TERM OF REFERENCE
UNNES GREEN SCHOOL AWARD 2014
A. Latar Belakang
Menyambut Dies Natalisnya yang ke-49, Unnes menyelenggarakan program Green School
Award 2014. Program ini merupakan kompetisi tingkat SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK seJawa Tengah di bidang pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Tahun ini merupakan tahun
ketiga penganugerahan Green School Award. Secara khusus, kegiatan ini merupakan bagian dari
komitmen Unnes sebagai Universitas Konservasi untuk terus memperjuangkan isu-isu pelestarian
lingkungan khususnya melalui dunia pendidikan.
Guna memastikan kompetisi berjalan secara jujur dan adil, Badan Pengembang Konservasi
Konservasi Unnes akan melakukan seleksi ketat berdasarkan data sekolah yang masuk dan
kunjungan ke sekolah. Untuk mengikuti kompetisi ini, syarat, prosedur, dan kategori green school
dapat dilihat lebih lanjut di menu mekanisme lomba.
Sekolah yang ikut berpartisipasi diminta untuk menyediakan data numerik pada sejumlah
kriteria yang dapat memberikan gambaran tentang komitmen mereka terhadap kebijakan
konservasi maupun ramah lingkungan. Kriteria meliputi informasi dasar seperti kondisi fisik
sekolah, baik secara spasial maupun dalam hal populasi, lokasi sekolah dan jumlah ruang hijau,
dan juga informasi tentang penggunaan energi, transportasi, penggunaan air dan daur ulang dan
pengolahan limbah.
Sangat mudah untuk ikut berpartisipasi. Sekolah dapat mengirimkan data dengan mengisi
formulir survei online kami. Proses ini relatif sederhana dan tidak terlalu memakan waktu. Kami
percaya bahwa waktu yang singkat dan usaha kecil akan sangat berarti untuk membantu
mengatasi perubahan iklim global. Jangka waktu untuk mengirimkan data melalui form online
akan berjalan sesuai waktu yang telah kami tentukan. Kemudian kita akan menghitung skor untuk
semua sekolah yang telah mengajukan data dan menerbitkan peringkat yang dihasilkan pada
pertengahan maret tahun 2014.
Badan Pengembang Konservasi Unnes akan melakukan verifikasi data dengan melakukan
kunjungan ke sekolah-sekolah yang telah masuk dalam kategori 10 besar. Pemenang akan
diumumkan melalui website Unnes dan harian surat kabar.
B. Tujuan Kegiatan
1. Meningkatkan peran serta Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi secara
eksternal terhadap upaya pelestarian lingkungan.
2. Menjadi stimulan terhadap tumbuhkembangknya budaya cinta lingkungan pada institusi
sekolah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Memberikan penghargaan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki partisipasi aktif dalam
pelestarian lingkungan.

C. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berupa lomba yang akan diikuti oleh sekolah-sekolah baik SMP/sederajat maupun
SMA/sederajat yang ada di Jawa Tengah. Lomba ini menilai tingkat partisipasi dan aktivitas
sekolah terhadap pelestarian lingkungan dan upaya membangun budaya cinta lingkungan pada
siswanya. Lomba diikuti secara online dengan mengisi parameter dalam laman
http://gsa.unnes.ac.id.

D. Tanggal Penting
No
1
2
3
5
6

Kegiatan
Pengisian Indikator GSA
Pengumuman Finalis
Visitasi ke Sekolah-Sekolah
(10 SMP/sederajat dan 10 SMA/sederajat)
Pengumuman 3 Besar GSA
Penganugerahan GSA

Tanggal
5 Februari – 10 Maret 2014
11 Maret 2014
14 – 22 Maret 2014
25 Maret 2014
29 Maret 2014

E. Ketentuan Lomba
1. Kategori Peserta:
a. Kategori SMP/MTs sederajat
b. Kategori SMA/SMK/MA sederajat
2. Sekolah berlokasi di Provinsi Jawa Tengah
3. Sekolah yang pernah meraih Juara I Unnes Green School Award tidak diperkenankan
mengikuti lomba tahun 2014.
4. Peserta wajib mengisi semua variabel penilaian secara online di http://gsa.unnes.ac.id
5. Peserta yang menjadi nominator menyediakan dokumen pendukung sesuai isian online pada
saat dilaksanakan visitasi.
F. Mekanisme Lomba
1. Kepala Sekolah / Pihak Sekolah sebagai peserta lomba
2. Sekolah mengisi variabel penilaian secara online pada menu isi parameter. Ketika melakukan
pengisian online, peserta diwajibkan login sesuai peraturan yang telah ditentukan antara lain
sebagai berikut :
a. memilih kategori sekolah,
b. user : NPSN sekolah masing-masing, dan
c. password : gsa2014
3. Demi keamanan data yang anda masukkan, disarankan pihak sekolah mengganti password
pada menu parameter isian setelah anda login, kemudian memilih menu ubah password-nya.
Setelah melakukan pengisian silahkan pilih simpan, dan selanjutnya data secara otomatis
tersimpan.
4. Pada tanggal yang telah ditentukan, Kepala Sekolah / Pihak Sekolah dapat melihat sekolah
yang dinominasikan dalam Green School Award 2014
5. Sekolah dilakukan visitasi oleh panitia Green School Award 2014
6. Pada tanggal yang telah ditentukan, Kepala Sekolah / Pihak Sekolah dapat melihat hasil final
dari Green School Award
G. Kontak Panitia
Badan Pengembang Universitas Konservasi, Gedung IT Sayap Kanan Lt 1 Universitas Negeri
Semarang. Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229. Email: konservasi@unnes.ac.id,
website: http://gsa.unnes.ac.id. Kontak panitia 085641432978 (Tsabit Azinar Ahmad),
087731030200, 082227174300 (Elli Dwi Astuti).

H. Penutup
Demikian TOR ini disusun sebagai gambaran umum pelaksanaan Lomba Unnes Green School
Award tingkat SMP/SMA dan sederajat tahun 2014. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan
kami ucapkan terima kasih.

