
$$

$$

Loan

$$$

$$

Alat untuk bertindak
Akses terhadap sumberdaya

Kuasa untuk bertindak
Kuasa dan Agensi

Kepemimpinan

Manajemen

Kewirausahaan

Kemampuan

Harga diri

merasa memiliki
kemampuan

Rasa percaya
diri untuk bicara

Percaya diri

Sumberdaya

 Waktu

Pengambilan keputusan

Uang

Layanan Pertanian

Pengetahuan 
dan teknologi

Pelatihan ketrampilan

Input produksi
(benih, pupuk, dll)

BANK

Loan

Education

Sales

Equipment

$

-$$

$

-$

$$$

Layanan keuangan

Perbankan elektronik

Bank dan 
rekening tabungan

Pinjaman tanpa agunan

Lahan dan peralatan

Jaringan

Pekerjaan

Aset

Gambaran secara global
Rasio gender:

€

Produksi Pengolahan Distribusi
Pasar

Rantai Nilai:

Kerangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Kesetaraan gender dalam rantai nilai: bagaimana memberi kuasa dan alat-alat untuk berpartisipasi dalam rantai nilai pada perempuan seperti halnya pada laki-laki.

Bagaimana memberdayakan perempuan?



Koperasi

Situasi #3

Perempuan sebagai wirausaha
Memulai perusahaan pengolahan
Hambatan
Perempuan tidak diakui sebagai wirausahawan
Akses yang terbatas atas pinjaman
Koneksi yang terbatas dengan wirausahawan lain dan dengan penyedia layanan

 
   

Situasi #2

Perempuan dalam organisasi produsen
Menjadi anggota aktif
Hambatan
Akses yang terbatas terhadap layanan penyuluhan dan penyedia input
Anggota perempuan sedikit
Tidak ada perempuan dalam posisi pemimpin

Solusi dari kerangka PEP:
   

Situasi #1

Perempuan dalam pertanian keluarga
Investasi pada peralatan
Hambatan
Akses yang terbatas terhadap benih dan pupuk 
Tidak ada kebebasan keuangan
Peran pengambilan keputusan dalam rumah tangga tidak diakui

Solusi dari kerangka PEP:
   

Situasi #4

Perempuan sebagai karyawan
Bekerja dalam sebuah perusahaan
Hambatan
Kondisi pekerjaan yang buruk
Akses yang terbatas pada posisi manajemen
Perempuan berpendidikan rendah dan kurang terampil

Solusi dari kerangka PEP:
   

€

Pekerjaan Bank dan
rekening
tabungan

Kemampuan
mengelola

Pelatihan
ketrampilan

Jaringan Kemampuan
wirausaha

Kemampuan
mengelola

Akses
terhadap
keuangan

Pekerjaan Pengetahuan
dan teknologi

Kemampuan
memimpin

Rasa percaya
diri untuk
bicara Rasa percaya

diri untuk
bicara

Input produksi

Pengambilan
keputusan
atas
pengeluaran

Kemampuan
wirausaha

Input produksiPinjaman 
tanpa 
agunan

Pengambilan
keputusan
atas waktu

Jalan menuju Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Penerapan kerangka PEP dalam situasi rantai nilai yang berbeda

ENTERPRISE

Perusahaan
$$

$$

Loan

$$$

$$

$$


