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SERBA SERBI ADIWIYATA 
THE GO GREEN SCHOOL 
Sekolah adiwiyata tentunya terdengar 
tidak asing lagi di telinga kita. Tahun 
2019 lalu, sekolah tercinta kita yakni SD 
Muhammadiyah Condongcatur telah 
ditunjuk mewakili kabupaten Sleman 
sebagai sekolah rujukan adiwiyata. 
Namun, tahukah kita pengertian 
adiwiyata itu sendiri? dan apa saja 
manfaat adiwiyata?  

Pengertian Adiwiyata 

Perlu kita ketahui bahwa pengertian adiwiyata dapat dirumuskan sebagai 
berikut, kata Adi berarti besar, agung, baik, ideal, sempurna sedangkan kata 
Wiyata berarti tempat menimba ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam 
kehidupan sosial. Jadi, berdasarkan arti dari kedua kata tersebut kita dapat 
menyimpulkan bahwa, adiwiyata adalah tempat menimba ilmu pengetahuan, 
norma dan etika dalam kehidupan sosial yang baik dan ideal. 

Sekolah adiwiyata, secara internasional disebut pula 
dengan Green School adalah salah satu program 
Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka 
mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran 
warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan 
hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat 
dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat 
dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. 

Adiwiyata sendiri merupakan program yang dikemas 
dalam bentuk lomba agar setiap sekolah yang terlibat 
dapat bersemangat dalam membentuk lingkungan yang sesuai standar adiwiyata 
itu sendiri. Sekolah-sekolah yang masuk dalam sekolah adiwiyata nantinya akan 
ditinjau dan dinilai kemudian diberi penghargaan. 

 

 

 

  
 

PENGHARGAAN 
ADIWIYATA 

1. Penghargaan Adiwiyata 
Kabupaten/Kota, yang 
diberikan oleh 
Bupati/Walikota. 

2. Penghargaan Adiwiyata 
Nasional, yang diberikan 
langsung oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 

3. Penghargaan Adiwiyata 
tingkat Provinsi, yang 
diberikan oleh Gubernur. 

4. Penghargaan Adiwiyata 
Mandiri adalah penghargaan 
khusus bagi setiap sekolah 
yang mempunyai minimal 10 
sekolah binaan yang telah 
mendapatkan penghargaan 
Adiwiyata Kabupaten/Kota, 
yang diberikan oleh Presiden. 
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SERBA SERBI ADIWIYATA 
Manfaat dan Kriteria Penilaian  

Program Adiwiyata 
Kemudian, apa manfaat 
sekolah adiwiyata? Tentunya 
bagi sekolah yang berlabel 
adiwiyata, mereka dapat 
memperoleh pemahaman 
lebih dalam mengenai 
pelestarian dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang baik 
dan benar sesuai standar 
nasional yang dicanangkan 
pemerintah agar dapat mengurangi produksi sampah yang 
berlebihan. Adanya sekolah adiwiyata juga dimaksudkan 
agar menambah wawasan peserta didik dalam mengelola 
alam dan lingkungan hidup secara baik dan terarah. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Adiwiyata mengatakan bahwa sekolah 
adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya 
lingkungan dan program adiwiyata adalah program untuk 
mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya 
lingkungan.  

Adiwiyata juga dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai 
sarana agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam segala 
aktivitas persekolahan demi menuju lingkungan yang sehat 
serta mampu menghindari dampak lingkungan yang 
negatif. 

Berikut di antara manfaat dari program Adiwiyata ; 
 Mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan 

budaya pelestarian lingkungan. 
 Meningkatkan penghematan sumber dana melalui 

pengurangan sumber daya dan energi. 
 Dapat menghindari sejumlah resiko dampak 

lingkungan yang terdapat di wilayah sekolah. 
 Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional sekolah. 
 Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga 

sekolah. 
 Menjadikan tempat pembelajaran bagi generasi 

muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang baik dan juga benar. 

 Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih 
nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. 

 

Berikut ini 4 kriteria penilaian penghargaan adiwiyata 
antara lain: 

Aspek kebijakan sekolah yang memiliki wawasan 
lingkungan hidup (Dalam hal ini mencakup tentang visi 
dan misi sekolah yang memuat perihal perlindungan dan 
pengelolaan pelestarian lingkungan hidup) 

1. Aspek kurikulum sekolah yang berbasis 
lingkungan hidup. (Mencakup tentang proses 
pembelajaran yang didalamnya menggunakan 
metode dan strategi yang aktif dalam 
pembelajaran tentunya tetap mengacu pada 
pelestarian lingkungan hidup) 

2. Aspek pengelolaan sarana dan prasarana 
pendukung sekolah yang ramah lingkungan. 
(mencakup tentang sarana dan prasarana sekolah 
yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan 
dan dikelola dengan sebaik baiknya) 

3. Aspek kegiatan lingkungan di sekolah yang 
berbasis partisipatif. (mencakup mengenai 
perencanaan pengelolaan lingkungan hidup 
seperti memelihara dan merawat sarana dan 
prasarana gedung dan lingkungan sekolah) 

Melalui sekolah 
adiwiyata diharapkan 
penanganan limbah 
atau sampah dapat 
dijalankan se-efisien 
mungkin agar 
sekolah terbebas dari 
sampah dan dapat 

meminimalisir  
produksi sampah 

dengan pengolahan sampah yang tepat sasaran seperti, 
membuat karya - karya yang menghasilkan nilai keindahan 
dan lain sebagainya. 

 

 



 

CERPEN 
 

PUISI 

Pesan 3-R dari Bu Ayamah 
Karya : Ahmad 

“Petok…petok… kukuruyuk….” terdengar suara ayam 
berkokok. Tampak dua ekor ayam sedang berjalan-jalan. 
Mereka selesai makan cacing tanah. Kedua ekor ayam itu 
adalah ayam jantan kecil bernama Totok dan induknya 
yang bernama Bu Ayamah. 

Di sudut jalan, Totok melihat seorang anak 
perempuan yang sedang berbelanja di sebuah warung. Anak 
itu membawa tas belanja dari rumah. 

“Bu, mengapa anak itu berbelanja sambil 
membawa tas belanja dari rumah? Bukankah nanti mereka 
juga akan mendapatkan tas plastik dari penjualnya?” tanya 
Totok.  

Bu Ayamah menjawab, “Anak itu sudah paham 
tentang lingkungan. Tas plastik sulit didaur ulang. Jika 
mereka membawa tas belanja dari rumah, berarti mereka 
sudah ikut melestarikan lingkungan. 

Totok dan Bu Ayamah melanjutkan perjalanan. 
Tiba-tiba tercium aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap itu 
berasal dari tumpukan sampah yang menggunung di tepi 
jalan. 

“Bu, kulihat tumpukan sampah di seberang jalan 
itu berbau tidak sedap,” kata Totok. 

Bu Ayamah berkata lagi dengan lembut’ “Sampah 
itu berbau tidak sedap karena bakteri yang ada tidak terurai 
sempurna. Untuk mengurangi bau tidak sedap, maka 
sampah harus dipilah-pilah.” 

Totok dan Bu Ayamah prihatin melihat ulah 
sebagian manusia yang sering tidak peduli terhadap 
sampah. Mereka sering membuang sampah sembarangan. 
Mereka tidak memiliki rasa peduli terhadap sampah yang 
sering membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. 

Bu Ayamah berharap agar manusia memisah-
misahkan sampah yang ada di rumah. Sampah kertas, 
sampah plastik sampah pecahan kaca, dan sampah 
potongan sayuran mentah yang tidak layak dimasak 
hendaknya dipisah. 

Pemisahan antara sampah plastik, sampah kertas, 
dan pecahan kaca akan memudahkan para petugas 
kebersihan atau pemulung untuk mendaur ulang sampah 
tersebut. Sampah potongan sayuran mentah dan sisa 
makanan bisa digunakan sebagai makanan binatang seperti 
sapi, bebek, dan ayam.  

Bu Ayamah juga berpesan agar manusia bisa 
memiliki pola 3-R yaitu reduce, reuse, recycle. Manusia harus 
bisa memengurangi segala sesuatu yang menyebabkan 
timbunan sampah, menggunakan kembali barang yang 
sudah ada, dan memanfaatkan kembali sampah-sampah 
yang telah diolah. 

 

Taman Bungaku 

Karya : Fellie Syakura 
 

 

Taman bungaku sangat indah 

Bunga-bunga merekah 

Bunga melati, mawar, dan matahari 

Bersemi indah menawan hati 

Hamparan rumput sangat asri 

Kupu-kupu terbang ke sana-kemari 

Saat senja tiba kusirami semua bunga 

Agar bersemi sepanjang masa 

 



 

INDAHNYA SEKOLAHKU 
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