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DIALOG ANTARAGAMA PERTAMA INDIA-INDONESIA AKAN 
DISELENGGARAKAN OKTOBER 2018

Dialog Antaragama India-Indonesia yang pertama, yang diputuskan selama kunjungan perdana Perdana Menteri 

Narendra Modi, akan diselenggarakan pada 3-5 Oktober 2018. Menteri Negara Urusan Luar Negeri, MJ Akbar, yang 

mengunjungi Indonesia, berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, langkah konkret untuk 

menindaklanjuti kunjungan Perdana Menteri Modi pada bulan Mei tahun ini. Selama pembicaraan Perdana Menteri 

Modi dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, kedua pemimpin telah sepakat untuk menyelenggarakan Dialog 

Antaragama di Indonesia pada awal Oktober 2018, yang akan diikuti oleh dialog serupa di India tahun depan untuk 

mempromosikan pluralisme dan memberantas radikalisme. 

Sumber: Indian Express Baru 

FITUR PENTING DARI LAYANAN E-COURTS
Akses mudah ke keadilan untuk semua: Layanan yang sepenuhnya online dan otomatis seperti pendaftaran kasus 

dan e-filing tersedia 24x7. Prosesnya benar-benar transparan dan para pemangku kepentingan dapat melacak status 

kasus dari mana saja di seluruh dunia. 

Citizen Centric Services: Pengacara / advokat dapat mengetahui status terbaru dari kasus mereka dan mendapatkan 

salinan penilaian resmi yang bersertifikasi digital, mengakses database peradilan, informasi pelacakan file, dll. 

Kapan saja dari tempat tinggal / kantor mereka. 

SMS dan Email ke Litigran: Komunikasi SMS dan email pada setiap langkah dari pengajuan kasus sampai putusan 

secara otomatis dikirim ke penggugat / advokat. 

Kemudahan Penggunaan: Berbagai layanan seperti E-Filing kasus, pelacakan status kasus dll sekarang hanya 

dengan beberapa klik saja. 

Sumber: sampark.gov.in 
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INDIA MENGUMUMKAN PROYEK MILIARAN DOLAR UNTUK 
PENAMBANGAN DASAR LAUT

Pemerintah India telah meluncurkan "Misi Laut Dalam" senilai $ 1,2 miliar untuk meniru keberhasilan Organisasi 

Riset Luar Angkasa India (ISRO) dalam eksplorasi samudra untuk energi, makanan, obat-obatan, dan sumber daya 

alam lainnya yang mengelilingi anak benua India. Di bawah misi tersebut, pemerintah berencana untuk mendirikan 

pabrik desalinasi lepas pantai di sepanjang pantai Chennai, ilmu dan perikanan laut dalam, dan mengembangkan 

kendaraan yang dapat menyelam hingga kedalaman setidaknya 6.000 meter dengan tiga orang di dalamnya. Pabrik 

desalinasi akan berlokasi paling tidak 40 kilometer dari pantai dan akan mengubah air laut menjadi air minum. 

Diperkirakan bahwa 380 juta metrik ton nodul poli-logam tersedia di dasar laut di Samudra Hindia Tengah. India 

membutuhkan mineral penting seperti tembaga, kobalt, nikel dan mangan untuk manufaktur masa depan, termasuk 

produksi mobil hibrida dan smartphone. Misi ini mengusulkan untuk mengeksplorasi laut dalam mirip dengan 

eksplorasi ruang angkasa yang dimulai oleh ISRO sekitar 35 tahun yang lalu. India memiliki garis pantai 7.500km 

dan 2,4 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif. Sumber: Sputniknews 

BANDARA COCHIN DI INDIA MEMPEROLEH PENGHARGAAN 
'CHAMPION OF EARTH' DARI PBB

Bandara Internasional Cochin India (CIAL) telah memenangkan penghargaan PBB untuk penggunaan energi ramah 

lingkungan. Bandara di negara bagian Kerala telah dipilih untuk penghargaan lingkungan tertinggi PBB (PBB), 

penghargaan 'Juara Dunia' untuk tahun 2018. Penghargaan ini akan dipresentasikan di sela-sela Sidang Majelis 

Umum PBB di New York pada bulan September. Ini diberikan kepada CIAL karena telah berhasil menerapkan 

penggunaan energi matahari dalam operasi bandara, yang pertama di dunia. Managing Director CIAL mengatakan 

pada September 2018, CIAL akan meningkatkan kapasitas tenaga surya menjadi 40 MW, dengan potensi daya 

sebesar 60 juta unit per tahun. Ini akan menghemat 40 crores setahun. Hal ini juga akan menghindari 9 lakh metrik 

ton CO2 selama 25 tahun ke depan, yang setara dengan penanaman 900.000 pohon. 

Sumber: Sputniknews 
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PERUSAHAAN TAIWAN MENGUSULKAN INVESTASI $ 6,6 MILIAR DI 
INDIA 

Perusahaan milik negara Taiwan, CPC Corp, telah mengusulkan untuk menginvestasikan USD 6,6 miliar dalam 

proyek-proyek petrokimia di Paradip di Odisha menggunakan bahan baku dari IOC. IOC's 15 juta ton per tahun, 

Paradip Refinery telah muncul sebagai lokasi yang cocok untuk investasi di cracker greenfield dan unit hilir. 

Proposal yang diusulkan, berdasarkan aliran bahan baku yang berbeda, akan memiliki beberapa unit hilir untuk 

produksi beragam spektrum intermediet petrokimia dan produk akhir. 

Sumber: prospek 
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LEBIH DARI 2 LAKH PASIEN MENGGUNAKAN SKEMA DIALISIS 
GRATIS CENTRE DALAM 2 TAHUN

Program Dialisis Nasional Pradhan Mantri (PMNDP), yang diluncurkan pada tahun 2016, memberikan perawatan 

dialisis gratis kepada pasien di rumah sakit daerah, bekerja sama dengan mitra swasta, melalui mode PPP. Saat ini, 

fasilitas ini tersedia di 500 rumah sakit daerah. Sesuai ketentuan, mitra swasta menyediakan sumber daya manusia 

medis, mesin dialisis bersama dengan 'reverse osmosis' (RO) infrastruktur instalasi air, dialyzer dan bahan habis 

pakai, sementara ruang, listrik, dan pasokan air di dalam rumah sakit daerah disediakan oleh negara. pemerintah. 

Sesuai laporan dari pemerintah negara bagian, lebih dari 2,3 lakh pasien telah memanfaatkan skema ini hingga 

Maret tahun ini, dengan sesi dialisis 22 lakh, yang lebih dari Rs 330 crore telah disetujui. Sebagian besar pasien yang 

memanfaatkan skema berasal dari Bengal Barat (lebih dari 42.000 pasien), diikuti oleh Gujarat (lebih dari 35.000 

pasien). Puducherry, meskipun negara kecil, melaporkan lebih dari 10.500 penerima manfaat. 

Sumber: Sundayguardianlive 

 

UPAYA INDIA UNTUK MENGURANGI KASUS HIV BARU 
MEMBUAHKAN HASIL 

India telah secara signifikan mengurangi jumlah infeksi HIV baru, kematian terkait Aids dan orang yang hidup 

dengan HIV antara tahun 2010 dan tahun lalu melalui upaya yang berkelanjutan dan terfokus, menurut data yang 

dipublikasikan oleh Badan PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAids). Infeksi human immunodeficiency (HIV) baru 

turun dari 120.000 pada 2010 menjadi 88.000 tahun lalu, dan kematian terkait AIDS turun dari 160.000 menjadi 

69.000 pada periode yang sama. Ini merupakan penurunan lebih dari 26 persen untuk kasus HIV baru dan lebih dari 

56 persen dalam kasus kematian terkait AIDS - tingkat pengurangan yang lebih baik daripada rata-rata global. India 

memiliki 2,1 juta orang yang hidup dengan HIV tahun lalu, turun dari 2,3 juta pada 2010. 

Sumber: Straitstimes 

AKADEMISI ASAL INDIA MEMENANGKAN MEDALI FIELDS 'NOBEL' 
MATEMATIKA

Akademisi asal India, Akshay Venkatesh telah dianugerahi Medali Fields, yang sering disebut Hadiah Nobel 

matematika. Ia dianugerahi hadiah untuk karyanya dalam teori bilangan analitik, dinamika homogen, topologi, dan 

teori representasi. Ia adalah matematikawan asal India kedua yang memenangkan hadiah setelah Manjul Bhargava, 

seorang profesor Universitas Princeton, yang menerimanya pada tahun 2014. 

Sumber: Gulftoday 
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MENTERI NEGARA URUSAN LUAR NEGERI, BAPAK M. J. AKBAR BERTEMU MENTERI 
KOORDINATOR JEN. (PURN) WIRANTO DAN MENYAMPAIKAN DUKA CITA MENDALAM 

TERHADAP KEMATIAN AKIBAT GEMPA BUMI LOMBOK, DISKUSI ISU KEPENTINGAN UMUM, 
TERMASUK KERJA SAMA KEAMANAN LUAR NEGERI & DIALOG ANTARA AGAMA  INDIA 

DAN INDONESIA YANG AKAN DATANG

MENTERI NEGARA URUSAN LUAR NEGERI, BAPAK M. J. AKBAR BERTEMU DENGAN 
IBU RETNO MARSUDI, MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA. MENDISKUSIKAN 

LANGKAH-LANGKAH KONKRIT UNTUK MENINDAKLANJUTI KUNJUNGAN PM BARU- 
BARU INI DAN PENGATURAN UNTUK DIALOG ANTARAGAMA INDIA INDONESIA 

PERTAMA YG AKAN DIADAKAN DI YOGYAKARTA PADA 3 - 5 OKTOBER 2018
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MENTERI NEGARA URUSAN LUAR NEGERI, BAPAK M. J. AKBAR  BERTEMU DENGAN DR. KH 
HAEDAR NASIR, KETUA MUHAMMADIYAH - ORGANISASI MUSLIM TERBESAR KE-2 DI 
DUNIA DAN DENGAN PROF. DR. KH. SAID AQIL SIRADJ, KETUA NAHDLATUL ULAMA. 

MEMBAHAS LANGKAH NYATA UNTUK MEMASTIKAN KESUKSESAN DIALOG ANTARAGAMA 
MENDATANG 

MENTERI NEGARA URUSAN LUAR NEGERI, BAPAK M. J. AKBAR MELAKUKAN KUNJUNGAN 
KE MASJID NASIONAL INDONESIA, YANG TERBESAR DI ASIA TENGGARA, MASJID ISTIQLAL 

& BERINTERAKSI DENGAN IMAM BESAR PROF. DR. KYAI HAJI NASARUDDIN UMAR
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71 YEARS OF INDIAN INDEPENDENCE

KAMI AKAN MENGHARGAI KONFIRMASI PARTISIPASI ANDA KE 
EVENT.INDIANEMBASSY@GMAIL.COM
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KONFERENSI HINDI DUNIA KE-11
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KUIS BHARAT KO JANIYE 2018-19 / KUIS KNOW INDIA 2018-19
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bahan-bahan: 

cara menyiapkan:

Potongan ikan - 680 g
Jus lemon - ¼ gelas
Minyak zaitun - ¼ gelas
Saus kedelai ringan - 2 sdm
Jahe (dihaluskan) - 2 sdm 
Bawang putih (dihaluskan) - 6 buah
Daun bawang (potong-potong) - 3 
batang
Bubuk lada hitam - 1 sdt
bubuk cabai - ¾ -1 sdt 

Campur jus lemon, minyak zaitun, kecap, jahe, 
bawang putih, daun bawang, lada hitam dan 
bubuk cabai. 
Rendam potongan ikan, ambil satu per satu, 
lumuri dengan lapisan bumbu yang tebal 
dan taruh di atas piring. 
Dinginkan selama 5 hingga 6 jam. 
panaskan oven ke 350◦ F. 
Oleskan potongan ikan dengan minyak dan 
panaskan dalam oven selama lima menit. 
Saus mentah berminyak dan basah yang 
tersisa dari ikan sisihkan untuk digunakan 
nanti. 
Setelah lima menit, potongan-potongan 
ikan dikeluarkan dari oven. Sekarang, saus 
basah yang disisihkan dituangkan dan 
ditepuk di kedua sisi potongan ikan, dan 
kemudian dipanggang. 

IKAN BAKAR

\

CITA RASA INDIA

 

Terus ulangi proses mengoleskan saus basah pada 
potongan ikan untuk mencegah ikan mengering.
Susun ikan bakar di atas piring saji terbaik Anda, hiasi 
dengan daun parsley dan lemon, lalu sajikan 
dengan saus selai panas.
Untuk saus marmalade
Menyeimbangkan saus dari mengasinkan ikan - 1 
cangkir 
Marmalade - 2 sdm 
kaldu -1 gelas 
Saus ikan - 1 sdm 
Tepung putih - 1 -2 sdm 
Daun bawang (batang), dipotong - 1 
Minyak zaitun - 1 sdm 
Bubuk lada hitam - secukupnya 

Persiapan: 
 
Campur marmalade dengan kaldu dan diamkan. 
Sekarang campurkan tepung putih dengan saus ikan 
dan singkirkan. Hancurkan minyak zaitun dan tumis 
daun bawang. Tambahkan marmalade - campuran 
kaldu dan tepung putih - campuran saus ikan, dan terus 
aduk bersama-sama. Ketika saus sudah cukup kental, 
tambahkan garam, bubuk lada hitam dan saus Anda 
sudah siap! 
Rayakan musim perayaan dengan memasak hidangan 
baru yang luar biasa dari ikan pedas lezat yang 
dipanggang dengan jus lemon, saus kedelai, dan 
minyak zaitun. 
 
Sumber: bestindiancooking 
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 TEMPAT TERBAIK UNTUK MENGUNJUNGI INDIA DI BULAN 

AGUSTUS: PERJALANAN MID-MONSOON (BAGIAN 2) 
6. Bikaner, Rajasthan 

7. Mussoorie, Uttarakhand 

Dengan sedikit hujan, iklim di Bikaner lebih dapat ditanggung daripada musim panas. Hujan memercik ke

istana megah Junagarh, Lallgarh, Gajner dan Kuil Jain yang terkenal dan Kuil Karni Mata adalah beberapa

tempat yang harus dilihat di Bikaner. Meskipun ada banyak yang bisa dilihat di sini, jangan lupa untuk

berbelanja di jalan-jalan terkenal di Bikaner yang dipenuhi dengan banyak toko yang menjual segala sesuatu

mulai dari perhiasan Alka juga menyanyi, pakaian hingga perak dan barang-barang brone; lebih murah jika

Anda bisa menawar! 

Terletak di kaki pegunungan Garhwal Himalaya, Mussoorie

cukup ramai di bulan Agustus di India. Perjalanan dari

Dehradun ke Mussoorie sendiri sangat mempesona,

tambahkan ke bukit-bukit bergelombang di Mussoorie dan

pemandangan spektakuler Himalaya, Anda sendiri menikmati

liburan dengan suasana yang tenang. Air terjun seperti

Battha & Kempty dikunjungi dan begitu juga Kuil Naga

Devta bersama dengan beberapa gereja yang indah. 
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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
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Saran/Masukkan:
Kami menyambut saran / masukan

dari pembaca e-buletin kami. Kirimkan

pendapat anda kepada kami melalui

email info.india.jakarta@gmail.com 

8. Pondicherry 

Suhu mendingin di musim hujan, memungkinkan

untuk menikmati ladang hijau subur dan dataran

perbukitan Pondicherry. Salah satu atraksi utama

tempat ini adalah tanah luas perkebunan kopi yang

meninggalkan aroma kopi yang berbeda di udara.

Tugu Peringatan Perang Perancis, Museum

Pondicherry, dan Museum Mainan Jawahar adalah

beberapa tempat untuk dikunjungi di sini selain dari

ini, Pantai Paradise, Kebun Raya, dan pantai

Pondicherry patut dikunjungi. 

Mandu, kota arsitektur reruntuhan mengambil warna

pedesaan selama musim hujan dan merupakan

kesenangan untuk menjelajahi kubah dan menara.

Kisah cinta terkenal Rajput Rani Roopmati dan Sultan

Malwa terakhir terjadi di sini, itulah sebabnya halaman

paviliun Roopmati masih bergema dengan romantisme.

Ini juga merupakan tempat makam raja kedua Malwa,

Hoshang Singh - monumen marmer pertama di negara

itu. 

9. Mandu, Madhya Pradesh 


