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Anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) selaku Direktur Kantor Tim
Kerja Keuangan Komite Sentral PKT serta wakil pihak Tiongkok untuk dialog ekonomi
Tiongkok dan AS, Liu He mengunjungi AS dari tanggal 27 Februari hingga tanggal 3 Maret
tahun ini. Selama kunjungan, Liu He telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan
AS Steven Mnuchin, Direktur Komisi Ekonomi Nasional Gedung Putih Gary Cohn dan wakil
perdagangan AS Robert Lighthizer mengenai kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua
negara serta masalah-masalah lainnya yang mengundang perhatian bersama.
Liu He menyatakan, mulai dari tahun ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping memelihara kontak erat
dengan Presiden AS Donald Trump melalui hubungan telepon dan komunikasi lainnya,
sehingga menegaskan arah bagi perkembangan hubungan kedua negara. Kedua pihak
seharusnya berupaya bersama untuk melaksanakan kesepahaman penting yang dicapai oleh
kepala kedua negara, memperluas kerja sama pragmatis di bidang ekonomi dan
perdagangan, bersama-sama mendorong penyelesaian persoalan utama, mendorong
hubungan kedua negara berkembang ke keseimbangan, dalam rangka menyejahterakan
rakyat kedua negara.
Liu He menunjukkan, Tiongkok akan mendorong dan memperdalam lebih lanjut reformasi,
memperluas keterbukaan terhadap dunia luar. Kerja sama antara Tiongkok dan AS
mempunyai potensi besar, ekonomi kedua negara perlu saling mengisi keunggulan.
Pemeliharaan perkembangan stabil hubungan ekonomi dan perdagangan sesuai dengan
kepentingan pokok kedua negara, sekaligus bermanfaat bagi perkembangan dan
kemakmuran ekonomi global.
Liu He dalam konsultasi memaparkan pendirian prinsipiil pihak Tiongkok dan keseimbangan
perdagangan dan akses pasar. Kedua pihak telah mengadakan pembahasan tulus dan
konstruktif. Kedua pihak berpendapat perlu mengambil jalan pikiran kerja sama, tidak
mengambil cara konfrontasi dalam menangani pertikaian dalam ekonomi dan perdagangan,
memelihara hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara berkembang secara sehat.
Kedua pihak setuju untuk meneruskan kontak di Beijing dalam waktu dekat mengenai
masalah terkait, untuk menyediakan syarat bagi peningkatan kerja sama. Konsultasi
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bermanfaat bagi saling pengertian dan kerja sama antara kedua pihak.
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