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Harian Renmin Ribao melaporkan, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengumumkan
Proposal mengenai Pengamendemenan Konstitusi pada hari Minggu kemarin (25/2).
Proposal tersebut mengusulkan agar Konsep Pengembangan Ilmiah dan Pemikiran Xi Jinping
tentang Sosialisme yang Berkarakteristik Tiongkok di era baru dimasukkan ke dalam
Konstitusi negara, menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan politik dan sosial
negara, sehingga berada di tingkat yang sejajar dengan Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao
Zedong, Teori Deng Xiaoping dan Tiga perwakilan.
Sementara itu, proposal tersebut juga mengajukan beberapa butir usulan lainnya, di
antaranya menyesuaikan kembali dan memperpadat isi tentang tata letak keseluruhan usaha
sosialis yang berkarakteristik Tiongkok dan target perjuangan "seratus tahun kedua", di mana
Tiongkok akan menjadi negara "sosialis modern" yang makmur di ulang tahun ke-100 RRT
pada 2049.
Proposal mengusulkan perkembangan koordinatif peradaban material, peradaban politik,
peradaban sosial dan peradaban ekologis, dalam rangka membangun Tiongkok menjadi
negara sosialis modern yang kuat, makmur, demokratis, maju secara kultural, harmonis dan
indah, demi merealisasi kebangkitan mulia bangsa Tionghoa.
Proposal mengusulkan untuk menyempurnakan kebijakan mengenai pemerintahan negara
berdasarkan hukum dan penerapan Konstitusi, menegaskan penyempurnaan tata hukum
sosialis, memberlakukan sistem sumpah konstitusional, dan memberikan kekuasaan kepada
kota-kota yang memiliki distrik untuk menetapkan peraturan sendiri.
Proposal mengusulkan untuk memperpadat dan menyempurnakan isi-isi mengenai proses
revolusi dan pembangunan Tiongkok, sehingga proses perjuangan rakyat dan partai yang
tercantum dalam Konstitusi menjadi lebih utuh;
Proposal mengusulkan untuk memperkaya dan menyempurnakan isi konstitusi mengenai
front persatuan patriotik dan hubungan antar-etnis.
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Proposal mengusulkan untuk memperpadat isi konstitusi mengenai politik luar negeri yang
damai, mempertahankan jalan pembangunan yang damai, mempertahankan strategi saling
menguntungkan dan terbuka, demi mendorong pembentukan komunitas senasib
sepenanggungan manusia.
Proposal mengusulkan untuk memperpadat isi konstitusi mengenai peningkatkan
kepemimpinan PKT, dan mengukuhkan kepemimpinan PKT sebagai karakteristik yang paling
substansial dalam sosialisme yang berciri khas Tiongkok.
Proposal mengusulkan untuk menambah isi konstitusi mengenai nilai inti sosialisme,
memperkokoh fondasi moral dan pemikiran seluruh jajaran partai dan rakyat berbagai etnis di
seluruh negeri agar terus bersatu dan berjuang.
Proposal mengusulkan untuk mengademenen isi konstitusi mengenai batasan masa jabatan
presiden, meningkatkan dan menyempurnakan mekanisme sistem kepemimpinan negara.
Proposal mengusulkan untuk menambah berbagai penetapan mengenai komisi pengawasan
dan menyediakan landasan konstitusional bagi pembentukan komisi pengawasan.
Amandemen Konstitusi adalah sebuah hal besar dalam kehidupan politik negara dan
merupakan sebuah keputusan penting Komite Sentral PKT yang berintikan Xi Jinping untuk
mempertahankan dan mengembangkan situasi menyeluruh dan strategi sosialisme yang
berciri khas Tiongkok di era baru. Amandemen tersebut juga merupakan langkah penting
untuk mendorong pemerintahan negara berdasarkan hukum,
pemerintahan negara dan modernisasi kemampuan pemerintahan.

memajukan

sistem

Melalui amandemen tersebut, teori dan konsep serta pedoman dan kebijakan penting yang
ditetapkan Kongres Nasional PKT ke-19 dapat dicantumkan ke dalam konstitusi negara, hal
ini memanifestasikan prestasi baru, pengalaman baru dan tuntutan baru dalam
perkembangan usaha partai dan negara, dan dipastikan akan menyediakan jaminan
konstitusional yang kuat dalam mempertahankan dan mengembangkan sosialisme yang
berkarakteristik Tiongkok di era baru.
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