
Kereta Cepat Terbebani Target Tinggi

Sasaran banyaknya penumpang Berita Olahraga Internasional kereta cepat
Jakarta-Bandung 30 ribu setiap hari dipandang jauh panggang dari api. Karena, banyaknya
penumpang harian KA Argo Parahyangan cuma di range 10 ribu. Dalam pada itu, service
sepur kilat, walau waktu perjalanannya dua jam bisa lebih cepat, perlu dibayar dengan biaya
2x lipat tambah mahal dan tambahan perjalanan ke pusat perkotaan. PT Kereta Cepat
Indonesia China percaya sasaran itu dapat terwujud melalui pembangunan transportasi
penyambung dan perubahan penumpang bis dan kendaraan individu.

EKONOMI DAN BISNIS

Stock Kedelai Nasional Semakin Tipis

Prognosis neraca pangan nasional yang diatur Tubuh Pangan Nasional memperlihatkan jika
stock kedelai semakin mencemaskan. Tubuh Pangan meramalkan stock per akhir
Desember 2022 cukup hanya untuk konsumsi sepanjang tujuh hari. Apa yang sudah
dilakukan pemerintahan untuk jamin suplai kedelai?

NASIONAL

Penentang KUHP Semakin makin tambah meluas ke Instansi Internasional

PBB dan instansi internasional mengomentari muatan KUHP yang dipandang berlawanan
dengan HAM, kesetaraan, dan kebebasan jurnalis, beragama, dan memiliki pendapat. DPR
dan pemerintahan dianjurkan mengambil KUHP, yang baru ditetapkan pada Selasa kemarin.
Bagaimana tanggapan pemerintahan pada kritik itu?

PIALA DUNIA

Karena Prancis Bukan Cuma Mbappe

Inggris akan mengadang juara dunia, Prancis, di set perempat final pada dini hari kelak.
Kylian Mbappe, yang sudah cetak 5 gol di Qatar, akan jadi fokus perhatian. Pelatih Inggris,
Gareth Southgate, diberitakan sudah mempersiapkan taktik khusus yang disebutkan
Anti-Mbappe. Tetapi si juara bertahan masih mempunyai meriam lain: Olivier Giroud.

Informasi terbaru ekonomi usaha sampai Sabtu sore, 10 Desember 2022 diantaranya
Sandiaga menjelaskan tidak ada penangguhan lawatan wisatawan ke Indonesia.

Presiden Partai Pekerja Said Iqbal memberikan ancaman akan bawa KUHP ke komunitas
ILO dan PBB. Dipandang menyalahi Maklumat HAM PBB.

https://inksports.art/


Massa Partai Pekerja melangsungkan demonstrasi di teritori Patung Kuda. UU KUHP cuma
akan tempatkan masyarakat negara sebagai penjahat.

Pemerintahan Australia mewanti-wanti masyarakatnya supaya waspada saat ke Indonesia,
ingat ketentuan ranah private dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
baru di-launching

Sandiaga bekerja bersama dengan Polri untuk memperhitungkan imbas jelek pasal-pasal
moralitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bidang pariwisata.

Hotman Paris memaparkan pasal-pasal dalam KUHP ke Sandiaga Uno, yang dicemaskan
memengaruhi pariwisata Indonesia.

Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan sampai sekarang ini tidak ada penangguhan
lawatan pelancong asing ke Indonesia.

Sandiaga mengeklaim yang terjadi malah ada kenaikan pelancong luar negeri yang tiba.

Sandiaga Uno pastikan pasal moralitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tidak memengaruhi lawatan pelancong asing.

KUHP baru atur jika hakim bisa jatuhkan pidana mati dengan periode eksperimen sepanjang
sepuluh tahun. Dapat dibatalkan dengan surat tingkah laku baik kalapas.


