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Pencarian global untuk 
solusi lokal berbasis 
alam bagi pembangunan 
berkelanjutan
The Equator Initiative mengumumkan 
panggilan global untuk nominasi 
Equator Prize 2020. Penghargaan 
akan dianugerahkan kepada inisiatif-
inisiatif luar biasa dari masyarakat 
lokal dan masyarakat adat yang 
menggalakkan solusi berbasis alam 
untuk pembangunan berkelanjutan. 
(Para) pemenang akan bergabung 
dalam jaringan prestisius 245 
organisasi terkemuka berbasis 
komunitas dari 81 negara yang telah 
dianugerahi Equator Prize sejak 
2002. Setiap pemenang Equator 
Prize akan menerima US$10.000 dan 
akan didukung untuk berpartisipasi 
dalam serangkaian dialog kebijakan 
dan acara khusus selama Kongres 
Konservasi Dunia IUCN di Marseille, 
Prancis, pada Juni 2020.

Proses nominasi Equator Prize 2020 
akan menawarkan kesempatan 
kepada inisiatif berbasis komunitas 
untuk membagikan hasil kerja mereka 
di portal website Equator Initiative 
tentang solusi lokal berbasis alam untuk 
pembangunan berkelanjutan. Platform 
ini menghubungkan komunitas di 
seluruh dunia dan membagikan solusi 
lokal yang bermanfaat bagi masyarakat 
dan Bumi. Partisipasi dalam platform 
ini bersifat opsional ketika mengajukan 
nominasi untuk Equator Prize.

Pengajuan Nominasi Equator Prize 2020 
Untuk mengakses sistem nominasi daring, silakan kunjungi prize.equatorinitiative.org. 
Nominasi dapat diajukan dalam bahasa Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Indonesia, 
Portugis, Rusia, atau Spanyol.

Nominasi wajib diajukan paling lambat 9 Januari 2020.
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ALAM UNTUK KEHIDUPAN
Equator Prize tahun ini akan mengapresiasi inisiatif-inisiatif inovatif dari komunitas lokal 
dan masyarakat adat yang menunjukkan pencapaian luar biasa di area solusi berbasis alam 
untuk pembangunan lokal yang berkelanjutan. Inisiatif yang terpilih akan dihargai atas/
keberhasilannya dalam melindungi, memulihkan dan/atau mengelola keanekaragaman hayati 
secara berkelanjutan untuk hasil pembangunan yang positif.

Prioritas tema termasuk:

 ● Alam untuk Kesejahteraan
Perlindungan, perbaikan dan/atau pengelolaan berkelanjutan ekosistem darat atau laut, 
keanekaragaman hayati, dan/atau margasatwa yang memungkinkan mata pencaharian, 
usaha, dan pekerjaan, termasuk ekonomi adat, yang berkelanjutan dan hijau.

 ● Alam untuk Air
Perlindungan, perbaikan, dan/atau pengelolaan ekosistem berkelanjutan untuk ketahanan air. 

 ● Alam untuk Iklim
Perlindungan, perbaikan, dan/atau pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan untuk 
membantu pengurangan emisi gas rumah kaca, dan/atau membantu masyarakat 
beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Pertimbangan khusus akan diberikan kepada kandidat yang berfokus pada keutuhan dan 
integritas ekosistem, advokasi untuk hak atas tanah dan air, keadilan sosial dan lingkungan, 
dan kesetaraan gender. Selain itu, inisiatif-inisiatif yang terpilih, dealnya harus dapat 
memenuhi beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara bersamaan. 

Komunitas-komunitas lokal dari daerah pedesaan di 146 negara berhak untuk menjadi 
nominasi. Nominasi terbuka untuk kelompok masyarakat adat dari negara mana pun, yang 
beroperasi di daerah pedesaan. Untuk persyaratan dan kriteria pemilihan secara lengkap, 
silakan klik di sini.
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