
INDONESIA 
  

3G Sunset dan artinya 

  

1. Apa itu 3G Sunset? Mengapa? 

3G Sunset mengacu pada penutupan jaringan 3G Celcom dan penghentian semua layanan 3G, seperti pesan 
suara, SMS dan layanan data yang dibawa melalui jaringan 3G. Untuk lebih meningkatkan kecepatan 
broadband, akan ditingkatkan ke teknologi 4G. 

  

2. Apakah Hello Sim akan terlibat dalam program Jaringan Digital Nasional (JENDELA)? 

Ya, Hello Sim adalah MVNO yang menggunakan jaringan dan infrastruktur Celcom. 

3. Apakah Celcom satu-satunya provider yang terpengaruh oleh program 3G Sunset atau seluruh 
provider di Malaysia juga terpengatuh? 

Semua provider akan mematikan jaringan 3G mereka pada akhir tahun 2021. 

  

4. Kapan Celcom mematikan jaringan 3G mereka? Di manakah lokasi jaringan 3G? 

Proses pematian jaringan 3G akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2021 dan ditargetkan selesai 
pada 31 Desember 2021. Program Celcom 3G Sunset akan terjadi di seluruh wilayah secara nasional. Anda akan 
menerima pemberitahuan sebelum jaringan 3G di wilayah Anda dimatikan. 

  

5. Apakah Celcom juga mematikan jaringan 2G? 

Tidak ada rencana untuk menutup jaringan Celcom 2G. Layanan 2G seperti panggilan suara dan SMS akan 
tersedia seperti biasa. 

  

Bagaimana 3G Sunset akan memengaruhi Anda sebagai konsumen? 

  

1. Bagaimana cara mengetahui jika saya adalah pengguna jaringan 3G? 

Anda dapat merujuk ke ikon indikator jaringan di ponsel Anda ~ jika ini menunjukkan 3G hampir sepanjang 
waktu, maka Anda mungkin pengguna jaringan 3G. 

  

2. Apa yang akan terjadi jika saya tidak mempersiapkan 3G Sunset dengan melakukan upgrade ke 
kartu uSIM 4G dan perangkat 4G? 

Anda tidak akan dapat menikmati pengalaman jaringan terbaik dan kecepatan data yang lebih tinggi di jaringan 
4G kami dan layanan suara dan data Anda akan terganggu. 

  

3. Jika saya masih menggunakan perangkat 3G, apakah saya perlu membeli perangkat baru? 

Ya, Anda harus membeli perangkat baru yang sudah 4G. 

  

4. Apakah saya perlu mengganti Kartu SIM saya sekarang? 

Jika saat ini Anda sudah menggunakan perangkat 4G tetapi hanya dapat mengakses jaringan 3G, kemungkinan 
besar Anda menggunakan kartu SIM yang model lama. Silakan kunjungi cabang Merchantrade terdekat untuk 
mendapatkan upgrade kartu 4G uSIM secara gratis. 

  

5. Bagaimana Merchantrade dapat membantu saya untuk beralih ke 4G? 

Jika Anda masih menggunakan perangkat 3G dan / atau masih menggunakan kartu SIM yang lama, kami akan 
menginformasikan melalui media sosial atau SMS untuk melakukan upgrade kartu SIM Anda. 

  

6. Apa yang akan terjadi dengan paket saya saat ini? Apakah akan diubah? 

Tidak. Paket saat ini tidak akan berubah 

  

7. Bagaimana Merchantrade akan memberi tahu tentang waktu pasti pemutusan jaringan 3G di 
wilayah saya? 



Kami akan menginformasikan tentang area & waktu pasti 3G Sunset di situs web Merchantrade, Halaman 
Facebook MVNO Hello SIM dan seluruh cabang. 

  

8. Apa yang akan terjadi jika saya memilih untuk tidak melakukan upgrade pada perangkat dan kartu 
SIM saya? Apakah saya dapat terus menggunakan 2G? 

Ya, Anda dapat terus menikmati layanan 2G seperti pesan suara dan SMS. Namun, penggunaan data Anda akan 
sangat terpengaruh karena kecepatan data 2G rendah. 

  

9. Bagaimana saya bisa menghubungi untuk informasi atau pertanyaan lebih lanjut? 

Untuk pertanyaan lebih lanjut, kirim pesan ke kami di Facebook Merchantrade 
https://www.facebook.com/HelloSimbyMerchantrade/ atau hubungi kami melalui Merchantrade Care di 1900 
atau 013-226 4461. Jam kerja 24 jam. 

  

10. Apakah akan ada gangguan layanan selama 3G Sunset? 

3G Sunset tidak akan menimbulkan gangguan selama pelanggan mempunyai perangkat dan kartu SIM yang 
berkemampuan 4G. 

  

 


