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"Tiongkok Bersedia Kekal Abadi Menjadi Tetangga, Sahabat dan Mitra Baik dengan
Negara-negara Asean", demikian dikatakan oleh Huang Xilian, Duta Besar Baru Tiongkok
untuk Asean dalam sambutannya yang disampaikan di situs web resmi Misi Tiongkok untuk
Asean hari Kamis lalu (18 Januari).
Huang Xilian mengatakan, Asean adalah organisasi kerja sama regional yang penting di Asia,
dengan beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. Teritorial total Asean tercatat lebih dari 4
juta kilometer persegi dengan jumlah populasinya lebih dari 600 juta jiwa. Masyarakat Asean
dirampungkan pada akhir tahun 2015, yang merupakan masyarakat sub regional di kawasan
ini. Dirampungkannya masyarakat Asean memiliki arti tonggak sejarah bagi proses
pengintegrasian kawasan.
Duta Besar baru Tiongkok untuk Asean itu menambahkan, Tiongkok berbatasan dengan
negara-negara Asean dan kebudayaan kedua belah pihak memiliki banyak persamaan.
Tiongkok dan negara-negara Asean memiliki hubungan darah dan senasib sepenanggungan.
Sejak ditegakkannya hubungan dialog tahun 1991, saling percaya antara Tiongkok dan Asean
di bidang politik terus diperdalam, kerja sama antara satu sama lain di berbagai bidang
mencapai hasil yang bernas, hubungan bilateral telah menjadi salah satu hubungan yang
paling dinamis dan paling kaya isinya di antara kemitraan dialog Asean. Presiden Tiongkok Xi
Jinping memprakarsai pembangunan masyarakat senasib Tiongkok-Asean yang lebih erat,
supya menjadi teladan masyarakat senasib di Asia. Prakarsai Presiden Xi Jinping itu telah
menetapkan arah perkembangan hubungan bilateral dalam masa panjang. Perdana Menteri
Tiongkok Li Keqiang menyatakan kesediaan Tiongkok bergandengan tangan dengan Asean
dalam rangka membangun masyarakat senasib yang sama gagasannya, membagi-bagikan
kemakmuran dan bersama-sama memikul tanggungjawab; di atas dasar "Kerangka Bersama
2+7" Tiongkok-Asean, diajukan pembentukan "Kerangka Kerja Sama 3+X" yang secara
titikberat merancangkan kerja sama pragmatis di berbagai bidang, antara lain keamanan
politik, ekonomi, perdagangan dan pertukaran kemanusiaan.
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Tiongkok selalu menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat senasib umat manusia.
Tiongkok selalu menempuh jalan pembangunan secara damai, dan menerapkan pedoman
diplomatik hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan negara-negara
tetangga. Tiongkok dengan teguh mendukung pembangunan masyarakat Asean, mendukung
posisi intinya Asean dalam kerja sama regional, bersedia kekal abadi menjadi tetangga,
sahabat dan mitra baik dengan negara-negara Asean. Tiongkok bersedia bersama Asean
berupaya membentuk kemitraan strategis yang lebih tinggi levelnya, merintis prospek baru
pembangunan dan kemakmuran bagi kedua belah pihak. Demikian tutur Hu Xilian.
Duta Besar baru Tiongkok untuk Asean itu akhirnya mengatakan, Misi Tiongkok untuk Asean
sebagai jembatan dan talian antara Tiongkok dan Asean akan berupaya memperdalam
pertukaran dan kerja sama antara satu sama lain di berbagai bidang, mengintensifkan saling
pengertian dan persahabatan antara rakyat kedua belah pihak.
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