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Presiden Tiongkok Xi Jinping akan berangkat menuju Rusia untuk mengadakan kunjungan
kenegaraan dan menghadiri Forum Ekonomi Internasional Sankt-Peterburg ke-23. Tahun
ini kebetulan ulang tahun ke-70 penggalangan Tiongkok dan Rusia, kedua pihak
berkali-kali mengatakan, hubungan bilateral berada pada masa terbaik dalam sejarah.
Presiden Tiongkok Xi Jinping mengadakan kunjungan kenegaraan terhadap Rusia pada
saat historik yang penting ini, akan mendorong hubungan Tiongkok dan Rusia membuka
era baru dengan level yang lebih tinggi pada titik tolak yang baru.
Hubungan Tiongkok-Rusia yang berkembang pada level tinggi telah membawa manfaat
sejati kepada rakyat kedua negara. Melalui inisiatif Sabuk dan Jalan serta prakarsa Uni
Ekonomi Eurasia atau EAEU, kedua negara sama-sama mengusahakan keterbukaan dan
kerja sama di kawasan ini. Sinergi antara kedua inisiatif tersebut akan menguntungkan
bagi kestabilan dan perkembangan kawasan, bahkan seluruh dunia. Dikabarkan, Tiongkok
dan Rusia akan mengintensifkan perundingan seputar Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Eurasia yang dimaksudkan untuk meningkatkan level fasilitasi perdagangan dan investasi
regional. Negosiasi itu dipuji sebagai salah satu keputusan penting kedua negara untuk
mendorong perkembangan dan kebangkitan kawasan ini.
Dengan latar belakang yang situasi internasional kini menghadapi perubahan yang
mendalam dan rumit, Tiongkok dan Rusia selalu menghormati jalan pembangunan
masing-masing, tidak campur tangan dalam urusan intern, saling mendukung mengenai
kepentingan inti dan masalah yang diperhatikan masing-masing, ini adalah sebab penting
yang hubungan Tiongkok dan Rusia selalu maju secara stabil, hubungan Tiongkok dan
Rusia juga menjadi hubungan antar negara besar yang paling tingginya tingkat
kepercayaan, level koordinasi dan nilai strategis. Pada 2018, nilai perdagangan bilateral
Tiongkok dan Rusia menerobos 100 miliar dolar. Presiden Putin pernah mengatakan, data
ini mempunyai arti penting, nilai perdagangan bilateral mencerminkan keadaan
perkembangan hubungan kedua negara, adalah hasil yang ditingkatkannya kepercayaan
kedua negara.
Tahun-tahun terakhir ini, menghadapi sanksi Barat, Rusia mengeluarkan suara yang
menganjurkan saingan adil dan melawan proteksionisme melalui Forum Ekonomi
Internasional St. Peterburg dan platform. Tiongkok telah berturut-turut mengirim
delegasi senior untuk menghadiri forum tersebut, dan menyampaikan pendirian tegas
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yang Tiongkok berpegang teguh pada keterbukaan, memelihara sistem ekonomi dunia
yang terbuka dan sistem perdagangan multilateral, menentang unilateral dan
proteksionisme. Tekad hati dan aksi yang Tiongkok dan Rusia memelihara perdamaian
dan kestabilan dunia serta keadilan internasional memainkan peranan penstabil. Bertolak
dari titik baru dalam sejarah, kerja sama strategis Tiongkok dan Rusia secara
menyeluruh pasti akan menyejahterakan rakyat, dan memberi harapan baru demi
perkembangan dunia.
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Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Selasa kemarin (4/6) sempat diwawancarai
bersama dua media utama Rusia yakni Kantor Berita Tass dan Harian Russian Gazeta
menjelang kunjungan kenegaraan ke Rusia sebelum menghadiri Forum Ekonomi
Internasional St. Petersburg ke-23.
Xi Jinping menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan Tiongkok-Rusia,
pembangunan bersama Sabuk Jalan, dan prospek ekonomi Tiongkok. Ia mengatakan,
dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan merancang bersama hubungan bilateral
pada masa depan, guna mendorong hubungan
komprehensif dan kolaborasi strategis ke era baru.

kemitraan Tiongkok-Rusia

yang

Xi Jinping menunjukkan, kemitraan Tiongkok-Rusia yang komprehensif dan kolaborasi
strategis kini berada pada periode terbaik sepanjang sejarah. Bertolak dari titik
sejarah yang baru, Tiongkok dan Rusia hendaknya saling memberikan dukungan yang kuat
bagi satu sama lain, mempererat kerja sama, melakukan integrasi secara mendalam,
terus melakukan inovasi dan memperluas bidang-bidang kerja sama yang baru, berani
memikul kewajibannya, berusaha mewujudkan target menguntungkan semua pihak dan
menang bersama, dalam rangka memainkan peranan yang semakin besar dalam urusan
internasional.
Xi Jinping menandaskan, kerja sama ekonomi dan dagang merupakan jaminan kuat bagi
pembangunan dan revitalisasi bersama Tiongkok dan Rusia. Di tengah melesunya
perdagangan dan investasi serta meningkatnya proteksionisme dewasa ini, Tiongkok dan
Rusia telah mencapai hasil signifikan di bidang kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Kedua pihak hendaknya terus memperluas bidang kerja sama, memperluas investasi dan
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akses pasar antara satu sama lain, dan berusaha meningkatkan level fasilitasi
perdagangan dan investasi. Kedua pihak perlunya secara besar-besaran meningkatkan
kerja sama terkait perdagangan produk pertanian, e-bisnis dan perdagangan jasa, dalam
rangka memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kebangkitan kedua negara serta
kemakmuran dan kestabilan kawasan ini. Tiongkok mendukung perusahaan Tiongkok
berpartisipasi dalam proyek pembangunan jalur pelayaran di Kutub Utara.
Menjawab pertanyaan tentang perekonomian Tiongkok, Xi Jinping menyatakan, tren
membaik secara stabil dan tren membaik dalam jangka panjang merupakan
kecenderungan umum perekonomian Tiongkok yang tidak berubah, dan juga tidak akan
berubah pada masa mendatang. Menilik ke masa depan, ekonomi Tiongkok berpotensi
terus berkembang secara stabil, sehat dan kontinu dengan adanya syarat-syarat
kondusif dan memadai, antara lain, sumber daya yang melimpah, daya penggerak intern,
daya hidup produksi serta kemampuan regulasi makro. Dengan adanya pimpinan kuat
Partai Komunis Tiongkok serta semangat bangsa yang bersatu padu, Tiongkok, yang
dibekali pengalaman regulasi makro, sama sekali memiliki kemampuan dan keyakinan
untuk menghadapi segala risiko dan tantangan sekaligus.
Menjawab pertanyaan tentang kerja sama Tiongkok dan Rusia dalam kerangka BRICS
dan SCO, Xi Jinping menunjukkan, dunia saat ini menghadapi situasi kompleks yang tiada
taranya dalam seratus tahun ini. Berbagai pihak hendaknya memperdalam hubungan
kemitraan strategis BRICS, memelihara kepentingan dan ruang perkembangan bersama
antar negara-negara New Emerging Market dan negara-negara berkembang untuk
mewujudkan perkembangan dan kemajuan bersama. Tiongkok menantikan peningkatan
kerja sama dengan Rusia. Ia menyatakan, dalm kerangka SCO, Tiongkok dan Rusia dan
selalu menitikberatkan Semangat Shanghai, selalu mengusahakan keamanan dan
kepentingan bersama negara-negara anggota, dan selalu berusaha meningkatkan
pengaruh SCO di panggung internasional. Dalam pertemuan puncak di Qingdao tahun lalu,
berbagai pihak peserta telah menghasilkan cetak biru SCO di periode sejarah yang baru.
Pertemuan puncak di Bishkek tahun ini akan menjadi titik tolak yang baru bagi
perkembangan SCO. Tiongkok akan berupaya bersama semua negara anggota lainnya
untuk mendorong SCO mencapai perkembangan yang lebih besar, dalam rangka
memberikan lebih banyak tenaga positif demi kestabilan situasi internasional dan
pembentukan komunitas senasib sepenanggungan umat manusia.
Kepada media-media Rusia, Xi Jinping menyatakan menyayangi persahabatan
mendalamnya dengan Putin, dan bersedia terus memelihara kontak erat untuk
bersama-sama memimpin hubungan kedua negara berkembang ke level yang lebih tinggi.
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