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SATELIT DATA RELAY BARU UNTUK MENJAGA KRU GAGANYAAN
TETAP BERHUBUNGAN DENGAN BUMI
Astronot dapat sepenuhnya dan terus-menerus berhubungan dengan kontrol misi selama
perjalanan mereka. India berencana untuk menelepon di era pelacakan ruang angkasa dan
komunikasi aset ruang angkasa tahun ini dengan memasang seri satelit baru yang disebut
Indian Data Relay Satellite System. IDRSS direncanakan untuk melacak dan terus
berhubungan dengan satelit India, khususnya yang berada di orbit rendah bumi yang
memiliki jangkauan bumi terbatas. Di tahun-tahun mendatang, akan sangat penting bagi
Organisasi Penelitian Antariksa India (ISRO), yang peta jalannya dipenuhi dengan misi LEO
canggih seperti docking ruang, stasiun ruang angkasa, serta ekspedisi jauh ke bulan, Mars
dan Venus. Ini juga akan berguna dalam memantau peluncuran, menurut K. Sivan, Ketua
dan Sekretaris ISRO, Departemen Luar Angkasa. Penerima manfaat pertama adalah calon
anggota awak misi Gaganyaan 2022 yang dapat sepenuhnya dan terus-menerus
berhubungan dengan kontrol misi selama perjalanan mereka.
Sumber : The Hindu

PM MENDEDIKASIKAN 5 DRDO LABORATORIUM ILMUWAN MUDA
UNTUK BANGSA
Perdana Menteri mempersembahkan bagi bangsa 5 Laboratorium Ilmuwan Muda untuk
Penelitian dan Pengembangan Organisasi Pertahanan (DRDO), di Bengaluru pada 2.1.2020.
DRDO Young Scientist Laboratories (DYSLs) berlokasi di lima kota yaitu, Bengaluru, Mumbai,
Chennai, Kolkata dan Hyderabad. Setiap lab akan bekerja pada teknologi canggih penting
yang penting untuk pengembangan sistem pertahanan futuristik yaitu, kecerdasan buatan,
teknologi Quantum, teknologi Kognitif, teknologi Asimetris dan bahan Smart. Pembentukan
lima DRDO Young Scientist Labs meletakkan dasar untuk penelitian dan pengembangan
teknologi futuristik. Ini akan menjadi lompatan besar ke depan bagi DRDO dari tujuan
membuat India bergantung pada masa depan yang siap dalam teknologi pertahanan.
Source : Press Information Bureau
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CADANGAN VALAS INDIA MENYENTUH TITIK TERTINGGI
SEPANJANG MASA, 457.468 MILIAR
Cadangan devisa India membengkak 2,520 miliar dolar AS hingga menyentuh rekor tertinggi
457,468 miliar dolar AS dalam pekan yang berakhir pada 27 Desember 2019. Siaran pers RBI
telah memberi tahu bahwa aset mata uang asing, bagian utama dari keseluruhan cadangan
naik 2,203 miliar dolar AS. USD hingga 424,936 miliar USD. Pada minggu sebelumnya,
cadangan telah melonjak sebesar 456 juta USD menjadi berakhir pada 454,948 miliar USD.
Cadangan emas meningkat 260 juta dolar AS menjadi berakhir pada 27,392 miliar dolar AS.
Sumber : New Services Division, All India Radio

GRANDMASTER INDIA KONERU HUMPY MENJADI JUARA WANITA
WORLD RAPID
Koneru Humpy dari India mengalahkan Lei Tingjie dari Tiongkok dalam pertempuran
Armageddon yang dramatis untuk memenangkan Kejuaraan Catur Cepat Dunia Wanita di
Moskow, Rusia. Sementara Humpy dinobatkan sebagai juara dunia wanita tercepat, Magnus
Carlsen dari Norwegia mengklaim gelar pria dalam waktu beberapa menit di tempat yang
sama pada hari Sabtu. "Humpy mengumpulkan sembilan poin masing-masing dalam 12
putaran untuk seimbang dengan Tingjie. Duo ini kemudian memainkan pertandingan
Armageddon untuk memecahkan kebuntuan
Sumber : The Pioneer
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KEGIATAN KEDUTAAN

Duta Besar India menemui Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Mahendra Siregar pada 3
Januari di @kemlu_RI dan membahas cara-cara untuk lebih memperkuat Diplomasi Ekonomi antara
India dan Indonesia.
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CITA RASA INDIA

KARI IKAN MALABARI

Porsi: 2
Waktu persiapan: 10 mins
Waktu masak: 1 hr 25 mins
Total waktu: 1 hr 35 mins
Tingkat kesulitan: menengah
Bahan-bahan:
100 gram ikan bakar
50 gram kelapa, parut
1/4 inci jahe
1/2 cangkir asam murni
1 sdt garam
1/4 sdt bubuk kunyit
2 cabai hijau kecil
1/2 sdt cabe merah bubuk
2 sdm bawang merah,

cincang halus

cara membuat kari ikan malabari:
1. giling kelapa dan bubuk kunyit dengan air untuk membentuk
pasta halus.
2. campurkan ekstrak asam, bubuk cabai merah, jahe, garam, dan
cabai hijau dalam wajan. tambahkan pasta kelapa bubuk dan aduk
rata. tempatkan wajan di atas api sedang.
3. didihkan selama dua menit. tambahkan ikan dan garam. Masak
selama beberapa menit sampai campuran mulai mengeras.
4. goreng bahan tempering dalam minyak kelapa dan
tambahkan ke ikan. tambahkan bawang dan aduk
perlahan. sisihkan setelah satu menit. sajikan panas
dengan nasi.
tentang kari ikan malabari:
Beraneka ragam dengan campuran rempah-rempah dan
sayuran segar, kari ikan Malabari datang langsung dari
daerah hijau subur di India, hidangan ini akan sangat
cocok untuk selera pencinta makanan laut. Cobalah
resep ini untuk menikmati cita rasa Wayanad, Kerala.
Sumber : food.ndtv
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MONUMEN ISLAM INDIA

Gerbang Makam Akbar, Sikandra
Dekat Agra, Uttar Pradesh,
abad ke-17
Makam Kaisar Mughal Akbar yang besar dibangun oleh putranya Jahangir. Struktur yang mengesankan
dibangun

di

bawah

pengawasan

ketatnya

dan

selesai

pada

tahun

1613.

Pintu

masuknya

paling

mengesankan dan menghadirkan perpaduan gaya dan motif arsitektur Persia dan Hindu. Chattris yang
memahkotai gerbang adalah Hindu dalam konsepsi, sedangkan Iwan pusat besar dan relung lateral yang
lebar berasal dari gaya Persia. Batu pasir merah, yang disukai oleh Akbar, sangat kontras dengan mosaik
marmer putih dan batu berwarna yang indah. Kaisar Akbar adalah pria dan penguasa yang tercerahkan.
Ia adalah seorang Muslim, tetapi tidak memaksakan imannya pada rakyatnya. Dia sangat sekuler dalam
pandangan pribadinya. Dia menjalin hubungan matrimonial dengan penguasa Rajput. Beberapa orang
kepercayaan dan penasihat terdekatnya memiliki kepercayaan yang berbeda dengan miliknya. Di ibukota
baru yang ia bangun di Fatehpur Sikri, ia memulai serangkaian diskusi teosofis, di sebuah rumah ibadah
khusus. Di sini, ia menyambut orang-orang Kristen, Hindu, Parsis, Jainas, dan lainnya dan menciptakan
keyakinan universal, Din-i-Ilahi. Fatehpur Sikri adalah salah satu tempat paling kosmopolitan di dunia
pada waktu itu.
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BENTENG-BENTENG BUKIT RAJASTHAN

Benteng Amber: Hanya 11 km di luar Jaipur, terletak Benteng Amber yang indah (Benteng Amer), duduk
di atas bukit, dan naik seperti penjaga yang menjaga kota. Dibangun pada tahun 1592 oleh Maharaja Man
Singh I, benteng ini merupakan perpaduan yang baik antara gaya arsitektur Rajput dan Mughal, dan
menawarkan istana megah, kuil, dan beberapa gerbang berornamen. Dibangun seluruhnya dari batu pasir
merah dengan karya marmer putih, Situs Warisan Dunia UNESCO adalah gambar kemewahan dan
kemegahan, diatur dengan latar belakang gurun yang gersang dan bukit-bukit yang bergulung. Orang bisa
berjalan di jalan menanjak yang berliku lebar untuk mencapai gerbang utama benteng atau menyewa
taksi. Ketika Anda semakin dekat ke gerbang besar, Anda menyadari mengapa itu dianggap hampir tidak
dapat ditembus oleh musuh, ketika keluarga kerajaan dulu tinggal di sini, sebelum mereka memindahkan
ibu kota ke Jaipur. Saat Anda masuk, Anda menyeberangi Suraj Pol (gerbang matahari), yang mengarah
ke halaman utama yang disebut Jaleb Chowk. Diagonal berlawanan adalah Chand Pol (gerbang bulan).
Dari Jaleb Chowk, tangga menuju ke Kuil Siladevi kecil, yang pintunya menampilkan karya bantuan
perak. Istana utama ada di sebelah berikutnya. Ini termasuk Diwan-e-Am (aula untuk audiensi pribadi
dengan raja) dengan kolom berukir dan galeri berkisi-kisi, apartemen raja, gerbang Ganesh Pol dengan
lengkungan yang indah, dan Jai Mandir atau Sheesh Mahal. Berdirilah di salah satu dari banyak jendela
lengkung istana dan nikmati tanah semak bergulir yang membentang ke cakrawala dan Danau Maota yang
indah di kaki benteng. Bahkan setelah berabad-abad, mudah untuk membayangkan diri Anda sebagai raja
Rajput, yang akan berdiri di sini dan mengamati kerajaannya. Sheesh Mahal atau istana cermin adalah
salah satu atraksi paling populer di sini yang menarik jumlah wisatawan terbanyak. Ini menakjubkan
dengan karya marmer halus dan desain kaca hias dan cermin di langit-langit dan dinding. Dikatakan
bahwa pada malam hari, ketika lampu-lampu tanah berkedip-kedip di dalam aula, banyak cermin
memantulkan cahaya, menciptakan suasana langit yang mulai menyala. Menyewa pemandu atau pemandu
audio untuk mengetahui lebih banyak tentang legenda benteng. Di malam hari, tontonlah sejarah menjadi
hidup dalam pertunjukan suara dan cahaya yang spektakuler.
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Benteng Chittorgarh: Salah satu simbol paling agung dari roh Rajput yang gigih adalah Benteng Chittorgarh. Terletak di atas bukit
setinggi 180 m dan tersebar di area seluas 240 hektar, ini menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa
benteng ini dibangun oleh Bhima, salah satu Pandawa dari epos Mahabharata. Ini adalah struktur yang mengesankan yang berdering
dengan kisah-kisah dan tragedi masa lalu dan kisah-kisah pria dan wanita yang luar biasa. Jalan sepanjang satu kilometer yang
berkelok-kelok melewati kaki bukit mengarah ke benteng dan membawa pengunjung melewati tujuh gerbang sebelum mencapai Rampol
(gerbang Ram), salah satu gerbang masuk yang masih digunakan. Sementara pergi dari gerbang kedua ke gerbang ketiga, orang dapat
melihat dua cenotaph (chattris) yang telah dibangun untuk menghormati Jaimal dan Kalla, yang menyerahkan nyawa mereka selama
pengepungan oleh kaisar Mughal Akbar pada tahun 1568. Gerbang utama benteng adalah Surajpol (gerbang matahari). Benteng ini
memiliki beberapa monumen paling megah, yang meliputi Vijaya Stambha, Kriti Stambha, istana Rana Kumbha, istana Rani Padmini,
sebuah kuil yang didedikasikan untuk Meera Bai dan banyak lainnya. Itu juga menampung sejumlah kuil Jain. Dari puncak benteng,
saksikan pemandangan spektakuler kota Chittorgarh yang terbentang di dasar benteng.
Sumber: Incredible India

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

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

rtanggung jawab atas kebenaran dan akurasi laporan.

