Xi Jinping Sampaikan Harapan
Kepada Pemuda Menjelang Hari Pemuda 4 Mei
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Menjelang tibanya Hari Pemuda 4 Mei dan genap 120 tahun berdirinya Peking University,
Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping selaku presiden dan
ketua komisi militer pusat mengadakan inspeksi ke Peking University. Xi Jinping atas nama
komite sentral partai menyampaikan ucapan selamat kepada segenap guru, mahasiswa dan
staf, teman sekolah di luar negeri serta kepada para pemuda berbagai etnis dan pekerja
pemuda.
Dalam inspeksi kemarin (2/5), Xi Jinping terutama mendatangi Linhuxuan di Peking
University, meninjau Pameran Keberhasilan Peking University Selama Lima Tahun Pada Era
Baru, mengenal keberhasilan penting yang dicapai oleh Peking University di bidang-bidang
ilmu pengetahuan bahasa dan budaya serta ilmu sains dan teknologi, penataran tenaga
berbakat dan pertukaran internasional. Xi Jinping menegaskan, pembangunan negara dan
pembangunan universitas adalah saling melengkapi dan saling mengisi, Tiongkok perlu
menyelenggarakan baik pendidikan tingkat tinggi dalam proses pembangunan negara,
menitikberatkan kepribadian Tiongkok dalam penyelenggaraan universitas nomor satu di
dunia. Ketiak meninjau Pusat Pertukaran Yingjie Peking University, Xi Jinping menasihati para
pemuda zaman sekarang untuk berani memikul misi sejarah, para pemuda adalah pengejar
impian dan juga pewujud impian. Untuk mengejar impian diperlukan antusiasme dan cita-cita,
untuk mewujudkan impian diperlukan perjuangan dan sumbangan. Para pemuda seharusnya
membangkitkan antusiasme dalam perjuangan, mengejar cita-cita, membangun jalan dan
jembatan untuk kebangkitan bangsa, memberi amalnya untuk pembangunan tanah air.
Xi Jinping menegaskan, negara yang kuat berasal dari tenaga berbakat, sedangkan tenaga
berbakat berasal dari pendidikan. Mendidik pembangun sosialisme dan penerusnya adalah
pedoman pendidikan partai dan juga adalah misi bersama sekolah berbagai tingkat dan jenis.
Xi Jinping menyatakan, untuk menyelenggarakan universitas nomor satu yang berkepribadian
Tiongkok serta mendidik pembangun dan penerus sosialisme yang berkualifikasi, diperlukan
arah politik yang tepat dalam penyelenggaraan universitas, diperlukan tim guru yang
berkualitas dan diperlukan sistem pendidikan tenaga yang berlevel tinggi.
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