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JAJAK PENDAPAT LOK SABHA 2019: KOMISI PEMILIHAN UMUM
BERGABUNG DENGAN TWITTER UNTUK MENCIPTAKAN
KESADARAN PEMILIH
Komisi Pemilihan India (ECI) telah terdaftar di Twitter untuk mempromosikan kesadaran pemilih
menjelang jajak pendapat Lok Sabha. Nama akun, ECI #DeshKaMahaTyohar, akan digunakan
untuk membuat orang sadar tentang hak suara mereka. Keputusan EC untuk membuka akun
resmi di Twitter dilakukan beberapa hari setelah Twitter memperkenalkan emoji pemilu, yang
memiliki citra Parlemen dan tagar tersedia dalam 12 bahasa berbeda. Akun Twitter mengacu pada
program kesadaran Komisi Pemilihan India yang disebut "Pendidikan Pemilih Sistematis dan
Partisipasi Pemilu" (SVEEP), yang menggunakan berbagai mode dan media untuk mendidik warga.
Situs web resmi SVEEP menyediakan informasi tentang bagaimana orang dapat mendaftarkan diri
mereka untuk pemungutan suara, tenggat waktu untuk pendaftaran, dan tanggal pemilihan
utama. "Selamat Datang Komisi Pemilihan India @ECISVEEP di Twitter! Nantikan untuk
meningkatkan kesadaran pemilih bersama # LokSabhaElections2019 #DeshKaMahaTyohar" kata
Twitter dalam sebuah posting. Akun ini memiliki lebih dari 14.000 pengikut dan mengikuti
sembilan orang hingga sekarang, termasuk akun resmi Kepala Petugas Pemilihan di berbagai
negara bagian dan akun resmi Twitter India.
Sumber - Business Today

PENASIHAT KOMISI PEMILIHAN UNTUK MENYIARKAN POLLING
KELUAR TERMASUK SITUS WEB, MEDIA SOSIAL
Komisi Pemilihan mengeluarkan penasehat kepada media yang mengatakan pemilihan keluar
hanya dapat disiarkan setelah tahap akhir pemungutan suara untuk pemilihan Lok Sabha berakhir
pada 19 Mei. Penasihat ini juga berlaku untuk pemilihan Majelis di Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Odisha dan Sikkim. Penasihat Komisi Pemilihan Umum mengatakan bahwa TV, saluran
radio, jaringan kabel, situs web dan platform media sosial harus memastikan bahwa isi siaran
program selama periode 48 jam sebelum akhir jajak pendapat di setiap fase “tidak mengandung
materi apa pun, termasuk pandangan atau banding oleh peserta yang dapat ditafsirkan sebagai
mempromosikan atau merugikan prospek "dari pihak atau kandidat tertentu. Penasihat termasuk
pedoman untuk situs web dan media sosial untuk pertama kalinya. "Komisi Pemilihan akan
memantau siaran yang dibuat oleh penyiar berita dari waktu pemilihan diumumkan sampai
kesimpulan dan pengumuman hasil pemilihan," kata penasihat. "Setiap pelanggaran oleh penyiar
anggota yang dilaporkan ke Otoritas Standar Penyiaran Berita oleh Komisi Pemilihan akan
ditangani oleh NBSA berdasarkan peraturannya." Komisi Pemilihan Umum mengatakan, para
penyiar berita tidak boleh mengudarakan hasil final atau pasti sampai diumumkan secara resmi oleh
badan pemungutan suara. Dikatakan hasil seperti itu harus dilakukan dengan disclaimer bahwa
mereka adalah "hasil atau proyeksi tidak resmi atau tidak lengkap atau sebagian yang tidak boleh
diambil sebagai hasil akhir".
Sumber - Scroll.in, The hindubusinessline
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SKEMA SERTIFIKASI HUTAN INDIA MENDAPAT PENGAKUAN
GLOBAL
India sekarang memiliki skema sertifikasi hutan yang diakui secara global yang dikembangkan
secara khusus untuk hutan India. Baru-baru ini, sebuah nirlaba yang berbasis di Jenewa
memutuskan untuk mendukung Standar Sertifikasi untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFM)
yang dikembangkan oleh Jaringan untuk Sertifikasi dan Konservasi Hutan (NCCF), sebuah nirlaba
India. Sertifikasi hutan, sebuah gerakan global yang dimulai pada 1990-an setelah KTT Bumi Rio,
adalah alat konservasi non-regulasi berbasis pasar yang dirancang untuk mempromosikan
pengelolaan hutan dan pohon di luar hutan secara berkelanjutan oleh pihak ketiga yang
independen. “Skema sertifikasi hutan NCCF bertujuan untuk meningkatkan rezim pengelolaan
hutan India yang sering dikritik karena berbagai masalah yang mengganggu sektor ini seperti hak
hutan, degradasi hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, perambahan, kurangnya tenaga kerja,
dll. Ini adalah waktu yang tepat untuk menemukan penyebab masalah kronis ini melalui lensa
sertifikasi hutan dan pemantauan pihak ketiga untuk menyarankan solusi yang cocok dan
berkelanjutan untuk pengelolaan hutan India, ”kata AK Saxena, wakil direktur, NCCF.
Sumber - Downtoearth

IAF MERESMIKAN EMPAT HELIKOPTER BERAT CHINOOK
Angkatan Udara India meresmikan empat helikopter Chinook CH-47. Helikopter angkat berat
diresmikan oleh Kepala Udara Marshal BS Dhanoa di Chandigarh. Helikopter Chinook akan
digunakan untuk berbagai keperluan militer termasuk penempatan pasukan dan mesin di lokasilokasi dataran tinggi di sepanjang perbatasan India-Pakistan. Induksi helikopter angkat berat ini
akan menjadi pendorong besar bagi angkatan udara India karena tidak hanya Chinook yang
sangat bermanuver, tetapi juga dapat dioperasikan kapan saja dan dalam segala cuaca. Selain itu,
helikopter ini cocok untuk pengoperasian di medan yang berat dan padat. Induksi Chinooks CH47F (I) merupakan aset bagi kemampuan angkut udara Angkatan Udara India. Helikopter
transport modern, berkemampuan multi-misi, dan berat ini akan meningkatkan kemampuan
heli-lift kami di semua jenis medan hingga efek penuh. “Dengan kemampuan dan fleksibilitas
yang canggih, kami yakin bahwa CH-47F (I) Chinook akan menjadi aset penting bagi Angkatan
Udara India. Boeing tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan India untuk mendukung
modernisasi angkatan bersenjatanya dan memenuhi tujuan keamanan negara saat ini dan masa
depan," kata Michael Koch, Wakil Presiden, India, Pertahanan Boeing, Luar Angkasa &
Keamanan.
Sumber - Business Today
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THE WIRE: RAGHU KARNAD MENANGKAN PENGHARGAAN SASTRA
WINDHAM-CAMPBELL YANG BERGENGSI
Raghu Karnad telah memenangkan Hadiah Windham-Campbell 2019 dalam kategori non-fiksi
untuk "menggabungkan penelitian arsip forensik dengan api imajinatif dan sejarah nasional dan
kolonial yang meresahkan" dalam bukunya Farthest Field: Sebuah Cerita India tentang Perang
Dunia Kedua (Harper Collins, 2016). Karnad adalah di antara delapan penerima hadiah tahun ini.
Para penerima beasiswa diumumkan secara langsung dari London pada sebuah acara yang
dipresentasikan bersama dengan Beinecke Rare Book dan Manuscript Library di Stationers 'Hall.
Penulis sebelumnya memenangkan Sahitya Akademi Yuva Puraskar (Inggris) 2016 untuk
karyanya. Didirikan pada 2013, Hadiah Windham-Campbell adalah salah satu hadiah sastra
terkaya dan paling bergengsi. Penulis bahasa Inggris dari mana saja di dunia memenuhi syarat,
dan dinominasikan dan dinilai secara anonim. Buku Karnad menceritakan bab yang hilang
dalam sejarah India melalui kehidupan lima orang muda. Buku itu adalah hasil akhir dari evolusi
esai yang ditulis pada 2012 tentang jejak hidup Perang Dunia Kedua di timur laut India, yang
menjadi runner up dalam kompetisi esai Financial Times-Bodley Head perdana.
Sumber - The Wire

: indianembassyjakarta.com
: IndiaInIndonesia

: IndianEmbJkt
: IndianEmbJkt

4

KEGIATAN KEDUTAAN

: indianembassyjakarta.com
: IndiaInIndonesia

: IndianEmbJkt
: IndianEmbJkt

5

KEGIATAN KEDUTAAN
FORUM INFRASTRUKTUR INDIA INDONESIA KE-2 DIADAKAN DI JAKARTA
DALAM KEMITRAAN DENGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
BIDANG MARITIM

Forum Infrastruktur India Indonesia ke-2 (IIIF) diselenggarakan oleh Kedutaan Besar India, bersama
dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada 19 Maret 2019 di Hotel Westin di Jakarta.
Acara ini diresmikan oleh Bapak Luhut Binsar Pandjaian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang
juga menyampaikan pidato utama. Bapak Nova Iriansyah, Gubernur Provinsi Aceh, Bapak A. Gitesh
Sarma, Wakil Menteri Luar Negeri, Pemerintah India dan Bapak Pradeep K. Rawat, Duta Besar India untuk
Indonesia menghadiri acara tersebut dan menyampaikan sambutan pada kesempatan tersebut.
2. Delegasi tingkat tinggi yang terdiri lebih dari 30 CEO India dari sektor infrastruktur yang berfokus pada
Otomotif, Penambangan, Pelabuhan, Listrik, Bandara, Manajemen Sumber Daya Air, Sistem Manajemen
Rumah Sakit, Industri 4.0 dan solusi TI untuk Proyek Infrastruktur, berpartisipasi pada IIIF ke-2. Beberapa
perusahaan India yang diwakili termasuk GMR, GVK, BHEL, Adani, Larsen & Toubro, Tata Power, TCS,
Tech Mahindra, Essar, WAPCOS, EXIM Bank, Jet Airways, dan beberapa lainnya.

3. Mitra industri dari Indonesia yang terdiri lebih dari 75 perusahaan di sektor infrastruktur termasuk
Pertamina (Minyak & Gas), Garuda (Konektivitas Udara), Angkasa Pura (Bandara), Pelindo (Pelabuhan), Jasa
Marga (Manajemen Jalan Raya), bersama dengan para pejabat dari BKPM, Kementerian Badan Usaha Milik
Negara, dan Kementerian Kesehatan juga berpartisipasi pada IIFF ke-2.
4. Dalam sambutan pembukaannya, Duta Besar Rawat menyerukan untuk membangun sinergi yang lebih
besar antara industri India dan Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur. Bapak A. Gitesh Sarma,
Wakil Menteri Luar Negeri, Pemerintah India menyatakan keyakinannya bahwa Forum ke-2 tentang
Infrastruktur akan dibangun di atas hubungan bisnis antara kedua negara dan mengarah pada partisipasi
yang lebih besar dari perusahaan India dalam proyek infrastruktur yang sedang berjalan di Indonesia.
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KEGIATAN KEDUTAAN

5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut perusahaanperusahaan India di Indonesia dan memberi mereka garis besar informasi keseluruhan iklim investasi
yang membaik di Indonesia dan menggarisbawahi bahwa pembangunan Infrastruktur adalah prioritas
utama bagi Pemerintah Indonesia. Gubernur Aceh menyambut partisipasi industri India di Indonesia,
khususnya di Provinsi Aceh dan menyatakan bahwa kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai
konektivitas yang lebih baik antara Banda Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar.
6. IIIF ke-2 mempertemukan para pemain utama dan pengambil keputusan utama di sektor infrastruktur
dari kedua belah pihak dan termasuk presentasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia
(BKPM) tentang insentif yang ditawarkan kepada perusahaan asing dan presentasi lainnya oleh
Konfederasi Industri India tentang partisipasi India dalam Infrastruktur Indonesia dan prospek proyek
masa depan. Diskusi panel diadakan dengan melibatkan semua Kementerian Indonesia dan para CEO
Perusahaan India untuk memfasilitasi investasi India di Indonesia.
7. Acara ini juga termasuk pertemuan B2B antara perwakilan perusahaan India dan Indonesia. Prospek
bisnis signifikan yang muncul selama sesi B2B yang akan ditindaklanjuti selanjutnya oleh kedua belah
pihak.
8. Buklet delegasi diterbitkan, yang menyediakan daftar komprehensif semua proyek infrastruktur yang
tersedia di Indonesia untuk tahun 2019-20.
9. Dapat dicatat bahwa IIIF ke-1 diadakan pada bulan Maret 2018 dan kelanjutan dari Acara Tahunan ini
secara rutin akan membangun hubungan yang ada lebih lanjut dengan tujuan untuk memperbesar
partisipasi perusahaan India dalam proyek infrastruktur Indonesia.
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CITA RASA INDIA

RESEP PANEER SHASHLIK DENGAN SAUS BBQ
waktu total ; 50m
waktu persiapan : 20m
kalori : 168

bahan-bahan Paneer
Shashlik dengan saus
bbq :
150 gm kubus paneer
1 jumput garam
1/4 sdt pasta mustard
1 sdt saus tomat
1/2 sdt pasta bawang
putih
1 sdt cammpuran
rempah-rempah
1 sdm minyak zaitun
1 jumput lada
1/4 sdt cuka balsamic
1/2 sdt saus sambal
1/2 sdt bubuk cabai

Paneer Shashlik adalah resep India Utara yang terbuat
dari paneer yang direndam dalam pasta mustard, cuka
balsamic, dan bumbu campuran. Ini adalah resep lezat yang
sempurna untuk malam olahraga Anda, pesta kitty saat
menghibur orang banyak. Ini adalah resep makanan ringan
yang luar biasa dan akan dicintai oleh semua orang.
Cara Membuat Paneer Shashlik dengan Saus BBQ:
Langkah 1
Tusukkan kubus paneer pada tusuk gigi dan bumbui dengan
garam dan merica.
Langkah 2
Campur pasta mustard, cuka balsamic, saus tomat, saus
sambal, pasta bawang putih, bubuk cabai dan rempah-rempah
dalam mangkuk dan rendam paneer di dalamnya.
Langkah 3
Panaskan wajan dan goreng paneer dengan minyak zaitun
atau mentega selama beberapa menit di setiap sisi dan
sajikan.
Sumber: recipes.timesofindi
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PETUALANGAN LUAR RUANGAN
TERBAIK UNTUK
PERJALANAN ANDA DI INDIA

“Berpikir tentang petualangan di India? Tetapi bingung harus memilih apa dan ke mana harus pergi?
Biarkan blog ini menjadi sumber panduan Anda saat kami mengambil kesempatan untuk memberikan
rincian tentang petualangan luar ruang yang dapat Anda nikmati dan kapan dan di mana Anda bisa
mengejar hasrat Anda di India ”
India adalah tanah peluang petualangan besar. Melintasi panjang dan luasnya negara kita dapat menemukan
banyak peluang untuk terjun dalam kegiatan yang tidak hanya memicu adrenalin, tetapi juga
mentransendensikan seseorang ke dunia tanpa rasa takut. Namun, ada beberapa kegiatan dan ada beberapa
tempat yang pas seperti sarung tangan, yang berarti ketika olahraga petualangan yang tepat dicoba di tujuan
yang tepat, kesenangan dan sensasi berlipat ganda. Berikut adalah beberapa peretasan petualangan luar yang
harus Anda raih untuk perjalanan Anda di India.
Mendaki ke Lembah Ziro untuk Pertemuan dengan Suku Apatani di Arunachal Pradesh

Terdapat beberapa trek yang memiliki jejak
yang indah dan Ziro adalah salah satunya.
Apa yang membuat perjalanan ini berbeda
dari yang lain adalah nilai budayanya.
Mengambil jalan yang jarang dilalui,
seseorang mencapai Lembah Ziro untuk
tidak hanya menikmati keindahannya tetapi
menyaksikan salah satu suku paling kuno di
India yang disebut Apatani. Perjalanan ini
memberikan seseorang kesempatan untuk
bertatap muka dengan kehidupan yang tanpa
semua fasilitas dasar dan modern. Benarbenar melintasi jalan yang tidak beraspal,
mengunjungi tempat-tempat yang kurang
dikenal dan menyapa orang-orang,
merupakan kesenangan yang hanya bisa
dialami seseorang tetapi tidak bisa
dibayangkan.
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Jet Laut di atas Flyboard di Goa
Sebagai daerah olahraga air baru di India,
papan luncur tersedia di Pantai Baina di Goa.
Olahraga yang paling dinikmati oleh anak-anak
ini dilakukan dengan jet ski yang tampaknya
dipasang dengan selang yang memompa air
untuk mengirimnya setinggi 15 meter di udara,
memungkinkan pengendara untuk membuat
manuver seperti lumba-lumba dan menyelam di
bawah air dari ketinggian. Membiarkan
berputar-putar, membalik dan naik tinggi di air,
papan terbang memang cara yang bagus untuk
bersenang-senang di perairan Goa.

Sepeda motor ke Pass Gunung Tertinggi di Dunia di Ladakh

India adalah negeri tempat yang menakjubkan dan bersepeda motor melaluinya adalah pengalaman yang
tidak bisa dialami di mana pun. Salah satu tujuan bersepeda motor yang luar biasa adalah Khardung La,
jalan bermotor tertinggi di dunia. Terletak di ketinggian 5359 m di atas permukaan laut, lintasan tinggi ini
sudah cukup untuk membuat adrenalin Anda menjadi gila.
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Berlayar Tinggi di Langit di Goa

Parasailing terbaik dapat dialami di tanah Pesta Goa. Bersama dengan olahraga air lainnya di Goa, parasailing
adalah cara terbaik untuk membuat petualang tetap hidup. Sementara Anda mengikat diri ke parasut dan speed
boat membantu Anda naik di langit, Anda memiliki kesempatan menikmati keindahan udara Goa.
Sumber: tourmyindia

Kedutaan Besar India
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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

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.

