Xi Jinping Pimpin Temu Wicara Revitalisasi
Daerah Timur Laut Tiongkok
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Presiden Tiongkok Xi Jinping belum lama yang lalu melakukan kunjungan kerja ke daerah
timur laut Tiongkok dan memimpin temu wicara mengenai pembangkitan kembali daerah
tersebut. Dalam pidatonya, Xi Jinping menekankan perlunya melaksanakan pemikiran
sosialisme yang berkarakteristik Tiongkok pada era baru, semangat Kongres Nasional
Partai Komunis Tiongkok (PKT) ke-19 serta serangkaian kebijakan Komite Sentral PKT
tentang revitalisasi daerah timur laut. Ia berpesan agar pihak-pihak terkait melakukan
revitalisasi daerah timur laut dengan menunjukkan sikap baru dan kepemimpinan yang
bertanggung jawab.

Pada 25 hingga 28 September, Xi Jinping berkunjung ke Provinsi Heilongjiang, Provinsi
Jilin dan dan Provinsi Liaoning untuk mengetahui situasi ekonomi setempat.
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Pada Jumat sore kemarin (28/9), Xi Jinping memimpin temu wicara tentang revitalisasi
daerah timur laut di kota Shenyang, Provinsi Liaoning. Xi Jinping dalam pidatonya
menekankan bahwa daerah timur laut adalah basis industri dan pertanian penting di
Tiongkok. Daerah timur laut berperan strategis yang penting dalam memelihara
keamanan pertahanan, ketahanan pangan, keamanan ekosistem, keamanan energi dan
keamanan industri, yang berhubungan erat dengan situasi keseluruhan perkembangan
negara.
Xi Jinping mengajukan permintaan konkret tentang revitalisasi ekonomi daerah timur
laut,yakni memperdalam reformasi secara menyeluruh dengan berlandaskan perbaikan
iklim bisnis; meningkatkan daya inovatif sebagai kekuatan penggerak internal melalui
pembinaan daya pendorong yang baru; menciptakan situasi baru perkembangan selaras
melalui pelaksanaan kebijakan yang tepat dan koordinatif; mengintensifkan dukungan
terhadap pembangunan ekosistem dan produk bahan pangan, memperkokoh dan
mengembangkan keunggulan di bidang pembangunan hijau berkelanjutan; memadukan
pembangunan daerah timur laut dalam pembangunan Satu Sabuk Satu Jalan, berusaha
membangun daerah timur laut sebagai tempat yang terbuka dan kerja sama; menaruh
perhatian yang lebih besar pada hajat hidup rakyat agar masyarakat dapat
bersama-sama berbagi hasil revitalisasi daerah timur laut.
Xi Jinping menekankan, mempertahankan dan meningkatkan kepemimpinan menyeluruh
Partai adalah jaminan kuat bagi revitalisasi daerah timur laut. Ia berpesan agar
meningkatkan pembinaan politik dan Partai di daerah timur laut, secara menyeluruh
membersihkan ekosistem politik dalam Partai, berusaha menciptakan suasana sosial yang
positif. Xi Jinping pada akhirnya meminta pemerintah setempat agar secara tegas
memberantas kasus-kasus korupsi tanpa belas kasihan.
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