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Presiden Tiongkok Xi Jinping kemarin pagi (11/4) di Bo'ao menemui Komisaris Petahana dan
Bakal Komisaris Forum Asia Bo'ao (BFA), serta mengadakan temu wicara dengan para
pengusaha mancanegara yang menghadiri sidang tahunan BFA. Xi Jinping menegaskan
kembali bahwa Tiongkok akan meneruskan reformasi dan langkahnya tidak akan berhenti,
pintu keterbukaan Tiongkok tidak akan ditutup. Presiden Xi memberi semangat kepada
semua pihak untuk "menaiki kereta ekspres ekonomi Tiongkok, dan bersama-sama
menikmati hasil dari reformasi, keterbukaan dan pembangunan Tiongkok".
Xi Jinping menyatakan, Tiongkok akan menyediakan iklim yang lebih kondusif dan teratur
kepada para pengusaha mancanegara yang berinvestasi dan merintis usaha di Tiongkok.
Pengusaha mancanegara diharapkan mencapai perkembangan yang lebih besar dari
lembaran baru reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Ia menegaskan juga bahwa Tiongkok
mencetuskan inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan agar reformasi dan pembangunan Tiongkok
dapat memberi manfaat kepada seluruh umat manusia dan mewujudkan pembangunan
win-win yang hasilnya dinikmati bersama oleh semua pihak. Inisiatif satu sabuk satu jalan
dioperasikan secara transparan "di bawah sinar matahari". Pihak Tiongkok tengah mendorong
rancangan cetak biru komunitas ekonomi Asia Timur demi memajukan pembangunan
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kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik.
Para pengusaha menyatakan, serangkaian langkah penting untuk memperluas keterbukaan
Tiongkok yang diumumkan Presiden Xi Jinping di depan pembukaan BFA sangat
menginspirasikan dan telah menyampaikan kepada dunia sebuah sinyal positif yang
menguntungkan bagi proses globalisasi. Para pengusaha menyatakan bersedia
menggenggam peluang dengan aktif berpatisipasi dalam proses reformasi dan keterbukaan
Tiongkok, bersama-sama membangun Satu Sabuk Satu Jalan, dalam rangka mengupayakan
perkembangan yang lebih besar bagi perusahaan dan bersama-sama mendorong
kemakmuran ekonomi Asia dan dunia.
Tahun ini, Dewan Komisaris BFA juga akan diganti, dan Dewan Komisaris yang baru telah
dipilih. Mantan Sekjen PBB, Ban Kimoon terpilih sebagai Ketua Dewan Komisaris, sementara
itu, Wakil Ketua MPPR Tiongkok yang juga Mantan Gubernur Bank Rakyat Tiongkok Zhou
Xiaochuan tampil sebagai Perunding Pertama Tiongkok sekaligus Wakil Ketua Dewan
Komisaris BFA. Xi Jinping Rabu kemarin menemui para komisaris petahana dan bakal
komisaris BFA.
Xi Jinping menyatakan, Tiongkok sebagai tuan rumah BFA akan terus menyediakan ruang
perkembangan yang lebih luas. Ia juga mengharapkan agar BFA terus fokus mendukung
pembangunan Tiongkok dan memainkan peranan positif dalam mendorong kemakmuran
Tiongkok dan dunia, menyediakan dukungan intelektual bagi penjalinan kerja sama
pemerintah dan perusahaan berbagai negara. Xi Jinping berharap BFA dapat mengajukan
lebih banyak "solusi Bo'ao" terkait masalah-masalah yang menjadi sorotan masyarakat
internasional.
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