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Presiden Tiongkok Xi Jinping Jumat kemarin (2/4) mengadakan pertemuan informal dengan
Perdana Menteri India Narendra Modi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Setelah
pertemuan, Xi Jinping dan Narendra Modi bersama-sama mengunjungi pameran benda
budaya di Museum Provinsi Hubei.
Xi Jinping pertama-tama menyampaikan sambutan atas kunjungan Modi ke Tiongkok. Xi
Jinping mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, dirinya dan Modi telah melakukan kunjungan
timbal balik, dan keduanya berkali-kali mengadakan pertemuan pada banyak kesempatan,
sehingga telah mendirikan hubungan kerja yang kondusif. Kedua pihak telah mencapai
banyak konsensus, menyampaikan sinyal positif persahabatan Tiongkok dan India, yang
mencerminkan keinginan keras Tiongkok dan India sebagai dua kekuatan ekonomi besar
untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dan berkembang bersama. Xi Jinping
menambahkan, kerja sama antara dua negara yang jaya ini akan menimbulkan pengaruh
global. Xi Jinping berharap pertemuannya dengan Narendra Modi kali ini dapat membuka
lembaran baru hubungan Tiongkok-India.
Xi Jinping menekankan kedua negara perlu menguasai situasi keseluruhan hubungan
Tiongkok-India dari sudut strategis, menjaga hubungan bilateral selalu berkembang ke arah
yang tepat. Hubungan persahabatan Tiongkok dan India harus ditingkatkan untuk
selama-lamanya, agar hubungan tersebut maju terus pantang mundur ibarat Sungai Yangtse
dan Sungai Gangga yang terus mengalir tanpa terputus. Tiongkok ingin berupaya bersama
India untuk mendirikan hubungan kemitraan yang lebih erat dengan India guna mendorong
kerja sama kedua negara di berbagai bidang terus mencapai perkembangan.
Narendra Modi menyatakan terima kasih kepada Presiden Xi Jinping yang mengundang
dirinya berkunjung ke kota Wuhan untuk melakukan pertemuan informal. Modi menyebutkan
pertemuannya dengan Xi Jinping kali ini mempunyai arti historis. Dipeliharanya kontak tingkat
tinggi dan komunikasi strategis antara India dan Tiongkok akan menguntungkan bagi
peningkatan saling pengertian serta kerja sama, dan hal ini sesuai dengan kepentingan
bersama kedua negara bahkan seluruh kawasan ini untuk mencapai perkembangan dan
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kemakmuran. India bersedia berupaya bersama dengan Tiongkok untuk itu.
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