
 

 

Beberapa Catatan dari Forum 5G IEEE 

 Santa Clara, CA, 9-11 Juli’18 

 

Saya mengikuti Forum Jara-Jauh IEEE 5G World Forum live-stream, 3-Day Pass, 9-11 Juli’18, 

08.30-10.30 am PST (22.30-00.30 WIB). 

Meskipun saya tidak dapat mengikut lengkap seluruh Forum selama 3 hari, berturut-turut, yang 

dihadiri pakar2 teknologi 5G, cukup menarik untuk diketahui beberapa segi dari perkembangan 

teknologi 5G yang berkembang amat cepat. 

 

Egil Gronstad, Pembicara kunci dari T-Mobile, mennyatakan bahwa mereka akan 

mengoperasikan 5G secara penuh tahun 2020. 

Mereka membagi wilayah menjadi daerah Urban dengan menggunakan pita2 frekuensi 

gelombang mm (mmW), atau frekuensi puluhan GHz, daerah Metro, dan yang Nationwide 

menggunakan a.l. pita 700 MHz. 

Total pita yang berhasil mereka beli dan gunakan adalah 600 MHz. Jaringannya menggunakan 

kombinasi sel-sel kecil (gelombang mmW) dan besar (frekuensi rendah), sehingga setiap 

wilayah memperoleh rata-rata 31 MHz secara nasional, minimum 20 MHz dan maksimum 51 

MHz. 

Dia katakana, LTE akan tergusur (LTE is going away) dengan gelarnya 5G. 

Atas pertanyaan apakah 5G akan membebani pelanggan, dijawab bahwa pelanggan tidak akan 

membayar lebih banyak lagi. Investasi yang besar akan diserap oleh perusahaan, sementara 

biaya bit (bit cost) akan turun. Jaringan 5G mereka akan memanfaatkan 65% dari lokasi-lokasi 

yang ada, dan pita2 yang lain termasuk mmW. 

Atas pertanyaan apakah mereka akan mengembangkan juga Nirkabel Tetap (Fixed Wireless), 

dikatakan belum mereka pikirikan dahulu, meskipun hal tersebut dapat dilaksanakan. 

 

Constantine Polychronopoulos, pembicara kunci VM Ware, menyatakan bahwa sasaran 

jaringan 5G adalah menyediakan akses menyambung (ubiquitous), dengan kelembaman rendah 

(low latency), dan untuk berbagai jenis transpor. Tantangannya bagaimana melewatkan 

melewatkan 5G melalui berbagai jaringan. Bagaimana menolong pengirisan jaringan inti (core 

network slicing), bagaimana jaringannya membayar jaringan yang digunakan, dan bagaimana 

menyampaikan TIK nya. 

Akan terjadi konsolidasi secara massif pada awan (cloud) untuk menghindari penggunaan 

perangkat-perangkat besar (red: yang mahal) di atas meja kita. 

 



Andrea Goldsmith dari Stanford University, menyatakan bahwa akan ada 50 milyar alat pada 

tahun 2020, yang digunakan untuk mobil, penerangan, pakaian, sensor, pengobatan, dsb. 

Nilai dari IoT akan mendorong penggunaan awan. 

Atas pertanaan, dijawab bahwa batas dari kemampuan saluran-saluran nirkabel pada awan 

tidak diketahui, mengingat saluran-saluran tanpa model, molekuler, mmW, dan THz. Saluran-

saluran menerapkan berbagi waktu (time sharing)  

Penggunaan mmW menggunakan rentang frekuensi 60-120 GHz, dalam bentuk sel-sel kecil 

sebagai pemecarahn kapasitas. 

 

Arnold Ph Djiwatampu 

PS. Dengan mengklik salah satu pembicara di bawah ini dapat akan dapat diikuti semua 

pembicara Forum dengan riwayat hidup mereka. 

 

Day 3 Keynote Speakers: 

 • Geoff Mulligan - Skylight (8:30am) 

 • Egil Gronstad - T-Mobile USA  (9am) 

 • Constantine Polychronopoulos - VMware (9:30am) 

 • Andrea Goldsmith - Stanford University (10am) 

 

http://ieee-wf-5g.org/keynotes/#mulligan
http://ieee-wf-5g.org/keynotes/#gronstad
http://ieee-wf-5g.org/keynotes/#polychronopoulos
http://ieee-wf-5g.org/keynotes/#goldsmith

