
LATAR BELAKANG

PPPK Petra memiliki aset tanah seluas 4.387 
m2 yang terletak di jantung kota metropolis, 
tepatnya di Jalan Tegalsari No. 10−14 Surabaya. 

Aset tersebut diperoleh secara bertahap. Pada tahun 
1998, diperoleh tanah seluas 3.751 m2 yang terletak 
di Jalan Tegalsari No. 10−12 Surabaya. Kemudian 
pada tahun 2003, diperoleh lagi tanah seluas 636 
m2 yang terletak di Jalan Tegalsari No. 14 Surabaya. 
Selama tujuh belas tahun, yaitu sejak tahun 2003 
sampai bulan Agustus 2020, lokasi tersebut dalam 
kondisi sebagai lahan tidur di tengah kota metropolis. 
Dalam kondisi yang demikian, lahan tersebut banyak 
ditumbuhi ilalang dan tanaman liar lainnya. Kondisi 
lain yang tidak diharapkan adalah: lahan tersebut 
dihuni oleh para pemulung dan sebagai tempat 
pembuangan sampah, serta di luar pagar terdapat 
warung-warung dan bangunan liar. Berdasarkan 
kondisi faktual tersebut, Komisi Sarana Prasarana 
PPPK Petra dan Komisi Pendidikan tidak membiarkan 
keadaan tersebut berlarut-larut. Oleh karena itu, 
PPPK Petra berkomitmen untuk memberdayakan 
lahan tersebut sebagai sarana edukasi, terutama yang 
berkaitan dengan urban farming.

DASAR FIRMAN TUHAN

Firman Tuhan yang menjadi dasar berdirinya Alam 
Sari Petra adalah dari Mazmur 24:1, yang berbunyi: 
“Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi 
serta segala isinya, dan dunia serta yang diam 
di dalamnya.” Semua yang dimiliki oleh manusia 
adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia 
harus menjaga dan merawat milik Tuhan di dunia ini 
dengan sepenuh hati. 

Oleh:
Lusyanna Tjandraseputra, S.Pd.
Guru SD Kristen Petra 7
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Dalam 1 Petrus 4:10 dikatakan: “Layanilah seorang 
akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah 
diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang 
baik dari kasih karunia Allah.” Manusia harus 
bertanggung jawab dan bekerja sama dalam 
mengelola alam semesta sebagai bagian dari ibadah 
untuk kemuliaan Tuhan.

Selanjutnya, firman Tuhan dari Kejadian 1:26−28 
juga menjadi patokan atas pendirian Alam Sari 
Petra, yang demikian bunyinya:
• Ayat 26, “Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita 

menjadikan manusia menurut gambar dan rupa 
Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di 
laut dan burung-burung di udara dan atas ternak 
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang 
melata yang merayap di bumi.” Makna berkuasa 
disini bukan sebagai penguasa yang lalim dan 
tidak bertanggung jawab menggunakan sumber 
daya bumi untuk berfoya-foya. Lebih dari itu, 
makna berkuasa ditekankan pada kemampuan 
manusia untuk mengelola, mengatur, dan 
merawat bumi yang dipijaknya dengan 
kekuatan dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan 
kepadanya. 

• Ayat 27, “Maka Allah menciptakan manusia itu 
menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah 
diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan 
diciptakan-Nya mereka.” Manusia diciptakan 
oleh Allah sesuai dengan gambar-Nya agar bumi 
yang Dia ciptakan ini dapat dikelola dengan baik 
sesuai keinginan-Nya. Tuhan berkehendak supaya 
manusia laki-laki dan perempuan bersama bumi 
dan seisinya, dapat bekerja sama membentuk 
ruang hidup yang harmonis, tidak saling 
menyakiti, dan merusak.

• Ayat 28, “Allah memberkati mereka, lalu Allah 
berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah 
dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan 
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan 
di laut dan burung-burung di udara dan atas 
segala binatang yang merayap di bumi.” Tuhan 
memberkati manusia agar bertambah banyak 
dan tersebar di seluruh penjuru bumi dengan 
maksud menjadikan manusia sebagai mitra kerja 
Allah yang dapat menjaga bumi yang dipijaknya. 
Manusia dimaksudkan menjadi wakil Allah di 
dalam mengelola ikan-ikan, burung-burung, 
dan semua binatang di bumi. Alam Sari Petra 

26



membawa misi Allah di pundaknya. Semoga 
berdirinya Alam Sari Petra ini dapat menjadi 
berkat bagi sesama, khususnya lingkungan hidup 
di Kota Surabaya. Kiranya persembahan PPPK 
Petra ini menjadi persembahan yang harum bagi 
Tuhan dan sesama.

ALAM SARI PETRA SEBAGAI SALAH SATU 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG 
BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN 
EKONOMI

PPPK Petra melihat bahwa pelestarian lingkungan 
hidup merupakan kebutuhan yang tidak dapat 
ditunda lagi karena bumi kita sudah menuju 
kerusakan/kepunahan, sedangkan kesadaran 
manusia (siswa) tentang pelestarian alam/
lingkungan masih sangat rendah. PPPK Petra 
telah memikirkan hal ini sebagai langkah awal 
memulai pembangunan Alam Sari Petra Surabaya 
Urban Farm Lab yang disertai komitmen untuk 
membuat bumi kita lestari sebagai warisan untuk 
generasi mendatang. Dengan berprinsip pada 
mengadakan pembangunan selain untuk memenuhi 
kebutuhan saat ini, haruslah juga tanpa meniadakan 
kemampuan generasi mendatang memenuhi 

kebutuhannya (Our Common Future, 1987). 
Diharapkan dengan didirikannya Alam Sari Petra, 
akan membawa dampak yang signifikan terhadap 
pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dampak lingkungan

Alam Sari Petra dapat membantu mengurangi polusi 
udara, sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota 
yang menjaga kesegaran udara di lingkungan Kota 
Surabaya.

Polusi Udara

Ibu Tri Rismaharini pada saat masih menjabat 
sebagai Wali Kota Surabaya mengatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat. 
Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah 
kendaraan pribadi. Hal ini perlu diantisipasi 
dengan memperbanyak hutan kota agar 
warga Surabaya tetap sehat. Menurut beliau, 
ruang sekecil apa pun jika ditanami tumbuhan 
bisa berkontribusi menyerap polusi udara 
(cnbcindonesia.com).
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Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan 
oleh mahasiswa Universitas Airlangga di 
daerah Rungkut dan Jambangan, membuktikan 
meningkatnya kadar Sulfur Dioksida (SO2) 
disebabkan dari asap kendaraan bermotor. 
Gas SO2 merupakan zat pencemar udara dan 
merupakan salah satu faktor risiko kejadian ISPA 
(Infeksi Saluran Pernafasan Akut) (Firdaus dan 
Sulistyorini, hal. 16).

Makin tinggi kadar SO2 pada suatu daerah, akan 
semakin meningkatkan terjadinya ISPA sehingga 
disarankan untuk mengaktifkan kembali stasiun 
pemantauan tetap udara ambien yang nonaktif. 
(Firdaus dan Sulistyorini, hal. 16). Dalam studi 
reduksi Sulfur Dioksida (SO2) udara ambien oleh 
ruang terbuka (RTH) untuk wilayah pemukiman 
dan transportasi di Kota Surabaya, sebagai 
kesimpulan Maharini mengatakan bahwa ruang 
terbuka hijau (RTH) memiliki kemampuan dalam 
mereduksi SO2 udara ambien. Proporsi RTH yang 
semakin besar akan menyebabkan penurunan 
nilai konsentrasi SO2 udara ambien (Maharini, 
hal. 87).

Sebagai salah satu sekolah terbesar di Surabaya, 
PPPK Petra merasa ikut bertanggung jawab 
untuk mengurangi polusi dengan mengusahakan 
penghijauan di tengah kota. Alam Sari Petra 
diharapkan dapat turut serta menurunkan 

konsentrasi SO2 di Kota Surabaya, sehingga 
warga Kota Surabaya menjadi lebih sehat. 
Dengan demikian, PPPK Petra juga membantu 
menjaga kesimbangan alam khususnya di Kota 
Surabaya. 

Paru-Paru Kota

Beberapa penelitian membuktikan bahwa 
tanaman dapat membantu menurunkan suhu 
udara. Menurut kompas.com, studi ilmu bumi 
yang dilakukan oleh Badan Penerbangan 
dan Antariksa AS (NASA), tumbuhan dapat 
membantu mengubah suhu atmosfer bumi 
melalui proses fotosintesis. Lebih lanjut, 
kompas.com menyebutkan bahwa hutan 
menghasilkan transpirasi dalam jumlah besar 
yang dapat meningkatkan uap air di atmosfer, 
menyebabkan lebih banyak curah hujan dan 
kerapkali memperkuat pendinginan dengan 
menghalangi sinar matahari. Transpirasi terjadi 
ketika atmosfer memanas. Pada kondisi tersebut, 
tanaman akan melepaskan kelebihan air ke 
udara melalui daunnya dan melepaskan air yang 
menguap, sehingga lingkungan sekitarnya akan 
terasa lebih sejuk.

Alam Sari Petra berada tepat di tengah Kota 
Surabaya, yang keberadaannya diharapkan 
mampu membantu menambah kesejukan udara 
dalam kota sekaligus mengurangi polusi udara. 
Dengan menangkap ide Ibu Tri Rismaharini yang 
memusatkan pembangunan pada ruang terbuka 
hijau, pembangunan taman di tengah kota akan 
berfungsi sebagai paru-paru kota sehingga 
kualitas udara kota bisa terjaga (kompas.com).

Dampak Sosial

Kontribusi sosial yang diharapkan dari Alam Sari 
Petra adalah dapat berperan serta dalam menjawab 
kebutuhan akan pembelajaran tentang pelestarian 
alam. Sebagai generasi born gadget, pelajar 
masa kini pada umumnya ramah gadget. Apalagi 
pada masa pandemi ini, yang mana semua siswa 
belajar secara daring, otomatis mereka tidak dapat 
dipisahkan lagi dari gadget. Game online jauh lebih 
marak dari masa sebelum pandemi, bersaing ketat 
dengan pembelajaran daring untuk menarik minat 
pengguna gadget. Dunia seakan dijungkirbalikkan 
oleh COVID-19. Bila beberapa tahun lalu orang tua 
dan guru berusaha keras agar anak tidak terpancang 
terus-menerus pada gadget, hari ini semua itu 
menjadi terbalik. Dengan alasan belajar pulalah 
siswa diizinkan menggunakan gadget sepanjang 28



hari, dan celakanya tanpa sepengetahuan orang 
tua, tidak sedikit siswa yang ternyata bermain game 
online.

Dengan mengamati perilaku siswa yang menyatu 
dengan gadget belakangan ini, PPPK Petra 
berinisiatif mengajak siswa untuk mengalihkan 
perhatian pada alam sekitarnya. Diawali dengan 
memperkenalkan pembangunan berkelanjutan 
yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup, 
maka Alam Sari Petra menyediakan fasilitas berupa 
pembelajaran tentang pelestarian alam yang dapat 
membantu orang tua dan guru untuk mengalihkan 
perhatian siswa dari gadgetnya (game online). 
Di lahan Alam Sari Petra, siswa dapat belajar 
mendekatkan diri dengan alam dan bagaimana 
melestarikannya, sekaligus belajar merancang 
pembangunan berkelanjutan yang menjadi 
tantangan generasi masa kini.

Kontribusi sosial berikutnya adalah Alam Sari 
Petra berinteraksi dengan masyarakat sekitar 
dan mengadakan hubungan kerja sama dengan 
beberapa pihak, antara lain:
• Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

Dalam kaitannya dengan koleksi varietas 
tanaman, jenis tanaman, dan pengelolaan 
kompos.

• Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, 
taman, dan pengairan, termasuk di dalamnya 

tentang teknik penyimpanan air hujan dalam 
lubang resapan biopori.

• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 
Surabaya 
Dalam kaitannya dengan jenis-jenis tanaman 
pangan dan teknik bercocok tanam dengan 
hasil maksimal, sehingga Alam Sari Petra 29



dapat ikut serta menunjang kebutuhan pangan 
masyarakat Kota Surabaya. 

Sebagai ranah hiburan, Alam Sari Petra juga 
dapat digunakan untuk menyegarkan pikiran dan 
melepaskan lelah setelah kesibukan bekerja berakhir 
dengan beristirahat di gazebo atau berpiknik di 
taman.

Dampak ekonomi

Hasil bumi berupa tanaman sayur ataupun tanaman 
obat akan dijual, yang pada akhirnya dapat 
dikembalikan untuk pengelolaan Alam Sari Petra.

Industri 5.0

Sepertinya dunia sudah tidak sabar dengan masa 
depan. Hal ini terbukti dengan dipercepatnya 
perubahan di segala bidang karena efek pandemi 
COVID-19. Direktur Jenderal Penyelenggaraan 
Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Bapak Ahmad M. Ramli, mengatakan 
pandemi COVID-19 diprediksi mempercepat 
pergerakan ke industri 5.0 (antaranews.com). Beliau 
mengatakan Jepang lebih memilih menyebut society 
5.0, yaitu lingkungan yang berbasis teknologi yang 

berpusat pada manusia. Bila menyangkut sumber 
daya manusia, Indonesia sendiri pada kisaran 
tahun 2030-2035, jumlah kelompok usia produktif 
mencapai dua kali lipat dibanding dengan yang 
tidak produktif. Nasib negara pada masa mendatang 
akan ditentukan oleh generasi emas ini. Dengan 
pemikiran inilah, untuk menyongsong industri 5.0, 
Alam Sari Petra didirikan untuk mengajak generasi 
muda agar lebih produktif dalam pembangunan 
ekonomi, lebih kreatif di lingkungan sosialnya, dan 
lebih memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

VISI DAN MISI

Sebagai negara tropis yang terletak di garis 
khatulistiwa, Indonesia merupakan negara 
yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati 
dan plasma nutfah sebagai bahan dasar untuk 
menciptakan bibit unggul atau varietas baru. Selain 
itu, iklim di Indonesia juga sangat menunjang 
untuk mengembangkan produksi pangan, baik yang 
berasal dari sumber daya nabati maupun hewani. 
Sayangnya pengembangan pertanian saat ini masih 
terbatas pada penanganan lahan sawah, sedangkan 
untuk pengoptimalan lahan pekarangan belum 
banyak mendapat perhatian, apalagi lahan yang 
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ada di wilayah perkotaan. Pertanian kota (urban 
farming) menjadi salah satu kegiatan alternatif 
yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan 
bahan pangan bahan baku industri dan sumber 
energi melalui pemanfaatan sumber daya hayati 
dan pengelolaan lingkungan hidupnya dengan 
memanfaatkan lahan sempit di perkotaan.

Visi
Menjadi laboratorium pendidikan pertanian 
perkotaan yang inspiratif sebagai upaya 
pengembangan wawasan peserta didik terhadap 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
dan perwujuan tanggung jawabnya dalam 
memelihara alam ciptaan Tuhan.

Misi
1. Menjadi pusat sumber belajar urban farming 

bagi peserta didik.
2. Memelihara dan membudidayakan alam 

secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesadaran peserta didik dan 

masyarakat terhadap alam dan lingkungan 
binaan.

4. Memperkenalkan PPPK Petra sebagai sekolah 
pelopor dalam urban farming dan kepedulian 
terhadap lingkungan hidup.

TUJUAN

Alam Sari Petra Surabaya Urban Farm Lab yang 
dibangun di pusat Kota Surabaya bertujuan untuk:
1. Menyediakan sumber belajar berupa tanaman 

dan media tanam bagi siswa di lingkungan PPPK 
Petra.

2. Menyediakan lahan/tempat melakukan kegiatan 
percobaan atau penelitian tentang urban 
farming bagi siswa dan guru sekolah dalam 
lingkungan PPPK Petra.

3. Memberikan inspirasi bagi sekolah lain terkait 
urban farming.

4. Memberikan inspirasi bagi sekolah lain terkait 
penumbuhan kesadaran terhadap wawasan 
lingkungan hidup.

5. Memberikan pendidikan dan pengalaman 
kepada siswa dan masyarakat dalam hal kegiatan 
urban farming di Alam Sari Petra.

6. Menumbuhkan kesadaran peserta didik 
khususnya siswa PPPK Petra, terhadap wawasan 
lingkungan hidup dalam upaya menuju 
Sustainable Development Goals (SDGs).

7. Mendukung gerakan Surabaya green, clean and 
clear di kawasan tengah perkotaan.

8. Mengenalkan bahan pangan organik, sekaligus 
memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat 
dengan mengonsumsi hasil tanam organik.

HASIL BUMI ALAM SARI PETRA

Adapun hasil bumi dari Alam Sari Petra adalah:
• Jamur
• Tanaman organik (sayur, buah, umbi)
• Tanaman hias
• Padi
• Tanaman obat-obatan (TOGA)
• Ikan
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METODE URBAN FARMING ALAM SARI PETRA

1. Metode hidroponik: budidaya menanam 
dengan menggunakan air tanpa tanah serta 
memperhatikan unsur hara. Tanaman yang 
cocok menggunakan metode ini antara lain 
selada, sawi, mentimun, melon, dan tanaman 
herbal rempah (apotek hidup).

2. Akuaponik: proses budidaya yang 
menggabungkan antara konsep budidaya 
menanam dan budidaya perairan (ikan) yang 
bersifat simbiotis. Tanaman yang cocok untuk 
menggunakan metode ini antara lain kangkung, 
sawi pakcoy, selada, dan juga ikan sejenis lele, 
mujair, atau ikan mas.

3. Vertical gardening: merupakan sebuah 
gabungan penghijauan pada lahan terbatas 
dengan nuansa seni yang indah. Termasuk di 
dalamnya bagaimana menanam pada dinding 
dengan struktur yang kokoh untuk tumbuh 
kembangnya aneka ragam tanaman hias, dengan 
pola tanam yang sedemikian rupa sehingga 
hasilnya alami dan indah.

4. Kebun organik: berkebun organik lebih dari 
sekadar menghindari pestisida dan pupuk 
sintetis. Ini tentang mengamati proses alam, 
dan meniru mereka di kebun sebaik mungkin. 
Cara paling penting untuk melakukan itu adalah 
memahami susunan tanah dan memberikannya 
apa yang dibutuhkan. Inti dari berkebun 
organik adalah memberi makan tanah, bukan 
tanaman. (https://www.kompasiana.com/
tamaninspirasi/5c4bf988c112fe35ee4d2394/
pengertian-dan-manfaat-berkebun-organik)

5. Selain pertanian juga dilakukan:
● Pengolahan kompos

Sampah organik yang dihasilkan oleh 
Alam Sari Petra tidak dibuang begitu saja, 
tetapi juga didayagunakan. Menurut Lekyo 
(kambingjoynim.com), pupuk kompos dari 
dedaunan masih belum banyak yang membuat, 
namun permintaan di kalangan perkotaan 32



cukup besar. Berikut sekilas cara membuat 
pupuk kompos dari dedaunan:
1. Sampah daun dipotong menjadi ukuran yang 

lebih kecil.
2. Masukkan sampah daun ke dalam tempat 

pembuatan kompos. Lapis per lapis.
3. Setiap lapis bisa ditambahkan starter bakteri 

seperti EM4, starbio, atau mikroorganisme 
lokal untuk mempercepat proses 
pengomposan.

4. Tutup, tetapi tidak usah terlalu rapat. Proses 
ini butuh waktu sekitar satu bulan.

5. Setiap tiga hari sekali dilakukan pembalikan 
daun.

 ● Pemanfaatan energi matahari
Solar panel atau panel surya menjadi pilihan 
alternatif yang paling populer dalam kategori 
energi terbarukan (renewable energy 
source). Salah satu alasannya adalah karena 
penggunaannya yang paling sederhana.
Panel surya memang merupakan salah satu 
alternatif terbaik untuk mengurangi pemakaian 
energi listrik dengan bahan bakar fosil. 
Panel surya merupakan contoh dari kategori 
penggunaan energi cahaya matahari aktif. 
Berbeda dengan tipe pasif, energi cahaya pada 
panel surya mengalami perubahan energi 
dengan menggunakan alat dan perantara 
sebelum dapat digunakan. Alam Sari Petra 
memanfaatkan energi matahari untuk 
penerangan.

● Edukasi/penelitian/pengembangan
Metode pembelajaran yang digunakan di 
Alam Sari Petra berupa program yang disusun 
dalam bentuk paket pembelajaran berdasarkan 
jenjang pendidikan sesuai dengan kurikulum. 
Metode pembelajaran dapat berupa observasi, 
demonstrasi, latihan pemecahan masalah, 

percobaan, dan karya wisata, yang mana siswa 
dapat memanfaatkan lingkungan Alam Sari 
Petra.

 
LABORATORIUM ALAM SARI PETRA

Selain sebagai sarana pertanian kota, Alam Sari 
Petra juga menyediakan laboratorium yang 
berfungsi sebagai:
1. Sumber belajar 

Sebagai tempat untuk mengadakan penelitian 
dan percobaan yang berhubungan dengan urban 
farming.

2. Metode pembelajaran 
Metode pertanian akan merupakan salah satu 
alternatif bagi pembelajaran di luar kelas yang 
berbasis alam.

3. Sarana pendidikan 
Laboratorium semiterbuka memungkinkan siswa 
untuk belajar cara-cara bercocok tanam.

PENUTUP

Keberadaan Alam Sari Petra sebagai Urban Farm Lab 
Surabaya yang pertama diharapkan dapat menjadi 
penggerak sadar lingkungan bagi masyarakat 
Kota Surabaya. Khususnya bagi para peserta 
didik, Alam Sari Petra ikut serta menanamkan 
wawasan lingkungan hidup dalam upaya menuju 
Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam 
pengembangan ke depan, Alam Sari Petra juga 
bisa mengambil bagian dalam ketahanan pangan 
sekaligus memberikan inspirasi bagi warga kota 
untuk menggalakkan pertanian pada lahan sempit 
dengan teknik hidroponik, akuaponik, dan vertical 
garden. Selamat berkarya, Alam Sari Petra! Tuhan 
memberkati.
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