Shandong:

Genjot Perkembangan Berkualitas dengan Inovasi
2019-03-04 09:45:21
http://indonesian.cri.cn/20190304/d30caf5b-b23e-587d-1fcf-b075dd39dfd9.html

1

Pada 8 Maret 2018, Sekjen Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping menghadiri diskusi
panel delegasi Shandong di sela-sela sidang Majelis Permusyawaratan Politik (MPPR) dan
sidang Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok. Xi Jinping dalam pidatonya berpesan
agar Shandong benar-benar melakukan pemberdayaan pedesaan, khususnya memberikan
kontribusi dalam pembangunan Tiongkok menjadi negara kuat maritim. Para kader dan
masyarakat Provinsi Shandong yang termotivasi pesan-pesan Sekjen terus menerjunkan
diri dalam pembangunan berkualitas dengan mengandalkan inovasi.
Dalam sidang MPPR dan KRN tahun lalu, Wang Yinxiang, salah seorang wakil KRN dari
Provinsi Shandong menguraikan bagaimana penduduk di kampungnya melakukan
revitalisasi pedesaan. Sekjen Xi pernah menginstruksikan agar berusaha menjadikan
pertanian sebagai industri yang layak dan terhormat dengan prospeknya yang cerah.
Atas instruksi Sekjen Xi, Wang Yinxiang sepulang ke kampung halamannya segera
mencurahkan tenaganya dalam pemberdayaan pertanian pintar sehingga berhasil
menambah hasil pendapatan kaum tani.
Menurut instruksi Sekjen Xi, Pemerintah Shandong resmi merilis rencana pemberdayaan
pedesaan 2018-2022 dan mengintensifkan pemanfaatan dana pedesaan demi pelaksanaan
strategi revitalisasi pedesaan.
Xi Jinping menandaskan perlunya meningkatkan fungsi organisasi PKT di tingkat basis
pedesaan.
Selama satu tahun yang lalu, instruksi Xi Jinping tersebut dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh sebagai jaminan politik yang kuat dalam pemberdayaan pedesaan.
Kota Jinan memiliki ide yang baru dalam pemberdayaan organisasi Partai di pedesaan.
Mereka membentuk 180 perhimpunan organisasi Partai regional di pedesaan yang
mencakup sebanyak 1.500 desa.
Laut atau maritim memainkan peran yang penting dalam pembangunan bermutu tinggi.
Atas instruksi Xi Jinping, Provinsi Shandong berusaha mengembangkan ekonomi maritim
dengan memainkan keunggulannya yang memiliki garis pantai panjang.
Atas instruksi Xi Jinping, Shandong dengan garis pantai seperenam dari garis pantai
seluruh negeri telah mencanangkan tekad untuk membangun dirinya sebagai provinsi
maritim yang kuat. Kini Shandong telah mengumumkan sepuluh aksi demi target tersebut,
antar lain, pembangunan industri maritim cerdas, peningkatan inovasi maritim,
pembangunan pelabuhan kelas satu dunia serta perintisan industri baru maritim.
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