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Hari ini(08/10) adalah HUT 15 tahun pembentukan kemitraan strategis
Tiongkok-ASEAN. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Huang Xilian menyatakan, pada 15
tahun yang lalu, pemimpin Tiongkok dan negara-negara ASEAN secara resmi
menandatangani ‘Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis Tiongkok-ASEAN Hadapi
Perdamaian dan Kemakmuran’ di Bali, Indonesia, dan meningkatkan hubungan
Tiongkok-ASEAN menjadi kemitraan strategis, dengan demikian, Tiongkok menjadi
negara mitra dialog pertama yang membentuk kemitraan strategis dengan ASEAN.
Selama 15 tahun ini, Tiongkok dan ASEAN bergandengan tangan dan maju bersama,
menanggapi bersama risiko dan tantangan, mencapai perdamaian dan kemakumuran.
Volume perdagangan kedua pihak melompat dari US$55,2 miliar sampai ke US$514,8
miliar, hampir bertambah 10 kali lipat. Pertukaran personel di antara kedua pihak
bertambah dari 3,87 juta orang menjadi 49 juta orang, meningkat hampir 13 kali lipat,
dan segera akan melampaui 50 juta orang. Tiongkok telah berturut-turut 9 tahun
menjadi mitra dagang terbesar nomor satu ASEAN, sedangkan ASEAN telah
berturut-turut 7 tahun menjadi mitra dagang terbesar ke-3 Tiongkok, investasi
langsung dua arah totalnya telah melebihi US$200 miliar. Tiongkok membentuk 4 ribu
lebih perusahaan investasi langsung di negara-negara ASEAN, dan menyediakan peluang
kerja untuk 300 ribu orang lebih di negara-negara ASEAN. Fakta membuktikan bahwa
perkembangan makmur hubungan Tiongkok-ASEAN mendatangkan kesejahteraan luar
biasa kepada rakyat kedua pihak sebanyak 2 miliar orang, juga dengan kuat mendorong
perdamaian dan kestabilan regional.
Tahun ini adalah HUT pelaksanaan kebijakan reformasi dan keterbukaan Tiongkok, juga
merupakan tahun pertama ASEAN memasuki setengah abad kedua. Seiring dengan
Tiongkok dan ASEAN masing-masing memasuki tahap baru perkembangan, hubungan
Tiongkok-ASEAN juga memasuki periode matang dari periode bertumbuh, dan memasuki
zaman baru peningkatan kualitas. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengajukan menciptakan
kemitraan strategis Tiongkok-ASEAN yang berlevel lebih tinggi, menuju ke komunitas
senasib sepenanggungan Tiongkok-ASEAN yang lebih erat, dan menentukan arah besar
yang tegas perkembangan hubungan kedua pihak pada masa depan.
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