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Rapat perayaan genap 40 tahun reformasi dan keterbukaan Tiongkok hari Selasa
kemarin (18/12) digelar di Balai Agung Rakyat Beijing. Presiden Tiongkok Xi Jinping
menyampaikan pidato penting. Xi Jinping menekankan, praktek selama 40 tahun ini
membuktikan sepenuhnya bahwa jalan sosialis yang berciri khas Tiongkok yang dirintis
partai dengan memimpin rakyat berbagai etnis seluruh negeri serta teori, sistem dan
kebudadayaannya adalah tepat sepenuhnya, dan teori pokok, jalan pokok dan strategi
pokok partai yang terbentuk juga adalah tepat sepenuhnya. Xi Jinping menekankan,
praktek selama 40 tahun ini membuktikan sepenuhnya bahwa pembangunan Tiongkok
telah menyediakan pengalaman sukses kepada negara-negara berkembang luas yang
menuju modernisasi, memanifestasikan prospek yang cemerlang, dan merupakan
kekuatan yang mendorong perdamaian dan pembangunan dunia, sementara juga
sumbangan penting Bangsa Tionghoa terhadap peradaban manusia. Xi Jinping
menekankan, praktek selama 40 tahun ini membuktikan sepenuhnya, reformasi dan
keterbukaan merupakan kunci penting partai dan rakyat mengejar zaman dengan langkah
besar, merupakan jalan semestinya mempertahankan dan mengembangkan sosialisme
yang berciri khas Tiongkok, langkah penting yang menentukan nasib Tiongkok modern,
dan juga langkah penting untuk merealisasi target perjuangan “dua serratus tahun” dan
merealisasi kebangkitan jaya Bangksa Tionghoa.
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Pemimpin-pemimpin lain partai dan negara antara lain Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang,
Wang Huning, Zhao Leji, Han Zhen dan Wang Qishan juga menghadiri rapat.
Perdana Menteri Li Keqiang pada pukul 10 mengumumkan dimulainya rapat perayaan.
Wang Huning mengumumkan Keputusan Komite Sentral PKT dan Dewan Negara untuk
Memuji Para Personel Yang Memberikan Sumbangan Brilian dalam Reformasi dan
Keterbukaan. Keputusan menunjukkan, Komite Sentral PKT dan Dewan Negara
memutuskan untuk menganugerahi medali pelopor reformasi kepada serratus kawan
antara lain Yu Min, dan menganugerahi medali persahabatan reformasi Tiongkok kepada
10 warganegara asing antara Alain Merieux.
Xi Jinping menyampaikan pidato penting. Ia menunjukkan, mendirikan PKT, mendirikan
Republik Rakyat Tiongkok, mendorong reformasi dan keterbukaan serta usaha sosialis
yang berciri khas Tiongkok merupakan 3 peristiwa historis besar sejak Gerakan 4 Mei
dan juga merupakan 3 batu mal dalam merealisasi kebangkitan jaya Bangsa Tionghoa
sejak zaman modern. Orang PKT dengan Kawan Mao Zedong sebagai wakilnya
merampungkan revolusi demokratis baru dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, dan
meletakkan dasar politik dan sistem fundamental bagi segala kemajuan Tiongkok pada
zaman modern. Orang PKT dengan Kawan Deng Xiaoping sebagai wakilnya memindahkan
pusat pekerjaan partai dan negara ke pembangunan ekonomi dan menerapkan keputusan
historis reformasi dan keterbukaan dan dengan sukses merintis sosialisme yang berciri
khas Tiongkok. Orang PKT dengan Kawan Jiang Zemin sebagai wakilnya menetapkan
target reformasi dan kerangka pokok sistem ekonomi pasar sosialis dan membuka situasi
baru reformasi dan keterbukan secara menyeluruh, dan dengan sukses mendorong
sosialisme yang berciri khas Tiongkok memuju abad ke-21. Orang PKT dengan Kawan Hu
Jintao sebagai wakilnya menekankan pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan
manusia dan berkoordinasi secara menyeluruh, mendorong pembangunan kemampuan
pemerintahan partai dan pembangunan keprogresifan partai, dan dengan sukses
mempertahankan dan mengembangkan sosialisme yang berciri khas Tiongkok pada titik
tolak sejarah yang baru.
Xi Jinping menyimpulkan prestasi besar reformasi dan keterbukaan di bidang-bidang
inovasi teori, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan kebudayaan ,
pembangunan sosial, pembangunan peradaban ekologi, pembangunan pertahanan dan
tentara, usaha penyatuan kembali tanahair, pekerjaan diplomatik dan pembangunan
partai. Ia menekankan, prestasi yang dicapai selama 40 tahun ini bukan jatuh dari langit,
bukan diberkati orang lain, melainkan hasil kerja rajin, kecerdasan dan keberanian
seluruh partai dan rakyat berbagai etnis seluruh negeri. Tiongkok berhasil dalam waktu
puluhan tahun merampungkan proses industrialisasi yang diselesaikan negara-negara
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maju dengan waktu ratusan tahun. Bagi rakyat Tiongkok, yang mustahil terkabul juga.
Rakyat Tiongkok patut merasa bangga atas keajaiban di dunia manusia itu.
Xi Jinping menunjukkan, pengalaman berharga yang dicapai dalam reformasi dan
keterbukaan selama 40 tahun merupakan kekayaan spiritual yang sangat berharga bagi
partai dan rakyat, mempunyai arti pembimbing sangat penting dalam mempertahankan
dan mengembangkan sosialisme yang berciri khas Tiongkok, dan harus disayangi dan
dipertahankan dalam jangka panjang, sementara terus diperkaya dan dikembangkan
dalam praktek.
Xi Jinping menunjukkan, harus secara menyeluruh dan tepat diterapkan pedoman satu
negara dua sistem, pemerintahan Hong Kong oleh warga Hong Kong, pemerintahan Makau
oleh warga Makau dan otonomi tingkat tinggi, bertindak secara ketat berdasarkan UUD
dan Undang-Undang Pokok, mendukung dan mendorong Hong Kong dan Makau dengan
lebih baik bergabung dalam konfigurasi pembangunan negara agar saudara-saudara
setanahair Hong Kong dan Makau dan rakyat tanahair bersama memikul tanggung jawab
kebangkitan bangsa dan menikmati bersama kemuliaan bersama kemakmuran dan
keperkasaan tanahair. Merealisasi penyatuan kembali tanahair merupakan keinginan
bersama rakyat Tionghoa seluruh negeri dan juga letak kepentingan fundamental Bangsa
Tionghoa. Harus dipertahankan prinsip Satu Tiongkok dan Konsensius 1992,
memperkokoh dan mengembangkan dasar perkembangan damai hubungan kedua tepi
selat, memperdalam pertukaran dan kerja sama ekonomi dan kebudayaan kedua tepid an
menyejahterakan saudara-saudara setanahair kedua tepi.
Seusai rapat perayaan, Xi Jinping menemui para personel yang memperoleh penghargaan
dan wakil sanak keluarganya, dan berfoto bersama dengan mereka.
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