UUD Tiongkok Yang Berlaku Sekarang Adalah UUD Yang Baik
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Undang-Undang Dasar adalah undang-undang pokok negara. Sidang pleno ke-2 Kongres
Nasional ke-19 Partai Komunis Tiongkok (PKT) membenarkan sepenuhnya peranan penting
UUD dalam pelaksanaan kebijakan reformasi dan keterbukaan serta dalam praktek
pembangunan modernisasi sosialis, menegakkan tuntutan dan prinsip umum bagi revisi UUD.
Sidang memeriksa dan menerima Usulan Komite Sentral PKT Tentang Revisi Sebagian Isi
UUD.
UUD Tiongkok yang berlaku sekarang diperiksa dan diterima pada tahun 1982, menegakkan
serangkaian sistem, prinsip dan peraturan dengan bentuk undang-undang pokok negara,
sementara menyusun serangkaian kebijakan dan pedoman umum, mencerminkan keinginan
bersama dan kepentingan pokok rakyat berbagai etnis Tiongkok. Praktek selama 30 tahun
menyatakan sepenuhnya bahwa UUD dengan kuat mendukung pimpinan PKT, menjamin
rakyat berperan sebagai tuan rumah, dengan kuat mendorong reformasi dan keterbukaan
serta pembangunan modernisasi sosialis, dengan kuat mendorong proses pembangunan
negara sosialis yang bertata hukum, dengan kuat memelihara kesatuan negara, persatuan
bangsa dan stabilitas sosial.
Merevisi sebagian isi UUD bertujuan untuk dengan lebih baik mengembangkan peranan UUD,
dan merupakan tuntutan pasti dari perkembangan praktek. UUD akan memiliki vitalitas yang
kekal apabila terus menyesuaikan diri dengan situasi baru, menyimpulkan pengalaman baru
dan membenarkan hasil baru. Dari berlahirnya UUD pertama hingga saat ini, UUD Tiongkok
selalu berada dalam proses praktek dan penyempurnaan. Setelah berlakunya UUD tahun
1982, telah diadakan 4 kali revisi yang masing-masing pada tahun 1988, tahun 1993, tahun
1999 dan tahun 2004. Revisi tersebut diadakan sesuai dengan tuntutan praktek dan
perkembangan, dengan kuat mendorong reformasi dan keterbukaan serta pembangunan
modernisasi sosialis.
Kongres Nasional ke-19 PKT merumuskan pengaturan strategis penting bagi pengembangan
sosialisme yang berkepribadian Tiongkok pada era baru, menentukan tujuan perjuangan yang
baru, sementara memutuskan titik historis penyempurnaan UUD sesuai dengan
perkembangan situasi. Praktek menunjukkan, UUD Tiongkok berhubungan erat dengan PKT
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untuk memimpin rakyat dalam praktek pembangunan, terus menyempurnakannya sejalan
dengan kemajuan zaman dan perkembangan usaha partai dan rakyat.
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