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Debat capres 2019 full

ANTARA FOTO/Wahyu Putro AKeadaan Tenaga kerja asing di Indonesia dipertanyakan oleh cawapres Sandiaga Uno, namun menurut cawapres Ma'ruf Amin jumlah mereka sangat kecil dan terkendali. Sandiaga juga mengkritik apa yang disebutnya kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak memihak bagi pengusaha kecil dan menengah (MLA). Hal ini terlihat dari apa yang
disebutnya kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia.Sandiaga Uno mengatakan, jika dirinya dan Prabowo terpilih, maka akan memberikan perbandingan yang terukur dengan baik. Itu dengan memberikan aspek keadilan, dan MLA adalah solusinya, kata Sandi.Ia juga berjanji bahwa tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. ANTARA FOTO/Wahyu
Putro AAnggapi Pernyataan Sandi soal keberadaan TKA, Ma'ruf Amin mengatakan, keberadaan TKA di Indonesia sangat kecil dibandingkan negara lain. Menanggapi pernyataan Sandi soal keberadaan TKA, Ma'ruf Amin mengatakan keberadaan TKA di Indonesia sangat kecil dibandingkan negara lain. TKA hanya boleh berada di daerah yang kelebihan energi, katanya. Ia juga
menyebutkan bahwa keberadan TKA tersebut diperlukan untuk alih teknologi. Jadi akan ada energi terampil, katanya. Dua cawapres menyoroti kebijakan dan pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam sesi membahas masalah kesehatan. Seperti kita ketahui, layanan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit setiap tahunnya. Pada 2017, defisit 9,75 miliar
dan pada 2018 defisit meningkat menjadi Rp10,98 triliun. Puguh Prasetyoputra, peneliti LIPI dan pengamat BPJS Kesehatan: Menurutnya, Sandiaga lebih unggul dalam diskusi di bidang BPJS karena jauh lebih spesifik ketimbang Ma'ruf. Puguh merujuk pada pernyataan Sandiaga selama 200 hari menyelesaikan akar permasalahan BPJS dengan bekerja sama dengan para ahli
aktuaria untuk melakukan perhitungan untuk memperbaiki sistem kesehatan. Namun, kata Puguh, pernyataan Sandiaga tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dilakukan perhitungan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro ACawapres nomor urut 01 K.H Ma'ruf Amin (kiri) dan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) mengikuti Debat Capres putaran ketiga di Hotel Sultan,
Jakarta pada Minggu (17/3/2019). Selain itu, Sandiaga juga membahas hal-hal yang lolos dari Ma'ruf. Menariknya, ia membahas sistem rujukan BPJS yang tidak diberi nama calon nomor urut 1, kata Puguh. Selain itu, gerakan latihan selama 22 menit sebagai program pencegahan penyakit, yang diperkenalkan Sandiaga, merupakan program spesifik dan lebih dipahami di
masyarakat. Hal itu, kata dia, merupakan salah satu ciri khas bagi pasangan nomor urut 02 tersebut. Di sisi lain, Puguh mengatakan Ma'ruf telah mengungkapkan gagasan mendistribusikan kembali tenaga medis ke daerah terpencil, salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, kata dia, Ma'ruf tidak ada jawaban bagaimana mereka bisa melakukan hal itu
terkait dengan banyaknya tenaga medis yang enggan bekerja di daerah terpencilKawapres Sandiaga Uno ternyata merupakan kasus seorang warga di Kota Sragen, Jawa Tengah, yang katanya tidak bisa dirawat sampai maksimal karena tidak ditanggung BPJS. ANTARA FOTO/Wahyu Putro ACawapres Sandiaga Uno mengungkap kasus seorang warga di Kota Sragen, Jawa
Tengah, yang katanya tidak bisa diperlakukan maksimal karena tidak mencakup BPJS. Kasus ini tidak boleh ditoleransi ... Kuncinya adalah perbaikan, tidak saling menyalahkan, kata Sandiaga.Ia kemudian berjanji akan memperbaiki BPJS dengan, antara lain menghitung secara rinci. Jangan sampai ada antrean, atau tidak ada obat yang tersedia. Sementara itu, Wakil Presiden
Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk akses kesehatan seluruh masyarakat. Kami juga akan mendorong upaya preventif dan promosi melalui Gerakan Masyarakat Sehat GERMAS melalui PK, yaitu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, jelasnya. Di depan penonton debat. Ma'ruf juga berjanji akan
mengurangi jumlah kasus gizi buruk. Triyono, pengamat ketenagakerjaan LIPI: Triyono mengaku sangat setuju dengan usulan Sandiaga yang mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) berbahasa Indonesia. Ketidakmampuan TKA berbahasa Indonesia, kata Triyono, dapat menghambat perpindahan pengetahuan dan teknologi dari para TKA ke tenaga kerja lokal. Saya sepenuhnya
setuju bahwa saya perlu berbicara bahasa Indonesia. Jika dia tidak bisa berbahasa Indonesia, transfer teknologi akan terganggu, kata Triyono. Ia menambahkan keberadaan TKA tidak masalah selama mereka adalah pekerja yang sangat berkualitas dan tidak ada tenaga kerja lokal yang berkualitas untuk pekerjaan tertentu. Catatan itu, tambahnya, adalah mereka harus bisa
berbagi keterampilan dengan pekerja lokal. ANTARA FOTO/MOHAMAD HAMZAH Sejumlah pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi menyaksikan siaran langsung Debat Capres Putaran Ketiga melalui layar televisi di Perumahan Sementara Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (17/03)Sementara itu, Triyono mengatakan, baik Sandiaga maupun Ma'ruf tidak
memiliki solusi ketenagakerjaan baru, meskipun masing-masing kandidat menunjukkan program baru. Ma'ruf misalnya, kata Triyono, mengungkapkan tentang Kartu Pra Kerja dan Sandiaga tentang Rumah Siap Kerja. Namun, kedua program tersebut, kata dia, belum mampu menjawab permasalahan yang mendasari permasalahan ketenagakerjaan, yaitu transformasi sistem
pendidikan agar sesuai dengan dunia kerja. Kami juga berpesan untuk tidak mengonsumsi hal-hal yang tidak sehat, maupun KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, terutama untuk mencegah stunting, kata Ma'ruf. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK telah meningkatkan jumlah kasus stunt sebesar tujuh Berkurang. Dan kami berjanji untuk menguranginya dalam lima tahun ke
depan menjadi sepuluh persen sehingga sampai ke titik dua puluh persen, katanya. Dalam memperkenalkan dan misinya, cawapres Sandiaga Uno berjanji akan menghapuskan Ujian Nasional (UN) di sekolah-sekolah, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin lagi tiga kartu sosial yang telah digulirkan pemerintah. Dalam membahas visi dan misinya, Ma'ruf Amin kembali memasukkan tiga
kartu 'sosial' yang dikeluarkan pemerintah, yaitu Kartu Pra Kerja, Kartun Indonesia Pintar dan Kartu Sembako Murah.ANTARA FOTO/Wahyu Putro AAndy Ahmad Zaelan, pengamat pendidikan LIPI mengatakan: Sandi hanya membahas masalah, Ma'ruf tidak menyentuh masalah mendasar. Untuk apa? Sehingga anak-anak bisa kuliah sehingga ibu-ibu bisa belanja murah,
sehingga mudah untuk bisa bekerja, kata Ma'ruf. Ma'ruf kemudian menjelaskan detail manfaat kartu tersebut. Kami juga bertekad untuk meningkatkan manfaat dan manfaat dari program yang ada, katanya. Sementara itu, cawapres Sandiaga Uno mengatakan, jika dirinya dan Prabowo terpilih, ia akan menghapuskan ujian nasional (UN). Selain kurikulum yang ditingkatkan,
menurut Sandiaga, kami pastikan sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan mengedepankan minat dan bakat., ujarnya. Ia juga berjanji akan memperbaiki BPJS dan menerapkan kebijakan OK OCE di tingkat nasional. Andy Ahmad Zaelan, pengamat pendidikan LIPI: Pernyataan Sandiaga Uno soal 'penghapusan' Ujian Nasonal merupakan hal yang positif, karena saat ini
Ujian Nasional masih dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengevaluasi hasil pendidikan. Andy mengatakan ujian ini mendorong siswa untuk mengejar nilai sebagai tujuan pendidikan, bukan bagaimana menguasai pengetahuan dan nilai-nilai lainnya. Nilai adalah satu-satunya referensi untuk pendidikan. Bahkan, pendidikan, seperti yang disebutkan oleh kedua wakil
presiden, selain bagaimana membentuk keterampilan dan pengetahuan, serta nilai-nilai luhur seorang siswa untuk suatu hari membangun bangsa ini, katanya. Namun, di luar jawaban soal UAN, kata dia, Sandiaga hanya mengungkapkan permasalahan yang beredar di masyarakat tanpa solusi yang jelas. Di sisi lain, Ma'ruf, menurutnya tidak memberikan kebaruan dalam hal
jawaban, karena menurutnya Andy, hanya mengulangi apa yang telah dijelaskan Jokowi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AMeski Ma'ruf sempat mengatasi persoalan beasiswa perguruan tinggi, ia tidak mengatasi masalah mendasar, yakni kualitas perguruan tinggi. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih menawarkan pendidikan sosial yang lebih banyak
dibandingkan pendidikan teknologi. Andy menyebutkan banyak perguruan tinggi yang masih fokus mengajarkan teori ketimbang mempraktikkan ilmu praktis. Akibatnya, kata dia, seringkali lulusan tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dia menambahkan bahwa pelatihan yang telah disebutkan Ma'ruf, kata Andy, yang di Pusat Pelatihan Kerja (BLK) juga tidak sejalan dengan
waktu dan tidak memiliki peralatan dan pelatih yang mumpuni. Hal-hal itu, kata dia, tidak tersentuh oleh Ma'ruf. Andy menambahkan bahwa kedua kandidat tidak memiliki rincian tentang lulusan SMP dan SMK yang banyak berkontribusi terhadap pengangguran. Pengangguran.
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