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Jubir Kongres Nasional ke-19 PKT Tuo Zhen pada Kamis (26/10) mengadakan jumpa pers
khusus di Pusat Penerangan Kongres, dan mengundang penanggung-jawab terkait untuk
menjelaskan laporan Kongres Nasional ke-19 PKT dan menjawab pertanyaan wartawan.
Kongres Nasional ke-19 PKT sepakat untuk mencantumkan Pemikiran Xi Jinping mengenai
sosialisme yang berkarakteristik Tiongkok pada era baru ke dalam konstitusi, dan
menyerukan seluruh partai meningkatkan kesadaran dan tekad untuk melaksanakan
pemikiran itu dalam seluruh proses pembangunan negara dan pembangunan partai di masa
depan. Wakil Ketua Kantor Penelitian Kebijakan Sentral Wang Xiaohui berpendapat, kini
pembangunan Tiongkok telah memasuki era baru, Pemikiran Xi Jinping itu telah secara
sistematis menjawab pertanyaan tentang bagaimana PKT mempertahankan dan
mengembangkan sosialisme berkarakteristik Tiongkok. Pemikiran itu juga telah membawa
sosialisme berkarakteristik Tiongkok ke sebuah level yang baru.
Melihat kembali sejarah kongres nasional PKT, amandemen berulang kali terhadap konstitusi
memanifestasikan ciri khas zaman yang sangat menonjol. Dalam Kongres Nasional ke-19
yang baru ditutup, PKT telah membuat penegasan penting, yakni kontradiksi sosial di
Tiongkok telah berubah dan sosialisme berkarakteristik Tiongkok telah memasuki era baru.
Kongres sepakat untuk menetapkan pemikiran Xi Jinping sebagai pedoman aksi partai. Ini
berarti Pemikiran Xi berada di tingkat yang sejajar dengan Marxisme dan Leninisme,
Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping, pemikiran "tiga representasi" dan konsep ilmiah
tentang pembangunan. Mengenai perubahan besar tersebut, Wang Xiaohui berpendapat, era
baru akan mendatangkan persoalan baru dan persoalan baru akan menghasilkan teori baru.
Pemikiran Xi Jinping secara kreatif menyelesaikan masalah yang dihadapi Tiongkok di era
baru.
Wang Xiaohui mengatakan, sejak Kongres Nasional ke-18 PKT, PKT telah menjalani lima
tahun yang luar biasa. PKT berturut-turut mengumumkan 1500 langkah reformasi,
mengintensifkan reformasi dan mencapai berbagai terobosan. Dilatarbelakangi lesunya
pemulihan ekonomi dunia dan semakin seriusnya masalah global, Tiongkok berhasil melewati
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ujian dan mencapai prestasi baik. Sebab yang paling mendasar ialah, PKT mengikuti
perkembangan zaman, hal ini terlihat dari Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme
berkarakteristik Tiongkok di era baru.
Wang Xiaohui menunjukkan, Pemikiran Xi Jinping mengandung serangkaian pandangan yang
inovatif, memasukkan konotasi ilmiah yang baru ke dalam sosialisme yang berkarakteristik
Tiongkok dan telah memperkaya sistem teori sosialisme yang berkarakteristik Tiongkok.
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