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Menjelang kunjungan kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Afrika Selatan,
beberapa surat kabar Afrika Selatan, antara lain, The Sunday Independent, The Sunday
Tribune dan Weekend Argus edisi 22 Juli memuat artikel Presiden Tiongkok Xi Jinping
yang berjudul: Membuka Era Baru Persahabatan Tiongkok-Afrika Selatan secara
Bergandengan Tangan.
Xi Jinping dalam artikelnya menunjukkan, tahun ini bertepatan peringatan 20 tahun
penggalangan hubungan Tiongkok-Afrika Selatan. Seelah berdirinya Republik Afrika
Selatan, khususnya selama 20 tahun sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik,
kedua negara selalu saling mendukung dan saling belajar dalam proses menjajaki jalan
pembangunan yang sesuai dengan keadaan dalam negerinya masing-masing. Hubungan
kedua negara telah mengalami ujian waktu dan perubahan situasi internasional, dan telah
mengalami peningkatan signifikan dari hubungan kemitraan ke hubungan kemitraan
strategis, bahkan ke hubungan kemitraan strategis dan komprehensif, sehingga telah
menunjukkan momen perkembangan yang kuat, baik di bidang kepercayaan politik, kerja
sama ekonomi dan perdagangan maupun di bidang pertukaran humaniora dan koordinasi
strategis. Dalam enam tahun terakhir, Tiongkok dan Afrika Selatan sebagai ketua
bersama Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika telah melakukan koordinasi yang erat untuk
mendorong hubungan kemitraan komprehensif dan strategis Tiongkokk-Afrika terus
berkembang. Hubungan Tiongkok dan Afrika Selatan kini telah berkembang menjadi
teladan bagi hubungan Tiongkok-Afrika, Kerja Sama Selatan-Selatan serta kerja sama
antar negara-negara New Emerging Market. Hubungan Tiongkok-Afrika Selatan
mempunyai arti percontohan yang penting bagi pembinaan komunitas senasib
sepenanggungan Tiongkok-Afrika, pembinaan hubungan internasional tipe baru yang
saling menghormati, adil serta kooperatif dan menang bersama.
Dewasa ini, Afrika Selatan tengah memulai mars baru dalam pembangunan negara.
Presiden Ramaphosa mengajukan target-target untuk mengembangkan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan rakyat serta mendorong
transformasi sosial. Sementara itu, Ramaphosa mengumumkan Afrika Selatan telah
memasuki era baru yang penuh harapan dan keyakinan. Tiongkok bersedia bersama
Afrika Selatan, dengan memanfaatkan peluang peringatan 20 tahun penggalangan
hubungan diplomatik kedua negara, berusaha mendorong hubungan kemitraan
komprehensif dan strategis Tiongkok-Afrika Selatan berkembang secara lebih baik dan
lebih cepat.
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