TIM LESTARI
USAID LESTARI bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, LSM, dan masyarakat untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan melestarikan keanekaragaman hayati di 6 lanskap utama di
Indonesia yang berada di provinsi Aveh, Kalimantan Tengah dan Papua.
Tim LESTARI terdiri dari 12 lembaga mitra yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menghadapi
kebutuhan lokal sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian target program. LESTARI juga bekerja sama
dan mendukung lembaga lokal tambahan melalui Dana Hibah. LESTARI dan konsorsium para mitranya
berkolaborasi untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan di tingkat kabupaten dan provinsi,
meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan melindungi spesies kunci, memfasilitasi praktik kerja
sama berkelanjutan dengan sektor swasta, dan membentuk kelompok konstituen konservasi.

TENTANG TIM LESTARI
MITRA

PERAN
• Monitoring, evaluation, and learning
• Mengelola manajemen proyek untuk hal teknis dan administrasi

Tetra Tech ARD

• Berkoordinasi dengan donor dan pemerintah, komunikasi, dan kegiatan
pengembangan kapasitas
• Monitoring, evaluasi, dan pembelajaran

Winrock International

• Mengumpulkan data, identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan,
membangun dan mendukung implementasi Sustainability Screening Tool untuk
memperbaiki sistem perizinan dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat
provinsi dan kabupaten.
• Koordinator Keterlibatan Sektor Swasta
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PARTNER
Michigan State
University

ROLE
• Membangun hubungan dengan universitas lokal (UNPAR, MU, dan IPB) untuk
membangun kapasitas, mengembangkan kurikulum, mengembangkan perangkat
(toolkit) pembelajaran jarak jauh, dan menerapkan program layananpembelajaran (service - program)
• Mengelola kegiatan di lanskap Lorentz Lowlands, Mappi-Bouven Digoel,
Cyclops, dan Sarmi.

WWF Indonesia

• Meningkatkan efektivitas pengelolaan taman nasional, mendukung keterlibatan
berbagai pemangku kepentingan dalam mitigasi konflik manusia-satwa liar,
meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati melalui patroli SMART dan
pembiayaan inovatif untuk konservasi
• Meningkatkan efektivitas pengelolaan Taman Nasional Leuser dan Suaka
Margasatwa Rawa Singkil

Wildlife Conservation
Society

• Meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati melalui patroli SMART,
Wildlife Response Unit, dan Wildlife Crime Unit
• Memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk meningkatkan
manajemen manajemen kawasan konservasi

FIELD
Yayasan Sahabat Cipta
(Swiss ContactIndonesia)
PT South Pole
Indonesia

• Memfasilitasi masyarakat mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian
pengelolaan kolaboratif (co-management) di Aceh dan Kalimantan Tengah
• Mendukung ekspasi mata pencaharian dan pengelolaan kolaboratif di Aceh
• Mengembangkan dan mengimplementasikan Kemitraan Publik Swasta (KPS)
untuk peningkatan mata pencaharian berkelanjutan
• Mengidentifikasi dan mengamankan peluang pembiayaan inovatif untuk kegiatan
konservasi tingkat lanskap
• Mendukung implementasi skema PES di tingkat lanskap
• Mendukung kegiatan pengelolaan kolaboratif mangrove di Lorentz Lowlands

Blue Forests

INFIS-Mongabay
Indonesia

• Memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk meningkatkan
manajemen kawasan konservasi
• Menghasilkan dan menyebarluaskan produk komunikasi yang bertujuan untuk
meningkatan kesadaran publik terkait berbagai isu kehutanan dan konservasi
keanekaragaman hayati dalam lanskap LESTARI
• Merancang dan mengimplementasikan advokasi media dan kegiatan
pengembangan kapasitas media
• Mendukung terbentuknya kelompok konstituen konservasi

Lembaga Wali Amanat
(LWA) & Tropical
Forest Foundation
(TFF)

• Melakukan pelatihan Pembalakan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging
atau RIL-C) untuk mitra konsesi kayu di lanskap Katingan-Kahayan dan Sarmi

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi USAID LESTARI:
Wisma
GKBI,
USAID
LESTARI

Lantai 12, Suite 1210
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Telefon: + 62 21 574 0565
Fax: + 62 21 574 0566

Email: info@lestari-indonesia.org
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