Kabul menjadi 
tempat kontak senjata, mengambil korban 
sebanyak 58 orang. Pada tahun 2010, dua rumah 
tamu Kabul yang sering dikunjungi orang India 
terkena serangan, menewaskan para pekerja 
konstruksi dan doktor-doktor India. Tahun 

Proyek utama 
ini membawa 
keuntungan 

jangka panjang 
kepada para 

penduduk 
Afghanistan

bawah dengan kapasitas berat kotor  sebesar 
633 juta meter kubik. Bendungan ini dirancang 
untuk mengairi lebih dari 80,000 hektar tanah 
dan pasokan listrik ke ribuan rumah dan bisnis 
Herati. Di atas kertas, ini mungkin tidak terlihat 
tinggi bagi India yang memiliki bendungan-
bendungan dan waduk-waduk yang 
jauh lebih besar, tetapu di lapangan, 
ini merupakan sebuah cerita yang 
sangat berbeda.

Ketika Pemerintah India 
mengumumkan komitmen 
kembalinya ke proyek ini, ini terlihat 
seperti sesuatu hal yang nyata dan 
harus dilakukan. Ini adalah sebuah 
proyek infrastruktur yang besar yang 
akan membawa keuntungan jangka panjang bagi 
penduduk Afghanistan dan, dalam hal ini, sangat 
cocok dengan perkembangan yang didorong oleh 
pendekatan India kepada bantuan asing. Selain 
itu, WAPCOS telah bekerja pada proyek ini 
sebelum invasi Soviet, dan sangat masuk akan 
untuk meneruskan lagi pekerjaan yang telah 

PM Modi dan Presiden Afghanistan pada acara peresmian Salma Dam (kanan)
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PM Modi dan Mohammad Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan pada acara peresmian Afghan-India Frienship Dam

Anggaran 
awal sebesar 
3,5 juga yang 
dialokasikan 

pada tahun 2004 
membengkak 

menjadi hampir 
18 miliar pada 

tahun 2016

Simpul ini telah dilepaskan melalui diplomasi India 
yang tenang tetapi bekerja sangat keras di balik 
layar. Kemudian ada juga kekhawatira keuangan, 
sebagaimana anggaran awal sebesar 3,5 juta, yang 
dialokasikan pada tahun 2004 membengkak menjadi 

hampir 1,8 juta.
Bagaimanapun pada akhirnya, pada 

tanggal 4 Juni 2016, ketika PM Modi 
dan Presiden Ghani bersama-sama 
memulai aksi yang membuka pintu 
bendungan dan memberi tenaga pada 
turbin bendungan, 
tidak ada keraguan 
bahwa proyek ini 
sangat layak untuk 
diselesaikan.

Hari ini, Afgan-
India Friendship Dam berfungsi 
sebagai aksi penting bagi bantuan 
pengembangan di Afghanistan 
– sebuah simbol abadi dari 
hubungan khusus yang mengikat 
kedua negara ini.

lalu, empat orang penduduk India kehilangan 
nyawa mereka ketika Taliban menyerbu rumah 
tamu Kabul. Misi-misi India di Afghanistan 
berulang kali diserang dan risiko penculikan 
pun membesar. Selain itu, situs kontruksi ini 
juga sangat terpencil dan jalan 
yang menghubungkannya ke kota 
Herat sangat tidak aman pada saat 
itu sehingga para pekerja dan staff 
harus diterbangkan keluar dari situs 
ini oleh pemerintah Afghan setiap 
bulan.

Kemudian datang pula tantangan 
logistik. Contohnya, keamanan 
mengangkut materi proyek dan 
peralatan melalui Pakistan masih 
dalam tanda tanya. Karena itu, banyak 
dari materi dan peralatan ini harus diangkut 
ke Iran terlebih dahulu dan dari sana akan 
dibawa ke Afghanistan. Bahkan Iran awalnya 
tidak mengizinkan kuantitas dari dinamit yang 
diperlukan untuk memotong jalur gunung 
agar dapat diangkut melalui wilayah tersebut. 
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Peminat yoga seluruh dunia memulai hari yoga mereka pada tanggal 21 
Juni 2016 sebagaimana mereka datang bersama-sama untuk meramaikan 
Hari Internasional Yoga kedua

Dunia merayakan

IDY 2.0
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Hari Internasional Yoga ini dengan berbagai 
perayaan yang diadakan sepanjang pecan dari 
18 Juni hingga 26 Juni. Bagaimanapun, Yaman 
dan Burundi tidak mengambil bagian dalam 
perayaan ini dikarenakan masalah konflik dan 
politik masing-masing negara. Acara ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran 
dunia terhadap banyak manfaat dari 
mempraktekkan yoga. Kementrian 
Luar Negeri mengadakan beberapa 
langkah untuk mengkoordinasi, 
membantu dan memberikan sumber 
daya materi kepada Misi dan Pos 
luar negeri untuk membuat edisi 
kedua dari acara tahunan ini menjadi 

sebuah acara dengan sukses yang lebih besar dari 
edisi pertamanya.

Lokasi-lokasi ikonik

Hari Internasional Yoga (IDY) kedua menyaksikan 
banyak tambahan-tambahan inovatif bagi perayaan 

Jutaan orang dari seluruh dunia merayakan 
Hari Internasional Yoga kedua pada tanggal 
21 Juni 2016 untuk menegaskan kontribusi 
yoga bagi kesehatan dan mengadopsi 
gaya hidup yang berkelanjutan. PM Modi, 

segera setelah menjadi perdana menteri pada 
tahun 2014, telah mendorong acara 
ini untuk dirayakan secara mendunia, 
dan mandapatkan pengakuan 
dunia pada tanggal 11 Desember 
2014, Perserikatan Bangsa Bangsa 
menentukan 21 Juni sebagai Hari 
Internasional Yoga.

Yoga, sebuah kedisiplinan fisik, 
mental dan spiritual kuno, berasal 
dari India. Berasal dari bahasa Sanskerta, kata 
yoga berarti menggabungkan atau menyatukan 
satu tubuh dan kesadaran. Hari ini, yoga 
dipraktekkan di seluruh dunia dan terus 
memperoleh popularitasnya. Totalnya, 191  
negara anggota PBB mendukung dan merayakan 

Yoga, sebuah 
kedisiplinan 

fisik, mental dan 
spiritual kuno 
yang berasal 

dari India

Halaman muka: PM India Narendra Modi sedang berpartisipasi dalam demonstrasi Yoga di Chandigarh; Atas: 
Orang-orang sedang mempratekkan yoga di depan Eiffel Tower, Paris
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Acara terbesar ini telah menyaksikan partisipasi yang luar biasa di kebanyakan kota.

Baik media nasional dan internasional telah 
menangkap visual menakjubkan dari acara ini
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ini. Atraksi utamanya adalah penerangan dari gedung 
PBB di New York dengan pose-pose yoga. Acara yang 
baru pertama kali diadakan ini menciptakan sebuah 
tingkat kegembiraan yang besar di antara berbagai 
peserta. Partisipasi dari peserta tahun ini lebih 
banyak disbandingkan dengan tahun lalu karena 
beberapa negara tidak hanya membuat perayaan Hari 
Yoga tetapi juga sebuah Pekan Yoga dengan berbagai 
even yang diadakan sepanjang hari. Lokasi-lokasi 
ikonik lain seperti World Trade Centre dan Burj a 
Arab di Dubai, London Bridge, Eiffel Tower di Paris, 
Kings Garden di Copenhagen, Palais Des Nations di 
Genewa, Capitol Hill di Washington DC, Tembok 
Besar di Cina, parlemen Eropa dan Victoria Falls di 
Harare yang dijadikan sebagai latar belakang bagi 
orang-orang untuk melakukan kegiatan yogana, 
yang membuat menjadi sebuah acara visual yang 
selalu dikenang. Faktanya, 12 yogis menyambut 
hari ini pada subuh hari dari atas Sydney Harbour 
Bridge dengan keseluruhan pertunjukkan yang telah 
diabadikan dalam sebuah video yang kemudian 
dibagi di sosial media.

Pesan-pesan dukungan pun diterima dari 
Perdana Menteri Kamboja, Australia dan Slovenia. 
Pada sebuah acara khusus yang diadakan oleh Sri 
Sri Ravi Shankar di Royal Albert Hall London, 
PM Inggris David Cameroon bergabung secara 
virtual dengan sebuah pesan dukungan. Sekretaris 
PBB Jendral Ban Ki-moon, seperti tahun lalu, 
menerbitkan sebuah dukungan juga kali ini. Beberapa 

Searah jarum jam dari kiri: Praktisi Yoga sedang melakukan asana di kota 
Madellin, Kolombia, kota Minsk, Belarusia dan ibukota Venezuela, Caracas
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pemimpin dunia memanfaatkan sosial media untuk 
menyatakan dukungan mereka kepada perayaan 
IDY. TulsiGabbard, politisi Amerika dan seorang 
anggota dari Partai Demokrat, juga mengatakan 
dukungan di twitter, “Saat kita mengamati 
#internationalYogaDay, semoga kita merayakan 
arti dan semangat sesungguhnya dari yoga hari ini 
dan setiap harinya #YogaDay”. Direktur Jendral 
Irina Bokova memposting sebuah pesan video 
twitter yang berisi, “Ini adalah hari kedamaian dan 
harmoni, dengan kita sendiri, orang lain dan dunia. 
Saya mengucapkan selamat hari Internasional Yoga 
Dunia #YogaDay”.

Menteri asal India di kabinet Inggris, Priti 
Patel, memberi selama kepada Komisi Tertinggi 
India terhadap suksesnya Hari Yoga tersebut. Raja 
Ranbir Singh Suri dan Bob Blackman, MP(Inggris), 

PLACE   PARTICIPANTS

DI NEGARA-NEGARA 
MUSLIM
Meskipun suasana Ramadan sedang 
berlangsung di negara-negara Muslim, Hari Yoga 
tetap dirayakan dengan antusiasme yang tinggi.

DUBAI 25,000
BANGLADESH 10,000
OMAN 6,000
ABU DHABI 3,500
LEBANON 3,500
KYRGYZSTAN 3,000
JAKARTA 3,000
BAHRAIN 1,700
EGYPT 750
MALAYSIA 700
KUWAIT 600
JEDDAH 600
RIYADH 250
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COUNTRY  CELEBRITY 

UAE Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, Menterti Budaya dan 
SheikLubnabint Khalid bin Sultan 
Al Qasimi, Menteri Toleransi 
Negara 

KYRGYZSTAN Mantan Presiden Republik 
Kyrgyzstan, RozaOtunbayevaand 
Sekretaris Kesehatan Negara dan 
Walikota Kota Bishek

MALAYSIA Menteri Kesehatan, Datuk Seri Dr 
S Subramaniam, menghadiri even 
utama sebagai tamu terhormat

KUWAIT Menteri Informasi dan Menteri 
Pemuda Kuwit merupakan tamu 
terhormat

TUNISIA Menteri Pemuda dan Olahraga

TAJIKISTAN Wakil Menteri dari Kementrian 
Kebudayaan

LEBANON MPs Roger Edde dan Ali Osseiran

OMAN Fata Al Nabhani, pemain tenis 
Oman dan Ahmad Al Harthy, 
pembalap ternama Oman

PALESTINA Vera Baboun, Walikota Bethlehem

MESIR Imaj Ahmed Hassan, Miss World 
Mesir 2015

BANGLADESH Pemain sepak bola nasional 
JahidHasanAmeli, komposer musik 
Habib Wahid, aktor ArefinShuvo 
dan penyanyi AkhiAlamgir dan Alok 
Kumar Sen

PEJABAT/SELEBRITI DARI 
DUNIA MUSLIM
Di seluruh negara-negara Muslim dan Arab, even-even IDY 
menyaksikan kehadiran pemimpin-pemimpin politik, pejabat 
dan selebriti dari berbagai bidang.

Searah jarum jam dari 
kiri atas: Acara-acara 
yang diselenggarakan di 
Changsha, Cina, Madrid, 
Phnom Penh, dan Hong 
Kong. Kiri: Seorang 
anak perempuan dalam 
sebuah pose yoga di 
Malta pada acara di Hari 
Internasional Yoga kedua
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menghadiri even-even dan memberi pujian 
terhadap inisiatif PM Modi dalam membawa yoga 
ke panggung dunia.

Para pemimpin staff dan pejabat pemerintah 
senior, selebriti dan penduduk lokal diseluruh dunia 
datang memberikan dukungan kepada disiplin ilmu 
kuno India ini. Para pejabat seperti Presiden Sri 
Lanka MaithripalaSirisena, walikota Ottawa Jim 
Watson dan mantan presiden Israel Shimon Peres 
mengambil bagian dalam perayaan-perayaan Hari 
Internasional Yoga ini. 

Partisipasi selebriti

Beberapa selebriti juga mendukung perayaan-

perayaan ini di negara mereka masing-masing yang 
memotivasi para penduduk lokal, memastikan 
keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Untuk 
menandai acara ini, Twitter India memperkenalkan 
sebuah emoji baru yang mencerminkan sebuah 
yogasana dengan sebuah latar belakang Tricolour. 
Emoji ini digunakan di seluruh dunia oleh orang-
orang yang ingin men-tweet dengan hashtag 
#YogaDay.

Keterlibatan dan partisipasi dari selebriti-
selebriti seperti Miss Amerika 2014, Nina 
Davuluri, mantan pemain kriket Afrika Selatan, 
Jonty Rhodes, penyanyi Inggris, Tanya Wells, artis 
dan sutradara Vietnam Mai Thu Huyen, penyanyi 
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Rusia Valeria, pemain sepak bola legendaris 
Zico dan artis-artis India, JuhiChawla dan 
ShilpaShettyKundra memastikan jangkauan yang 
lebih luas dari acara ini. 

Menyajikan sumber daya

Divisi Publisitas dan Diplomasi Publik Ekternal 
(XPD) menggunakan platform sosial media 
Kementrian Luar Negeri untuk meningkatkan 
dampak yang penuh dari IDY sebelum, ketika 
dan setelah acara. XPD mendukung Misi dan Pos 
dengan memberikan pesan video dari PM India dan 
Kementrian Luar Negeri dalam berbagai bahasa. 
Divisi ini mendapatkan film documenter, Common 

Yoga Protocol, oleh Menteri AYUSH yang di dub/ 
sub dalam delapan bahasa dan buku kecil Common 
Yoga Protocol yang direvisi dikirim ke seluruh 
Misi dan diterjemah ke dalam bahasa-bahasa PBB. 
Terlepas menjadi halaman sosial media yang ada, 
halaman web khusus IDY bersarang di dalam 
situs MEA yang berfungsi sebagai sebuah sumber 
bagi publik serta Misi dan Pos bagi konten-konten 
yang terkait dengan Hari Yoga. Website ini berisi 
sebuah peta interaktif yang menunjukkan seluruh 
acara berbeda yang berlangsung di seluruh dunia. 
Dengan menggunakan facebook, twitter, YouTube 
dan Instagram serta update regular di situs IDY, 
sebuah situs pesan akan terus memberi informasi 

Searah jarum jam dari kiri: 
Para peserta demonstrasi yoga 
massal di RashtrapatiBhavan, 
New Delhi; orang-orang 
sedang melakukan asana 
di sebuah kolam renang di 
Jodhpur; para peserta sedang 
dalam pose-pose yoga di 
Tokyo; Minsk; dekat dengan 
London Bridge dan di depan 
Capitol Hill, Washington DC.
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Halaman muka (dari atas): Edisi kedua dari Hari Internasional Yoga menyaksikan kehadiran yang besar di National 
Assembly, Belgrade, Serbia, Osaka, San Pedro Sula, Honduras dan Morokko. Atas: Antusiasme yoga di Kroasia

Aspek inovatif lainnya tentang cakupan sosial 
media di IDY tahun ini adalah sebuah analisa dari 
twitter yang melacak berapa banyak tweet yang 
menggunakan hashtag IDY dan berapa banyak 
orang yang menjadi bagian dari percakapan yang 
berkaitan dengan Hari Yoga. Mereka menggunakan 

data ini untuk menciptakan sebuah 
representasi visual tentang bagaimana 
IDY mengambil alih dunia sosial media 
pada saat itu. Berdasarkan analisa yang 
diperoleh, antara tanggal 19-22 Juni, 
periode yang kebanyakan aktivitas 
Hari Yoga dikonsentrasikan di seluruh 
dunia, sebuah total sebesar 560,000 
tweet di dapatkan. Pada tanggal 

21 Juni, sebuah puncak tweet sebanyak 630 per 
menit dicapai.

Misi dan Pos tersebut juga memperbaharui sosial 
media secara real time untuk mempertunjukkan 
partisipasi yang besar dari acara-acara Hari Yoga.

kepada para user dengan rincian acara, gambar 
dan video, Tweet live dari sosok-sosok ikonik 
pada @MEAIndia dan @IndianDiplomacy meraih 
jangkauan yang sangat luas.

Guru dan organisasi yoga juga memainkan 
sebuah peran penting dalam memobilisasi 
partisipasi dalam acara ini. Sebut 
saja beberapa nama seperti, Seniman 
Hidup, PatanjaliAyurved, Brahma 
Kumaris, ISKCON, Isha Foundation 
dan Iyengar Foundation mendukung 
sejumlah pengikut mereka di IDY.

Dampak

Tahun ini, cakupan baik media 
nasional dan internasional menangkap visual 
menakjubkan dari Hari Internasional Yoga yang 
dirayakan di seluruh dunia. Percakapan di seputar 
even ini menciptakan pencapaian baru pada 
plarform sosial media.

Baik media 
nasional dan 
internasional 

menangkap visual 
menakjubkan dari 

acara ini
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Pameran Perdagangan pertama BRICS yang akan digelar di New Delhi 
pada bulan Oktober mendatang bertujuan untuk meningkatkan 
hubungan ekonomi intra BRICS dan memperkuat koneksi diantara 
anggota-anggota dari komunitas bisnis

Bergabung bersama BRICS 
untuk meningkatkan

hubungan bisnis

teks  |  Onkar Kanwar

Lebih dari satu dekade setelah pengukuhannya, 
BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika 
Selatan) telah menjadi terkenal di kalangan 
arena global. Masukkannya Afrika Selatan 
telah memperkuat entitasnya, menciptakan 

sebuah blok peningkatan ekonomi yang kuat dengan 
keberagaman yang menakjubkan di segi geografi, 
budaya dan kepentingan ekonomi. Hari ini, BRICS 
telah berevolusi sebagai sebuah grup serius, kompeten 
dan bertanggung jawab dalam mengatasi masalah dan 
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barang dari dunia ke negara-negara BRICS 
meningkat dari 2.95 trilyun Dolar AS pada tahun 
2012menjadi 3.03 trilyun Dolar AS pada tahun 
2014. Demikian pula, impor barang-barang global 
dari negara-negara BRICS juga meningkat dari 3.2 
trilyun Dolar AS pada tahun 2012 menjadi 3.47 
trilyun Dolar AS pada tahun 2014. Disamping 
itu, perdagangan global antar anggota-anggota 
grup ini juga telah meningkat. Untuk tahun 

2012, perdagangan intra BRICS 
mentotalkan 281.4 milyar Dolar 
AS yang meningkat menjadi 
297 miliar Dolar AS pada tahun 
2014. Ini merupakan sebuah tren 
yang menggembirakan dan harus 
terus didukung di tahun-tahun 
mendatang. Bagaimanapun, harus 

dicatat bahwa perdagangan intra BRICS masih 
kurang dari lima persen dari total perdagangan 
global negara-negara BRICS.

Mengingat preferensi mereka yang sama dan 
seringkali melengkapkan wakaf sumber daya satu 
sama lain, angka ini menentang potensi. Meskipun 
negara-negara BRICS berada di antara penerima 
FDI terbesar, Investasi Langsung Asing intra 
BRICS masih rendah. Hal ini memiliki pengaruh 
pada arus perdagangan lintas negara.

tantangan dengan konsekuensi global dan regional 
dan ekonomi BRICS memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi wacana global dalam ruang 
lingkup masalah yang besar. 

Ada beberapa kemiripan niat yang membawa 
ekonomi BRICS terus bersama. Salah satu dari 
agenda besarnya adalah untuk membentuk 
kembali arsitektur pemerintahan global yang 
akan mencerminkan scenario global yang terus 
berubah dimana negara-negara 
dengan ekonomi berkembang akan 
mengambil peran yang lebih besar. 
Agenda lainnya bagi ekonomi 
BRICS adalah dalam bekerja 
dengan komunitas internasional 
dalam menjaga kestabilan sistem 
perdagangan multilateral dan trotoar 
bagi perdagangan proteksionisme.

Walaupun negara-negara BRICS bersama-
sama bekerja dalam mencapai tujuan-tujuan yang 
disebutkan diatas, langkah-langkah harus diambil 
dalam memperdalam keterlibatan ekonomi intra 
BRICS, hubungan perdagangan dan investasi. 
Data menunjukkan bahwa keterlibatan negara-
negara BRICS dengan seluruh dunia dalam hal 
mengatur alur perdagangan telah meningkat 
seiring berjalannya waktu. Impor barang-

Perdagangan antar 
negara anggota 

BRICS telah 
meningkat seiring 
berjalannya waktu

Presiden Brazil, 
DilmaRousseff, 
PM India, 
NarendraModi, 
Presiden Rusia, 
Vladimir Putin, 
Presiden Cina, Xi 
Jinping dan Presiden 
Afrika Selatan, 
Jacob Zuma pada 
pertemuan BRICS 
ke-7 di Ufa
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Start up dan inovator 
dari negara-negara 

BRICS akan 
mempertunjukkan 

persembahan mereka 
di acara Pameran 
Perdagangan ini

Poin-poin diatas telah didiskusikan diantara 
para anggota Dewan Bisnis BRICS, yang telah 
ditetapkan oleh lima kepemerintahan. Disarankan 
juga bahwa langkah-langkah harus diambil 
guna meningkatkan kontak komersial antar 
para pemimpin bisnis dari negara-negara BRICS 
sehingga baik bidang perdagangan 
dan investasi mendapatkan 
sebuah dorongan.

Pada pertemuan ketujuh di 
Ufa, Rusia tahun lalu, PM Modi 
mengumumkan bahwa India akan 
sangat senang untuk menjadi 
tuan rumah bagi acara Pameran 
Perdagangan BRICS pertama. 
Pameran BRICS pertama ini 
akan diselenggarakan di New Delhi dari tanggal 
12-14 Oktober 2016 menjelang pertemuan 
politik BRICS.

Sejalan dengan tema inti untuk BRICS pada 
tahun 2016, kami telah memutuskan untuk 
berfokus pada Pamera Perdagangan dengan sebuah 

tema dalam membangun BRICS – Inovasi untuk 
Kolaborasi. Dimulai dengan India, kami berharap 
untuk melihat keterlibatan ini menjadi sebuah 
mekanisme permanen dalam mempromosikan 
kerjasama ekonomi BRICS di masa depan.

Berdasarkan diskusi yang diadakan diantara 
para anggota Dewa Bisnis BRICS 
dan bimbingan yang diterima dari 
masing-masing pemerintah, kami 
telah mengidentifikasi sebuah 
daftar 20 bidang inti yang akan 
menjadi fokus pada acara Pameran 
Perdagangan BRICS. Sektor-sektor 
ini mencakup bidang aerospace, 
pengolahan hasil pertanian, auto 
dan auto komponen, kimia, energi 

hijau dan pembaharuan energi, kesehatan dan 
obat-obatan, kereta api, tekstil dan pakaian jadi, 
peralatan-peralatan infrastruktur, wisata, permata 
dan perhiasan dan pengembangan skill.

Pameran Perdagangan BRICS akan bertindak 
sebagai sebuah platform bagi masing-masing 
negara dan perusahaan untuk mempertunjukkan 
teknologi terhebat dan tercanggih mereka 
yang dibuat dalam pengembangan industri. 
Disamping itu perusahaan, start up dan 
innovator dari negara-negara BRICS akan 
datang dan memamerkan persembahan mereka. 
Idenya adalah untuk membantu pemasok solusi 
teknologi dari negara-negara kami untuk berbagi 
pengetahuan dan keahlian dalam mengatasi 
tantangan perkembangan umum yang negara-
negara berkembang seperti BRICS hadapi di 
bidang seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan 
limbah, sanitasi dan manajemen urbanisasi.

Sementara itu, kami akan mengundang berbagai 
perusahaan – baik kecil, menengah dan besar – 
dari negara-negara BRICS yang berpartisipasi 
dan ikut dalam acara tersebut. Kami berencana 
untuk mengundang kembali para pemimpin 
bisnis dari Inisiatif Bengal Bay bagi negara-negara 

Perdana Menteri India, NarendraModi 
memberi pidato pada Pertemuan Bisnis 
BRICS di Ufa, Rusia, Juli 2015
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Para pemimpin 
bisnis dari 

negara-negara 
BIMSTEC juga 

diharapkan akan 
dapat menghadiri 

rapat-rapat 
pada Pameran 

Perdagangan ini

Kerjasama Teknis dan Ekonomi Multi Sektor 
(BIMSTEC) – Bangladesh, India, Bhutan, Myanmar, 
Nepal, Sri Lanka dan Thailand – serta rapat dan 
diskusi dengan para pemimpin dan perusahaan 
bisnis BRICS pada pameran perdagangan ini. Ini 
merupakan sebuah dimensi baru dan melengkapi 
upaya-upaya penjangkauan yang dilakukan 
oleh masing-masing pemerintah 
untuk membentengi Kerjasama 
Selatan-Selatan.

Selain Pameran 
Perdagangan BRICS, India akan 
menyelenggarakan Forum Bisnis 
BRICS pada tanggal 13 Oktober 
2016 mendatang. Ini adalah sebuah 
konferensi sehari penuh yang akan 
menyaksikan partisipasi lebih dari 
1,000 delegasi bisnis dari seluruh 
negara BRICS. Menteri perdagangan 
dan industri dari seluruh negara-negara BRICS 
telah diundang untuk saling berbagi visi mereka 
untuk keterlibatan di Forum Bisnis BRICS.

Presiden dari Bank Pembangunan Baru 
dan timnya telah diminta untuk bergabung ke 
dalam forum ini untuk saling berbagi bagaimana 

bidang swasta dapat mendukung upaya-upaya dalam 
mempromosikan proyek-proyek perkembangan 
berkelanjutan di seluruh negara-negara BRICS. 

Kami berharap berbagai kelompok kerja 
dari Dewan Bisnis BRICS dapat merencanakan 
seminar-seminar fokus dan lokakarya untuk 
melengkapi Pameran Perdagangan BRICS. Berbagai 

keterlibatan bisnis yang direncanakan 
disekitar Pertemuan BRICS di India 
sesuai dengan Strategi Kemitraan 
Ekonomi BRICS yang diadaptasikan 
di Ufa tahun lalu. Faktanya, ketika 
memutuskan beberapa bidang fokus, 
India mengambil bimbingan dari 
dokumen strategi ini serta musyawarah 
yang diadakan pada level kementrian 
perdagangan dan 
industri India. 
Negara ini berharap, 

melalui berbagai program, kita 
akan melihat banyak saran 
yang muncul di depan dan 
melaksanakan rencana aksi 
yang terkandung dalam Strategi 
Kemitraan Ekonomi BRICS.

OnkarKanwar merupakan kepala Dewan Bisnis BRICS dan mantan presiden FICCI 
(Federasi Chamber India dalam bidang Dagang dan Industri)

Kepala delegasi 
dari negara-
negara BRICS 
pada Dialog 
Perencanaan 
Kebijakan BRICS di 
Patna, India
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Inisiatif ini dipersiapkan untuk mentransformasi India menjadi sebuah 
komunitas yang diperkasai secara digital dimana melakukan bisnis 
akan menjadi lebih mudah dan pelayanan-pelayanan Kepemerintahan 
akan tersedia bagi khalayak ramai secara elektronik dan langsung

Digital India 
untuk merevolusi

ekonomi

teks  |  Vikas Khanna

Inisiatif Digital 
India telah 
menerima 

sebuah respon 
luar biasa dari 
para investor

Inisiatif kebanggaan Perdana Menteri 
Narendra Modi, Digital Inisiatif telah 
seluruhnya siap untuk mentransformasikan 
India menjadi sebuah komunitas yang 
diperkasai secara digital dan pengetahuan 

ekonomi. Konektivitas mobile governance 
dan ponsel universal ke seluruh warga India 
merupakan elemen kunci dari 
program yang berusaha untuk 
memberdayakan pedesaan India 
dan meningkatkan investasi dalam 
bidang manufaktur yang penting 
dan krusial untuk menciptakan lebih 
banyak peluang pekerjaan. Ini akan 
menjembatani kesenjangan antara 
Pemerintahan dan rakyat.

Bahwa inisiatif ini merupakan sebuah sukses 
di masa depan dapat diukur dari fakta bahwa baik 
perusahaan domestik dan asing telah menjanjikan 
investasi lebih dari 70 miliar Dolar AS. Terdapat 
sebuah respon yang luar biasa dari para investor 
sejak PM Modi mengungkap inisiatif seperti 

Digital India, Make in India dan Kota Cerdas. 
Ini merupakan hasil dari  kenaikan kebijakan 
dari Pemerintah bahwa PDB negara ini naik 
pada angka 7.9 persen selama setahun pada 
kuartal March lebih cepat dibandingkan 
kuartal Desember sebesar 7.2. Merasakan 
pertumbuhan berjenis  dalam sebuah 

negara yang diharapkan 
akan menjadi negara 
dengan ekonomi terbesar 
ketiga pada tahun 2020, 
para investor sedang 
mengantri untuk bergabung 
di kereta pertumbuhan 
menjanjikan ini.

Relience Industries Limited dan 
Bharti Enterprises serta yang lainnya adalah yang 
pertama mendukung kampanya Pemerintah ini 
dengan mengumumkan investasi sebesar lebih dari 
71 miliar Dolar AS ketika PM India meluncurkan 
inisiatif Digital India tahun lalu. Baru-baru ini, 
Intel India ikut bergabung dengan mengumumkan 



M
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

J U L I - A G U S T U S  2 0 1 6  n  3 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Saya bermimpi akan sebuah Digital India dimana jalan raya digital berkecepatan tinggi 
akan mempersatukan negara ini, 1.2 miliar orang India yang mendorong inovasi dan 
teknologi akan memastikan kuatnya interaksi antarmuka warga-pemerintah

Perdana Menteri NarendraModi
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tiga skema baru untuk mendukung Digital 
India. Skema-skema dengan fokus khusus 
pada pedalaman India ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan dari para warga desa 
dan para pedagang di pelosok melalui teknologi 
dan e-commernce.

Janji PM Modi untuk 
menjembatani kesenjangan 
digital India telah dirasakan di 
kalangan raksasa asing termasuk 
Facebook yang mana sang CEO 
Mark Zuckerberg telah berjanji 
untuk memberikan konektivitas 
broadband ke desa-desa terpencil dan tidak dapat 
diaskes di negara ini.

Kampanye Digital India adalah persiapan 
dari perjalanan ketika PM Modi mengunjungi 
Lembah Silicon September lalu. CEO ternama 
dari perusahaan-perusahaan Amerika 

mendukung inisiatif ini. Beberapa dari mereka 
menggambarkannya sebagai sebuah visi yang akan 
membawa India setara secara tekonologi dengan 
seluruh dunia.

Mari kita analisa Digital India dan bagaimana 
Digital India mampu merubah 
hidup orang biasa. Setelah 
misi selesai, seluruh pelayanan 
Kepemerintahan akan dilakukan 
secara online dan otomatis. 
Sebuah infrastruktur digital akan 
mendigitalkan seluruh dokumen 
dan catatan dari orang banyak 

yang mereka bisa akses secara langsung. Orang-
orang akan mampu mengkakses pelayanan seperti 
pembayaran tagihan listrik dan pajak properti, 
mengajukan pengembalian pajak penghasilan 
dan lebih banyak lagi. Beberapa dari skema ini 
telah diimplementasikan sebagai bagian dari 

Segera setelah 
misi Digital India 
selesai, pelayanan 
pemerintah akan 
menjadi otomatis
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e-governance. Seseorang kini dapat memantau 
kehadiran dari para karyawan dalam organisasi 
kepemerintahan setelah pemasangan daari 
sistem kehadiran biometrik. Alat ini telah 
meningkatkan budaya kerja di kantor-kantor 
pemerintah dan dunia usaha. Sistem tiket 
elektronik generasi masa depan dari Rel Kereta 
Api India telah membuat proses memboking 
tiket lebih mudah dan cepat. 
Sebagaimana internet semakin 
maju, antrian di stasiun kereta 
apu untuk reservasi akan segera 
menjadi kenangan masa lalu. App 
The Increadible India oleh Menteri 
Pariwisata, Pemerintah India 
adalah sebuah kemajuan baik bagi 
wisatawan dalam dan luar negeri 
yang secara sigap dapat mengakses 
seluruh informasi tentang tujuan wisata, 
operator tur, akomodasi dan panduan.

Ada rencana untuk menghubungkan sekitar 
250,000 sekolah dengan broadband dimana 
wi-fi akan tersedia. E-healthcare akan membuat 
pelayanan medis menjadi lebih terjangkau 
yang mana akan mencakup konsultasi medis 
online, catatan medis dan pasokan obat. Orang-

orang di pedesaan tidak harus lagi pergi jauh-
jauh ke kota-kota untuk mencari bantuan medis. 
Para petani akan mendapatkan informasi harga 
langsung terhadap produksi mereka dan akan 
dibantu dalam menjumpai mandis untuk menjual 
produksi mereka. 

Sebagaimana Pemerintah ini bertujuan untuk 
menghubungkan desa-desa pada tahun 2019, Digital 

India akan memastikan konektivitas 
jangka panjang dan akan dengan 
pasti menghapus kemiskinan, 
menciptakan lapangan kerja dan 
memberikan sebuah peningkatan 
besar kepada manufaktur elektronik 
lokal. Sejauh ini, India meruapakan 
importer terbesar dari barang-barang 
elektronil setelah minyak. PM Modi 
telah mempopulerkan penggunaan 

sosial media dalam menjangkau jutaan orang dan 
menetapkan tujuan ambisius dalam mengakhiri 
impor teknologi dan elektronik bersih pada tahun 
2022. Selain itu, ini akan mengurangi tagihan 
impor negara. Sebuah komen dari CEO Qualcomm, 
Paul Jacob, “Jika anda dapat merubah India, 
anda akan merubah dunia” sangat cocok untuk 
mendeskripsikan program Digital India.

Inisiatif 
Pemerintah 

akan menghapus 
kemiskinan dan 

menciptakan 
jutaan lapangan 

kerja
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RLV-TD 
diluncurkan
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Organisasi Penelitian Luar 
Angkasa (ISRO), sejak awal 
pembentukannya pada tahun 
1972, telah membuat eksperimen 
dengan berbagai bidang yang 

berhubungan dengan ilmu luar 
angkasa dan teknologi roket. 
Fokus intinya adalah untuk 
memastikan bahwa India menerima 
keuntungan maksimal dari program-
program luar angkasanya untuk 
perkembangan sosio ekonomi. Karen 
ini adalah sebuah negara ekonomi 
agricultural, penekanan program 
luar angkasa India adalah dalam 
menerima masukan meterologi, melacak sistem 
cuaca dari musim India terhadap pergerakan badai 
tropis, mendapatkan informasi yang tepat dan 

ISRO mencapai sebuah tonggak prestasi yang penting dengan percobaan 
sukses dari peluncuran reusable launch vehicle yang akan membawa 
wahana antariksa ke orbit dan kembali ke permukaan bumiç

Mengambil langkah-langkah

mudah terhadap

relevan untuk manajemen sumber daya tanah dan 
air and belajar lebih banyak tentang hutan dan 
sumber daya lainnya. India juga telah meluncurkan 
berbagai satelit untuk tujuan komunikasi dan baru-
baru ini membangun sistem navigasinya sendiri.

Terlepas dari berfokus pada 
bidang inti seperti metereologi, 
penginderaan jauh, komunikasi dan 
navigasi, ISRO berfokus pada area 
dengan relevansi ilmiah, teknologi 
dan strategis jangka panjang. 
Untuk mengerti lebih bannyak 
tentang sistem planet, India telah 
dengan sukses melakukan misi 
ke bulan dan Mars. Demikian 

pula, untuk mengetahui lebih tentang galaksi, 
negara ini telah meluncurkan sebuah satelit 
arstronomi. Terlepas dari ini, India sangat 

India ingin 
mengembangkan 

sistem yang 
memungkinkan 

mereka memotong 
biaya peluncuran 

satelit
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tertarik untuk mengembangkan sistem yang 
akan memungkinkan untuk mengurangi 
harga peluncuran satelit, untuk mendapatkan 
kemampuan dalam meluncurkan satelit sesuai 
permintaan dan untuk mempersiapkan keahlian 
manusia untuk misi manusia di luar angkasa. 
Dalam rangka mengembangkan 
kemampuan ini, India telah 
mengambil langkah pertama 
untuk mengembangkan teknologi 
Reusable Launch Vehicle (RLV).

Pada tanggal 23 Mei 2016, 
ISRO dengan sukses meluncurkan 
Demonstrator Teknologi Reusable 
Launch Vehicle (RLV-TD). 
Peluncuran ini dapat dianggap 
sebagai sebuah langkah dalam 
tujuan meluncurkan pesawat bersayap, pesawat 
dengan saya delta, di masa depan. Ini merupakan 
langkah awal dalam merealisasikan mimpi dalam 
membangun sebuah pesawat ruang angkasa 
dalam negeri. Ini mungkin akan memakan waktu 
sekitar 10 tahun lebih untuk mendapatkan sebuah 
pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan 

dan operasional. RLV dengan panjang 6.5 m ini 
diluncurkan oleh ISRO dengan menggunakan 
sebuah Motor Roket Solid (SRM) seberat 
sembilan ton yang terbakar dengan pelan untuk 
menampung penggerakan ke atas dari pesawat 
bersayap ini. Dibutuhkan waktu selama lima 

tahun bagi sebuah tim yang 
terdiri dari 600 imuwan di Pusat 
Luar Angkasa Vikram Sarabhai 
di Thiruvananthapuram untuk 
membangun bagan yang memiliki 
berat sekitar 1.75 ton ini. Pesawat 
luar angkasa normal memiliki 
panjang 55 m dan berat sekitar 
2,030 ton.

RLV India diterbangkan setinggi 
70 km dan dibuat jatuh di lautan 

(mendarat pada sebuah landasan pacu virtual di 
Teluk Bengal) pada pengembaliannya.

Secara teoritis, pesawat seperti ini harusnya 
mendarat pada landasan pacu dan bagi pesawat 
luar angkasa lengkap lainnya, sebuah landasan 
pacu sepanjang 5 km dibutuhkan. ISRO memiliki 
tiga tujuan utama dalam peluncuran RLV ini: 

RLV yang memiliki 
panjang 6.5 m 

diluncurkan oleh 
ISRO dengan 

menggunakan 
Motor Roket Solid 

dengan berat 
sembilan ton

RLV-TD sedang dipersiapkan untuk peluncuran
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REUSABLE LAUNCH VEHICLE-
TECHNOLOGY DEMONSTRATOR
On May 23, 2016, ISRO successfully flight tested India’s first winged 
body aerospace vehicle operating in hypersonic flight regime 

Exclusive use of 
RLVs will help 

reduce the cost by 
10 times. It costs 

about `13.5 lakh to 
send a kilogram in 

space currently

Discarded 
thruster

Ascent / 
Vertical 
launch

Combined 
coast phase

ISRO spent about 
`90 crore on 

developing the 
prototype of RLV 

that weighs about 
1.75 tonnes

RLV is a winged vehicle that 
took off like a rocket and 
glided back to land like a plane

The aim and advantage of 
the RLV is to send manned 
missions into space

Total flight duration from launch to 
landing of this delta winged RLV-TD 
lasted for about 770 seconds 

Atmospheric 
re-entry at 
Mach 5 speed

Separated 
coast phase

Descent begins

Aerodynamic 
Mode

Splashdown

Apart from India, no other country is currently operationally flying a winged spacecraft into 
space. USA retired its space shuttles in 2011, and Russians flew it only once in 1989

RLV-TD MISSION 
PROFILE
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untuk mencoba karakterisasi dinamika aero 
thermo pada penerbangan hypersonic; untuk 
mencoba manajemen misi otonom pada pesawat 
hypersonic; dan untuk mencoba teknologi re-
entry yang dibutuhkan untuk pesawat ini. Seluruh 
tujuan ini telah dicapai. Selama percobaannya, 
ISRO menguji teknik panduan dan 
navigasi dan mengkoleksi informasi 
yang akan membantu mereka untuk 
merancang misi-misi di masa depan.

ISRO diharapkan dapat 
bergerak secara sistematis untuk 
mewujudkan ide ini. Mereka 
diharapkan untuk bisa melakukan 
pengujian seperti LEX (Percobaan 
Pendaratan), REX (Percobaan 
Pengembalian Penerbangan) dan 
SPEX (Percobaan Propulsi Scramjet) di tahun-
tahun yang akan datang. Juga, sebuah landasan 
pacu, bersama dengan sebuah landasan pacu 
standby di lokasi berbeda, perlu untuk dibangun.

Ini mungkin akan menghabiskan lebih dari 
satu dekade untuk mendapatkan sebuah RLV yang 
tersedia. Pertanyaannya adalah, dapatkah India 

menunggu? Saat ini, privatisasi ruang sedang 
terjadi di jalan yang besar. Ada beberapa pemain 
swasta yang memiliki dukungan dari lembaga 
seperti NASA dan Lembaga Luar Angkasa Eropa 
dan sedang membuat penerobosan baru di sektor 
luar angkasa.

Seiring dengan meningkatnya 
permintaan global untuk satelit, ISRO 
telah membuat sebuah kemajuan 
yang luar biasa dan meluncurkan 74 
satelit secara komersial untuk negara-
negara berbeda. Kini, India sedang 
berencana untuk meningkatkan 
frekuensi peluncuran dengan 
membuat misi Polar Satelit Launch 
Vehicle (PSLV) yang lebih banyak. 
Ini penting untuk mendapatkan 

teknologi RLV di tempat dengan cepat. Untuk 
tujuan ini, Pemerintah akan dibutuhkan untuk 
meningkatkan anggaran ISRO dan organisasi 
ini harus melibatkan mitra internasional 
dan mengembangkan sebuah model untuk 
partisipasi yang aktif dalam industri 
dalam negeri.

Frekuensi dari 
peluncuran 

satelit dapat 
ditingkatkan 

dengan 
menciptakan 
lebih banyak 

misi PSLV

RLV-TD sedang diangkut ke tempat peluncuran

Dr AjeyLele adalah seorang senior ahli di Institut Studi Pertahanan dan Analisis (IDSA), New Delhi
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teks  |  Shalini Mitra

Seni rakyat Phulkari yang merepresentasikan 
tradisi dan budaya Punjab kini mendapatkan 
kembali popularitasnya secara global

Benang-benang
Kehidupan

Jika ada karya seni yang berwarna-warni, 
geometris dan tradisional, itu pasti phulkari 
– bordir tangan megah dari Punjab. Secara 
harfiah berarti karya bunga, phulkari telah 
menjadi sangat identik dengan orang-

orang dan budaya Punjab selama berabad-abad. 

Bahkan, hal ini terus menjadi sebuah bagian 
yang penting dari perayaan agama, kelahiran 
dan pernikahan di wilayah utara India. Para 
wanita di Punjab masih menyulam odhnis atau 
chunris (selendang untuk menutup kepada) atau 
ghaghras dengan karya phulkari.



Sebuah payung warna-warni, sebuah 
tas tangan, sebuah dompet wanita, 

mojari dan sebuah jepitan yang 
menampilkan bordir phulkari
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Konsep

Kata phulkari pertama kali muncul di sastra Punjabi 
pada abad ke-18 ketika penyair Waris Shah, dalam 
komposisinya Heer Ranjha, menguraikan tentang baju 
pengantin Heer. Seniman ternama Punjabi, Amrita 
Shergil, dalam lukisannya, Resting, mengabadikan 
phulkari, dimana seorang wanita duduk diantara 
kerumunan perempuan Punjabi yang terlihat 
mengenakan karya tangan ini. Legenda mengatakan 
bahwa phulkari tiba di India dari Iran 
dimana disana seni ini dikenal dengan 
nama gulkari yang berarti kerajinan bunga.

Biasanya, selendang dan ghaghras yang 
dibordir dibuat oleh satu keluarga untuk 
penggunaan pribadi dan menyelesaikan 
sebuah phulkari menandakan sebuah 
langkah penting bagi wanita yang belum 
menikah pada jalan menjadi seorang 
wanita. Sebagaimana phulkari merupakan 
bagian dari sebuah baju pengantin 
wanita, ia harus membuatnya sendiri dari usia dini. 
Faktanya, kemahirannya dalam keahlian ini menambah 
kelayakannya untuk menjadi seorang pengantin. Di masa 
lalu, pada hari kelahiran bayi wanita, sang ibu dan nenek 
akan mulai membuat phulkari, untuk diberikan ketika 
mereka menikah nanti. Orang tua akan memberikan mas 
kawin 11 hingga 101 phulkari, dengan bagh phulkari yang 
menjadi phulkari yang paling berharga dan mengesankan. 
Keluarga dari kalangan kaya dan terkenal kadang-kadang 
mempekerjakan pengrajin bordir profesional untuk 

Punjab, yang 
dikenal akan 

budidaya 
kapasnya, 

merupakan sebuah 
pilihan tepat untuk 

memproduksi 
khaddar

membuat bagh phulkari dimana seluruh permukaan dihiasi 
dengan sebuah pola yang terhubung.

Metode

Saat ini, phukari dibuat pada kapas, sifon, georgette dan 
sutra. Bagaimanapun, kain katun polos atau khaddar 
digunakan di masa lalu. Benang dipintal secara manual dan 
diwarnai dengan pewarna alami. Punjab, yang terkenal 
akan budidaya kapasnya, merupakan wilayah yang tepat 

untuk memproduksi khaddar secara lokal. 
Dari 50 jenis phulkari yang ada dahulu, hanya 
sedikit yang masih tersisa. Proses penjahitan 
kini dilakukan dengan benang sutra. 
Benang kapas atau wol digunakan sesekali. 
Dengan penggunaan dari jahitan menisik 
yang panjang dan pendek pada sisi yang 
berlawanan dari sisi kasar kain katun, satu 
jenis karakter, bentuk dan desain diciptakan. 
Beberapa jahitan lainnya seperti tulang ikan, 
lubang berjalan atau tombol digunakan 

sebelumnya. Pada seni phulkari tradisional, pola-pola 
tersebar pada selang-selang kain. Dengan manipulasi yang 
terampil dari jahitan penjerumat, banyak motif yang rumit 
dibuat melalui jahitan horizontal, vertical dan diagonal.

“Sebuah keganjilan dari phulkari adalah bahwa ketika 
kain itu sendiri digunakan secara geometris sebagai sebuah 
dekorasi mendalam sehingga medali dan berlian tidak 
hanya menjadi pola yang terbentuk padanya tetapi juga 
menjadi kombinasi terintegrasi dari warna-warna. Hal ini 
dapat diperoleh dengan keakuratan yang mutlak dalam 
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perhitungan benang. Makin sempit jahitan, maka akan 
makin bagus potongannya,” kata perancang tekstil Rohtak, 
Hajeet Kaur. Coklat padam, karat merah atau indigo 
adalah pilihan yang paling disukai untuk latar belakang 
warna. Jahitan-jahitan ini berwarna kuning emas, 
putih dan hijau.

Varietas

Ada beberapa jenis bagh atau gaya taman pada phulkari. 
Beberapa bagh tersebut adalah shalimar, 
chand, chaurasiya, satranga (tujuh warna), 
pachranga (lima warna) atau bawan bagh 
dimana kain ini dibagi menjadi 52 kotak 
dengan bordiran. Bagh-bagh ini dinamai 
sesuai dengan kegunaan dan motif yang 
dibordir padanya. Vari-da-bagh dihadiahkan 
kepada pengantin baru oleh mertuanya saat 
kedatangannya di rumah baru.

Motif yang paling umum digunakan 
pada bordir ini didasarkan pada gandum dan batang 
gandum yang tumbuh diseluruh Punjab. Potongan dari 
cermin yang dijahit pada phulkari adalah shishedar 
phulkari. Gaya phulkari yang lain, dengan pengaturan 
motif tersendiri, adalah darshan dwar. Disini sebuah 
gerbang dibordir pada sebuah kain dan ditawarkan di kuil-
kuil dan gurdwara. Tipe-tipe lain dari phulkari mencakup 
Thirma phulkari yang dipandang sebagai sebuah simbol 

Bordir phulkari 
memiliki 

beberapa jenis 
bagh, dan setiap 

bagh memiliki 
keindahannya 

tersendiri

Berbagai item seperti sebuah sarung bantal, jaket, stola dan sebuah tas 
potli dengan karya phulkari

FAKTA-FAKTA MENARIK

Para wanita di Punjab tidak 
mendokumentasikan seni Phulkari. Ini 

merupakan sebuah keahlian yang diturunkan 
dari satu generasi ke generasi seterusnya. Nilai 

seni phulkari terletak pada manipulasi pola, 
warna dan panjang jahitan. Semakin pendek 
jahitan, maka semakin bagus potongannya.

kesucian sebagaimana phulkari ini memiliki sebuah 
kain dasar putih. Pada Sainchi phulkari, motif-motifnya 
mewakili kehidupan pedesaan di Punjab dengan 
penggunaan figur manusia, hewan dan burung.

Kebangkitan fashion

Seni dan kerajinan pembuatan phulkari hampir hilang 
setelah Pemisahan India pada tahun 1947. Kurangnya 
minat untuk melakukan kerja, profitabilitas dan 

industrialisasi manual merupakan faktor-
faktor lain yang menyebabkan penurunan 
ini. Akan tetapi, bordir pedesaan membuat 
sebuah kebangkitan pada kancah fashion 
global baru-baru ini. Desainer-desainer 
terkemuka India seperti Ritu Beri dan 
Manish Malhotra telah menggunakan 
kerajinan ini dalam kreasi-kreasi mereka. 
Saat ini, sejumlah organisasi non 
pemerintah sedang bekerja untuk menjaga 

seni pedesaan ini tetap hidup. Bahkan, metode untuk 
menciptakan sebuah karya phulkari juga telah berubah 
dengan sistem mesin-mesin yang menggantikan sistem 
kerja manual. Bagaimanapun, sebuah peningkatan 
signifikan terhadap permintaan pembuatan phulkari 
tradisional di India dan luar negeri merupakan sebuah 
tanda dari popularitas, daya tarik dan keunikan abadi dari 
bordir rakyat India.
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Salah dari bentuk yang paling terkenal dari 
lukisan-lukisan klasik India selatan, lukisan-
lukisan Tanjore merupakan sebuah bentuk 
kuno dari seni yang mengambil nama dari 
kota dengan nama yang sama di bagian selatan 

India, di wilayah Tamil Nadu. Kota Thanjavur, dahulu 
dikenal dengan nama Tanjore, sangat terkenal akan seni, 
kerajinan dan arsitektur dan gaya melukis yang khas 
adalah keunikan dari wilayah ini.

Gaya dari seni ini dilukis dengan kerumitan yang 
tidak terhubung pada subjek-subjek religius dan tampilan 
yang elegan dari kerajinan tradisional India yang secara 
tak tampak menggabungkan metal langka dan batu mulia 
ke cetakan-cetakan dari pola-pola rumit ini. Lukisan-
lukisan Tanjore, yang asal usulnya dapat ditelusuri pada 
abad ke-16, berfungsi sebagai sebuah penjaga estetika 
dari sejarah seni sebagaimana lukisan-lukisan tersebut 
mempertunjukkan pengaruh-pengaruh yang nyata pada 
berbagai pelindung yang tersisa pada bentuk artistik 
selama jangka waktu hampir tiga setengah abad.

Sebuah kanvas 
dari harta

Lukisan-lukisan tradisional Tanjore tidak 
hanya menggambarkan sebuah pernak-
pernik kerajaan, lukisan-lukisan ini juga 
menceritakan sebuah masa lalu yang 
berwarna-warni dan sebuah masa depan 
yang terjamin

karun kuno

teks  |  Prerona Basu
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 Lukisan-lukisan 
Tanjore berbagi 

kemiripan 
dengan pilihan-
pilihan individu 

dari para 
pelindungnya

dimetamorfosiskan menjadi versi kontemporer 
yang mendemonstrasikan pengaruh-pengaruh 
Maratha yang mendalam.

Bahan-bahan kecemerlangan

Bentuk lukisan rumit yang secara mahir 
mempertunjukkan bagaimana palet 
warna yang hidup, foil emas, permata, 
mutiara dan potongan-potongan 
kaca inidapat digunakan untuk 
memperindah sebuah karya dari 
seni, membuat kagum para penonton 
dengan semangat visual yang murni. 
Meskipun saat ini, seni ini dikerjakan 
pada kanvas, lukisan Tanjore dikenal 
akan penggunaan permukaan yang 

tidak konvensional seperti kayu, kaca, batu dan 
terkadang gading sebagai sebuah media. Dimensi-
dimensinya menjadi sasaran terhadap preferensi 
dari para pelindung yang sering menugaskan 
gambar-gambar besar dewa dan dewi Hindu untuk 

Darimana semua ini dimulai?

Setelah permulaannya selama masa kekuasaan 
dinasti Chola, lukisan-lukisan Tanjore dilakukan 
oleh Tanjavur Nayaks hingga Maratha 
menaklukkan dan menguasai tanah mereka. 
Para seniman, mulai dari komunitas berbahasa 
Telugu, Raju dan Naidu dari Andhra 
Pradesh, mulai bermigrasi menuju 
Nadu dalam jumlah yang banyak 
ketika Thanjavur Nayaks, yang 
sangat tertarik dengan seni dan 
estetika masih sangat legendaris dan 
berkuasa. Sebuah Judul-judul luas dari 
lukisan Tanjore diciptakan oleh para 
pelukis yang mengasah seni mereka 
dengan menjaga prioritas, preferensi 
dan kekayaan dari pelindung kerajaan mereka 
dalam pikiran masing-masing. Gaya melukis 
ini berbagi kemiripan dengan pilihan-pilihan 
individu dari para pelindungnya dan selalu berada 
dalam perubahan terus menerus setelah akhirnya 

 Sebuah lukisan dinding di aula durbar maratha di Istana Thanjavur
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 Pewarna 
tradisional 

alami kini telah 
diambil alih 

oleh cat yang 
diproduksi 

secara kimiawi

menghiasi istana-istana mereka. Sebuah prototip 
khas dari lukisan Tanjore mengilustrasikan 
sebuah komposisi padat dari dewa dan dewi dalam 
bentuk rampung penuh yang megah dan wajah-
wajah bulat mereka dengan mata yang berbentuk 
almond. Figur-figur ini terbungkus dengan tirai 
mewah atau lengkungan yang didesain 
dengan rumit. Penekanan khusus 
diberikan kepada bagian-bagian 
kain yang menggambarkan pakaian 
rumit dari para dewa. Penggunaan 
berlimpah dari emas dan permata 
bercahaya menyampaikan sebuah 
cahaya mempesona ke lukisan-lukisan 
yang seringkali dipasang di tempat 
strategis untuk menerangi setiap 
sudut redup dari istana-istana dan kuil-kuil.

Mempertahankan kesempurnaan

Produk akhir dari lukisan bergaya Tanjore ini 
didapatkan setelah berbagai langkah-langkah 

rinci yang dilakukan dengan cermat. Untuk 
memulai bentuk seni ini, seorang seniman harus 
menyisipkan sebuah kanvas ke sebuah potongan 
halus dari kayu. Sebuah lapisan dari debu kapur 
kemudian disikat pada permukaan kayu tersebut 
untuk memberikan kanvas tersebut sebuah nada 

yang homogeny dan memberikannya 
sebuah kedalaman visual tertentu. 
Setelah media ini mengering, para 
pelukis menarik sebuah garis dari 
figur yang sudah ditentukan dan 
menghiasi bagian-bagian yang 
merepresentasikan tahta kerajaan, 
perhiasan dan pakaian bagus pada 
figur dewa-dewa dengan batu semi 
mulia. Cat dioleskan setelah hiasan-

hiasan tersebut benar-benar kering.
Meskipun pewarna alami tradisional kini 

telah dikalahkan oleh penggunaan cat yang 
diproduksi secara kimiawi, para pelukis masih 
menggunakan skema warna konvensional dan 

Sebuah lukisan dari Raja Tukojee di sebuah kuil di Thanjavur; Kanan: Raja Serfoji sedang menunggangi kuda pada tahun 1798
Lukisan Maratha di komplek kuil Sri Brahadeswarar
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elemen-elemen yang alami. Sebuah fitur 
karakteristik dari bentuk lukisan Tanjore 
adalah kejutan gambaran dari subjek utama 
sebagaimana diproporsikan lebih besar dari 
sekitarnya dan selalu diposisikan pada puisat 
ilustrasi tersebut. Arsiran digunakan secara 
hemat untuk memberikan pendalaman kepada 
fitur-fitur wajah sementara sisa gambar dicat 
dengan warna datar yang intens. Para seniman 
terkadang memperindah lukisan mereka 
dengan benang-benang warna pekat dan tali 
halus yang akan meningkatkan keindahan 
keseluruhan karya seni mereka.

Di zaman kuno, subjek dan teknik dalam 
menggambarkan lukisan ini secara sempurna 
dianggap menjadi sebuah usaha yang suci. 
Proses ini memiliki sebuah aura penghormatan 
religius dan mungkin karena alasan ini, 
kebanyakan seniman yang rendah hati memiliki 
untuk nama mereka tidak diumumkan. 

Sebuah pengingat Raj

Ada juga gaya Indo-Eropa dari lukisan Tanjore 
sebagaimana orang-orang Eropa terus-menerus 
menggurui para senima yang terlibat dalam 
bentuk seni ini. Diasah terutama untuk 
memenuhi kepekaan terhadap dunia Barat, 
bentuk seni lukis ini secara kolektif disebut-
sebut sebagaimana Sekolah Kompani Lukisan 
menggunakan hiasan emas dan permata 

BERKAS FAKTA
Lukisan-lukisan Tanjore merupakan 
sebuah contoh indah dari sinkretisme 
dengan pengaruh-pengaruh dari Deccan, 
Vijayanagar, Maratha dan bahkan gaya 
Eropa. Meskipun lukisan-lukisan ini 
secara dominan menggambarkan dewa 
dan dewi Hindu, atau telah dipengaruhi 
dari berbagai episode Hindu Purana, ada 
kasus dimana subjek-subjek religius dan 
sekuler lain digambarkan juga.
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bersama-sama. Musium Inggris dan Victorio 
dan musium-musium Albert dengan bangga 
menampung banyak lukisan seripa yang berasal dari 
zaman kuno Inggris.

Kepentingan seni saat ini

Pada saat ini, tidak banyak orang sadar terhadap 
pentingnya bentuk seni ini. Selama berabad-
abad, lukisan-lukisan Tanjore telah 
dianggap sebagai pilihan hadiah yang 
menguntungkan untuk perayaan-
perayaan atau acara-acara penting lain 
di sepanjang India selatan. Meskipun 
lukisan-lukisan ini utamanya 
digunakan untuk disembah, lukisan-
lukisan ini kini telah menemukan 
tempatnya di ruang-ruang menggambar dan kantor-
kantor di berbagai perusahaan juga.

Meskipun berbagai jenis kayu telah berubah, 
warna-warna sintesis dan perekat telah mengambil 
alih penggunaan mineral dan warna-warna alami, 

 Gaya Indo-Eropa 
dari lukisan 

Tanjore dikenal 
sebagai Sekolah 

Kompani Lukisan

batu mulia telah diganti dengan batu semi mulia dan 
manik-manik kaca, setiap lukisan Tanjore datang 
sebagai sebuah bagian dari keterampilan yang 
sangat cermat dan berdedikasi terhadap detail.

Pemeritah India juga telah mengambil beberapa 
langkah progresif untuk menghidupkan kembali 
dan mempertahankan seni ini. Lokakarya regular, 
kamp dan berbagai pameran diadakan untuk 

menjaga kerajinan kuno ini agar 
terus meresap 
dalam estetika 
India. Seperti 
bentuk-bentuk 
seni abadi lainnya, 
lukisan-lukisan 
Tanjore juga sedang 

berkembang dan terus menerus 
terbentuk kembali secara organic 
sebagaimana seni ini terus 
merespon tanpa henti permintaan 
inovasi dari zaman modern.



POTRET

n  5 4   n  J U L I - A G U S T U S  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V E S

Stupa-stupa, wihara-wihara dan kuil-kuil di catatan 
sejarah Sanchi, juga seni dan arsitektur Buddha yang 
cerdas dan berkembang

Warisan ajaran Buddha

dari Sanchi

teks  |  Anil Mulchandani

Monumen Kuno Buddha, Stupa Besar di Sanchi
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Bukit Sanchi menampung satu dari 
situs-situs terbaik, terpelihara 
dengan sempurna dan paling luas 
dari seluruh situs-situs Buddha 
lainnya. Penutup berdinding yang 

didominasi oleh Stupa Besar dan empat torana 
yang indah (pintu gerbang hias) bergantung 
asal-usulnya pada kaisar Ashoka oleh mana istri 
sang kaisar berasal dari Vidhisha, sebuah kota 
dekat dengan Sachi di wilayah Madhya Pradesh. 

Sanchi tumbuh dan makmur dibawah 
dinasti turun temurun dan perlindungan para 
pedagang hingga abad ke-14. Kemudian, Stupa 
Besar, reruntuhan kuil dan wihara bersama-
sama memberikan sebuah wawasan terhadap 
perkembangan dari seni dan arsitektur Buddha 
di sepanjang zaman yang berbeda mulai 1,000 
tahun silam dari pemerintahan Ashoka pada 
abad ketiga SM hingga abad ke-14. Situs ini 
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ditemukan kembali oleh General Taylor pada tahun 
1818. Diumumkan oleh UNESCO sebagai sebuah 
Situs Warisan Dunia, Stupa Besar di Sanchi ini 
merupakan salah satu dari struktur-struktur religius 
pertama India.

Empat torana batu menjadi sorotan utama dari 
Sanchi. Dibangun pada abad pertama SM dengan 
patung-patung yang sangat indah sampai-sampai 

terlihat seperti terbuat dari gading atau seni kayu dari 
pada terbuat dari batu. Beberapa arkeolog percaya 
bahwa ukiran-ukiran tersebut konon merupakan 
karya dari seniman gading. Struktur dari setiap 
torana tersebut terdiri dari dua bagian pos yang 
disatukan dengan tiga palang atau peran panjang. 
Seluruh bagian pos dan palang pahat dari setiap torana 
dipenuhi dengan figur-figur yang indah. Beberapa 

 Dari atas ke bawah: Sebuah ruang yang didekorasi dengan berbagai patung di sebuah stupa di Sanchi dan rincian-rincian 
berbeda dari pintung gerbang di Stupa Buddha Besar ini
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dari panel relif tersebut menggambarkan kisah-kisah 
Buddha, peran raja Ashoka dalam memperluas ajaran 
Buddha ke penjuru wilayah dan episode dari Dongeng 
Jataka. Beberapa patung yang terukir secara dramatis 
mengisahkan hari kelahiran Buddha. Ukiran-ukiran 
tersebut dianggap sangat penting sebagai catatan adat, 
gaya hidup dan bangunan pada zaman tersebut.

Ikuti jalan-jalan circumambulation, dengan 

susunan tangga terpahat, yang terlihat seperti jalur 
kayu, dimulai dari torana selatan yang terletak di 
dekat tunggul tiang batu asli Ashoka yang juga 
konon menjadi pintu masuk utamanya. Salah satu 
sorotan di selatan torana ini adalah sebuah relif yang 
mempertunjukkan Roda Hukum sebagai sebuah 
simbol Buddha yang disembah oleh para umat. Roda 
tersebut merepresentasikan siklus tanpa akhir dari 
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 Stupa Sanchi; Halaman muka: Sebuah patung di Sanchi, stupa Buddha di 
Sanchi dan sebuah pemandangan dari Kuil Sanchi

Stupa Besar 
dibangun dari 

batu-bata 
selama zaman 
Ashoka tetapi 
strukturnya 
berasal dari 

abad ke-2

kematian dan kelahiran kembali yang dapat dihindari 
oleh ajaran-ajaran Buddha.

Pada torana yang lain juga, Buddha digambarkan 
melalui simbol-simbol seperti sebuah pohon Bodhi 
atau jejak-jejak kaki yang merupakan sisa-sisa 
praktik agama sebelum gambar-gambar 
Buddha dibuat. Torana barat yang telah 
direstorasi memiliki pemandangan-
pemandangan yang hidup dari Dongeng 
Jataka seperti sebuah kawanan monyet 
animasi yang melewati sebuah jembatan 
untuk menyeberangi Sungai Ganga. 
Jembatan ini dibuat oleh bodhisattva 
(seseorang yang berkomitmen pada 
pencapaian pencerahan demi orang lain) 
untuk membantu segerombolan prajurit 
melarikan diri. Salah satu episode yang paling sering 
dipertunjukkan dari kehidupan Buddha, Godaan 
Mara, ada disini. Pada sebuah insiden yang tidak asing 
lagi, Mara – dewa kemalangan, dosa dan kehancuran 
dalam ajaran Buddha – mencoba untuk menghasut 
Buddha dari jalan kebenaran dengan mengirimkan 

anak-anak perempuannya untuk menggoda Buddha.
Pintu gerbang barat menggambarkan perwujudan 

dari Dewa Buddha. Torana utara dihiasi dengan 
sebuah pecahan dari Roda Hukum dan dua trisula 
yang melambangkan trinitas Buddha. Ini mungkin 

merupakan torana yang paling rumit dari 
keempat torana disini. Pemandangan-
pemandangan yang terpahat pada dua 
pos vertikalnya menunjukkan keajaiban 
dari Buddha seperti sebuah jalan udara 
untuk membuat kagum sekelompok 
heretik. Torana timur memiliki 
potongan patung paling ikonik di Sanchi, 
Salabhanjika yang sensasional, atau peri 
kayu dibawah pohon mangga.

Stupa besar dibangun dengan batu-
bata pada zaman Ashoka tetapi beberapa struktur-
strukturnya yang terbuat dari batu berasal dari 
abad ke-2 SM di dinasti Junga. Stupa ini berdiri 
pada sebuah platform dan dihiasi dengan sebuah 
payung batu tiga tingkat – sebuah lambang dari tiga 
tingkatan surga
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MENGUNJUNGI KOTA BUDDHA 
Sanchi merupakan sebuah kota kecil di Madhya Pradesh, 
sekitar 49 km dari ibukota Bhopal

Cara mencapainya 
Melalui udara: Bandara Raja Bhoj adalah bandara 
terdekat. Penerbangan-penerbangan regular 
menghubungkan Mumbai, Hyderabad, Delhi, 
Indore, Chennai dan Raipur ke Bhopal. Taxi juga 
tersedia untuk perjalanan lebih jauh..

Melalui kereta api: Vidhisha dan Bhopal adalah 
stasiun kereta api terdekat dan terhubung dengan 
seluruh kota-kota penting.

Melalui jalan raya: Sanchi, di jalan raya Bhopal-
Sagar, dengan baik terhubung melalui jalan raya 
dari seluruh kota-kota penting di Madhya Pradesh.
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Stupa 3 yang telah dengan sangat baik direstorasi 
terletak di wilayah timur laut Stupa Besar ini 
(Stupa 1). Pada tahun 1851, berbagai peti mati disini 
ditemukan untuk menampung barang-
barang peninggalan murid-murid 
terdekat Buddha. Stupa 2 pada sebuah 
teras di bawah lereng bukit Sanchi 
juga mengandung barang-barang 
peninggalan yang sangat penting.

Diantara biara-biara yang 
terpelihara dengan baik, Wihara 45 
memiliki susunan yang terdiri dari 
menara ruang yang berfungsi sebagai 
sebuah taman utama dengan sell-sell 
disekelilingnya. Dahulu tempat ini memiliki menara 
tempat perlindungan. Patung Dewi sungai Ganga dan 
Yamuna adalah beberapa dari banyak patung-patung 

terbaik wilayah luar tempat ini, sementara di dalam 
sang Buddha dengan gagah berdiri di sebuah kembang 
teratai dalam posisi Bhumi Sparsh – tangan kanannya 

menyentuh tanah untuk menyeru 
dewi bumi guna menyaksikan momen 
penerangannya ini. Wihara 51 disusun 
lebih teratur dari pada keenam wihara 
lainnya dengan berbagai ruangan 
disekitar taman utama dengan jajaran 
sell-sell monastik yang dipisah oleh 
sebuah koridor.

Kuil 17 merupakan kuil yang paling 
penting disini. Dibangun pada abad 
kelima, kuil ini juga merupakan struktur 

kuil yang pertama kali dibangun di India. Kuil zaman 
Gupta ini dibangun dari potongan batu dengan atap 
rata dan beranda terbuka yang ditopang oleh tempat 

 Reruntuhan dari sebuah kuil di stupa Sanchi; Halaman muka: Sebuah patung Buddha di stupa Sanchi

Wihara 45 
merupakan salah 
satu dari biara-

biara yang terawat 
dengan baik, dan 
dahulu memiliki 
sebuah menara 
perlindungan
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Mauryan. Stupa Sonari, 10 km dari Sanchi, membuat 
para pengunjung terkesima dengan delapan stupa 
menakjubkannya. Vidisha, yang dahulu dikenal 
dengan nama Besnagar, dikuasai oleh Ashoka 
selama abad ketiga SM. Musium Vidisha merupakan 
sebuah jendela bagi dunia kuno dengan berbagai 

artefak dari zaman Mauryan hingga 
zaman Paramara. Andher, 8 km dari 
Sanchi, memiliki tiga stupa yang dengan 
baik terpelihara.

Komplek Buddha 
terkenal dari Sanchi 
adalah salah satu dari 
situs-situs Buddha 
yang sangat terawat 

di India. Penyebaran kerajaan 
Mauryan membawa kepada 
berdirinya ajaran Buddha yang 
mana merupakan tradisi religius 
pertama di India yang melebihi 
asal-usul regionalnya.

tiang yang dipahat dengan gambar lion capital. Tempat 
ini merupakan pendahulu dari desain klasik Hindu 
yang pada akhirnya dikembangkan di Odisha dan 
Khajuraho. Situs musium ini memiliki potongan-
potongan dari patung, perhiasan, tembikar, senjata dan 
peralatan yang ditemukan selama berbagai penggalian 
sukses. Lion capital yang dipahat di Tiang 
Ashoka dekat Pintu Gerbang Selatan dari 
Stupa Besar ini – Ashoka membangun 
tiang-tiang ini untuk mengenang 
jejak ziarah dan tempat-tempat suci – 
merupakan sebuah pameran kunci disini. 
Pameran-pameran yang penting lainnya 
disini diantaranya adalah reruntuhan 
Salabhanjika dari pintu gerbang Stupa 
Besar dan Mathuran batu pasir merah Buddha.

Sebuah kunjungan ke Sanchi dapat dipadukan 
dengan situs-situs Buddha lain seperti Satdhara, 
Besnagar, Sonari dan Andher. Komplek Buddha di 
Satdhara yang terletak di tepi Sungai Beas, adalah 
rumah dari 14 biara dan 34 Stupa dari zaman 

Sonari adalah 
lokasi monastik 
lainnya dengan 

delapan 
stupa yang 

menakjubkan

 Halaman muka: Rincian pahatan di sebuah toran dwar atau pintu gerbang menuju bagian selatan dari stupa tersebu; Relif stupa dari 
Sanchi yang dibangun oleh Raja Ashoka
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Sebuah persembahan bagi

dewa Matahari
Kuil Konark dari abad ke-13, yang bertindak sebagai persembahan 
raksasa bagi Dewa Matahari, dengan 12 pasang dari roda hias indah yang 
ditarik oleh empat pasang kuda, adalah sebuah sonata hidup di batu

teks  |  KV Priya
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Salah satu dari kuil terpenting yang 
didedikasikan kepada dewa Matahari 
di India – Kuil Konark – membagi 
kecemerlangan dan kilauan dari 
matahari dengan arsitekturnya 

yang sangat menarik, patung-patung eksotis 
dan sejarah sosial yang menarik dari abad 
pertengahan Odisha. Berlokasi di Konark, 
35 km dari Puri, tempat tinggal dari Dewa 
Jagannath, kuil dari abad ke-13 ini merupakan 
sebuah pusat ziarah hindu yang terkenal.

Asal usul

Konark mendapatkan namanya dari dua 
kata dari bahasa Sanskerta – kona dan ark – 
dengan makna terdahulu yang berarti sudut 
dan terakhir yang merujuk pada matahari. 
Para ahli mengatakan bahwa dewa Matahari 
yang disembah di Ark Kshetra disebut 
dengan Konark. Legenda mengatakan bahwa 
setelah membunuh iblis Gyasur, Dewa Wisnu 
meninggalkan seluruh harta bendanya 
di beberapa tempat untuk memperingati 
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Kuil Matahari merupakan sebuah lambang arsitektur Kalinga

kemenangannya – keong di Puri, cakram 
di Bhubaneswar, gada di Jajapur dan teratai 
di Konark.

Kuil Konark adalah bagian dari pemuja 
Surya yang berkembang di seluruh India 
dan didedikasikan untuk menyembah dewa 
Matahari. Matahari dipedomani sebagai jiwa 
dari seluruh perwujudan, penyebab utama 
dari alam semesta dan siklus berbeda dari 
perwujudan dan pemusnahan.

Suryopanishad – sebuah kitab dari 

dewa Matahari – merangkum pentingnya 
matahari serta pentingnya penyembahannya, 
mengatakan, “Dari matahari muncul semua 
makhluk. Matahari menopang mereka semua. 
Mereka semua menghilang di matahari…” 
Hal ini menegaskan bahwa matahari adalah 
pencipta, pelindung dan perusak.

Kemuliaan arsitektur

Dirancang sebagai sebuah kereta kuda raksasa 
pada 12 roda raksasa yang ditarik oleh tujuh 
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kuda berderap, membawa dewa Matahari ke 
sepanjang surge, kuil ini dibangun oleh Raja 
LangulaNarashimha Deva dari dinasti Ganga 
sekitar 1250 M.

Tuju kuda yang menarik Kuil Matahari 
ke arah timur menuju fajar adalah simbol 
dari tujuh hari seminggu; selusin pasang dari 
roda merepresentasikan 12 bulan setahun dan 
delapan jari-jari di setiap roda melambangkan 
delapan tahap ideal dalam hari wanita. 

Sebuah fitur unik dari Kuil Konark 

adalah desainnya yang memastikan pancaran 
Matahari jatuh pada gambar Surya (Matahari) 
pada ekuinoks.

Kuil ini terdiri dari vimana (kuil utama) 
untuk menampung sang dewa, Jagamohana, 
sebuah aula doa dan persembahan bagi para 
jemaah dan sebuah nirtya-mandapa (aula 
menari). Pintu masuk utama kuil ini menghadap 
sisi timur yang menghadap laut.

Kuil Konark adalah sebuah lambang 
arsitektur. Jenis kuil ini terkenal sebagai 
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KUIL-KUIL LAIN INDIA YANG MENGABADIKAN 
DEWA MATAHARI SEBAGAI DEWA UTAMA

SURYANARKOVIL  
Kumbakonam, Tamil Nadu
Dibangun oleh Raja KulothungaChola I 
pada tahun 1100 M, kuil bergaya Dravidian 
ini mengabadikan matahari dan delapan 
perwujudan benda langit lainnya. Kuil ini 
memiliki sebuah protokol ibadah yang 
rumit sebagai tanda akhir para ibadah bagi 
pengunjung yang mengelilingi kuil ini 
sembilan kali.

KUIL MATAHARI    
Modhera, Gujarat
Kuil besar yang dibangun pada tahun 
1026 M oleh Raja Bhimdev dari 
dinasti Solanki ini memiliki sebuah 
tanki besar di depan strukturnya 
dengan beragam gambar. Kuil ini 
dirancang sebisa mungkin supaya 
cahaya Matahari jatuh tepat pada 
gambar Surya ada saat ekuinoks.

KUIL BRAHMANYADEV   
Unao, Madhya Pradesh
Patung dewa Matahari di kuil ini berdiri 
pada sebuah panggung batu-bata yang 
ditutup dengan plat-plat hitam. Dua puluh 
satu segitiga yang merepresentasikan 
21 tahapan matahari terukir di kuil ini. 
Kuil yang berada di dekat Jhansi ini telah 
dilindungi oleh Peshwas dan sang penguasa 
dari Datia, 69 km dari Gwalior.

Sebuah patung 
granis di kuil 

Matahari kuno 
Konark
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KUIL DAKSHINAARKA    
Gaya, Bihar
Gambar granit dewa Matahari yang disembah 
disini mengenakan sebuah jaket, sebuah 
korset pinggang dan sepatu boot tinggi 
seperti tradisi Iran. Kuil ini memiliki sebuah 
tangki dimana sesembahan dibuat kepada 
para leluhur. Struktur yang ada saat ini berasal 
dari abad ke-13 dan dibangun oleh kaisar India 
Selatan, Prataparuda dari Warangal

KUIL MATAHARI  
Surya Pahar, Assam
Sebuah struktur yang relatif modern, 
kuil ini memiliki sebuah tablet batu 
melingkar dengan 12 gambar Surya 
dengan ayahnya, Kashyapa. Surya 
pahar disebut sebagai galeri virtual dari 
peninggalan arkeologis sebagaimana 
surya pahar juga memiliki patung-
patung batu dengan seni yang bernilai.

KUIL MATAHARI MARTAND   
Anantnag, Kashmir
Dibangun pada abad ke-8, kuil ini 
dipercaya telah diselesaikan oleh raja 
LalitadatiyaMuktapida dari dinasti 
Karakota. Kuil ini merupakan contoh dari 
keahlian arsitektural Kashmir. Kuil ini 
pernah dihancurkan oleh penguasa Islam, 
SikandarButshikan pada abad ke-15 dan 
kini hanya tinggal reruntuhan.

sebuah landmark navigasi oleh para pelayar 
kuno menuju Odisha. Menariknya, diklaim 
bahwa ditempat ini sebuah magnet kuat 
ditempatkan di atas kuil dan setiap dua batu 
dari kuil ini terjepit oleh plat-plat besi. Sang 
patung konon pernah mengambang di udara 
dikarenakan susunan magnet-magnet. Magnet 
yang berada di atas juga dikatakan 
pernah mengganggu kompas 
yang mengarah ke bangkai-
bangkai kapal. Kemudian, magnet 
ini dilepas.

Keindahan dan estetika dari 
kuil ini disimpulkan dengan 
baik oleh peraih Nobel India, 
Rabindranath Tagore, yang 
menulis tentang Konark: “Disini 
adalah dimana bahasa dalam batu 
melampaui bahasa manusia.”

pancha-ratha-dekhadeul dengan masing-
masing fasad yang dirusak oleh lima proyeksi 
kecil. Akibatnya, hal ini membuat efek dari 
cahaya dan bayangan pada permukaan dan 
membentuk kesan garis vertikal terus menerus 
yang disebut dengan rekha. Konsep dari Gaja-
Simha dengan indah terpahat disini. Contohnya, 
pintu masuk dijaga oleh dua singa besar, setiap 
singa ini membunuh seekor gajah perang dan 
dibawah gajah ini terdapat seorang manusia. 
Sementara singa-singa mewakili kebanggaan, 
gajah-gajah merepresentasikan kekayaan dan 
keduanya mengkonsumsi manusia yang serupa 
dengan penaklukan kekuatan spiritual melawan 
kekuatan dunia dan simbol kebodohan yang 
ditaklukkan oleh ilmu pengetahuan.

Awalnya dibangun di pantai laut, kuil ini 
dikenal sebagai pagoda hitam dikarenakan 
warnanya yang gelap dan digunakan sebagai 
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Kisah-kisah dari sebuah 
kerajaan yang terpahat

pada batu-batu
Kota kuil Pattadakal merupakan sebuah contoh luar biasa dari 
penggabungan arsitektur Chalukyan yang memadukan aspek yang 
lebih baik dari gaya desain utara dan selatan India

Pattadakal, sebuah komplek kuil di 
tepi sungai Malaprabha di utara 
Karnataka, adalah kenangan 
dari sebuah era yang megah. Ini 
merupakan bukti dan pahatan pada 

batu-batu ini mencerminkan sebuah bentuk unik 
dari arsitektur kuil. Dibangun selama dinasti 
Chalukya, Pattadakal adalah sebuah simbol dari 
seni dan arsitektur yang hebat pada batu. 

Situs Warisan UNESCO ini disebut bersama 
Badami dan Aihole, dua tempat historis yang 
berada di dekatnya. Sementara Badami dikenal 
akan kuil-kuil goanya dan Aihole akan Kuil 
Durganya, Pattadakal terkenal akan kelompok 
kuilnya yang sangat berbeda dalam segi desain 
dan arsitektur.

Chalukya dari selatan pernah memerintah 
wilayah ini antara abad ke-7 dan ke-8. Bahkan, 
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zaman tersebut dianggap sebagai sebuah periode 
emas karena telah melahirkan beberapa keajaiban 
arsitektur terbaik. Meskipun struktur-
struktur ini telah berusia sangat tua, 
struktur-struktur ini memiliki daya 
tarik kuno yang menarik dan selalu 
terawat dengan baik dan menjadi kisah 
dari sebuah kerajaan hebat dengan 
keberagaman budaya yang besar. 
Kekuasaan Chalukya tersebut telah 
menyaksikan munculnya administrasi, 
perdagangan dan perkembangan yang 
efisien dari gaya arsitektur yang unik.

Kemegahan kerajaan ini tercermin pada monumen-
monumennya dengan sekelompok kuil di Pattadakal 

yang menjadi sebuah pengaturan 
unik. Gaya mereka merupakan sebuah 
gabungan dari utara dan selatan India. 
Keunikan ini dapat diamati dengan fakta 
bahwa para seniman dan pekerjanya 
datang dari kedua bagian India ini. 
Luas kerajaan ini yang tersebar dari 
Narmada ke Cauvery mencerminkan 
keberagamannya pada kuil-kuil ini. 

Chalukya membangun sejumlah kuil di Pattadakal 
antara abad ke-7 dan ke-8.

 Kuil di Pattadakal 
merupakan sebuah 

perpaduan yang 
hebat dari gaya 
arsitektur utara 

dan selatan
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Kuil Jambulinga, Kuil Galaganath, Sebuah kuil di Pattadakal, Kuil Kashi Vishweshwara

Juga disebut dengan nama Pattadakallu yang 
berarti tempat penyempurnaan, tempat ini merupakan 
sebuah situs dimana raja-raja Badami Chalukya 
dimahkotai. Ini merupakan ibukota budaya dari 
dinasti Chalukya selama waktu-waktu tersebut.

Pattadakal adalah rumah bagi 10 kuil termasuk 
sebuah biara Jain yang dikelilingi oleh sejumlah 
kuil kecil dan tiang dalam gabungan berbagai gaya 
arsitektur India. Enam dari kuil-kuil ini telah dibangun 
dalam gaya selatan Dravidian sementara 
keempat lainnya dalam gaya-gaya lazim di 
utara India. Yang paling terkenal adalah 
Kuil Virupaksha dimana para umat 
datang dari berbagai penjuru wilayah 
untuk mencari berkat dari Dewa Siwa. 
Kuil Sangameshwara dan Mallikarjuna 
juga dibangun dalam gaya yang sama. 
Menurut sejarawan Nilakanta Shastri, 
Kuil Virupaksha dibangun oleh salah seorang ratu dari 
Vikramaditya II. Ia mengatakan bahwa para pekerja 
direkrut dari Kanchipuram dank arena itu, langsung 
menyerupai Kuil Kailasanatha dari zaman Pallava. 

Kuil Papanatha dan Galaganatha merupakan 
upaya awal dari percobaan arsitektural, yang 
menggambarkan inspirasi dari gaya utara dan selatan 
India dalam konstruksinya. Sejarawan Nilakanta 

 Paduan harmonis 
dari tempat 

penyembahan Siwa 
dan Jain berbicara 
tentang toleransi 

beragama

di bukunya, A History of South India, memberi 
komentar cukup kritis dengan gaya ini. Ia mengatakan 
bahwa, “Kuil ini memiliki panjang 90 kaki dan sangat 
rendah dalam ketinggian, menaranya yang dibuat 
dalam gaya asli utara dianggap terlalu kecil dan kerdil 
lalu antarala (bilik) terlalu besar… Kuil ini barangkali 
merupakan salah satu upaya pertama kali dalam 
mengkombinasikan gaya utara dan selatan dalam satu 
struktur dan tidak cukup berhasil.”

Kuil-kuil ini merefleksikan 
kekuasaan luar biasa dari Chalukya 
dan sebuah gaya hidup sebesar itu 
belum pernah ada sebelumnya di 
selatan India. Perpaduan harmonis dari 
tempat penyembahan Siwa dan Jain ini 
mengindikasikan toleransi beragama 
dan perilaku sekuler yang merupakan 
sebuah ciri khas dari raja-raja Chalukya.

Kuil-kuil di Pattadakal berbicara tentang 
seluk-beluk dari cara hidup para Chalukya. Sungai 
Malaprabha dengan lembut melingkari sisi dusun 
kecil yang menjadi saksi bisu dari zaman-zaman yang 
telah berlalu. Kuil-kuil tersebut mencerminkan kisah-
kisah dari Mahabharata, Bhagavata, Panchatantra dan 
kehidupan sosial kontemporer selama zaman tersebut.

Sekelompok kuil ini dihiasi dengan bentuk-bentuk 
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berbeda dari Dewa Siwa bersama dengan kuil kecil yang 
disebut dengan Utsavamurthy. Kashi Vishweshwara, 
Mallikarjuna serta Galaganatha (dengan sebuah patung 
Siwa yang menaklukkan iblis Andhakasura) dan 
Sanghameshwara merupakan kuil-kuil utama dalam 
komplek ini yang menggambarkan Siwa dalam paduan 
gaya-gaya arsitektur yang berbeda. Terdapat pula kuil 
kembar yang kecil, Kadasiddeshwar dan Jambulinga. 
Kuil Chandrasekhara sangat elegan dan indah. Kuil ini 
merepresentasikan sebuah keajaiban yang artistik. Kuil 
Virupaksha memiliki Dewa Siwa dengan 
mata ketiganya – sebuah karya seni dan 
budaya Chalukya. Sebuah Nandi atau 
banteng raksasa yang diukir dalam batu 
hitam berdiri menjaga pintu gerbang dari 
komple kuil ini.

Para sejarawan membandingkan 
Chalukya dari selatan dengan Gupta 
dari utara India sebagaimana kedua dinasti ini dikenal 
akan keajaiban-keajaiban arsitekturnya. Kuil-kuil dan 
aspek-aspek mereka menceritakan kisah dari gaya 
tiruan penggambaran dinasti Chalukya yang meluas 
hingga generasi penguasa-penguasa dan ritual-ritual 
serta kepercayaan-kepercayaan mereka.

Para sejarawan mengatakan bahwa para 
penguasa Chalukya – penggemar dan pecinta seni 

dan arsitektur – mendorong para seniman untuk 
bereksperimen dengan gaya-gaya yang lebih baru. 
Kebebasan ini membawanya ke sebuah ekspresi 
seni yang hebat dengan mempertunjukkan kuil-
kuil yang berdiri hari ini sebagai sebuah keajaiban 
sejarah. Kemudian, Pattadakal menjadi sebuah 
tempat bagi percobaan selama hampir 200 tahun 
di wilayah Deccan. Percoban ini merupakan 
sebuah aspirasi yang simbolis dari sebuah dinasti 
yang naik ke ketinggian yang baru. Kuil-kuil 

batu disini adalah simbol penting 
dari zaman besar Chalukya. Sebuah 
tampilan tak terbatas pada kuil-kuil 
ini menggambarkan kisah-kisah 
abadi dari sebuah budaya kaya yang 
dipelihara oleh dinasti yang sangat 
berbeda dan mengubah pola sejarah 
serta mempengaruhi banyak penguasa 

di tahun-tahun yang akan datang.
Pattadakal, yang juga dikenal sebagai Raktapura 

(kota merah) dan Pattada Kisuvolal, meraih puncak 
kejayaannya dibawah kekuasaan Chalukya dan 
berfungsi sebagai sebuah situs peringatan kerajaan. 
Dan ini merupakan keunikan dari kuil-kuil yang 
telah menjaga zaman Chalukya tetap hidup selama 
bertahun-tahun.

Kuil-kuil batu 
di Pattadakal 

merupakan simbol 
yang penting dari 
zaman Chalukya

MENGUNJUNGI PATTADAKAL 
Pattadakal berada dekat dengan komplek kuil Badami dan Aihole 
di wilayah Karnataka. Biasanya, seseorang mengunjungi ketiga 
tempat ini bersamaan karena tempat-tempat ini saling berdekatan 
satu sama lain dan secara historis juga saling terhubung. 

Cara untuk mencapainya 
Jalur udara: Bandara terdekat adalah Belgaum, sekitar 180 
km dari Pattadakal. Bandara internasional terdekat ada di 
Bengaluru. Penerbangan terhubung tersedia dari Mumbai 
dan Chennai.

Jalur kereta api: Tidak ada jalur kereta api langsung ke 
Pattadakal. Naik kereta api ke Badami, sekitar 22 km dari 
Pattadakal. Taxi juga tersedia untuk perjalanan lebih 
lanjut.

Jalur jalan raya: Bus dan taxi regular juga tersedia ke 
kota wisata ini. Dari Bengaluru, anda akan menempuh 
perjalanan sejauh 500 km, sedangkan dari Belgaum, 
hanya 167 km.
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Keunggulan arsitektur dari gereja-
gereja dan biara-biara di Goa hasil 
dari munculnya orang Portugis ke 
India yang mempengaruhi arsitektur 
kota tersebut adalah hal yang tidak 
bisa dilewatkan

Goa 
Emas

Kesultanan Bijapur membangun Goa 
Tua di abad ke-15 sebagai sebuah 
benteng di tepi-tepi sungai Mandovi. 
Dikelilingi oleh sebuah parit, Goa 
Tua memiliki istana penguasa 

Adil Shah bersama dengan beberapa masjid dan 
kuil. Ketika ditangkap oleh Portugis pada tahun 
1510, Goa Tua menjadi ibu kota Portugis India 
sampai antara abad ke-16 dan ke-18. Ini merupakan 
tempat dimana orang-orang Portugis berdagang 
disepanjang benua. Tetapi era keemasan berakhir 
ketika kota ini ditinggalkan dikarenakan wabah 
malaria dan kolera. Wabah ini membuat populasi 
berkurang dari 200,000 warga pada tahun 1543 
menjadi 1,500 pada tahun 1775. Ketika status 

ibukota dipindahkan ke Panjim (Nova Goa pada  
masa Portugis), kota tersebut dikenal dengan nama 
Velha Goa atau Goa Tua. Saat ini, dikarenakan 
kisah sejarah dan arsitekturnya yang kaya, sisa-
sisa kota ini ditetapkan menjadi Situs Warisan 
Dunia UNESCO.  

Arsitektur gereja

Kira-kira 10 km wilayah timur dari ibukota 
wilayah Panjim, terdapat tempat yang akrab 
disebut sebagai Goa Doudara atau Goa Emas. 
Tempat ini memiliki gereja yang berafiliasi ke 
berbagai jemaat yang dibangun pada abad ke-16 
dan ke-17 termasuk Katedral Se (singgasana bagi 
Uskup Agung di Goa), Gereja St Francis dari 
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Interior dari Biara 
dan Gereja St 

Francis dari Asisi, 
sebuah gereja 
Katolik Roma; 

Halaman muka: 
Jendela kaca hias 
di St Gummarus 

di Lier yang 
menggambarkan 

sebuah 
pertemuan antara 

Saint Francis 
Xavier dan Martim 
Alfonso de Souza, 

penguasa India 
di Goa.
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Kebanyakan 
gereja di Goa, 
telah berusia 

berabad-abad dan 
merupakan rumah 

bagi seni Kristen 
yang indah

Asisi, Gereja St Cajetan, Kapel St Catherine, Gereja Ibu 
Rosary dan utamanya, Basilika Bom Yesus yang berisi 
peninggalan-peninggalan dari Saint Francis Xavier. 
Dianggap sebagai santo pelindung di Goa, St Francis 
Xavier merintis pembangunan dari sebuah seminari 
yang disebut dengan St Paul’s College – markas Yesuit 
pertama di Asia. College ini didirikan untuk melatih 
para misionaris Yesuit.

Kebanyakan gereja di Goa dibangun 
oleh ordo-ordo monastik Eropa – Gereja 
Theatines, Gereja Augustines, Gereja 
Franciscans dan Yesuits. Gereja-gereja ini 
telah berusia beberapa abad dan menjadi 
rumah bagi seni Kristen yang indah.

Seni, patung dan lebih 

banyak lagi

Arsitektur gereja Goa merupakan sebuah 
campuran dari gaya Renaissance, Baroque, Iberia dan 
Manueline. Seluruh gereja ini memiliki fasad yang dicat 
putih dan setiap fasadnya memiliki personalitas yang 
unik. Pilaster Ionik, Dorie dan Korintus mendekorasi 
fasad Basilika Bom Yesus. Langit-langitnya juga penuh 
dengan hiasan. Disebut-sebut menempati gereja-
gereja terbesar di Asia yang didedikasikan untuk 
bayi Yesus, gereja ini dibangun dengan granit hitam. 

Dikatakan juga bahwa Makam St Francis merupakan 
sebuah hadiah dari Medicis terakhir, Cosimo III, 
Grand Duke Tuscany. Dan dibutuhkan waktu satu 
dekade bagi pemahat Giovanni Battista Foggini untuk 
mengukir makam ini. Peti matinya dibuat dari perak. 
Menariknya, Katedral Se dimulai sebagai sebuah 
kapel kecil yang dibuat dari lumpur dan jerami atas 
perintah Alfonso de Albuquerque setelah penaklukan 

Goa. Dibangun dalam gaya arsitektur 
Renaissance, Katedral ini memiliki 
eksterior Tuscan, kolom-kolo Korintus 
pada portal-portalnya dan sebuah 
panggung yang ditinggikan dengan 
anak-anak tangga yang mengarah ke 
pintu masuk. Kapel utama yang besar ini 
memiliki pilar-pilar dan pilaster-pilaster 
yang terukir. Sebuah lonceng emas besar 
ditempatkan di menaranya dan terdapat 

beberapa gambar dari Senhora d’Esperanca (Bunda 
Maria Kita), salib Kristus dan St Catherine yang berdiri 
di pusat dengan beberapa patung dari St Peter dan St 
Paul di kedua sisi. Meskipun karya ini diselesaikan pada 
tahun 1619, gereja ini dikuduskan pada tahun 1640.

Gereja St Cajetan dimodelkan pada desain asli dari 
Gereja St Peter di Roma. Dibangun dalam gaya Korintus, 
gereja ini dibangun dari blok-blok laterit dan diplester 

Gereja Maria Suci di Panaji
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dengan kapur. Dua menara persegi panjang di kedua 
sisinya memiliki kolom bergaya Korintus dengan patung-
patung dari para apostle ditempatkan pada empat relung di 
menara-menara ini. Gereja ini memiliki enam altar yang 
terpisah dari altar utama. Altar-altar ini didedikasikan 
untuk Keluarga Kudus, Ibu Kebaikan, St Clare, St John, St 
Agnes dan St Cajetan.

Gereja St Francis dari Asisi awalnya merupakan 
sebuah kapel kecil yang dimodifikasi pada tahun 1512 
dan dikuduskan pada tahun 1602. Tetapi bangunan gereja 
yang saat ini dibangun pada tahun 1661 dan memiliki 
sebuah gabungan dari gaya Baroque, Korintus dan 
Tuscan. Fasadnya berjenjang tiga dengan dua menara 
octagonal pada setiap sisinya. Terdapat sebuah relung 
kecil yang menjadi tempat bagi patung Bunda Maria. 
Biara disebelahnya memiliki sebuah museum yang 
mendokumentasikan kekayaan sejarah Goa, didirikan 
oleh Survei Arkeologi India (ASI) pada tahun 1964. Kapel 
dari St Catherine juga dilindungi oleh ASI. Menara-
menara persegi mengapit fasad berlantai tiga tersebut. 
Fasad tersebut awalnya merupakan sebuah patung lumpur 
yang dibangun oleh Alfonso de Alburquerque pada tahun 
1510 untuk memperingati hari masuknya ke dalam kota 
tersebut. Pada tahun 1534, fasad tersebut dibangun kembali 
dengan bahan batu laterit.

Gereja Lady of Rosary dibangun dalam gaya 
Manueline. Dikatakan bahwa ketika Alfonso de 
Alburquerque dianekasasikan ke Goa, gereja ini dibangun 
sebagai sebuah ucapa syukur terhadap kemenangannya. 
Dibangun di Monte Santo (Bukit Kudus), gereja ini 
menghadap sungai Mandovi dan 
Pulau Divar. Jendela-jendelanya 
berada di dekat atap dan memiliki 
menara bundar, membuatnya 
terlihat seperti sebuah benteng.

Lukisan-lukisan dan patung-
patung indah di gereja-gereja 
bersama dengan kekayaan 
arsitekturnya ini telah membuat 
nama Goa Dourada naik daun – 
nama yang berharga, langka dan 
harus dijunjung tinggi.

Kiri: Altar yang didekorasikan dan 
didedikasikan kepada Ibu Harapan di Basilika 
Bom Yesus kuno; Bawah: Interior dari 
Katedral Catherine, gereja terbesar di India
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Duo penari legendaris, Raja dan Radha Reddy, yang tak asing lagi bagi 
penikmati tari klasik Kuchipudi, telah menghidupkan kembali bentuk 
seni kuno ini dengan mempromosikannya di India dan luar negeri

Menciptakan kisah
melalui tarian

teks  |  Aruna Chandaraju

Dari beberapa ekponen yang paling 
meriah dari Kuchipudi dan figuran 
ternama di tari klasik dunia India 
ini, terdapat sosok Raja dan Radha 
Reddy. Legeda hidup ini dipuji 

karena telah membawa seni Kuchipudi ke ranah 
internasional dan membantu menempatkannya 
pada peta budaya dunia.

Pasangan ini dikagumi akan penyempurnaan 
individu mereka terhadap bentuk seni tari ini di 
berbagai aspek. Aspek Kuchipudi yang kaya seperti 
lasya dan tandava yang membuatnya 
menjadi sebuah bentuk seni yang 
hebat diungkapkan dalam kemegahan 
yang penuh pada penampilan mereka. 
Tetapi dibalik ini terdapat sebuah 
kisah dari sebuah pertarungan berani 
melawan rintangan, tanpa henti 
mengejar kejayaan dan keberanian 
mengagumkan dari keyakinan.

Perjalanan

Raja dan Radha dilahirkan di kota-kota kecil dari 
kesatuan Andhra Pradesh, masing-masing pada 
tahun 1943 dan 1955. Raja memiliki keinginan 
yang menggebu-gebu untuk menjadi penari. 
Ia terinspirasi oleh pertunjukan Kunchipudi 
Bhagavatam di kampung halamannya di Adilabad. 
Radha mulai belajar bentuk tari tersebut setelah 

menikah dengan Raja ketika mereka pindah ke 
Hyderabad. Raja melakukan pendekatan dengan 
ikon Kuchipudi, Vedanta Jagannatha Sarma tetapi 
ditolak. Sarma mengatakan bahwa “kepribadian 
Raja tidak cocok untuk menjadi seorang penari”. 
Setelah itu, Raja meraih diploma di bidang Kathak 
karena tidak adanya kursus Kuchipudi di universitas 
Hyderabad. Pasangan ini kemudian melakukan 
pendekatan dengan seorang guru Kuchipudi yang 
lebih dihormati, Vedantam Prahlada Sarma dari 
Eluru yang setuju untuk mengajari mereka. Dari 

situ mulailah periode pelatihan 
yang ketat.

Hari-hari itu merupakan waktu 
dimana tari secara umum tidak 
dianggap sebagai sesuatu hal yang 
harus dihormati. Sebagaimana 
komunitas Reddy melihat diri 
mereka sebagai pelanggan seni dan 
bagi salah satu dari mereka, menjadi 

seorang penari merupakan sebuah pengecewaan 
yang besar. Kemarahan muncul dari sisi ibu 
Raja yang menghadapi boikot sosial dan duo ini 
menghadapi penghinaan dari keluarga mereka.

Tetapi ada tantangan lain yang harus dihadapi. 
Pada tahun 1966, pasangan ini pindah ke Delhi 
setelah memperoleh beasiswa Pemerintah 
Andhra Pradesh dan disini, mereka mulai belajar 
koreografi dan seni panggung lainnya dibawah 

Pasangan ini 
menghadapi 

penghinaan dari 
keluarga karena 

telah memilih tari 
sebagai profesi
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Duo penari Kuchipudi 
legendaris, Raja dan 
Radha Reddy, melakukan 
sebuah pertunjukan 
panggung
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bimbingan Guru Maya Rao. Pasangan ini berjuang 
selama bertahun-tahun hingga jeda datang dengan 
sebuah pertunjukan untuk Delhi Tamil Sangam pada 
tahun 1970. Petinggi kota duduk dan memperhatikan. 
Sekarang, dunia pun tidak hanya 
memperhatikan tetapi juga bertepuk 
tangan. Sambutan hangat dari para 
kritikus, standing ovation dari para 
penonton di seluruh dunia dan hormat 
dari rekan-rekan artis lainnya. Setelah itu, 
pasangan ini mendirikan sebuah lembaga 
tari, Natya Tarangini.

Beberapa tahun setelah itu, saudara 
perempuan Radha, Kaushalya (yang 
kemudian menjadi pasangan Raja) 
bergabung. Kemudian, ikut bergabung anak-anak 
perempuannya, Tamini dan Bhavana. Kelima seniman 
ini kemudian melakukan pertunjukan bersama-sama.

Duo penari, Raja dan Radha Reddy bersama dengan kedua putri mereka, Bhavana dan Yamini pada sebuah 
pertunjukan. Halaman muka: Raja dan Radha Reddy melakukan sebuah pose

Duo penari ini 
berjuang selama 
bertahun-tahun 
hingga mereka 

mendapatkan rehat 
dengan sebuah 

pertunjukan pada 
tahun 1970

Aklamasi

Duo ini telah melakukan pertunjukan di berbagai pusat 
kepala negara dan pejabat di India dan luar negeri, pada 
ruang konser bergengsi dan perayaan terkenal di dunia 

serta lembaga-lembaga tari. Presiden, 
perdana menteri, raja, ratu dan ikon 
dari berbagai bidang telah menikmati 
dan memuji pertunjukan mereka. Pada 
tahun 1974, di Avignon, Perancis, mereka 
menerima standing ovation yang sangat 
lama, saking lamanya mereka harus 
kembali ke belakang panggung 10 menit 
hanya untuk memberi hormat!

Pada acara Ganga Mahotsav 1998, di 
Varanasi, ketika duo ini akan memulai 

melakukan pertunjukan di ghat, hujan pun turun. 
Raja pergi ke atas panggung dan mengadu pada Dewa 
Siwa: “Jika saya adalah penyembah sejatimu, mohon 
tarik air hujan ini ke jatajootam (rambut panjang) 
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mu.” Dan seketika hujan pun berhenti! Setelah 
mereka menyudahi pertunjukan tersebut, hujan 
turun kembali.

Sambil menjaga secara utuh kesetiaan terhadap 
tradisi, pasangan tersebut telah terus-menerus 
berinovasi untuk membuat tarian mereka meraih 
penonton yang lebih luas. Mereka telah melampaui 
subjek standar Kuchipudi dan hal pokok Telugu 
serta lirik Sanskerta, dan dengan 
sukses bereksperimen dengan isi 
yang baru. Contohnya, mereka 
telah menyelesaikan balet-balet 
Hindi Kuchipudi seperti Sudama 
Charita, Sri Krishna, sebuah 
produksi bagi puisi berbahasa 
Inggris mantan Presiden APJ Abdul 

Kalam, Natabhairavi tharana Ravi Shankar, puisi 
Sufi, komposisi bhakti Hindi seperti Prapannathi 
Hare, Meera bhajan dan lebih banyak lagi. Ekperimen 
lainnya adalah produksi mereka, Naatyam, yang 
menampilkan enam gaya tarian.

Melalui ini semua, Radha dan Raja telah 
mempertahankan rasa hormat dari para puritan, yang 
diberikan ketaatan kompromi terhadap klasisisme. 

Raja mengatakan: “Seni seperti sebuah 
sungai. Air yang baru terus mengalir 
bahkan air lama hilang ke samudra 
tetapi tepi-tepi sungai masih tetap 
utuh. Kerangka klasik dan tata bahasa 
harus tetap dijaga agar tidak tersentuh 
dalam eksperimen.

Rahasia sukses

Radha dan Raja mempersembahkan kesuksesan 
mereka kepada “kasih dan karunia tuhan dan guru, 
dukungan para penonton, keindahan intrinsik 
Kuchipudi dan kemerduan alam serta kualitas 
nektarin dari Telugu yang pernah menjadi bahasa 
utama dari bentuk seni klasik di selatan India.

Raja, pada kenyataannya, memiliki kemampuan 
luar biasa untuk mengetahui perasaan para penonton. 
“Mengetahui apa yang harus ditampilkan kepada para 
penonton sebelumnya adalah hal yang vital. Seseorang 
harus mengerti dinamika panggung dan bahwa tarian 
harus memikat satu dan semua,” kata Raja, yang juga 
mengatakan, “Selama perjalanan internasional, kami 
dengan cermat mengamati pencahayaan panggung, 
alat peraga, pertunjukan lainnya yang membantu 
kami untuk membuat perubahan selama pertunjukan 
kami. Menanyakan apa yang membuatnya terus 
berjalan dan pasangan ini mengatakan hampir 
berbarengan, “Kami selalu ingat petuah dari Prahlada 
Sarma, ‘rasa ingin untuk belajar dari setiap sumber 
termasuk murid kita sendiri’.”

Raja cukup optimis tentang masa depan seni 
tari di India. “Rumpon dan tren telah muncul. 

Bagaimanapun, tari klasik tidak akan 
pernah keluar dari mode seni. Seni 

klasik diibaratkan seperti emas dan 
emas tidak akan pernah kehilangan 
kemilau ataupun keindahannya 
– nilainya akan terus tumbuh 

sepanjang waktu.”

Raja dan 
Radha Reddy 

mempersembahkan 
kesuksesan mereka 

kepada karunia tuhan 
dan guru-guru mereka



CUISINE 

n  8 2   n  J U L I - A G U S T U S  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V E S

Selama bertahun-tahun, berbagai kuil telah menetapkan 
makanan lezat dan memuaskan jiwa. Dianggap sebagai 
sekolah-sekolah inovasi kuliner baru saat ini, kami suguhkan 
sebuah pandangan pada teka-teki yang disebut dengan bhog

Resep-resep
Ilahi

teks  |  Madhulika Dash

Mengapa khichdi yang 
sederhana di JagannathPuri 
terasa lebih ilahiah 
dari pada khichdi yang 
dibuat dirumah, bahkan 

dalam bahan-bahan yang serupa? Apa yang 
memberikannya tekstur manis dan lembut pada 
kadaprasad di Kuil Emas di Amritsar yang sulit 

untuk dibuat dirumah? Bagaimana bisa bhog 
rajmachawal di Kuil Vaishno Devi terasa sangat 
lezat, padahal bertentangan dengan seluruh 
teori kalori yang ada dalam makanan ini? 

Apa yang membuat makanan dapur kuil 
di tempat ibadah paling ilahiah ini tidak 
tergantikan bukanlah bahan-bahannya tetapi 
sesuatu yang tidak terukur dalam hal-hal 
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Prasad di Puri 
dibuat oleh 900 chef 

di 32 ruangan dengan 
menggunakan 

752 kompor dan 
sembilan panci besar

kuliner. Berdasarkan 
sebuah teori, misteri 
dibalik rasa dari 
Prasad (sesajen 
persembahan) adalah 
tangan sang tuhan. Prasad 
di Puri dibuat oleh 900 
chef di 32 ruangan dengan 
menggunakan 752 kompor dan 
sembilan panci tanah liat besar. 
Penjelasan lainnya adalah 
rasa dan konsistensinya yang 
telah disempurnakan seiring 
berjalannya waktu yang mungkin 
memiliki beberapa kemiripan 
tentang kebenaran jika seseorang 
harus mempertimbangkan 
tingkah laku yang harus 
dipraktekkan ketika proses memasak 
dilakukan di dapur-dapur kuil saat ini. Daput 
ini memiliki tangan-tangan ahli yang telah 
dilatih untuk memotong, melapis dan memberi 
bumbu berbagai sayuran dan biji-bijian guna 

mendapatkan rasa 
yang tepat.

Penjelasan menarik 
lainnya yang seringkali 

ditawarkan oleh para ahli 
makanan kuil adalah trik-

trik yang digunakan untuk 
memberikan sebuah karakter 

unik ke dalam masakan ini. Seperti 
sedikit rasa asam dari kadhi 
yang disajikan di Kuil Shrinathji 
di Nathdwara di Rajasthan 
adalah hasil dari apel dan ber 
bukan pasta kacang. Rasa pedas 
inavial yang disajikan di Kuil 
PadmanabhaSwamy di Kerala 
muncul dari merica bukan 
cabai. Bagi pal pal payasam di 

Kuil Guruvayoor, yang dibuat dari 800 liter 
susu dengan gula merah, asap yang merupakan 
hasil dari memasak dalam kuali kuningan yang 
besar diatas api dari pembakaran sabut kelapa. 
Thor manis yang disajikan di Kuil Srinathji 

Para jemaah sedang memakan masakan khas komunitas di Kuil Emas di Amritsar
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mendapatkan aromanya dari camphor. Puzhukku 
di Kuil Guruvayoor, dibumbui dengan gram hitam, 
garam batu dan parutan kelapa, mendapatkan 
kelezatan rasanya dari lembaran lempeng pinang 
yang disajikan didalamnya.

“Tetapi hal tersebut,” kata pengarsip kuliner 
dan chef Vikas Seth, “adalah bagian dari apa 
yang membuat masakan ini unik. Hal lainnya 
adalah teknik memasak, bumbu dan produksi 
yang digunakan.” Sebuah aspek yang terkenal 
tetapi dianggap langka dari makanan kuil adalah 
lokalisasinya yang super.

Berbagai kuil, meskipun terdapat tranformasi 
modern – dapur di Shirdi diperkasai oleh panel surya 
sementara adonan di Kuil Emas menggunakan sebuah 
mesin – kembali ke asal tradisional ketika berkaitan 
dengan bhog. Tirupatiladdoo, contohnya, yang 

Searah jarum jam dari atas: Makanan Kuil 
atau bhog di JagannathPuri; pinang dan daun 

pinang; idli-sambhar dan boondiladdoo

menggunakan para relawan untuk mempersiapkan 
manisan berbentuk bola dan puliyodarai ini dari Kuil 
Parthasarathy di Triplicane menggunakan lada hasil 
gosok tangan dari pada menggunakan cabai kering 
untuk mendapatkan sebuah rasa aromatik yang tidak 
tertandingi. Kemudian juga ada panchamirtham. 
Dipersiapkan dengan pisang hancur (jenis 
Viruppachchi kecil), gula kandasari (dari wilayah 
Kangeyam), kurma, kismis, kalkandu (permen gula), 
cendana, kapulaga dan mentega dalam proporsi yang 
tepat di palini, dipercaya adalah saudara dari soma 
yang religius. “Faktanya,” kata advokat memasak 
lambat dan pemilik sekaligus chef SabysachiGorai, 
“alasan lain dibalik keunikan dari makanan kuil 
dan rasanya yang sangat lezat adalah perannya 
sebagai pusat dari kerangka sosial. Awalnya, kuil-
kuil merupakan tempat yang meracang masyarakat, 
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Seni memasak 
pelan dan 

membuat keju 
memainkan peran 

penting dalam 
masakan kuil

budaya dan adat makan. Kebanyakan kuil-kuil yang 
berdiri secara mandiri, mereka menumbuhkan 
sayuran-sayuran dan rempah-rempah sendiri. 
Mereka adalah pusat dari inovasi yang kini telah 
menjadi peralatan bagi perayaan-
perayaan makan kerajaan.”

Ambil bheemrasya sebagai contoh. 
Konon diperkenalkan oleh Bheem 
dari Mahabharata, ini merupakan 
sebuah teknik yang digunakan 
untuk membuat dalma di Puri 
dan palanipanchamritham yang 
menggunakan panas dari adonan yang 
nantinya dirubah menjadi sebuah acar mirip selai. 
Black kheer yang disajikan di Kuil GovindDevji 
Meitei di Manipur adalah makanan lain yang 
layak disebutkan. Dikembangkan selama zaman 

Maharaja Nara Singh, kheer ini menyerupai sebuah 
risotto yang lezat. Makanan ini ada di antara 
makanan-makanan pertama yang menggunakan 
tepung untuk memberikan bagan bagi teknik ini. 
Dosasambarbhog di Kuil AzhagarKovil di Madurai 
yang mempopulerkan fermentasi dan pembuatan 
crepe adalah contoh lainnya. 

Teknik lain yang kuil sempurnakan bersama 
teknik memasak pelan adalah seni membuat keju. 
Banyak kuil menyajikan manisan yang dibuat 
daric chenna, keju yang dibuat dari susu sapi. 
Memanggang, menggoreng seperti di Puri hingga 
jalebi di Vridavan atau poori di  Kuil Rajasthan 
Jain adalah teknik lain yang disempurnakan oleh 

kuil-kuil ini disamping mengukus 
seperti dalam kasus rosogulla 
dan Kanchipuramidlis.

“Cabang kuliner Udupi 
dikembangkan di kota kuil Udupi yang 
memiliki jumlah maksimum dari kuil-
kuil Krishna. Legenda mengatakan 
bahwa konon Krishna membutuhkan 
sebuah bhog yang berbeda setiap 

harinya dan seringkali, para pendeta akan pergi 
untuk mencari masakan-masakan yang lebih baru 
dan membuatnya kembali dengan bahan-bahan yang 
tersedia,” tambah Chef Seth.

Kiri: Gaja atau ChennaGaja, sebuah masakan manis; 
Atas: Kheer, sebuah puding nasi
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Nikmati gerimis dan hujan yang mengguyur dengan sajian 
penggoyang lidah ini – pedas dan renyah atau daging lembut 
bersaus – dan dijamin membuat anda kecanduan

Kunyahan 
musim hujan

Waktu persiapan: 1 jam
Waktu perendaman: 4-6 jam
Waktu memasak: 30 menit
4 Porsi

Bahan-bahan

1 cangkir kacang hitam (dhuli safed urad 
dal) tanpa kulit, air secukupnya, 2 siung 
bawang sedang cincang, ½ sdt biji jintan, 
2 cabai hijau dicincang dengan halus, 1 
sdm jahe bubuk, 1 sdt garam, minyak 
untuk menggoreng

Cara membuat

Cuci dal dan rendam selama empat 

hingga enam jam. Keringkan dan giling 
untuk membuat adonan tebal dengan 
menggunakan sedikit air.

Pindahkan adonan ke sebuah 
mangkuk, tambahkan bawang, biji 
jintan, cabai hijau, jahe dan garam. Aduk 
merata. Bentuklah menjadi bentuk donat 
– vadas – dengan tangan basah untuk 
mencegah adonan menempel.

Panaskan minyak dalam sebuah 
wajan, susun vadas tadi dan goreng 
hingga berubah kekuningan dan renyah 
di bagian luar dan matang di bagian 
dalam. Angkan dan tiriskan. Sajikan 
dengan saus kelapa dan sambhar.

Vadas
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Dipersembahkan oleh: Fabolous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, bagian dari seri buku 
memasa yang diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri Asosiasi Rumah Tangga, New Delhi

Waktu persiapan: 10 menit
Waktu pengasinan: 1 jam
Waktu memasak: 40 menit
4 Porsi

Bahan-bahan

8 potong daging kambing, 4 sdm yogurt, 1 sdt 
pasta bawang putih, 2 sdm minyak, 1 bawang 
sedang parut, 2 sdm tomat puree, 1 sdt pasta 
jahe, 2 sdm air, garam secukupnya, 1 sdt bubuk 
garam masala, ½ sdt bubuk cabai merah, ½ 
bubuk kunyit, 1 sdt  bubuk ketumbar, daun 
selada, daun ketumbar dan irisan tomat 
sebagai hiasan

Cara membuat

Campurkan yogurt dan pasta bawang putih di sebuah 
mangkuk. Tambahkan potongan daging kambing 
dan hentakkan agar terlapisi dengan baik. Asinkan 
dalam kulkas selama sejam. Panaskan minyak di wajan, 
tambahkan bawang dan tumis sampai berwarna 
kecoklatan. Tambahkan tomat puree, pasta jahe dan air. 
Aduk dalam garam, garam masala, cabai merah, bubuk 
kunyit dan bubuk ketumbar dan teruskan menumis hingga 
minyak muncul ke permukaan.

Tambahkan potongan daging kambing dan masak pada 
suhu rendah selama 20 menit atau sampai benar-benar lunak 
dan berwarna kecoklatan. Sajikan di atas selada; hiasi dengan 
irisan tomat dan daun ketumbar. Sajikan panas-panas.

Daging dalam Yogurt
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Industri-industri profesional kini mungkin 
sedang sibuk memoles sosok-sosok ikonik. 
Lain halnya dengan Irrfan Khan. Ia kini sedang 
menikmati sebuah pelarian bebas yang tidak 
terkekang oleh sebuah persona yang terbatas. 

Dengan menjanjikan lebih dari sekedar akting yang 
mumpuni seperti USP-nya, Khan membebaskan 
dirinya bereksperimen dengan berbagai nuansa 
seninya yang berbeda dimana beberapa rekannya 
hanya dibatasi dalam beberapa genre.

Dari  film Salaam Bombay 
pada tahun 1988 hingga Madaari 
pada tahun 2016, Khan telah 
mendedikasikan hidupnya 
kepada banyak karakter, beberapa 
karakter berbeda dengan 
keseluruhannya, dari seorang 
bandit di film Paan Singh Tomar 
hingga menjadi seorang duda di 
film The Lunchbox, peran Khan 
dalam ekspresi manusia telah 
menjadi tidak tertandingi dalam 
intensitas keberagamannya. Berkomitmen untuk 
mengeksplorasi sesuatu yang baru dalam seninya, 
Khan sedang mencuri waktu untuk memilih karakter 
dan naskahnya. Sementara status bintangnya akan 
menyarankan sebaliknya, sesekali naskah yang bagus 
tidak datang kepadanya untuk sementara waktu. 
Kemudian ia hanya menunggu. Menggambarkan 

penampilannya yang beragam, terbatasi dengan 
gambar yang kaku, ia mampu untuk memilih peran-
peran yang dapat memberinya gairah.

Hal yang membuatnya frustasi dalam ketika dia 
tidak dapat menghidupkan sebuah karakter seperti 
yang ada di dalam pikirannya. Sang sutradara dan 
kru lainnya mungkin merasa ini cukup, tetapi hanya 
sang aktor lah yang mampu mengatakan dengan 
pasti seberapa jauh ia telah menghayati sebuah 
karakter. Ia percaya bahwa akting yang bagus akan 

terwujud ketika tingkat perbedaan 
antara karakter dan aktor 
berkurang menjadi nol.

Setelah penampilannya yang 
gemilang di kedua hit Hollywood 
terkenal, The Life of Pi dan The 
Amazing Spiderman 2, Khan bisa 
dikatakan sebagai salah satu wajah 
India yang paling dikenal di ranah 
Hollywood. Ia menggunakan sudut 
pandang yang menguntungkan 
untuk memberikan beberapa 

wawasan mendalam dan pengamatan yang pedas 
tentang industri dalam negeri.

Ia menyesalkan fakta bahwa industri prefilman 
bukan merupakan bidang yang paling akomodatif 
untuk berinovasi dalam dongeng dan sangat 
sedih ketika mengetahui bahwa ekpresi seorang 
artis dihambat.

Aktor Bollywood Irrfan Khan mengatakan bahwa ia sedang memilih 
sebuah naskah yang akan ia eksplorasi menjadi sesuatu yang baru 
dalam karya seninya

My name
is Khan

teks  |  Jaideep Pandey

Dari film Salaam 
Bombay hingga 

Madaati, Khan telah 
mendedikasikan dirinya 

kepada berbagai 
karakter, dimana setiap 

karakter berbeda 
dengan keseluruhannya.
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Hollywood sedang menciptakan sinema dengan 
penonton dunia dalam benak mereka, tutur Khan. 
Berbagai karakter dikembangkan secara lebih baik dan 
perilaku mereka dibuat lebih rinci dan nyata dalam 
sinema barat. Sedangkan Bollywood hanya mengambil 
sebuah subjek dan bukannya mencoba 
untuk membenarkan hal tersebut, 
fokusnya hanya pada peluncuran 
aktor utama. Subjek mendapat 
perhatian yang sedikit dan jarangkali 
tereksplorasi secara mendalam. 

Bagaimanapun, film-
film seperti Neerja 
dan Udta Punjab 
memberikannya 
harapan bahwa 
perubahan sedang 
dilakukan. Ia 
dapat melihat para penonton 
yang mengembangkan selera 
mereka sebagaimana mereka mulai 
menonton sinema dunia, tidak seperti 
sebelumnya. Dari pada menonton 
karakter hitam putih klise, para 

penonton kini menghubungkan dengan warna abu-
abu dimana para karakter dan kepribadian mereka 
terbentuk secara relatif.

Ia merasa, merupakan sebuah kebutuhan untuk 
memikirkan kembali cara kita menceritakan kisah-

kisah kita, dengan plot-plot dan 
kisah-kisah yang lebih berorientasi 
pada karakter yang menarik, 
menginformasi dan mencerahkan. 
Baginya, dari pada mengandalkan 
perkembangan perfilman, sinema 
harus memiliki sebuah garis kisah 
yang lebih nyata sekaligus menjaga 
unsur dramatisasinya secara utuh. 
Sinema, pada akhirnya, juga harus 
mencerminkan kehidupan dan 
masyarakat di sekitarnya, kata Khan. 
Menariknya, ia mengibaratkan 

akting sebagai sebuah meditasi. Di hari-harinya 
meraih diploma di Sekolah Drama Nasional (NSD), 
ia disarankan untuk menelusuri dirinya dari sudut 
pandang orang kedua. Sebuah saran yang sulit pada 
saat itu, Khan menurut pengakuannya belajar untuk 
menggunakannya hanya beberapa tahun setelah itu.

Merupakan sebuah 
kebutuhan untuk 

memikirkan 
kembali cara kita 

menceritakan kisah-
kisah kita, dengan 

plot-plot yang lebih 
berorientasi pada 

karakter

Dari kiri atas: Irrfan 
Khan dalam sebuah 
adegan dari film 
The Lunchbox, 
The Warrior dan 
bersama dengan 
aktor Dev Patel, 
Freida Pinto dan 
sutradara Danny 
Boyle pada Annual 
Academy Awards 
ke-81 di Los Angeles
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