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PERAYAAN BUNGA 
INTERNASIONAL
Sebuah pertunjukan bunga dan 
tanaman langka diselenggarakan di 
Gangtok setiap tahun dimana ratusan 
jenis tanaman anggrek, gladiol dan 
rhododendron dipamerkan. Para ahli 
ilmu botani  akan mengadakan berbagai 
seminar dan kursus.

KAPAN: 1-31 Mei
DIMANA: Dekat White Hall, Gangtok

PERAYAAN MUSIM PANAS
Pada kesempatan Budh Purnima, Mt Abu 
akan merayakan Perayaan Musim Panas. 
Acara ini akan dimulai dengan sebuah 
prosesi upacara dan pertunjukan budaya. 
Lomba balap kuda dan perahu serta 
pertunjukan band CRPF adalah beberapa 
daya tarik lainnya dari perayaan ini.

KAPAN: 20-21 Mei
DIMANA: Mt Abu, Rajasthan

PERAYAAN MOATSU MONG
Perayaan Moatsu Mong diseleng-
garakan oleh suku Ao untuk mencari 
berkah dari para dewa. Perayaan 
ini merupakan acara yang paling 
ditunggu di Nagaland. Pujian-pujian 
dinyanyikan untuk mengenang para 
pahlawan tradisional di acara ini.

KAPAN: 1-3 Mei
DIMANA: Mokokchung, Nagaland

PERAYAAN HIJAU MATHERAN
Perayaan ini mempertunjukkan 
pemasangan seni, pertunjukan lang-
sung, pertunjukan seni, pameran 
foto dan pemutaran film. Perayaan 
ini merupakan sebuah inisiatif sosial, 
budaya dan edukasi untuk menyorot 
Matheran sebagai sebuah zona 
ramah lingkungan.

KAPAN: 1-30 Mei
DIMANA: Matheran, Maharashtra

PERAYAAN MUSIM  
PANAS OOTY
Dirayakan di pegunungan Nilgiri, 
perayaan ini mempertunjukkan 
sebuah pertunjukan bunga dengan 
susunan bunga dan rangolis. Acara-
acara kebudayaan dan lomba perahu 
merupakan bagian dari perayaan ini.

KAPAN: Mei
DIMANA: Ooty, Tamil Nadu

PERAYAAN KUIL VILLIANUR
Perayaan ini diselenggarakan di Kuil 
Thirukameswara Kukilambal di Villia-
nur dekat Puducherry. Pada hari tera-
khir perayaan 10 hari ini, dewa agung 
kuil, Dewa Siwa, dibawa keluar untuk 
sebuah prosesi di sebuah kereta.

KAPAN: 21-30 Mei
DIMANA: Villianur, Puducherry

ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
BUNGA RAMPAI
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Kunjungan perdana Perdana Menteri India ke negara Teluk dengan ekonomi terkuat, 
Arab Saudi adalah yang pertama kali bagi seorang PM India setelah enam tahun dan telah 
menempatkan hubungan strategis, ekonomi dan energi India-Saudi ke lintasan yang 
lebih tinggi. King Salman bin Abdulaziz Saud, Arab Saudi dan PM Modi pernah bertemu 
pada November 2014 silam di  sela-sela pertemuan G20 di Brisbane dan setelah itu, 
kedua negara berusaha untuk terus-menerus mencoba memperkuat hubungan dinamis. 
Peluang-peluang di bidang seperti minyak bumi, pembaharuan energi, pertahanan, 
perbankan dan pertanian telah dieksplorasi dan dibahas secara mendalam selama 
perjalanan baru-baru ini.

Pada bagian Inisiatif, kami mendiskusikan peran Uni Kepemerintahan dalam 
menawarkan dorongan besar bagi berbagai pelosok perdesaan sebagaimana Uni 
Kepemerintahan tersebut telah menjanjikan Anggaran bagi tahun 2016-17. Uni 
Kepemerintahan Keuangan Arun Jaitley telah mengumumkan peningkatan sebesar 84 
persen dalam alokasi bagi sektor pertanian dan yang terkait lainnya. Uni ini juga berjanji 
untuk menggandakan pendapatan para petani pada tahun 2022. Anggaran lanjutan 
sebesar 16 miliar Dollar AS di sektor pertanian ditambah dengan peluang kredit sebesar 
130 miliar Dollar AS bagi para petani akan berperan sebagai pendorong bagi dinamisme 
baru di sektor ini.

Masih di bagian Inisiatif, dengan menggunakan seni sebagai media untuk 
menyebarluaskan pesan dalam menyerukan konservasi air dan kehidupan berkelanjutan, 
kami bertemu dengan seniman internasional ternama, Manav Gupta yang kreasinya 
merupakan sebuah ekstensi dari upayanya dalam menyadarkan orang-orang akan 
alam. Melalui halaman-halaman di bagian Warisan, kami berkunjung ke Kuil terkenal 
Kailasa yang berdiri kokoh di sebuah kawah dikelilingi dengan bukit di Maharashtra. 
Menariknya, kuil ini merupakan komplek kuil berukir batu bertingkat tertua di dunia. 
Kami juga berjalan di jalur kenangan Kota Walled, Delhi. Disini, kami mengunjungi 
Haveli Dharampura, sebuah keajaiban gaya arsitektur Mughal tahun 1887 yang 
dipulihkan ke bentuk megah aslinya baru-baru ini.

Satu kisah lain yang tidak boleh dilewatkan adalah patung-patung artistik dan patung 
batu di Shravanbelagola, Halebeedu dan Belur yang menyorot 
kekayaan sejarah budaya dan politik India. Pada bagian Percakapan, 
penari Kathak legendaris Pt Birju Maharaj berbicara kepada kita 
tentang perjalanan termasyhurnya. Kami juga menyorot kisah 
tentang bagaimana ia membangkitan presentasi Kathak selama 
bertahun-tahun.

Vikas Swarup
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Kemitraan ekonomi dan strategis antara India dan wilayah teluk telah 
ditransformasikan oleh kunjungan penting Perdana Menteri Narendra 
Modi ke Arab Saudi dan UEA, dan perjalanan kembali ke India bersama 
Putra Mahkota Abu Dhabi

Hubungan Teluk India pada
Berfikir seperti Barat:

sebuah kemajuan

teks  |  Manish Chand
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Halaman muka: Perdana Menteri India sedang disambut di Istana Kerajaan, Riyadh, Arab Saudi;
Bawah: Mr Modi berjumpa dengan Menteri Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Mr Adel Al Jubeir di Riyadh

Rumah spiritual Islam dan rumah 
energi dunia, Arab Saudi, dengan 
ekonomi negara Teluk terkuat, 
membentangkan 
karpet merah 

awal April lalu untuk menyambut 
kunjungan perdana Perdana 
Menteri India ke negara yang telah 
berkembang menjadi versi 2.0 dari 
hubungan berbagai bidang India 
dengan tidak hanya Riyadh, tetapi 
juga wilayah-wilayah strategis 
penting lainnya.

Suasana yang mengelilingi 
kunjungan ini memberi tanda sebuah energi dan 
dinamisme baru dalam hubungan antar kedua 
negara. Bendera India dan Arab Saudi, rumah 

bagi tiga juta diaspora tangguh India, yang 
berkibar dalam kesejukan gurun di pusat kota 
and jalan-jalan yang mengarah ke Guest Palace 

King Saud dimana Raja Arab Saudi 
menyambut pemimpin India dan 
seluruh delegasinya.

Kunjungan dua hari oleh 
PM Modi ke Arab Saudi (April 2-3), 
perjalanan perdana oleh Perdana 
Menteri India ke negara produser 
minyak terbesar di dunia setelah 
jeda selama enam tahun, yang 
membawa hubungan strategis, 
ekonomi dan energi India-Saudi ke 

lintasan yang lebih tinggi dan menunjang empat 
pilar penting dari hubungan India-Saudi: energi, 
bisnis, pertahanan dan diaspora.

Kunjungan Mr 
Modi ke Arab 

Saudi merupakan 
perjalanan pertama 

oleh PM India ke 
negara produsen 

minyak terbesar di 
dunia ini
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Meningkatkan kerjasama 

strategis dan pertahanan

Hasil dari kunjungan ini adalah sebuah 
pendalaman penting terhadap kerjasama 
strategis dan pertahanan, dimana kedua negara 
saling memberi tanda sebuah pergeseran 
paradigma dalam kerjasama anti teror dengan 
menandatangani sebuah perjanjian penting 
untuk menargetkan pendanaan teror, dan 
bersama-sama menyerukan untuk membongkar 

tempat-tempat utama para teroris. Percakapan 
spektrum penuh pertama antara PM Modi dan 
raja Saudi, King Salman bin Abdulaziz Al Saud 
di Pengadilan Kerajaan di Riyadh pada tanggal 
3 April lalu difokuskan pada kerangka bersama 
dalam mengintensifkan kerjasama anti teror yang 
mencakup intelligence sharing, aksi bersama 
melawan transfer dana illegal dan pembangunan 
kapasitas untuk memperkuat kerjasama 
dalam penegakan hukum, anti pencucian 

Perdana Menteri India dengan para pemimpin bisnis Arab Saudi di Saudi Chambers of Commerce di Riyadh
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Ikatan antar kemanusiaan 
di Riyadh, Selfie, berbagi 
dan makan bersama
Adalah diaspora Modi yang menghubungkan 
pertunjukan ini, sekalipun adanya perbedaan. 
Kemewahan seperti biasa, pemandangan lagu 
dan tarian telah hilang; tetapi pidato semangat 
PM Modi menyentuh hati sebagaimana ia saling 
berbincang dengan para pekerja India, berbagi 
makanan, memberikan pujian dan mengambil 
selfie bersama mereka.

Acara masyarakat di Riyadh disusun menjadi 
dua bagian: sebuah pertemuan yang lebih kecil 
bersama sekitar 600 orang ternama India di 
sebuah hotel mewah ibu kota Arab Saudi dan 
sebuah pertemuan interaktif yang lebih besar 
bersama 1,000 pekerja yang terdiri dari 80 persen 
atau sekitar 2.9 juta diaspora India di Arab Saudi. 
Pertemuan terpisah ini diselenggarakan guna 
mengingat profil dan ketertarikan yang berbeda 
dari komunitas India.

Berinteraksi dengan para pekerja India di L&T 
dan komplek perumahan di Dahiat Namar yang 
terletak sekitar 40 km dari ibukota Riyadh, 
Perdana Menteri India memuji upaya yang 
telah dilakukan oleh para pekerja ini untuk 
proyek Metro yang mereka sedang bangun 
dengan mengatakan, “Kerja keras dan jerih 
payah anda semua telah membawa sana kesini.” 
Ia menegaskan bahwa usaha yang sedang 
dilakukan oleh para pekerja India di luar negeri 
tidak hanya menghasilkan uang semata, tetapi 
juga meningkatkan sosok India di mata dunia. 
Orang India yang menetap di Arab Saudi telah 
mengirim sekitar 10 milyar Dollar AS dana 
tahunan. Dalam pidato emosionalnya, Mr Modi 
menegaskan bahwa di masa depan, Riyadh Metro 
akan menjadi saksi yang nyata bagi kontribusi 
mereka kepada ibukota Arab Saudi. “Saya merasa 
bahwa saya adalah bagian dari keluarga anda 
semua. Kebahagiaan anda adalah kebahagiaan 
saya juga,” katanya di hadapan para hadirin yang 
terdiri dari para pekerja termasuk tukang batu, 
tukang kayu, pelapis bata dan tukang pipa.

“Makan bersama, saling mendengar pemikiran 
dan pengalaman satu sama lain… di Komplek 
Perumahan para Pekerja L&T di Arab Saudi,” 
kata PM Modi di twitternya. L&T, raksasa teknik 
dan infrastruktur India dikerjakan dengan 
dana sekitar 6 milyar Dollar AS sebaris dengan 
Proyek Metro Riyadh, kontrak tunggal terbesar 
yang dimenangkan oleh perusahaan India di 
negara asing. Fokus pada kesejahteraan dari 
komunitas India ini tepatnya dirumuskan dalam 
penandatanganan sebuah perjanjian pada 
kerjasama perekrutan tenaga kerja dari General 
Category Workers.

uang, perdagangan narkoba dan kejahatan 
transnasional lainnya.

Dalam ilustrasi yang mencolok dari persepsi 
konvergensi, para pemimpin India dan Arab 
Saudi sepenuhnya menolak upaya apapun 
untuk menghubungkan fenomena universal ini 
ke ras, agama dan budaya tertentu.” “Mereka 
menyerukan kepada semua negara untuk 
menolak pemanfaatan terorisme terhadap 
negara-negara lain; membongkar infrastruktur 
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terorisme dimana mereka mungkin tinggal dan 
menghentikan segala jenis dukungan dan pendanaan 
bagi para teroris yang beroperasi dan melakukan 
tindak terorisme dari wilayah territorial mereka 
terhadap wilayah-wilayah lainnya; dan 
membawa para pelaku tindak terorisme 
ke pengadilan,” seru pernyataan 
bersama ini.

Dukungan bagi CCIT

Secara signifikan, Arab Saudi setuju 
untuk bekerja sama dengan India 
dan komunitas international dalam 
adopsi Konvensi Komprehensif 
pada Terorisme Internasional yang diusulkan 
India di PBB. Dalam jangka panjang, kedua pihak 
memutuskan untuk membaur upaya bersama dalam 
mengintensifkan kontra teror dengan upaya bersama 
untuk mempromosikan kerjasama dalam bidang 

India dan 
negara Teluk 

terkuat ini juga 
memutuskan untuk 

meningkatkan 
kerjasama 

pertahanan

pertahanan cyber, termasuk pencegahan penggunaan 
ruang cyber bagi upaya terorisme, radikalisasi dan 
dalam upaya merusak harmoni sosial. 

Kerjasama kontra teror yang ditingkatkan 
ini dibangun atas latar belakang 
munculnya organisasi IS di kawasan 
Timur Tengah yang tidak stabil dan 
saling berbagi kekhawatiran tentang 
potensi serangan teror melawan India 
dan Arab Saudi yang berasal dari latar 
terorisme yang berbeda. Perjanjian 
dalam mengekang terorisme ini 
akan memperkuat tren terbaru dari 
kerjasama yang telah memunculkan 

banyak niat baik di India.
Selain kerjasama anti teror, India dan negara Teluk 

terkuat ini juga memutuskan untuk meningkatkan 
kerjasama bidang pertahanan yang akan melibatkan 
pertukaran personel dan ahli militer, melakukan 

PM Modi dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin bisnis Arab Saudi di Riyadh
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pelatihan militer bersama, saling bertukar arus kapal 
laut dan pesawat dan memasok senjata dan amunisi 
serta pembangunan bersama mereka. Pertahanan 
maritim juga akan dipersiapkan untuk memperoleh 
kepentingan yang lebih besar dengan kedua negara 
saling menyatakan niat bersama untuk 
meningkatkan kerjasama pertahanan 
maritime di wilayah Teluk dan 
Samudra Hindia.

Ikatan Bisnis

Pembicaraan di Riyadh ini menandakan 
sebuah transformasi kualitatif dalam 
hubungan India-Saudi yang akan 
membawa kedua negara lebih dekat tidak hanya 
dalam bidang keamanan, tetapi juga akan memperluas 
kanvas dari kemitraan ekonomi mereka. Dalam hal 
ini, pertemuan PM modi dengan 30 CEO ternama 
Arab Saudi dan para pemimpin bisnis India di Saudi 

Chamber of Commerce yang terletak di jantung kota 
Riyadh merupakan sebuah pelatihan penting untuk 
merubah naratif India dan memudahkan proses bisnis 
di negara ekonomi berkembang terbesar di dunia ini. 
Menggarisbawahi komitmen untuk meningkatkan 

kemudahan dalam melakukan bisnis 
di India ini, PM Modi mengusulkan 
hubungan ekonomi yang lebih beragam, 
yang berfokus pada investasi bersama 
dan mengeksplorasi bidang-bidang 
baru seperti pembaharuan energi. “Dari 
minyak bumi hingga pembaharuan 
energi, infrastruktur, pertahanan 
dan pertanian, terdapat kesempatan 

yang besar untuk memperluas kerjasama kami,” ia 
menambahkan. Dengan Arab Saudi yang berencana 
untuk mempersiapkan dana sebesar 2 trilyun Dollar 
AS, Mr Modi mengundang Arab Saudi untuk menjadi 
mitra dalam kisah pertumbuhan India dan juga 

Kedua negara juga 
mendeklarasikan 

niat mereka untuk 
memperkuat 

keamanan 
maritim

Penghormatan 
tertinggi untuk 
PM Modi
Sebuah isyarat dalam 
mengakui komitmennya dalam 
memperdalam hubungan 
dengan Riyadh dan wilayah 
Teluk, King Salman bin Abdulaziz 
menganugerahkan penghormatan 
sipil tertinggi negara tersebut, 
King Abdulaziz Sash, kepada PM 
Modi. Penghargaan ini dinamakan 
dari nama Abdulaziz Al Saud, 
pendiri negara Arab modern. 
Dengan penghormatan khusus ini, 
Mr Modi bergabung dengan daftar 
khusus para pemimpin dunia, yang 
termasuk kedalamnya Presiden 
Barrack Obama, Perdana Menteri 
Inggris David Cameron, Presiden 
Rusia Vladimir Putin, Perdana 
Menteri Jepang Shinzo Abe dan 
Presiden Indonesia Joko Widodo. 
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mendukung perusahaan Saudi Aramco, SABIC 
dan perusahaan-perusahaan Saudi lainnya untuk 
berinvestasi dalam sektor manufaktur di India dan 
untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek yang 
bertujuan untuk menciptakan koridor industri 
mega manufaktur, kota cerdas serta 
program-program seperti Digital India 
dan Startup India. Dalam konteks 
ini, penandatanganan kerangka 
perjanjian antara Badan Investasi 
Umum di Saudi Arabia dan Investasi 
India akan memacu roda investasi oleh 
sektor-sektor swasta di kedua negara. 
Perusahaan Saudi Aramco berencana 
untuk menjadikan India sebagai target 
investasi nomor satu.

“Kedua pemimpin negara ini setuju untuk 
mengubah hubungan pembeli-penjual dalam 
sektor energi menjadi sebuah kemitraan mendalam 
yang berfokus pada investasi dan usaha bersama 

dalam kompleks petrokimia dan kerjasama dalam 
eksplorasi bersama di India, Arab Saudi dan di 
negara ketiga,” bunyi pernyataan bersama ini.

Perjalanan PM Modi ke Arab Saudi 
menyatukan beberapa helai dari kebijakan Think 

West India, yang memerlukan 
perjanjian berbagai spektrum dengan 
wilayah Asia Barat, sumber dari 60 
persen pasokan energi India dan 
rumah bagi hampir delapan juta 
masyarakat tangguh India.

Kunjungan Putra 

Mahkota Abu Dhabi 

ke India 

Kebijakan Think West India ini bertepatan dengan 
kebijakan Act East oleh negara-negara Teluk, 
yang melihat India sebagai sebuah peluang baru, 
sebuah sinergi baru yang juga telah dicerminkan 
pada kunjungan PM Modi ke UEA bulan Agustus 

Kekuatan Wanita
PM Modi begitu terpesona ketika ia 
berkunjung ke pusat pelatihan Tata 
Consultancy Services (TCS) di Riyadh, sebuah 
pusat khusus wanita pertama, dan berbicara 
dengan fasih tentang kekuatan transformatif 
dari teknologi dan perberdayaan gender. 
Antusiasmenya terlihat jelas, dimana para 
wanita Arab Saudi yang mengenakan burqa 
berseri-seri berebut untuk mengambil 
selfi bersama pemimpin India ini. Dalam 
interaksinya, PM Modi berbicara tentang 
peran penting yang para wanita mainkan 
dalam pembangunan negara. “Bagi dunia, 
hal ini dianggap sebagai sebuah judul utama 
yang muncul di Riyadh. Hari ini, saya bertemu 
dengan para profesional TI yang dapat saya 
katakan saat ini menjadi perwakilan dari 
kemegahan Arab Saudi,” kata PM Modi 
selama interaksinya dengan wanita profesional  
TCS. Pusat khusus wanita ini didirikan oleh 
TCS pada tahun 2013 dalam kerjasamanya 
dengan GE, dan berfungsi sebagai tempat 
pelatihan dalam pembangunan kemampuan, 
keahlian dan karir yang baru bagi para wanita 
di negara tersebut.

Perjalanan 
PM Modi ke 
Arab Saudi 

menyatukan 
berbagai helai 
dari kebijakan 

Think West India



             Like 
INDIAN DIPLOMACY

             Follow 
@INDIANDIPLOMACY

               Channel 
INDIAN DIPLOMACY

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

Pembangunan dalam Dana Infrastruktur yang 
diungkapkan selama perjalanan PM Modi ke Dubai 
tahun lalu, UEA telah menegaskan ketertarikan 
mereka dalam berinvestasi pada pembangunan 
infrastruktur di India khususnya dalam bidang-
bidang utama seperi pembangunan rel kereta 
api, jalan raya, pelabuhan dan pengiriman yang 
merupakan hal penting dalam mencapai target 
75 milyar Dollar AS untuk investasi UEA dalam 
rencana pembangunan infrastruktur India. 
Pembangunan penting lainnya adalah keputusan 
dari Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi 
(ADNOC) dan Perusahaan Cadangan Minyak 
Bumi Strategis India (ISPRL) untuk menyimpulkan 
negosiasi dalam membangun Cadangan Minyak 
Bumi Strategis di India dalam waktu dekat.

Kerjasama pertahanan dan strategis antara India 
dan UEA direncanakan untuk lebih ditingkatkan 
dengan rencana-rencana seperti 
memperluas kerjasama dalam 
bidang kontra teroris, pertahanan 
maritim dan keamanan cyber. 
Selain itu, kedua negara 
berencana untuk mengidentifikasi 
proyek-proyek untuk produksi 
bersama dalam alat-alat 
pertahanan di India.

tahun lalu, dan kunjungan Putra Mahkota Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke India (10-12 
Februari 2016). Dalam sebuah sentuhan khusus, 
PM Modi menyambut sang Putra Mahkota di 
bandara. Hal ini menandakan niat India untuk 
meningkatkan hubungan India-UEA. Hasil dari 
kunjungan Putra Mahkota UEA merupakan 
sebuah peningkatan kemitraan ekonomi dan 
pembukaan kepada sebuah rencana konkret untuk 
menghubungkan UEA sebagai mitra favorit dalam 
kisah pertumbuhan India. PM Modi mengunjungi 
perusahaan-perusahaan UEA untuk berpartisipasi 
dalam proyek-proyek yang menciptakan koridor 
industri manufaktur mega termasuk Koridor 
Industri Delhi-Mumbai, dan juga mengundang 
UEA untuk ikut serta dalam program Digital India 
dan Start up India.

Kiri: PM Modi berinteraksi dengan para karyawan di Pusat All Woman TCS 
IT di Riyadh; Atas: Perdana Menteri Narendra Modi bersama King Salman 
bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi di Istana Kerajaan, Riyadh

Manish Chand adalah Kepala Utama Redaktur dari Indian Writes Network, www.indianwrites.org, sebuah situs jurnal 
dan majalah elektronik yang berfokus pada hubungan internasional dan kisah India. Ia mengunjungi Riyadh untuk 

bertemu Perdana Menteri Narendra Modi pada kunjungan 2-3 hari bulan April tersebut
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Make in India Week telah memunculkan sebuah rasa bangga yang 
baru pada bidang industri manufaktur India 

teks  |  Mayuri Mukherjee

Menciptakan
jalan baru
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Atas: Perdana Menteri India Mr Narendra Modi sedang memberikan 
pidato pada pertemuan peresmian acara Make in India Week di Mumbai
Kiri: PM Modi dalam sebuah foto bersama di acara Make in India

Inisiatif unggulan Pemerintah India, 
Make in India, merupakan sebuah upaya 
sungguh-sungguh dalam mempercepat 
ekonomi India di masa depan dan 
menjamin kemakmuran yang lebih 

kepada rakyatnya. Tetapi masih seringkali 
terlupakan bahwa rencana ini ditujukan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan masa depan 
yang akan membangun sejarah panjang India 
sebagai pusat manufaktur global. Raksasa 
telekomunikasi, Ericsson merupakan salah satu 
contoh untuk mewakili konteks ini. Perusahaan 
Swedia tersebut dahulu pernah hadir di negara 
ini sejak 1903 ketika ia mulai menjual switch 
manual untuk administrasi Inggris di India. 
Saat ini, kehadiran Ericsson di India memiliki 
sebuah efek yang tangguh selain itu, beberapa 
perusahaan Swedia lainnya selama beberapa 
tahun ini, telah mendirikan pasar di India yang 
kebanyakan berada di dalam dan luar Pune di 
wilayah Maharashtra.

Barangkali bukan suatu kebetulan mengetahui 
bahwa Perdana Menteri Swedia Mr Stefan Löfven 
sendiri yang meresmikan Make in India week di 
Mumbai Februari lalu bersama Perdana Menteri 
Mr Narendra Modi. Acara seminggu tersebut 
(13 Februari hingga 18 Februari) bagaimanapun, 
tidak hanya sebuah pameran industri biasa dimana 
para petinggi dan pemimpin berkumpul bersama. 
Sebaliknya, acara ini merupakan sebuah even unik 
yang membantu memicu sebuah rasa bangga yang 
baru terhadap bidang industri manufaktur India.

Acara ini mempertunjukkan potensi desain, 
inovasi dan pembangunan berkelanjutan di 
seluruh sektor manufaktur India kepada seluruh 
dunia dan mendorong partisipasi perusahaan 
dan masyarakat ke tingkat selanjutnya. Acara ini 
juga membantu menciptakan peluang-peluang di 
bidang kerjasama asing dan lokal serta menarik 
perhatian kepada investasi ramah lingkungan. 
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Acara ini telah 
membantu 

menciptakan 
peluang-peluang 

baru dalam 
kerjasama asing 

dan lokal

Terutama, upaya khusus untuk mengajak para 
pengusaha muda dalam membangun sebuah 
lingkungan kondusif yang idealnya harus berada 
di garis depan dari berbagai kegiatan generasi 
pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Beberapa 
kebijakan dan rencana investasi juga diumumkan 
pada acara ini. Contohnya, Dana 
Pembangunan Elektronik, yang 
bernilai 220 juta Rupee, telah 
diluncurkan bersama inisiatif E-toll 
bagi jalan raya India serta Kebijakan 
Modal Barang 2016. Beberapa 
peluang investasi di bidang industri 
infrastruktur dan pengolahan 
makanan juga diumumkan. Selain itu, 
pemerintah wilayah Maharashtra, 
Odisha, Karnataka dan Jharkhand juga membuat 
pengumuman kebijakan khusus bagi masing-
masing wilayah.

Untuk lebih memahami skala dan pastinya 
kesuksesan dari Make in India Week di Mumbai, 
seseorang harus mengurainya ke dalam bentuk 
angka-angka. Lebih dari 9,000 perusahaan 

India dan 2,000 perusahaan asing berpartisipasi 
dengan sekitar sembilan ratus ribu pengunjung 
di sepanjang minggu tersebut. Delegasi lebih dari 
100 negara telah hadir serta 215 eksibitor dan 
1,200 pembicara. Lebih dari 8,000 diselenggarakan 
antara perwakilan berbagai perusahaan dan utusan 

pemerintah. Acara ini telah menerima 
dukungan penuh dari Pemerintah 
India - tidak hanya dari negara tuan 
rumah tetapi juga dari seluruh penjuru 
dunia. Selain kehadiran Perdana 
Menteri, Serikat Kementrian dan 
menteri-menteri dari pemerintah 
wilayah-wilayah yang berpartisipasi, 
setidaknya telah hadir 20 pemimpin 
tinggi lainnya, termasuk Perdana 

Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Kementrian 
asing dari berbagai negara.

Pembahasan bisnis yang bernilai sebesar lebih 
dari 1 milyar Rupee dibuat serta komitmen investasi 
sebesar 15 milyar Rupee dirampungkan selama 
minggu tersebut. Sebuah daftar panjang perjanjian-
perjanjian bisnis yang berisi  rencana di berbagai 

PM Modi bersama delegasi lain sedang melakukan tur di Pusat Make in India
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Sebuah daftar 
panjang berisi 

beragai perjanjian 
ditetapkan selama 

acara Make in 
India Week

Textile Park di Wilayah Amravati yang akan 
mendapatkan pasokan kapas dari wilayah tersebut.

Pemerintah Karnataka telah sepakat 
untuk mendirikan sebuah proyek pembaharuan 
energi berbasis laut bersama perusahaan 
Perancis, Tar Kovack Systems. Pemerintah 
Guajarat juga telah membuat kesepakatan 

dengan perusahaan Perancis tersebut 
dalam mendirikan sebuah platform 
lepas pantai yang nantinya akan 
mengembangkan sistem aplikasi 
kelautan. Di 
Jharkhand, 
pemerintah 
setempat telah 
mendaftarkan 

Adani Group untuk mendirikan 
sebuah pabrik pupuk metana 
berbasis batubara dan sebuah 
pembangkit listrik termal dengan 
total kapasitas sebesar 1,600 MW 
yang akan memasok energi listrik 
ke Bangladesh

sektor dan melibatkan kemitraan dari sektor publik 
dan juga swasta juga telah ditetapkan. Contohnya, 
perusahaan utama bidang pertahanan, keamanan 
dan dirgantara Inggris, BAE System akan berpangku 
tangan dengan Mahindra dari India dalam upaya 
merakit dan menguji M777 Howitzer sementara 
perusahaan yang berbasis di Mumbai, TwinStar 
Display Technologies Sterlite Group 
akan bekerja sama dengan Maharashtra 
Industrial Development Corporation 
dan secara teknis dengan perusahaan 
asal Taiwan, Autron dalam mendirikan 
sebuah unit manufaktur LCD.

Departemen Pertanian 
dan Pemasaran Maharashtra 
telah menandatangani sebuah 
perjanjian saling menguntungkan dengan Hindustan 
Coca-Cola Beverages, Jain Irrigation Pvt Ltd dalam 
mendirikan sebuah fasilitas produksi jus yang akan 
mendukung para petani untuk menanam jeruk 
di Vidarbha. Khusus untuk wilayah Virdabha, 
Raymond akan menginvestasikan dana sebesar 
1,4 milyar Rupee untuk mendirikan Nandgaon 

PM Modi di Pusat Make in India
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Pertumbuhan kemajuan bagi India masih tetap menjanjikan 
meskipun terdapat keterlambatan di bidang ekonomi global sebagai 
catatan investasi asing

Pertumbuhan India beranjak
kembali kepada reformasi

teks  |  Vikas Khanna

Saat dimana ekonomi global 
mengalami perlambatan, India 
justru sedang dipuja sebagai sebuah 
“titik terang” dikarenakan lintasan 
pertumbuhannya yang semakin pesat. 

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Situasi 
Ekonomi Dunia dan Prospek PBB (WESP) juga 
sangat optimis akan prospek pertumbuhan 
ekonomi India. Walaupun beberapa tahun 
belakangan India mengalami musim kemarau 

berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi India 
diproyeksikan dapat melampaui Cina, dengan 
PDB yang diharapkan akan mencapai 7.7 
persen pada tahun 2016 ini. Sebaliknya, raksasa 
ekonomi Asia, Cina, yang tumbuh hingga 7 
persen pada tahun 2015 lalu, kemungkinan akan 
mengalami penurunan pertumbuhan hingga 
6.8 persen tahun ini. Dengan latar belakang 
pertumbuhan ekonomi yang teredam di Eropa 
dan AS serta perlambatan ekonomi di China, 
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Pemerintah 
membawa 

defisit transaksi 
berjalan di 

angkat sekitar 
1-1.5 persen PDB

India diharapkan akan menjadi tujuan utama bagi 
para investor asing.

Sejak Perdana Menteri India Mr Narendra 
Modi berkuasa, India telah mengukir kisah 
sukses kendati diwariskan finansial yang lemah. 
Perputaran yang terjadi ketika 
pertumbuhan ekonomi menurun 
hingga sekitar 5 persen, inflasi 
memuncak menjadi 10 persen dan 
defisit transaksi berjalan pada 
ketinggian yang tidak terkendali telah 
menjadi perputaran yang luar biasa. 
Dalam waktu kurang dari dua tahun, 
Pemerintah tidak hanya sukses dalam 
menekan angkat inflasi sekitar 5 persen tetapi 
juga telah menurunkan defisit transaksi menjadi 
sekitar 1-1.5 persen dari PDB dan menjaga rupee 
tetap stabil terhadap nilai tukar dolar. Tahun lalu, 
ekonomi India tumbuh hingga 7.6 persen dan 

diharapkan pertumbuhan proyek survei ekonomi 
naik hingga 8 persen beberapa tahun mendatang.

Ada rasa putus asa dalam pengambilan 
keputusan ketika Pemerintah baru mengambil 
alih beberapa tahun lalu. India harus mengambil 

langkah-langkah perbaikan untuk 
mengirimkan sinyal kepada dunia 
bahwa reformasi masih ada disini. 
Pemerintah harus dipuji karena 
telah melepaskan sebuah reformasi 
mematikan untuk memenangkan 
kembali kepercayaan para investor 
asing. Hari ini, cadangan devisa negara 
ini telah meningkat menjadi lebih dari 

350 milyar Dollar AS, difasilitasi oleh kenaikan kuat 
pada aset mata uang asing. Lonjakan ini terutama 
disebabkan oleh para investor asing yang telah 
hingga kini membeli obligasi dan saham India 
sejak Pemerintah yang baru melakukan reformasi 
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tiket besar. Cadangan mata uang yang kuat juga 
merupakan sebuah penghalang besar dalam 
melawan viotilitas potensial di pasar mata uang 
global. Bank Cadangan India yang telah membeli 
Dollar dalam jumlah yang besar berkeinginan 
untuk meningkatkan pertahanannya mengingat 
kekacauan rupee yang terburuk pada tahun 
2013 silam. Hal yang menarik lainnya adalah 
bahwa cadangan mata uang saat ini memberikan 
lebih dari sembilan bulan lingkup impor 
dibandingkan tahun 2013 lalu yang hanya 
enam bulan.

 Perubahan ini muncul setelah Pemerintah 
menurunkan norma FDI pada 15 sektor 
termasuk pertahanan, konstruksi, perdagangan 
eceran dan memberi sinyal terhadap niat 
reformasinya. Keputusan untuk meningkatkan 
langit-langit investasi asing di sektor perbankan, 
pertahanan dan konstruksi membuat para 
investor sangat mudah untuk menanam saham 
di India. Pemerintah juga menggandakan 
proporsi investasi asing pada asuransi bisnis 
sebesar 60 milyar Dollar AS menjadi 49 persen. 
Penetrasi asuransi kehidupan di negara ini 
yang berada di angkat 3 persen masih dianggap 
rendah jika dibandingkan dengan Jepang dan 
Australia yang masing-masing berada di angkat 
10 dan 6 persen.

 Dalam rangka memberikan dorongan 
terhadap misi utama India, Make in India, 
berbagai perusahaan telah diizinkan untuk 
meningkatkan kepemilihan asing mereka hingga 
49 persen dalam produksi pertahanan. Demikian 
pula, Pemerintah telah memungkinkan 100 
persen FDI bagi para pengecer multi merek 
melalui rute Badan Promosi Penanaman 
Modal (FIPB) dalam memasarkan produk 
makanan yang dibuat dan diproduksi di India. 
Kini, pengecer asing dapat mendirikan outlet 
pemasaran di India untuk menjual produk 
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makanan yang diproduksi oleh produser India.
Hingga saat ini, berbagai perusahaan 

makanan asing dapat mendirikan pasar 
di India untuk memproduksi dan menjual 
produk-produk mereka. Perpindahan ini tidak 
hanya memungkinkan akses lebih besar bagi 
para petani ke pasar-pasar tetapi juga bisa 
mendapatkan hasil yang lebih  baik. Hal ini 
juga menurunkan norma FDI pada sektor 
perangkat medis sebesar 7 milyar Dollar AS 
sebagaimana orang asing yang ingin membeli 
100 persen pembuat perangkat tidak lagi 
disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan 
terlebih dahulu. Menurut laporan Bank Dunia, 
India telah melompati 12 tempat dalam hal 
kemudahan berbisnis. 

Perubahan lingkungan bisnis telah 
menyebabkan peningkatan yang tajam 
pada FDI yang merupakan sebuah sumber 
moneter utama bagi pengembangan ekonomi. 
Berdasarkan sebuah harian nasional ternama, 
India telah menyalip Cina dan AS sebagai 
tujuan utama bagi FDI pada tahun 2015 yang 
mencapai angka 34.9 milyar Dollar AS di 
TA 2015, peningkatan sebesar 61.6 persen 
dari fiskal sebelumnya. Menurut perusahaan 
broker Jepang, Nomura, arus masuk saat ini 
mewakili 1.7 persen PDB, meningkat sebesar 
1.1 persen dari tahun lalu.

Belanja publik besar-besaran di bidang 
pertanian dan infrastruktur yang diusulkan 
oleh Pemerintah dalam anggaran tahun ini serta 
pengadaan berbagai reformasi telah ditujukan 
untuk mempertahankan pertumbuhan melawan 
latar belakang global yang suram. Dan jika 
Pemerintah mampu meloloskan Goods and 
Service Tax (GST) di Parlemen, hal ini akan 
menambahkan dua poin pada pertumbuhan 
ekonomi negara dan pertumbuhan dua digit ini 
akan lebih baik dalam jangkauan tersebut.

Pemerintah memberi kemudahan 
terhadap norma FDI di sektor 
kontruksi untuk meningkatkan 
Lingkungan investasi 
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Inisiatif Union Budget 2016-17 India 
berencana untuk mentransformasi 
bidang pertanian guna mengembangkan 
pertumbuhan berkelanjutan dengan 
meningkatkan perekonomian desa dan 
mempercepat pertumbuhannya

India terjun ke 
pedesaan untuk 
merubah bidang

Dengan sebuah pergeseran strategis, Serikat 
Kepemerintahan India telah memutuskan 
untuk memberikan sebuah dorongan 
besar dengan diluncurkannya Central 
Budget untuk tahun 2016-17. Serikat 

Kementrian Keuangan India Arun Jaitely mengejutkan 
banyak pihak ketika mengumumkan peningkatan 
sebesar 84 persen dalam alokasi di bidang pertanian 
dan sektor-sektor yang berhubungan, dan menjanjikan 
untuk menggandakan pendapatan para petani di tahun 
2020. Di saat dimana ekonomi global melambat, inisiatif 
ini terlihat seperti langkah yang sangat tepat untuk 
meningkatkan permintaan pedesaan yang pada akhirnya 
dapat membantu membangkitkan kembali sektor-sektor 
terkait lainnya. Berbagai cara, termasuk pendanaan 
sebesar 16 milyar Dollar AS di sektor pertanian dan 
menawarkan kredit sebesar 130 milyar Dollar AS bagi 
para petani, akan memainkan sebuah peran katalis dalam 
merangsang permintaan pedesaan.

teks  |  Vikas Khanna

pertanian
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Langkah-langkah ditujukan untuk mengatasi 
kesulitan pedesaan sebesar 50 persen jumlah 
tenaga kerja negara yang sangat bergantung pada 
bidang pertanian.

Keputusan dalam mengalokasikan sekitar 825 
juta Dollar AS kepada program asuransi 
cocok tanam adalah sebuah sambutan 
yang melegakan bagi para petani yang 
telah sangat dirugikan oleh curah hujan 
yang rendah dan kekeringan selama 
dua tahun berturut-turut. Penurunan 
premi yang mencapai 2 persen pada 
tanaman musim panas dan 1.5 persen 
untuk tanaman musim dingin akan 
mendorong para petani untuk memilih 
asuransi cocok tanam. Sebelumnya, 
petani di India tidak mampu membayar 
premi sewaktu-waktu dapat meningkat hingga 
40 persen. Hal tersebut merupakan alasan utama 
mengapa hanya sepersepuluh dari keseluruhan 
petani yang memilih untuk mengasuransikan 
tanaman mereka di masa lalu.

Keputusan untuk 
mengalokasikan 
sekitar 825 juta 
Dollar AS untuk 

program asuransi 
tanaman adalah 

sebuah sambutan 
yang melegakan 
bagi para petani 

Persiapan dana irigasi sebesar 3 milyar Dollar 
AS merupakan sorot utama lainnya. Saat ini, 
sejumlah proyek irigasi besar dan menengah di 
negara ini dihentikan dikarenakan berbagai alasan 
dan diperkirakan sekitar 200 proyek irigasi yang 

menghabiskan dana sekitar 36 milyar 
Dollar AS hanya jalan di tempat. 
Penciptaan dana khusus ini akan 
memfasilitasi jalur cepat ke beberapa 
proyek-proyek yang tertunda tersebut.

Dalam rencananya, Pemerintah 
mengusulkan untuk merealisasikan 89 
proyek irigasi. Pemerintah berencana 
untuk menyelesaikan 46 dari proyek 
irigasi yang terhenti dalam setahun 
dan selebihnya akan diselesaikan pada 
tahun 2020. Selain itu, sawah seluas 

2.85 hektar akan dibuatkan irigasi. Usulan untuk 
menghidupkan dan menggali lima ratus ribu kolam 
dan sumur sawah di wilayah tadah hujan untuk 
membantu para petani kecil juga akan direalisasikan. 
Gerakan ini bertujuan untuk memberi persediaan air 

Serikat Kementrian Keuangan, Urusan Korporasi dan Informasi serta Penyiaran, Arun Jaitley memberi pidato paska konferensi pers Anggara di New Delhi
Kementrian Keuangan Negara, Jayant Sinha, Sekretaris, Ratan P. Watal dan Kepala Penasihat Ekonomi, Dr. Arvind Subramaranian juga hadir
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SEKTOR PEDESAAN
Dana 2.87 trilyun Rupee akan diberikan 

sebagai Dana Bantuan kepada Gram 
Panchayat dan Municpality sesuai 

rekomendasi pada acara ke-14 FC. Ini 
menyimpulkan bahwa setiap gram panchayat 
akan mendapatkan 8.1 juta Rupee dan lebih 

dari 210 juta bagi setiap Municipality.

Setiap Blok di daerah kering dan daerah 
pedesaan yang sulit akan diperbaiki dibawah 

Misi Deen Dayal Antoyodaya.

300 Kelompok Desakota akan dibangun 
Pusat-Pusat pertumbuhan di Wilayah 

Pedesaan.

Seluruh desa akan dialiri arus 
listrik pada 1 Mei 2018.

Sebuah skema Misi Literacy Digital akan 
diluncurkan bagi wilayah pedesaan India 

untuk mencakup sekitar 60 juta perumahan 
di tiga tahun mendatang.

Modernisasi dalam Pencatatan Tanah melalui 
Program Pendataan Tanah Nasional yang 

telah diperbaharui.

Program Rashtriya Gram Swaraj akan 
diluncurkan.

Pendapatan pertani akan 
digandakan pada tahun 2022.

2.85 juta hektar lahan akan 
diadakan irigasi dibawah Pradhan 

Mantri Krishi Sinchai Yojana

89 proyek irigasi, yang 
membutuhkan dana sebesar 

860 milyar Rupee di lima tahun 
mendatang, untuk dalam 

pembangunan cepatnya. 23 
dari proyek ini diperkirakan 
akan selesai pada tanggal 

31 Maret 2017.

Dana Irigasi Jangka Panjang akan 
diadakan di NABARD dengan 

corpus awal sebesar 200 milyar 
Rupee.

Total pengeluaran pada irigasi 
termasuk pinjaman pasar sebesar 

121,57 milyar Rupee.

Program utama pada manajemen 
Air Tanah Berkelanjutan telah 

diusulkan untuk dana multilateral 

dengan biaya sebesar 60 
milyar Rupee.

Pengadaan 500 ribu kolam 
peternakan dan sumur gali 
di daerah tadah hujan dan 1 
juta lubang kompos untuk 

produksi pupuk organik akan 
dilakukan.

Soil Health Cards akan 
diberikan kepada 140 

juta pemilik tanah pada 
Maret 2017.

2,000 model outlet ritel dari 
berbagai perusahaan pupuk 
dengan fasilitas pengujian 

tanah dan benih, akan dibuka 
dalam tiga tahun mendatang.

E Platform Pemasaran 
Pertanian Terpadu 

didedikasikan untuk Hari 
Ulang Tahun Nasional Dr 

Ambedkar pada tanggal 14 
April 2016.

FOKUS BESAR PADA BIDANG 
PERTANIAN DAN KESEJAHTERAAN 

PARA PETANI

SOROTAN ANGGARAN

milyar Rupee termasuk 
saham Negara akan 

dikerahkan pada PMGSY 
di 2016-17. Tanggal 

penyelesaian PMGSY 
diperkirakan pada tahun 

2021 atau 2019.

`27,000 

trilyun Rupee akan 
diberikan sebagai 

peluang kredit pada 
tahun 2016-17

`9 Lakh

FCI akan mengadakan 
pengadaan benih-

benih makanan 
secara online. Ini akan 

membawa transparansi 
dan kemudahan 
bagi para petani 

melalui pendaftaran 
dan pemantauan 

pengadaan ini.
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Anggara 
menempatkan 

sebuah fokus baru 
pada sektor pertanian 

dalam sebuah upaya 
untuk menghidupkan 
kembali pertumbuhan 

pertanian;
Halaman muka: Arun 

Jaitley berinteraksi 
dengan pihak media 

di New Delhi
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sepanjang tahun bagi para petani yang bergantung 
pada musim hujan. Pasokan air tetap, tanpa harus 
bergantung pada musim hujan, dapat membantu 
petani India untuk meraup hasil panen tiga kali 
lipat dari yang biasanya hanya satu kali panen.

Dalam rangka menyediakan kredit ringan 
bagi para petani yang jika tidak akan begantung 
pada rentenir, Pemerintah telah menyisihkan 2.25 
miliar Dollar AS sebagai subsidi bunga terhadap 
pinjaman pertanian. Keuntungan subsidi bunga ini 
akan tersedia kepada petani kecil yang 
memiliki Kartu Kredit Kisa. Mereka 
diharapkan mampu memperoleh 
pinjaman pada tingkat marjinal 
4 persen jika mereka bisa segera 
membayar kembali pinjaman yang ada.

Pemerintah juga harus berusaha 
untuk menghidupkan kembali Skema 
Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional 
Mahatma Gandhi (MNREGA). Alokasi 
anggaran untuk skema ini telah ditetapkan sekitar 
5.80 miliar Dollar AS dan akan menjamin 100 hari 
kerja bagi kalangan miskin di wilayah pedesaan. Di 
bawah program ini, penduduk desa dapat ikut serta 
dalam proyek membuat jalan, menggali sumur atau 
membuat infrastruktur desa lain serta menerima 
upah minimum selama 100 hari setiap tahun. Telah 
menjadi suatu keprihatinan bahwa pertanian India 
mengalami pengangguran terselubung. Penurunan 
tenaga kerja sebesar 50 persen yang terjadi di bidang 

pertanian hanya menghasilkan 18 persen jumlah 
produksi. Terdapat juga kebutuhan yang mendesak 
untuk menciptakan peluang kerja di desa-desa.

Rencana penting lainnya dari usulan anggaran 
ini adalah elektrifikasi 100 persen wilayah pedesaan 
pada tahun 2018, yang segera ketika dilaksanakan, 
dapat memacu pertumbuhan di desa-desa. Hal 
ini tidak akan meningkatkan produktivitas 
pertanian namun akan menciptakan lapangan 
kerja sehingga mampu memberdayakan rumah-

rumah di desa-desa. Selama lebih 
dari beberapa dekade lalu, kontribusi 
sektor pertanian terhadap GDP telah 
menurun. Dari angka 42.8 persen 
pada tahun 1960, pembagian GDP 
menurun hingga 17 persen tahun lalu. 
Pemerintah sebelumnya kerap kali 
terpaksa membagikan subsidi dan 
membebaskan pembayaran pinjaman 
para petani untuk menghadapi musim 

panas tetapi tidak cukup berusaha untuk mengatasi 
kelemahan kronis dari sektor pertanian. Langkah-
langkah baru telah dirancang secara spesifik 
untuk mengatasi bidang-bidang utama di sektor 
pertanian. India memiliki potensi untuk mencapai 
jumlah pertumbuhan dua digit dari pertumbuhan 
GDP yang diproyeksikan sebesar 7-7.75 persen 
pada anggaran berikutnya melalui revolusi hijau 
kedua. Dan jalan menuju kesuksesan adalah melalui 
wilayah pedesaan India.

Elektrifikasi 
100 persen 
pada tahun 
2018 adalah 
sorot utama 

lain dari usulan 
anggara ini
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Menjunjung seni
diluar batas
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Disebut-sebut sebagai ‘genius maverick’ 
oleh berbagai kritikus, seniman Manav 
Gupta menggunakan seni sebagai 
media untuk menyebar ajakan untuk 
melestarikan air dan melangsungkan 
hidup ramah lingkungan 

Paling kiri: Proyek seni 
rakyat: Rain,
the Ganga Waterfront; 
Kiri: Pemasangan seni 
‘Noah’s Arc On my Eyot’ 

Kebebasan yang merupakan 
sebuah istilah yang 
ref lektif sangat identik 
dengan pembebasan 
artistik dari jiwa dan hal 

ini terbukti benar bagi Manav Gupta. 
Seorang patriot sejati, seniman ini 
memulai perjalanan seninya hampir 
dua dekade sebelum India Meraih 
Kemerdekaan. Perjalanannya sangat 
sarat dengan inti yang India kandung 
sebagaimana ia merangkul prinsip-

teks  |  Chandreyee Bhaumik
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pemasangan seni rakyatnya, Rain, the Ganga 
Waterfront, yang ditampung oleh Pusat 
Habitat India (IHC) di New Delhi, semuanya 
merupakan saksi-saksi dari seni yang kreatif.

Melampaui batas

Karya pemasangan Manav, Rain, the Ganga 
Waterfront, merupakan karya yang sangat 
menakjubkan dimana karya ini menggunakan 
ribuan lampu tanah liat dan chillum 
(pipa tanah liat). Karya ini adalah sebuah 
karya seni yang patut diteladani karena 
Manav menghubungkan seninya dengan 
perkembangan berkelanjutan dan menyerukan 
perhatian terhadap penggunaan sumber daya 
global. Proyek seni rakyat Indo-AS yang 
pertama kali pernah ada miliknya mengajak 
pada kehidupan berkelanjutan dan menerima 
pujian kritis. Pemasangan karya berukuran 
70x65x60, Rain, the Ganga Waterfront 
bersama dengan Time Machine pada IHC 
disambut oleh berbagai kalangan. Selain itu, 
keterlibatan orang-orang dari berbagai lapisan 
masyarakat dalam proyek ini memberikannya 
sebuah jangkauan dan jarak pandang yang 
lebih luas. 

Manav merupakan seniman yang sangat 
dicari karena mampu menciptakan kedalaman 
cahaya dan komposisi warna dalam lukisannya 
serta memberikan inovasi dalam praktek-
praktek seni. Tahun lalu, ia diundang untuk 
memberikan ceramah Kepresidenan di 
Minneapolis College of Art & Design dan 
memberikan pidato tentang seni rakyat yang 
didukung oleh dua organisasi internasional di 
AS guna menyebarluaskan edisi Indo-Amerika 
dari Proyek Seni Rakyat Wisata Internasional 
dalam Perkembangan Berkelanjutan.

Seniman tersebut telah disanjung akan 
pemanfaatan benda sehari-hari yang terbuat 
dari tanah liat untuk menciptakan seni 
rakyat skala besar dalam sebuah percobaan 
untuk mengubah barang-barang lokal dan 
memproduksi barang-barang ini dalam 

prinsip dari filosofi India kuno, gaya 
hidup dan patung-patung melalui seni.  Di 
berbagai karya lukisan dan patung yang 
menggambarkan medan dan lambang dari 
hutan Bastar, ia mempertunjukkan seri-seri 
pada inspirasi menggambar shoonya (nol) dari 
filosofi alam semesta kuno India, matahari 
dan bulan, kekhasan jugalbandi antar para 
musisi, pemasangan karyanya yang bernama 
Time Machine dibuat dengan menggunakan 
kulhads (cangkir tanah liat) di Gargaon dan 
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Kiri: Lukisan Tree of 
Life berukuran 5,000 
kaki persegi karya 
Manav Gupta yang 
menggambarkan 
lima elemen alam;
Halaman muka: 
Pemasangan karya 
seni, Time Machine 
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Paling Atas: Sebuah  lukisan 
dari seri termasyhur Manav, 
Umbilical Cords;
Atas: Pemasangan seni yang 
menggambarkan sebuah 
sarang lebahç

platform global, sebuah gerakan yang utamanya 
berasal dari kesadaran terhadap lingkungan. Manav 
merupakan seorang duta besar sejati dalam kekuatan 
lunak India. Ia pernah diundang ke AS, Eropa, 
Afrika Selatan dan Timur Tengah bersama pameran 
solo bernama Travelling Trilogy di Massachussets, 
New York, Iowa, San Francisco, Berlin, London, 
Muscat, Pretoria, Johannesburg dan Cape Town, 
dan juga beberapa kota-kota besar India di 
beberapa tahun terakhir. Seri-seri dari pemasangan 
seninya, Excavations in Hymns of Clay, dan seri-
seri lukisan, A Hundred and Eight, merupakan 
dasar dari India dimana ia terus mendukung 
perkembangan berkelanjutan dan mempekerjakan 
pengrajin-pengrajin yang rendah hari untuk 
membentuk pemasangan avant garda yang mutakhir. 
Menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk 
perkembangan dan menghormati air sebagai sumber 
daya yang berharga, serta mengurangi pemborosan 
hingga bekerja di tepi sungai merupakan sarana yang 
jelas dalam pelestarian.
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Atas: Pemasangan seni yang menggunakan lampu tanah liat sebagai sebuah metafora untuk mengeksplorasi isu kesadaran lingkungan 

Kaledoskop

Karya Manav telah melampaui batas media 
tertentu dan menjadi contoh bagi berbagai 
musium, galeri dan lembaga korporasi. Lukisan-
lukisannya termasuk dua seri 
termasyhur, Large Canvases: 
Umbilical Cords of Earth dan 
Contemporaty Miniatures: Water 
Colours on Paper dan percobaannya 
dengan beberapa film diwujudkan 
dalam sebuah pesan layanan rakyat 
satu menit yang diterbirkan oleh 
Pemerintah India.

Berfikir Lebih Luas

Manav mengambil bagian dari diskusi panel 
selama pemasangan seni miliknya, Rain, 
the Ganga Waterfront dan Watermachine 
sebagaimana pemerintah bersama para 
pemimpin industri perdagangan, lingkungan, 

dan ahli air, veteran seni dan para pemimpin 
spiritual membahas tentang air, sumber daya 
bumi lain dan kelangsungannya, serta bagaimana 
seni dan spiritualitas mampu menyatukan orang-

orang untuk merenungkan dan 
menanggapi hal-hal ini. Kemudian, 
konsepnya pada Perayaan Missisippi 
Poetry Mark Twain di Waterfront 
merupakan satu 
contoh lain dari 
seni yang indah. 
Manav adalah 
seorang seniman 
sejati dengan 
berbagai kreasi yang 

merepresentasikan perpanjangan 
dari usaha-usahanya dalam 
menyadarkan berbagai 
kalangan masyarakat untuk 
melestarikan alam.

Karya-karya 
Manav telah 
melampaui 

berbagai 
media serta 

menghubungkan 
berbagai kalangan 

masyarakat
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Kalamkari, sebuah seni pena yang menyorot keindahan pola-pola 
indah melalui penggunaan pewarna alami, kini merambah masuk 
pada produk-produk kontemporer 

Cerita lukisan
pada tekstil

teks  |  Prerona Basu

Kalamkari telah lama berkembang 
mulai dari menghiasi pakaian 
dengan desain detil yang 
cocok dengan suasana kerajaan 
hingga tercipta kembali di 

produk-produk utilitas modern. 
Kalamkari merupakan sebuah 
seni kuno India yang memiliki 
arti “seni pena” dan asal usulnya 
dapat ditelusuri sekitar 3,000 tahun 
yang lalu berasal dari Kesultanan 
Hyderabad, Golconda pada 
Abad Pertengahan. Kalam atau 
pena dibuat dari sebuah bambu 
ramping dengan sebuah kain yang 
dibungkus dan dilindungi oleh benang kapas 
pada salah satu ujungnya. Agar dapat membuat 
karya dengan akurasi yang detil, ujung satunya 
lagi diraut menjadi sebuah pena. Wol tersebut 
akan menyerap pewarna dan membawanya 
ke ujung pena sebagaimana. Para seniman 

akan dengan mahir menggoyangkan pena 
tersebut pada sebuah kain serat alami yang 
pada akhirnya akan tercipta motif-motif yang 
sangat mencolok. 

Seni kalamkari bergantung pada pewarna 
organik – garis besar dari sebagian 
jenis gambar dibuat menggunakan 
molase dan tambalan besi. 
Pewarnanya dibuat dari produk 
alami seperti garam mineral, buah-
buahan, bunga, akar dan daun. 
Setelah lukisan selesai, campuran 
susu kerbau dan sapi serta buah 
beri dan tawas digunakan untuk 
memberi penekanan terhadap 

warna dan juga mengkilapkan kain. Tradisi 
melukis pada kain menggunakan pewarna 
ini merupakan salah satu keantikan dan 
pendalaman yang dilakukan di Asia Tengah, 
Afrika dan Eropa telah menciptakan 
penemuan seperti sampel warna organik yang 

Kalamkari, 
sebuah seni 

kuno India yang 
asal usulnya 

dapat ditelusuri  
sekitar 3,000 

tahun yang lalu
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Seorang 
seniman sedang 
mendemonstrasikan 
sebuah gaya 
kalamkari
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menandai keberadaan perdagangan luar negeri 
yang terus berkembang.

Tiga gaya kalamkari telah didokumentasikan 
di India. Gaya Masulipatnam atau 
Machilipatnam yang berasal dari wilayah 
naungan Krishna, Andhra Pradesh 
menggambarkan pengaruh Islam 
yang kental karena gaya tersebut 
diketahui pernah dilindungi oleh 
Kesultanan Golconda. Gaya ini 
menyesuaikan dirinya dengan 
tren seni kontemporer dan gaya 
ini terkenal akan penggunaan 
motif-motif Persia. Blok ukir tangan digunakan 
untuk membentuk garis besar dari motif inti 
dan bertindak sebagai sebuah pena khusus yang 
digunakan untuk menambahkan rincian halus. 

Srikalahasti yang dinamai dengan nama 
yang sama dari tempat asalnya di Andhra 

Ada tiga jenis 
kalamkari 
yang telah 

didokumentasikan 
di India

Pradesh merupakan gaya kalamkari lainnya 
yang dipengaruhi oleh sejumlah kuil di wilayah 
tersebut. Menginspirasi temanya dari motologi 
Hindu, panel-panel yang menggambarkan 
episode-episode penting dari kisah Ramayana, 

Mahabharata, Purana dan 
Bhagvad Gita dilukis dengan 
tangan menggunakan pena 
untuk membuat sketsa dan 
memberi warna.

Ciri khusus dari bentuk ini 
adalah penggambaran yang 
dominan akan kepala bulat 

dan mata besar para dewa dan dewi yang 
mengenakan perhiasan dan kostum. Banyaknya 
penggunaan warna merah, kuning, biru, hijau 
dan hiram untuk melukis karya-karya ini 
memberikannya sebuah identitas yang berbeda-
beda. Meskipun dibutuhkan 17 langkah teliti 
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untuk membuat bentuk ini, tidak membuat para 
seniman Srikalahasti terhalang untuk memajukan 
tradisi ini. Seni lukis tangan ini telah dihiasi dengan 
desain kreatif dan dikembangkan pada tas, kain meja 
dan kartu ucapan.

Gaya Karuppur merupakan gaya kalamkari yang 
berasal dari Maharashtra. Gaya ini dipengaruhi 
oleh unsur Marathi. Gaya ini tergolong gaya 
yang mewah karena dalam pembuatannya para 
seniman memperindah karya seni mereka dengan 
mengintegrasikan brokat emas pada lukisan mereka. 
Gaya Karuppus sangat terkenal di kalangan kerajaan 

Maratha dan seni ini digunakan sebagai seni busana 
dalam bentuk sari dan dhoti.

Untuk menjamin minat para seniman dalam 
bentuk seni ini, Kementrian Perdagangan 
dan Industri Ms Nirmala Sitharaman telah 
mengembangkan sebuah peta panduan untuk 
memberikan dorongan kuat kepada industri ini. 
Terlepas dari seluruh rintangan dihadapi, fakta 
bahwa kalamkari telah bertahan dalam perjalanan 
bersejarah selama tiga ribu tahun membuktikan 
ketahanan dan keberlangsungan yang awet terhadap 
seni dan kerajinan India.

FAKTA
Srikalahasti yang dinamai 

dengan nama yang sama dari 
tempat asalnya di Andhra Pradesh 

merupakan gaya kalamkari 
lainnya yang dipengaruhi oleh 

sejumlah kuil di wilayah tersebut. 
Menginspirasi temanya dari 

motologi Hindu, panel-panel yang 
menggambarkan episode-episode 

penting dari kisah Ramayana, 
Mahabharata, Purana dan Bhagvad 

Gita dilukis dengan tangan 
menggunakan pena untuk membuat 

sketsa dan memberi warna.
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Sujani, seni tradisional menenun di Bihar dimana kain dilapisi, 
dijahit bersama dan kemudian dihiasi dengan desain jahitan, yang 
memperlihatkan kesempatan kehidupan yang baru

Jahitan dalam
tradisi

Kebanyakan bentuk seni 
dan kerajinan India berasal 
dari desa-desa dan hal 
yang sama juga terjadi pada 
seni Sujani. Seni jahitan 

tradisional Bihar telah menjadi kreasi yang 
wajib bagi para wanita pedesaan di Rajput. 
Karya ini memadukan lapisan besar 
dan kecil dari kain yang dijahit bersama 
dengan benang warna untuk membuat 
selimut tambal sulam. Kata sujani berasal 
dari kata su yang berarti membantu dan 
jani yang berarti melahirkan. Tujuan 
utama dari penciptaan sulaman ini 
dulunya adalah untuk membungkus 
bayi-bayi yang baru lahir dalam sebuah 
dekapan lembut sementara di musim 
panas, sulaman ini dijadikan sebagai kasur.

Hari ini, Sujani dipraktekkan 
di wilayah selatan Rajasthan untuk 
menciptakan pola pada sari, dupatta 
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Sujani menampilkan kejeniusan para wanita yang telah menciptakan bordir-bordir indah ini dari pakaian-pakain bekas

dan jenis pakaian serta perabotan 
lainnya. Selama berabad-abad, bordir 
ini telah menjadi aspek yang penting 
bagi mayoritas rumah tangga India baik 
wanita yang bekerja dirumah dan wanita 
karir yang menghabiskan beberapa jam 
per hari untuk menciptakan karya kreatif 
ini. Contoh terbaru yang ditemukan dari 
seni bordir ini membawa kembali ke abad 
ke-3 hingga ke-5 SM meskipun seni ini 
telah terkenal di seluruh dunia.

Ketika Sujani pertama kali 
diperkenalkan, para wanita menciptakan 
gambar alam, dewa dan dewi melalui 
seni bordir. Sebagaimana permintaan 
bentuk seni ini terus berkembang, 
berbagai pola direplikasikan pada sari 
dan jenis pakaian lainnya. Desain-
desainnya mencakup gambar hewan, 
burung dan kegiatan sehari-hari berlatar 
belakang pedesaan.

FAKTA MENARIK
Contoh yang pertama kali ditemukan 
dari seni bordir ini membawa kembali 

ke abad ke-3 hingga ke-5 SM

Ketika Sujani pertama kali 
diperkenalkan, para wanita 

menciptakan gambar alam, dewa dan 
dewi melalui seni bordir
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Gaya dan bahan

Pada sujani, pembuatan garis motif dilakukan 
dengan mencampur jahitan dalam warna 
gelap. Kemudian, motif-motif ini dipenuhi 
dengan jahitan lurus disepanjang area. Sulaman 
dilakukan dengan mengekstrak benang dari 
garmen yang digunakan. Barang-barang 
perabotan dibuat menggunakan 
kain kasa dan sari berwarna 
terang, kurta dan dupata dengan 
jajak berwarna atau mesin tenun 
sementara stola dan jaket dibuat 
dari sutra tussar. Seluruh benang 
tambahan dipotong pada bagian 
tepi untuk sentuhan terakhir. 
Produk akhirnya kemudian dicuci 
dan dikeringkan.

Tema-tema

Sujani telah digunakan sebagai sarana untuk 
menyampaikan pesan juga. Para wanita 
menjahit kisah senang dan sedih mereka 

dengan mengubah sulaman ini menjadi sebuah 
kenangan dari kehidupan mereka. Setiap 
karya Sujani menarasikan sebuah kisah atau 
sebuah pengalaman. 

Pusat utama

Bagha Khal, Dhanaur, Manipur dan Ramnagar 
merupakan desa-desar di Bihar 
dimana Sujani dipraktekkan oleh 
para seniman dengan desa Bushuran 
yang masih menjadi tempat penting 
bagi kelompok pengrajin. Hari ini, 
dengan hadirnya sejumlah dewan 
kerajinan, NGO dan desainer, 
kerajinan ini telah melakukan 
perjalanan diluar tempat asalnya dan 

melayani tuntutan pasar perkotaan global.

Kebangkitan

Selama beberapa dekade, bentuk seni ini masih 
tersembunyi di wilayah pedusunan di sepanjang 
negara ini dan kini sedang dihidupkan kembali. 

Bentuk seni 
Sujani kini dapat 

dinilai sebagai 
karya yang 

dekoratif dan 
bermanfaat

Desain-desain pada Sujani menggambarkan hewan, burung dan aktivitas sehari-hari di pedesaan
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Dalam bentuknya saat ini, seni ini dapat dilihat 
sebagai barang yang dekoratif dan bermanfaat. 
Di kawasan Muzaffarpur, Bihar, karya tenun 
Sujani diselamatkan dari kepunahan di akhir 
tahun 1980 oleh NGO yang menginspirasi para 
wanita untuk menilai ulang kerajinan ini. Dari 
sebuah tugas rekreasi, seni ini berubah menjadi 
sebuah proposisi bisnis. Perubahan besar dalam 
motif dan kain diberdayakan oleh para pengrajin 
wanita karena penjualan terus meningkat. 
Saat ini, kerajinan ini berfungsi 
sebagai sebuah sumber penghasilan 
penting bagi para wanita, dimana 
para pembeli dari generasi baru 
menilai motif-motif tradisional 
ini indah dan unik. Seni kuno ini 
layak mendapatkan pengakuan 
untuk menginspirasi para penenun 
dari generasi masa kini dan masa 
depan dalam mempelajari keahlian 
dan pada akhirnya menghidupkan 
kembali kerajinan ini.

Kiri dan atas: Dari sebuah kebiasaan rumah semata Sujani kini telah 
menjadi hiasan pakaian yang indah
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Sebuah sisi 
panel batu 

yang terukir 
indah pada alas 

berbentung 
bintang di Kuil 

Channakeshava, 
Belur Halaman 
muka: Sebuah 

patung dengan 
pahatan batu 
indah di Kuil 

Channakeshava
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Patung-patung batu artistik Shravanabelagola, Halebeedu dan Belur 
berbicara tentang sejarah budaya dan politik

Tulisan fasih
segitiga di batu

Monumen Shravanabelagola, 
Halebeedu dan Belur 
di wilayah Hassan, 
Karnataka terbentang 
sejauh ratusan kilometer 

dari Bengaluru, ibukota wilayah Karnataka. 
Mengejutkan untuk mengetahui bahwa sangat 
banyak kisah sejarah yang hidup di monumen-
monumen ini tidak hanya mencerminkan 
budaya tetapi juga menjadi simbol-simbol dari 
toleransi beragama. Setiap monumen batu ini 
memiliki kisah dari kerajaan-kerajaan yang 
hilang dan daya tarik budaya mereka.

Patung-patung Belur dan Halebeedu serta 
monolit pada Shravanabelagola merupakan 
sandi budaya dari peradaban-peradaban yang 
mewakili sebuah zaman yang besar. Sebuah 
jalan raya dari wilayah ibukota menuju 
Hassan menghubungkan ketiga tempat tujuan 
ini dan memperkenalkan para pengunjung 
kepada dinasti-dinasti berbeda yang dulu 
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berkuasa dan menghormati keberadaan 
dari agama-agama yang berbeda. Monumen 
batu ini menceritakan kisah sejarah politik, 
budaya, sosial dan ekonomi dari dinasti 
Hoysala, Chalukya, Ganga, Chola, 
Rashtrakuta dan Rodeyar.

Belur dan Halebeedu

Kuil Belur dan Halebeedu 
terkenal akan arsitekturnya yang 
indah. Kuil-kuil ini dibangun 
oleh arsitek seperti Jakkanna 
Acharya dan juga Amarashilpi 
Jakanaacharya. Kuil-kuil 
tersebut memiliki patung batu 
Purana, Upanishad serta karakter mitos dari 
Ramayana dan Mahabharata.

Belur, yang 
dulunya 

merupakan 
ibukota kerajaan 
Hoysala, dikenal 

dengan nama 
Velapuri pada 
zaman dahulu

Terletak di pinggiran Sungai Yagachi, Belur 
dahulu merupakan ibukota pertama Kerajaan 
Hoysala. Menurut prasasti yang ditemukan 
disini, Belur juga disebut dengan nama 

Velapuri di zaman dahulu. Kota 
ini dikenal akan kuil-kuil seperti 
Dakshina Varanasi juga  Barana 
Selatan. Kedua tempat wisata yang 
telah diresmikan oleh UNESCO 
ini menyajikan bentuk hiasan 
rumit juga dekoratif. Legenda 
mengatakan bahwa raja Hoysala 
dahulu memerintah kerajaan kecil 
yang tersebar di bagian selatan 
Deccan terutama di antara sungai 

Kaveri dan Tungabhadara selama hampir 
tiga abad. Kuil Belur adalah salah satu dari 

BAIK UNTUK DIKETAHUI

  WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG  
Antara bulan Oktober dan April

  CARA UNTUK MENCAPAINYA 
Dengan kereta api: Stasiun Kereta Api Sakleshpur 
(26 km) dan Stasiun Kereta Api Hassan (40 km)  
Dengan kapal terbang: Bandara Bajpe, 
Mangalore dan bandara Mysore
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Bagian luar 
dari kuil Belur 
dihiasi dengan 
patung-patung 
dan jalan-jalan 

yang indah

contoh karya arsitektur terbaik Hoysala. 
Kuil ini dibangun oleh raja Vishnuvardhana 
guna memperingati kemenangan kerajaannya 
terhadap kerajaan Chola di Talakad pada tahun 
1117 SM. Dibutuhkan waktu 
103 tahun hingga kuil ini selesai 
pada masa pemerintahan cucu 
Vishnuvardhana, Veera Ballala II.

Kuil-kuil abad ke-11 di Belur 
dan Halebeedu merupakan karya 
seni batu yang indah. Karya pahat 
shilabalikas, lempeng perang, gaya 
mitos nan unik meninggalkan 
satu kekaguman. Bagian depan kuil Belur 
dihiasi dengan barisan patung tanpa tersisa 
sedikitpun bagian. Karya indah ini mencakup 
bentuk gajah, singa, kuda dan beberapa 

episode dari mitos epik India dan shilabalikas 
yang sensual (penari). Pintu depan dijaga oleh 
dvarapalaka (penjaga pintu) hias yang berdiri 
di kedua sisi pintu. Terdapat sejumlah pilar 

yang terukir di dalam kuil ini. 
Lukisan Darpana Sundari yang 
terukir di dinding Kuil Belur 
merupakan salah satu daya tarik 
utama di tempat ini.

Mitos mengatakan bahwa 
seribu tahun yang lalu, seorang 
pertapa diserang oleh seekor 
harimau. Menyadari ada seorang 

prajurit suku di dekat tempat kejadian 
perkara, ia mencoba meminta bantuan; 
‘Hoy Sala! Sala!’ Tanpa ragu, seorang anak 
muda bernama Sala berlari kearah harimau 

Panel batu dari Shilabalika, menjadi saksi keindahan estetika dari arsitektur Hoysala
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tersebut dan menancapkan tombaknya ke 
hewan buas itu. Anak muda tersebut kemudian 
dipercaya sebagai pendiri dari 
dinasti Hoysala. Dan gambar dari 
seorang pria yang membunuh seekor 
harimau merupakan lambang dari 
dinasti Hoysala.

Halebeedu, yang berarti “kota 
tua”, terletak di 16 km dari Belur. 
Wilayah ini berkembang sebagai 
ibukota dari Hoysala dan dulunya 
disebut dengan nama Dwarasamudra. 
Hoysala berkuasa disini selama lebih dari 

150 tahun. Setelah itu, wilayah ini diserang 
oleh tentara Malik Kafur pada awal abad ke-14 

yang kemudian menjadi kehancuran 
dinasti ini.

Shravanabelagola

Patung monolitik dari Dewa 
Gomateshwara yang terletak di 
wilayah perbukitan Vindhyagiri 
memberi gambaran kehidupan para 
raja, pertapa dan mistikus di zaman 
dahulu kala. Patung Gomateshwara 

yang berukuran 58 kaki 8 inci dan dibuat antara 

Lukisan seorang 
anak muda yang 

membunuh 
seekor harimau 

merupakan 
lambang dari 

dinasti Hoysala

Kuil Hoysala di Halebeedu, sebuah monumen 
hidup dengan gaya arsitektur Hoysala
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tahun 978-993 SM dari bebatuan granit gunung 
ini merupakan patung yang berdiri bebas 
tertinggi di dunia. Gomateshwara, 
yang juga dikenal dengan nama 
Bahubali, merupakan anak laki-laki 
dari tirthankara pertama Adinatha 
(tirthankara adalah mitos orang suci 
dari ajaran Jain).

Sebuah upacara 12 tahun sekali 
Bahubali, mahamasthakabhisheka, 
yang selanjutnya akan diadakan pada 
tahun 2018, dipercaya memberikan 
berbagai pencerahan. Berdasarkan filosofi 

Jain, sebuah tirtha (secara harfiah berarti 
kedangkalan) sangat terkenal karena tirtha 

mampu membantu para aspiran 
untuk melintasi samudra samsara 
yang penuh dengan rasa sakit 
dan penderitaan dan juga dalam 
mencapai kebebasan dari siklus 
kelahiran yang tidak berujung. 
Bahubali juga dipercaya menjadi 
simbol utama dan ideal bagi 
kebebasan Jain.

Berdasarkan cerita rakyat dan 
mitologi, Bharata dan Bahubali merupakan 

Patung 
Gomateshwara 
adalah patung 

monolit 
yang berdiri 

bebas tertinggi 
di dunia
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representasi simbolis dari pengorbanan, 
keselamatan dan penolakan terhadap hal-hal 
yang bersikap duniawi. Lanjut cerita, Bahubali 
atau Gomateshwara adalah putra kedua dari 
Rishabhanatha, Jain tirthankara pertama dan 
ratunya, Sunanda. Ia memiliki seorang saudara 
tiri bernama Bharata. Setelah penolakan 
dari Rishabha, mereka berdua, Bharata 
dan Bahubali, dianugerahkan dua wilayah 
kekuasaan berbeda dari kerajaan Rishabha. 
Bharata kemudian mulai menaklukkan 
berbagai kerajaan di sekitar wilayah 
kekuasaannya dan bahkan ingin agar Bahubali 
dan 98 kerajaan lainnya untuk tunduk 
padanya. Seluruh penguasa menyerah kepada 
Bharata dan menjadi biksu kecuali Bahubali. 
Seorang diri ia menolak untuk menyerah.

Akhirnya Bharata menantang Bahubali 
untuk berduel. Sesaat ketika Bahubali berhasil 
menundukkan Bharata, ia tiba-tiba menyadari 
keunggulan secara fisik, menyerah dalam 
pertarungan itu, menjadi seorang biksu dan 
mulai melakukan ritual penebusan dosa 
sebagai seorang Jain sramana.

Menurut tradisi Jain, Bahubali merupakan 
orang pertama yang mencapai keselamatan 
selama avasarpini, yang menandai setengah 
siklus di zaman itu dan kemudian menjadi 
orang pertama yang memperoleh kebebasan. Ia 
mulai menjadi objek pemujaan universal.

 Aura mistis dari angin di atas 
Vindhyagiri dimana Bahubali berdiri 
dengan megah menyerukan pengorbanan 
yang dibuatnya dengan menyerahkan 

Halaman Muka: Patung monolitik Gomateshwara, atau disebut juga sebagai 
Dewa Bahubali. Atas: Darpana Sundari, seorang putri dengan sebuah cermin 
di Kuil Chennakeshava

kerajaannya kepada saudaranya 
dan menerima kesucian.

Disebutkan juga bahwa 
Chamundaraya, jendral terkenal 
dari raja-raja Mysore, Ganga, 
memanggil seniman Arishtanemi 
untuk memahat patung ini 
dibawah bimbingan dari guru-
gurunya sendiri, Ajitasen Acharya 
dan Nemichandra Siddhantha, 
untuk memenuhi keinginan bijak 
dari sang ibu, Kalala Devi.
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Bangunan yang berusia 200 tahun yang merupakan 
sebuah rumah historis yang penting telah 
dipulihkan dan dibuka untuk para wisatawan
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Sebuah haveli berusia 200 tahun di Delhi Tua telah direnovasi dan 
dikembalikan ke bentuk kemuliaan aslinya

Dimana ada kemauan,
disitu ada jalan

Seseorang pasti bertanya-tanya 
tentang kejayaan masa lalu apa 
yang menjadi modal politik di 
India. Interaksi dengan orang-
orang dari Kota Walled tentang 

subjek warisan di Delhi mengungkapkan 
bahwa Shahjahanabad merupakan kenangan 
besar bagi kebanyakan orang saat ini. 

Faktanya, mayoritas penduduk Delhi mungkin 
tidak sadar akan keberadaannya, apalagi 
tentang sebuah keajaiban kecil bernama 
Dharampura di Delhi Tua. Tetapi melalui 
restorasi yang telaten dari sebuah haveli 
tua dan kuno disini, yang kini dikenal 
dengan nama Goel Sahab Ki Haveli, langkah 
awal untuk menunjukkan dunia akan 
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kejayaan arsitektur yang pernah diketahui di 
Dharampura telah dilaksanakan.

Dharampura memiliki segala yang dibutuhkan 
sebuah tempat agar seseorang bisa meromantisasi 
sejarah abad pertengahan. Kuil, haveli, 
dharamshala dan pertokoan yang membawa 
kembali ke abad 19 memberikan sebuah sentuhan 
unik. Ide untuk memulihkan tempat ini dengan 
cara seperti Dharampura menjadi sebuah ilustrasi 
tentang bagaimana Kota Walled harus terlihat. 

Nama Dharampura meminjam kemegahannya 
dari berbagai even historis. Beberapa abad silam, 
tempat ini merupakan singgasana dari koeksistensi 
yang damai antara Muslim dan Jain. Meskipun 
berada dekat di Masjid ikonik Jama dan di sekitar 
lingkungan warga Muslim, tempat ini merupakan 
mayoritas para penganut Jain dan mereka 
membangun banyak kuil di sekitarnya. Barangkali 
semangat komunal yang terpancar dari toleransi 
beragama mungkin telah mendorong para ulama 
untuk menyebut singgasana ini dengan nama 
singgasana agama (dharma) atau Dharampura.

Pada kunjungan pertama ke haveli ini, seseorang 
mungkin tidak dapat membayangkan apapun 
kecuali sebuah bangunan yang dapat runtuh kapan 
saja. Struktur bangunan ini dipenuhi dengan 
beberapa ad hoc dan penambahan yang tidak 
layak. Namun, meskipun akan menjadi hal yang 
ditakutkan untuk mencoba menyelamatkan haveli 
ini, tempat ini sangat membutuhkan renovasi 
lebih lanjut. Yang bisa dipikirkan oleh seseorang 
adalah bahwa lokasinya yang membuatnya sebuah 
simbol Dharampura. Disatukan oleh Kinari Bazar 
dan pasar perhiasan di Dariba, seseorang dapat 
mencapai tempat ini dengan berjalan sejauh 100 
kaki dari Parade Grounds di Red Fort.s

Bagaimanapun, memulihkan kembali kejayaan 
dari haveli ini tetap menjadi mimpi belaka. Apa 

Searah jarum jam dari kiri: Restoran Lakhori 
menawarkan kelezatan Mughlai yang kaya; 
haveli ini, dengan pengaruh kuat dari Mughal 
dan Eropa dalam desain dan arsitekturnya, 
menawarkan akomodasi yang luas dan Vijay 
Goel dan Siddhant Goel adalah orang-orang 
dibalik pemulihan haveli ini
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yang ada sebelumnya disini adalah Semen Beton 
Bertulang (RCC) chajjas, yang dibangun di bagian 
dalam kamar-kamar untuk menyediakan tempat 
penyimpanan. Kamar-kamar dibagi menjadi area 
kecil untuk menampung toilet dan 
dapur. Sementara pintu-pintu dan 
jendela-jendela di blokir, dindingnya 
memiliki tingkat kelembaban yang 
tinggi. Proyeksi balkon telah rusak 
berat dan sangat berbahaya. Di 
tingkat atas, atapnya telah roboh 
dikarenakan pembebanan yang 
tidak merata dan dinding yang 
sebelumnya telah retak. Purlin kayu dan balok 
kayu telah mengendur. Beberapa kurung batu 
pasir merah yang menyokong balkoni lantai dasar 
telah hancur. Kolom batu disembunyikan dibalik 
lapisan tebal dari cat sintesis. Pintu kayu,  bingkai 

jendela dan penutup jendela telah lama membusuk. 
Beberapa panel kaca asli sudah rusak dan beberapa 
lainnya telah hilang. Bahkan fasad depan, yang 
terukir indah di batu pasir, tidak lagi dipelihara.

Awalnya disebut dengan nama 
Tin Chowk Ki Haveli dengan tatak 
letak yang rapi, halaman terpisah 
yang ditujukan bagi pria dan wanita, 
haveli ini dahulu merupakan simbol 
kebanggaan dan kemakmuran bagi 
komunitas Jain lokal. Haveli ini 
merupakan struktur bebas yang 
dibangun dalam teknik tradisional 

dengan dinding-dinding tebal dari rangkaian 
batu-bata Lakhori, langit-langit balok kayu dengan 
lantai beton kapur dan lengkungan yang dirancang 
dengan cerdik untuk distribusi berbagai seragam. 
Terdapat ruang tersembunyi dengan jalan rahasia 

Dharampura 
merupakan 

singgasana dari 
koeksistensi yang 

damai antara 
Muslim dan Jain

Halaman tengah dari Haveli Dharampura memiliki seluruh kamar yang selaras dengannya
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dalam memulihkan kembali keaslian haveli ini 
tetapi juga menjamin ketahanan haveli ini untuk 
beberapa tahun berikutnya.

Butuh waktu lima tahun, 24x7 kerja keras dari 
50 pekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Proses dan perjalanan ini sangat 
menarik, mulai dari usaha dalam 
menemukan pengrajin yang 
memiliki keahlian mengolah 
kapur dan mengukir pada batu 
untuk menciptakan fasilitas yang 
mumpuni. Prioritas utamanya 
adalah untuk menciptakan 
kembali struktur dan karakter 
asli dari haveli ini.

Menghilangkan seluruh 
dinding partisi, yang akan ditambahkan 
selanjutnya, akan mengembalikannya ke bentuk 
ruang aslinya. Pengambilan ruang asli adalah 
kecocokan yang sempurna untuk penggunaan 
kembali. Pilar batu Dholpur yang telah kehilangan 

di bagian ruang bawah dan loteng tengah dari 
haveli ini. Ruangan sekitar halaman baik di lantai 
dasar dan lantai dua memiliki lengkungan dan 
pilar yang diukir dengan batu. Celah melengkung 
dengan tirai akan membuat haveli ini terang 
secara alami dan sirkulasi udara 
menjaga ruang-ruang tetap 
sejuk selama musim panas. Salah 
satu balkoni yang ada memiliki 
fitur dekoratif asli dari ukiran 
marmer jaalis dan rangkaian 
ukiran kayu. 

Hanya haveli ini satu-satunya 
karya restorasi terbaik baik 
yang bisa dijadikan referensi di 
Shahjahanabad atau dimanapun 
di Delhi. Untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut 
dari struktur ini, dinding-dinding yang telah 
hancur diberikan sokongan dengan alat peraga 
dan dongkrak serta bangunan ini ditutupi dengan 
terpal. Bagaimanapun, tantangannya bukan hanya 

Tantangannya bukan 
hanya dalam  

memulihkan Haveli ini 
seperti semula tetapi juga 

mempertahankannya agar 
dapat tetap terpelihara 

untuk beberapa  
tahun mendatang

Haveli berlantai tiga ini memamerkan budaya India, mulai dari tarian dan musik hingga kuliner India
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kilau aslinya dan berada dibawah lapisan tebal 
dari cat dibersihkan dan diketahui masih dalam 
kondisi yang sempurna dengan setiap rinci 
ukiran yang masih dapat dibaca. 
Karena konstruksi bangunan 
tradisional dengan plaster kapur 
sudah sangat jarang digunakan, 
merupakan tantangan yang berat 
untuk menemukan pengrajin 
yang mampu mengolah kerajinan 
kapur. Beruntungnya, para pekerja 
konservasi yang berlangsung di Red 
Fort ikut membantu dan beberapa 
pengrajin dengan keahlian dalam mempersiapkan 
mortar kapur, mencampur bahan pozzolan 
dengan zat aditif seperti belgiri, gur sheera, sun 

(serat rami), methi dan daal, telah didatangkan. 
Dinding dan atap telah dibangun kembali untuk 
mencocokkan keasliannya. Susunan batu bata 

Lakhori asli kebetulan ditemukan 
dalam kondisi yang masih bagus 
dan kemudian dipertahankan dan 
dikonsolidasikan dengan lapisan 
anti air. Retakan dalam di beberapa 
dinding digabungkan kembali 
menggunakan metode jahitan cross 
dengan bar baja yang ringan. Lubang 
di susunan batu bata tersebut diisi 
dengan mortar kapur dengan metode 

grouting gravity. Seluruh kurung batu pasir 
diperkuat dan dipertahankan kembali. Sementara 
pagar besi cor, replika dari desain Shahjahani 

Bagian eksterior dari haveli yang direnovasi membuatnya menjadi sebuah restoran

Dibutuhkan 50 
pekerja dan waktu 
selama lima tahun 
untuk merenovasi 

struktur ini dan 
mengembalikan 

keasliannya
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dibuat di Jaipur dan pintu gerbang kayunya di ukir 
di Shekhawati, Rajasthan.

Fitur khas dari haveli ini dapat dikaitkan 
dengan penggabungan sempurna dari arsitektur 
Mughal, Viktoria dan Hindu. 
Pada awalnya haveli ini dirancang 
untuk keperluan perumahan dan 
komersial. Pertokoan di lantai 
dasar yang membuka ke arah 
jalanan dan lantai yang tersisa 
yang dirancang memperlihatkan 
penggunaan campurannya.

Haveli ini kini dibuka untuk 
umum dan dioperasikan sebagai 
sebuah hotel dengan 13 kamar lengkap dengan 
ruang makan dan dua restoran. Restoran yang 

terdapat di lantai dasar dan atap memberikan 
sebuah campuran memabukkan dari rasa dan 
suasana. Tempat ini juga merupakan sebuah 
pusat budaya dan sebuah pusat ilmu pengetahuan 

bagi para pelajar untuk mempelajari 
tentang restorasi dan konservasi. 
Haveli ini juga berfungsi sebagai 
sebuah tempat untuk memamerkan 
berbagai seni dalam bentuk budaya 
malam. Haveli ini kini telah 
sepenuhnya pulih dengan dinding 
yang baru dicat, pintu kayu yang 
dipoles dan panel kaca yang baru. 
Ada harapan baru bagi ribuan 

yang akan datang bagi ribuah haveli lainnya 
di Shahjahanabad.

Haveli ini 
merupakan 

penggabungan 
dari gaya 
arsitektur 

Mughal, Hindu 
dan Viktoria

Pintu gerbang Haveli Dharampura
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Sebuah pusat dari situs warisan dunia di Ellora, Kuil Kailasa merupakan 
sebuah model simbolik dari Gunung Kailash di pegunungan Himalaya

Perwujudan
suci Siwa

Teks  |  Renuka Suyavanshi
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Wilayah Maharashtra 
merupakan rumah 
bagi sejumlah 
monumen yang 
mewakili kekayaan 

budaya, warisan dan pusaka negara ini. Pintu 
Masuk India di Mumbai, Chand Minar di 
Daulatabad, Istana Aga Khan dan Kesari 
Wada di Pune adalah beberapa dari banyak 
monumen yang merepresentasikan zaman 

berbeda dan wilayah pesisir ini yang menjadi 
saksi berbagai dinasti kerjaan di masa lalu.

Bagaimanapun, sebuah perjalanan ke 
Maharashtra terasa kurang sempurna jika 
tidak mengunjungi Kuil Kaisala, sebuah 
keindahan arsitektur pada situs arkeologi 
Elloradi Aurangabad. Secara global kuil ini 
terkenal karena memiliki sebuah megalit 
yang dipahat di sebuah batu. Kuil Hindu 
ini dibangun pada abad ke-8 oleh Krishna 
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I. Didedikasikan untuk Dewa Siwa, kuil ini 
memiliki ukuran panjang 164 kaki dan lebar 
109 kaki.

Kuil Kaisala merupakan salah satu dari 
satuan Gua Ellora yang terdiri dari 34 biara 
dan kuil. Mereka digali sisi demi sisi di sebuah 
area sebesar 2 km di dinding tebing basal 
tinggi Perbukitan Sahyadari. Kuil ini – gua 

nomor 16 – memiliki gaya Pallava dan berbagi 
kemiripan dengan arsitektur Dravidian dari 
segi pembuatan dan arsitektur potongan batu 
ornamentasi skulptural. Konstruksi kuil ini 
dimulai pada tahun 757 M dan diselesaikan 
pada tahun 783 Masehi. Desain kuil ini 
telah mengejutkan beberapa sejarawan dan 
arsitek dikarenakan kompleksitas yang 

Atas: Wilayah utara dari kuil Kaisala, bagian dari Gua Ellora; Halaman muka: Patung Ganesha di Kuil Kailasanatha
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dilibatkan dalam membuat komplek luar biasa 
ini, Arsitektur Kuil Kaisala terkenal akan 
penggalian vertikalnya, digali dari atas sampai 
ke bawah. Legenda juga mengatakan bahwa 
pemahat membutuhkan waktu 20 tahun untuk 
memindahkan sekitar 200,000 ton bebatuan 
guna membangun struktur monolitik ini. 
Kemudian, para arkeolog menyimpulkan 

bahwa untuk membangun struktur ini 
dibutuhkan tiga jenis pahatan.

Sebagian besar patung dewa di sisi kiri 
pintu gerbang kuil ini terdiri dari Shaivaite 
sementara di sebelah kanan terdapat patung 
komunitas Vaishnava. Sebuah arkade kolom 
berlantai tiga bertengger di sisi halaman kuil 
ini. Dua struktur di halaman tersebut, seperti 
kebanyakan kuil Siwa, memiliki sebuah 
lukisan banteng suci, Nandi, yang menghadap 
ke Shivalinga. Nandi mandapa dan kuil utama 
Siwa memiliki tinggi 7 m dan dibangun 
lebih dari dua lantai. Kedua struktur solid ini 
dilengkapi dengan ukiran-ukiran ilustrasi 
yang rumit. Lantai dasarnya memberikan efek 
seakan-akan gajah-gajah sedang menopang 
keseluruhan struktur tersebut.
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Salah satu struktur paling penting di kuil 
ini adalah patung raja iblis Rahwana yang 
mencoba untuk mengangkat gunung Kaisala. 
Pilar, jendela dan ruang aula kuil ini diukir 
dengan lukisan-lukisan dari para dewa dan 
tokoh-tokoh penting lainnya.

Gua Ellora dahulu sempat dilupakan dunia 
selama beberapa abad tetapi pada akhirnya 
kuil gua Ellora dikenal sebagai peradaban 
penting dunia di masa lalu dan menjadi sebuah 
contoh dari kisah agama dan seni di India. 
Sumbangan Baroda Copper Plate dari Karka II 
disebut sebagai sebuah penemuan galian yang 
luar biasa di Elapura (Ellora). Wisatawan Arab, 
Al Masudi dan sejarawan, Farishta merupakan 
dua otoritas awal dari zaman Muslim yang 
merekam tentang Ellora.

Telah diakui oleh UNESCO sebagai Situs 
Warisan Dunia, Gua Ellora merepresentasikan 
tiga kepercayaan berbeda – Buddha, Hindu dan 
Jain – melalui kuil-kuil ini. Mereka menandai 
titik puncak dari arsitektur gua kuil di wilayah 
barat India. Ketika melakukan perjalanan 
sepanjang selatan dan utara tebing tersebut, 
seseorang pertama kali menemukan 12 gua 



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

Kuil Kaisala termasuk kedalam gua-
gua yang juga berdiri sebagai pencapaian 
arsitektur tertinggi selama kekuasaan dinasti 
Rashtrakuta. Ribuan patung, lukisan dan 
prasasti di Ellora memancarkan kekayaan 
artistik dan filosofi yang membuat gua-gua 
ini juga menjadi pencapaian terbesar dari 
peradaban kuno India.

kelompok Buddha yang terdiri dari biara dan 
sebuah kuil besar; biara dan kuil ini adalah yang 
tertua. Kemudian terdapat gua orang Hindu, 
juga dikenal dengan nama Gua Sepuluh Avatar” 
dan terakhir adalah sebuah struktur kelompok 
Jain yang dikatakan menjadi menjadi yang 
terakhir untuk digali dan mengambil inspirasi 
dari seni yang telah ada di Gua Ellora.

Halaman muka: Tokoh religius terpahat di bebatuan solid di bagian dalam Kuil Hindu ini; (atas) Kuil Kaisala di Ellora
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Dahulu pernah menjadi pelabuhan perdagangan di Rute  
Rempah-Rempah, Muziris kini menjadi bagian dari proyek konservasi 
di Kerala yang bertujuan untuk memamerkan budayanya yang telah 
berusia 3,000 tahun

teks  |  Rhucha Kulkarni

Warisan yang hilang dari
jalur rempah-rempah
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Proyek Muziris adalah proyek 
konservasi terbesar di India dan 
juga merupakan proyek hijau 
pertama dari Kerala Launched pada 
tahun 2007, penggalian dibawah 

Proyek Muziris telah menjadi hal yang penting 
dalam membuka mata ke arah kejayaan dan 
harmoni interkomunal di masa lalu. Proyek 
ini diluncurkan melalui sebuah kolaborasi 
dari berbagai unit kepemerintahan bersama 
dengan UNESCO dan telah memperoleh 
pengakuan internasional, berkat hubungan antar 
budayanya yang unik.

Tanpa mengganggu ekosistem lokal, 
para wisatawan lokal harus mendorong 
perkembangan ekonomi sebagaimana proyek 
ini bertujuan untuk meluruskan rute wisata 
dan membuka tempat wisata yang baru. 
Proyek ini berencana untuk melestarikan dan 
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Benteng Muziris 
membangun 

dasar
bagi Rute 
Rempah-

Rempah terkenal 

mempromosikan monumen arkeologi di wilayah 
Ernakulam dan Thrissur. Pemikiran utama 
yang menjadi dasar di balik upaya dermawan ini 
tampaknya akan menjadi kebangkitan dari hubungan 
perdagangan dan pemulihan dari Rute Rempah-
Rempah di peta perdagangan global.

Pelabuhan kuno Muziris berbicara 
banyak tentang kisah dari rempah-
rempah – rute rempah-rempah ini 
berbicara tentang kisah dari perjalanan 
dan perdagangan. Kisah-kisah tersebut 
menarasikan sebuah masa lalu yang 
kaya, berbagai even bersejarah, 
budaya, masyarakat, barang-barang 
dan keunggulan arkeologi. Karena letak strategis 
dan kedekatan dengan wilayah Barat melalui Laut 
Merah, Muziris telah muncul sebagai sebuah pusat 
perdagangan dan transpotasi yang ramai antara 
India dan negara-negara lainnya, membangun dasar 

bagi Rute Rempah-Rempah yang terkenal. Asosiasi 
lintas geografis dan lintas budaya ini bersama saling 
merajut sebuah kisah masa lalu yang kaya, satu 
kisah yang membawa India ke peta dunia, mengukir 
warisan kemakmuran. Sayangnya, warisan ini hilang 

ketika sebuah tragedi melanda Periyar 
Basin dan sebuah transformasi lanskap 
mengakibarkan gempa sekaligus banjir 
di wilayah tersebut, menghapus seluruh 
campuran kisah sejarah masa lampau.

Asal usul Muziris

Iklim dingin di Kerala merupakan surga 
yang sempurna bagi rempah-rempah 

seperti lada, kapulaga dan kunyit untuk tumbuh 
dan sebuah relung perdagangan pun muncul. 
Keberadaannya yang dekat dengan wilayah Barat, 
bersama dengan arus laut dan angin barat daya 
yang cocok, mampu meningkatkan kecepatan dari 

Rute perdagangan kuno, Silk Road, yang menghubungkan Cina dengan wilayah Barat

M
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Keberagaman 
budaya, 

masyarakat dan 
kepercayaan 
terlihat pada 

berbagai artefak 
yang berasal dari 

zaman kuno

dari ekskavasi Pattanayam yang telah dimulai 
sejak tahun 2007. Tembikar rumit, manik-manik 
kaca yang indah, objek metal, gading dan batu 
mulia mengungkapkan masa lalu yang kaya. 
Perairan Azhikode menceritakan perampasan 

orang Kristen ke India dimana 
kisah ini mengisahkan tentang 
datangnya St Thomas, seorang 
Paulus yang melakukan perjalanan 
dari Jerusalem dan membangun 
gereja pertama. Di sisi lain, Masjid 
Cheraman Juma mengisahkan 
doa-doa Muslim pertama yang 
dikumandangkan dan ditemukan 
oleh yang pada akhirnya menjadi 
penguasa Kodungallur, Cheraman 

Perumal di tanah ini. Secara berdampingan, 
sejumlah rumah ibadah menunjukkan sisa-
sisa masa lalu Yahudi sementara velichappads 
yang merupakan tarian pedang dari pria dan 
wanita yang memakai pakaian oranye di Kuil 
Kodungallur Bhagavathy.

transportasi lintas samudra. Dipercaya bahwa 
sebuah kapal yang berlayar dari Laut Merah dapat 
mencapai Muziris dalam waktu 40 hari. Bahkan, 
penemuan Kerala sebagai pusat perdagangan 
dipercaya telah dilakukan oleh penjelajah Portugis, 
Vasco da Gama. Kemudian, proses 
permintaan dan penawaran pasokan 
mengubah pelabuhan ini menjadi 
pusat perdagangan – dasar bagi 
Rute Rempah-Rempah. Muziris 
memasok pembagian penting dari 
rempah-rempah mereka ke lebih 
dari 30 negara. Dan akhirnya, yang 
muncul adalah pembauran budaya 
yang mengatur langkah dalam naik 
turunnya kerajaan yang berkuasa di 
sepanjang pantai Muziris. 

Pandangan sekilas masa lalu

Keberagaman budaya, masyarakat, kepercayaan 
dan kehidupan terlihat pada artefak-artefak yang 
tertinggal dari zaman kuno ini, digali sebagai bagian 

Searah jarum jam dari kiri bawah: Sebuah tempat tidur kanopi kayu, Interior dari Rumah Ibadah Paravur, ekterior dari Musium Sejarah Yahudi Kerala dan guci-guci Cina
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Pandangan modern dari tanah 

yang hilang

Pelabuhan kuno Muziris kini dapat ditemukan di 
wilayah Pattanam, Kerala. Rumah ibadah Paravur 
merupakan pintu gerbang menuju berbagai monumen 
dan museum. Wisata keliling dapat dilakukan di 
sebuah layanan perahu pulang pergi.
Pusat Pengunjung Kottapuram 

Benteng Kotapurram Pasar Azhikode 

Gereja Marthoma Pusat Pengunjung 
ini menjadi rumah bagi Masjid Juma 
dan Musium Bersejarah Islam yang 
menyorot asal usul Islam di wilayah 
selatan India. Menikmati campuran 
ajaran Hindu dengan Kuil Bhagavathy 
dan Kuil Trik Kulasekharapuram Sree 
Krishna yang terletak berdampingan. 
Tujuan selanjutnya adalah reruntuhan 
dari Benteng Kottapuram yang memiliki asal-usul 
Portugis. Pasar Kottapuram dianggap sebagai pasar 
tertua yang dibangun oleh raja Kochi. Pasar ini kini 
telah mengambil avatar modern yang diapit oleh Jalan 
Kottapuram Eat dan Gereja St Michael. Dari sini, para 
wisatawan bisa melanjutkan perjalanan menuju Gereja 
Azhikode Marthoma.

Kottapuram Pasar-Gothuruth-KPaliam-Kottayil 

Kovilakom Dari pasar Kottapuram, Gothuruth 
dapat dicapai melalui sebuah dermaga. Para 
wisatawan dapat mengunjungi gereja disini dan 
berlanjut menuju Pusat Pertunjukkan yang menjadi 
tuan rumah dari pertunjukkan seni Chavittu 
Nadakam, sebuah bentuk seni klasik Latin Kristen 

dalam gaya Portugis. Paliam yang 
merupakan rumah hunian asli dari 
perdana menteri hingga raja-raja Kochi 
kini menjadi rumah bagi Musium 
Sejarah Kerala dan Musium Gaya 
Hidup Kerala. Kottayil Kovikalom 
merupakan sebuah landmark dari 
keharmonisan umat beragama yang 
dibuktikan dengan keberadaan 
sebuah kuil, gereja dan masjid 
yang berdekatan.

Pengunjung Paravur Pusat-Sahodaran 

Ayyappan-Manjumatha Gereja-Azhikode 

Gereja Marthoma

Setelah melakukan sebuah kunjungan ke Rumah 
Ibadah Yahudi Paravur, para wisatawan dapat 
menelusuri Musium Sahodaran Ayyappan, Pantai 
Cherai dan Gereja Manjumatha.

Layanan perahu 
pulang pergi 

memungkinkan 
anda untuk 

berlayar melalui 
zaman keemasan 
dari perdagangan 
rempah-rempah

Presiden India Dr Pranab Mukherjee bersama Kepala Menteri Kerala Oommen Chandy dan para pejabat lainnya pada acara peresmian dari Proyek Warisan Muziris
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Musium Sejarah Yahudi Kerala (Rumah Ibadah Paravur) 
Temukan lebih banyak informasi tentang sejarah agama Yahudi 
Kerala disini

Musium Sejarah Kerala (Istana Paliam/Kavilakom) 
Dibangun oleh orang Belanda pada tahun 1663 sebagai tanda 
terima kasih kepada Paliath Achan karena telah membantu 
mereka menaklukkan Portugis.

Musium Gaya Hidup Kerala (Paliam Nalukettu) 
Struktur ini dibangun pada tahun 1786 bagi para wanita dan 
anak laki-laki dari Paliam.

Musium Gaya Hidup Yahudi Kerala 
Nikmati budaya Yahudi, peran wanita dan lebih banyak lagi 
di Kerala

Musium Sahodaran Ayyappan 
Menyoroti zaman kehidupan sang pemikir sekaligus reformis 
dari Kerala Sahodaran Ayyappan

Musium Kesari Balakrishna  
Rumah tua dari wartawan terkenal Kesari Balakrishna Pillai 
telah disulap menjadi sebuah museum.

Musium Gerakan National Abdul Rahman 
Menghormati pengorbanan dan pencapaian dari pejuang 
kemerdekaan terkenal Mohammed Abdul Rahman

Musium Sejarah Islam Kerala 
Mempertunjukkan tradisi Islam melalui materi teks dan 
audio visual.

Musium Benteng Kottappuram 
Mengungkapkan kisah dari penjajahan Portugis dan Belanda, 
sejarah dan arsitektur benteng ini serta penggalian dan 
pelestariannya.

Musium Maritim Kerala 
Didedikasikan kepada perdagangan maritime antara Kerala 
dengan negara-negara asing.

Musium Perumal Cherama dan pusat kegiatan 

Rumah dari reformis terdahulu Sahodaran Ayyappan dan Rumah Ibadah Paravur

Menjadi rumah warisan sejarah, budaya, tradisi dan perkembangan 
bersejarah Kerala.

Musium umat Kristen di Kerala 
Mempertunjukkan tradisi menarik dan sejarah dari agama Kristen.

Musium Seni Agama Kristen 
Memamerkan seni dan tradisi agama Kristen.

Musium Militer 
Menjadi rumah bagi koleksi para tentara bersejarah dari 
berbagai kerajaan.

Musium Tenun, Chendamangalam 
Mempertunjukkan sejarah dari kain, proses produksi dan 
produk tenunan.

Musium Kehidupan Air 
Ditujukan bagi edukasi lingkungan yang interaktif dan penelitian 
bagi institusi pendidikan, organisasi peduli lingkungan dan 
penggemar alam.

Musium Ikan, Gothuruthu 
Sebuah pameran yang menjelaskan sejarah dari memancing di wilayah 
pedalaman Kerala, berbagai jenis perahu dan metode memancing yang 
berbeda-beda. 

Musium Sabut 
Menekankan sejarah dari sabut, tahap proses pembuatan dan produk-
produk akhirnya.

Musium Sastra Kerala 
Dibangun untuk mengenang orang pintar Kunhikuttan Thampuram, 
pria yang menerjemahkan kisah epik Mahabharata.

Musium Keshava Dev 
Menampilkan kehidupan dan karya dari novelis sekaligus reformis  
social P Keshava Pillai.

Musium Situs Penggalian Pattanam 
Situs penggalian berbagai disiplin ilmu pertama kali Kerala, musium 
ini memamerkan bukti arkeologi yang menonjol dalam sejarah 
maritime Kerala.

Pelabuhan kuno Muziris dilestarikan dan dipertahankan melalui Proyek 
Warisan Muziris. Terdapat 21 musium yang bertujuan untuk memberi 

pengetahuan tentang sejarah Kerala sekitar 2,000 tahun yang lalu 

MUSIUM-MUSIUM PADA ZONA WARISAN MUZIRIS
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Hiasan pintu 
masuk menuju 

Dargah Ajmer
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Ajmer yang terletak di sekeliling 
bukit-bukit tandus di Rajasthan dikerumuni 
oleh para peziarah yang ingin menghadiri 
perayaan Urs untuk memperingati 
kematian dari orang suci Sufi terhormat 
Khwaja Moinuddin Chishti

Merayakan

teks  |  Anil Mulchandani

foto  |  Dinesh Shukla

Kota Ajmir kerap kali dikaitkan dengan 
Khwaja Moinuddin Chishti (1141-
1236) yang memperkenalkan dan 
mendirikan Orde Chishti Sufisme di 
anak benua India. Sufisme merupakan 

sebuah bentuk mistis dari agama Islam yang 
dipercaya berasal pada abad ke-9 dan ke-10. Gerakan 
ini muncul India dari Afghanistan berkat seorang 
santo Sufi dari Persia, Moinuddin Chishti. Berawal 
dari Afghanistan, setelah melepaskan seluruh harta 
kekayaan duniawinya kepada kalangan tidak mampu, 
Moinuddin Chisthi, yang juga dikenal dengan 
nama Gharib Nawar (Si Dermawan bagi Kalangan 
Miskin), memperoleh pembelajaran agama dari 
berbagai ulama selama perjalanannya di Asia Pusat 
ke Bukhara dan Samarkand. Setelah itu, ia beralih 
ke India dan menetap di Ajmer pada tahun 1192. 
Disini, ia mengumpulkan pengikut dalam jumlah 
besar. Dikatakan juga bahwa kaisar Mughal, Akbar 
bahkan telah melakukan ziarah kaki untuk mendapat 

Sufisme
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kesempatan bertemu dengan Sufi ini.
Ajaran-ajaran Khwaja Moinuddin Chisthi yang 

telah membentuk dasar bagi Orde Chisthi di India 
meletakkan penolakan keras terhadap penggunaan 
barang-barang material, disiplin diri dan rezim doa 
perseorangan, keikutsertaan dalam Sama 
sebagai sebuah sarana yang tepat bagi 
transformasi spiritual, ketergantungan 
baik pada budidaya ataupun penawaran 
yang tidak diminta sebagai sarana 
terhadap dasar kebutuhan hidup dari 
para penguasa dan pemerintah termasuk 
penolakan terhadap kebijakan moneter 
dan tanah hibah, kemurahan hati satu sama lain 
dalam berbagi makanan dan kekayaan serta toleransi 
dan juga rasa hormat terhadap perbedaan agama 
termasuk kesatuan seluruh agama.

Didirikan pada abad ke-13,  tempat ini 

telah menjadi tempat yang penting dalam masa 
pemerintahan penguasa Mughal – Akbar, Jehangir 
dan Shah Jehan. Pintu gerbang Nizam yang 
didonasikan oleh wilayah yang kini bernama 
Hyderabad merupakan pintu masuk utama. Di 

dalamnya terdapat masjid yang dibangun 
oleh Akbar pada tahun 1570-an yang 
menjadi rumah bagi pelajaran Arab 
dan Persia untuk pendidikan agama. 
Pintu gerbang selanjutnya diberi nama 
Nakkarkhana karena tempat ini memiliki 
dua narkhara (drum) yang besar 
diatasnya. Pintu gerbang ketiga, Buland 

Darwaza memberi jalan menuju halaman. Di antara 
pintu masuk halaman ini terdapat dua deg (kuali) 
dimana berbagai sumbangan dikumpulkan untuk 
diberikan kepada orang yang kurang mampu.

Tempat peristirahatan terakhir Khwaja sahib 

Pusat wisata 
keagamaan 
Moinuddin 

Chishtiisa  abad 
ke-13
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dikelilingi oleh pagar berwarna perak dan 
bermahkotakan sebuah kubah berlapis emas. 
Orang-orang memasuki makam ini tanpa alas kaki 
dengan memakai tutup kelapa dan berdesak-desakan 
dalam antrian yang panjang sembari 
membawa keranjang bunga, utamanya 
mawar dan kain penutup hias yang 
disebut dengan chadar (sebuah pakaian 
seremonial yang bertuliskan ayat-
ayat agama), yang dipersembahkan 
pada tempat ini.

Ajmer Sharif juga merupakan 
tempat utama bagi perayaan Urs, 
yang memperingati perayaan tahunan di bulan 
ketujuh dari kalender Hijriah, dimana enam hari 
di bulan tersebut ditetapkan sebagai peringatan 
kematian sang Sufi termasuk penafsiran qawwali 
yang mempesona. Kheer dan makanan lezat lainnya 

dipersiapkan dalam tong besar bagi para peziarah. 
Hari keenam perayaan Urs merupakan hari yang 
paling istimewa dan menguntungkan. Hari yang 
disebut juga dengan Chhati Sharif ini dihadiri oleh 

kerumunan peziarah yang datang 
untuk berdoa dan mencicipi makanan. 
Orang-orang 
Khadim membaca 
ayat-ayat agama 
dan melakukan 
sembahyang 
sementara orang-
orang qawwal 

menyanyikan puisi pujian 
yang disebut dengan Badhawa. 
Pembacaan ayat suci dan 
tembakan meriam merupakan 
tanda dimulainya perayaan ini.

Perayaan enam 
hari Urs diperingati 

oleh kerumunan 
peziarah dalam 

jumlah besar dari 
seluruh dunia

Halaman muka: Pintu-pintu gerbang seperti Nizam, Buland Darwaza dan Shahjahani Darwaza memberi jalan menuju bagian dalam dari dargah 
Moinuddin Chishti; Para peziarah mengikat sebuah benang sebagai bagian dari ritual agama; Atas: Toko-toko bagi para peziarah di tempat ini
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Jangkauan Himalaya, sungai suci, hutan lebat dan keragaman 
geografis membuat wilayah utara India menjadi sebuah tujuan 
impian bagi para pecinta olahraga petualangan

Alam bebas di
Uttarakhand

teks  |  Anil Mulchandani
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Wilayah bagian Himalaya, 
Garhwal dan Kumaon 
di Uttarakhand sarat 
dengan berbagai macam 
flora, fauna, arsitektur, 

mitos dan legenda. Mulai dari hutan subtropis 
Terai di bagian selatan hingga puncak dan gletser 
Himalaya di bagian utara membuat perbukitan 
Uttarakhan menjadi tempat-tempat yang indah 
untuk melakukan kegiatan pertualangan, olahraga 
ekstrim dan wisata satwa liar. Dikarenakan 
akses yang mudah dari kota-kota bagian utara 

India, sejumlah tujuan wisata petualangan 
telah dikembangkan di Uttarakhand dimana 
pada musim dingin kerumuman orang pergi 
kesini untuk melakukan ski dan di musim 
panas untuk aksi arung jeram. Selama bulan-
bulan ini, banyak tempat tujuan yang membuka 
kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan 
pertualangan seperti bersepeda gunung, 
naik gunung, menikmati satwa liar, bersafari 
gajah, melakukan aksi paralayang dan ikut 
arung jeram. Inilah beberapa tempat tujuan 
pertualangan populer:
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UTTARAKHAND
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Arung jeram di Rishikesh

Terletak di pertemuan sungai Gangga dan 
Chandrabhaga, Rishikesh merupakan sebuah 
tempat suci dengan berbagai kegiatan spiritual 
di sekitar Triveni Ghat yang terkenal akan ritual 
mandi dan sering menyelenggarakan perayaan 
Gangga aarti pada malam hari. Shivpuri, yang 
terletak di utara Rishikesh, adalah sebuah 
tempat kemah yang indah dengan sungai 
Gangga yang mengalir dari dataran tinggi ke 
dataran rendah dan berubah menjadi sebuah 
sungai indah yang mengalir deras di bebatuan. 
Antara bulan September dan Mei, beberapa ruas 
jeram di dekat Shivpuri menawarkan peluang 
arung jeram air putih yang menyenangkan, 
dengan berbagai tingkat kesulitan. Bagi pemula, 
sesi arung jeram dimulai dengan sebuah 
pelajaran oleh sebuah demonstrasi tentang 
bagaimana cara memegang dayung, bagaimana 
mendaratkan jangkar dengan aman, memberi 
perintah tentang panduan berteriak untuk 
memperingatkan aliran deras atau batu yang 
mendekat dan kapan harus bersandar serta 
mendayung di air kasar. Bagi para penggemar 
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Para wisatawan muda 
sedang menikmati 
ketegangan arung 

jeram air tawar
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arung jeram yang serius, sebuah sirkuit lengkap 
dengan kemah penginapan dua atau tiga hari 
ditawarkan oleh para ahli arung jeram yang 
bersertifikat. Sirkuit arung jeram yang paling 
terkenal dimulai di Kaudiyala dan membawa kita 
ke Shivpuri dan Brahmapuri.

Pendakian di Garhwal

Dari Shivpuri, jalanan akan 
mengarah ke Uttarkashi yang 
menjadi tempat Nehru Institute of 
Mountaineering. Sebuah trek dari 
Uttarkashi membawa Sungai Asi ke 
danau Dod Tal yang berada di hutan 
pinus dan deodar, yang menjadi 
sebuah lokasi yang sempurna 
untuk menyaksikan berbagai jenis burung. Di 
utara Uttarkhasi terdapat Dev Bhoomi yang 
merupakan sebuah sirkuit ziarah utama yang 
terdiri dari Badrinath, Kedarnath, Gangotri dan 
Yamunotri. Trek sepanjang 26 km dari Gangotri 

ke Gaumukh, sumber glasial di sungai Gangga, 
melintasi gletser termasuk padang rumpur 
Tapovan dan Nandanvan, puncak Bhagirathi 
dan Shivling.

Trek Kauri Pass, yang dikenal dengan nama 
Curzon Trail, dimulai dari Auli 
atau Ghat, dan melingkari wilayah 
luar Suaka Margasatwa Nanda Devi 
serta melintasi Kuari Pass setinggi 
3,640 m. Tempat ini dikenal akan 
pemandangan yang spektakuler dari 
danau, air terjun, padang rumput 
dan puncak pegunungan salju, 
tertinggi di Uttarakhand.

Trek menuju kuil Sikh Hemkund 
Sahib dan Tebing spektakuler 

pada Taman Nasional Bunga di Ghangaria, 
wilayah utara Joshimath. Surga botani lainnya, 
Trek Tebing Har-ki-Dun di Suaka Margasatwa 
Govind adalah sebuah tempat untuk hiking 
menuju tebing.

Curzon Trail 
menawarkan 

pemandangan 
yang spektakuler 

dari puncak 
bersalju 

pegunungan 
Nanda Devi
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Di tengah warna-warni 
dan segarnya keharuman 

di Tebing Taman 
Nasional Bunga (halaman 

muka) dan nikmatnya 
melakukan perjalanan 

di trail indah ini di  
hari-hari cerah musim 

semi di Himalaya
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Searah jarum jam dari atas: Seekor Jay (sejenis burung) berkepala hitam di Pangot; para 
wisatawan sedang melakukan safari jeep melalui hutan-hutan Taman Nasional Corbett; 

Danau Hemkund di Hemkund Sahib dan seekor gajah bergading di hutan Jim Corbett
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Trek di Kumaon

Sama seperti Garhwal, Kumaon menawarkan 
trek-trek dari trailheads yang mudah untuk 
diakses. Trek Gletser Pindari adalah salah satu trek 
tercantik dimana terdapat pemandangan besar yang 
sempurna dan menawarkan pemandangan yang 
indah dari puncak Nanda Devi. Jalan Loharket 
melintasi Dhakuri dan terus hingga mencapai desa 
Khati dimana setelah itu terdapat desa terpencil 
yang tak berpenghuni. Biasanya dibutuhkan 
waktu enam hari sebelum anda tiba di gletser yang 
mengalir ke selatan sejauh 3 km ini. Milam Gletser 

adalah trek lainnya yang sangat menantang dan 
membutuhkan waktu delapan hari untuk ditelusuri 
dengan Munsiyari sebagai basisnya.

Safari di Corbett

Di bagian timur Garhwal terdapat wilayah 
Kumaon, yang terkenal dari karya tulis Jim 
Corbett. Ini merupakan tempat perlindungan 
harimau tertua yang dinamai dengan nama yang 
sama dengan pemburu Inggris-India yang beralih 
menjadi konservasionalis, penulis dan naturalis. 
Taman Nasional Jim Corbett mencakup sebuah 
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Searah jarum jam 
dari atas: Sebuah 

tempat kemah 
trekking di kisaran 

Himalaya; seekor 
harimau di Taman 

Nasional Jim 
Corbett; Rusa Chital 

di dekat sebuah 
lubang air di Taman 

Jim Corbett
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wilayah luas dari tanah setinggi 400-1,200 m di 
atas permukaan laut. Anda dapat menemukan 
habitat harimau di hutan yang didominasi oleh 
pohon sal dan anda bisa memilih untuk bersafari 
dengan gajah atau jeep di wilayah ini. Waktu 
terbaik untuk menemukan harimau adalah antara 
pertengahan April hingga pertengahan Juni 
ketika cakupan hutan menjadi sedikit menipis 
dan kucing besar ini sering terlihat di sumber-
sumber air. Padang rumput terbuka yang disebut 
dengan chaur ini membentuk padang gembala bagi 
sambar, babi rusa dan rusa tutul dan kijang. Selama 
musim panas, sekawanan gajah liar berkumpul 
di chaur-chaur ini. Sungai dan anak-anak sungai 
Ramganga menawarkan kesempatan besar untuk 
mengeksplorasi satwa liar yang muncul pada 
musim panas untuk mencari sumber air. Berang-
berang, buaya dan unggas air dapat ditemukan di 
sungai dan waduk Ramganga.

Tur alam di dalam  

dan sekitar Nainital

Di sebelah timur Corbett, terdapat stasiun 
perbukitan Nainital dan sekitarnya yang 
merupakan tempat ideal untuk jalan-jalan 
menikmati alam di hutan-hutan gunung. Dengan 
banyak jenis burung gunung di tempat ini, 
Pangot yang terletak sekitar 15 km dari Nainital 
merupakan tempat terbaik untuk mengamati 
burung-burung. Sattal juga merupakan wilayah 
ideal lainnya untuk melakukan pengamatan 
burung. Anda juga bisa melakukan paralayang di 
Naukuchiatal dekat dengan Nainital.

Memancing

Uttarakhand juga menarik para 
pengunjung yang tiba di sungai-
sungai Himalaya untuk mencari 
mahseer, seekor ikan yang 
sangat dicari para pemancing 
dan akan melawan dengan kuat 
ketika ditangkap. Pancheshwar 
adalah sebuah wilayah utama 
untuk memancing mahseer di 
Uttarakhand tepatnya di sungai 
Kali dan Saryu.
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Puaskan dahaga anda dengan minuman musim panas dan manjakan 
mulut anda dengan berbagai Tawaran kuliner India

Aroma
menyegarkan

Susu Thandai

Waktu membuat: 15 menit
Waktu rendaman: 5-6 jam
Porsi 4

Bahan-bahan

125 gr gula, 3 cangkir air, 20 kacang mete dikupas 
dan ditumbuk, 1 sdt adas manis (saunf), 5-6 kelopak 
mawar, 5-6 merica, 2 sdm biji melon (magaz), 3-4 
kapulaga, helai safron secukupnya, 2½ cangkir susu

Cara membuat

Masukkan gula dan 1-1/2 cangkir air ke sebuah panci 
dan didihkan untuk membuat sirup encer; dinginkan 
dan sajikan.Masukkan sisa air ke sebuah mangkuk 
dan tambahkan kacang mete, adas manis, kelopak 
bunga, merica, biji melon, kapulaga dan safron dan 
rendam selama 5-6 jam; pindahkan ke sebuah blender 
dan giling hingga halus. Pindahkan campuran kacang 
mete ke sebuah teko, tambahkan sirup sebelumnya 
dan susu dan aduk hingga merata. Sajikan thandai 
dingin di sebuah gelas panjang.
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Dipersembahkan oleh: Fabolous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, bagian dari seri buku 
memasak yang diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri Asosiasi Rumah Tangga, New Delhi

Waktu membuat: 25 menit
Waktu memasak: 1 jam 10 menit
Porsi 6

Bahan-bahan

12 ayam stik drum, 700 gr beras basmati yang 
direndam selama 30 menit, 1 sdt kunyit, 1/2 cangkir 
susu hangat, 250 gr yogurt halus, 3 sdm jus lemon, 3 
sdm daun mint, 3 sdm daun ketumbar, 3 sdm mentega 
cair, 1 sdm biji jintan hitam (shah jeera), 8 kapulaga, 6 
cengkeh, 2 siung kayu manis, 3 daun salam, 3 bawang 
sedang cincang, 2 sdm pasta bawang putih dan jahe, 
1 sdm garam, 1 sdt bubuk cabai merah, 1/2 sdt bubuk 
pala, garam secukupnya

Cara membuat

Masukkan safron di sebuah mangkuk, tambahkan 
susu dan biarkan terendam selama 15 menit; aduk 
setengah yogurt, jus lemon, ketumbar dan daun mint; 
tiriskan. Panaskan mentega cair ke sebuah panci, 

Kesari Dum Ki Biryani

tambahkan setengah biji jintan hitam, ketumbar, 
cengkeh, kayu manis dan daun salam; tambahkan 
bawang dan tumis hingga berubah keemasan aduk 
pasta bawang putih dan jahe, cabai dan bubuk pala; 
tambahkan ayam, tumis selama 5 menit; percikkan 
air sewaktu-waktu, hingga ayam berubah kecoklatan; 
aduk dalam sisa yogurt, tutup dan masak selama 10 
menit atau hingga ayam melunak; tiriskan. Penuhi 
panci besar dengan air dan didihkan; tambahkan sisa 
biji jintan hitam, ketumbar, cengkeh, kayu manis, 
daun salam, beras dan garam; didihkan hingga beras 
tiga seperempat matang; tiriskan secara menyeluruh. 
Atur setengah ayam di sebuah loyang (atau di sebuah 
panci ataupun handi stove-top), sebarkan sepertiga 
campuran safron dan yogurt di atasnya; tutup dengan 
setengah nasi; ulangi lapisannya. Tutup dengan tutup 
aluminium dengan rapat; tempatkan dalam oven 
setengah panas pada susuh 180C/350F selama 15-20 
menit; atau masak dalam stove-top pada suhu rendah 
hingga nasi sepenuhnya matang.
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Pelopor terkemuka dari gharana Kalka-
Bindadin dari Lucknow, Pandit Birju 
Maharaj merupakan seorang penari 
Kathak legendaris. Lahir di sebuah 
keluarga penari terkenal, ia belajar seni 

menari dari ayahnya, Pandit Achhan Maharaj. Hari 
ini, ia dikenal sebagai salah satu sosok yang paling 
menonjol dari tari klasik India utara di seluruh dunia.

Dengan kuat dan keahlian hebat di seluruh jenis 
musik klasik mulai dari dadra dan thumri hingga 
bhajan dan ghazal, si telaten Birju Maharaj pertama 
kali turun ke panggung pada usia tujuh tahun. Sejak 
saat itu dan selanjutnya, ia mulai memukau dunia 
dengan pertujukannya. Ia memiliki talenta tanpa batas 
dan popularitasnya sebagai seorang penyair dan orator 
yang sensitif juga selalu memikat para penonton. 
Bahkan, Panditji telah membawa kebangkitan dalam 
presentasi Kathak dan hari ini, hampir setiap penari 
Kathak telah menganut beberapa kehebatannya.

Warisan

Lahir sebagai Brijmohan Mishra hingga menjadi 
seorang pelopor penari Kathak terkenal, Birju Maharaj 
menghabiskan banyak waktunya dalam mendalami 

Pelopor seni tari Kathak Pandit Birju Maharaj dikenal secara 
luas akan gaya koreografi dan dramanya

Saya tidak akan pernah
tunduk pada harta

teks  |  Chandreyee Bhaumik
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Sang maestro 
tari ini memiliki 

bakat dalam 
memainkan alat 
perkusi dan alat 

musik senar

ajaran artistik dari ayahnya. Kontribusi dari sang 
paman, Pt Lachhu Maharaj dan Pt Shambhu 
Maharaj, juga sangat berpengaruh dalam kehidupan 
Panditji sebagaimana mereka mengajarinya rincian 
halus dari tari Kathak.

Pada tahun 1947, Birju Maharaj kehilangan sang 
ayah dan ia berpindah ke Bombay (kini Mumbai) 
bersama ibunya. Pada usia 13 tahun, ia diminta 
untuk mengajar di Sangeet Bharati di Delhi yang 
merupakan sebuah pusat tari yang memiliki prestasi 
besar pada saat itu. Setelah itu, ia mengajar di 
Bharatiya Kala Kendra dan berlanjut untuk mengajar 
di fakultas Kathak Kendra, sebuah pusat Akademi 
Sangeet Natak di New Delhi. Setelah pensiun dari 
Kathak Kendra, Panditji mendirikan akademi seni 
tari ternama India bernama Kalashram.

Kecakapannya dalam dunia tari sangat 
mengagumkan dan talentanya sebagai seorang 
musisi, komposer, perkusi, pengajar, penyair, pelukis 
dan direktur tetap tak tertandingi. Dua urutan dari 
tari klasik pada film tahun 1977 Shatranj Ke Khiladi, 
merupakan satu dari banyak karya kejeniusan 
kreasinya yang mengesankan. Ia tetap dianggap 
sebagai pemain kelas atas dalam memainkan alat 
musik perkusi seperti pakhawaj, table, dholak dan 
naal serta alar musik senar seperti sarod, biola, 
seruling dan sitar.

Berbicara tentang berkembang 
dalam sebuah lingkungan kaya akan 
budaya, Panditji mengingat kembali, 
“Saya telah melihat masa lalu dan masa 
kini. Saya percaya Kathak sebagai 
sebuah bentuk seni tari memiliki 
sebuah dampak positif pada orang 
banyak. Terdapat misteri yang melekat 
dalam seni tari yang sangat penting bagi kehidupan 
sehari-hari kita ini. Awalnya, saya tidak pernah 
berpikir tentang ini karena saya dahulu hanya 
tertarik untuk meningkatkan teknisnya, tetapi 
seiring berjalannya waktu, saya melihat gerakan 
indah bahkan pada dahan yang mengayun.”

Lekukan indah

Sang maestro Kathak telah menerima beberapa 
penghargaan bergengsi seperti Padma Vibhushan 
Sangeet Natak Akademi, Kalidas Samman, Yash 
Bharati, Andhra Ratna, Nritya Choodamani, Soviet 
Land Nehru, Desikottan, Netaji dan masih banyak 

lagi. Kejeniusan artistiknya juga telah 
diakui melalui berbagai pangkat 
yang dianugerahkan kepadanya – 
kehormatan D Litt oleh Universitas 
Banaras Hindu, Universitas Khairagarh, 
Universitas Rabindra Bharati, 
Universitas Kolkata dan Ordre des Arts 
et des Lettres (Orde Seni dan Sastra) 
dari Perancis.

Ia merupakan salah satu master utama yang 
memelopori kelompok komposisi dan telah 
melakukan eksperimen dalam memperluas bentuk 
solo dari seni ini untuk menyajikan drama tari dan 
tema singkat pada subjek-subjek mitos, historis dan 
sosial. Beberapa dari karya populernya diantaranya 

Ajaran tari Pt Birju Maharaj 
diturunkan ke artis India 

Madhuri Dixit dan (Bawah) 
kepada para muridnya
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Krishnayan, Katha Raghunath Ki, Shan-e-Avadh, 
Kumar Sambhav, Roopmati Bazbahadur, Hori 
Dhoom Macho Ri, Laya Parikrama, Nritta Keli, 
Leelangika, Naad Gunjan dan Loha. Birju Maharaj 
juga mempopulerkan penggunaan dari konfigurasi 
numerik dalam fase tari dengan sebuah 
panduan audio.

Panditji membuat kehadirannya terasa 
di ranah Bollywood juga. Meskipun 
awalnya ia keberatan dengan cara seni 
diberlakukan tari di film-film India, 
pada akhirnya ia sekarang sangat senang 
diikutsertakan sejauh klasisisme dari 
gayanya tetap dipertahankan. Dalam 
sebuah wawancara pada sebuah harian 
nasional, ia mengatakan “Meena Kumari 
dan Vyajayanthimala telah menunjukkan hal yang 
luar biasa dan juga pastinya, yang terbaik, Madhuri 
Dixit.” Ia mengkoreografikan beberapa lagu di industri 
film tersebut termasuk Kaahe Chhed Mohe untuk 
film Devdas, Aan Milo Sajna untuk Gadar, Unnai 

Pada awalnya, 
ia keberatan 

terhadap 
seni tari di 

Bollywood tetapi 
kini ia sangat 
senang telah 

diikutsertakan

Paling kiri: Panditji 
selama kelas tari dan 
pertunjukkan tari

Kaanadhu Naan untuk Vishwaroopam, Jagaave Saari 
Raina untuk Dedh Ishqiya dan yang paling baru, Mohe 
Rang Do Laal untuk Bajirao Mastani.  

Mengomentari pengalamannya di dunia 
Bollywood, ia mengatakan, “Hal ini menunjukkan 

keseimbangan yang sempurna antara 
gulungan dan kenyataan. Sebuah adegan 
tari selama tiga menit menghabiskan 
waktu hampir dua pekan untuk dibuat 
dengan satu pengambilan yang menyorot 
wajah secara close-up dan ekspresi wajah 
lainnya dalam rincian menit.”

Saat ini, Biryu Maharaj memandu 
ajaran tari terhadap 600-700 murid 
di Kalashram sebagaimana ia juga 
menunjukkan rasa bangga yang besar 

dalam memberikan pelatihan di bidang Kathak dan 
berbagai disiplin tari yang terkait. “Saya menjalani 
kehidupan yang sangat sederhana. Saya memiliki dan 
tidak akan pernah tunduk pada harta karena saya 
seorang saadhak (pemuja),” simpulnya.
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macam artikel mulai dari isu-isu hangat hingga 
isu-isu halus. Majalah ini memenangkan 
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