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Established in 2008, the Zayed Sustainability Prize is the UAE’s pioneering global award for 

recognising excellence in sustainability. The Prize honours the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan’s legacy of humanitarianism and commitment to sustainability, by awarding nonprofit 

organisations, small and medium sized enterprises and high schools for their sustainable 

solutions across the categories of Health, Food, Energy, Water and Global High Schools.  
Over the past 14 years, the Prize has awarded 96 winners who have positively impacted the 

lives of over 370 million people around the world by accelerating sustainable development 

through their impactful, innovative and inspiring solutions. 

BACKGROUND 
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THE CATEGORIES AND CRITERIA

The total Prize fund of US$ 3 million is distributed amongst five categories:   

Sekolah Menengah 
Dunia *

 600,000 Dolar Amerika

Air
600,000 
Dolar Amerika

Energi
600,000 
Dolar Amerika

Pangan
600,000 
Dolar Amerika

Kesehatan

600,000 
Dolar Amerika

Kategori Sekolah Menengah Dunia memberikan penghargaan kepada enam sekolah dari enam wilayah dunia 

masing-masing hingg 100.000 Dolar Amerika. Wilayah tersebut adalah Amerika, Afrika Sub-Sahara, Timur 

Tengah dan Afrika Utara, Eropa dan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur & Pasifik.

Seluruh kategori dinilai berdasarkan tiga kriteria: 

Inovasi:

Inovasi merujuk kepada solusi baru atau transformasi dari solusi yang sudah ada yang 

memecahkan tantangan atau kebutuhan, menghasilkan nilai dan membawa dampak positif 

yang luas. Sebuah solusi dapat berupa teknologi, layanan atau model bisnis.

Organisasi harus dapat menunjukkan bahwa solusi mereka:

- Mempunyai ide bernilai yang unik

- Yang disruptif dan transformatif

- Yang secara teknis dan komersial dapat 
dilakukan; dan

- Yang dapat diadopsi oleh pasar

Penghargaan ini tidak memberikan pengakuan bagi perusahaan rintisan, penemuan, prototipe 
atau solusi tahap awal yang belum menunjukkan dampak apapun di lapangan.

Dampak: 

Dampak merujuk kepada perubahan positif yang menjawab tantangan sosial, ekonomi, 

teknologi dan/atau lingkungan dan telah terbukti membuat dunia menjadi tempat yang lebih 

baik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi harus menunjukkan bahwa:

- Solusinya sudah memberikan dampak positif bagi kualitas hidup manusia.

- Mereka mempunyai daya tahan terhadap potensi tantangan sosial, ekonomi, teknologi dan 
lingkungan.

- Mereka mempunyai manajemen yang baik dengan mempekerjakan tenaga ahli dan 
menerapkan kebijakan yang adil.

- - Mereka mempunyai rencana yang rinci bagaimana hadiah Penghargaan akan 
dipergunakan untuk meningkatkan dampak mereka.

Inspirasi:

Memimpin dengan memberi contoh, Sheikh Zayed, bapak pendiri Uni Emirat Arab, sangat 

menghargai upaya pembagunan sosial-ekonomi yang memenuhi kebutuhan baik generasi 

sekarang maupun mendatang.Dilanjutkan melalui Penghargaan ini, warisan Sheikh Zayed 

adalah sumber inspirasi seluruh dunia.

Organisasi harus menunjukkan bahwa solusi mereka:

- Merefleksikan nilai dasar Sheikh Zayed, pembangunan keberlanjutan dan kemanusiaan, yang 
menjadi inti pendekatan dan tindakannya;

- Dapat memberikan insipirasi dan mempengaruhi sesama untuk meningkatkan pembangunan 
keberlanjutan dan kemanusiaan; dan

- Dapat memberikan inspirasi lebih untuk aksi-aksi yang berkelanjutan dari komunitas yang lebih 
luas dengan mendorong perubahan perilaku.
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PANGAN

Kategori ini mengakui organisasi yang 

telah menunjukkan solusi mereka yang 

inspiratif, berdampak luas dan inovatif 

dalam area pangan yang mencakup tapi 

tidak terbatas pada:

- Mengurangi kelaparan dan kurang gizi

- Meningkatkan pertanian dan 
produktifitas proses pangan lainnya

- Meningkatkan produksi pangan yang 
berkelanjutan

Organisasi harus menunjukkan sebuah visi 

yang jelas dan rencana jangka panjang 

untuk menyebarkan solusi mereka lebih 

lanjut dan memperluas dampaknya dan juga 

menginspirasi orang lain untuk mengikuti 

jejak mereka dengan meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan dan 

kemanusiaan.

Untuk dapat memenuhi syarat dalam 

kategori ini, organisasi harus berupa usaha 

kecil dan menengah atau sebuah organisasi 

nirlaba.

KESEHATAN

Kategori ini mengakui organisasi yang 

telah menunjukkan solusi keberlanjutan 

yang inspiratif dan berdampak luas dalam 

area-area kesehatan yang mencakup, 

tetapi tidak terbatas pada:

- Memastikan akses ke perawatan 
kesehatan yang penting dan terjangkau

- Memastikan akses ke perawatan 
kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru 
lahir 

-  menghentikan epidemic (AIDS, 
Malaria, Tuberculosis, dan lainnya).

- Mencegah dan merawat penyakit 
menular melalui air, penyakit tidak 
menular

- Mengurangi sakit dari polusi, zat kimia 
berbahaya dan kontaminasi

Organisasi juga harus menunjukkan visi 

yang jelas dan rencana jangka panjang 

untuk menyebarkan solusi mereka lebih 

lanjut dan memperluas dampaknya, serta 

menginspirasi orang lian untuk 

mengikutinya dengan meningkatkan 

pembangunan keberlanjutan dan 

kemanusiaan.

Untuk memenuhi syarat kategori ini, 

organisasi harus berupa usaha kecil dan 

menengah atau sebuah organisasi nirlaba.
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AIR

Kategori ini mengakui organisasi yang 

telah menunjukkan solusi keberlanjutan 

yang inspiratif, berdampak luas dan 

inovatif dalam area air yang mencakup 

namun tidak terbatas pada:

-  Memastikan akses ke air minum yang 
aman dan terjangkau

- Memastikan akses ke kebersihan dan 
kesehatan

- Meningkatkan efisiensi penggunaan air 

-  memperbaiki kualitas air

Organisasi harus juga menunjukkan sebuah 

visi yang jelas dan rencana jangka panjang 

untuk menyebarkan solusi mereka lebih 

lanjut dan memperluas dampaknya, serta 

menginspirasi orang lain untuk mengikuti 

jejak mereka dengan meningkatkan 

pembagunan keberlanjutan dan 

kemanusiaan.

Untuk dapat memenuhi syarat kategori ini, 

organisasi harus berupa usaha kecil 

menengah atau sebuah organisasi nirlaba.

ENERGI 

Kategori ini mengakui organisasi yang 

telah menunjukkan solusi keberlanjutan 

yang inspiratif, berdampak luas dan 

inovatif dalam area energi yang mencakup 

namun tidak terbatas pada:

- Memastikan akses ke energi bersih yang 
terjangkau dan andal

-  Meningkatkan produksi energi bersih

-  Meningkatkan efisiensi energi

- Memperkenalkan format baru dari energi 
bersih atau inovasi teknologi lainnya

Organisasi harus juga menunjukkan sebuah 

visi yang jelas dan rencana jangka panjang 

untuk menyebarkan solusi mereka lebih 

lanjut dan memperluas dampaknya, serta 

memberikan insipirasi bagi sesama untuk 

mengikuti jejak dengan meningkatkan 

pembangunan keberlanjutan dan 

kemanusiaan.

Untuk memenuhi syarat kategori ini, 

organisasi harus berupa usaha kecil dan 

menengah atau sebuah organisasi nirlaba.
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Penilaian setiap pendaftar Penghargaan 

terdiri dari tiga tahap proses yang ketat. 

Setiap kategori dievaluasi sesuai dengan 

tiga kriteria inti: Dampak, Inovasi dan 

Inspirasi.

Tahap pertama: Firma riset dan Analis 

internasional yang terpercaya akan 

menguji kelayakan semua pendaftaran 

untuk memastikan para peserta memenuhi 

kriteria the Zayed Sustainability Prize.

Tahap kedua: Panitia Pemilihan menilai dan 

memberikan angka pada pendaftar untuk 

menciptakan daftar finalis yang lolos ke tahap 

berikutnya – Juri

Tahap ketiga: Rapat temu muka para juri 

langsung untuk berunding menentukan finalis 

dan memilih pemenang pada setiap kategori. 

Keputusan akhir harus bulat.

Pemenang the Zayed Sustainability Prize akan 

diumumkan pada Upacara Penghargaan 

sebagai bagian dari the Abu Dhabi 

Sustainability Week.

SEKOLAH MENENGAH DUNIA

Kategori Sekolah Menengah Dunia mengakui 

sekolah menengah atas atau sekolah 

menengah pertama, dari enam wilayah 

geografis dunia yang mengajukan proyek 

keberlanjutan yang inspiratif, berdampak 

luas dan inovatif di area kesehatan, pangan, 

energi dan/atau air. Proyek yang diajukan 

dapat berada di satu area (misalnya: air) atau 

sebuah kombinasi dari berbagai area 

(misalnya: energi, air, pangan dan 

kesehatan).

Penghargaan ini berupaya untuk mendorong 

siswa mengembangkan dan menerapkan ide-

ide keberlanjutan dan tidak ditujukan kepada 

proyek administrativ atau reformasi 

pendidikan di sekolah.

Penghargaan pada kategori ini tidak 

diberikan untuk keberhasilan yang sudah 

berlalu tetapi akan memungkinan siswa dari 

sekolah menengah yang menang untuk 

menjalankan proyek keberlanjutan di sekolah 

mereka sendiri.

Proyek yang dipimpin oleh siswa ini harus 

menunjukkan pendekatan yang inovatif untuk 

menjawab tantangan keberlanjutan dan 

menginspirasi siswa lain untuk berperan 

aktif dalam pembangunan keberlanjutan.

Pendaftaran harus dilakukan oleh siswa dan 

didukung oleh pengelola sekolah dan 

proyeknya harus:

- Menunjukkan bagaimana mereka dapat 
memenuhi 3 kriteria: dampak, inovasi dan 
inspirasi

- Mampu dijalankan dan beroperasi dalam 
waktu satu sampai dua tahun

- Memberikan manfaat kepada komunitas 
sekolah dan/atau komunitas lokal ataupun 
komunitas wilayah selama beberapa tahun

Jika Anda yakin punya proyek yang dapat 

menang di Zayed Sustainability Prize, kami 

ingin tahu tentangnya!

PROSES PENILAIAN
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PROSES Tonggak

Pendaftaran 
ditutup

SEP, 2022
Uji kelayakan

 selesai 
Pendaftaran 
resmi dibuka

NOV,2022
Rapat
Juri

JAN, 2023
Upacara

Penghargaan
Musyawarah 

Panitia 
Pemilih

OCT, 2022MAR, 2022 JULY, 2022



Jika Anda sebuah organisasi dengan 

inovasi keberlanjutan atau sebuah 

sekolah menengah dengan proyek 

keberlanjutan, dalam area kesehatan, 

pangan, energi atau air, Anda dapat 

mendaftar dan menyerahkan formulir 

pendaftaran dengan mengunjungi  

www.ZayedSustainabilityPrize.com

BAGAIMANA ANDA BISA TERLIBAT? 

Jika Anda penggiat atau pendukung 

keberlanjutan dan ingin membuat 

perbedaan, silakan mendukung kami 

dengan menciptakan kepedulian tentang 

Penghargaan ini pada media sosial.

Untuk merekomendasikan sebuah usaha, 

organisasi atau sekolah menengah yang 

layak, silakan hubungi kami.

@zayedsustainabilityprize

@ZSP_ORG

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize



PO Box 54115, Abu Dhabi, United Arab Emirates

+971 2 653 3333

info@ZayedSustainabilityPrize.com

ZayedSustainabilityPrize.com
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