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Pravasi Bhartiya Divas ke-15 akan diadakan di Varanasi pada Januari 2019. Para diaspora India yang 

menghadiri acara akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam 'Kumbh Snan' dan 

menghadiri parade Hari Republik. Pengumuman ini dibuat oleh Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj dan 

Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath bersama-sama meluncurkan situs web khusus untuk 

acara tersebut dari 21-23 Januari. EAM juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Mauritian Pravind 

Jugnauth akan menjadi tamu utama untuk acara utama 22 Januari Sementara pemimpin Norwegia 

Himanshu Gulati dan anggota parlemen Selandia Baru Charanjit Singh Bakshi akan menjadi tamu 

istimewa di acara PBD yang akan diselenggarakan pada 21 Januari. 

Sumber - Express News Service 

PRAVASI BHARTIYA DIVAS KE-15 AKAN DIADAKAN DI VARANSI, 
SITUS WEB DILUNCURKAN

BULETIN BERITA MINGGUAN HINDI DARI UNITED NATIONS TELAH 
DIMULAI: SUSHMA SWARAJ

Sebuah buletin berita mingguan Hindi  dari platform PBB telah mulai disiarkan sebagai bagian dari 

proyek percontohan, Menteri Urusan Luar Negeri Sushma Swaraj mengumumkan, menekankan bahwa 

pemerintah juga membuat upaya untuk menjadikan bahasa Hindi sebagai salah satu bahasa resmi badan 

dunia. Semua orang berbahasa Hindi dari seluruh dunia dapat mendengarkan siaran berita dari PBB. 

Buletin berita di radio PBB adalah mingguan dan berdurasi 10 menit. EAM Swaraj juga mengatakan 

bahwa pemerintah terus berupaya menjadikan bahasa Hindi salah satu bahasa resmi PBB. 

Sumber - PTI 

PEMEGANG PASSPORT INDIA MUNGKIN MENDAPATKAN VISA 
PRIORITAS KE 26 NEGARA EROPA

Visa prioritas, yang saat ini ditawarkan di India oleh Inggris, akan segera ditawarkan oleh negara-negara 

Eropa lainnya. Negara bagian Schengen adalah yang melihat opsi ini. Saat ini, Inggris menawarkan 

layanan prioritas pengisian Dh90.000 selain biaya visa untuk kategori 'prioritas super', di mana 

keputusan visa dikirimkan dalam satu hari. Untuk Rs. 20.000, keputusan visa membutuhkan waktu 

kurang dari seminggu dalam kategori 'prioritas'. 

Sumber- Khaleej Times 
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INDIA AKAN MEMBANGUN 12 PENGEMBANGAN BIOFUEL UNTUK 
MENGURANGI IMPOR MINYAK

India bertujuan untuk mendirikan 12 kilang biofuel dalam upaya untuk mengurangi impor minyak 

sebesar $ 1,74 miliar melalui peningkatan penggunaan biofuel. Pemerintah akan mencapai 10 persen 

campuran etanol dalam bensin pada tahun 2022 dan bertujuan untuk menggandakannya menjadi 20 

persen pada tahun 2030. Sejauh ini, India telah memungkinkan untuk mencampur hingga 10 persen 

etanol yang diekstraksi dari tebu dalam bensin. 

Sumber-sputniknews 



 

NDIA BERGABUNG DENGAN ELITE CLUB MEMILIKI JET DENGAN 
KEMAMPUAN TRANSFER BAHAN BAKAR DI UDARA

Angkatan Udara India (IAF) telah berhasil menyelesaikan pengisian bahan bakar di udara  dalam istilah 

yang sebenarnya pada pesawat tempur yang dibangun di dalam negeri Tejas MK1 dengan sebuah kapal 

tanker IL-78 MKI. Aerospace milik negara India raksasa Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 

mengumumkan bahwa Tejas telah berhasil menyelesaikan keterlibatan dengan mentransfer 1,900 

kilogram bahan bakar dari tanker pengisian bahan bakar udara IAF IL78. 

Sumber - Sputnik News 

INDIA BERTUJUAN UNTUK MENGIRIMKAN ASTRONOT KE LUAR 
ANGKASA TAHUN 2022

India akan mengirim astronot ke luar angkasa pada 2022, Perdana Menteri India mengatakan hal tersebut 

saat pidato Hari Kemerdekaan. Beliau mengatakan "Kami telah memutuskan bahwa pada 2022, ketika 

India menyelesaikan 75 tahun kemerdekaan, atau sebelum itu, seorang putra atau putri India akan pergi 

ke ruang angkasa dengan tricolor [bendera India] di tangan mereka," 

Sumber -The Guardian 
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INDIA AKAN MELUNCURKAN SALURAN ILMU LUAR ANGKASA: ISRO
India akan segera meluncurkan saluran televisi khusus mengenai ilmu luar angkasa untuk membuat 

manfaatnya menjangkau orang-orang di seluruh negeri. Dalam tiga hingga empat bulan ke depan, akan 

ada saluran televisi yang diluncurkan untuk menjangkau bahkan daerah pedesaan India tentang 

bagaimana program ruang angkasa dapat bermanfaat bagi orang biasa. 

Sumber - IANS 



MISSION'S ACTIVITIES
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Duta Besar bertemu dengan Gubernur Provinsi Kalimantan

Timur Bapak Awang Faroek Ishak. Mereka mendiskusikan 

kerja sama di bidang pendidikan, budaya & ekonomi.

Duta Besar Rawat melakukan kunjungan ke Buddhist Center

Samarinda (Pusat Buddhis terbesar di Asia Tenggara). Duta

Besar diterima oleh Kepala Pusat Buddhis Romo Pandita

Hendri Suwito

Duta Besar bertemu dengan Menteri Riset, Teknologi,

& Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir dan

membahas cara-cara untuk mempererat kerja sama di

bidang pendidikan.

Duta Besar melakukan kunjungan ke Borneo

Orangutan Survival Foundation di Samboja

ilir, Samarinda. Duta Besar menanam pohon

bangkirai sebagai bagian dari program

konservasi hutan Yayasan BOS



PEKAN BUDAYA INDIA DI SURABAYA
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Pekan Budaya India dimulai di Surabaya dari 7 hingga 21 September. Seminar Pariwisata Kunjungi

India dan Festival Makanan India diadakan di Shanghai-La Hotel. Universitas Airlangga

menyelenggarakan Festival Film India, Pertunjukan Tari Budaya India, Pameran Foto tentang

Warisan Budaya Bersama India Indonesia dan Sesi Yoga

Sesi Yoga di Universitas Airlangga pada 7 September 2018

Festival Makanan India di Shangri-La Hotel  

pada 7-14 September 2018

Seminar Pariwisata Kunjungi India 

dit Shangri-La Hotel pada 7 September 2018



INDIA CULTURE WEEK AT SURABAYA
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Malam Pertunjukkan Budaya India 

di Universitas Airlangga pada 7 September 2018

Pameran Warisan Budaya Bersama India-Indonesia 

di Universitas Airlangga pada 7-21 September 2018

Festival Film India 

di Universitas Airlangga pada 7-14

September 2018



INDONESIA INTERNATIONAL BOOK FAIR 2018
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Indonesia International Book Fair 2018 (IIBF 2018) diadakan dari 12-16 September 2018 di Jakarta Convention

Center, Jakarta (Indonesia). National Book Trust, India (NBT) memamerkan lebih dari 150 buku tentang berbagai mata

pelajaran, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Hindi. Buku-buku ini mewakili karya sekitar 20 penerbit India.

NBT telah berpartisipasi dalam IIBF selama dua tahun terakhir. 

 

NBT, sebuah badan dari Pemerintah India di bawah Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terlibat dalam

promosi penerbitan India di luar negeri. Badan ini mengatur New Delhi World Book Fair yang bergengsi setiap tahun

yang merupakan pameran buku terbesar di kawasan Asia-Afrika. Acara berikutnya, New Delhi World Book Fair 2019

akan diselenggarakan mulai 5-13 Januari 2019 di Pragati Maidan, New Delhi. 



 

BAHAN: 
 
500 gram Ayam, dibersihkan dan 
potong kecil-kecil 
1 sdt Bawang putih, cincang 
1 sendok teh Jahe, cincang 
2 sendok teh bubuk cabai merah 
Kashmir 
1/2 sendok teh bubuk Kunyit 
(Haldi) 
2 sendok makan Cuka 
1 Cabe Hijau, potong memanjang 
1 sendok makan masala daging 
3 sendok makan Kelapa segar, 
parut 
Garam secukupnya 
2 daun kari daun 
3 sendok makan Minyak Kelapa 
Air 100 ml 

AYAM GORENG MALABAR
CITA RASA INDIA

cara menyiapkan: 
 
Potong ayam menjadi ukuran sedang dan bersihkan ayam 
dengan air. Rendam potongan ayam dengan jahe cincang, 
bawang putih cincang, 1 sendok makan cuka, bubuk kunyit 
dan garam. Sisihkan selama 15 menit. 
Untuk bumbu kedua, untuk ayam yang sudah diasinkan, 
tambahkan setengah bubuk cabai merah kashmiri, bubuk 
daging masala, sisa cuka dan aduk rata. Sisihkan selama 1 
jam. Menggunakan bubuk cabai merah kashmiri memberi 
warna merah menyala pada ayam goreng. Ambil parutan 
kelapa dalam mangkuk kecil, tambahkan sisa bubuk cabai 
merah kashmiri dan aduk rata. Sisihkan. Hancurkan minyak 
kelapa dalam panci, tambahkan potongan ayam yang sudah 
diasinkan dalam minyak bersama dengan potongan cabai 
hijau. Goreng dengan api kecil. Setelah potongan ayam 
setengah matang, tambahkan parutan kelapa parut, dan 
daun kari ke dalamnya. Tambahkan 100 ml air untuk 
memungkinkan ayam matang dengan baik. Goreng sampai 
air benar-benar berkurang, ayam digoreng dengan benar 
dan dimasak hingga lembut. ayam goreng malabar yang 
nikmat siap disajikan. 
 
Sumber: bestindiancooking 
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 TEMPAT TERBAIK UNTUK DIKUNJUNGI PADA BULAN 

AGUSTUS DI INDIA: PERJALANAN MID-MONSOON (BAGIAN 3) 

10. Coorg, Karnataka 

11. Mahabaleshwar, Maharashtra 

Coorg, stasiun bukit populer yang terletak di distrik Kodagu di Karnataka secara luas dikenal sebagai

Skotlandia di India, karena lokasinya yang berbukit-bukit indah. Selama musim hujan, terutama pada bulan

Juli dan Agustus, seluruh kota berubah menjadi surga hijau yang subur. Cuaca menjadi sangat

menyenangkan dan sejuk karena hujan lebat. Agustus adalah waktu terbaik untuk mengunjungi kemegahan

air terjun musiman Coorg. Untuk penggemar olahraga petualangan, ini adalah waktu yang tepat untuk

menikmati olahraga seperti arung jeram. 

Terletak di distrik Satara Maharashtra, Mahabaleshwar

adalah salah satu tempat wisata paling populer untuk

dikunjungi pada bulan Agustus di India dan stasiun bukit

terbesar di kisaran Sayadri. Sebagian besar wisatawan

biasanya menghindari tempat ini di musim hujan karena

hujan deras. Tapi ini juga saat ketika keindahan dan

kehijauan Mahabaleshwar meningkat, Jika Anda ingin

menikmati lingkungan hijau yang sejuk, berkabut, subur,

kemudian menuju ke stasiun bukit yang indah ini pada bulan

Agustus. 
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 12. Valley of Flowers, Uttarakhand 

Situs Warisan Dunia, Lembah Bunga terletak di titik pertemuan

rentang Zanskar dan Barat dan Timur Himalaya. Puncak Himalaya

yang tinggi dan tenang menyelimuti surga virtual ini di Bumi.

Meskipun terutama dikenal karena padang rumput yang luas dari

banyak spesies bunga, fauna di sini juga kaya termasuk hewan

langka dan terancam punah seperti macan tutul salju, musk kijang

dan beruang coklat. Tempat ini adalah salah satu tempat yang paling

indah untuk dikunjungi pada bulan Agustus di India karena ini adalah

waktu ketika bunga dan tanaman baru mulai berbunga dan merekah

menjadi mekar penuh. 

Udaipur dianggap sebagai salah satu kota paling romantis di dunia dan telah menerima predikat sebagai

  Venezia dari Timur. Juga dikenal sebagai Kota Danau, tempat ini juga merupakan tempat yang sangat

penting untuk Mewar selama beberapa abad. Kota utama adalah istana Kota dan Istana Danau Udaipur

yang terletak di tengah Danau Pichola. Salah satu waktu terbaik untuk pengalaman Udaipur adalah di

musim hujan saat Anda mendapat jeda dari musim panas yang menusuk Rajasthan. 
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4. Kodaikanal, Tamil Nadu 



DISCLAIMER: Kedutaan Besar India, Jakarta, memperoleh informasi dari berbagai sumber yang dituliskan dalam buletin. Meskipun pengecekan telah dilakukan, Kedutaan Besar 

tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi laporan.

Kedutaan Besar India 

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-1 

Kuningan, Jakarta 12950

:   indianembassyjakarta.com 

:   IndiaInIndonesia 

:   IndianEmbJkt 

:   IndianEmbJkt

Saran/Masukkan:

Kami menyambut saran / masukan

dari pembaca e-buletin kami. Kirimkan

pendapat anda kepada kami melalui

email info.india.jakarta@gmail.com 

\
 14. Kanyakumari, Tamil Nadu 

Ujung paling selatan dari anak benua India, Kanyakumari merupakan bagian penting dari hampir setiap

perjalanan ke India Selatan. Dikelilingi oleh air di ketiga sisinya, cuaca di sini biasanya sejuk dan

menyenangkan, iklim pantai yang biasa. Ini adalah tempat pertama di negara ini yang menerima hujan

monsun. Jika Anda penggemar hujan, maka mengalami monsun di tempat ini pada bulan Agustus di India

harus menjadi bagian dari daftar Anda. Juga, menjadi musim diskon, anda mungkin dapat memperoleh

beberapa diskon baik di hotel dan restoran pada saat ini. 


