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Abstrak- Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN harus siap menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN(MEA) dan dalam Masyarakat ekonomi AEAN tidaklah sepenuhnya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh
kegiatan perekonomian semata, ternyata faktor Information and Communication Technology (ICT) juga menjadi
komponen penting perekonomian dari sebuah negara. Jaringan broadband saat ini sangat diperlukan untuk
mendukung perekonomian, sehingga harapannya perekonomian ikut terdongkrak, dari 34 provinsi di Indonesia
hanya 11 provinsi yang dinilai memiliki potensi siap menghadapi MEA. broadband ekonomi bukan hanya pada
peningkatan jaringan dan akses internet tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk
menciptakan/mendapatkan konten yang berbasis edukasi dan memberdayakan perkonomian mereka.
Kata Kunci: Broadband ekonomi, Masyarakat Ekonomi ASEAN.

I. PENDAHULUAN

II.

LANDASAN TEORI

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah
MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti
yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020
(Wangke). Sepuluh Negara anggota ASEAN, dan
Indonesia menurut Asian Business Outlook survey
2014 adalah negara yang nilai paling menarik untuk
ekspansi bisnis baru diikuti oleh Vietnam, Thailand
dan Myanmar [Tirrel2013]. Istilah ekonomi pada kata
dalam Masyarakat ekonomi ASEAN tidaklah
sepenuhnya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh
kegiatan perekonomian semata, ternyata faktor
Information and Communication Technology (ICT)
juga menjadi komponen penting perekonomian dari
sebuah negara, berdasarkan studi menunjukkan bahwa
setiap 10% kenaikan penetrasi penggunaan pita
broadband dapat meningkatkan GDP sekitar 1,3%, dan
setiap 10% kenaikan jumlah mobile teledensity akan
menghasilkan kenaikan GDP sebesar 0,7%. ICT. ICT
sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di negara-negara
ASEAN dapat memberikan nilai tambahan bagi
kualitas hidup masyarakat di negara-negara ASEAN.
[2011]. Bagi masyarakat, keberhasilan ekonomi lokal
sekarang bergantung pada ekonomi global dengan
cara yang belum pernah dibayangkan, tapi sementara
bisnis global mungkin bergerak, masyarakat tidak.
Masyarakat di mana-mana memiliki tujuan yang sama:
untuk menjadi tempat di mana orang dapat
membesarkan anak-anak mereka dan memberikan
orang-orang muda peluang ekonomi yang cukup untuk
memungkinkan
mereka
untuk
tinggal
dan
membesarkan anak-anak mereka sendiri. Ekonomi
Broadband,
akan menjadi tugas yang lebih
menantang dari sebelumnya.

Broadband atau Pita lebar adalah akses internet
dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung,
terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta
memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan
minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk
akses bergerak. (peraturan presiden tentang rencana
pitalebar indonesia 2014-2019 No.96 tahun 2014,
pasal 1 ayat 1)
Broadband Ekonomi adalah produk dari
build-out biaya murah, komunikasi berkecepatan
tinggi dan teknologi informasi pada kedua tingkat
global dan lokal. Ini dimulai pada 1970-an, ketika
operator mulai menghubungkan pusat-pusat ekonomi
dunia dengan jaringan serat optik. Ini dimungkinkan
kolaborasi dan kerjasama di zona waktu dan budaya
yang membuka pasar, mendorong produktivitas,
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar
hidup. Menggunakan infrastruktur broadband,
memberikan fasilitas bagi perusahaan untuk mencari
peluang di mana mereka bisa mendapatkan
keuntungan terbesar dari segi biaya, keterampilan dan
akses ke pasar. Hal ini juga membuat investasi modal
yang sangat mobile. Triliunan dolar AS bergerak di
setiap minggu di dunia dalam mengejar pengembalian
yang kompetitif, dan ketika masalah pemogokan
ekonomi suatu negara, modal seluler juga dapat
melepaskan diri dengan cepat.
ICT PURA, Menurut buku profil dan panduan
pelaksanaan
program
ict-pura
Kementrian
Komunikasi dan Informasi RI (2011) Istilah ICT Pura
pada dasarnya berkaca pada keberhasilan pemerintah
Indonesia
dalam
memperkenalkan
konsep
penghargaan “Adipura” – yang diberikan kepada
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daerah otonom yang dianggap berhasil mengelola
lingkungan yang bersih dan sehat. Secara arti kata
yang membentuknya, ICT pura berarti “Kota TIK”
atau dalam bahasa asingnya sering diistilahkan
sebagai “Digital City” – sebuah kota yang berhasil
mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan
kontribusi manfaat yang signifikan terhadap
pengembangan masyarakatnya.
Secara umum, Program ICT Pura terbagi menjadi
3 (tiga) domain kegiatan sebagai berikut:
1. Pemetaan Entitas ICT Pura (PE-Pura) – adalah
proses dan aktivitas untuk memetakan profil
kesiapan masing-masing kota/kabupaten di
Indonesia dalam menghadapi era komunitas digital
secara lengkap dan komprehensif dengan
memperhatikan
berbagai
domain
aspek
pengukuran;
2. Penghitungan Indeks ICT Pura (PI-Pura) – adalah
proses dan aktivitas untuk menghitung indeks
kesiapan masing-masing kota/kabupaten dalam
menghadapi era komunitas digital sebagai alat
untuk melihat besaran gap yang terjadi antara
target dan kondisi sebenarnya (baca: digital gap);
3. Pemberian Apresiasi ICT Pura (PA-Pura) – adalah
proses dan aktivitas pemberian apresiasi terhadap
kota/kabupaten yang dianggap memiliki prestasi
dalam mempersiapkan diri menghadapi era
komunitas digital.
Perlu diperhatikan bahwa ketiga domain kegiatan
ini adalah suatu rangkaian proses dan aktivitas yang
saling
berhubungan.
Hasil
pemetaan
akan
dipergunakan sebagai penghitungan indeks, sementara
hasil penghitungan indeks akan dijadikan sebagai
dasar dalam memberikan penghargaan atau apresiasi.
Indeks ICT Pura adalah suatu indikator atau
alat
ukur
untuk
menggambarkan
serta
mengilustrasikan tingkat kesiapan suatu daerah dalam
menghadapi atau beradopsi dengan lingkungan
berbasis komunitas digital. Komposisi indeks ICT
Pura terdiri dari I-Keselarasan, I-Sumber Daya, I-Tata
Kelola, dan I-Literasi. Untuk melihat kesiapan SDM
dilihat dari I-Literasi yang meliputi sub komponen,
i-literasi di level Pemerintah, industri, akademisi dan
komunitas.
Komponen Perhitungan Indeks, menurut
Kementrian Komunikasi dan Informasi RI dalam dari
buku profil dan panduan pelaksanaan program ict-pura
(2011). Terkait dengan ICT Pura, sejumlah
komponen-komponen penghitungan indeks yang
diadopsi adalah sebagai berikut:
1. ICT Use (Intensity) - Mengingat bahwa
kota/kabupaten dipimpin oleh unsur pemerintah
(dalam hal ini dikepalai oleh Walikota atau Bupati),
dan
seluruh
kegiatan
dalam
konteks
kemasyarakatan akan sangat diwarnai dengan
berbagai kebijakan, peraturan, dan berbagai
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keputusan dari pemerintah daerah, maka bobot
yang terkait dengan peranan pemerintah dalam
mengelola TIK di kotanya haruslah terbesar –
paling tidak 40%;
2.
ICT
Readiness
(Infrastructure)
Mempertimbangkan
bahwa
ketersediaan
infrastruktur TIK pada dasarnya adalah sebuah
keputusan
bisnis/industri
penyedia
jasa
infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh
peluang/potensi pasar di satu pihak dan keputusan
pemerintah pusat di pihak lain, dan tidak mungkin
aplikasi TIK akan berjalan tanpa keberadaan
infrastruktur minimum, maka bobot untuk
komponen ini paling tidak minimal 20%;
3. ICT Capability (Skills) – Melihat bahwa sebuah
kota/kabupaten hanya dapat berkembang jika
memiliki sumber daya dan kemampuan yang
cukup, dimana keseluruhannya sangat dipengaruhi
oleh kemampuan komunitas dalam mengeksplorasi
dan mengeksploitasi aset TIK yang dimiliki, maka
untuk komponen ini perlu diberi bobot sekitar 25%
maksimum; dan
4. ICT Impact (Outcomes) – Mempelajari bahwa pada
akhirnya, tidak ada gunanya membangun TIK jika
masyarakat
atau
kota/kabupaten
yang
bersangkutan tidak memperoleh manfaat langsung
dari keberadaannya, maka bobot untuk portofolio
manfaat paling tidak adalah minimal 15%.
Rumusan perhitungan indeks ICT-Pura adalah sebagai
berikut :
Indeks ICT Pura = NRIU*40% + NRIR*20% +
NRIC*25% + NRII*15%
dimana:
NRIU = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Usage
NRIR = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Readiness
NRIC = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Capability
NRII = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Impact
III.

PEMBAHASAN

Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang
diluncurkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 27 Mei 2011, Pemerintah
Indonesia juga telah menetapkan telematika sebagai
salah satu dari delapan program utama dan salah satu
dari 22 kegiatan ekonomi utama. Broadband
memegang peran penting dalam berkontribusi pada
aktivitas masyarakat secara individual untuk
memperkuat
dan
menjaga
keberlangsungan
pengembangan sosial dan ekonomi termasuk
transformasi
politik
dan
institusional,
juga
pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap
empat pilar dalam kehidupan bermasyarakat yaitu
kebebasan dalam berekspresi, pendidikan yang
berkualitas, akses terhadap informasi dan pengetahuan
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serta penghormatan dan pengembangan budaya dan
keberagaman linguistik. Broadband juga mendorong
pengembangan teknologi secara dinamis dan
mengurangi hambatan serta mengembangkan peluang
kepada small medium enterprises (SME’s) dan
kewirausahaan untuk berinovasi, berkompetisi dan
bertumbuh. Broadband yang dibangun dengan
teknologi menstimulasi adanya inovasi-inovasi baru
dan menginsirasi generasi muda untuk menjadi
pengusaha digital untuk menciptakan aplikasi baru,
layanan dan konten pada berbagai industri1.

Sumber: impact broadband to economy, ITU
Gambar 1 : Rantai nilai peranan broadband
(kominfo, 2012)
Untuk memahami peran broadband terhadap
ekonomi maka perlu dipahami terlebih dahulu
bagaimana broadband berdampak pada ekonomi.
Pengembangan broadband mempunyai dua dampak
yaitudampaksecara langsung dan pengembangan
investasi pada infrastruktur. Dampak secara langsung
akan meningkatkan penetrasi perumahan dan penetrasi
perusahaan dimana penetrasi perumahan akan
mendorong consumer surplus dan pendapatan
perumahan. Penetrasi perusahaan akan meningkatkan
produktivitas
perusahaanyang
keduanya
akan
mendorong peningkatan Gross Domestic Product
(GDP). Broadband bukan hanya sebuah prasarana.
Broadband adalah teknologi multi-guna yang bisa
merestrukturisasi sebuah ekonomi secara mendasar
sehingga diharapkan dengan peningkatan infrastruktur
layanan broadband, pemanfaatan infrastruktur
tersebut dapat meningkat, hal ini dapat diukur dengan
kenaikan jumlah pelanggan layanan broadband.
Kenaikan jumlah pengguna layanan tersebut juga
diharapkan dapat mendorong pemanfaatan TIK secara
positif yang dapat memberikan added value bagi
penggunanya. Ketersediaan infrastruktur broadband
ini merupakan potensi penggerak perekonomian
bangsa lihat gambar.
Lokasi geografis dan sumber daya alam yang
pernah penentu utama potensi ekonomi suatu
masyarakat,
dan
orang
sangat
jarang
mengubah/menaikkan potensi ekonominya, tapi di

Ekonomi Broadband, potensi dan keterampilan
angkatan kerja, dan kemampuan bisnis dan pemerintah
untuk beradaptasi dan berinovasi akan meningkat
bahkan akan menciptakan lapangan kerja. Mengapa
perubahan ini terjadi? Sebagai pusat ekonomi yang
terhubung, maka ada kemungkinan untuk mengelola
fasilitas yang jauh seolah-olah mereka berada di
seberang jalan. Itu berarti, dalam Ekonomi Broadband
bahwa setiap pekerja terkena upah dan kompetisi
keterampilan dari setiap pekerja lain dalam industri
sejenis di seluruh dunia. Hal ini telah mengeser
permintaan berketerampilan rendah kerja - jenis yang
digunakan dalam penggalian sumber dari Bumi dan
manufaktur dasar - untuk negara-negara berbiaya
rendah di negara berkembang. Ketika Anda
mengunjungi
negara-negara
booming,
namun
persaingan bisnis penuh khawatir tentang kurangnya
keterampilan dan inovasi. Bahkan negara-negara pada
tahap awal pertumbuhan industri merasakan tekanan
persaingan yang menjadi akut pada pelaku
orang-orang industri.
Ketidakamanan kerja telah meningkat dan akan terus
meningkat di seluruh dunia sebagai bisnis menghadapi
persaingan global (Intelligent Community Forum,
2014).
Dampak positif broadband ini salah satunya
tercermin dari publikasi WorldBank di tahun 2009 atas
hasil kajian yang menyatakan bahwa kenaikan
penetrasi broadband sebesar 10 persen di negara
berkembang akan meningkatkan GDP perkapita
sebesar 1,38 persen. Selain itu, penelitian dari
McKinsey Global Institute mengungkapkan bahwa
sumbangan internet bagi GDP negara-negara besar
mencapai 3,4 persen dan untuk tingkat dunia
kontribusi tersebut adalah sekitar 2,9 persen. Pada era
konvergensi digital, efek positif ICT cenderung
semakin kuat. Hal ini tentunya berkaitan dengan
pemanfaatan ICT secara luas dalam mendukung dunia
usaha, pendidikan, pelayanan pemerintah, dan segala
aspek kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan
potensi kontribusi ICT bagi perekonomian tersebut,
maka beberapa negara telah secara khusus
menempatkan ICT dalam kebijakan nasionalnya.
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Sumber: Menteri kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”,
Seminar Nasional Broadband Economy, 2012
Gambar 2 : Lapisan yang Harus dibangun dalam Pembangunan Broadband Ekonomi
Perencanaan broadband nasional dimulai dengan
menetapkan tujuan pengembangan broadband. Secara
khusus, ada enam tujuan pokok yang ingin dicapai
dalam pengembangan broadband di Indonesia, antara
lain : untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan meningkatkan sustainabilitas, untuk

meningkatkan pertumbuhan dan kepaduan sosial,
untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sektor
publik dan swasta, memfasilitasi ICT dan pendidikan
secara menyeluruh melalui broadband, meningkatkan
pelayanan kesehatan dan meningkatkan integrasi
global dan hubungan internasional.

Tabel 1. Target Pengembangan Broadband di Indonesia
Kecepatan
Fixed

Rumah
Gedung

Mobile

2013
1 Mbps
100 Mbps
512 kpbs

Distribusi backbone (kota kabupaten)
Fixed
Kota rural yang terhubung optik
Distribusi akses
Fixed
Mobile Broadband

2013
40%

2014
1 Mbps
200 Mbps
512 kpbs

2015
2 Mbps
500 Mbps
512 kpbs

2016
2 Mbps
800 Mbps
1 Mbps

2017
2 Mbps
1 Gbps
1 Mbps

2014
50%
75%

2015
75%
80%

2016
85%
100%

2017
100%
100%

2013
2014
2015
2016
2017
45%
55%
75%
85%
100%
70%
80%
90%
100%
100%
Sumber: Menteri kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”,
Seminar Nasional Broadband Economy, 2012
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Tabel 2. Prosentase pengguna komputer yang terhubung dengan internet [APJII2014]
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Provinsi
aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka belitung
Kep. Riau
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Nusa Tengara Barat
Nusa Tengara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 11
Provinsi memiliki 100 % Prosentase pengguna

Prosentase
91,6 %
84,9%
100%
100%
87,5%
92,9%
100%
91,6%
83.3%
100%
100%
85.5%
100%
89.5%
89.9%
91.4%
85.9%
88.3%
93.5%
88.7%
93.3%
66.7%
93.3%
87.2%
87.2%
100%
66.7%
75.1%
100%
83.3%
100%
100%
100%

komputer yang terhubung dengan internet
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Gambar 3. Sebaran Perencanaan Program Palapa Ring (Sembiring, 2013)
Pembangunan infrastruktur Broadband Palapa
Ring dengan fiber optic (FO) di wilayah Indonesia
saat ini masih berlangsung, sejauh ini total panjang FO
yang telah dibangun adalah 41.151,6 Km (tahun
2012).Palapa Ring dibangun dengan tujuan untuk
membangun
jaringan
serat
optik
yang
menghubungkan seluruhkabupaten/kota (kab/kota)
untuk mendukung layanan broadband. Dari total 497
kab/kota, pembangunan di51 kab/kota yang berada di
wilayah non komersial memerlukan dukungan
anggaran
pemerintah
(ICT
Fund),sedangkan
pembangunan sisanya (446 kab/kota) dilakukan oleh
PT Telkom hingga 2015. Persentase pulau besar yang
terhubung dengan backbone serat optik untuk wilayah
Indonesia Timur (Papua-Maluku) dimulai pada tahun
2013, dengan target persentase ibukota kab/kota yang
dilayani broadband sekitar 83%. Melalui Palapa Ring,
seluruh pulau besar dijadwalkan akan sudah terhubung
dengan jaringan
serat
optik dan
seluruh
kabupaten/kota sudah terjangkau infrastruktur
broadband pada tahun 2015.

Sejauh ini alat ukur yang digunakan untuk
mengetahui perkembangan ICT di Indonesia yang
dapat digunakan adalah indeks ICT Pura melalui
program ICT Pura, ICT Pura dirancang untuk
memenuhi sejumlah obyek utama,yaitu sebagai
berikut:
• Mengetahui tingkat kesiapan setiap kota dan
kabupaten yang ada di Negara Kesatuan Republik
Indoesia (NKRI) dalam menghadapi era ekonomi
digital yang dimulai pada tahun 2015;
• Mengukur besaran gap riil dantara target dan kondisi
sebenarnya pada setiap kota dan kabupaten yang ada
di NKRI agar dapat susunan strategi nasional
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untuk mempercepat penyelesaiannya;
• Memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan
insentif, yangdiperlukan bagi kota dan kabupaten yang
secara serius bekerja keras mempersiapkan diri dalam
menghadapi era masyarakat digital melalui beragam
program pembangunan dan penerapan TIK.
Program ICT Pura terbagi menjadi 3 (tiga)
domain kegiatan sebagai berikut:
1. Pemetaan Entitas ICT Pura (PE-Pura) memetakan
profil kesiapan
masing-masing
kota/kabupaten di Indonesia dalam menghadapi
era komunitas digital dengan memperhatikan
berbagai domain aspek pengukuran;
2. Penghitungan indeks ICT Pura (PI-Pura) menghitung indeks kesiapan masing-masing
kota/kabupaten dalam menghadapi era komunitas
digital sebagai alat untuk memberikan besaran gap
yang terjadi antara target dan kondisi sebenarnya;
3. Pemberian apresiasi ICT Pura (PA-Pura) pemberian apresiasi terhadap kota/kabupaten yang
dianggap memiliki prestasi dalam mempersiapkan
diri menghadapi era digital.
Dari keseluruhan sub komponen i-Literasi,
secara nasional wilayah Indonesia Barat terutama
wilayah Jawa memiliki tingkat kesiapan yang jauh
lebih tinggi dibandingkandengan wilayah Indonesia
tengah dan timur.
Sejauh ini, pembangunan TIK di Indonesia memiliki
tantangan antara lain :
1. Kondisi geografis yang terdiri dari lautan.
2. Kepadatan penduduk yang rendah.
3. Belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana
dan layanan informasi dan komunikasi, serta masih
terbatasnya sarana dan prasarana broadband.
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a.
b.

Belum optimalnya pemanfaatan spektrum
frekuensi radio.
Masih terbatasnya kemampuan adopsi dan
adaptasi teknologi.

Tabel 3.

c.

Rendahnya tingkat e-literasi aparatur
pemerintah dan masyarakat.

Perbadingan Data Penetrasi Dan Pengguna Internet Di Indonesia Terutama
Anggota ASEAN

Indonesia
2,640 milyar pengguna internet dengan internet penetrasi sebesar 37%
1,856 milyar pengguna sosmed dengan penetrasi sebesar 26%
6,572 milyar mobile subscriptions aktif dengan penetrasi sebesar 93%
share of global users di asia tengara
7% internet user
10% mobile subcriptions
9% sosmed
14% pengguna smartphone
94% users searching for local info via phone
95% users searching products via phone
57% transaksi pembelian via phone

Sosmed
15% dari total populasi
2 jam 54 menit
74% menggunakan mobile (52 juta)
32% menggunakan location based services

Dengan Negara

asia tenggara
penguna internet 195 juta (31%)
Sosmed aktif 161 juta (26%)
Active Mobile Subcriptions 688 juta (106%)
penetrasi internet di Asia Pasific
Thailand 35% (24 juta)
Vietnam 39% (36 juta)
Philpina 36% (38 juta)
Malaysia 65% (19 Juta)
Singapura 73% (4 juta)
Indonesia 29% (73 juta)
Laos 11%
Myanmar 1%
Brunei 59%
Kamboja 5%
Rata-rata
waktu
(jam/hari)
digunakan menggunakan internet

Philipina 6,2 laptop/Desktop, 2,8 mobile
devices
Malaysia 5,6 laptop, 3,1 mobile
indonesia 5,5 laptop, 2,5 mobile
singapura 5,3 laptop, 2 mobile
thailand 5,1 laptop, 3,1 mobile
vietnam 4,6 laptop, 1,7 mobile

FB 93%, TW 80%, G+ 74%, linkedin 39%, IN 32%

sumber: We are Social, US census Burau, ITU, Facebook, 2013

IV.

KESIMPULAN

Berdasarkan data prosentase perbandingan
jumlah pemilik komputer pribadi yang terhubung
dengan internet dan dikaitkan dengan data jumlah
penduduk & kepadatan per-km untuk setiap
provinsi di Indonesia serta memiliki indek literasi
ICT PURA tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa
kesebalas provinsi tersebut memiliki potensi siap
menghadapi MEA dan perlu digaris bawahi
pentingnya broadband ekonomi bukan hanya pada
peningkatan jaringan dan akses internet tetapi juga
pada
kemampuan
masyarakat
untuk
menciptakan/mendapatkan konten yang berbasis
edukasi dan memberdayakan perkonomian mereka.
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