
POINTER ADIWIYATA 

 

1. Adiwiyata memiliki pengertian tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh secara 

ilmiah pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia 

menuju terciptanya kesejahteraaan hidup menuju kepada cita cita pembangunan 

berkelanjutan 
 

2.  Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab 

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah 

yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 

3. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang Bapak dan Ibu Gurunya mampu mampu mendidik 

putra putrinya mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik 

untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. sehingga dapat membentuk karakter 

siswa untuk peduli terhadap lingkungan, dimana jika siswa tersebut menjadi pemimpin 

dalam menentukan kebijakan tetap mengacu pada kelestarian lingkungan. 

4. Peran Pemerintah Kabupaten beserta jajaran terkait sangat diperlukan dalam mewujudkan 

Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Warga sekolah yang terdiri dari Kepala 

Sekolah, Guru, Siswa, orang tua murid serta masyarakat di lingkungan sekolah 

mempunyai tanggung jawab bersama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang Hijau, 

Bersih dan Sehat. 
 

5. Komponen Adiwiyata 

    Untuk mencapai tujuan Adiwiyata maka ditetapkan 4 (empat) komponen program yang 

menjadi satu keatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata, sebagai berikut: 

a. Kebijakan Berwawasan lingkungan 

b. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis partisipatif 

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 
 

6. Untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata maka dapat ditempuh hal- hal sebagai berikut : 

a. Menyusun visi dan misi serta tujuan sekolah yang mengedepankan kepedulian terhadap 

lingkungan dan  penghematan sumber daya alam, menciptakan lingkungan sekolah 

yang bersih dan sehat,  menyusun KTSP dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS ) yang memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

b. Pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran dalam kegiatan outdoor, 

pengintegrasian PLH dalam materi pelajaran, pengembangan metode esktra kurikuler 

berbasis lingkungan 

c. Membentuk Duta Adiwiyata /Kader lingkungan, meningkatkan kegiatan kerja bakti di 

dalam dan di luar sekolah , penanaman pohon, gerakan hemat air dan energi, 

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka membangun kemitraan dan 

pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah 

d. Mengusahakan ketersediaan sarana untuk pendidikan lingkungan hidup antara lain 

penyediaan air bersih, tempat sampah pemilahan, komposter, pemanfaatan dan 

pengolahan air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, toga, kolam ikan, biopori, 

sumur resapan. 

e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dengan mewujudkan sekolah sebagai 

kawasan bebas merokok serta kawasan hijau dengan menyediakan Ruang Terbuka 

Hijau yang cukup. 

f.  Melakukan penghematan air, listrik dan ATK serta peningkatan pelayanan makanan 

sehat melalui kantin yang tidak menjual makanan/minuman  yang mengandung 5 P 

(pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, perasa), tidak menjual makanan/minuman 



kadaluarsa dan tidak menjual makanan/minuman yang dikemas plastik, styrofoam dan 

aluminium. 
 

7. Jumlah sekolah yang ikut program adiwiyata di Kabupaten Cilacap 154 sekolah, terdiri dari: 

a. Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat Nasional :13 sekolah : 

1) SMPN 7 Cilacap 

2) SMPN 3 Kesugihan 

3) SMAN 3 Cilacap 

4) SMAN 1 Cilacap  

5) SMPN 3 Cilacap  

6) SMPN 5 Cilacap 

7) SMPN 1 Majenang 

 

8)   SMPN 4 Cilacap 

9)   SMPN 6 Cilacap 

10)   SMP Pius Cilacap 

11)   SMPN 4 Kroya 

12) . MAN 1 Cilacap 

13) . SMAN 1 Kroya 

 

b. Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi Jateng : 13 sekolah 

1) SD Patra Mandiri Cilacap 

2) SMPN 8 Cilacap  

3) SMP Al Irsyad Cilacap  

4) SMAN Maos  

5) SMPN 1 Cilacap 

6) SMPN 2 Cilacap 

7) SMP Al Azhar Cilacap 

 

8)  SMPN 3 Majenang 

9)  SMAN 2Clp,  

10)  SMPN 1Jeruklegi,  

11)  SMP Pemda 2 Kesugihan 

12)  SMPN 1 Kawunganten,  

13)  SMPN 1 Maos 

 

c. Sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Tingkat. Kabupaten sebanyak 47 

sekolah :  

d. Sekolah rintisan Adiwiyata yang dibina untuk memperoleh penghargaan Adiwiyata 

tingkat Kabupaten Cilacap berjumlah 81 sekolah 

 


