
Dana TERRA merupakan program kerjasama BPDLH dan
Ford Foundation yang bertujuan untuk mendukung
upaya Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan
ekonomi untuk masyarakat adat dan kelompok
masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Hal
tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat adat
dan/atau kelompok masyarakat untuk
mengembangkan praktik-praktik ekonomi lokal yang
mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, sehingga
selain dapat mengurangi tingkat kemiskinan juga dapat
berkontribusi dalam perlindungan hutan dan
ekosistem di sekitarnya.

Apa itu Dana TERRA?

 

Sasaran:

Lembaga

Perantara 

Terdapat dua kelompok

sasaran penerima 

Dana TERRA

 

Call for Proposal
Dana TERRA

PROGRAM DANA UNTUK KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL 

 

 Lembaga

Pendidikan

 

Penerima

Manfaat

masyarakat adat dan kelompok masyarakat
yang tinggal di kawasan sekitar hutan



Lembaga

Perantara 

 

Organisasi masyarakat dan lembaga yang bergerak pada
peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya pada
sektor lahan, dan energi.
 Lembaga/organisasi pendidikan yang memiliki
pengalaman dalam implementasi program di bidang
lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Dana ini ditujukan untuk:
1.

2.

Alokasi dana untuk lembaga perantara

500 Juta - 1,5 Milyar rupiah

Proposal yang diajukan sesuai dengan

lima fokus kegiatan Dana TERRA

berdurasi 12 bulan.

Meningkatnya pendapatan dari  masyarakat adat dan
kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar
hutan.
Meningkatnya keberlanjutan kegiatan konservasi dan
ekonomi di kawasan sekitar hutan.  
Mendorong penggunaan energi terbarukan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penyaluran dana
melalui lembaga perantara ini adalah:

1.

2.

3.

Kriteria pengusul untuk Lembaga Perantara:
1.Terdaftar dan diakui secara hukum, serta memiliki reputasi yang baik;
2.Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan program,
sesuai dengan bidang yang ditawarkan pada proposal;
3.Memiliki pengalaman keterlibatan dengan berbagai pemangku
kepentingan termasuk masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan swasta. 
4.Memiliki kapasitas pengelolaan keuangan dan administrasi yang sehat
sesuai dengan nilai yang akan diusulkan.
5.Harus mengembangkan program yang mendukung dan/atau sejalan
dengan lima fokus kegiatan Dana TERRA.
6. Memiliki kapasitas pengelolaan safeguard sosial dan lingkungan.

Batas akhir penerimaan proposal 

Lembaga Perantara:

13 Mei 2022



Lembaga

Pendidikan

29 Maret – 31 Juli 2022

Dana ini ditujukan untuk:

1.     Hibah Penelitian 
2.     Hibah Pengabdian masyarakat

Dana hibah penelitian ditujukan untuk:
a. Mendukung peneliti di lingkungan kampus di Indonesia; 
b. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan
perlindungan kekayaan intelektual melalui publikasi
berupa jurnal, prosiding, buku, atau kertas kebijakan
(policy brief).
c. Mendukung penelitian yang mampu menyediakan
rekomendasi kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan
khususnya di sektor hutan, lahan, dan energi terbarukan.

Alokasi dana untuk hibah penelitian

100 Juta

Dana hibah ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian
termasuk pengumpulan dan analisis data, karakterisasi sampel,
transportasi, mobilitas mahasiswa (asisten peneliti), dan biaya

publikasi, baik jurnal, prosiding, buku, atau bentuk publikasi lainnya.
 

dengan durasi pelaksanaan 12 bulan

Periode penerimaan proposal

hibah penelitian:

Kriteria Pengusul untuk Hibah Penelitian
a. Peneliti dan/atau dosen di salah satu perguruan tinggi
berbadan hukum di Indonesia.
b. Memiliki publikasi berbentuk buku, kertas kebijakan, dan
artikel jurnal.
c. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan program
penelitian dengan tema yang berkaitan dengan lingkungan
hidup (hutan, lahan, dan energi terbarukan).
d. Memiliki peta jalan penelitian yang bersinergi dengan tema
penelitian dana hibah ini.
e. Bersedia menyediakan dana pendamping untuk penelitian
ini minimal sebesar 10% dari total biaya yang diajukan dalam
proposal.
f. Melibatkan mahasiswa tingkat akhir jenjang S3 dan/atau S2
dan/atau S1.



29 Maret – 13 Mei 2022 

1 Oktober – 11 November 2022

Dana hibah pengabdian masyarakat
ditujukan untuk:
a. Memberikan solusi kepada
kelompok sasaran melalui
penerapan IPTEK maupun hasil
penelitian. 
b. Melakukan alih teknologi dan ilmu
pengetahuan secara praktis kepada
kelompok sasaran. 
c. Menciptakan inovasi teknologi
tepat guna dalam bidang lahan
pertanian, dan energi terbarukan
untuk pemberdayaan ekonomi.
d. Menghasilkan publikasi kegiatan
dan hasil pengabdian masyarakat
guna memberikan solusi atas
permasalahan yang dihadapi oleh
kelompok sasaran. 

Besaran dana untuk hibah

pengabdian masyarakat

50 Juta

Dana hibah tersebut dapat digunakan untuk membiayai:
pengumpulan, pengolahan dan analisis data; survei, sosialisasi,

pelatihan, pendampingan; transportasi, mobilitas mahasiswa (asisten);
peralatan penunjang pengabdian; dan biaya publikasi baik jurnal,
tulisan ilmiah, berita online, buku, atau bentuk publikasi lainnya.

Periode penerimaan proposal

hibah pengabdian masyarakat:

Pengusul pengabdian masyarakat adalah dosen di salah satu
perguruan tinggi. 
Tim pelaksana pengabdian masyarakat merupakan dosen dan
mahasiswa aktif dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan
tema hibah yang diusulkan. 
Tim pelaksana pengabdian masyarakat harus bekerjasama dengan
kelompok sasaran yang ditunjukkan dengan surat pernyataan
kesediaan kerjasama dari kelompok sasaran.

Kriteria Pengusul untuk Hibah Pengabdian Masyarakat :
1.

2.

3.

dengan durasi pelaksanaan 6 bulan

Periode I :

Periode II :



Ruang Lingkup Program Dana TERRA

3 KELOMPOK PENGUSUL

Organisasi Perantara

(Organisasi masyarakat, organisasi

sipil, yang memenuhi kapasitas

BPDLH) 

Civitas Akademisi

(Dosen dan mahasiswa yang memiliki

minat di bidang penelitian)

Civitas Akademisi

(Dosen dan mahasiswa yang memiliki

minat di bidang pengabdian

masyarakat

5 TEMA BESAR DANA TERRA

1. Berkurangnya laju deforestasi dan degradasi
lahan

2. Terlaksananya adopsi praktek agroekologi
berkelanjutan termasuk adopsi praktek
agroforestri, sistem tanaman-ternak-pohon
terpadu

3. Terwujudnya pemerataan akses bagi
masyarakat adat, masyarakat setempat, 
perempuan dan kelompok rentan terhadap
pemanfaatan sumber daya alam

4. Meningkatnya efisiensi energi dan 
pemanfaatan energi terbarukan

5. Terlaksananya inisiasi usaha komunitas
skala kecil yang ramah lingkungan serta
meningkatnya akses pasar bagi para petani
dan masyarakat lokal



USD 
200.000

USD 
700.000

USD 
100.000

Dukungan untuk peningkatan

kapasitas organisasi BPDLH 

dan Lembaga Perantara

Alokasi pendanaan

PENELITIAN 

(29 MARET – 31 AGUSTUS) 

Disalurkan kepada

Lembaga Pendidikan

Disalurkan kepada

Lembaga Perantara

Alokasi pendanaan

PENGABDIAN MASYARAKAT

(PERIODE I: 29 MARET – 31 

MEI)

(PERIODE 2: 1 OKTOBER – 31 

DESEMBER)

Alokasi yang diberikan

kepada Lemtara

(29 MARET- 30 JUNI)

@ Rp 100 juta

@ Rp 50 juta
@ Rp 500 juta - 1,5 

Miliar

DUKUNGAN PENDANAN 
USD 1.000.000

Pendanaan ini
disalurkan melalui
Call for Proposal


