Menlu Argentina Sebut Kunjungan Presiden Xi Akan

Tingkatkan Kemitraan Strategis Argentina-Tiongkok
2018-11-27 10:53:36
http://indonesian.cri.cn/20181127/f647435c-b249-2909-4dc3-35ec713b4022.html

Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Argentina dan
menghadiri KTT ke-13 kelompok G-20 pada akhir bulan ini. Menteri Luar Negeri
Argentina Jorge Faurie baru-baru ini menyatakan kepada media bahwa kunjungan
Presiden Xi ke Argentina akan meningkatkan kerja sama pragmatis kedua negara di
berbagai bidang sehingga mendorong perkembangan mendalam kemitraan strategis dan
komprehensif Argentina-Tiongkok.
Pada Juli 2014, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan pertama kali ke
Argentina. Kedua pihak secara resmi meningkatkan hubungan bilateral sebagai kemitraan
strategis dan komprehensif. Dengan pimpinan bersama pemerintah kedua negara,
kepercayaan politik dan kerja sama pragmatis kedua negara terus ditingkatkan dan telah
membuahkan hasil signifikan.
“Dengan pembinaan kemitraan strategis dan komprehensif tersebut, Argentina sudah
menempatkan pengembangan hubungan dengan Tiongkok di posisi yang penting. Di atas
dasar itu, dan melalui berbagai kerja sama, kedua negara telah mencapai banyak hasil
signifikan di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, jalan
kereta api, energi, pertanian dan moneter.”
Menlu Argentina Jorge Faurie menyatakan, Argentina adalah negara pengekspor produk
pertanian yang penting di dunia. Tiongkok adalah negara dengan pasar konsumsi terbesar
di dunia. Kedua negara memiliki potensi besar dalam melakukan kerja sama yang saling
melengkapi dan saling menguntungkan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kedua pihak
kini tengah berupaya memperluas perdagangan bilateral demi keseimbangan perdagangan.
Tiongkok telah membuka pasarnya terhadap banyak produk Argentina, sementara terus
mendukung perusahaan Tiongkok menanam modal dan melakukan pembangunan
infrastruktur di Argentina. Melalui upaya tersebut, kedua negara telah merealisasi
target saling menguntungkan dan menang bersama. Faurie percaya bahwa kunjungan yang
akan dilakukan Presiden Xi ke Argentina kali ini pasti akan meningkatkan lebih lanjut
hubungan baik antara kedua negara.
Selama kunjungan di Argentina, Xi Jinping akan menghadiri KTT ke-13 G-20 di Buenos
Aires. Menlu Argentina Faurie mengatakan, Tiongkok adalah salah satu negara yang
berperan penting di panggung dunia. Tiongkok selalu mengajukan pendapat atau prakarsa
konstruktif dan praktis dengan bertolak dari sudut jangka panjang dan keprihatinan
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berbagai pihak. Dalam kerangka G-20, Tiongkok selalu bertindak menurut komitmennya,
dan selalu mengajukan “solusi Tiongkok” demi penyelesaian setiap masalah yang muncul,
apa lagi Tiongkok akan mengambil tindakan nyata demi pelaksanaannya. Faurie
menyatakan yakin, juga berharap Tiongkok dapat memberikan sumbangan yang lebih besr
untuk mendorong perkembangan mekanisme G-20 dalam rangka mencapai lebih banyak
hasil positif.
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