
LOMBA YEL-YEL
SURABAYA ECO SCHOOL 2018



PELAKSANAAN

Hari, tanggal: Sabtu, 20 Oktober 2018 untuk 
kategori SD

Minggu, 21 Oktober 2018 untuk 
kategori SMP

Pukul: 07.30  WIB – selesaiPukul: 07.30  WIB – selesai

Tempat: Pendopo utama Taman Flora 
Bratang Surabaya



KETENTUAN

 Harus menyertakan surat tugas dari sekolah saat
daftar ulang. 1 sekolah 1 tim peserta;

 Nomor urut penampilan berdasarkan nomor urut
pendaftaran kepada Tunas Hijau;

 Yel-yel harus mengandung pesan peduli lingkungan Yel-yel harus mengandung pesan peduli lingkungan
hidup “Zero Waste” atau “Kendalikan Sampah 
Plastik”, dan “Surabaya Eco School”;



 Jumlah minimal anggota tim adalah 15 orang dari 
sekolah yang sama;

 Tim yel-yel bisa perpaduan siswa, guru, orang tua 
dan/atau warga sekolah lainnya;

 Tim yel-yel harus menggunakan pernak-pernik daur  Tim yel-yel harus menggunakan pernak-pernik daur 
ulang sampah kering (non organik);



 Alat musik yang diperkenankan untuk digunakan 
sebagai pengiring yel-yel adalah alat musik yang 
bukan umum, yaitu alat musik yang berasal dari 
sampah kering (non organik) yang menghasilkan 
bunyi-bunyian;bunyi-bunyian;



 Durasi maksimal penampilan masing-masing tim adalah 
5 menit;

 Panitia tidak menanggung transportasi dan konsumsi tim 
yel-yel selama lomba berlangsung;

 Masing-masing kategori akan diambil 5 tim terbaik untuk
tampil pada Grand Final Surabaya Eco School 2018
untuk penentuan juara per kategori;untuk penentuan juara per kategori;



 Pendaftaran ditutup H-3 dari tanggal pelaksanaan 
melalui email: tunashijauindonesia@gmail.com ;

 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat;

 Tim peserta dilarang menghasilkan sampah kemasan 
makanan dan minuman sekali pakai selama makanan dan minuman sekali pakai selama 
pelaksanaan lomba;

 Penggunaan kentongan untuk alat musik diperbolehkan.



 Beragam penghargaan khusus disediakan pada
lomba ini, diantaranya kostum terunik, yel-yel
terheboh, lirik terbaik, personel paling banyak, dan
penghargaan khusus yang lainnya;

 Penghitungan waktu dimulai setelah vokal atau alat  Penghitungan waktu dimulai setelah vokal atau alat 
musik dimainkan.



 Dilarang menggunakan kostum/alat musik dari 
bahan sampah organik;

 Penggunaan alat musik yang berpotensi pecah 
harap didasari dengan alas;

 Jeda penampilan akan dilakukan jelang adzan 
duhur sekaligus istirahat selama maksimal 1 jam. 
Jeda selanjutnya jelang adzan asyar selama 
maksimal 30 menit.



ASPEK PENILAIAN:

 Lirik

 Gerakan

 Kostum daur ulang

 Alat musik dan musik 

 Harmonisasi

 Realisasi zero waste

 Partisipasi



KECURANGAN DALAM LOMBA YEL-YEL

SURABAYA ECO SCHOOL

 Penggunaan alat musik umum
 Durasi lebih dari 5 menit
 Menggunakan tumbuhan/hewan hidup untuk 

aksesoris
 Satu sekolah lebih dari satu tim  Satu sekolah lebih dari satu tim 
 Menyinggung SARA maupun politik 
 Memetik tanaman atau mengotori lingkungan atau 

merusak fasilitas
 Menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan 

(sterofoam) 
 Menggunakan kemasan makanan/minuman sekali 

pakai



PENGHARGAAN TAMBAHAN YEL-YEL TERBAIK

 Juara kategori SD, SDN Kapasari VIII Surabaya 
tampil pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah 
Nasional 2017 di Pantai Kenjeran yang dihadiri oleh 
Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla dan Menteri 
LHK Ibu Siti Nurbaya LHK Ibu Siti Nurbaya 



 Juara kategori SMA, SMAN 8 tampil 
pada kampanye Earth Hour di Hotel 
Sheraton, Sabtu (25/3/2017)

 Juara kategori SMP tahun 2017, 
yaitu SMPN 28, tampil pada 
kampanye Earth Hour di Hotel 

PENGHARGAAN TAMBAHAN YEL-YEL TERBAIK

kampanye Earth Hour di Hotel 
Verwood Surabaya, Sabtu 
(24/3/2018)



PENGHARGAAN TAMBAHAN YEL-YEL TERBAIK

 Juara 2 kategori SMP, SMPN 28 tampil pada Parade 
Surya Senja di Gedung Negara Grahadi Surabaya 17 
Oktober 2017 dengan stimulus dana Rp. 15.000.000

 Juara 1 kategori SMP 2015, SMPN 23 tampil pada 
Parade Surya Senja di Gedung Negara Grahadi 17 
Oktober 2016 dengan stimulus dana Rp. 15.000.000



 Tim yel-yel terbaik penyisihan kategori SD dan 
SMP akan mendapatkan kesempatan bersamaan 
pada Parade Surya Senja 17 November 2018 
dengan rencana stimulus Rp. 10.000.000,- per tim

PENGHARGAAN TAMBAHAN YEL-YEL TERBAIK


