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Kongres Nasional Ke-19 Partai Komunis Tiongkok (PKT) kemarin (18/10) diselenggarakan di
Beijing. Xi Jinping menyampaikan laporan, menyimpulkan pengalaman dan inspirasi dalam
pemerintahan PKT, melukiskan gambar biru dari masa sekarang sampai paa tahun 2020,
bahkan sampai pada pertengahan abad ini. Serangkaian pikiran, inferensi, perumusan dan
langkah yang baru dalam laporan tersebut telah mengundang perhatian umum.
Laporan mengemukakan posisi sejarah yang baru dalam pembangunan Tiongkok, yaitu
sosialisme yang berkarakter Tiongkok telah memasuki era baru, ini adalah penilaian ilmiah
di atas posisi keberhasilan dan perubahan historis yang dicapai selama lima tahun sejak
Kongres Nasional Ke-18.
Dalam masa yang panjang, kontradiksi utama dalam masyarakat diuraikan sebagai
"kontradiksi permintaan materi dan budaya rakyat yang semakin meningkat dengan
produksi sosial yang terbelakang". Laporan Kongres Nasional Ke-19 mengemukakan,
kontradiksi utama dalam masyarakat Tiongkok sudah berubah menjadi "kontradiksi antara
permintaan rakyat yang semakin meningkat atas kehidupan yang indah dengan
perkembangan yang tidak seimbang dan tidak sepenuhnya".
Kini, kebutuhan rakyat atas kehidupan yang indah tidak saja mengajukan permintaan yang
lebih tinggi atas kehidupan materi dan budaya, tetapi permintaannya semakin meningkat di
bidang-bidang demokrasi, tata hukum, kesetaraan, keadilan, keamanan dan lingkungan.
Level produktivitas sosial Tiongkok pada umumnya meningkat dengan nyata, kontradiksi
yang lebih menonjol ialah ketidakseimbangan dan ketidakcukupan dalam perkembangan
antara kota dan desa dan antara daerah serta distribusi pendapatan, hal itu sudah menjadi
unsur utama yang menekan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat atas kehidupan yang
indah. Perubahan kontradiksi utama dalam masyarakat berhubungan dengan situasi
keseluruhan, pengaruhnya mendalam dan menjangkau jauh, maka diajukanlah sejumlah
permintaan baru dalam pekerjaan partai dan negara.
Dari Kongres Nasional Ke-19 hingga Kongres Nasional Ke-20, masa itu merupakan masa
pertemuan historis untuk mewujudkan target perjuangan "dua seratus tahun". Laporan
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mengemukakan untuk secara keseluruhan membangun masyarakat cukup sejahtera,
merealisasi target perjuangan seratus tahun yang pertama, sementara merintis perjalanan
baru untuk secara keseluruhan membangun negara modernisasi sosialis, melangkah maju ke
target perjuangan seratus tahun yang kedua.
Target perjuangan yang baru melintasi masa "dari sekarang sampai pada pertengahan abad
ini", dapat terbagi dalam tiga tujuan, masing-masing ialah sampai pada tahun 2020 secara
keseluruhan selesai membangun masyarakat cukup sejahtera, merealisasi target
perjuangan seratus tahun yang pertama, sampai pada tahun 2035 pada pokoknya
merealisasi modernisasi sosialisme, dan sampai pada pertengahan abad ini selesai
membangun negara modernisasi sosialis yang perkasa, demokratis, beradab, harmonis dan
indah.
Yang patut diperhatikan ialah, "target 2035" yang dikemukakan dalam laporan adalah
ditetapkan sesuai dengan keadaan nyata dalam pembangunan negara, dalam rangka lebih
awal merealisasi target perjuangan seratus tahun yang kedua pada tahun 2035,
mempersingkat prosesnya sampai 15 tahun.
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