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Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Dewan Negara Tiongkok kemarin pagi
(3/2) menggelar pertemuan silaturahmi perayaan Tahun Baru Imlek 2019 di Balai Agung
Rakyat, Beijing. Atas nama Komite Sentral PKT dan Dewan Negara, Sekretaris Jenderal
Komite Sentral PKT, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan ucapan Selamat Tahun
Baru Imlek kepada rakyat berbagai etnis seluruh negeri, termasuk saudara-saudara
setanah air Hong Kong, Makau, Taiwan dan para perantau Tionghoa di luar negeri.
Xi Jinping dalam sambutannya mengatakan, pada satu tahun yang lalu, ekonomi Tiongkok
berkembang secara mantap, di mana reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar
terus diperdalam, kampanye pengentasan kemiskinan telah mencapai hasil signifikan,
pertahanan nasional dan reformasi tentara terus mencapai kemajuan, diplomasi yang
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berciri khas Tiongkok sebagai negara besar telah mencetak lembaran baru. Selain itu,
upaya pembenahan dan peningkatan disiplin Partai terus diperdalam, situasi keseluruhan
masyarakat terpelihara stabil, rakyat memiliki rasa empati kebahagiaan dan keamanan
yang tinggi.
Xi Jinping menyatakan, tahun ini Tiongkok akan menyambut perayaan HUT ke-70
Republik Rakyat Tiongkok. Dalam proses mars yang baru ini, tentunya akan muncul
peluang perkembangan yang baru sekaligus tantangan dan risiko. Xi Jinping berpesan
agar pemikiran sosialisme yang berkarakteristik Tiongkok pada era baru terus
dipertahankan dalam rangka terus meningkatkan rasa bahagia dan keamanan
masyarakat,m menjamin ekonomi terus berkembang secara kontinu dan sehat, berusaha
meletakkan fondasi dasar yang kokoh bagi pembentukan masyarakat sejahtera pada
masa mendatang.
Xi Jinping menekankan, sejak zaman dahulu kala, di sanubari orang Tionghoa sudah
tertanam nilai-nilai berbakti dan taat pada orangtua, peduli orang tua lanjut usia serta
anak-anak belum dewasa. Tiongkok sudah beranjak ke masyarakat penuaan, oleh karena
itu, mempedulikan orang lanjut usia agar mereka bisa hidup bahagia adalah perihal yang
bersangkut paut dengan ketenteraman sosial. Xi berpesan agar seluruh masyarakat
menghormati dan peduli pada orang lansia, berusaha mengembangkan bisnis jaminan hari
tua agar setiap orang lanjut usia dapat melewati masa usia senja secara bahagia.
Xi Jinping mengimbau rakyat berbagai etnis bersatu padu dan berjuang di bawah
pimpinan kuat PKT untuk menciptakan masa depan bangsa Tionghoa yang indah, dan terus
bersama rakyat mancanegara membentuk masyarakat senasib sepenanggungan umat
manusia.
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