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Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan
Moon Jae-in di Balai Agung Rakyat, Beijing kemarin sore (14/12). Pemimpin kedua negara
sepakat untuk menguasai arah perkembangan hubungan bilateral secara akurat, dan
menjamin agar hubungan Tiongkok-Korsel dapat berkembang secara stabil. Selain itu, kedua
pihak juga bertukar pendapat mengenai situasi Semenanjung Korea.
Xi Jinping menyatakan, Tiongkok menghargai hubungan dengan Korsel, dan bersedia
senantiasa mendorong kemitraan kerja sama strategis Tiongkok-Korsel agar berkembang
secara sehat dan stabil di jalur yang tepat.
"Beberapa waktu yang lalu, dikarenakan alasan yang telah kita ketahui, hubungan
Tiongkok-Korsel telah mengalami lika-liku. Hal ini telah memberikan pelajaran bagi kedua
pihak dalam membuka masa depan bagi hubungan kedua negara atas dasar saling
menghormati kepentingan satu sama lain. Tiongkok mementingkan hubungan dengan Korsel,
dan bersedia meningkatkan konsultasi dan koordinasi strategis dengan Presiden Moon Jae-in
untuk memperdalam kepentingan kedua pihak, menguasai arah perkembangan hubungan
bilateral secara akurat, serta memainkan peranan sebagai pembimbing dan pendorong demi
menjamin hubungan Tiongkok-Korsel agar dapat berkembang secara stabil. " demikian
dikatakan Presiden Xi.
Moon Jae-in menyatakan: "Saya berpendapat, hal yang paling penting antar masyarakat
maupun antar negara ialah kepercayaan. Saya berharap dapat meletakkan dasar kokoh untuk
membuka era baru kedua negara di atas dasar kepercayaan dan persahabatan antar
pemimpin kedua negara."
Pemimpin kedua negara juga bertukar pendapat mengenai memperdalam kerja sama
pragmatis, dan perwujudan saling menguntungkan dan menang bersama, serta pencapaian
kesepahaman mengenai peningkatan kerja sama Satu Sabuk Satu Jalan Tiongkok-Korsel.
Menghadapi situasi Semenanjung Korea yang semakin serius, masalah nuklir Semenanjung
Korea menjadi topik yang paling diperhatikan dalam pembicaraan pemimpin kedua negara. Xi
Jinping menekankan, kedua negara memiliki kepentingan bersama di bidang perlindungan
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meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Korsel mengenai pemeliharaan perdamaian
dan pencegahan perang, serta pendorongan perundingan secara damai.
Moon Jae-in menekankan, pihak Korsel dengan tegas berupaya menyelesaikan masalah
nuklir Semenanjung Korea secara damai, dan bersedia bersama Tiongkok untuk memelihara
perdamaian dan kestabilan di kawasan ini.
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