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Direktur CRI Wang Gengnian atas nama segenap staf CRI menyatakan ucapan selamat
Tahun Baru dan salam yang tulus kepada para pendengar di luar negeri. Wang Gengnian
menyatakan, pendengar adalah sahabat CRI yang tercinta. Dengan mendapat perhatian dan
dukungan para pendengar, CRI melangkah maju dengan mantap dan tegas. Dalam tahun
yang baru, CRI akan menyediakan layanan informasi yang lebih berkualitas dan tepat waktu
kepada para pendengar dan pengunjung internet, membangun platform yang lebih baik dan
lebih banyak kepada para sahabat untuk mengenal Tiongkok dan mengenal dunia.
Berikut ucapan selamat Tahun Baru yang disampaikan oleh Direktur CRI Wang Gengnian.
Para sahabat yang tercinta,
Tahun 2018 sudah tiba, pada saat yang menyenangkan ini, saya atas nama CRI, CRI Online
dan atas nama pribadi menyatakan ucapan selamat Tahun Baru dan salam yang tulus kepada
Ibu, Bapak sekalian, Selamat Tahun Baru! Semoga para sahabat selalu bahagia dan
sejahtera!
Tahun 2017 adalah tahun yang luar biasa bagi CRI. Penyelenggaraan Kongres Nasional
Ke-19 Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah melukiskan gambar biru kepada perkembangan
Tiongkok, sekaligus menyumbangkan kecerdasan Tiongkok dan konsep Tiongkok kepada
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pembenahan global. Tepat seperti yang dikatakan oleh sahabat CRI Franka Gulun,
"penyelenggaraan Kongres Nasional Ke-19 PKT tidak saja merupakan peristiwa besar bagi
Tiongkok, tetapi juga merupakan fokus yang mengundang perhatian dunia internasional.
Kalau dikatakan bahwa selama lima tahun yang silam, Tiongkok telah menulis sejarah yang
cemerlang bagi diri sendiri, maka di hari-hari mendatang, Tiongkok akan menciptakan
kecemerlangan yang baru."
Selama satu tahun yang lalu, dari awal tahun Presiden Tiongkok Xi Jinping mengemukakan
"komunitas senasib manusia" di depan Forum Ekonomi Dunia Davos sampai pada
penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi Kerja Sama Internasional "Satu Sabuk Satu Jalan" di
Beijing, terus sampai pada September pertemuan pemimpin negara-negara BRICS di Xiamen
serta Dialog Tingkat Tinggi Antara PKT dan Partai Politik Dunia, Tiongkok telah
memperlihatkan sikap percaya diri, toleransi dan tanggung jawab zaman dalam proposal dan
praktek perdamaian, perkembangan, saling menguntungkan dan keterbukaan.
Pada zaman sekarang, konfigurasi dan kekuatan internasional telah mengalami perubahan
mendalam, pembinaan ketertiban politik dan ekonomi internasional yang baru menjadi lebih
cepat, perdamaian, perkembangan, kerja sama dan menang bersama sudah menjadi arus
zaman yang tak terbendung. Kami percaya tegas bahwa kontak dan pertukaran merupakan
jembatan persahabatan untuk saling mengenal. Dalam satu tahun yang lalu, CRI yang
merupakan media radio untuk luar negeri terus maju dalam saling mendorong, mengayunkan
langkah yang lebih tegas ke arah media internasional tipe baru yang modern dan
komprehensif. Di samping mendorong perkembangan komprehensif multi media audio, video,
internet dan koran, CRI berupaya menciptakan seri merek "China", menyediakan gambar
Tiongkok yang sejati, dimensi dan menyeluruh kepada para sahabat dengan melalui media
baru dalam multi bahasa. Sementara itu, CRI menghasilkan berbagai produk media, antara
lain, mikro video, H5, animasi dan lain sebagainya, agar isi media menjadi lebih hidup, segar
dan menyayang, dalam rangka memenuhi permintaan para pendengar dan sahabat. CRI
dengan aktif meningkatkan kerja sama dengan media luar negeri untuk mendekati sahabat
yang lebih banyak, membagikan berita dan cerita yang terjadi di berbagai pelosok dunia,
berupaya menjadi "media di tangan Anda". CRI berupaya menemukan jalan baru dalam
pertukaran kebudayaan dengan luar negeri, bekerja sama untuk membuka "teater Tiongkok",
membuka jendela dan jalur yang baru bagi para sahabat untuk mendengar cerita Tiongkok
dan mengenal Tiongkok yang beraneka ragam dengan melalui karya film Tiongkok yang
diterjemahkan dalam multi bahasa.
Para sahabat, bibit yang bernas tak mungkin berakar dan menumbuh tanpa sinar matahari,
hujan dan embun serta tanah. Justru mendapat perhatian dan dukungan para pendengar dan
sahabat, CRI melangkah maju dengan mantap dan tegas. Pada tahun 2017, volume total
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interaksi pendengar atau pengunjung CRI dan CRI Online mencapai 95 juta, jumlah total
"fans" CRI melampaui 62 juta, sedangkan "mobile client" CRI Online mencapai 26 juta, suatu
rekor dalam sejarah. CRI mengetahui bahwa Anda sekalian adalah sahabat yang tercinta,
sekali puji, komentar dan surat mengandung banyak harapan dan dukungan. Saya atas nama
segenap staf CRI menyatakan terima kasih yang tulus kepada para pendengar dan sahabat.
Dalam tahun yang baru, CRI akan menyediakan layanan informasi yang lebih berkualitas dan
tepat waktunya, membangun lebih banyak dan lebih baik platform kepada para sahabat untuk
mengenal Tiongkok dan mengenal dunia.
Teriring sejahtera! Selamat Tahun Baru! Terima Kasih!
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