Tiongkok Masuk Zaman 5G Komersial
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Kementerian Industri dan Informatisasi Tiongkok Hari Kamis (6/6) mengumumkan untuk
memberikan izin usaha komersial 5G kepada 4 operator Tiongkok, antara lain China
Telecom, China Mobile, China Unicom dan China Broadcast Network. Hal ini menandakan
Tiongkok resmi membuka zaman 5G komersial. 5G akan memberikan peluang baru, dan
mendorong reformasi di Tiongkok, pasar terbesar di dunia, juga akan menyediakan
pengalaman baru kehidupan kepada masyarakat, serta membimbing perkembangan
ekonomi dunia.
Pemberian izin komersial 5G adalah kabar baik yang sudah lama ditunggu pasar berbagai
negara. Berdasarkan prosedur standarisasi 5G yang ditetapkan “Rencana Mitra
Kerjasama Generasi Tiga” (3GPP), penggunaan 5G komersial akan diwujudkan secara
keseluruhan pada tahun 2020. Kini, negara maju masih berada pada tahap penempatan
5G komersial. Pekan lalu, operator telekomunikasi Inggris EE sudah menghidupkan
pelayanan 5G di 6 kota negaranya. BBC untuk pertama kali melakukan penyiaran langsung
5G di London, dengan menggunakan teknologi dan fasilitas 5G Huawei Tiongkok.
Dewasa ini, teknologi dan produk 5G Tiongkok semakin maju, berbagai rantai produksi
seperti sistem, chip dan terminal sudah mencapai taraf penggunaan komersial, dan
mencapai taraf untuk penempatan komersial.
5G komersial akan membuka peluang baru perkembangan ekonomi global. Analis
memprakirakan, pada tahun 2020-2025, Tiongkok diharapkan mengembangkan pasar 5G
dengan pelanggannya mencapai 430 juta orang. 5G komersial akan mendorong produksi
ekonomi mencapai 24,8 trilyun Yuan, secara tidak langsung mencapai nilai tambahan
setinggi 8,4 trilyun yuan. Dilihat dari segi konsumsi, teknologi dan produksi 5G akan
mendatangkan pengalaman yang subversif kepada para pelanggan di bidang-bidang
komunikasi interpersonal, pengunduhan video, dan tontonan, juga akan mendorong
perkembangan kuat mobil tak berawak, pendidikan jarak jauh, pengobatan jarak jauh,
penuaan kecerdasan dan industri-industri lain sebagainya, mendorong industri
manufaktor Tiongkok mewujudkan perkembangan berkualitas tinggi dengan menelusuri
arah “otomatisasi, digitalisasi, internatisasi, dan inteligensi.”
Tahun 2019 dikenal sebagai “Tahun Pertama 5G Komersial” dalam kalangan
telekomunikasi Tiongkok. 5G komersial akan menciptakan peluang bisnis dan lowongan
kerja baru di Tiongkok, meningkatkan kesejahteraan rakyat berbagai negara. Tiongkok
bersedia berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur 5G berbagai negara dengan
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keunggulan teknologi dan industri dirinya, juga menyambut para pengusaha dan modal
asing mengikutserta dari pembangunan dan pemasaran jaringan 5G di Tiongkok.
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