Proposal
Pengelolaan Wilayah Konservasi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal Indonesia (ICCA-Indonesia)
Kelompok Pelaksana
Kelompok Pelaksana
Nama Kelompok

:

Alamat Kelompok

:

Email

:

Nama Organisasi Pendamping

:

Alamat Organisasi Pendamping

:

Email

:

Wilayah Kerja (pilih salah satu)

:

Nama Penanggung Jawab kegiatan dari
Organisasi Pendamping

:

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sunda Kecil,

a. Jabatan dalam organisasi

:

b. Nomer telepon

:

Nama Koordinator Pelaksana Kegiatan
dari Kelompok
a. Jabatan dalam Kelompok

:

b. Nomer telepon

:

Rancangan Kegiatan
Judul

:

Lama Pelaksanaan

:

(dalam bulan)
. (1) Ceritakan mengenai kondisi alam wilayah sasaran. Apakah ada Areal Konservasi
Kelola Masyarakat Adat/lokal?

Latar Belakang

:

. (2) Ceritakan potensi lokal yang ada (potensi alam, ekonomi, adat budaya)
. (3) Apakah wilayah sasaran sudah memiliki peta wilayah adat/desa?
. (4) Ceritakan potensi kelompok pengaju. Apakah memiliki pengalaman dalam
melakukan pelaksanaan kegiatan.

. (5) Ceritakan apa yang akan dicapai untuk mendukung Kesepakatan Konservasi
Masyarakat diakhir kegiatan
. (6) Ceritakan cara inovatif apa yang ditawarkan untuk mendukung mendukung
Kesepakatan Konservasi Masyarakat
. (7) Apakah kelompok memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, pemuka
masyarakat,dll
Tujuan Umum

:

Tujuan Khusus 1

:

Sebutkan tujuan khusus pertama yang akan dicapai

:

. (1) Sebutkan indikator ukuran yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan
tujuan khusus 1 (satu)

Indikator

. (2) Indikator dapat lebih dari 2 (dua) indikator

Kegiatan

:

. (1) Sebutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
khusus pertama
. (2) Kegiatan yang dilakukan sebaiknya lebih dari 2 (dua) kegiatan

Tujuan Khusus 2

:

Sebutkan tujuan khusus kedua yang akan dicapai

Indikator

:

. (1) Sebutkan indikator ukuran yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan
tujuan khusus 2 (dua)
. (2) Indikator dapat lebih dari 2 (dua) indikator

Kegiatan

:

. (1) Sebutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
khusus kedua
. (2) Kegiatan yang dilakukan sebaiknya lebih dari 2 (dua) kegiatan

Tujuan Khusus 3

Indikator

:

:

.
Sebutkan tujuan khusus ketiga yang akan dicapai
. (1) Sebutkan indikator ukuran yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan
tujuan khusus 3 (tiga)
. (2) Indikator dapat lebih dari 2 (dua) indikator
. (1) Sebutkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
khusus ketiga

Kegiatan
:

. (2) Kegiatan yang dilakukan sebaiknya lebih dari 2 (dua) kegiatan

(jika ada tujuan khusus 4 atau 5, silahkan ditambahkan sendiri)
Rencana Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan bulan ke1
Tujuan Khusus Pertama: (sebutkan
tujuan khusus pertama
1. Kegiatan xxx
2. Kegiatan xxx
3. Kegiatan xxx
Dst
Tujuan Khusus Kedua: (sebutkan
tujuan khusus kedua)
1. Kegiatan xxx
2. Kegiatan xxx
3. Kegiatan xxx
Dst

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rancangan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Unit

Besaran

Unit x Besaran

Total

Tujuan Khusus Pertama: (sebutkan tujuan
khusus pertama)
1. Kegiatan xxx
2. Kegiatan xxx
3. Kegiatan xxx
dst
Total Anggaran Tujuan Khusus 1
Tujuan Khusus Kedua: (sebutkan tujuan
khusus kedua)
1. Kegiatan xxx
2. Kegiatan xxx
3. Kegiatan xxx

Rp

dst
Total Anggaran Tujuan Khusus 2

Rp

Administrasi Kegiatan
Penanggung jawab
Koordinator Kegiatan
Alat Tulis Kantor
Dll
Total Biaya Administrasi (Besarannya
maksimal 15% dari total seluruh biaya)

Rp xxxx

Total Rancangan Biaya Pelaksanaan
Kegiatan

Rp xxx

Rencana Keterlibatan Semua Unsur Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan
(ceritakan bagaimana pendekatan gender dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini)
Rencana Keberlanjutan Kegiatan

(ceritakan apa yang akan dilakukan oleh kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan akan berlanjut setelah
program GEF SGP Indonesia selesai dikerjakan)
Rencana Kerjasama dengan pihak lain
(ceritakan siapa saja pihak-pihak yang akan dilibatkan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik)

