Tahun 2050, Tiongkok Berupaya Menjadi Barisan Terdepan
di Bidang Manufaktur dan Cyberspace
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Rapat Kerja Industri dan Informatisasi Nasional Tiongkok digelar di Beijing pada hari Senin
kemarin (25/12). Raker mengajukan bahwa Tiongkok akan beupaya menyejajarkan diri
dengan negara-negara kuat di bidang manufaktur sampai pada tahun 2025. Sementara itu
Tiongkok juga menargetkan untuk berada dalam barisan terdepan dalam bidang manufaktur
dan kekuatan terpadu ruang cyber pada tahun 2050.
Menteri Industri dan Informatisasi Tiongkok Miao Wei menyatakan, sejak memasuki tahun
2017, nilai tambah industri yang dihasilkan perusahaan ukuran besar adalah sebanyak 6,5
persen, sementara itu konsumsi energi per unit turun 4 persen, yang berarti target yang
ditetapkan sepanjang 2017 telah berhasil dirampungkan. Dalam waktu lima tahun terakhir,
Tiongkok telah melaksanakan paket kebijakan penting yang meliputi berbagai sektor, antara
lain, bahan baru, otomotif energi baru, internet of thing, Big Data, Internet Industri dan
keamanan cyber. Target "Made in China 2025" adalah salah satu kebijakan penting.
Fakta menunjukkan, masyarakat telah benar-benar merasakan manfaat dari perkembangan
industri dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Miao mengatakan, pihaknya berusaha meningkatkan kecepatan akses internet,
sementara terus menurunkan tarif penggunaannya. Layanan broadband 50 mbps telah
menjangkau sebanyak 60 persen lebih pelanggan di Tiongkok. Sekarang tarif jarak jauh dan
layanan roaming untuk para pelanggan ponsel telah dibatalkan. Litbang 5G telah
merampungkan eksperimen tahap kedua. Program TD-LTE telah mendapat penghargaan
nasional.
Rapat kerja kemarin mengajukan, sampai 2035, industri manufaktur Tiongkok akan mencapai
level menengah di antara negara-negara kuat di bidang manufaktur, secara menyeluruh
mewujudkan industrialisasi, membangun Tiongkok sebagai negara kuat berbasis internet,
sekaligus mengupayakan kekuatan terpadu cyberspace Tiongkok melangkah maju ke barisan
depan dunia. Sampai 2050, kekuatan terpadu manufaktur Tiongkok akan berdiri sejajar
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dengan negara-negara kuat manufaktur di dunia, kekuatan cyberspace Tiongkok berada di
posisi terdepan di dunia dan membentuk sistem teknologi dan sistem industri yang unggul di
dunia.
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