Tiongkok dan ASEAN Tingkatkan Kerja Sama Antar Kota
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Forum Walikota Tiongkok-ASEAN 2018 digelar di Kota Nanning Guangxi dari tanggal 8
hingga 9 kemarin. Sekitar 300 pengelola kota dan tamu dari Tiongkok dan ASEAN
berkumpul untuk menjajaki pola baru konektivitas kawasan dengan bertema “Merenovasi
Kerja Sama Kota Tiongkok-ASEAN”.
DKI Jakarta berharap meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok di bidang
pembangunan kota cerdas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sutanto Soehodho menyatakan,
Kota Jakarta kini menghadapi banyak masalah antara lain kekurangan sumber daya tanah,
kemacetan lalu lintas, tekanan besar pelestarian lingkungan hidup, taraf perkembangan
ekonomi digital Tiongkok melopor, dan didatangkannya platform big-data di bidang
perancangan dan pengelolaan kota dapat meningkatkan efisiensi operasional kota dan
menyelesaikan masalah “penyakit kota”.
Walikota San Mateo Cristina Diaz menyatakan, Filipina kini memasuki masa eas
pembangunan infrastruktur dan kota San Mateo berharap dapat bekerja sama dengan
kota dan perusahaan Tiongkok untuk mendorong pembangunan jaringan pipa kota, pusat
listrik dan jalan kecepatan tinggi, menciptakan kesempatan kerja san mendorong
perkembangan ekonomi.
Deputi Walikota Chiangmai Thailand Panu Rojanavasu berpendapat, meningkatkan kerja
sama kota dan mendorong pertukaran antar masyarakat dan antar perusahaan dapat
mendatangkan manfaat yang sungguh-sungguh. Ia mengatakan, 50 persen ke atas
wisatawan di Chiangmai datang dari Tiongkok dan ini dengan kuat mendorong
perkembangan ekonomi setempat. Sementara itu, seiring dengan dipereratnya hubungan
perdagangan, banyak wargakota Chiangmai dapat menikmati ponsel Tiongkok yang
bermutu tapi murah harganya.
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Asosiasi Walikota Daerah Otonom Zhuang Guangxi Tiongkok dan Federasi Kota Filipina
kemarin (09/09) menandatangani persetujuan, berdasarkan semangat terbuka dan
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inklusif, membagi prestasi dan peluang perkembangan masing-masing, dan bersama-sama
mendorong kerja sama menyeluruh antar kota.
Sementara itu, kedua pihak akan terus menyempurnakan platform ‘Forum Walikota
Tiongkok-ASEAN’, mendorong pembentukan mekanisme forum, membantu komunitas
senasib sepenanggungan yang lebih erat Tiongkok-ASEAN.
Ketua Federasi Kota Filipina, Atty Edgardo D. Pamnintuan dalam wawancara dengan
wartawan menyatakan, beberapa tahun ini, pertukaran Filipina dan Tiongkok semakin
erat, Filipina dengan aktif berpartisipasi pembangunan ‘Satu Sabuk Satu Jalan’, aktif
mengadakan kerja sama kota dengan Tiongkok, dan beruntung banyak. Pada masa depan,
Federasi Kota Filipina akan di bawah kerangka persetujuan kerja sama yang dicapai
pemerintah Filipina dan Tiongkok, secara mendalam mendorong pertukaran antar kota
berbagai tempat Tiongkok termasuk Guangxi dengan Filipina, belajar pengalaman
pengembangan dan administrasi, mengintensifkan tercapai dan terwujud projek kerja
sama yang konkret.
Ketua Eksekutif Asosiasi Walikota Guangxi, Song Jidong menyatakan pula, Asosiasi
Walikota Guangxi akan aktif memperdalam kerja sama antar kota dan antar perusahaan
Guangxi dengan Filipina di bidang pembangunan infrastruktur, pariwisata dan
perancangan kota.
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