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Menjelang kunjungan kenegaraan di Kerajaan Spanyol, Presiden Tiongkok Xi Jinping
menerbitkan sebuah artikel yang dibubuhi namanya di surat kabar ABC Spanyol pada hari
Selasa kemarin (27/11). Artikel diberikan judul Maju ke Era Baru, Bersama-sama
Menciptakan Kemakmuran Baru. Isinya sebagai berikut:
Dengan senang hati saya melakukan kunjungan ke Kerajaan Spanyol yang indah dan kaya
atas undangan Raja Felipie VI.
Dewasa ini, situasi internasional tengah mengalami perubahan yang mendalam dan
kompleks, di mana dunia pun mengalami multipolarisasi, globalisasi ekonomi, informatisasi
sosial serta diversifikasi kebudayaan yang drastis. Masyarakat manusia sudah
berkembang menjadi komunitas senasib sepenanggungan yang saling berbaur antara satu
sama lain. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan yang tiada taranya dalam
sejarah, khususnya proteksionisme dan unilateralisme yang semakin marak. Salah satu
tugas utama bagi saya melalui kunjungan kali ini ialah melakukan pembahasan dengan para
pemimpin negara-negara yang saya kunjungi serta sejumlah ekonomi utama di dunia
mengenai peningkatan persatuan internasional, penyempurnaan pemerintahan global,
peningkatan kemitraan dan kerja sama bersahabat dalam rangka mendorong perdamaian,
stabilitas dan kemakmuran dunia.
Spanyol adalah salah satu negara yang bersejarah lama dan berkebudayaan cemerlang di
Eropa. Spanyol pernah memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan sosial
umat manusia. Walaupun terpisah jauh secara geografis, akan tetapi, jauh pada 2000
tahun yang lalu, kedua negara, tepatnya kota Xi’an dan kota Tarragona, sudah
tersambung satu sama lain melalui Jalan Sutra Kuno.
Pada 1973, Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Spanyol menjalin hubungan
diplomatik penuh. Selama 45 tahun ini, Tiongkok dan Spanyol selalu saling menghormati,
saling memperlakukan secara sama derajat dan melakukan kerja sama yang saling
menguntungkan sehingga telah mendorong perkembangan sehat dan stabil hubungan
bilateral.
Ini adalah 45 tahun di mana saling kepercayaan terus ditingkatkan. Selama 45 tahun lalu,
kedua negara terus melakukan kontak tingkat tinggi, saling memahami dan saling
mendukung dalam masalah-masalah penting yang menyangkut kedaulatan dan keutuhan
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wilayah, sehingga telah meletakkan dasar politik yang kokoh bagi perkembangan
hubungan bilateral.
Ini adalah 45 tahun di mana kedua negara terus meningkatkan kerja sama. Selama 45
tahun yang lalu, kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara berkembang dengan
mulus.
Ini adalah 45 tahun di mana kebudayaan kedua negara terus berbaur. Bahasa Tionghoa
dan bahasa Spanyol adalah dua bahasa penting di dunia. Selama 45 tahun ini, kedua
negara telah melakukan kerja sama yang berkembang pesat di bidang bahasa dan
kebudayaan.
Tahun ini bertepatan peringatan 40 tahun pelaksanaan reformasi dan keterbukaan oleh
Tiongkok, sekaligus genap 40 tahun pelaksanaan reformasi konstitusi Spanyol. Tiongkok
dan Spanyol mengemban tanggung jawab historis yang baru untuk meningkatkan kerja
sama dalam rangka menemukan solusi zaman dan mewujudkan pembangunan bersama.
Melalui kunjungan kali ini, saya ingin melakukan kontak luas dengan para pemimpin
Spanyol serta tokoh-tokoh berbagai kalangan untuk bersama-sama mewariskan
persahabatan Tiongkok-Spanyol, meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan,
dalam rangka membuka masa depan yang lebih indah dan cemerlang bagi hubungan
Tiongkok dan Spanyol.
Pertama, mari kita meningkatkan level kemitraan strategis dan komprehensif
Tiongkok-Spanyol, memperkokoh dasar politik hubungan bilateral.
Kedua, mari kita meningkatkan pertukaran wawasan pembangunan dan sinergi strategi
masing-masing pihak melalui perancangan tingkat tinggi.
Ketiga, mari kita meningkatkan kerja sama pragmatis dan mempererat hubungan
bilateral. Tiongkok akan terus melaksanakan reformasi menyeluruh, memperluas
keterbukaan terhadap dunia luar, mengimplementasi lima ide yang bertajuk inovasi,
koordinasi, pembangunan hijau, keterbukaan dan inklusifitas. Kami berharap kedua pihak
terus bersikap terbuka dan inklusif untuk mendobrak investasi dua arah serta
perdagangan antara kedua negara.
Keempat, mari kita memperluas pertukaran kebudayaan antara rakyat kedua negara dan
memperkokoh dasar aspirasi masyarakat untuk mengembangkan hubungan bilateral.
Komunikasi batin antara rakyat kedua negara adalah jaminan pokok bagi perkembangan
jangka panjang hubungan Tiongkok-Spanyol. Kedua pihak hendaknya terus memperluas
kerja sama dan pertukaran di bidang kebudayaan, pendidikan, pariwisata, olahraga dan
pemuda, memperluas komunikasi antara badan penerbangan udara kedua negara dalam
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rangka menyediakan lebih banyak kemudahan bagi kunjungan timbal balik antara rakyat
kedua negara.
Kelima, mari kita meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka memelihara
perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dunia. Tiongkok bersedia meningkatkan dialog
dan komunikasi dengan Barat di organisasi-organisasi multilateral, antara lain,
PBB,
WTO dan G-20, melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait reformasi Dewan
Keamanan PBB, pemerintahan global, perubahan iklim serta masalah-masalah
internasional dan regional penting lainnya, dalam rangka bersama-sama melindungi
multilateralisme dan perdagangan bebas.
Tahun ini bertepatan peringatan 15 tahun pembinaan kemitraan strategis dan
komprehensif Tiongkok-Eropa. Tiongkok selalu mendukung integrasi Eropa dan
menyambut kehadiran Eropa yang bersatu, stabil, terbuka dan makmur. Dalam situasi
saat ini, pengembangan kemitraan strategis dan komprehensif antara Tiongkok dan
Eropa sesuai dengan kepentingan bersama kedua pihak.
Presiden Xi Jinping pada akhirnya berharap dapat berupaya bersama dengan Spanyol
untuk menghadapi tantangan dan bergandengan tangan untuk mencetak lembaran baru
hubungan Tiongkok-Spanyol serta membuka masa depan yang indah bagi rakyat kedua
negara.
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