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GLOSSARY 

ISTILAH DEFINISI /ARTI 

 

Kredit Mikro Pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang 

miskin dengan tujuan mereka bisa 

berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk 

orang-orang yang tidak memiliki jaminan, 

pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang 

terpercaya, serta tidak mampu untuk 

memperoleh kredit biasa. Kredit mikro 

merupakan bagian dari keuangan miro, suatu 

layanan keuangan untuk membantu orang-

orang miskin. 

 

Pemberdayaan  Upaya membenahi kapasitas masyarakat 

untuk memberdayakan diri mereka sendiri 

dengan terlebih dahulu memberikan 

kekuasaan kepada mereka 

 

Pemberdayaan Perempuan penguatan perempuan dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik kehidupan ekonomi, sosial, 

hukum dan politik. Pemberdayaan 

perempuan menunjuk pada upaya 

memberdayakan diri dengan memiliki 

kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimiliki perempuan. 

Self Help Group Kelompok-kelompok termasuk orang dengan 

ikatan bersama yang secara sukarela datang 

bersama-sama untuk berbagi, menjangkau 

dan belajar satu sama lain dalam lingkungan 

yang terpercaya, mendukung dan terbuka 

Kredit Mikro Berbasis Self Help Group Kredit bagi kelompok miskin yang diberikan 

melalui kelompok dengan disertai 

pengembangan kapabilitas untuk anggota 

kelompok tersebut 

Kapabilitas sebuah kemampuan tertentu atau kapasitas 

yang dimiliki bisnis untuk mencapai tujuan 

atau hasil tertentu. 

Akselerasi Penguatan atau percepatan 

 

Pendapatan Keluarga  Pendapatan suami ditambah pendapatan istri 

dan pendapatan lain-lain. 
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Pelatihan Pelatihan merupakan bagian dari investasi 

SDM (human investment) untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

kerja 

Pelatihan bisa berupa pelatihan 

kewirausahaan, workshop, bimbingan teknis 

dan lain-lain. 

 

Kemitraan  Jalinan kerjasama yang saling 

menguntungkan antara pihak-pihak yang 

bermitra 

Bantuan Teknis Bantuan yang diberikan kepada anggota self 

help group, biasanya berupa peralatan 

produksi. 

Keanggotaan dalam self help group  Kesediaan seseorang menjadi bagian dari self 

help group secara suka rela dengan segala 

konskuensinya 

Pengembangan kapabilitas dalam self help 

group 

Pengembangan kemampuan usaha  

perempuan anggota self help group dalam 

bentuk pelatihan , bantuan teknis, kemitraan 

dan keanggotaan dalam self help group 

Initial endowment Kapabilitas perempuan hasil pengembangan 

individu berupa pendidikan, alokasi waktu 

usaha dan pengalaman usaha 

UP2K-PKK Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 

yang dilaksanakan oleh kader-kader PKK 

berupa penyaluran kredit mikro berbasis 

kelompok yang disertai dengan program-

program pemberdayaan. 

Variabel Multiplikatif Variabel yang dibangun dengan mengalikan 

2 atau lebih variabel. 

Variabel multiplikatif menunjukkan interaksi 

antar variabel. 

 

 

 

 

 

    


