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ALPASHI UTSAVAM
Perayaan Alpashi dirayakan di Kuil 
Sree Padmanabhaswamy, salah satu 
kuil terkenal di Kerala. Ini merupakan 
sebuah ritual tahunan dimana para 
dewa dimandikan. Prosesi ini dengan 
megah menampilkan gajah yang dihias 
dan sejumlah polisi bersenjata.

KAPAN: 18 November
DIMANA: Thiruvananthapuram, Kerala 

FESTIVAL LOKU 
Festival panen tiga hari di Loku 
atau Chalo Loku ini dirayakan oleh 
suku Nocte dari Arunachal Pradesh. 
Tarian Chalo yang terkenal dari 
suku Nocte menambah warna-
warni dan karunia dalam festival ini.

KAPAN: 25 November
DIMANA: Arunachal Pradesh

BUNDI UTSAV
Kota Bundi di Rajasthan menjadi hidup 
selama Bundi Utsav. Perayaan ini melibatkan 
musik tradisional, tarian rakyat, pameran 
budaya, tunggangan unta, kembang api dan 
berbagai macam kompetisi. Pada malam 
hari, kota ini diterangi dengan diya dan doa 
dipanjatkan di tepi Sungai Chambal.

KAPAN: 28-30 November
DIMANA: Bundi, Rajasathan

PERUMTHITTA THARAVAD 
KOTTAMKUZHY
Perayaan 10 hari Theyyam dari 
Perumthitta Tharavadu Kottamkuzhy 
di kabupaten Kasaragod merupakan 
perayaan yang paling menonjol di 
antara perayaan Theyyam lainnya di 
Kerala. Ini merupakan salah satu bentuk 
seni ritual tertua dari kota tersebut. 

KAPAN: 7-16 Desember
DIMANA: Kerala

PERAYAAN MUSIM DINGIN, 
GUNUNG ABU
Perayaan Musim Dingin ini digelar 
setiap tahun pada minggu terakhir 
bulan Desember di Gunung Abu. 
Perayaan tiga hari ini menampilkan 
tarian, konser, pameran dan sebuah 
pemandangan kembang api. 

KAPAN: 29-31 Desember
DIMANA: Gunung Abu, Rajasthan

GALDAN NAMCHOT
Perayaan ini memperingati ulang tahun 
dan kebudhaan dari biarawan suci 
Tibet, Tsongkhapa. Seluruh biara dan 
bangunan lainnya dipenuhi dengan 
cahaya di atas langit kota Ladakh. 
Galdan Nachot menandai permulaan 
perayaan Tahun Baru di Ladakh.  

KAPAN: 5 Desember
DIMANA: Leh, Ladakh 

BUNGA RAMPAI
ACARA MENDATANG DI SELURUH INDIA
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Sebuah babak baru dari hubungan Indo-AS ditambah dengan kunjungan Perdana Menteri Narendra 
Modi ke Amerika serikat. Pada Pertemuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-
Bangsa di New York, Mr Modi menegaskan akan kebutuhan reformasi jalur cepat dan perluasan 
dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Momen membanggakan lainnya dalam sejarah 
hubungan asing India adalah selama Forum untuk Pertemuan Kerjasama Kepulauan India-Pasifik 
(FIPIC) ketika Perdana Menteri Modi menyebut Negara kepulauan di wilayah Pasifik sebagai 
“Negara Samudra Besar dengan potensi yang besar”. Sebagaimana kekayaan bangsa dari wilayah 
ini saling terkait, ia menekankan pada pergeseran gravitasi peluang global. Untuk meningkatkan 
bidang bisnis dan ekonomi, sebuah kantor perdagangan FIPIC akan dibuka di New Delhi.

Sebagaimana kesepakatan nuklir Indo-AS telah berlangsung selama satu dekade, kami membawa 
anda kembali dan menilai bagaimana kedua negara telah membantu satu sama lain di jalan menuju 
kemajuan. Sementara itu, para ilmuan India telah melakukan inovasi dalam mengubah plastik 
menjadi diesel tingkat terbersih. Tidak hanya ini akan membantu dalam pengelolaan sampah 
tetapi juga membawa kampanye ‘Make in India’ terus kedepan.

India menjadi negara keempat di dunia, setelah AS, Rusia dan Jepang, yang memiliki sebuah 
obsevatorium ruang angkasa yang akan membantu para ahli mengintensifkan upaya eksplorasi 
ruang angkasa dengan mempelajari benda-benda langit yang jauh dan melakukan analisis lebih 
dalam tentang sistem bintang.

Kami juga menyajikan tentang evolusi dari teater di India dan bagaimana teater telah selalu 
menjadi sebuah manifestasi dari masyarakat kontemporer. Ketahui lebih tentang biryani dalam 
halaman ‘Kuliner’ sebagaimana kami menelusuri perjalanan dari transformasinya dari sebuah 
makanan pokok bagi para tentara hingga menjadi sebuah kelezatan wajib bagi perayaan kerajaan. 
Kami membawa anda ke wilayah selatan dari Kerala untuk memperkenalkan anda dengan 
perjalanan sabut dari sebuah bahan berserat yang digunakan untuk membuat tali, keset, kasur, 
ubin lantai dan karung di Museum Internasional Sabut pertama di Alappuzha.

Kenali lebih dekat Alam sebagaimana bagian ‘Eksplorasi’ akan menawarkan anda pilihan untuk 
baik melakukan perjalanan menuju tempat penginapan di pedusunan mewah yang terletak di 
hutan India atau merencanakan sebuah perjalanan dalam rumah perahu 
indah di Kashmir dan Kerala. Pada bagian ‘Percakapan’, kami melakukan 
wawancara bersama bintang kriket Virat Kohli dan berbicara tentang 
kisah dari hari-hari Under-19-nya hingga menjadi kapten dari tim 
Tes India.

Vikas Swarup
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Hal besar yang dibawa pulang dari kunjungan 23-28 September 
PM Modi ke AS menempa pola baru dari hubungan India-AS

Modi di AS:
BITE Besar, Ide Besar

teks  |  Manish Chand 
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Enam hari, dua kota, pertemuan dengan para 
pemimpin lebih dari 30 negara, ide fest 
dengan lebih dari 50 CEO of Fortunes 500 
dan perusahaan teknologi elit, pidato kepada 

dua pertemuan PBB dan menghubungkan sekiar 
20,000 rakyat India-Amerika yang makmur. Terbang 
dari Pantai Timur ke Pantai Barat dan menempuh 
ribuan mil perjalanan udara, kunjungan kedua Perdana 
Menteri Mr Narendra Modi ke AS memiliki seluruh 
elemen dari sebuah pertunjukkan diplomatis yang laris, 
membaur diplomasi tingkat tinggi, pertunjukan energi, 
penjangkauan diaspora dan lelucon yang mengesankan.

Menyatukan keanekaragaman ini namun saling 
mengaitkan keterlibatan merupakan narasi dari sebuah 
kebangkitan kembali India dan sebuah visi yang 
cemerlang dalam “mendefinisikan kembali kemitraan 
dari abad ke-21,” yang bebas dari skeptisisme dan 
lengkap dengan kemungkinan-kemungkinan baru. 
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Desisan dan pertunjukan terpisah, hal besar yang 
dibawa pulang oleh kunjungan 23-28 September 
Mr Modi ke AS adalah tempaan template baru dari 
hubungan India-AS, yang akan didukung oleh Bisnis, 
Inovasi, Teknologi dan Kewirausahaan (BITE). Ini 
memang sebuah GIGITAN besar dan akan menjanjikan 
untuk membawa sebuah dampak yang besar bagi 
negara demokrasi terbesar ini sebagaimana mereka 
meningkatkan berbagai hubungan di seluruh bidang 
termasuk diplomasi, ekonomi, strategi dan budaya.

PBB & diplomasi multilateral

Reformasi dan perluasan jalur cepat dari UNSC 
merupakan tema lintas sektor dari pidato PM Modi 
dalam Pertemuan Pembangunan Berkelanjutan di 
New York pada 25 September, pertemuan dari para 
pemimpin negara-negara G4 dan pertemuan Perdana 
Menteri dengan negara-negara, besar dan kecil, 
mulai dari tiga anggota dari UNSC – USA, Perancis 
dan Inggris – hingga St Vincent dan Grenadines dan 
St Lucia. “Kita juga harus mereformasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan Keamanannya, 
sehingga ia akan membawa kredibilitas dan legitimasi 

yang lebih besar dan akan menjadi lebih representatif 
dan efektif dalam menggapai tujuan kita,” kata 
PM Modi dalam pidatonya di Pertemuan SDG. 
Menyambut keputusan untuk memperingati negosiasi 
berbasis teks oleh UNGA, ia menggarisbawahi 
kebutuhan untuk mencapai reformasi Dewan 
Keamanan “dalam sebuah jangka waktu yang tetap.” 
“Dewan Keamanan harus mencakup demokrasi 
terbesar dunia, lokomotif ekonomi utama global 
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Mr Narendra Modi berpidato dalam Pertemuan Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York

Dewan Keamanan harus mengikutsertakan negara demokrasi 
terbesar, lokomotif ekonomi global dan suara dari seluruh benua-
benua utama. Ini akan menopang kredibilitas dan legitimasi yang 
lebih besar dan akan menjadi lebih representatif dan efektif dalam 
mengatasi tantangan pada abad ke-21

Mr Narendra Modi, Perdana Menteri India
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dan suara-suara dari seluruh benua besar. Ini akan 
membawa kredibilitas dan legitimasi yang lebih 
besar dan akan menjadi lebih representatif dan 
efektif dalam mengatasi tantangan dari abad ke-21,” 
katanya dalam pertemuan G4 yang juga dihadiri oleh 
Perdana Menteri dari Jepang Shinzo Abe, Kanselir 
Jerman Angela Merkel dan Presiden dari Brazil 
Dilma Roussef.

Pembangunan berkelanjutan dan perubahan 
iklim merupakan tema dominan lain yang terulang 
dalam pidato PBB PM Modi serta dalam pertemuan 
bilateral. Menggarisbawahi komitmen India untuk 
memberantas kemiskinan melalui pembangunan 
berkelanjutan, Mr Modi berbicara tentang “keadilan 
iklim” dan kebutuhan untuk memastikan hasil yang 
seimbang dan komprehensif pada Paris COP21. 
Ia menggarisbawahi kebutuhan untuk menempa 
“sebuah kemitraan global publik untuk memanfaatkan 
teknologi, inovasi dan keuangan untuk menempatkan 
energi bersih dalam jangkauan semua orang.”

Atas: Para pemimpin dari negara G-4 – Brasil, Jerman, India dan Jepang pada 
Pertemuan dalam Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di 
New York;  Kanan: Perdana Menteri saat Makan Malam Digital di San Jose
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Dalam sebuah pidato terpisah untuk Pertemuan 
Perdamaian PBB pada tanggal 28 September di 
New York, PM Modi bersuara untuk sebuah peran 
besar bagi negara-negara penghasil pasukan dalam 
proses pengambilan keputusan yang berkaitan 
dengan operasi perdamaian dan meresmikan 
kontribusi baru oleh India yang mencakup batalion 
tambahan lebih dari 850 pasukan dalam operasi 
yang telah ada atau baru dan tiga unit Polisi 
tambahan dengan perwakilan yang lebih banyak 
dari pasukan perdamaian wanita.

B untuk Bisnis

Selain diplomasi multilateral dan plurilateral, fokus 
menyeluruh dari kunjungan PM Modi ke AS adalah 
dalam menempa sebuah kemitraan ekonomi yang 
kuat dan beragam antara kedua negara. Dengan 
prospek pertumbuhan India yang cemerlang, 
PM Modi meluncurkan sebuah penjangkauan 
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Ini merupakan momen Facebook yang klasik bagi Perdana Menteri 
India Mr Narendra Modi. Dalam sebuah pertemuan Balai Kota 
yang bersemangat di markas Facebook di Hacker Square yang luas 
di San Francisco, pemimpin Negara demokrasi terbesar di dunia 
berinteraksi dengan pendiri Facebook dan CEO Mark Zuckerberg 
dan pendengar yang memikat sebagaimana ia berinteraksi dengan 
fasih dalam kekuatan dari media sosial untuk menghubungkan 
orang-orang di sebuah dunia nirkabel.

“Bagi saya, media sosial menjadi sebuah panduan yang 
sangat penting, memberikan saya alat untuk membuat sebuah 
hubungan. Ini merubah olah pikir saya,” kata Mr Modi. Seorang 
pendukung dan praktisi yang gigih dari sosial media, pemimpin 
India, yang merupakan salah satu pemimpin dunia yang banyak 
di ‘follow’ di Facebook, mengajak “para pemimpin dunia untuk 

tidak menghindar dari sosial media tetapi ikut terhubung 
di dalamnya.”

Mr Modi berbagi agenda ambisiusnya dalam mengubah India 
melalui sebuah revolusi digital. Tetapi momen yang akan tinggal 
dalam memori sebanyak hampir 500 orang yang hadir di Markas 
Facebook dan mereka yang mengikusertakan diri dengan menonton 
TV adalah ketika Perdana Menteri India menjadi emosional ketika ia 
berbicara tentang ibunya, matanya berlinang dengan air mata.

“Ketika kami muda, apa yang harus kami lakukan untuk dapat 
bertahan: kami pergi ke rumah-rumah tetangga kami terdekat untuk 
mencuci piring, mengisi air dan melakukan tugas-tugas berat. Jadi 
anda bisa bayangkan apa yang seorang ibu harus lakukan untuk 
membesarkan anak-anaknya. Apa yang ia harus lalui,” kata Modi 
dalam sebuah suara sarat emosi. “Itu tidak hanya terjadi pada Narendra 

Momen Facebook
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semangat bagi para raksasa dari dunia usaha 
Amerika pada hari 1 di New York yang dikemas 
dengan pertemuan konsekutif dengan para CEO 
perusahaan Fortune 500 dan sultan keuangan. 
Mengingat pentingnya komunikasi dalam sebuah 
dunia kabel, PM India bertemu dengan para 
pemimpin tinggi industri media dan entertaimen 
dan mencari peran proaktif dalam meningkatkan 
infrastruktur komunikasi dan menjadi bagian dari 
kisah pembangunan India dengan mendirikan 
sebuah universitas komunikasi atau sebuah 
kursi dalam studi komunikasi di India. Ia juga 
mendorong mereka untuk mengembangkan isi 
dalam bahasa regional dan mencocokkannya ke 
dalam rencana investasi mereka untuk India. Mr 
Modi juga bertemu CEO pendukung dari sektor 
keuangan termasuk JP Morgan CEO presiden 
Jamie Dimon dan ketua dan CEO dari Blackstone, 
Warburg Pincus, KKR, Jendral Antlantik, 
Asuransi AIG, Tiger Global dan Dana Umum 
Pensiun Kota New York.

Selain pertemuan dengan mereka dalam 
kelompok, PM Modi memiliki serangkaian 

Modi. Di India, ada ratusan bahkan ribuan wanita dan ibu yang 
mengorbankan seluruh hidup mereka untuk anak-anak mereka.”

Mr Modi memuji orang tua Zuckerberg yang membesarkan 
seorang anak yang mengubah dunia melalui kecerdasan 
dan keberaniannya dalam membangun usaha. Mengungkap 
visinya dalam menata ulang India melalui peningkatan koneksi 
internet dan mempromosikan budaya wirausaha, Mr Modi 
berbicara dengan fasih tentang mimpinya untuk melihat India 
sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat ekonomi sebesar 
20 triliun Dollar AS, dengan pedesaan dan kota terpencil 
yang terhubung dalam sebuah simfoni kebangkitan nasional. 
“Kami butuh baik jalan raya dan i-ways di India. Saya ingin 
menghubungkan seluruh enam ratus ribu desa di India melalui 
nirkabel optik fiber.”.”

Kanan: Mr Modi dengan Mark Zuckerberg; Atas: Di fasilitas Motor Tesla di San Jose
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pertemuan satu-satu dengan CEO terkemuka 
yang termasuk presiden CEO MasterCard dan 
pemimpin Dewan Bisnis AS-India Ajaypal Singh 
Banga, mantan walikota New York dan CEO 
Lockheed Martin Maryllin Hewson dan pemimpin 
raksasa infrastruktur Perusahaan Teknologi AECO 
Micharl S Burke. Dalam seluruh interaksi ini, fokus 
utama PM Modi adalah dalam menyorot peluang 
baru yang disebabkan oleh proses reformasi di 
India dan mencari kontribusi mereka untuk Make 
in India. Tidak ada jaminan kategori investasi 
oleh perusahaan-perusahaan Amerika tetapi 
dipengaruhi oleh suasana hari mereka, seseorang 
dapat berharap kebangkitan yang ditandai dalam 
ibukota Amerika dan keahlian ke India.

Teknologi, Inovasi dan 

Kewirausahaan

Teknologi, Inovasi dan Kewirausahaan merupakan 
trinitas tema-tema yang membingkai kunjungan 
Perdana Menteri Modi ke Lembah Silicon di 
California, kunjungan pertama oleh seorang 

Perdana Menteri India ke Pantai Barat dalam 
hampir empat dekade. Mempromosikan misi 
Digital India dan mencari bantuan proaktif 
dari raksasa teknologi AS dalam membawanya 
menjadi hasil merupakan tujuan utama dari 
perjalanan dua hari Modi ke Lembah Silicon – 
rumah bagi hampir setengah juta orang India, 
sebagian besar merupakan pengusaha teknologi 
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Atas: Mr Narendra Modi pada Start-up Konnect India-AS 2015 di San Jose; Kiri: PM India menandatangani Dinding Facebook

Ketika kami muda, apa yang harus kami lakukan untuk dapat bertahan: kami pergi 
ke rumah-rumah tetangga kami terdekat untuk mencuci piring, mengisi air dan 
melakukan tugas-tugas berat. Jadi anda bisa bayangkan apa yang seorang ibu harus 
lakukan untuk membesarkan anak-anaknya. Apa yang ia harus lalui,” kata Modi 
dalam sebuah suara sarat emosi. “Itu tidak hanya terjadi pada Narendra Modi. Di 
India, ada ratusan bahkan ribuan wanita dan ibu yang mengorbankan seluruh hidup 
mereka untuk anak-anak mereka

Mr Narendra Modi, Perdana Menteri India
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ahli. Makan Malam Digital merupakan sebuah 
acara yang ditunggu-tunggu. Dipenuhi oleh para 
raksasa dan pelopor teknologi, yang mencakup bos 
yang melahirkan Microsoft India Satya Nadella dan 
Google Sundar Pichai, Adobe Shantanu Narayen, 
Qualcomm Paul Jacobs dan Cisco John Chamber, 
PM Modi menguraikan dengan fasih dalam visinya 
dari sebuah India yang diberdayakan secara digital 
yang menambah jutaan bagi populasi onlinenya 
yang berkembang setiap hari.

“Ini merupakan sebuah usaha untuk 
transformasi India dalam sebuah skala yang 
mana, barangkali, tidak tertandingi dalam sejarah 
manusia. Tidak hanya dalam menyentuh kehidupan 
masyarakat, yang paling lemah, terpencil dan 
termiskin tetapi juga merubah cara negara kita 
akan hidup dan bekerja,” katanya.

“Makan Malam Digital,” sebagaimana istilah 
ini dinamakan, berubah menjadi sebuah pesta 
bagi berbagai macam ide, membuka pandangan 
baru untuk menempa sebuah kemitraan abadi 
antara Lembah Silicon dan misi Digital India. 
Peluncuran rencana Microsoft untuk bermitra 
dengan negara-negara individu dan perusahaan 
teknologi di India, Nadella mengatakan, “Kini ini 
merupakan waktu bagi kita untuk bersama-sama 
memberdayakan banyak orang dari seluruh dunia.” 
CEO Google Sundar Pichai dengan semangat 
menyebut India sebagai “negara yang memulai” 
dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan 
membuka peluang bagi bidang teknologi sebagai 
sebuah katalisator dari perubahan revolusioner. 
Paul Jacobs dari Qualcomm mengumumkan sebuah 
rencana untuk menyediakan 150 juta Dollar AS 
guna mempromosikan awal rencana di India. Mr 
Modi kemudian mengunjungi markas Goolge 
dimana raksasa mesin pencari ini mengumumkan 
rencana untuk menyediakan pelayanan Internet 
cepat di 100 rel kereta api di India awalnya dan 
kemudian memperluasnya menjadi 400 pada tahun 
yang akan datang.

Ini merupakan sebuah pertunjukan menawan di 
jantung Lembah Silicon, dengan musik, tarian dan 
teriakan hiruk pikuk dari “Modi, Modi” yang mengisi 
auditorium besar ini. Dan pemimpin negara demokrasi 
terbesar di dunia ini tidak mengecewakan mereka 
sebagaimana ia mengungkapkan misi cemerlangnya 
bagi sebuah peradaban India ke hampir 21,000 orang 
India yang duduk di SAP Centre di California.

“Telah dipertanyakan banyak orang sekitar, milik 
siapakah abad ke-21? Hal ini diyakini bahwa abad ke-21 
adalah milik peradaban India.” Ucapan ini memicu 
gelombang kegembiraan dari sorak sorai yang meriah, 
yang terdiri dari orang India-Amerika yang hidup 
makmur di pusat teknologi dan usaha ini.

Memberikan pujian kepada tiga juta komunias 
India yang kuat di AS, yang telah muncul sebagai 
pembangun jembatan antara kedua negara, Mr Modi 
berkata, “Bagaimana otak terkuras disitulah otak akan 
mendapat keuntungan.” “Kami akan mendengar – kami 
harus menghentikan pengurasan otak ini. Tetapi India 
adalah Bahuratna Vasundhara, akan ada banyak sarang 
pemikiran disana.”

Dalam pidatonya, pemimpin India ini berbicara 
tentang segudang prestasi dari pemerintahannya 
dan upaya yang sedang berlangsung untuk memicu 
sebuah revolusi digital di negara ini untuk membuat 
tata kelola pemerintahan menjadi mudah, hemat 
dan efektif. Ia  menguraikan tentang skenarionya 
untuk penebusan nasional yang diputar oleh JAM – 
program inklusi finansial J-Jan Dhan, kartu identitas 
M-Mobile Governance unik A-Aadhar. Dalam sebuah 
pidato yang dicampur dengan tribut untuk ikon India 
seperti Shaheed Bhagat Singh, pemimpin India yang 
memproyeksikan sebuah narasi cemerlang dari sebuah 
India yang baru, dengan “sebuah identitas baru dan 
wajah baru.” “Baik itu Bank Dunia, Moody atau lembaga 
penelitian lain, semua orang mengatakan bahwa India 
merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi 
tercepat di dunia,” katanya kepada sebuah tepuk 
tangan yang meriah.

Menghubungkan dengan 
diaspora: Bertekad untuk 
mewujudkan sebuah 
Peradaban India
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Perjalanan Mr Modi ke California juga mencakup 
pertemuan kembali dengan para pemimpin diaspora 
India dan visioner teknologi teratas yang termasuk, 
diantara lain, CEO Apple Tim Cook, ketua Tesla Elon 
Musk dan bos Facebook Marc Zuckerberg. Kunjungan 
pemimpin India ke tempat tersebut difokuskan pada 
mengadaptasi dan memperoleh penemuan “Kekuatan 
besar” perusahaan tersebut untuk India, sebuah 
perangkat penyimpanan energi surya 
yang mampu membawa energi hingga 
ke wilayah terpencil sampai sekarang ini 
di India. Sinkron dengan visinya “Start 
up India, Stand-up India,” PM Modi 
melakukan pertemuan para pelopor dari 
“India-AS Start up Konnect,” dimana 
ia membuat pendirian sebagai pengatar 
permulaan revolusi di India, yang 
didorong oleh semangat kewirausahaan 
dan kekuatan ide. Mr Modi meluncurkan Dana 
Bharat yang akan memberikan dana awal bagi 
pengusaha India yang akan berfokus pada proyek 
yang dapat mempromosikan kesehatan yang lebih 
baik, mengantar teknologi sosial multiguna baru dan 
melihat pada sumber daya energi yang baru dan bersih.

Pertemuan dengan Obama: 

Memetakan langkah-langkah besar 

berikutnya

Sewajarnya, kunjungan enam hari PM Modi ke 
AS diakhiri dengan sebuah pertemuan dengan 
Presiden AS Barrack Obama dan para pemimpin 
dari dua negara-negara P5, Perdana Menteri 
Inggris David Cameroon dan Presiden Perancis 
Francois Hollande pada tanggal 28 September. 
Perubahan iklim, kontra terorisme, reformasi 
UNSC dan keanggotaan India dari regim 
ekspor multilateral nuklir teratas (yang 
mereka semua dukung) menjadi pokok 
pikiran dalam diskusi yang Mr Modi 
lakukan dengan ketiga pemimpin ini. 
Pertemuan PM Modi dengan Presiden 
Obama merupakan akhir yang tepat 
yang menggarisbawahi bahwa iklim 
telah berubah menjadi lebih baik 
di hubungan India-AS. Pertemuan 
kelima antara kedua pemimpin ini 

berakhir selama lebih sejam dan seperti pambahasan 
bisnis, langsung ke inti pembicaraan yang cocok bagi 
kedua pemimpin yang telah mengembangkan sebuah 
keakraban dan menyapa satu sama lain dengan nama 
pertama mereka.

Membayangkan sebuah gambaran optimis dalam 
mendefinisikan kemitraan pada abad ke-21, kedua 
pemimpin ini mendiskusikan seluruh spektrum isu 

mulai dari perubahan iklim dan hubungan 
ekonomi hingga kontra terorisme, 
keamanan cyber dan reformasi Dewan 
Keamanan PBB. 

Hal besar yang dibawa pulang dari 
pertemuan 28 September tersebut 
adalah sebuah konvergensi yang tumbuh 
antara kedua negara demokrasi terbesar 
ini untuk bekerja sama secara proaktif 

Mr Modi dan 
Mr Obama 
melakukan 

diskusi tentang 
perubahan iklim 

dan hubungan 
ekonomi
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dalam memastikan sebuah pertemuan iklim global 
yang sukses di Paris pada bulan Desember dan mitra 
dalam pengembangan ageda dari negara ekonomi 
terbesar ketiga di Asia ini. Mr Modi menggarisbawahi 
bahwa India berbagi “sebuah komitmen tanpa 
kompromi terhadap perubahan iklim” 
dan mengungkapkan rencana untuk 
meningkatkan pembagian pembaharuan 
dalam keseluruhan campuran energi 
di India. Dengan dek yang dibersihkan 
untuk peluncuran negosiasi berbasis 
teks bagi reformasi Dewan Keamanan 
PBB, Mr Modi diyakinkan oleh Presiden 
Obama akan dukungan AS bagi ambisi 
jangka panjang India untuk sebuah kursi 
permanen di Dewan Keamanan PBB.

“Saya berterima kasih pada Presiden Obama unuk 
mendukung hubungan permanen India dalam sebuah 
UNSC yang direformasi,” kata Mr Modi dalam 
sebuah tampilan media bersama dengan Presiden 

Obama. Mr Modi menyampaikan apresiasinya untuk 
dukungan AS bagi keanggotaan regim ekspor nuklir 
global teratas India, termasuk Kelompok Pemasok 
Nuklir, dalam jangka waktu yang ditargetkan. Kedua 
pihak memutuskan untuk memperdalam konten 

strategis dari hubungan mereka dengan 
meningkatkan kerjasama dalam bidang 
teater Asia-Pasifik dan berkolaborasi 
secara dekat untuk memerangi terorisme 
dan radikasi.

Bagaimanapun cara seseorang 
memandang, kunjungan tanggal 23-
28 PM Mode ke AS telah melahirkan 
sebuah tata bahasa baru dalam hubungan 
India-AS dan menandai ketinggial 
normal baru dalam hubungan beraneka 

bidang antara kedua negara demokrasi terbesar dunia 
ini, membuka jalan baru dalam kerjasama yang akan 
memiliki sebuah pengaruh abadi dalam merevolusi 
tatanan dunia yang baru.

Mr Modi 
menggarisbawahi 

bahwa India 
mendukung 

“sebuah komitmen 
tanpa kompromi 
untuk perubahan 

iklim”

Manish Chand merupakan Kepala Editor dari India Writes Network, www.indiawrites.org, 
sebuah portal dan e-journal yang berfokus pada urusan internasional dan Kisah India

Mr Narendra Modi melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Barrack Obama di New York di sela-sela UNGA yang ke-70
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Perdagangan dan investasi, kontra terorisme 
dan energi akan memberi kekuatan bagi 
sebuah tahap baru dalam hubungan New Delhi 
dengan Abu Dhabi

Menjangkau
UEA

Perdana Menteri India Mr Modi di Masjid Raya Sheikh Zayed di Abu Dhabi

teks  |  Mayuri Mukherjee
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Dalam masa satu setengah tahun 
Perdana Menteri Narendra Modi 
berkuasa, ia secara konsisten berupaya 
untuk meramaikan diplomasi India, 

memperdalam hubungan New Delhi dengan kota 
tetangganya dan meningkatkan keterlibatannya 
dengan mitra-mitra lain. Kunjungannya ke Uni 
Emirat Arab (UEA) pada bulan Agustus 2015 
adalah langkah penting lain ke arah tersebut. 
Mr Modi merupakan Perdana Menteri India 
pertama yang mengunjungi negara tersebut dalam 
tenggang waktu 34 tahun dan dalam penilaiannya 
sendiri ini merupakan sebuah indikator penting 
dalam bagaiamana Pemerintah tertarik untuk 
memperdalam hubungannya dengan UEA.

Selama kunjungan ini, tiga isu penting diangkat 
dalam agenda bilateral: investasi finansial dan 
perdagangan, sebuah kemitraan strategis yang 
ditingkatkan dan kemanan energi yang lebih besar. 
Dalam kasus pertama, fokusnya adalah dalam 
mengajak UEA untuk berinvestasi secara lebih 
signifikan di India – khususnya dalam proyek 
infrastruktur yang besar. Menjelang akhir ini, 
sebuah Dana Investasi Infrastruktur sebesar 75 
milyar Dollar AS telah dipertimbangkan yang akan 
mendukung konstruksi rel kereta api, pelabuhan, 
jalan raya, bandara  dan koridor industri. 

Sementara India berdiri untuk mendapat 
keuntungan dari aliran modal asing dan teknologi, 
UEA bertujuan untuk membedakan keranjang asset 
ini. Ya, ekonomi Emirat ini kini telah secara lebih 
relatif dibedakan dari negara-negara kaya minyak 
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Arab lain tetapi mereka semua masih bergantung pada 
pasar minyak. Investasi luar negeri, oleh karena itu, 
penting untuk mengamankan kesejahteraan ekonomi 
mereka di masa yang akan datang.

Maju ke depan, kedua negara 
diharapkan mampu memanfaatkan 
sinergi yang telah ada dalam hubungan 
mereka. Singkatnya, India merupakan 
mitra perdagangan UEA terbesar kedua 
sedangkan, untuk salah satu mitra 
mesin terkuat dari ekonomi Teluk, 
adalah yang ketiga bagi India. Faktanya, 
bukan merupakan suatu kebetulan bahwa hanya dalam 
waktu sebulan setelah kunjungan Mr Modi ke UEA, 

kementrian asing Emirati Sheikh Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan datang ke New Delhi dengan sebuah delegasi 
bisnis yang besar. 

Bidang lain yang menjadi pokok 
perhatian dalam sektor strategis adalah 
munculnya kelompok teror Islam yang telah 
mendatangkan malapetaka bagi seluruh 
wilayah Asia Barat dan Afrika Utara dan 
merupakan sebuah ancaman serius bagi 
kedua kekuatan Arab dan non-Arab di 
wilayah tersebut. 

Aspek penting ketiga dari hubungan 
India-UEA adalah, tentu saja, minyak yang telah secara 
tradisional menjadi landasan dari hubungan India dengan 

India dan 
UEA dapat 

diharapkan untuk 
memanfaatkan 

sinergi yang 
telah ada dalam 

hubungan mereka

Perdana Menteri melakukan pertemuan pada Resepsi Komunitas India, di Stadium Kriket Dubai, UEA
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negara-negara anggota GCC. India mengimpor sekitar 
80% dari minyaknya dan UEA memenuhi sekitar 
Sembilan persen dari permintaan India.   

Selama kunjungan dua hari ini, 
Mr Modi memiliki sebuah jadwal 
penuh yang membuatnya melakukan 
perjalanan ke Kota Abu Dhabi, 
Dubai dan Masdar. Ia mengunjungi 
Masjid Raya Sheikh Zayed yang 
ikonik yang memiliki desain dan 
elemen arsitektur dari seluruh dunia 
dan dibangun dalam ide “menyatukan 
dunia”. Ia juga bertemu dengan pekerja India 
di Kota Internasional Abu Dhabi, rumah bagi lebih 

dari 26,000 pekerja asing, sebagian besar dari India, 
Pakistan, Bangladesh dan Nepal. 

Secara keseluruhan,UEA adalah karmabhoomi 
bagi lebih dari dua juta orang India, yang 

membawa pulang dana sekitar 12 milyar 
Dollas AS setiap tahun. Faktanya, di Dubai, 
Perdana Menteri India melakukan sebuah 
pertemuan bagi lebih dari 50,000 eskpatriat 
India. Ini baik dalam menjaga upaya terus-

menerusnya untuk menjangkau diaspora 
India di seluruh dunia. 
Kunjungan Mr Modi ke Masdar adalah hal 

yang menarik, mengingat kota ini masih dalam masa 
pembangunan, yang baru saja dibangun pada tahun 
2006. Apa yang membuat Masdar spesial dan memiliki 
kepentingan tertentu bagi Mr Modi adalah bahwa kota 
ini merupakan pemukiman perkotaan berteknologi 
tinggi baru yang bertujuan memiliki tingkat jejak 
karbon nol. Tujuan ini mirip dengan tujuan utama 
rencana “Kota Cerdas” Mr Modi. Contohnya, Kota 
Teknologi Finansial Internasional Gujarat, yang dimulai 
dalam masa jabatan Mr Modi sebagai kepala menteri 
Gujarat dan sedang dalam pembangunan, memiliki 
sebuah konsep yang hampir sama dengan Masdar. 

Masdar, yang memanfaatkan “keuntungan 
gurunnya”, saat ini didukung terutama oleh energi surya 
dan angin. Kabarnya, kota ini akan tidak punya mobil 
pribadi dan pastinya tidak ada yang akan menggunakan 
bahan bakar fosil sebagaimana warga diharapkan 
untuk memanfaatkan transpotasi umum. Kota ini 
telah memiliki mobil tanpa pengemudi otomatis 
yang menarik para penumpang di sekitar. Masdar 
akan menjadi rumah bagi Lembaga Energi Bersih 
Internasional yang markasnya akan menjadi bangunan 
pertama yang memproduksi energi lebih banyak dari 
pada yang dihabiskan.

Sementara model Masdar tidak perlu di replikasi 
di India – sebuah proyek serupa harus diadaptasi ke 
kondisi lokal – negara ini sedang bekerja pada ide dan 
proyek yang sama sebagaimana kota ini berupaya untuk 
mencari solusi sendiri bagi masalah berkelanjutan, 
sumber daya terbatas, polusi dan tekanan populasi yang 
mengkhawatirkan seluruh dunia. Dalam konteks ini, akan 
sangat menarik melihat bagaimana Mr Modi membawa 
kembali pelajaran dan ide yang ia pelajari di luar negeri.
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Pertemuan FIPIC telah sekali lagi menegaskan akan membawa keluar sebuah 
bidang baru dalam hubungan dengan negara-negara di wilayah Pasifik

Ikatan kesamudraan: Kemitraan 
Pasifik mendapatkan sayap

teks  |  Manish Chand 
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Ini merupakan sebuah ikatan kesamudraan, 
melampaui batasan geografis dan menghubungkan 
hati dengan pikiran dalam sebuah kemitraan 
perberdayaan yang saling menguntungkan. 

Dianimasikan oleh tantangan global bersama dan 
pertumbuhan minat dari Samudra Hindia dan Samudra 
Pasifik dalam sebuah tatanan global yang berkembang, 
India telah meluncurkan sebuah penjangkauan 
diplomatis yang terdefinisi kepada para pemimpin dan 
perwakilan dari 14 negara Pulau Pasifik pada Forum 
untuk Kerjasama Kepulauan India-Pasifik (FIPIC) 
tanggal 21-22 Agustus. Ini merupakan pertemuan kedua 
dengan wilayah samudra kecil namun berlokasi strategis 
dan memiliki kekayaan sumber daya dalam rentang 
waktu hampir sembilan bulan dan diplomatis antarmuka 

pertama dengan wilayah ini yang diselenggarakan oleh 
India di Jaipur. Semangat persahabatan dan kehangatan 
meresap pada interaksi ini tetapi ini merupakan lebih 
dari sekedar ritual diplomatis optik dan rutin saja. Visi 
yang cemerlang dari kemitraan saling menguntungkan 
dan hasil yang substansif yang muncul dari pertemuan 
tersebut menjanjikan untuk mendefinisikan kembali 
kontur dari hubungan India dengan apa yang Perdana 
Menteri Mr Narendra Modi sebut sebagai “Negara 
Pasifik Besar dengan potensi yang luas.” 

Takdir yang saling berhubungan  

Menempatkan hubungan ini dalam sebuah konteks 
global yang lebih besar, Mr Modi menyinggung 
pergeseran “pusat gravitasi peluang dan tantangan 

Perdana Menteri India Mr Narendra Modi mengadakan Pertemuan FIPIC di Jaipur
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global ke Wilayah Samudra Pasifik dan Hindia,” dan 
menggarisbawahi bahwa “nasib negara-negara dalam 
dan sekitar kedua samudra tersebut saling terhubung.” 
“Negara pulau kecil dapat dikatakan sebagai wilayah 
kecil dan bahkan dengan populasi yang lebih sedikit 
tetapi mereka sama pentingnya untuk kita seperti 
negara-negara yang lain. Karena alasan ini, pasang surut 
yang menanggung harapan dan membawa tantangan ke 
pantai di India dan Kepulauan Pasifik dapat dikatakan 
sama,” katanya. 

Negara-negara Pulau Pasifik yang berpatisipasi 
dalam pertemuan tersebut adalah Kepulauan Cook, 
Tinga, Tuvalu, Nauru, Kiribati, Vanuatu, Kepulauan 
Salomon, Samoa, Niue, Palau, Micronesia, Kepulauan 
Marshall, Fiji dan Papua Nugini. Edisi kedua dari FIPIC 
menguatkan sebuah ambisi dan seluruh rencana besar 
yang ambisius untuk mempercepat kemitraan strategis 
penting ini ke berbagai spektrum. Rapat pertemuan 
ini menetapkan lima tema gambar besar yang akan 
membingkai pembangunan dari hubungan berkembang 
ini: kemitraan pembangunan, perdagangan dan 
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investasi, ekonomi maritim berkelanjutan/ ekonomi biru, 
perubahan iklim dan reformasi Dewan Keamanan PBB.     

Kemitraan pembangunan 

Kemitraan pembangunan yang sedang dalam pembuatan 
untuk sementara mendapat angin segar dengan sejumlah 
inisiatif baru yang diresmikan oleh India pada pertemuan 
itu. Selama pertemuan FIPIC pertama di Fiji pada 
bulan November 2014, India telah mengumumkan 
sebuah peningkatan bantuan pembangunan menjadi 
200,000 Dollar AS dari 125,000 Dollar AS per tahun 
bagi 14 negara untuk infrastruktur dan proyek berbagai 
bidang termasuk energi surya. Kali ini, Mr Modi 
mengungkapkan tawaran India untuk mendirikan sebuah 
laboratorium teknologi informatika di setiap negara 
Kepulauan Pasifik yang akan memungkinkan orang-
orang dalam wilayah tersebut untuk mendapatkan akses 
tele-medicine dan tele-education. Dalam bidang pelatihan 
dan peningkatan kapasitas, India meningkatkan peluang 
dibawah program pelatihan Kerjasama Teknis dan 
Ekonomi India (ITEC), dengan Fiji yang mendapatkan 
110 peluang dan sejumlah peluang bagi 13 negara lainnya 
yang digandakan dari 119 menjadi 238.

Melakukan bisnis

Memadukan kemitraan pembangunan dengan 
peningkatan perdagangan dan investasi, India 
menawarkan untuk menopang pengembangan dari usaha 
mikro, kecil dan sedang dalam wilayah tersebut dan 
memperkuatnya dengan dukungan dalam pembelian mesin 
untuk pengolahan kelapa dan meningkatkan hasil panen 
padi dan tebu. Pembukaan dari kantor perdagangan FIPIC 
dalam Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI) 
di New Delhi akan membantu dalam meningkatkan 
hubungan ekonomi antara kedua pihak. Memprioritaskan 
kesehatan sebagai sebuah komponen kunci dari 
kebangkitan negara-negara Pasifik ini, India menawarkan 
untuk mendirikan sebuah pabrik pusat menufaktur 
dan distribusi farmasi di wilayah Kepulauan Pasifik dan 
menawarkan sebuah Jalur Kredit untuk proyek tersebut. 

Kiri: Upacara resepsi dari para pemimpin negara-negara 
yang berpartisipasi dalam Pertemuan FIPIC 
Bawah: Para pemimpin FIPIC di Taj Mahal di Agra



KEMITRAAN

n  2 8   n  N O V E M B E R - D E S E M B E R  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S

Ekonomi samudra 

berkelanjutan 

Menyelaraskan ekonomi biru dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
dari sumber daya laut, New Delhi 
mengumumkan pendirian dari 
Institut Penelitian Samudra dan 
Pesisir Berkelanjutan dengan sebuah 
jaringan dari stasiun penelitian 
biologi laut. Untuk meningkatkan kerjasama laut, 
India mengusulkan untuk mengadakan konferensi 
internasional di “Negara-Negara Kepulauan Pasifik dan 
Ekonomi Samudra” pada tahun 2016 dan menyetujui 
untuk menyediakan dukungan bagi pengawasan pesisir 
dan survei hidrografi.

Luar angkasa, bersama dengan laut, muncul sebagai 
sebuah bidang kerjasama terdepan, dengan India yang 
menawarkan untuk membantu dalam membangun 

sebuah “Pusat Aplikasi Teknologi 
Ruang Angkasa” di setiap negara-negara 
Kepulauan Pasifik untuk seluruh wilayah. 
Mengingat ancaman yang nyata oleh 
perubahan iklim pada negara kepulauan, 
kedua pihak setuju untuk meningkatkan 
kerjasama dalam pembaharuan energi dan 
mempertimbangkan kolaborasi proaktif 
untuk memastikan hasil yang seimbang 

dan efektif di pertemuan iklim global COP 21 di Paris 
pada bulan Desember.

Reformasi UNSC: Tatanan dunia yang 

inklusif 

Dengan Dewan Keamanan PBB yang mereformasi proses 
dalam mendapatkan sebuah kontrak baru dari kehidupan 
dengan peluncuran yang diharapkan dari negosiasi 
berbasis teks pada sesi ke-70 dari UNGA, Mr Modi 

India telah 
mengusulkan 

untuk mengadakan 
konferensi negara-
negara Kepulauan 

Pasifik dan 
Ekonomi Samudra
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Manish Chand merupakan Kepala Editor dari India Writes Network, www.indiawrites.org, 
sebuah portal dan e-journal yang berfokus pada urusan internasional dan Kisah India

kategori. FIPIC-2 telah, oleh karena itu, 
memperbesar kanvas dari kemitraan 
berbagai bidang India dengan negara 
kepulauan Pasifik yang terletak ribuan 
mil jauhnya tetapi merupakan sahabat 
dekat dalam semangat. Interaksi tingkat 
pertemuan ini 
merupakan 
permulaan dari 

sebuah perjalanan panjang dimana 
kedua pihak akan berusaha bahu 
membahu untuk memahat sebuah 
tatanan dunia yang inklusif dalam 
menghubungkan mimpi dan 
aspirasi bersama mereka.

menekankan konsultasi yang lebih dekat 
dengan negara-negara Pasifik pada isu 
penting ini. “Dukungan suara anda untuk 
keanggotaan permanen India dalam Dewan 
Keamanan akan memberikan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa karakter global dan 
keseimbangan yang mencerminkan zaman 
kita.” Sebagian besar negara-negara Pasifik 
mendukung pencalonan India untuk 
sebuah kursi permanen dalam sebuah Dewan Keamanan 
PBB yang direformasi dan diperluas. India, pada 
bagian ini, telah mengikutsertakan dirinya di belakang 
Regionalisme Pasifik dan menyatakan dukungan untuk 
sebuah kursi khusus bagi SIDS dalam sebuah Dewan 
Keamanan PBB yang direformasi dan diperluas di kedua 

FIPIC-2 telah 
memperbesar 

kanvas dari 
kemitraan berbagai 

bidang India dengan 
negara-negara 

Kepulauan Pasifik

Para pemimpin dari negara-negara yang berpartisipasi selama Pertemuan FIPIC di Jaipur
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Perjanjian nuklir India-AS yang mengakui kredensial non-proliferasi sempurna 
India dan mengakhiri status paria nuklirnya

Sebuah dekade 
dari Perjanjian 123

Atas: Mantan Perdana Menteri India Ms 
Indira Gandhi di Pokhran pada tahun 1974;
Kanan: Lima percobaan Nuklir 
dilaksanakan di Pokhran pada tahun 1998
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Ketika mulai menilai 10 tahun pertama dari 
perjanjian nuklir India-AS, mungkin sulit 
untuk mengabaikan fakta bahwa, sejak 
perjanjian ini ditandatangani pada tahun 

2005, India belum membeli satupun reaktor nuklir dari 
AS. Tetapi untuk mengabaikan keseluruhan perjanjian 
ini sebagai terobosan yang tidak pernah tercapai, atas 
dasar dari faktor ini sendiri, adalah untuk menghidari 
pepatah hutan untuk pohon. Perjanjian tersebut bukan 
tentang perdagangan nuklir antara India dan AS. 
Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang lebih besar: 
Mengakui kredensial non-proliferasi sempurna India dan 
mengakhiri status paria nuklirnya, dan dalam prosesnya, 
meningkatkan hubungan antara negara demokrasi 
terbesar di dunia dan negara terkuat di dunia. Dan untuk 
tujuan ini, perjanjian itu telah dikirimkan: India kini 
mampu mengimpor uranium dari seluruh dunia dan 
sedang menegosiasikan pembelian reaktor baru. Generasi 
tenaga nuklirnya juga telah meningkat. Hubungan India-
AS telah meningkat di seluruh bidang, dari perdagangan 
hingga kontra terorisme serta kerjasama ruang angkasa 
dan pertahanan.

Keputusan India untuk melakukan tes nuklir pada 
bulan Mei 1974 dan kemudian pada bulan Mei 1998 
telah mendorong AS untuk menempatkan sebuah sanksi 
regim yang terus meluas yang membatasi kemampuan 
dan kegiatan pendahulunya tidak hanya dalam bidang 
nuklir tetapi juga dalam bidang teknologi maju pada 
umumnya. Ini berarti bahwa program ruang angkasa 
India, contohnya, tidak dapat mengambil keuntungan 
dari pembangunan global dan dibiarkan berkembang 
sendiri. Ada banyak sistem senjata canggih yang India 
tidak dapat akses karena sanksi ini; transfer dari teknologi 
yang mampu memiliki penggunaan ganda dalam platform 
militer dan sipil dibatasi.

Pada tingkat bilateral, sanksi ini meracuni hubungan 
India dengan AS yang bersitegang dalam bagasi Perang 
Dingin. Secara resmi, India tidak bersekutu dengan blok 
apapun selama Perang Dingin tetapi India memiliki 
hubungan yang lebih kuat dengan negara yang dulunya 
Uni Soviet dari pada dengan AS. Beberapa dekade yang 
lalu, sebagaimana situasi gro-politik seluruh dunia 
berubah secara dramatis, dan New Delhi dan Washington 
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DC, mencoba untuk meningkatkan hubungannya, sanksi 
nuklir ini bergantung seperti sebuah batu tonggak di 
leher. Kerjasama Nuklir Sipil AS atau perjanjian nuklir 
Indo-AS juga dikenal sebagai Perjanjian 123. Bagan bagi 
perjanjian ini adalah pernyataan bersama tanggal 18 Juli 
2005 oleh mantan PM India Manmohan Singh dan mantan 
Presiden AS George W Bush. AS, yang berusaha untuk 
menyeimbangkan kebijakan asingnya di Asia-Pasifik, 
melihat india sebagai lencana hukuman mati sedangkan 
India tahu bahwa meskipun India memiliki tekanan sangsi 
sepanjang tahun ini, India pada akhirnya akan harus 
menyelesaikan masalah nuklir ini, khususnya jika untuk 
menyadari ambisinya untuk menjadi sebuah pemain global 
utama. Faktor lain yang bermain dalam narasi ini adalah 
kebutuhan dari energi bersih. AS menyadari bahwa energi 
nuklir sangat penting untuk sebuah India yang maju guna 
mengamankan kebutuhan energinya yang terus tumbuh 
secara berkelanjutan.

Yang paling penting, ialah tingkah laku peranan India 
sebagai sebuah kekuatan nuklir yang bertanggung jawab 
yang memaksa AS melepaskan dirinya dari apa yang 
dasarnya merupakan sebuah beban dari masa lalu. Hal ini 

Atas: Mantan Perdana Menteri India Mr Atal Behari Vajpayee dengan 
mantan Menteri Pertahanan Mr George Fernandes dan para ilmuan 
India termasuk mantan Ketua DRDO Dr APJ Abdul Kalam di situs 
Buddha pada tahun 1998; 
Atas: Dua percobaan nuklir dilakukan di gundukan pasir ini yang 
dikelilingi oleh karung pasir pada tahun 1998
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meyakinkan masyarakat internasional bahwa adalah hal 
wajar untuk memberikan pengecualian bagi India. Dan 
juga, di samping perjanjian yang India setujui dengan AS, 
perjanjian ini mampu untuk memperbaiki jalan dengan 
Kelompok Pemasok Nuklir, yang memberikan India izin 
untuk terlibat dalam perdagangan nuklir, meskipun negara 
ini bukan peserta bagi perjanjian non-proliferasi. India 
telah secara konsisten menolak untuk menandatangani 
NPT karena hal ini dipercaya bahwa perjanjian ini bersifat 
tidak adil, memungkinkan energi nuklir yang telah ada 
untuk menjaga gudang senjata mereka tetapi melarang 
pihak lain, dan juga menggerser hal negara lain untuk 
mengakses energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kembali 
kepada kesepatan itu, perlu dicatat bahwa 
meskipun ini merupakan prospek saling 
menguntungkan untuk kedua pihak, 
pada kenyataanya, para pemimpin di 
Washington dan Delhi harus berusaha 
keras untuk meyakinkan kolega mereka 
dalam pemerintah dan masyarakat sipil. 
Mantan Presiden George W Bush harus 

India telah secara 
konsisten menolak untuk 

menandatangani NPT 
karena dipercaya bahwa 

perjanjian tersebut 
bersifat tidak adil

membuat sebuah kasus yang kuat untuk 
India dan mengapa India berhak mendapat 
pengecualian sementara mantan PM Dr 
Manmmohan Singh harus mengerahkan 
seluruh kekuatan pemerintahnya untuk 
meluluskan kesepakatan tersebut.

Faktanya, oposisi di Delhi secara 
mengejutkan memanas dan mendalam. 

Begitu banyak sehingga Pemerintah UPA berada di 
ambang kehancuran setelah pihak Kiri keluar dari 
koalisi yang sedang berkuasa. Untungnya, Dr Singh 
memenangkan usulan kepercayaan dan pada akhirnya 
mampu mendapatkan perjanjian yang diratifikasi oleh 
Parlemen tersebut – pada tahun 2008. Pada tahun 2010, 
Parlemen membawa hukum kewajiban nuklir yang 
menyatakan bahwa dalam kasus kecelakaan nuklir, seluruh 
tanggung jawab dan kompensasi biaya akan ditanggung 
jawab oleh para pemasok. Ini akan menempatkan sebuah 
kunci yang tepat dalam pekerjaan ini, dan terlihat bahwa 
seluruh perolehan kemenangan keras dari perjanjian 
bersejarah tersebut akan dimasukkan dalam cold storage 
– hingga Pemerintah Mr Modi, 
yang berkuasa pada tahun 2014, 
mengambil inisiatif ini untuk 
menyelesaikan isu tersebut. 
Sebuah asuransi bersama bagi 
para pemasok saat ini sedang 
diwujudkan, dan terdapat cukup 
alasan untuk berharap bahwa 
tidak lama lagi, India dan AS 
akan mampu memanfaatkan 
perjanjian nuklir hingga mencapai 
potensi maksimalnya. 

Atas: Mantan Perdana Menteri India Dr Manmohan Singh dan mantan 
Presiden AS Mr George W Bush; Bawah: Perdana Menteri India Mr Narendra 
Modi bersama Presiden AS Mr Barrack Obama
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Kenal lebih dekat dengan alam dengan rumah perahu mempesona di 
Kashmir dan Kerala

Pangkuan kemewahan pada 
sebuah rumah perahu

teks  |  Supriya Aggarwal 



N O V E M B E R - D E S E M B E R  2 0 1 5  n  3 5   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Rumah perahu 
Kashmir dibuat 
dari kayu cedar 
dengan ukiran 

kayu yang rumit

Rumah perahu, juga dikenal sebagai kapal 
pesiar air, telah menjadi sebuah daya 
tarik utama para wisatawan, baik dari 
India maupun luar negeri. Baik anda 

seorang wisatawan yang pertama kali menaiki sebuah 
rumah perahu atau seorang penjelajah kapal yang 
berpengalaman, sebuah tim dari kru yang dilatih 
secara professional memanjakan anda 
dengan pelayanan terbaik. Menyewa dua 
sudut terbaik dari negara ini, Kashmir 
dan Kerala, wilayah ini mewakili dua 
dunia yang berbeda. Mulai dari budaya, 
arsitektur, keindahan alami, pelayanan 
dan fasilitas, rumah perahu memiliki 

daya tarik tersendiri. Jika Kashmir diibaratkan sebagai 
sebuah panggung indah, rumah perahu di Danau 
Dal ini adalah drama Shakespeare yang semua orang 
ingin tonton. Di sisi lain, rumah perahi di Kota Dewa, 
Kerala, menawarkan arsitektur yang indah.

Surga yang mengapung

Tenggelamkan diri anda dalam pesona 
perbukitan di Lembah Kashmir. 
Pemandangan dari Himalaya yang agung 
dari sebuah rumah perahu di tengah-
tengah Danau Dal sungguh mempesona. 
Menetap di air merupakan sebuah bagian 
dari tradisi Kashmir dan kunjungan ke 

Serangkaian rumah perahu di Danau Dal, Kashmir
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Arsitektur rumah perahu Kashmir sangat dipengaruhi oleh zaman penjajahan Inggris
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Surga Dunia tidak lengkap tanpa sebuah kunjungan 
ke perahu kayu besar ini. Terlepas dari kegilaan 
dunia, keajaiban yang mengagumkan ini membawa 
anda ke sebuah ketenangan dunia. Banyak dari 
perahu disini mendefinisikan kembali kemewahan 
dengan kamar mewah yang terbuka di teras dimana 
seseorang dapat mencicipi kahwa Kashmir pada 
malam hari dan sebuah verandah dimana seseorang 
bisa bangun untuk menikmati matahari terbit dari 
belakang gunung. Setiap perahu memiliki sebuah 
dapur terpisah yang juga dipakai sebagai rumah 
bagi penjaga perahu dan keluarganya yang hadir 
untuk para tamu.

Dikategorikan kedalam gaya yang sama dengan 
perhotelan dalam parameter kenyamanan dan 
pelayanan, sebuah mayoritas rumah perahu di 
Kashmir seolah berbicara tentang kemegahan zaman 
penjajahan Inggris. Selama pemerintahan kekaisaran 
ini, sejumlah orang Inggris mengunjungi Lembah 
tersebut secara rutin dan sebuah tahap baru dalam 
bidang ekonomi akhirnya terpicu. Ini merupakan 
salah satu alasan utama seseorang bisa melihat 
motif zaman penjajahan dan kaca jendela yang besar 
dari perahu ini. Tetapi tidak hanya zaman pra-
Kemerdekaan yang menyaksikan sebuah lonjakan 
dari rumah perahu. Pada tahun 1996, maestro 
sitar Ravi Shankar mengajarkan musisi legendaris 
George Harrison dalam memainkan sitar di salah 
satu perahu disini.

HARUS DIKETAHUI

Aspek menyenangkan lainnya dari liburan di 
Kashmir adalah perjalanan shikara. Perahu kayu ini 

merupakan salah satu cara terbaik untuk menikmati 
pemandangan indah dan seperti gondola Venesia, 

ini merupakan simbol budaya dari wilayah ini
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Tenggelam dalam keindahan dari perairan dan 
kelapa dan tumbuhan yang subur menyusuri 
pemandang ketika berada di sebuah rumah 
perahu di Kerala. Dikenal dengan nama 
Kettuvalam, perahu-perahu ini secara tradisional 
digunakan untuk mengirim beras dan bumbu-
bumbuan dari perbukitan ke pasar kota dan kini 

telah diubah menjadi hotel mengapung. Dibuat 
dengan mengikat kayu besar jackwood menjadi 
satu, keterampilan dan presisi yang besar 
dibutuhkan untuk membuat perahu-perahu ini. 
Menariknya, tidak adalah satupun paku besi yang 
digunakan dalam pembuatannya. Sebelumnya, 
sejumlah seniman mendedikasikan diri untuk 

Keindahan perairan
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HARUS DIKETAHUI

Perairan Kumbalangi, 
sebuah bagian dari 
Danau Vembanad, 

yang terletak di 
dekat Kochi terkenal 

akan pariwisata 
pedesaannya, dimana 
kano kecil digunakan 

untuk menavigasi 
rintangan labirin dari 

hutan bakau
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membuat perahu-perahu ini. Saat ini, perahu-perahu 
ini telah menjadi sebuah cara yang inovatif untuk 
berlibur dan dengan bangga mewakili keunikan 
budaya dari wilayah bagian selatan. 

Perairan di Kerala merupakan sebuah jaringan 
saling silang dari danau, laguna, kanal dan sungai. 
Cara terbaik untuk bergerak di sekitar perairan ini 
adalah untuk menyewa sebuah rumah 
perahu pribadi yang secara umum 
melakukan perjalanan sejauh 40-50 
km melalui perairan dalam sehari. 
Seseorang dapat menikmati kehidupan 
lokal dan bermalas-malasan selama 
sore hari sambil mencicipi air kelapa 
dan mengagumi pohon kelapa, nangka, 
pepaya dan kebun mangga. Seseorang 
bisa berhenti di salah satu tepian sungai 
dan berjalan-jalan di sepanjang rumah-rumah yang 
bercat dan gereja dan menyewa sebuah rumah perahu 
paling singkat sehari dan paling lama seminggu. 
Matahari terbenam disini sangat indah dan kebanyakan 
orang memilih untuk penyewaan semalaman yang 
menyediakan pelayanan tidur tenang di manapun, di 

sebuah danau ataupun di tempat yang damai lainnya.
Anda dapat bergerak di atap jerami tradisional dari 

rumah perahu ini di perairan Alleppey, salah satu 
tempat terbaik untuk menyewa sebuah perahu di 
wilayah tersebut atau memilih untuk pergi melakukan 
pertualangan melalui Kumarakom, Alumkadavu 
(dekat Kollam) dan Kottayam. Vembanad merupakan 

perairan yang paling mudah diakses 
dimana Danau Vembanad terbuka 
ke laut di Pelabuhan Cochin, yang 
dihiasi dengan kepulauan yang saling 
terhubung yang menghiasi Ratu dari 
Laut Arab. Danau Vembanad bagian 
selatan dikenal akan hamparan airnya 
yang luas, terjepit diantara kabupaten 
Alappuzha dan Kottayam. Wisatawan 
rumah perahu, membuat perairan 

ini terkenal dimana para wisatawan dapat tinggal 
semalaman di dalam rumah perahu yang mewah, 
menikmati keindahan alami dan menghilangkan stres 
mereka. Anda dapat menggabungkan pelayaran rumah 
perahu anda dengan sebuah pengobatan ayurdeva. 
Nikmatilah pelayaran seumur hidup ini!

Seseorang bisa 
menikmati 

kehidupan lokal 
dan bermalas ria 

sambil melakukan 
perjalanan di rumah 

perahu di Kerala

Atas: Para wisatawan yang menikmati keindahan pemandangan dari perairan Kerala; Halaman muka: Setir dari rumah perahu di Kerala
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Penginapan satwa liar di India sangat 
ideal untuk pertualangan dengan 
sentuhan kemewahan alam sekitarnya

Hijau
dan Buas

teks  |  Anil Mulchandani

India merupakan salah satu negara yang paling 
menguntungkan bagi sebuah liburan satwa 
liar dengan berbagai taman nasional dan 
cagar alam yang mendukung keanekaragaman 

mamalia, aves dan reptil. Karena beberapa dari 
taman nasional dan cagar alam akan dibuka 
kembali pada bulan Oktober setelah ditutup selama 
bulan musim hujan, kami membawa anda ke lima 
penginapan untuk mengenal dekat dan secara 
pribadi dengan beberapa tempat melihat flora dan 
fauna yang paling dicari di negara ini. Baik itu di 
entis Kabini Orang County di selatan atau Oberoi 
Vanyavilas yang mewah di wilayah utara, setiap 
penginapan ini ideal untuk sebuah liburan ala hutan. 

KABINI ORANGE COUNTY

Taman Nasional Nagarhole, Karnataka
Sungai Kabini, yang terletak di sepanjang 
perbatasan bagian selatan dari Taman Nasional 
Nagarhole, menawarkan pemandangan yang 
menarik dari kawanan gajah yang datang untuk 
memakan rumput dan meminum air sambil 
mandi di perairan bendungan Kabini. Ketika 
anda mendekati penginapan ini dari Mysore, 
Kabini Orange County terlihat seperti desa suku 
dengan pintu masuk tanah liat dan atap jerami 
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dari bangunan bertingkat rendah. Pondok ini terlihat 
seperti gubuk suku dengan plaster lumpur dan kotoran, 
pintu rotan yang dibingkai dari pohon eucalyptus dan 
atap jerami yang terbuka. Anda bisa memilih pondok 
kolam yang memiliki area makan, menggambar/ kamar 
yang besar dengan halaman terbuka dan sebuah kolam 
pribadi yang merupakan pilihan untuk sauna pijat di 
langit terbuka. 

Penginapan kapal motor menarik para tamu pada 
sebuah tur satwa liar dimana mereka dapat menyaksikan 
berbagai macam burung air seperti elang kecil, unggas 
air, kepala hitam dan kingfisher. Sebagaimana air di 
penampungan surut sepanjang bulan, rumput segar 
merupakan sebuah daya tarik yang besar bagi para gajah 
Asia, sambar dan bison India.

Anda bisa memilih sebuah perahu untuk 
menyeberang dari penginapan ini menuju pintu masuk 
dari Taman Nasional Nagarhole dimana kendaraan 
penginapan ini membawa para tamu ke sebuah 
safari satwa liar. Nagarhole terkenal akan kepadatan 
herbivoranya – selain gajah, anda dapat melihat kawanan 
dari bison Indai, rusa tutul, rusa sambar, kijang, babi 
hutan, harimau, macan tutul, beruang dan anjing liar.

BAIK UNTUK DIKETAHUI

  WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG  
Antara bulan Mei dan November

  CARA UNTUK MENCAPAI 
Kabini terletak 245 km dari Bengaluru dan 90 km 
dari Mysore. 

  WAJIB DILAKUKAN 
Kendaraan safari di Taman Nasional Nagarhole 
atau perahu safari ke Taman Nasional Nagarhole 
atau Bandipur. Jangan melewatkan sebuah 
perjalanan di sebuah coracle, sebuah perahu 
bulat tradisional yang terasa seperti melayang 
perlahan menyusuri Sungai Kabini. 
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OBEROI VANYAVILAS

Taman Nasional Ranthambore, Rajasthan
Salah satu tempat pelestarian terbesar harimau di negara ini, 
Taman Nasional Ranthambore merupakan sebuah tempat 
untuk melihat sekilas harimau dan macan tutul. Di tepi 
hutan, Oberoi Vanyavilas merupakan salah satu satwa liar 
yang paling mewah di India. Sebuah pintu gerbang yang 
besar memberi arah melalui taman menuju ke lobi yang 
memiliki lukisan dinding yang terinspirasi oleh seni Mughal 
dan Rajasthan, sebagian besar menggambarkan kehidupan 
satwa liar. Ambil jalan dari sini menuju tenda yang sangat 
mewah yang dibangun dalam gugus perumahan. 

Kendaraan penginapan yang dimodifikasi secara lokal 
membawa para tamu untuk bersafari melalui berbagai 
pemandangan dari perbukian puncak rata, pegunungan 
tajam, ngarai berbatu dan lembah berdasar rata di sepanjang 
danau dan sungai. Kawanan rusa tutul dan sambar biasanya 
terlihat sementara nilgai dan rusa mungkin terlihat juga. 
Seseorang harus sabar menunggu sebagaimana kesempatan 
untuk melihat seekor harimau, seekor macan tutul atau 
seekor beruang hanya mungkin terlihat dengan empat atau 
lima kali safari.

BAIK UNTUK DIKETAHUI

  WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG  
Antara bulan November dan Mei

  CARA UNTUK MENCAPAI 
Taman Nasional Ranthambore terletak 
180 km jauhnya dari Jaipur dan 440 
km dari Delhi. Oberoi Vanyavilas dapat 
dicapai dengan waktu mengemudi 
selama 10 menit dari taman tersebut.

  WAJIB DILAKUKAN  
Kunjungi Benteng bersejarah 
Ranthambore, 9 km dari hotel atau 
Danau Surwal, 17 jauhnya
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PENGINAPAN HUTAN FERN GIR 

Taman Nasional & Suaka Margasatwa Gir, Gujarat
Kebanyakan pengunjung yang tiba di Taman 
Nasional dan Suaka Margasatwa Gir dapat melihat 
kucing besar selama beberapa safari. Di dekat 
desa Sasan, markas dari Taman Nasional Gir, 
Penginapan Hutan Fern Gir memiliki warna 
coklat kuning tua singa sebagai warna khasnya. 
Struktur tinggi luas bertingkat penginapan 
yang mencakup ruang makan, menggambar dan 
kediaman penduduk ini dibangun sebagian besar 
menggunakan batu kapur dan bahan lokal dari 
wilayah Saurashtra, Gujarat dimana Gir berlokasi. 
Jalan kecil yang sejajar dengan tanaman dan semak 

mengarah ke 40 ruangan yang termasuk vila, 
pondok dan tenda, masing-masing dengan fasilitas 
zaman modern.

Kendaraan terbuka dapat disewa untuk 
perjalanan di medan tinggi yang sangat 
bergelombang dari satwa liar ini. Ada kemungkinan 
besar untuk melihat singa selama pagi dan sore hari 
sementara jam selanjutnya adalah waktu yang tepat 
untuk melihat macan tutul. Rusa tutul, sambar dan 
nilgai sering terlihat. Habitat ini sangat baik untuk 
elang dan burung pemangsa lain sedangkan ada 
banyak limpahan burung berwarna-warni.

BAIK UNTUK DIKETAHUI

  WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG  
Antara bulan Desember dan Maret

  CARA MENCAPAI 
Penginapan ini terletak sejauh 60 km dari Junagadh, 
160 km dari Rajkot dan 390 km dari Ahmedabad.

  HARUS DILAKUKAN 
Rencanakan sebuah kunjungan ke Pusat 
Pemeliharaan Buaya atau pergi ke Kuil Somnath, 
46 km jauhnya. And juga dapat menikmati hari di 
Waduk Kamleshwar.
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TAJ MAHUA KOTHI 

Taman Nasional Bandhavgarh, Madhya Pradesh
Madhya Pradesh dikenal sebagai wilayah harimau 
di dunia dan pelestarian harimaunya seperti Kanha 
Bandhavgarh, Panna dan Pench jarang mengecewakan 
para pengunjung yang melihat kucing besar yang 
mempersona. Salah satu dari tempat terbaik untuk 
menginap di Bandhavgarh adalah Taj Mahua Kothi, 
yang terletak sekitar 20 menit perjalanan dari pintu 
gerbang menuju taman ini dengan salah satu kepadatan 
populasi harimau terbesar. Tersebar di sepanjang 
40 hektar, penginapan ini mendapat namanya dari 
pohon mahua yang melimpah di komplek dan rumah 

penginapan tradisional seperti haveli yang disebut 
dengan kothi. Pondok disini dibangun dalam gaya 
arsitektur persukuan. 

Kendaraan penginapan mewah dan terbuka dengan 
pengemudi yang bisa berbahasa Inggris akan membawa 
anda berkeliling di Taman Nasional Bandhavgarh. 
Besar peluang untuk melihat harimau dalam beberapa 
perjalanan. Rusa tutul, sambar, kijang, banteng biru, 
rusa, jakal, kucing hutan, luwak dan mamalia lainnya 
sangat sering terlihat sedangkan beruang dan macan 
tutul juga hadir dalam jumlah besar.

BAIK UNTUK DIKETAHUI 

  WAKTU TERBAIK UNTUK BERKUNJUNG  
Antara bulan Oktober dan Juni 

  CARA MENCAPAI 
Taman Nasional ini terletak 190 km jauhnya 
dari Jabalpur dan 270 km dari Khajuraho.

  HARUS DILAKUKAN 
Kunjungi Taman Nasional Kanha yang 
terkenal akan rusa rawa atau sekelompok 
monument Khajuraho dan sebuah Situs 
Warisan Dunia UNESCO.
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PONDOK SUNGAI DIPHLU

Taman Nasional Kaziranga, Assam
Kaziranga memiliki sekitar tiga perempat bagian dari 
populasi dunia dari badak bercula satu. Taman ini 
membentang populasi yang berkembang dari gajah, 
kerbau liar, harimau dan rusa rawa serta 15 spesies 
mamalia yang terancam punah, sekitar 490 spesies 
burung termasuk Bengal Florican dan Lesser Adjutant 
dan reptil seperti biawak, piton dan raja kobra. 

Pondok Sungai Diphlu adalah tempat yang paling 
elegan untuk menginap di dekat taman ini, dengan 
cerdas menggabungkan sebuah tema pedesaan dengan 
fasilitas modern. Dengan atap miring yang ditenun 

dengan rumit, pondok ini memiliki sebuah pertemuan 
dari orang Asam dan sentuhan Kolonial. Perkenalan 
terbaik untuk Kaziranga adalah Jangkauan Pusat dimana 
anda bisa memesan tunggangan gajah dan kendaraan 
safari. Sementara kesempatan untuk melihat badak 
dan gajah lebih besar, anda mungkin akan mendapat 
pertemuan langka dengan harimau. Jangkauan Barat 
memiliki rumput yang lebih pendek dan habitat badak 
yang sedang. Ini merupakan wilayah terbaik untuk 
melihat dan mengambil gambar badak bercula satu 
melalui lensa kamera anda. 

BAIK UNTUK DIKETAHUI 

  WAKTU TERBAIK UNTUK 
BERKUNJUNG  
Antara bulan November dan April

  CARA MENCAPAI 
Kaziranga terletak 200 km jauhnya dari 
Guwahati dan 290 km dari Shillong 

  HARUS DILAKUKAN 
Kunjungi taman teh yang indah dari 
Borchapori dan Methon, Air Terjun 
Kakochang dan Reruntuhan Deoparbat.
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Setelah memberikan sepertiga pemegang kartu kredit domestik di bawah 
ambisinya, Rupay, sarana pembayaran India, siap untuk meluncurkan 
kartu kreditnya

RuPay: Mata uang 
buatan India sendiri

Ketika Perusahaan Pembayaran 
Nasional India (NPCI) meluncurkan 
jaringan pembayaran kartu kredit 
pertamanya pada tahun 2014, sedikit 

yang berpikir bahwa RuPay akan memberikan 
rekan globalnya, Visa dan MasterCard, sebuah 
kerjasama untuk uang mereka dalam setahun. 
Hari ini, India memiliki sekitar 580 juta kartu 
debit dimana sekitar 162 juta merupakan kartu 
debit RuPay. Dan seperti yang NPCI umumkan 
baru-baru ini, kartu kredit RuPay akan dirilis di 
pasar pada awal tahun depan.

Rupay, disusun oleh NPCI dibawah bimbingan 
dari Bank Cadangan India, memungkinkan 
jutaan orang India untuk melakukan transaksi 
non-tunai online atau offline atau menarik uang 
dari ATM. RuPay merupakan sarana pembayaran 
ketujuh di dunia pada saat ia diluncurkan, 
membuat India menjadi salah satu dari beberapa 
negara yang bisa membanggakan diri terhadap 
jaringan pembayaran kartu kreditnya.

Pada saat ini, meskipun memiliki sepertiga 
dari basis pelanggan dalam hal jumlah kartu 
kredit yang diterbitkan, RuPay terdiri dari 15 
persen basis transaksi. Dengan peluncuran 
kartu kredit ini, NPCI berencana untuk 
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meningkatkannya menjadi 50 persen dalam lima 
tahun kedepan. NPCI dan Uni Kementrian Keuangan 
sedang berkolaborasi dengan USAID untuk melakukan 
penelitian lapangan terhadap preferensi bank dan 
pelanggan di wilayah pedesaan India menyangkut 
penggunaan kartu kredit ini.

RuPay juga telah bekerja sama dengan Katering 
Rel Kereta Api dan Korporasi Wisatawan India 
(IRCTC) dan meluncurkan IRCTC kartu RuPay yang 
dapat digunakan untuk membeli tiket dan melakukan 
pembayaran pada lokasi perdagangan 
seperti restoran, took atau melakukan 
transaksi online.

Akibatnya, bank-bank dan para 
nasabah di India mendapat keuntungan 
tiga cara utama dalam menggunakan 
kartu kredit RuPay dibandingkan dengan 
sarana Visa dan MasterCard. Satu, biaya 
transaksi untuk menggunakan RuPay 
hampir 40 persen lebih sedikit untuk 
bank dibandingkan dengan menggunakan sarana 
internasional. Kedua, sejak transaksi ini dilakukan 
di India sendiri, pembayaran dilakukan dengan lebih 
cepat dan dalam mata uang Rupee yang menghemat 
waktu dan selisih valuta asing. Tiga, bank tidak harus 
membayar biaya pendaftaran atau biaya tahunan untuk 
RuPay tidak seperti para pesaing internasional lainnya 
dan biayanya tidak ditanggung oleh nasabah. Oleh 

karena itu, kartu kredit domestik India berusaha keras 
dalam mengamankan tujuan inklusi finansial dimana 
seluruh warga negara akan dibawa dibawah sistem 
perbankan yang terpadu.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana bertujuan untuk 
memberantas “keuangan yang tidak tersentuh” dengan 
membuka rekening bank bagi seluruh warga negara 
India, dengan menawarkan mereka sebuah kartu 
debit RuPay dan sebuah asuransi kecelakaan sebesar 
100.000. Tepat setelah tabungan dan kebiasaan kredit 

dilakukan, pada tahap kedua, mereka 
dapat mengakses fasilitas rancangan dan 
pada akhirnya mengakses hingga fasilitas 
asuransi dan pensiun dalam sektor yang 
tidak terorganisir.

Berdasarkan Sensus pada tahun 
2011, 58,7 persen rumah tangga di India 
memiliki akses untuk fasilitas perbankan 
sedangkan sebuah Survei Bank Dunia pada 
tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya 35 

persen orang India yang memiliki akses untuk rekening 
perbankan formal sementara hanya 8 persen yang 
meminjam dari sebuah bank formal tahun lalu. Skema 
baru ini telah berjanji untuk mengubah kenyataan 
saat ini dan kartu debit dari RuPay, menyangkut hal 
ini, merupakan sebuah bagian intrinsik dari kemajuan 
India dalam mencapai tujuan pertumbuhan inklusif 
dengan memastikan inklusi finansial.

Sejak transaksi ini 
terjadi di India, 

pembayaran 
dilakukan dengan 

lebih cepat dan 
dalam mata 
uang Rupee

RuPay telah bekerjasama dengan IRCTC dan 
meluncurkan kartu kredit IRCTC RuPay yang dapat 
digunakan untuk membeli tiket dan melakukan 
pembayaran di lokasi perdagangan

kartu debit di India merupakan kartu debit 
RuPay

biaya transaksi yang 
lebih sedikit 

580 juta 162 juta 40%
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Festival Film India di Rusia memperluas jangkauan 
sinema India dengan memutar film-film, yang 
mempromosikan para sutradara dan meningkatkan 
jalan bagi pertukaran lintas budaya dan ekonomi

Bollywood
pergi ke Rusia

teks  | Aarti Kapur Singh

Adalah pada tahun 2014 dimana 
Rusia menjadi tuan rumah 
Festival Film India pertama 
kali di Moskow. Festival ini 

menampilkan film, konser tari klasik India, 
film dan pameran seni, pertemuan kuliner, 
kostum dan pertujukan tari. Sementara tahun 
lalu, sutradara Imtiaz Ali, aktor kawakan 
Hema Malini dan aktor Manoj Tiwari 
memukau para penggemar di ibukota Rusia, 
pada tahun 2015, direktur yang berfokus pada 
perayaan ini adalah sutradara Shoojit Sircar, 
yang merupakan pembuat film Piku, Madras 

Café dan Vicky Donor yang terkenal. 
Dil Dhadakne Do, Tanu Weds Manu 
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IFF-R 
bertujuan untuk 
menjembatani 

kesenjangan antara 
industri hiburan di 

India dan Rusia

Returns dan Haider juga ditampilkan selama acara 
empat hari ini antara tanggal 3-6 September. Tidak 
hanya sebuah pameran dari budaya, tari dan drama 
India, Festival Film India di Rusia (IFF-R) bertujuan 
dalam menjembatani kesenjangan antara industri 
hiburan dari India dan Rusia. IFF-R berkomitmen 
untuk memperluas jangkauan dan apresiasi dari sinema 
dan budaya India dengan cara menampilkan film, yang 
mempromosikan sutradara, mendukung para pemain, 
melakukan pertukaran bisnis yang lebih mudah dan 
meningkatkan jalan bagi pertukaran lintas budaya 
dan ekonomi.

Sejarah

Selama hari-hari awal dari USSR, film-film dari 
Hollywood dan negara Barat dilarang. Ini tepat disaat 
seperti Bollywood yang menjadi pilihan 
hiburan satu-satunya. Optimisme serta 
tema sosialistik dan kemenangan kebaikan 
atas kejahatan adalah emosi biasa yang 
film dari kedua negara ini tampilkan. 
Kemunculan latar belakang dari kekuasaan 
kekaisaran bagi India dan Rusia yang 
dibangun kembali paska Perang Dunia 
II ini merupakan titik yang menyakitkan 
juga. Pemikiran intelektual dan kritis di India pada tahun 
1950-an terinspirasi oleh sosialisme Soviet. Asosiasi 
Teater Masyarakat India (IPTA) menarik anggota sayap 
kiri seperti Balraj Sahni, Kaifi Azmi, Ali Sardar Jafri dan 

Aktor India Ayushmann Khurana pada acara peresmian

Sebuah pertujukan tari India selama uparaca pembukaan

Khwaja Ahmad Abbas. Mereka merupakan pendukung 
setia yang menggambarkan inspirasi dari literatur dan 
ide klasik Soviet. Satu contohnya adalah Lower Dephts 
Maxim Gorky oleh Abbas yang menulis Neecha Nagar. 
Film, yang dibuat pada tahun 1946 ini, disutradai oleh 
sutradara Chetan Anand.
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Ketika aktor sekaligus sutradara Raj Kapoor berdansa di 
jalan pedesaan India dengan menyanyikan 
Mera joota hai Japani…, ia tidak hanya 
melakukan jalan kaki ikonik India tetapi 
juga masuk ke dalam hati beberapa 
penggemar dari seluruh dunia. Film Kapoor 
lainnya, Awara, yang dibuat dalam bahasa 
Rusia dan dirilis sebagai Brodiaga (The 
Vagabond). Film ini sangat laris di Rusia.
Awara hoon…, judul lagu dari film tersebut, 
dimainkan pada acara penyambutan resmi 
juga untuk menyambut orang-orang India di Rusia! 
Diantara khalayak penonton global yang Raju (karakter 

yang diperankan oleh Raj Kapoor) sentuh adalah salah 
satu wilayah terbesar (saat ini) di dunia, 
negara yang dulunya Uni Soviet ini. Sebuah 
usaha yang komersial lainnya adalah 
Changez Khan (1957), sebuah film tentang 
prajurit legendaris Gengis Khan. Karakter, 
yang diperankan oleh aktor Prem Nath ini, 
memiliki lagu tentang Yarkand, Tashkent 
dan Samarkand. Kemudian, Mera Naan 
Joker dari Kooper, yang juga membintangi 
artis Rusia, Kseniya Ryabinkina menjadi 

terkenal di negara yang dulunya USSR ini. Beberapa 
tahun yang akan datang, Sita Aur Gita dan Mithun 

Mera Naam 
dari Joker Raj 
Kapoor, yang 
membintangi 

Kseniya 
Ryabinkina, 

menjadi terkenal
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dari Hema Malini dan Disco Dancer dari Mithun 
Chakraborty menjadi hal yang ditunggu-tunggu juga. 
Faktanya, Hema Malini melanjutkan catatan untuk 
mengatakan bagaimana tersentuhnya dia mengetahui 
anak-anak di Moskow yang meniru tindakan dan 
perilaku dari film tersebut.

Produksi bersama

Sementara secara geografis, batas-batas politik dari 
Rusia mungkin telah menyusut, hati mereka hanya 
telah diperluas untuk mencari lebih banyak lagi sinema 
India, khususnya Bollywood. Pada tahun 1957, Abbas 
menyutradai versi bahasa India dari produksi bersama 
India-Soviet Pardesi (Judul bahasa Inggrisnya – 
Journey Beyond Three Seas), sebuah culasan film yang 
menceritakan tentang petualang terhebat di Rusia, 
Afanasy Nikitin. Karakter film tersebut dimainkan 
oleh Oleg Strizhenoy dan juga membintangi 
Nargis Dutt.

Pada tahun 1980, Alibaba Aur Chaalis Chor, yang 
disutradai oleh Latif Faiziyev dan Umesh Mehra 
dan ditulis oleh Shanti Prakash Bakshi dan Boris 
Saakov merupakan kolaborasi Indo-Soviet yang lain. 
Shashi Kapoor, pada tahun 1991, membuat Ajooba 
dengan kolaborasi Rusia. Film ini dirilis dengan nama 
Vozvrashcheniye Bagdadskogo Vora di Rusia. Tahun 
yang sama menjadi saksi film Mithun Chakraborty 
yang dibintangi oleh Irina Kushnareva di Shikari. 
Baru-baru ini, film Bollywood yang dibuat di Rusia 
mencakup Agent Vinod, Saat Khoon Maaf, Lucky No 
Time For Love, Khiladiyon Ka Khiladi dan Players.

Perjalanan ke depan

Rasa percaya Rusia yang diberikan kepada Bollywood 
dapat dipahami dengan fakta bahwa mantan presiden 
Perdana Menteri Rusia Mr Dmity Medvev, selama tur 
India-nya pada tahun 2010 lalu (dulunya merupakan 
Presiden), menyempatkan waktu untuk mengunjungi 
Studio Yash Raj untuk bertemu dengan aktor-
aktor India guna menghidupkan kembali hubungan 
negaranya yang lama. Bollywood telah membawa 
India dan Rusia lebih dekat di masa lampau dan ini 
dapat membantu kedua negara superpower ini dalam 
mengambil keuntungan dari berbagi kekuatan satu 
sama lain di masa depan juga. 

Festival Film India Dunia (IFFW), 
yang bekerjasama dengan 
Direktur dari IFF-R, Dr Sarfraz 
Alam untuk menyuguhkan 
acara dan kegiatan di Moskow 
dengan cara mengadakan 
festival film yang tidak pernah 
diadakan di Rusia. IFF-R 
sedang diselenggarakan secara 
menyeluruh oleh IFFW untuk 
melayani ikatan persaudaraan 
film India dan internasional yang 
ingin menjangkau penonton dari 
sudut manapun di Rusia.
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Upaya Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana untuk memberikan akses 
kepada pelayanan finansial bagi setiap rumah tangga dalam sebuah 
cara yang terjangkau

Untuk stabilitas 
ekonomi negara

Untuk memastikan akses ke berbagai 
pelayanan finansial seperti ketersediaan 
rekening tabungan bank dasar, akses 
untuk kebutuhan kredit setempat, 

fasilitas pengiriman uang, asuransi dan pensiun 
ke sektor-sektor yang dikecualikan seperti sektor 
yang lebih lemah dan kelompok berpendapatan 
rendah, Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana 
diperkenalkan. Penetrasi ini, dengan biaya yang 
terjangkau, adalah mungkin dengan penggunaan 
teknologi yang efektif.

Secara resmi diluncurkan pada tanggal 28 
Agustus 2014, skema ini merupakan sebuah langkah 
terobosan ke arah stabilitas ekonomi dan perbaikan 
dari status miskin. Skema ini menggabungkan 
enam pilar, tiga pilar pertama di implementasikan 
di bawah Fase I (15 Agustus 2014-15 Agustus 
2015) yang mencakup akses universal ke fasilitas 
bank, program literasi keuangan dan memberikan 
rekening bank dasar setelah operasi yang 
memuaskan selama enam bulan dengan pembebasan 
dari Kartu Kredit Kisan, kartu debit RuPay dengan 

Perdana Menteri Mr Narendra Modi sedang meluncurkan Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
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asuransi kecelakaan in-built bagi 100,000 orang yang 
harus digunakan, setidaknya, sekali dalam 45 hari dan 
5,000 Rupee fasilitas penarikan lebih pada tingkat 
bunga 12 persen per tahun bagi satu orang dalam 
keluarga. Fase II akan berfokus pada kreasi dari Dana 
Jaminan Kredit untuk mencakup kegagalan dalam 
rekening yang berlebihan dan skema sektor pensiun 
yang tidak terorganisir seperti Swavlamban. Pada 
fase ini, bidang yang secara umum tidak 
termasuk akan muncul ke permukaan. 

Keuntungan lainnya mencakup 
asuransi kehidupan terhadap 30,000 
orang bagi seluruh pemegang rekening 
dengan kartu kredit RuPay untuk 
pencari nafkah dari keluarga yang 
membuka sebuah rekening bank untuk 
pertama kali dan jatuh kepada orang 
di kelompok umur 18-59. Pemegang rekening bank 
tidak harus membuka sebuah rekening baru untuk 
memanfaatkan keuntungan ini, bagaimanapun 
mereka bisa mengajukan sebuah aplikasi ke cabang 
yang bersangkutan untuk memungkinkan mereka 
mendapakan kartu debit RuPay. RBI, untuk penerapan 

Rekening ini 
akan disebut 

sebagai 
“rekening kecil” 

dan akan berlaku 
selama 12 bulan

skema ini, telah memungkinkan kreasi dari rekening 
kecil dimana orang-orang yang tidak memiliki 
dokumen valid dari kartu Aadhaar bisa mendapatkan 
sebuah rekening bank dengan menyerahkan dua kopi 
dari foto yang ditandatangani di cabang bank. Rekening 
ini akan disebut sebagai “rekening kecil” dan akan 
berlaku selama 12 bulan kecuali pemegang rekening 
tersebut menunjukkan bukti bahwa ia telah mengajukan 

dokumen resmi yang sah. 
Menurut catatan resmi yang 

diperbaharui hingga minggu pertama 
bulan Oktober 2015, total dari 146.3 juta 
rekening bank dibuka di Bank Sektor 
Publik. Dari sini, 80.7 juta berada di 
wilayah pedesaan dan 65.6 juta berada di 
wilayah perkotaan. Bank regional pedesaan 
menyaksikan 33.5 juta rekening bank 

dibuka dibawah skema dengan 28.6 juta di pedesaan dan 
4.8 juta di wilayah perkotaan. Jumlah ini relatif lebih 
rendah di bank swasta dengan hanya 4.3 juta rekening 
yang dibuka di wilayah pedesaan dan 2.9 juta di wilayah 
perkotaan. Dengan demikian, total 187 juta rekening 
dibuka (113.7 juta di pedesaan dan 73.3 di perkotaan).



RUANG ANGKASA

n  5 6   n  N O V E M B E R - D E S E M B E R  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S

Upaya misi satelit astrosat untuk sebuah pemahaman 
yang rinci tentang alam semesta

Melihat 
ke langit

teks  |  Aarti Kapur Singh

Untuk membantu para ilmuan 
mengintensifkan upaya eksplorasi 
ruang angkasa dengan mempelajari 
benda-benda jauh langit dan 

melakukan analisis mendalam dari sistem bintang, 
India meluncurkan observatori multi gelombang 
ruang angkasa berdedikasi pertamanya, Astrosat, 
pada tanggal 28 September dari Pusat Ruang 
Angkasa Satish Dhawan di papan sebuah kendaraan 
PSLV-XL.

Setelah sukses dari Eksperimen Astronomi 
India X-ray, yang diluncurkan pada tahun 1996, 
Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India (ISRO) 
meresmikan pengembangan Astrosat sebagai sebuah 
satelit astronomi penuh pada tahun 2004. Misi 
ini menghabiskan waktu 11 tahun dari penelitian 
berdedikasi dan bertujuan untuk mengumpulkan 
data segar dalam evolusi tata surya. “Ini akan 
menjadi sebuah era baru dalam penelitian astronomi. 
Astrosat menandai sebuah era baru dalam penelitian 
astronomi. Sejauh ini, para ilmuan sangat bergantung 
pada data yang disampaikan oleh platform yang 
diawaki oleh NASA atau Lembaga Ruang Angkasa 
Eropa. Kini, India memiliki mata sendiri di langit 
untuk mempelajari pita radiasi di ruang angkasa yang 
memberi tahu kita tentang apa yang terjadi di luar 
sana,” kata K Kasturirangan yang telah meresmikan 
proyek Astrosat sebagai kepala ISRO.
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Astrosat memiliki massa lepas landas sekitar 1,513 
kg dan diluncurkan ke 650 km orbit yang miring ke 
sebuah sudut 6 derajat ke garis khatulistiwa atau dengan 
PSLV-C30. Setelah injeksi ke orbit, dua panel surya dari 
Astrosat ini secara otomatis dikerahkan secara berurutan. 
Pusat pengendali pesawat ruang angkasa di Komplek 
Misi Operasi dari Jaringan Telemetri, Pelacakan dan 
Perintah ISRO (ISTRAC) di Bengluru akan mengelola 
satelit ini selama misinya. Astrosat seharga 1,8 miliar ini 
akan menyebarkan daya yang dikumpulkan oleh lima 
instrument di atas kapal ini. Sementara kekuatan utama 
dari Astrosat adalah dalam mengamati peristiwa energi 
dan objek melalui perangkat X-ray nya yang mumpuni, 
intrumen dalam Astrosat dapat mengamati spektrum 
yang lebih luas – dari cahaya yang dapat dilihat hingga pita 
ultraviolet dan X-ray. Ini telah menjadi sebuah batas dalam 
kebanyakan teleskop lain yang dikirimkan di luar angkasa 
oleh NASA juga. Teleskop Astrosat tidak hanya lebih kuat 
tetapi juga mampu mengumpulkan data dalam pita X-ray 
– membuatnya sebuah multi tasker yang sempurna. 

Hingga saat ini, Teleskop Luar Angkasa Hubble, 
sebuah karya kerjasama dari NASA-ESA, telah menjadi 
pengamat ruang angkasa terbesar di dunia. Astrosat 
mungkin hanya sepersepuluh dalam ukuran jika 
dibandingkan dengan Hubble tetapi Astrosat membuat 
India menjadi negara keempat (setelah AS, Rusia dan 
Jepang) yang telah memiliki sebuah observaorium 
operasional ruang angkasa untuk pengamatan 
astronominya sendiri.

Fokus ilmiah Astrosat
•	 Pengamatan sekaligus multi gelombang dari 

variasi intensitas di berbagai sumber kosmik

•	 Pengamatan langit X-ray untuk transien baru

•	 Survei langit di pita X-ray dan UV yang keras

•	 Studi spektroskopik broadband dari biner 
X-ray, AGN, SNR, kelompok galaksi dan korona 
bintang

•	 Studi variabilitas periodik dan non-periodik 
dari sumber X-ray

Halaman muka: Sebuah pemandangan tiga dimensi dari Astrosat; 
Bawah: Astrosat sebelum integrasinya dengan PSLV-C30
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Menetapkan sebuah contoh 
bagi semuanya untuk 
diikuti, Asosiasi Wilayah 
Kriket Karnataka (KSCA) 

telah mengambil langkah-langkah untuk 
melindungi lingkungan. Dengan pabrik 
energi surya sebesar 410 KW, Stadion M 
Chinnaswamy di Bengaluru 
telah menambah entri lain 
ke dalam daftar pencapaian 
bergengsi ini.

Stadion Chinnaswamy 
merupakan tempat dimana 
pemain legendaris India 
Barat seperti Viv Richards 
dan Gordon Greenidge 
melakukan debut Test 
mereka, Sunil Gavaskar memainkan 
babak Test epiknya dalam penentuan 
melawan Pakistan pada tahun 1987 
dan Anil Kumble mendapatkan wicket 
ke-400-nya. Stadion ini kini merupakan 
stadion kriket bertenaga surya pertama 
di dunia.

Mengambil inspirasi dari stadion 
bertenaga surya Klub Jerman SC 
Freiburg, Dreisamstadion, proyek 
380 juta Rupee ini dilakukan pada 
bulan Februari 2015 dan tidak 
hanya tiket KSCA akan mengurangi 
konsumsi energi tetapi juga memulai 

babak energi bersih dan 
pengurangan emisi gas 
rumah kaca dari stadion 
ini. Direncanakan oleh 
RenXSol Ecotech Pvt Ltd, 
sebuah perusahaan solusi 
energi surya yang berbasis 
di Bengaluru dan dikerjakan 
oleh MRO-TEK, proyek 
ini akan memastikan 

pengurangan dari jejak karbon.
Menurut juru bicara KSCA Vinay 

Mruthyunjaya, proyek penjaring meteran 
kebersihan dibawah skema atap surya 
yang terhubung, BESCOM (Perusahaan 
Pemasok Listrik Bengalore) merupakan 
sebuah langkah awal dalam memenuhi 

Stadion Chinnaswamy Bengaluru merupakan 
lapangan kriket pertama yang memasang 
panel solar dan mengurangi jejak karbon

Sebuah babak 

baru
teks  |  Shashi Kumari 

KSCA sedang 
menghasilkan 
sekitar 410 KW 

energi yang 
berkisar 40% 

dari keperluan 
keseluruhan
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seluruh persyaratan energi listrik dengan tenaga 
surya. “Tenaga apapun yang kami hasilkan sangat 
berarti bagi konsumsi stadion ini. Saat ini, kami 
sedang memproduksi sekitar 410 KW yaitu 
sekitar 40 persen dari energi yang dibutuhkan,” 
Mruthyunjaya mengatakan, tambahan kepada 
tujuan ini adalah untuk memproduksi 1,000 KW 
dari energi listrik yang dibutuhkan setiap tahun 
melalui panel surya. 

Sementara terdapat tantangan 
besar untuk memasang modul 
fotovoltaik surya di atap dari sisi 
timur stadion ini, struktur baja ringan 
dan aluminium dirancang secara 
khusus untuk memperbaiki 1,422 
unit dari modul fotovoltaik surya ke 
dalamnya. Atap ini dipulihkan untuk 
menjadi tahan air dan struktur jalan 
sempit, rel aman dan pengaturan 
untuk pembersihan air secara manual 
dan otomatis dari modul ini dilakukan untuk 
perawatan yang mudah dan aman. 

Dalam upaya untuk membuat stadion ini secara 
sepenuhnya menggunakan energi surya, KSCA 
menargetkan untuk memulai fase selanjutnya 

dari proyek ini pada akhir tahun 
2016. “Tujuannya adalah untuk 
menjadi bersih pada awalnya tetapi 
hal tersebut akan, bagaimanapun, 
bergantung pada dana yang kita 
hasilkan tahun depan. Kami akan 
membutuhkan, setidaknya, 60-70 
juta untuk membuat stadion ini 
bergantung pada energi surya secara 
menyeluruh,” kata Mruthyunjaya. 
Setelah seluruh proses pemasangan ini 

selesai, stadion ini bertujuan untuk mengurangi 
600 ton emisi karbon per tahun dan stadion ini 
juga segera bisa bergabung dengan daftar ilustrasi 
dari stadion bertenaga surya secara menyeluruh 
di dunia.

Panel surya di Stadion Chinnaswamy

Proyek panel surya bertenaga 
300 Wp, 72 sel, multi-kristal, 
dengan String Inverter berjenis 
Grid Tie 20 kW, yang dikerjakan 
dengan meter bi-directional 
ke BESCOM di tingkat HT 
dari gardu 11 KV, dibawah 
Kebijakan Surya Meter Bersih 
BESCOM baru. Kelebihan 
daya akan dikirimkan ke 
BESCOM dan Asosiasi Wilayah 
Kriket Karnataka (KSCA) akan 
dibiayai sebesar `9.56 per 
unit, sehingga menghasilkan 
penghasilan tambahan untuk 
stadion kriket ini.

Kami akan 
membutuhkan 

60-70 juta Rupee 
untuk membuat 

stadion ini 
secara penuh 

bergantung pada 
energy surya
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Bandara Internasional Kochi merupakan 
lapangan terbang pertama di dunia yang 
sepenuhnya memanfaatkan energi surya

Bandara Kochi 
menjadi hijau

teks  |  Vani Malik

Sektor penerbangan India memiliki sesuatu 
yang lebih untuk dibanggakan baru-
baru ini ketika Bandara Internasional 
Kochi meraih hal yang membanggakan 

dengan menjadi lapangan penerbangan pertama 
di dunia yang menggunakan energi surya secara 

keseluruhan. Bandara ini juga menjadi bandara 
pertama yang telah dibangun berdasarkan model 
Kemitraan Pribadi Publik (PPP).

Pabrik tenaga surya 12MWp yang terdiri dari 
46,150 panel surya terletak di sepanjang 45 hektar 
dekat dengan komplek kargo di bandara tersebut 
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diresmikan oleh kepala menteri Kerala Oommen 
Chandy pada tanggal 18 Agustus 2015. Dibangun 
dengan biaya 620 juta Rupee, pabrik tenaga surya 
ini memproduksi 50,000-60,000 unit arus listrik 
per hari untuk digunakan oleh seluruh fungsi 
operasional bandara ini. Secara teknis, ini berarti 

bahwa bandara tersebut benar-benar memiliki 
tenaga yang netral.

Visi 
Ini semua dimulai dengan tujuan untuk menghemat 
tagihan listrik dan memproduksi 48,000 unit listrik per 

Landmark Bandara Internasional Kochi
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hari, konsumsi energi per hari oleh Bandara Internasional 
Cochin (CIAL). Sebuah pabrik atap fotovoltaik dengan 
dengan kekuatan 100 kW (kWp) pada terminal awalnya 
dibangun pada tahun 2013 sebagai langkah awal. Hal 
ini diikuti dengan sebuah pabrik fotovoltaik 1MWp 
yang memisah antara atap dan tanah dalam fasilitas 
pemeliharaan pesawatnya. Membuat pabrik ini menjadi 
sebuah pengecualian dari yang lain, pabrik ini diaktifkan 
dengan sistem Kontrol Supervisori dan 
Akuisisi Data (SCADA) untuk pemantauan 
jarak jauh. 

Hasil 
Hingga saat ini, inisiatif ini telah 
menghemat sekitar lebih dari 550 MT 
emisi karbon dioksida, yang berkontribusi 
pada upaya CIAL dalam meminimalisir 
kerusakan lingkungan. Selama 25 tahun yang akan 
datang, pabrik ini diperkirakan akan  memiliki dampak 
yang sama dengan menanam tiga juta pohon atau tidak 
mengemudi sejauh 750 mil serta pengurangan 300,000 
ton dari emisi karbon selama periode yang sama.

Pada pencapaian langka ini, direktur manager 
CIAL VJ Kurian mengatakan, “Ketika kami telah 
menyadari bahwa tagihan energi berada pada level yang 

lebih tinggi, kami memikirkan peluang. Kemudian 
ide untuk memanfaatkan daya bersih muncul. Kami 
mengkonsumsi sekitar 48,000 unit (KWh) per hari 
jadi jika kami dapat menghasilkan jumlah yang sama, 
itu juga dengan ketat mengikuti model pembangunan 
yang bersih dan berkelanjutan dari pembangunan 
infrastruktur yang kami selalu ikuti, ini akan 
mengirimkan sebuah pesan pada dunia. Kini bandara 

ini telah menjadi bandara pertama di dunia 
yang secara menyeluruh mengoperasikan 
energi surya. Faktanya, kami sedang 
memproduksi beberapa megawatt energi 
eksra yang sedang dikontribusi ke jaringan 
listrik negara ini.”

Bantuan tangan

Bertujuan untuk menghasilkan tenaga listrik 
ekstra dari yang dibutuhkan, CIAL telah berencana 
untuk menjual unit listrik ke Pusat Tenaga Listrik 
Negara di Kerala (KSEB). Faktanya, Bandara Kochi kini 
telah menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh bandara lain 
di negara ini sebagaimana pabrik ini memiliki sebuah 
kapasitas untuk memproduksi 18 juta unit energi surya 
setiap tahun – energi yang sama untuk memberikan 
daya bagi 10,000 rumah selama satu tahun.

Inisiatif ini 
telah membantu 
menghemat lebih 

dari 550MT 
emisi karbon 

dioksida

Panel surya di Bandara Internasional Kochi
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INOVASI

Uni Kementrian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Ilmu Bumi, Dr Harsh Vardhan di CSIR-IIP

Dengan berinovasi dalam konversi plastik menjadi diesel bersih, 
ilmuan India mengambil langkah awal dalam mewujudkan mimpi 
Make in India Mr Narendra Modi

Ketika plastik berubah 
menjadi diesel

teks  |  Rajanya Bose

Berton-ton ember plastik, mug, topi pasta 
gigi dan bahan limbah lainnya diolah 
menggunakan mesin raksana yang, pada 
akhirnya, menghasilkan diesel tingkat 

terbersih. Para peneliti di Dewan Penelitian Ilmiah 
dan Industri – Institut Petroleum India (CSIR-

IIP), satu bagian dari CSIR telah mencapai sukses 
signifikan dalam mengurangi ketergantungan negara 
terhadap bahan bakar fosil dengan mengubah plastik 
menjadi diesel. Dan Rek Kereta Api India akan 
menggunakannya sebagai bahan bakar untuk kereta 
apinya segera.
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mencapai swasembada untuk memenuhi kebutuhan 
energi sendiri,” katanya. 

Teknologi bersih kini tersedia di AS, Jerman dan 
Jepang dan mampu memproduksi LPG sebagai produk 

sampingan. Terlepas dari ini, CSIR-IIP 
telah mengumumkan sebuah terobosan 
dalam bidang teknologi untuk membuat 
bahan bakar jet rendah karbon dari pabrik 
tahan kekeringan jatropha. Pabrik sedang 
disaksikan sebagai sebuah langkah besar 
ke depan dalam inisiatif Make in India 
Mr Narendra Modi yang bertujuan untuk 
mengubah negara ini menjadi pusat 
manufaktur global. Program ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan porsi manufaktur dalam 
produk domestik bruto negara dari 16 persen menjadi 
25 persen pada tahun 2022. Tujuan utama dari program 

Tujuan utama 
dari program ini 

adalah untuk 
memastikan 

pertumbuhan 
berkelanjutan di 

negara ini

Faktanya, Rel Kereta Api India berencana untuk 
mendirikan pabrik untuk memproduksi diesel untuk 
traksi mekanik dengan teknologi yang dipatenkan 
oleh para ilmuan CSIR-IIP di Dehdradun. Pada 
sebuah kunjungan ke CSIR-IPP, Uni 
Kementrian Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dan wakil presiden, CSIR, 
Dr Harsh Vardhan mengatakan bahwa 
pabrik ini akan mampu untuk mengubah 
satu ton plastik menjadi 850 liter 
diesel tingkat terbersih. “Rel Kereta 
Api menggunakan hampir 2.7 juta 
liter diesel setiap hari yang diperoleh 
melalui tawaran dari perusahaan negara 
pemasaran minyak dan pemain swasta. Pabrik, yang 
selain memproduksi energi bersih ini, akan menjadi 
langkah awal bagi Rel Kereta Api India untuk 



Diesel (850 ml)
+ LPG

Gasoline (700 ml)
+ LPG

Option 1

Option 2

Option 3

Petrochemicals (500 ml)
(Benzene, Tolune, Xylenes) + LPG

CH3

H3C CH3

1Kg waste 
(PE + PP)
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ini adalah untuk memastikan pertumbuhan 
berkelanjutan dimana ekspansi dari sektor 
manufaktur tidak pada biaya lingkungan.

Pabrik baru yang dibangun oleh Rel Kereta 
Api India ini bertujuan untuk pemanfaatan 
besar pada tiga hal: inovasi, sebagaimana 
inovasi menggunakan sebuah teknologi yang 
mana patennya akan dipegang oleh CSIR-
IPP, manufaktur dan keberlanjutan domestik 
untuk memproduksi diesel yang lebih bersih. 
Teknologi yang mengubah limbah plastik 
dari sebuah gangguan menjadi sebuah sumber 
daya energi dan kelangsungan penelitian dan 
inovasi menampilkan komitmen India untuk 
melawan perubahan iklim secara efektif. Selain 
itu, keputusan Pemerintah untuk mendukung 
inovasi energi bersih penting menjelang diskusi 
perubahan iklim internasional di Paris pada 
bulan Desember dan dalam memenuhi sasaran 
Mr Modi dalam mengisi 20 persen total energi 
pembangunan dari pembaharuan energi pada 
tahun 2022.
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Musium Sabut Internasional di Alappuzha, Kerala 
memperkenalkan para pengunjung tentang sabut dan 
penggunaannya dalam

Sabut: Serat 
revolusioner

teks  |  Prachi Bari



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

Pernahkan anda bertanya-tanya 
apa yang terjadi pada kulit 
kelapa? Jika tidak, makan 
sudah saatnya anda mulai 

merencanakan sebuah perjalanan 
ke Musium Sabut Internasional di 
Alappuzha di wilayah Kerala. Terletak 
di tengah-tengah perairan kota ini, 
jenis musium pertama kali di dunia ini 
memperkenalkan anda pada perjalanan 
sabut dari hanya menjadi sebuah bahan 
yang didapatkan diantara kulit keras 
dalam dan kulit luar dari buah kepala 
hingga digunakan untuk menciptakan 
tali, keset, kasur, ubin lantai dan karung.

Akhir-akhir ini, Pemerintah 
Pusat berencana untuk memberikan 
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peningkatan kepada sektor sabut dengan memberi 
sanksi kepada 1,000 waralaba untuk menjual 
produk sabut dan dengan memasarkannya melalui 
pameran antara India dan negara-negara asing. 
Dibawah Coir Udyami Yojana, Pemerintah telah 
menyelenggarakan pelatihan kepada kaula muda 
dan pengusaha untuk menambah produksi dan 
dengan demikian akan menarik generasi baru ke 
sektor ini.

Ide dalam mendirikan Musium Sabut 
Internasional ini disampaikan oleh Kepala Utama 
Sabut, Prof G Balachandran yang mengubahnya 
menjadi nyata pada tahun 2014. Musium ini 
menampilkan sejarah dari industri sabut, 
dimulai dari mendirikan pabrik sabut pertama, 
Darragh Smail & Company, hingga teknologi 
terbaru dikembangkan dalam industri sabut yang 
bertujuan dalam mewujudkan seluruh revolusi 
melalui “mekanisasi, modernisasi, diversifikasi dan 
komersialisasi. Ketika anda berjalan di komplek 
musium ini, musium ini memiliki lima aula utama 

Artefak yang 
ditampilkan

Musium ini menampilkan sejarah dari industri sabut
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yang memberi pencerahan kepada para pengunjung 
tentang sabut.

Sejarah Aula

Aula ini membawa anda ke zaman lampau dari James 
Darragh dan Henry Smail yang patungnya ditempatkan 
di sepanjang sebuah dinding yang menandakan pabrik 
sabut pertama yang dibangun oleh duo 
ini pada tahun 1959. Darragh datang ke 
Alleppey, pelabuhan utama dari wilayah 
tersebut dan memulai pabrik sabut 
pertama, Darragh Smail & Company, 
dengan Henry Smail. Para pengunjung 
juga dapat mengetahui bahwa tali yang 
dibuat menggunakan serat digunakan 
dalam zaman kuno dan navigator India 
yang berlayar melewati lautan ke Cina, 
Jawa, Malaya dan Teluk Arabia menggunakan sabut 
pada tali kapal mereka. Tidak banyak orang menyadari 
bahwa sebuah industri sabut di Inggris tercacat sebelum 
paruh kedua dari abad ke-19.

Ide dalam 
mendirikan 
musium ini 

disampaikan oleh 
Ketua Utama 
Sabut, Prof G 

Balachandran

Aula Perendaman

Metode tradisional dari perendaman alami yang 
dipraktekkan di India terdiri dari merendam kulit 
kelapa di air selama sekitar satu tahun. Aula ini 
menampilkan metode tradisional dari ektraksi serat 
dengan merendam kulit dan ekstraksi serat kelapa oleh 
wanita pedesaan.

 
Aula Pemintalan

Pemintalan dari serat sabut sebelumnya 
dilakukan menggunakan tangan atau 
charkhas (roda berputar). Aula ini 
menampilkan pemintalan tradisional serta 
satuan pemintalan yang dikenal dengan 
nama ratt. Versi terbaru dari ratt motor 
juga dipamerkan disini. 

 
Aula Mesin

Aula ini menampilkan seluruh peralatan yang 
digunakan untuk ekstraksi sabut dari kulit kelapa, 
yang diputar menjadi benang sabut dan ditenun 
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menjadi produk sabut. Pusat Institut 
Penelitian Sabut, Kalavoor dan  Pusat Institut 
Teknologi Sabut, pusat R&D Sabut, dengan 
sukses mengembangkan mesin-mesin yang 
berbeda yang meningkatkan hasil dengan 
upaya minimal.

 
Aula Rumah Kayu Sabut

Serat sabut, ketika diresapi dengan resin phenol 
formaldehyde, mengasilkan papan campuran 
yang dapat digunakan sebagai pengganti kayu 
ditampilkan disini. Produk ini lebih murah dari 
pada kayu lapis komersial, tahan api, tahan panas 
dan dapat digergaji dan dibor. Sebuah Rumah 
Kayu Sabut telah didirikan di musium ini yang 
memanfaatkan kegunaan dari panel komposit 
sabut dan telah dilengkapi dengan perabotan 
yang menggunakan papan komposit sabut. 



             Like 
MEA INDIA

             Follow 
@MEAINDIA 

                 Channel 
MEA INDIA
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Tampilan Produk

Berbagai jenis produk telah ditampilkan 
bersama dengan Kettuvallom tradisional yang 
menginformasikan potensi diversifikasi dan 
komersialisasi dari sabut.     

         
Teater

Sebuah film pendek membawa 
para pengunjung menempuh 
dunia sabut selama berabad-
abad dan memberikan 
informasi dalam penelitian dan 
pengembangan terbaru.

 
Toko Oleh-Oleh

Toko ini menampilkan sejumlah 
produk bagi para wisatawan yang 
mereka dapat bawa sebagai oleh-
oleh dari kunjungan mereka dari 
Musium Sabut ini.

Searah jarum jam dari kiri atas: Dekorasi inovatif yang dibuat menggunakan 
serat sabut; pemintalan dari serat sabut yang dilakukan dengan menggunakan 

tangan atau charkhas; metode tradisional dari ekstraksi serat dengan 
merendam kulit dan ekstraksi serat kelapa oleh wanita pedesaan
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Survei Arkeologi India (ASI) baru-baru ini menemukan salah satu 
pemukiman terbesar manusia di Zaman Sangam yang dikenal 
sejauh ini

Menggali masa 
lalu Madurai yang kaya

teks  |  Dhruv Bansal

Belanga tembikar merah dengan standnya ditemukan selama proses penggalian

Dusun kecil di Keezhadi di kabupaten 
Sivaganga dekat Madurai di 
wilayah Tamil Nadu baru-baru ini 
mendapat pengakuan internasional 

sebagaimana tempat ini menjadi sebuah 
situs bersejarah yang penting. Sejumlah parit 
berbentuk persegi digali oleh Survei Arkeologi 

India (ASI) untuk mengungkap apa yang para 
arkeolog percaya sebagai pemukiman manusia 
terbesar dari Zaman Sangam, yang tampaknya 
berasal dari abad ke-3 SM, hampir 2,500 tahun 
yang lalu.

Proyek penggalian ini dilakukan pada 
bulan Februari tahun ini dalam sebuah kebun 
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Searah jarum jam dari kiri: Cincin sumur tembikar; belanga yang 
dihiasi dengan akik dan objek tulang

pribadi dengan banyak pohon kelapa tinggi 
yang bergoyang. Segera, ini merupakan salah 
satu proyek ASI terbesar di wilayah tersebut. 
Berdasarkan para sejarawan, parit yang berbentuk 
persegi tersebut mungkin berasal dari zaman 
Pandya dari Zaman Sangam. Mengacu pada sebuah 
zaman kuno dari sejarah India Selatan, Zaman 
Sangam berkisar dari abad ke-3 SM hingga abad 
ke-4 M. Zaman ini mencakup seluruh wilayah 
berbahasa Tamil dari periode tersebut dengan 
Chola, Chera dan Pandya yang menjadi kerajaan 
dominan. Antik seperti gelas, mutiara, manik-
manik dan patung-patung yang dibuat dengan 
tembikar dan gerabah bersejarah seperti barang 
hitam dan merah ditemukan. Pemukiman yang 
tertata rapi ini terdiri dari dinding bata, sumur, 
kubah lumpur, tembikar, kerang, koin berkarat 
kuno, senjata dan peralatan yang dibuat dari tulang 
dan besi, seluruhnya terperangkap di lapisan tanah. 
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Atas: Sebuah pemandangan dari parit yang digali; Atas: Prasasti tembikar Tamil-Brahmi, patung tembikar, 
sebuah barang tembikar dengan simbol ikan, gelang yang terbuat dari tembikar
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Selama tahun 2013, departemen Arkeologi Wilayah 
Tamil Nadu melakukan penelitian selama setahun dan 
membersihkan hampir 293 kota di sepanjang Sungai 
Vaigai yang berasal dari Zaman Sangam. Penelitian ini 
mengambil tempat dalam sebuah area seluas 5 km dari 
sungai pada kedua tepi sungai tersebut. 
Penelitian ini dimulai dari kabupaten 
Theni, tempat asal Sungai Vaigai, dan 
berlanjut ke kabupaten Ramanathapuram 
dimana sungai ini berakhir. Kota yang 
digali berbeda ini dikategorikan sebagai 
tempat ibadah, pusat perdagangan, 
perumahan, lumbung dan pelabuhan. 

Penggalian terbaru di Keezhadi ini 
dilakukan pada dua lokasi berbeda di kebun tersebut. 
Kedua tempat ini menghasilkan barang-barang 
berbeda. Dalam mata peneliti, mereka mewakili 
sebuah hirarki sosial. Dua pemukiman yang lebih 
besar memiliki lebih banyak parit dan diyakini milik 
orang-orang kaya dan berpendidikan sebagaimana 
barang seperti perhiasan, batu permata, batu mulia dan 

lebih dari selusin prasasi Brahmi ditemukan. Struktur 
bata tampak lebih halus di wilayah ini. Bahkan barang 
tembikar memiliki nama Tamil khas Zaman Sangam 
seperti Thisan, Aadhan dan Udhiran dalam huruf 
Tamil Brahmi yang tertulis pada barang-barang ini. 
Berdasarkan arkeolog ahli K Amarnath Ramakrishna, 
dinasti Pandya telah mempertahankan kontak 
perdagangan dengan dunia Barat.

“Temuan dari pecahan belanga rolet membuktikan 
tempat ini berada sebelum 3 CE karena pembuatan 
gerabah seperti itu berhenti di Roma pada 1 CE karena 

beberapa alasan yang tidak diketahui. 
Pecahan belanga Arrentine membangun 
hubungan perdagangan dengan Roma,” 
katanya. Munculnya manik-manik 
dari bahan seperti batu akik, kuarsa 
dan karneli menegaskan bahwa dinasti 
ini memiliki hubungan perdagangan 
dengan Roma. Pemukiman yang lebih 
kecil memiliki banyak gambar pada 

tembikar dan senjatanya. Kebanyakan dari barang ini 
memiliki sebuah symbol ikan, yang sesuai cacatan, 
merepresentasikan sebuah klan. Tembikar merah dan 
hiram dan keramik dekoratif digunakan pada atap-atap. 
Proyek penggalian ini berlanjut sekitar Sembilan bulan 
dimana selama itu situs ini dibuka untuk umum dan 
para peneliti.

Barang tembikar 
memiliki nama 
Tamil Zaman 
Sangam pada 
huruf Tamil 

Brahmi

Atas: Mangkuk tembikar hitam dan merah dengan stand; 
Kiri: Sebuah dadu gading
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Istilah teater India sendiri merupakan sebuah 
artikulasi yang ambigu sebagaimana budaya 
teater di India tidak monolitik. Budaya 
teater di anak benua India telah khususnya 

berkembang di berbagai wilayah dan telah 
dilakukan dalam bahasa dan dialek lokal. Teater 
India mendapat dorongan lebih lanjut dengan 
perlindungan hukum kerajaan. 

“Beberapa tokoh pertunjukkan,” kata Kaustubh 
Naik yang saat ini mengambil dokter di Studi 
Pertunjukan di Sekolah Budaya & Ekspresi 
Kreatif, Universitas Ambedkar, New Delhi, “telah 
berpendapat bahwa teater berkembang dari 
ritual sebagaimana sebuah bentuk dari transmisi 
memori dan demikian asalnya bisa dihubungkan 
dengan pertunjukan ritual yang terjadi di berbagai 

Teater India tidak hanya sekedar penemuan satu hari. Teater India telah 
datang jauh hari dari drama bahasa Sanskerta dari Kalidasa, Shudraka 
dan Bhasa diantara banyak lainnya

Mengungkap
lembar dramatis

teks  |  Chandreyee Bhaumik



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

tempat di India.” Ia menambahkan bahwa budaya teater 
di India sebagian besar dipengaruhi oleh teater Inggris 
tidak hanya dengan gaya pertunjukan teater British 
tetapi juga tempat dimana teater ini dipertunjukan, 
naskah struktur narasi dan desain teknis dari ceritanya. 
Dalam konteks ini, teater Parsi yang terinspirasi 
dari teater Inggris di Bombay (kini 
Mumbai) merupakan sebuah bagian 
dari gerakan teater India. 

Pengaruh utama

Kemegahan dramatis dari permainan 
ini tidak kurang dari yang dulunya 
telah disaksikan di teater Yunani 
dan Elizabethan. Seiring denga 
zaman milenium pertama yang berakhir, drama 
Sanskerta menyaksikan sebuah akhir yang mulia. 
Adalah pada zaman pertengahan dimana sastra 
bahasa regional memperoleh momentum tetapi entah 
bagaimana maknanya hilang dalam terjemahannya 

dari halaman-halaman hingga panggungnya. 
Pengaruh klasik kuno tidak diciptakan disini. 
Bagaimanapun, teater merupakan hal yang ritualistik 
dan teater rakyat memperoleh kejayaannya. Terima 
kasih kepada Gerakan Bhakti yang lazim, drama 
religious menyaksikan berbagai inovasi. Dengan 

teater bahasa Sanskerta yang membentuk 
latar belakang, drama India dihidupkan 
kembali selama kekuasaan kolonial Inggris 
pada abad ke-18 dan ke-19. Paparan 
klasik konstan terhadap klasik Barat yang 
dramatis memberikan nafas segar bagi 
teater India.

Terjemahan dari klasik Barat, khususnya 
teater Shakespear, mulai mengasumsikan 

popularitas yang besar. Hanya pada saat ini budaya 
teater terlampaui dari kontur dari hiburan menjadi 
bidang sastra. Secara bertahap, lingkaran sastra ini 
mulai memberikan hal yang penting pada “drama” 
bersama dengan fiksi modern.   

Sebuah adegan dari pertunjukan, The Walking Path

Teater Parsi yang 
terinspirasi dari 

teater Inggris 
merupakan sebuah 

gerakan teater 
India
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Teater Parsi

Seiring berjalannnya waktu, teater kota 
baru yang sering dikenal dengan teater Parsi 
menjadi sangat populer. Genre ini percaya pada 
eksperimen dan melihat sebuah penggabungan 
sempurna dari opera, drama Naturalistik 
Barat dan elemen lokal. Musik menjadi sebuah 
bagian penting dari genre ini. Penekanannya 
dilakukan baik pada teater naturalistik atau 
overdramatik bukan pada teknik besar yang 
dilakukan sebelumnya.

Bentuk dari teater ini lebih dari sekedar 
mitologi dan cerita rakyat tetapi menyorot 
kehidupan kontemporer. Panggung 
dipersiapkan dalam interior ruangan, menggali 
tema-tema romantis dan humor. Segera, teater 
akan berubah menjadi professional di kota-kota 
seperti Delhi, Kolkata, Mumbai dan Chennai. 

Tema dan klasifikasi

Teater di India sebagian besar dikategorikan 
dalam basis bahasa dan wilayah dimana teater 
itu ditampilkan. Jadi di India, satu memiliki 
Marathi, Bengali, Hindi, Kannada, Gujarati, 
Sanskerta, Malayalam dan Manipuri sebagai 
sebuah cara dalam mengkategorikan teater. 
Beberapa ruangan perkotaan yang memiliki 
budaya teater multibahasa seperti Mumbai, 
Kolkata, Delhi dan Bengaluru dikategorikan 
dalam basis wilayah juga. Seseorang sering 
menggunakan unsur rakyat, klasik dan modern 
untuk mengkategorikan teater di India tetapi 
ini merupakan pendekatan kategorisasi 
paska Kemerdekaan. Terdapat kategori yang 
diartikulasikan lain seperti teater eksperimen, 
teater akar, teater kontemporer, teater avant-
garde dan teater dramatis yang digunakan 
dalam bidang diskursif dalam penelitian teater.

Membahas tentang berbagai kategori teater, 
Rasika, direktur, Asosiasi Being, mengatakan, 

Teater India sebagian besar dikategorikan pada basis bahasa dan wilayah
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“Kategori utama adalah lok dharma (teater rakyat) 
dan natya dharma (teater klasik). Saya menyebut 
teater rakyat sebagai teater massa dimana tidak 
adanya aturan acungan jempol. Ada ruang untuk 
mengomentari tentang masyarakat 
dalam sebuah cara menyindir. Teater 
klasik dikodifikasi. Ada sedikit ruang 
untuk perubahan.”

Merinci lebih lanjut tentang 
klasifikasi ini, ia menambahkan bahwa 
musik dan tarian masih merupakan 
bagian dari teater India. Di India, teater 
dikembangkan secara berbeda dalam 
wilayah berbeda. Di Maharashtra, Bengal, Assam 
dan Gujarat, kami menyaksikan keberadaan dari 
teater komersial tetapi di India secara keseluruhan, 
praktek teater seperti eksperimen, angker, 
komersial, modern dan neo modern dapat dilihat. 
Setiap zaman telah, dalam retrospeksi, memiliki 
tema-tema berbeda. Sementara tema-tema paska 

Kemerdekaan bersifat nasionalis, tema-tema ini 
berkonsentrasi pada pembangunan negara setelah 
India memperoleh Kemerdekaan. Quasar Thakore 
Padamsee, pendiri, Thespo dan direktur artistik 

dari QTP, menyatakan, “Tema-
tema sekarang ini mencerminkan 
perubahan populasi kaula muda. 
Tingkat perubahan ini tidak seperti 
yang dicerminkan pada zaman yang lain 
dalam krisis yang telah ada melalui karya 
seperti Geli Ekvees Varsha. Kebebasan 
berbicara menjadi sebuah tema utama 
diantara penulis naskah muda dan 

menyebarkan kepedulian dalam pengembangan 
menemukan cara mereka menjadi penulis naskah 
yang lebih baru.” 

Asosiasi Teater Politik India (IPTA)

Berbicara tentang teater, penyebutan IPTA 
merupakan hal yang wajib. Wilayah seperti Uttar 

Teater di India 
dikategorikan 

dalam basis 
bahasa dimana 

teater itu 
dipertunjukkan

Momen menyentuh yang ditangkap dari pertunjukan, The Walking Path
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Pradesh, Delhi, Maharashtra, Bengal, Punjab, Andhra 
Pradesh dan Kerala mengambil peran aktif dalam 
membawa sebuah perubahan sosial melalui teater. 
Tetapi, setelah Kemerdekaan, kegembiraan selanjutnya 
dari bentuk teater ini secara bertahap memudar. 
Seluloid mendapatkan kepentingan 
dan “teater amatur” menjadi terkenal 
di Delhi, Kolkata, Mumbai dan 
Chennai. Teater sekolah seperti Sekolah 
Nasional Drama dan Ranga Mandal 
dibangun. Dengan dukungan dari 
tingkat wilayah dan negara, talenta 
individu mendapatkan forum terbaik 
untuk berkembang. Penulis naskah 
internasional yang terkenal seperti Vijay Tendulkar, 
Badal Sircar, Girish Karnad dan banyak lainnya 
mengambil hal ini sendiri untuk menjaga semangat 
nyata dari teater benar-benar menyala. 

Apa selanjutnya?

Dengan meningkatnya proliferasi dari AV dan media 
digital di rumah kita, telah ada kekhawatiran jika teater 
akan mempu bertahan. Seperti yang direktur teater 
Atul Kumar katakan pada salah satu wawancaranya, 

“Apakah teater hampir mati?” adalah 
sebuah pertanyaan yang sangat 
mengena. Teater telah selalu menjadi 
sebuah bentuk seni yang terus berubah 
dan telah berubah seiiring berjalannya 
waktu. Terdapat beberapa bentuk teater 
populer seperti nautanki, bidesiya, tiatr 
yang dinikmati oleh banyak penonton 
yang berada di wilayah dimana teater 

tersebut dipertunjukkan. Bagi teater untuk menarik 
penontonnya kembali, teater harus menjadi lebih lokal 
dalam manifestasi dan membangun hubungan dekat 
dengan masyarakat dimana teater itu dipertontonkan.

Teater klasik mencakup bentuk tarian seperti Bharatnatyam. Teater 
ini memiliki sebuah format tetap dan menarasikan sejumlah cerita 

Cerita rakyat mencakup bentuk seperti yakshagana. Bentuk teater ini 
memiliki lebih banyak unsur kebebasan tetapi masih cukup bergaya 
dalam representasinya

Teater jalan mengacu pada bentuk seperti nautanki dan therukutoo. 
Biasanya dipertunjukkan untuk menawarkan kegembiraan kepada 
para penonton

Jenis teater di India

Teater telah selalu 
menjadi sebuah 

bentuk seni yang 
terus berubah dan 

telah berubah seiring 
berjalannya waktu

Teater di India telah selalu berubah seiring berjalannya waktu
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Manjakan teman dan tamu dengan resep-
resep lezat ini

Sebuah
suguhan buah

PUDING TRIFFLE

Waktu Persiapan 30 menit;  

Waktu Memasak 10 menit; 4 Porsi

Bahan-bahan

Sebuah kue sponge berukuran 23 cm (9”), tebal 4 cm 
(1-1/2”), 1 cangkir jelly stroberi, 2 cangkir saus custard 
vanilla (tersedia di pasaran), 1-1/2 cangkir jus jeruk, 2 
sdt sherry liquor (tambahan), 1-1/2 cangkir buah-buahan 
segar campur yang dipotong ukuran dadu, 1 cangkir 
krim kocok, 1 kiwi yang dikupas dan dicincang, 8-10 
stroberi dibelah dua, 8-10 anggur hitam dibelah dua

Cara membuat

Siapkan jelly dan saus custard menurut petunjuk dari 
paket masing-masing. Cincang kue sponge secara 
horizontal menjadi tiga bagian. Atur satu baris dari 
mangkuk kaca dengan sebuah lapisan dari kue sponge 

dan taburi dengan 
setengah cangkir jus 
jeruk dan sherry/ liquor 
secukupnya. Lapisi 
dengan sepertiga  
buah-buahan segar, 
sepertiga jelly dan 
sepertiga custard. 
Ulangi lapisan tersebut. 
Hias bagian atas 
dengan krim dan hiasi 
dengan kiwi, stroberi 
dan anggur.

ROTI PUDING KUKUS

Waktu persiapan 20 menit; 

Waktu memasak 20 menit; porsi 4

Bahan-bahan

2 roti putih cincang, 3 sdm kepala kering, 1-1/2 
cangkir susu yang dipanaskan, 3 telur, 1 kaleng 
susu kental manis, 1 sdt esens vanilla, 1 cangkir 
krim kocok untuk hiasan, 6 ceri merah untuk 
hiasan, kue kaleng bulat 21 cm (8”). 

Cara membuat

Tempatkan roti dan kelapa di sebuah mangkuk. 
Tambahkan susu dan rendam hingga 10 menit. 
Pindahkan ke sebuah campuran dan tambahkan 
telur, susu kental manis dan esens vanilla. Aduk 
hingga lima menit dengan kecepatan sedang. 
Tuangkan campuran ini ke kue kaleng. Tutup 
dengan kertas, tempatkan di sebuah panci besar 
berisi air mendidih dan kukus selama 20 menit. 
Angkat dan dinginkan. Balikkan ke piring dan 
dinginkan. Hiasi dengan krim dan cherri. Garnish 
with cream and cherries. 

Courtesy: Fabulous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, 
bagian dari seri buku yang diterbitkan oleh Asosiasi 

Pasangan (Kementrian) Luar Negeri, New Delhi
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Biryani yang legendaris ini lebih dari 
sebuah beras, daging dan mélange 
pernikahan sederhana dari jenis bumbu 

Kisah besar 
Biryani

teks  |  Madhulika Dash

Tidak ada yang berpindah dari satu makanan 
ke makanan yang lain selain biryani! Sebuah 
sebutan dari hidangan kerajaan ini dan anda 
akan langsung merasakan rasa dari beras 

bumbu aromatik yang enak dengan gigitan dari sepotong 
daging lezat yang dimasak dengan lambat dengan asap 
dari cengkeh memecah simfoni. Ini merupakan warisan 
dari hadiah Mughal yang mana kini India memiliki 
hampir 26 jenis yang berbeda yang tersebar di sepanjang 
jangkauan dan nafas India, masing-masing dengan 
identitas, rasa dan kisah yang unik.

Mungkin kuliner terbaik India diekspor ke dunia – 
termasuk Timur Tengah yang memberikan India 
pilaf – biryani tidak hanya merupakan sebuah masakan 
dengan patronase kerajaan tetapi dunia kuliner 
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Malam Arab dimana satu cerita berakhir dan cerita lain 
dimulai. Biryani Calcutta contohnya. Dikembangkan di 
dapur Wajid Ali Shah selama pengasingannya, Biryani 
Calcutta dikembangkan dari kunyit harum yakhni yang 
disajikan dalam Sajian Mistis. Dikatakan bahwa selama 
zaman pengasingannya, penerimaan daging Shah yang 
berkurang sehingga melayani porsi yang baik dari 
biryani, yang kembali pada waktunya adalah sebuah 
rasio dari tiga daging per sendok, menjadi semakin sulit. 
Untuk membuatnya terlihat lebih penuh, juru masak ini 
menambah sebuah telur rebus ke masakan dan bumbu 
ini untuk memberikannya sebuah rasa 
seperti daging. Wajid Ali sangat menyukai 
tambahan ini dan kemudian lahirlah biryani 
pertama. Tentunya, telur tersebut kemudian 
dilapisi dengan sebuah lapisan dari ayam dan 
digoreng dengan baik. 

Insiden yang lain dari bagaimana budaya 
yang mempengaruhi biryani adalah Kathal 
Biryani dari Mathur Kayasthas, warga pra-
Mughal dari Delhi Tua. Sejarah mengatakan 
bahwa tahiri pertama, yang dikembangkan menjadi Sabz 
Biryani, pertama kali diciptakan untuk memberi makan 
masyarakat bersama dengan inovasi lain seperti Dal Ki 
Kaleji dan Dal Ka Keema dimana lentil digunakan untuk 
menciptakan kembali rasa daging. Favorit dari Begum 
Qudisa Bhopal, Gosht Biryani dengan bumbu sedang 
dikatakan terinspirasi oleh Moradabadi Biryani yang 
menggunakan yakhni (kaldu daging) untuk memberi rasa 
nasi. Antropologis sering mengatakan Lucknow Dum 
Biryani yang terkenal terinspirasi oleh gaya pembuatan 

dari Mappila Biryani dimana daging dan nasi dimasak 
secara terpisah dengan menggunakan sebuah parda (tirai) 
sebelum akhirnya di lapisi dan disuguhkan kepada para 
pekerja yang membangun Bara Imambara. Disinilah 
Nawab Asaf-ud-Daula menemukan gaya memasak 
dum yang kini terkenal yang pada akhirnya membuat 
Lucknow Biryani terkenal. 

Sementara sebagian besar orang percaya bahwa orang 
Mughal harus berterima kasih pada inovasi ini, biryani, 
begitu tampaknya, pertama kali tiba di bibir pantai kita 
dengan orang Arab di Kerala beberapa tahun sebelum 

orang Mughal membuat India menjadi rumah 
mereka. Biryani pertama kali disebutkan di 
2AD sebagai sebuah masakan nasi wangi yang 
disebut dengan Oon Soru di sastra Tamil dan 
dengan dekat cocok dengan deskripsi dari 
kreasi Mumtaz Mahal pada akhir tahun 1600 
secara sempurna. Biryani, muncul dari kata 
bahasa Persian birian yang berarti “digoreng 
sebelum dimasak” secara tradisional dimasak 
dengan melempar beras di ghee hingga 

lempuk, sebelum merebusnya ke al dente dan kemudian 
melapisinya dengan daging yang dimasak/ digoreng secara 
terpisah dan memberikannya penyelesaian dengan mawar 
dan kunyit. Ini juga bagaimana Oon Soru dibuat meskipun 
butir beras dibentuk seperti mutiara dengan tambahan 
bumbu seperti kunyit, ketumbar, merica dan daun salam 
ditambahkan. Menariknya, Biryani Mughal ini disebut 
pilaf dalam waktu yang lama.

Faktanya, Ain-e-Akbari, yang memiliki sebuah 
segmen teratur dalam kisah masakan kerajaan, tidak 

Biryani mungkin 
pertama kalli 

muncul di bibir 
pantai India 

dengan orang-
orang Arab di 

Kerala

Biryani pertama kali mendapat sebutan di 2AD 
sebagai masakan nasi wangi yang disebut Oon 

Soru dalam sastra Tamil 



FLAVOURS OF BIRYANI
Biryani could easily fit the description of a national dish, given that 

every state has its own variant with a history to go with

GULEZAR BIRYANI  
(HIMACHAL PRADESH)
A brilliant creation from Jahangir’s royal 
kitchen, it was an ode to Mehrunissa who 
loved flowers. Gulezar Biryani was the 
recreation of the Valley of Flowers on the 
plate and slightly sweet in taste

SHIKAMPURI  
PILAF (PUNJAB)
The gem from the House of 
Patiala, the Shikampuri Pilaf is 
characterised by its succulent, 
dry fruit stuffed breast pieces 

QUBOOLI (DELHI)
Popular among the old settlers of 
Delhi, Qubooli was refined during 
Aurangzeb’srule. A staunch vegetarian, 
Aurangzeb preferred biryani made with 
rice, Bengal gram, dried apricot, basil, 
almond and pukki style curd  

KAMPURI BIRYANI 
(ASSAM)
Originating from the town of 
Kampur, this variant is cooked 
like pilaf where the meat is 
first cooked with peas, carrot, 
wild mushroom and other 
vegetables and then rice is 
mixed into this potpourri with 
cardamom and nutmeg

MEMONI BIRYANI 
(GUJARAT)
Similar to Sindhi Biryani, 
the  Memoni Biryani is 
usually prepared with lamb 
and less food colouring and 
uses tomatoes to lend it 
extra tanginess. A House of 
Kathiawar speciality 

CALCUTTA BIRYANI 
(WEST BENGAL)

Developed under Nawab Wajid 
Ali Shah during his exile, this 

variant is recognised for its 
subtle use of spices  and the 

quintessential presence of egg. 
It also uses a combination of 

nutmeg, saffron and kewra to 
give it its signature aroma  

BOMBAY BIRYANI 
(MAHARASHTRA)
What makes this biryani 
unique, the use of potatoes 
and the Ottoman pilaf-style of 
cooking which leaves the rice 
slightly sticky and moist

HYDERABADI BIRYANI 
(TELANGANA)
The best example of blending Mughlai 
and Andhra culinary style, the 
Hyderabadi Biryani is known for its 
unique blend of spice and the use of 
kachcha gosht. The vegetarian version 
here is called tahari

KASHMIRI BIRYANI
Characterised by its no onion, no 
garlic use, the Kashmiri Biryani is 
perhaps the brightest gem of the 
Kashmiri Hindu cuisine that finds 

a common resemblance to the 
biryani that arrived with Taimur

LUCKNOWI BIRYANI (UTTAR PRADESH)
Based on the Persian style of cooking, the Lucknowi 
Biryani is considered to be the original Dum  
Pukht-style, subtly spiced and ittar using biryani 
where the meat and rice is kept al dente 

N O V E M B E R - D E S E M B E R  2 0 1 5  n  8 5   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N



KULINER

n  8 6   n  N O V E M B E R - D E S E M B E R  2 0 1 5IND IA  P E R S P E C T I V E S

membuat perbedaan antara biryani dan pilaf 
yang datang dari Kerajaan Ottoman. Raja 
Darius sering dikatakan telah menciptakan pilaf 
masa modern seperti yang kita ketahui dengan 
menggunakan wangi-wangian seperti mawar, 
buah pala, kapulaga dan kayu manis yang pada 
akhirnya menjadi kerangka bagi biryani. Kisah 
rakyat mengatakan bahwa bahkan Mumtaz Mahal 
menggunakan sebuah sebuah gaya yang sama 
bersama dengan daging yang teknik oles daging 
yang digunakan dalam kebab untuk menjaga 
biryani dari kelembaban sehingga masakan ini 
tidak membutuhnya tambahan apapun. 

Meskipun sejarawan wisata terkenal Al-
Biruni, dalam perjalanannya, menyebutkan 
masakan seperi biryani yang ada di India dibuat 
dan dinikmati oleh banyak raja sebelum orang 
Mughal mempopulerkan masakan ini disini dengan 
membuatnya menjadi inti bagi militer.

Jadi seseorang bisa menyimpulkan bahwa Mopla 
Kozhi Biryani atau Thalassery Biryani merupakan 
anggota tertua dari buku besar biryani? Antropologis 
percaya bahwa ini bisa terjadi, memberikan jalan 
bagi Mappila Biryani yang dimasak menggunakan 
penggunaan dum, sebuah seni yang ada sebelum 
orang Mughal mempopulerkannya dan beras 
butir kecil yang disebut dengan jeerakashala yang 
memberikan masakan ini aromanya. Bagaimanapun 
sejarawan masakan menggolongkan kelahiran 
biryani antara pertengahan abad 1500 dan 
pertengahan abad 1600.

Ada beberapa orang yang percaya bahwa 
masakan ini merupakan pilaf yang berubah menjadi 
biryani dan nama yang diari permaisuri Noor 
Hahan sarankan ini diberikan untuk membedakan 
makanan vegetarian dari makanan non vegetarian. 
Selama zaman itu, biryani sering dihiasi dengan 
bawang goreng dan mint sementara pilaf secara 
umum muncul dengan wangi-wangian mawar 
atau delima. Penggunaan dari ittar (parfulm) 
diperkenalkan oleh ratu untuk menutupi aroma 
daging sehingga para bangsawan Hindu dapat 
makan bersama dengan raja. 

Kiri: Nawab Tarkari Biryani dan 
bawah: Ayam Dum Ki Biryani 
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Bahan-bahan      
1 kg ayam
750 g nasi Basmati
250 ml minyak atau ghee
200 g bawang cincang tipis
6 g cabai hijau
100 g tomato cincang halus
50 g pasta jahe-bawang
2 g bubuk kunyit
5 g bubuk cabai
4 g bubuk ketumbar
75 g daun ketumbar
50 g daun mint cincang
Garam secukupnya

Untuk bumbu  
bubuk biryani
2 g tangkai kayu manis
2 g biji adas
3 g kalpaasi/ bunga batu hitam
2 g biji jintan
2 g suing
2 g kapulaga
2 g kapulaga hitam
 

Cara membuat
•	 Cuci beras di air hingga bersih, ambil 

seluruh bumbu dalam sebuah campuran 
dan beri bubuk dengan kasar. Atur 
campuran ini kesamping.

•	 Panaskan minyak atau ghee di sebuah 
lagan. Tambahkan bawang dan cabai 
hijau. Tumis hingga menguning.

•	 Tambahkan tomat dan aduk rata. Tambahkan 
pasta jahe-bawang. Tumis sebentar.

•	 Tambahkan garam, kunyit, cabai dan 
bubuk ketumbar. Aduk selama 30 detik.

•	 Tambahkan campuran ini sisihkan dan 
aduk merata.

•	 Tambahkan ayam dan aduk rata. Masak 
dalam didihan selama 15 menit. Setelah 
didihan berkurang, tambahkan nasi dan 
aduk merata.

•	 Tambahkan 4-1/2 cangkir air, didihkan, 
biarkan mendidih dan masak untuk 
sebentar. Kemudian didihkan selama 
lima menit. Matikan panas dan haluskan 
dengan garpu.

•	 Sajikan dengan mentimun raita. 

THALAPAKATTU KOZHI BIRYANI

Biryani Hyderabad diciptakan setelah Aurangzeb 
menunjuk Niza-ul-Mulk sebagai penguasa baru 
dari Hyderabad. Ini merupakan Kacchi Biryani yang 
disempurnakan dan masakan ini membawa kepada 
hampir 50 kreasi resep biryani yang dapat dibuat 
dengan ikan, udang, puyuh dan daging rusa. Atau 
Kalyani Biryani, sebuah warisan dari 
Kalyani Nawabs dari Bidar (Karnataka), 
yang mempopulerkan penggunaan dari 
daging sapi dan rasa tomat dhaniya di 
biryani. Peshawari Biryani, di sisi lain, 
memamerkan penggunaan dari kacang 
merah dan putih, Kabuli chana, gram 
hitam, kacang hijau dengan kacang mete, 
almond, air mawar dan kunyit untuk 
menambah kepadatan yang kaya dari rasa.

Meskipun seni dari meminjam biryani sebuah garis 
keturunan kerajaan merupakan courtesy dari nawab, 
beberapa dari inovasi terbaik dari masakan Arab ini datang 
dari selatan, baik itu Ambur Biryani yang dipersiapkan 
dengan nasi Seeraga Samba, sebuah jenis dari Tamil 
Nadu tradisional yang mirip dengan nasi Arborio dan 
meminjamkan sebuah kekayaan jenis risotto ke masakan 

ini atau Kari Dindigul Biryani dimana kari ini digunakan 
untuk memberi rasa nasi sebelum daging ditambahkan. 
Adalah Calicut Biryani, sebuah masakan favorit dari 
Tipu Sultan, yang memperkenalkan seni dari menyajikan 
biryani dengan acar rendaman cuka dan papad yang 
digoreng dengan minyak kelapa, yang diikuti dengan 

Bohri Biryani yang kaya tomat yang disajikan 
dengan dadih penyek dan garam batu.

Tidak heran jika pendeta Portugis Fra 
Sebastian Manrique, ketika mengunjungi 
kerajaan India, mengatakan, “Biryani 
adalah sebuah kuliner 
penyama yang hebat. 
Orang kaya, orang 
terkenal, bangsawan 
kerajaan dan orang 

biasa menyukainya namun tidak 
disajikan untuk tamu.” Sedikit 
yang Manrique tahu 100 tahun 
kemudian, ini tetap menjadi 
masakan kerajaan yang akan 
disukai oleh seluruh orang dan 
disajikan untuk semua orang!

Kalyani Biryani 
mempopulerkan 

penggunaan 
dari daging sapi 
kubus dan rasa 
tomat dhaniya 

di biryani
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Anak laki-laki Delhi ini pasti telah tumbuh menjadi 
seorang pria yang mampu mengarahkan jalan kriket 
India ke arah jalur kemenangan

Pahlawan
teks  |  Ameya Dusane 

Virat Kohli pertama kali membuat 
kehadirannya terasa di panggung raksasa 
kriket ketika kapten India ini memimpin 
Piala Dunia U-19 pada tahun 2008. Di 

bawah kepemimpinan cerdiknya, 75-ball 100 melawan 
India Barat dalam pertandingan Grup 
dan seluruh skor 43 yang penting 
di semifinal melawan New Zealand 
membawa India mencapai final dengan 
Afrika Selatan juga.

Tekad yang tercermin di mata anak 
laki-laki itu adalah masih banyak 
dorongan kuat dari pria tersebut bahkan 
hingga saat ini. Sudah tujuh tahun 

sejak kejadian itu, dikendalikan oleh anak Delhi ini, 
mengangkat Piala Dunia U-19 di Kuala Lumpur. 
Banyak yang telah berubah sejak saat itu.

Virat pada saat ini telah menjadi wajah bintang dari 
kriket India dengan beberapa catatan dan kemenangan, 

sifat kepemimpinan dari kapten tim 
Test ini juga menjadi hal positif yang 
lain dalam pencapaian itu. Tetapi apa 
yang masih selalu segar darinya adalah 
kehausannya akan kemenangan, tekad 
untuk mencapai tujuannya dan keinginan 
untuk mewujudkan mimpinya.

Perjalanan menuju kesana telah dilalui 
bersama harapan palsu yang tampaknya 

Apa yang 
membuat Virat 

setingkat di 
atas yang lain 
dalam hal ini 

adalah teknik dan 
temperamennya
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Catatan dan statistic Virat
•	 Century tercepat (52 ball) oleh seorang pemukul India pada ODI
•	 Pemain kriket tercepat yang meraih 1000 lari di ODI
•	 Pemain kriket tercepat yang meraih 3000 lari di ODI
•	 Pemain kriket tercepat yang meraih 4000 lari di ODI
•	 Pemain kriket tercepat yang meraih 5000 lari di ODI
•	 Pemain kriket tercepat yang meraih 6000 lari di ODI
•	 Pemain kriket tercepat India yang meraih 10 century di ODI dan tercepat 

kedua secara keseluruhan di bawah Hashim Amla.
•	 Pemain kriket  tercepat India yang meraih 15 century di ODI dan kedua 

tercepat secara keseluruhan di bawah Hashim Amla
•	 Pemain kriket tercepat yang meraih 20 century di ODI dan kedua tercepat 

secara keseluruhan di bawah Hashim Amla
•	 Pemukul ketiga yang mencetak 4 skor hundred bagi tim Test dalam 

sebuah pertandingan di Australia
•	 Telah mencetak lebih banyak lari dari pemukul-pemukul India yang 

datang ke Australia. Ketika ia mencapai 121, ia melewati rekor Dravid yang 
mencapai 619 lari, yang dicetak selama tur 2003/2004

•	 Kini telah menyamai Sunil Gavaskar untuk hundred yang lebih banyak 
dalam satu pertandingan. Gavaskar telah mencetak empat hundred, ia 
dalam karirnya, melawan India Barat.

•	 1000 lari tercepat di T20I 

muncul di setiap langkah, seperti perbandingan dengan 
Sachin Tendulkar dan akibatnya mengundang harapan 
yang besar. Virat yang agresif sekaligus pintar ini, 
bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh dengan seluruh 
perhatian dan fokus tersebut, ia hanya berfokus dalam 
memupuk perjalanan demi perjalanan, abad demi abad 
dan kemenangan demi kemenangan. Hasil dari kesabaran, 
keberanian dan konsentrasinya adalah seorang pemain 
kriket yang tidak hanya ditakuti oleh para lawan tetapi juga 
idola yang menginspirasi pemain kriket muda lainnya.

Apa yang membuat Virat berada selangkah dari yang 
lain dalam hal ini adalah teknik dan temperamennya. 
Memberikannya kondisi yang paling cocok dan keahlian 
magisnya untuk menemukan celah akan menghasilkan 
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kejadian dimana bowler dipukul melewati batas tali. 
Sebagai tambahan untuk itu, kemampuan ini mampu 
mempercepat giliran sesukanya dengan tembakan 
kerasnya dan anda akan mendapatkan apa mimpi 
dari seorang pemukul itu. Refleknya yang sempurna 
sekaligus tangkas dan sesekali terdapat bowling dan 
wicket kemudian hanya merupakan bonus.

Meskipun Virat mungkin tidak 
diberkati dengan talenta alami seperti 
Sunil Gavaskar dan Sachin Tendulkar 
yang mana negara penggila kriket ini 
dapat banggakan, pencapaian yang 

ia tempuh untuk 
meraih sejauh ini 
pantas mendapatkan 
tepuk tangan. Banyak 
orang akan setuju 
bahwa ia tidak memiliki bakat 
dengan waktu yang tepat juga 
ia tidak seatletis yang lain. Yang 
terbaik yang bisa ia lakukan adalah 
menetapkan targetnya dan berusaha 
menyempurnakan tekniknya dengan 
banyak bersabar.

Ia baru-baru ini menyamakan rekor Greg Chappell 
dalam mencetak skor twin century dalam debutnya 
sebagai kapten tim Test di tur India ke Sri Lanka; 
sebuah refleksi nyata dari ketinggan yang anda dapat 
capai dengan sebuah pendekatan yang terfokus.

Sebagaimana legenda NBA Michael Jordan katakan, 
“Saya melakukan kesalahan dalam 9,000 tembakan 

dalam karir saya. Saya kalah hampir dalam 
300 pertandingan, saya dipercaya untuk 
mengambil tembakan kemenangan dan 
gagal. Saya sudah berulang kali gagal di 
hidup saya. Dan itu mengapa saya sukses.” 

Hal yang sama terjadi pada Virat. 
Kehausannya untuk membuat 
dirinya lebih baik adalah seperti ia 
yang tidak hanya berusaha untuk 
menyempurnakan keahlian pukulannya 

tetapi memberikan waktu yang sama untuk 
meningkatkan keahlian bowling dan ketangkasannya 
juga. Dan, ketika anda mulai menyadari fakta bahwa 
ia baru berumur 26 tahun, anda hanya dapat merasa 
kagum pada keajaiban dan catatan yang ia siap 
tulis dalam namanya, membuat India bangga dan 
menginspirasi banyak orang di waktu yang sama.

Ia baru-baru ini 
menyamai rekor 
dalam mencetak 

skor twin centuries 
Greg Chappell pada 

debutnya sebagai 
kapten di tim Test

Searah jarum jam dari kiri: Virat Kohli yang menerima Penghargaan Arjuna dari Presiden India Dr Pranab Mukherjee; Sang kapten tim Test 
setelah mencetak skor sebuah century dan Kohli berpose untuk sebuah foto bersama petenis bintang Roger Federer
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