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PM Modi diberikan 
penghargaan lingkungan 
tertinggi PBB ‘Champions 
of the Earth Award’. 
Bandara Internasional 
Cochin bertenaga surya 
memenangkan 
penghargaan lingkungan 
PBB. 
Pengadilan India 
menjunjung tinggi legalitas 
database biometrik terbesar 
di dunia. 
Aturan pengadilan India 
Kuil Sabarimala harus 
mengijinkan semua 
perempuan masuk. 
India berhasil menguji 
kebakaran asli di luar 
jangkauan visual rudal 
udara-ke-udara. 
Pengacara India berusia 23 
tahun ditunjuk sebagai 
Duta Perdamaian Global 
termuda. 

BUDAYA & KULINER
18 Tempat indah di India untuk dikunjungi di 

bulan Oktober  (Bagian 1) 

WISATA KE INDIA

KEGIATAN KEDUTAAN

Embassy of India 
Jakarta

24 - 30 September 2018

DOMBA GORENG INDIA



2

Cochin International Airport Limited (CIAL), bandara bertenaga surya pertama di dunia, telah 

memenangkan penghargaan lingkungan PBB untuk Visi Wirausaha. Bandara Greenfield 

pertama yang dibangun di bawah kemitraan pemerintah swasta mendapat penghargaan karena 

menggunakan energi berkelanjutan. 

Bandara Kochi adalah bandara terbesar dan tersibuk di Kerala, dan bandara tersibuk keempat di 

India dalam hal lalu lintas internasional. Banyak penumpang internasionalnya berasal dari 

negara-negara Teluk. Sekitar 10 juta orang melewati bandara Kochi tahun lalu. Dari jumlah 

tersebut, 5,5 juta adalah penumpang internasional. 

Sumber-Business Today 

BANDARA INTERNASIONAL COCHIN BERTENAGA SURYA 
MEMENANGKAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN PBB

PM MODI DIBERIKAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN TERTINGGI 
PBB ‘CHAMPIONS OF THE EARTH AWARD’

Perdana Menteri Narendra Modi telah dianugerahi penghargaan lingkungan tertinggi PBB 

untuk kepemimpinannya pada Aliansi Tenaga Surya Internasional dan berjanji untuk 

menghapuskan penggunaan plastik sekali pakai di India pada 2022. Presiden Prancis Emmanuel 

Macron dan PM Modi telah diakui bersama dalam Kebijakan Kepemimpinan kategori untuk 

karya perintis mereka dalam memperjuangkan Aliansi Tenaga Surya Internasional dan 

mempromosikan area baru dari tingkat kerjasama pada tindakan lingkungan, termasuk karya 

Macron tentang Pakta Global untuk Lingkungan dan sumpah PM Modi untuk menghilangkan 

semua plastik sekali pakai di India pada tahun 2022. 
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Mahkamah Agung India telah menegakkan legalitas sistem Aadhaar pemerintah, database 

biometrik terbesar di dunia yang berisi informasi pribadi lebih dari satu miliar orang India. Lima 

hakim konstitusi pengadilan kepala yang dipimpin oleh Hakim Agung Dipak Misra mengatakan 

Aadhaar dimaksudkan untuk membantu manfaat menjangkau bagian masyarakat yang 

terpinggirkan dan mempertimbangkan martabat orang-orang tidak hanya dari pribadi tetapi juga 

dari sudut pandang masyarakat. Pengadilan tinggi mengatakan Aadhaar melayani kepentingan 

publik yang jauh lebih besar dan Aadhaar berarti unik dan lebih baik menjadi unik daripada 

menjadi yang terbaik. 

Sumber-Business Standard 

PENGADILAN INDIA MENJUNJUNG TINGGI LEGALITAS DATABASE 
BIOMETRIK TERBESAR DI DUNIA
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INDIA BERHASIL MENGUJI KEBAKARAN ASLI DI LUAR JANGKAUAN 
VISUAL RUDAL UDARA-KE-UDARA

Angkatan Udara India (IAF) telah berhasil melakukan uji coba pra-induksi Astra yang dirancang 

dan dikembangkan secara mandiri di luar jangkauan visual rudal udara-ke-udara (BVRAAM). 

Dengan kecepatan Mach 4.5, jangkauan maksimum rudal ketika ditembakkan dari ketinggian 

15.000 meter adalah sekitar 110 kilometer, yang berkurang menjadi sekitar 44 kilometer ketika 

diluncurkan pada ketinggian 8.000 meter. Dilengkapi dengan hulu ledak pra-terfragmentasi 

tinggi ledakan, rudal menggunakan sistem bimbingan inersia dengan pencari radar aktif dengan 

jangkauan homing 25 kilometer. 

Sumber- Diplomat 

PENGACARA INDIA BERUSIA 23 TAHUN DITUNJUK SEBAGAI DUTA 
PERDAMAIAN GLOBAL TERMUDA

Pengacara India berusia 23 tahun Aditya Manubarwala ditunjuk sebagai Duta Besar Perdamaian 

Global untuk India (2018-2019) oleh Pusat Studi Perdamaian Sri Lanka (berafiliasi dengan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa). Upacara penghargaan berlangsung di Sri Lanka pada 18 September 

2018 di Kolombo. Ia dianugerahi hal yang sama oleh juru kampanye hak asasi manusia terkenal 

dunia & Bosnian Peace Ambassador Velma Saric di hadapan calon presiden Meksiko, runner-up 

Maria Tizando. 

Sumber-Kathmandu Tribune 
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ATURAN PENGADILAN INDIA KUIL SABARIMALA HARUS 
MENGIJINKAN SEMUA PEREMPUAN MASUK

Pengadilan tinggi India mencabut larangan terhadap wanita memasuki kuil setelah pertempuran 

hukum 20 tahun, yang menyatakan bahwa patriarki tidak dapat diizinkan untuk mendapatkan 

kepercayaan. Keputusan itu adalah yang terbaru oleh Mahkamah Agung dalam beberapa pekan 

terakhir untuk mencerminkan pandangan yang lebih liberal dalam masyarakat 1,25 miliar orang 

yang sebagian besar konservatif dan tradisional. 

Sumber-AFP 



4

KEGIATAN KEDUTAAN

:  indianembassyjakarta.com 
:  IndiaInIndonesia 

:  IndianEmbJkt 
:  IndianEmbJkt

Duta Besar bertemu dengan Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro, 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebelum 
keberangkatannya ke India untuk menghadiri Konvensi Sanitasi 
Internasional Mahatma Gandhi (MGISC) di New Delhi dari 29 
September hingga 2 Oktober 2018



5

KUIS BHARAT KO JANIYE  2018-19 / KUIS KNOW INDIA  2018-19

:  indianembassyjakarta.com 
:  IndiaInIndonesia 

:  IndianEmbJkt 
:  IndianEmbJkt



6

 

porsi: 4-6 
waktu memasak: 30 menit 
total waktu: 30 menit 
 
Kandungan domba goreng india: 
 
• 2 cangkir (360g) bawang yang diiris 
tipis 
• 3 sendok makan minyak sayur 
• 1 sendok teh bawang putih cincang 
• 1 sendok teh jahe cincang 
• 1 sendok teh cabai hijau cincang 
(serrano, Thai, atau jalapeño) 
• 3 sendok teh bubuk ketumbar 
• 1/2 sendok teh jinten tanah 
• 1/4 sdt cabai merah (cabe rawit) 
• 1/2 sendok teh lada hitam 
• 1/16 sendok teh kunyit tanah 
• 1/16 sendok teh bubuk kayu manis 
• 1/16 sendok teh cengkeh tanah 
• 2 sendok makan air 
• 2 kg (900g) potong dadu kaki 
domba yang dipangkas dari lemak 
(sekitar 4 cangkir (3/4 inci) kubus) 
• 1 sendok teh garam 
• 1/2 sendok teh jus lemon segar 

KAMBING GORENG INDIA
CITA RASA INDIA

Cara Membuat domba goreng india: 
 
Dalam wajan antilengket besar di atas api sedang-tinggi, 
goreng bawang dalam minyak sampai ujung-ujungnya 
kecokelatan. Tambahkan bawang putih, jahe, dan cabai hijau 
dan aduk selama 1 menit. 
 
Campurkan bumbu halus dengan air untuk membentuk 
pasta; tambahkan ke campuran bawang. Aduk sebentar 
sampai rempah-rempah mengeluarkan aroma. 
 
Tambahkan daging domba dan garam dan goreng dengan 
api sedang, aduk terus-menerus, daging domba dimasak 
hingga matang, 10 hingga 15 menit. cicipi apakah perlu 
ditambahkan garam. 
 
Aduk dengan jus lemon dan angkat dari api. 
 
Tumis domba sederhana ini adalah masakan Kerala. 
makanan ini adalah makanan ringan yang cocok ketika 
dipasangkan dengan puri (roti goreng India) atau rava 
dosa (crepes India), atau menyajikannya dengan chutney 
dal, bayam, dan nasi untuk makanan lengkap. 
 
Sumber: epicurious 
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 18 TEMPAT INDAH DI INDIA UNTUK DIKUNJUNGI DI 

BULAN OKTOBER  (BAGIAN 1) 
1. Jammu dan Kashmir: Rasakan semburan warna musim gugur ini 

2. Bir Billing, Himachal: Menyelam dalam hiruk-pikuk 

Aamir Khusro hanya menggambarkan tempat yang menyanyikan pengetahuan tentang keindahan dan

merendahkan surga itu sendiri jika memang ada. Salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi di India pada

bulan Oktober, Jammu & Kashmir merupakan semua spektrum alam. Baik itu Leh-kota gurun tertinggi di

Himalaya atau sungai Jhelum penuh yang berasal dari kaki Pir Panjal, Kashmir yang jelas merupakan

surga. 

Tarik napas, buang nafas; saksikan matahari terbenam di

balik cakrawala dan nikmati tanpa gravitasi. Ini adalah

beberapa pengalaman ketika Anda pergi paralayang di Bir-

Billing - sebuah desa off-beat di Himachal, yang juga

merupakan tempat terbaik untuk dikunjungi di India pada

bulan Oktober 2018 bersama keluarga. 

 

Di sini, pergilah untuk beberapa perjalanan, berjalan-jalan

di desa seminomadic di dekatnya, dan nikmati

kedahsyatannya. Bir-Billing memungkinkan Anda untuk

mencapai ketinggian dan menyingkap banyak harta yang

belum dijelajahi yang terletak jauh di dalam desa kuno ini. 
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 3. Lahaul & Spiti, Himachal: Lembah kehidupan dan keindahan 

Fakta bahwa Anda hanya dapat melakukan perjalanan ke Lahaul & Spiti sebelum awal musim dingin membuat

mereka menjadi tempat terbaik untuk melakukan perjalanan di bulan Oktober di India. Nikmati beragam flora

dan fauna yang ditemukan di Taman Nasional Pin Valley, lihat pemandangan galaksi Bimasakti yang terletak

di bawah bintang, dan ambil tantangan untuk menyelesaikan Trek Spiti semua di Lahaul & Spiti. Karena tidak

ada yang seindah keindahan alam ini. 


