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Dalam sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) dan sidang tahunan
Kongres Rakyat Nasional (KRN) belum lama berselang, Sekjen Komite Sentral Partai
Komunis Tiongkok (PKT), Presiden Xi Jinping menghadiri temu wicara dengan para wakil
KRN dan anggota MPPR untuk bertukar pendapat mengenai isu-isu utama negara, antara
lain, ekosistem, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pedesaan serta perbaikan
iklim bisnis.
Tiongkok saat ini tengah menggalakkan pembangunan ekosistem di seluruh negeri.
Daerah Otonom Mongolia Dalam di bagian utara Tiongkok adalah salah satu area utama
dalam kampanye tersebut. Xi Jinping ketika menghadiri diskusi delegasi Mongolia Dalam
ke KRN mengatakan perlunya meningkatkan intensitas perlindungan ekosistem demi
memenangkan kampanye pemberantasan polusi.
wakil KRN Mongolia Dalam bernama Gong Mingzhu mengatakan akan dengan ketat
melakukan pencegahan dan penanganan polusi menurut instruksi Presiden Xi Jinping
tentang perbaikan lingkungan.
Kampanye pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pedesaan adalah bidang lain yang
menjadi perhatian Presiden Xi Jinping. Saat menghadiri diskusi delegasi Provinsi Henan
di sela-sela sidang tahunan KRN, Xi Jinping memberikan instruksi atas pelaksanaan
strategi revitalisasi pedesaan. Ia mengatakan, menjaga pasokan stabil produk pertanian,
terutama ketahanan pangan, adalah tugas nomor satu dalam pelaksanaan pemberdayaan
pedesaan. Selain itu, Xi Jinping berpesan agar terus mendorong reformasi sisi
penawaran, memperbaiki infrastruktur di pedesaan, dan memperkuat pembenahan
pedesaan. Sementara itu harus pula mendorong pertukaran dua arah dan setara
unsur-unsur speperti tenaga ahli, sumber tanah dan modal antara pedesaan dan
perkotaan. Lu Xiaoming, anggota MPPR dari Guangdong mengatakan, keterangan Presiden
Xi tersebut sudah menunjukkan arah bagi pelaksanaan strategi pemberdayaan pedesaan
di seluruh negeri.
Perkembangan berkualitas tinggi ekonomi swasta juga adalah salah satu topik bicara
utama di sela-sela sidang tahunan KRN dan MPPR tahun ini. Xi Jinping ketika menghadiri
diskusi delegasi Provinsi Fujian mengatakan perlunya melaksanakan semua kebijakan dan
langkah yang mendukung perkembangan ekonomi swasta, membina iklim bisnis yang adil
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dan transparan yang dilandasi tata hukum bagi semua perusahaan, serta membina nuansa
kondusif yang menguntungkan bagi pertumbuhan wiraswasta.
Li Yanghong yang menjabat sebagai Presiden Komisaris merangkap CEO PT Baidu
menyatakan, perbaikan ekosistem bisnis akan menginjeksikan daya hidup yang baru bagi
perkembangan inovatif perusahaan swasta.
“Kini kemudahan berusaha terus diperbaiki secara signifikan, khususnya bagi perusahaan
swasta. Sekjen Xi telah memberikan keterangan yang jelas dalam hal ini. Dalam Laporan
Kinerja Pemerintah tahun ini juga tercantum sejumlah langkah konkret tentang
pelaksanaannya. Bagi saya, itu berarti telah memberikan daya hidup yang baru bagi
perkembangan perusahaan swasta, juga telah menambah keyakinan terhadap masa
depan,” demikian ujarnya.

2

