Prabowo Tak Rela Anak Muda
Indonesia
Sulit
Dapat
Pekerjaan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo
Subianto bertemu dengan ribuan warga Medan
di Regale Convention Center Kota Medan,
Sabtu (23/2). (Foto: LintasMedan/Tim media
pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno)
Medan, 23/2 (LintasMedan) – Calon presiden nomor urut 02,
Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak rela generasi
muda kesulitan mendapat pekerjaan dan untuk itu dia bertekad
akan membela kepentingan rakyat.
“Saya tidak rela anak muda kita sulit mendapat pekerjaan. Saya
tidak rela anak kita jadi kacung orang lain. Bangsa kita bukan
bangsa kacung, kita harus terhormat, kita harus mendapatkan
yang terbaik dan sejahtera,” katanya saat menghadiri acara
silahturahim akbar bersama para pendukungnya di gedung Regale
Internastional Convention Centre Medan, Sabtu.
Menurut dia, rakyat Indonesia masih banyak belum mempunyai

pekerjaan yang baik dan layak.
Bahkan, kata Prabowo, banyak perempuan Indonesia terpaksa jadi
pembantu di negara-negara lain.
Seharusnya, lanjut Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu,
Pemerintah Indonesia mengutamakan tenaga kerja dalam negeri
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mengurangi
pengangguran di Tanah Air.
Prabowo menambahkan, dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga
Uno bertanggung jawab untuk berjuang membawa perubahan bagi
masyarakat.
Sebab, masih banyak masyarakat di negeri ini susah makan,
tidak bisa sekolah, dan susah mendapatkan layanan kesehatan.
“Kita rebut kembali kekayaan Indonesia, kita rebut kembali
kemerdekaan, kita rebut kembali kehormatan Indonesia. Saya
yakin bersama-sama saudara semua kita bisa,” katanya.
“Saya dalam sisa hidup akan terus membela rakyat Indonesia.
Apapun yang terjadi dan sebesar apapun tantangannya, saya
tetap bela rakyat saya,” kata Prabowo.
Dalam acara silaturrahim dengan tema “Semangat Sumut untuk
Prabowo-Sandi membangun demokrasi yang beradab menuju
Indonesia menang” tersebut, ia mengatakan bahwa pantang bagi
seorang prajurit untuk mengumbar janji-janji tanpa bukti.
Di hadapan ribuan massa yang menghadiri acara itu, Prabowo
menegaskan lagi janji-janji kampanyenya, antara lain akan
menurunkan tarif listrik, harga daging, susu dan lainnya.
Selain itu, Prabowo juga memaparkan program pemberian susu
setiap hari kepada anak-anak sekolah jika terpilih sebagai
Presiden Indonesia.
Prabowo hadir di Medan untuk menghadiri sejumlah agenda.
Sebelumnya, pada Jumat (22/2) malam, ia melakukan silaturahim

dengan para pengusaha dan warga Tionghoa Sumatera Utara di
Gedung Selecta Medan, dan bertemu sekaligus berdoa bersama
dengan Tuan Guru Besilam di Kabupaten Langkat. (LMC-04)

