
BAB II  |  KERANGKA PIKIR
KONSEP OPAL
OPAL dilaksanakan mulai dari pemanfaatan lahan di sekitar area perkantoran 
Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/
Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 
dan/atau pangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman 
pangan, hortikultura dan ternak unggas sebagai sumber karbohidrat, 
protein, vitamin dan mineral. Selanjutnya OPAL akan terus dikembangkan 
menjadi gerakan nasional dalam pemanfaatan lahan pekarangan oleh 
masyarakat luas  sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Pendekatan OPAL dilakukan melalui pengembangan pertanian 
berkelanjutan (sustainable agriculture) dan pemanfaatan sumberdaya 

lokal (local wisdom) yang  dilaksanakan oleh seluruh 
kantor Unit Kerja Eselon I lingkup  Kementerian 

Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup 
Kementerian Pertanian dan  Dinas 

Provinsi dan Kabupaten/Kota 
yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 
pertanian dan/atau pangan. 
Komponen OPAL meliputi:

(1) Perbibitan dan
(2) Pertanaman.
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Gambar 1. Konsep OPAL

PE
R

TA
NAMAN

Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, UPT 
Lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi 

dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.

MASYARAKAT

Ketua 
Pelaksana:

Kepala
Badan 

Ketahanan 
Pangan

PERBIBITAN

PANDUAN OBOR PANGAN LESTARI (OPAL) 
TAHUN 2019 6



A.  PELAKSANAAN OPAL
 OPAL dilaksanakan  di sekitar area  perkantoran Unit Kerja Eselon I 

lingkup  Kementerian Pertanian,  Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup 
Kementerian Pertanian dan  Dinas  Provinsi dan Kabupaten/Kota 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 
dan/atau pangan. 

B.  KOMPONEN  OPAL
1.  Perbibitan 
 Setiap   kantor Unit Kerja Eselon I lingkup  Kementerian 

Pertanian,  Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian 
Pertanian dan  Dinas  Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 
dan/atau pangan harus melaksanakan kegiatan perbibitan 
yang meliputi penyediaan bibit dan bahan pendukung lainnya. 
Perbibitan dilakukan dalam rangka keberlanjutan OPAL dan 
pengembangannya di masyarakat. Kegiatan  perbibitan meliputi:
1.1. Penyediaan bibit
1.2. Penyediaan bahan pendukung
  yang diperlukan untuk perbibitan.
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2.  Pertanaman
 Pada area perkantoran dikembangkan berbagai komoditas 

sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jenis 
tanaman yang ditanam harus beragam dan berimbang 
kandungan gizinya. Pemanfaatan area  perkantoran ditata 
dengan memperhatikan estetika agar diperoleh lingkungan 
perkantoran yang asri dan nyaman. 

 Pertanaman di area  perkantoran dapat meliputi: pertanaman 
di  lahan, polybag, pot, aquaponik, hidroponik, atau vertikultur. 
Pelaksanaannya disesuaikan  dengan  area  yang  tersedia, baik  
luasan maupun karakteristik tanah.

3. Budidaya Ternak
 Jika lahan dan lingkungan memungkinkan dapat dilaksanakan 

kegiatan budidaya ternak yang meliputi: pengadaan ternak 
unggas dan bahan pendukungnya.

  
 Budidaya ternak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 

sumber protein hewani.
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C.  PAPAN NAMA
 Dalam rangka sosialisasi dan promosi OPAL perlu dibuat papan 

nama dengan perbandingan ukuran 2 : 3 sebagai berikut :

Gambar 2. Papan nama OPAL
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