




 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

i 
 

PENGANTAR 

Sejalan dengan visi pembangunan sumberdaya pesisir dan 
lautan  maka upaya Inisiasi Swasembada Garam Nasional (ISGN) 
merupakan prioritas dalam mendukung visi dan misi tersebut. 
Pengembangan garam rakyat mutlak diperlukan untuk mencapai 
tujuan tersebut sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat pesisir 
baik secara intensifikasi, ekstensifikasi, maupun revitalisasi lahan 
tambak. Kenyataannya di lapangan, upaya pengembangan garam 
tersebut terkendala oleh regulasi, alur tata niaga, permodalan, 
kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur.    

Buku ini  terdiri dari sepuluh bab yang diawali dengan 
memaparkan profil garam nasional dan sejarah usaha garam di 
Pulau Madura (Bab 1). Bab 2 menyajikan potensi pengembangan 
garam rakyat di Pulau Madura. Bagian ini memaparkan tentang 
potensi garam rakyat, usaha yang sudah dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas  garam , dan analisis kelayakan usahanya. 
Bab 3 membahas tentang teknologi produksi garam rakyat untuk 
peningkatan produktivitas dan kualitas. Bab 4 menyajikan 
perkembangan teknologi produksi garam modern di berbagai 
negara. Bagian 5 menyajikan berbagai produk dari air laut 
terutama garam dan berbagai produk sampingan lain yang terkait 
proses produksi garam. Bab 6 mengkaji budidaya polikultur 
rumput laut dan bandeng di lahan tambak sebagai soluasi 
alternatif pendapatan petambak di musim penghujan. Segala 
permasalahan pengembangan garam rakyat baik aspek regulasi, 
tata niaga, permodalan, kelembagaan dan ketersediaan 
infrastruktur  disajikan secara mendalam di bab 7. Dari segala 
potensi dan permasalahan yang dijumpai kemudian di susun 
rencana strategis pengembangan garam rakyat pada Bab 8. Bab 9 
menyajikan pentingnya penguatan kelembagan usaha garam rakyat 
terutama di tingkat grass root melalui penumbuhan kelompok 
usaha bersama, koperasi dan lembaga lainnya. Terakhir disajikan 
upaya menumbuhkan wirausaha usaha baru di sektor garam 
terutama pada bidang-bidang usaha yang belum banyak digeluti 
petambak garam. 

Terbitnya buku ini merupakan upaya penulis untuk 
memperkernalkan potensi dan permasalahan pengembangan garam 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

ii 
 

rakyat sekaligus usulan strategi pengembangannya. Sebagai buku 
edisi pertama, tentunya masih banyak kekurangan dalam buku ini. 
Karenanya segala masukan kritis konstruktif sangat penulis 
harapkan untuk perbaikan edisi berikutnya.  

 

Bangkalan, Oktober 2012 

 

Penulis 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

iii 
 

DAFTAR ISI 

PENGANTAR .................................................................................. i 

DAFTAR ISI ................................................................................. iii 

DAFTAR TABEL .......................................................................... vii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................... ix 

BAB I.  PENDAHULUAN .............................................................. 1 

1.1.  Profil Garam Nasional ..................................................... 1 

1.2.  Sejarah Usaha Garam di Madura ..................................... 5 

BAB II.  POTENSI PENGEMBANGAN GARAM RAKYAT DI 
MADURA ...................................................................... 11 

2.1.  Letak Geografi, Klimatologi dan Topografi ...................... 11 

2.2. Perekonomian Wilayah .................................................. 16 

2.2.1. Perekonomian Kabupaten Sampang ..................... 16 

2.2.2. Perekonomian Kabupaten Pamekasan.................. 17 

2.2.3. Perekonomian Kabupaten Sumenep ..................... 19 

2.3. Potensi Perikanan di Sampang, Pamekasan dan 
Sumenep, Bangkalan .................................................... 19 

2.4. Potensi Tambak Garam ................................................. 21 

2.5.  Usaha Memperbaiki Kualitas Garam Rakyat .................. 39 

2.6.  Tinjauan Usaha Garam Rakyat ...................................... 40 

BAB III.  TEKNOLOGI PRODUKSI GARAM RAKYAT ...................... 43 

3.1.  Produksi Garam Rakyat di Madura ................................ 49 

3.2.  Persiapan Produksi ....................................................... 51 

3.3. Water Opzet (Pemasukan Air Laut Pertama) ................... 52 

3.4. Pengolahan Air Tua di Peminihan .................................. 53 

3.5.  Pengolahan Tanah dan Pengolahan Air Tua ................... 53 

3.6.  Proses Pemeliharaan Kristal (Meja-MejaBergaram) ......... 55 

3.7. Panen Garam ................................................................ 56 

BAB IV.  PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI GARAM ....... 59 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

iv 
 

4.1.  Produksi Garam Metode Penguapan dengan Bahan 
Bakar ........................................................................... 59 

4.2. Produksi Garam Metode Penguapan dengan 
Desalinasi Termal ......................................................... 60 

4.3. Produksi Garam Metode Penguapan dengan Cara 
Vakum ......................................................................... 61 

4.4. Produksi Garam Metode Penguapan dengan Cara 
Rekompresi .................................................................. 62 

4.5.  Produksi Garam dengan Membran Reverse Osmosis ...... 63 

4.6.  Produksi Garam dengan Penambangan dari Batuan 
Garam .......................................................................... 63 

BAB V.  PRODUK GARAM DAN SENYAWA TURUNANNYA ........... 67 

5.1.  Sodium Klorida (NaCl) ................................................... 67 

5.1.1. Penggunaan Garam ............................................. 69 

5.1.2. Kualitas dan Harga Garam .................................. 73 

5.1.3. Jenis-Jenis Garam .............................................. 76 

5.1.4. Pemasaran Garam .............................................. 77 

5.1.5. Sodium Klorida sebagai Bahan Dasar Senyawa 
Kimia Lain .......................................................... 78 

5.2.  Sodium Sulfat (Mirabilite dan Thenardite) ...................... 81 

5.2.1. Produksi Sodium Sulfat....................................... 82 

5.2.2. Penggunaan Sodium Sulfat ................................. 83 

5.2.3. Kualitas dan Harga Sodium Sulfat ....................... 84 

5.3.  Bittern.......................................................................... 85 

5.4.  Brom ............................................................................ 86 

BAB VI.  BUDIDAYA BANDENG-RUMPUT LAUT DI TAMBAK 
GARAM ........................................................................ 89 

6.1. Budidaya Rumput Laut Gracilaria sp di Lahan 
Tambak ........................................................................ 89 

6.2.  Budidaya Bandengdi Lahan Tambak ............................. 96 

6.3.  Budidaya Rumput Laut-Bandeng Sistem Polikultur ..... 103 

BAB VII.  PERMASALAHAN GARAM RAKYAT .............................. 105 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

v 
 

7.1.  Kelembagaan .............................................................. 105 

7.2.  Tata Niaga Garam Rakyat ............................................ 106 

7.3.  Fasilitas Produksi dan Infrastruktur ............................ 107 

7.4.  Permodalan dan Manajemen Usaha ............................. 108 

7.5.  Regulasi ..................................................................... 108 

BAB VIII.RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN GARAM 
RAKYAT ...................................................................... 111 

8.1.  Swasembada Garam Nasional ..................................... 111 

8.2.  Visi Misi Pengembangan Garam Rakyat di Madura ....... 115 

8.3. Analisis Lingkungan Usaha Garam Rakyat Madura ...... 116 

8.4.  Tujuan Pengembangan Garam Rakyat ......................... 118 

8.5.  Strategi Pengembangan Garam Rakyat ........................ 119 

BAB IX.  REVITALISASI KELEMBAGAAN GARAM RAKYAT ......... 127 

9.1.  Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garam ...................... 128 

9.2. Penumbuhan KUB Garam ........................................... 132 

9.3.  Pengembangan KUB Garam ........................................ 134 

9.4.  Kerjasama Kelembagaan antar KUB Garam ................. 135 

9.5. Koperasi Garam Rakyat ( KOPGAR) ............................. 142 

9.6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garam Rakyat ....... 144 

9.7.  Kelembagaan Garam Lainnya ...................................... 149 

9.8. Pemberdayaan Garam Rakyat melalui Kelompok 
Usaha ......................................................................... 150 

9.9.  Sinergi  dan Kemitraan Usaha Antar Lembaga ............. 159 

BAB X.  MENUMBUHKAN  ENTREPRENEURSHIP DI BISNIS 
GARAM....................................................................... 163 

10.1. Kajian Wirausaha ....................................................... 163 

10.2.Peluang Usaha di Sektor Pergaraman .......................... 165 

10.3.Inkubasi Bisnis untuk Wirausaha Garam .................... 168 

BAB XI.  PENUTUP ................................................................... 171 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 172 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

vi 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

vii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.  Kebutuhan Garam Nasional Periode 2004-2008 ........... 2 

Tabel 2.  Luas Lahan dan Produksi Garam Nasional Tahun 
2009 ........................................................................... 3 

Tabel 3. Impor Garam Nasional dan Peruntukannya ................. 4 

Tabel 4.  Perkembangan Kualitas Garam Rakyat 2004-2008....... 5 

Tabel 5.  Posisi Geografis Kabupaten Sumenep, Sampang 
dan Pamekasan ........................................................ 11 

Tabel 6.  Nilai Produksi Perikanan Perkuartal .......................... 19 

Tabel 7.  Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan .................... 20 

Tabel 8.  Jumlah RTP Tambak Ikan Menurut Kategori 
Usaha ....................................................................... 20 

Tabel 9.  Jumlah RTP Perikanan Laut Menurut Kepemilikan 
Armada Perikanan .................................................... 21 

Tabel 10. Sentra Produksi Garam di Kabupaten Pamekasan...... 21 

Tabel 11.  Daya Serap Garam Rakyat oleh Perusahaan 
Garam ...................................................................... 24 

Tabel 12.  Lahan dan Kapasitas Produksi Garam Rakyat di 
Sampang .................................................................. 25 

Tabel 13.  Sentra Produksi Garam di Kabupaten Sumenep ......... 29 

Tabel 14.  Sentra Produksi Garam di Kabupaten Bangkalan ....... 35 

Tabel 15.  Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium ................. 39 

Tabel 16.   Analisis Usaha Garam Rakyat per Hektar .................. 41 

Tabel 17.  Klimatologi Tipikal Ladang Garam Surya ................... 46 

Tabel 18.  Proses Kristalisasi dan Urutan pengendapan Air 
Laut ......................................................................... 48 

Tabel 19.  Konversi nilai Baume terhadap berat jenis (SG) .......... 69 

Tabel 20.   Spesifikasi Garam untuk Farmasi dan Pengobatan .... 70 

Tabel 21.   Analisa Kimia (Dalam Keadaan Kering) Berbagai 
Tipe Garam ............................................................... 73 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

viii 
 

Tabel 22.  Spesifikasi Garam yang Diproduksi dari Air Asin 
Laut Mati .................................................................. 74 

Tabel 23.  Data Analitik Untuk Garam Kasar Air Laut Tenaga 
Surya  Tanpa Zat Aditif dari Selandia Baru ................ 74 

Tabel 24.  Kualitas Kimia (B%) Garam untuk Diekspor .............. 75 

Tabel 25.  Produksi Garam Dunia (Juta Ton) ............................. 78 

Tabel 26.  Batas Toleransi Kontaminan/Pengotor dalam 
Elektrolisis Garam  dan Efeknya Pada Membran ........ 79 

Tabel 27.  Spesifikasi Sodium Sulfat Anhidrat dari EMISAL ........ 84 

Tabel 28. Spesifikasi Sodium Sulfat untuk Aplikasi Kualitas 
Deterjen dan Kertas .................................................. 84 

Tabel 29.  Proyeksi Hasil Produksi dan Kebutuhan Rumput 
Laut Gracilaria sp Dunia (2006-2010) ........................ 90 

Tabel 30.  Mutu Air Optimal Bagi Pemeliharaan Nener di 
Petak Pendederan ..................................................... 97 

Tabel 31.  Berbagai Ukuran Glondongan dengan Usia dan 
Harganya ................................................................ 100 

Tabel 32.  Tingkat Pendidikan Petani Garam di Pamekasan...... 105 

Tabel 33.  Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas 
Garam Rakyat ........................................................ 112 

Tabel 34.  Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petambak 
Garam Rakyat ........................................................ 113 

Tabel 35.  Maping Studi Komparatif Keberadaan Koperasi 
dengan BUMDes Garam Rakyat .............................. 147 

Tabel 36. Kriteria Pemilihan Kelompok CPCL Garam ............... 153 

 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

ix 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1a.  Potensi Sembilan Sentra Lokasi Garam Rakyat .......... 1 

Gambar 1b.  Potensi Tiga Puluh Satu Lokasi Penyangga 
Garam Rakyat ........................................................... 2 

Gambar 2.  Peta Lereng Pulau Madura ...................................... 12 

Gambar 3.  Peta Jenis Tanah Pulau Madura .............................. 13 

Gambar 4.  Peta Fisiografi atau Bentuk Wilayah Pulau 
Madura. .................................................................. 14 

Gambar 5.  Peta Geologi Pulau Madura. ..................................... 14 

Gambar 6.  Peta Curah Hujan (mm/tahun) Pulau Madura ......... 15 

Gambar 7.  Peta Penggunaan Lahan Pulau Madura .................... 16 

Gambar 8.  Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Pamekasan ..... 22 

Gambar 9.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Galis .............. 23 

Gambar 10.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Pademawu ...... 23 

Gambar 11.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Tlanakan ........ 24 

Gambar 12.  Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Sampang ........ 26 

Gambar 13.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Jrengik........... 27 

Gambar 14.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Sreseh ............ 27 

Gambar 15.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan 
Pangarengan ........................................................... 28 

Gambar 16.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Sampang ........ 28 

Gambar 17.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Camplong ....... 29 

Gambar 18.  Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Sumenep ........ 31 

Gambar 19.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Saronggi ......... 32 

Gambar 20.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Kalianget ........ 32 

Gambar 21.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Gapura dan 
Talango................................................................... 33 

Gambar 22.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Pragaan .......... 33 

Gambar 23.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Dungkek ........ 34 

Gambar 24.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Giligenteng ..... 34 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

x 
 

Gambar 25.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Raas .............. 35 

Gambar 26.  Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Bangkalan ...... 36 

Gambar 27.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Klampis.......... 37 

Gambar 28.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Sepuluh ......... 37 

Gambar 29.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Tanjung 
Bumi ...................................................................... 38 

Gambar 30.  Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Kwanyar......... 38 

Gambar 31.  Energi matahari sebagai sumber panas (V.M. 
SEDIVY. Global NEST Journal, Vol 11, No 1, pp 
41-48, 2009) ........................................................... 44 

Gambar 32.  Sebaran dan Tingkat Intensitas Sinar matahari 
diseluruh dunia (Vladimir M. Sedivy. 13th Asian 
Chloralkali Conference, Kuala Lumpur, 
26.6.2009. Salt? Sold Out! Review of Salt Supply 
Developments in Asia-Pacific Region.) ...................... 45 

Gambar 33.  Proses pengolahan air laut menjadi garam dan 
produk sampingannya (Sumber: Soerawidjaja, 
2002) ...................................................................... 47 

Gambar 34.  Proses Produksi Garam Rakyat (Sumber: 
Sudarsono, 2003).................................................... 49 

Gambar 35.  Tahapan Dasar Proses Evolusi Produksi Garam 
metode solar Evaporation ........................................ 59 

Gambar 36.  Produksi garam dengan cara penguapan 
menggunakan bahan bakar di Nong Khai (a) 
storage tank air asin, (b) tempat penguapan air 
asin, (c) garam yang diperoleh dari penguapan air 
asin (d) garam kering (Promkotra 2008 dan 
Sedivy 2009). .......................................................... 60 

Gambar 37.  Distilasi termal sederhana. (Fresh Water from the 
sun, by Daniel C. Dunham, (Washington, 
DC,August 1978) .................................................... 61 

Gambar 38.  Produksi Garam Metode Penguapan dengan 
sistem vakum di Jepang (OK Buros. 1990. The 
ABCs of Desalting) .................................................. 62 

Gambar 39.  Alat penguapan dengan cara rekompresi di Arab 
Saudi (OK Buros. 1990. The ABCs of Desalting) ....... 62 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

xi 
 

Gambar 40.  Industri reverse osmosis terbesar dunia di Yuma, 
USA, (OK Buros. 1990. The ABCs of Desalting) ......... 63 

Gambar 41.  Penambangan Garam dari Batuan Garam ................ 64 

Gambar 42.  Diagram Alir Proses Kubierschky untuk Produksi 
Brom dari Bittern .................................................... 87 

Gambar 43.  Skema Bentuk Kemitraan Usaha Garam Rakyat .... 162 

Gambar 44.  Faktor-faktor Penentu Tumbuhnya Wirausaha ....... 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

xii 
 

 

 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

1 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Profil Garam Nasional 
Negara Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri 

dari pulau-pulau kecil dan besar serta dikelilingi oleh laut. Wilayah 
kedaulatan dan yuridiksi Indonesia membentang luas di cakrawala 
katulistiwa dari 940  sampai 1410BT dan 60 LU sampai 110 LS, dan 
merupakan negara kepulauan. Kepulauan Indonesia terdiri dari 
17.508 pulau besar dan kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km 
terpanjang ke-dua di dunia, serta luas laut 5,8 juta km2. Sehingga 
tidak heran apabila negara Indonesia mempunyai kekayaan yang 
sangat besar dari potensi sumber daya alam perikanan dan 
kelautan. 

Indonesia memiliki sumberdaya laut yang besar, baik 
ditinjau dari kuantitas maupun keragamannya. Sumberdaya laut 
tersebut bila ditinjau dari kuantitas sangat besar. Adapun 
keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 
8.500 jenis ikan pada perairan, 1.800 jenis rumput laut dan  
20.000 jenis moluska. Salah satu potensi kekayaan Indonesia 
adalah produksi garam. Dengan kondisi iklim tropis dimana 
penyinaran penuh sepanjang hari, wilayah pantai Indonesia cocok 
untuk pengembangan usaha garam. 

 
Gambar 1a. Potensi Sembilan Sentra Lokasi Garam Rakyat 
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Gambar 1b. Potensi Tiga Puluh Satu Lokasi Penyangga 

Garam Rakyat 

Garam merupakan komoditi strategis yang tidak kalah 
pentingnya dengan kebutuhan pokok lainnya, hal ini disebabkan 
karena garam merupakan bahan baku industri dan bahan pangan 
bagi masyarakat Indonesia. Sebagian besar garam yang diproduksi 
di Indonesia di butuhkan untuk industri CAP (Industri Clor, Alkali 
Plan/CAP), rumah tangga dan industri pangan, farmasi dan 
perminyakan. Kebutuhan garam nasional sepanjang periode 2006-
2008 terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan Garam Nasional Periode 2004-2008 

NO URAIAN KEBUTUHAN GARAM ( TON ) 
2006 2007 2008 

I. Industri CAP  1,550,000   1,550,000  1,550,000  
II. Garam Rumah Tangga     660,000      660,000      660,000  
III. Industri Aneka Pangan 

/ Pembersih 
     

  1.     Industri Pakan 
Ternak 

      88,600        93,000        97,700  
  2.     Industri Mie 

Instant 
      44,800        48,400        52,200  

  3.     Industri Mie Basah       11,200        12,500        13,000  
  4.     Industri Margarine         5,000          5,300          5,700  
  5.     Industri Kecap & 

Saos 
        3,800          3,500          3,800  

  6.     Industri Biskuit       21,700        23,200        24,800  
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NO URAIAN KEBUTUHAN GARAM ( TON ) 
2006 2007 2008 

  7.     Snack Food            850             900             970  
  8.     Industri Es Batu     196,000       15,000      237,100  
  9.     Industri Es Krim            250             300             290  
  10.  Industri Kulit         7,900          8,700          9,500  
  11.  Industri 

Pengasinan Ikan 
    146,000      146,000      146,000  

IV. Pengeboran Minyak     125,000      125,000      125,000  
V. Lain – Lain  ( farmasi)       50,000        50,000        50,000  
Sumber: Profil Garam Rakyat (2009) 

Untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang besar 
maka dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Produksi 
garam nasional diusahakan di tambak rakyat maupun perusahaan 
swasta maupun PT. Garam. Luas lahan dan produksi garam 
nasional pada Tahun 2009 terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Luas Lahan dan Produksi Garam Nasional Tahun 2009 

NO LOKASI LAHAN (Ha) PRODUKSI 
(Ton) POTENSI PRODUKTIF 

1 JAWA TIMUR 17300 12279 804,000 
  PT. Garam 7391 5190   
  Sampang  4849 4246   
  Pamekasan 1414 975   
  Sumenep 2767 1214   
  Gresik 488 328   
  Pasuruan  157 145   
  Sidoarjo 234 181   
2 JAWA 

TENGAH 
3249 2890 155,000 

  Pati  1177 977   
  Rembang  1097 897   
  Brebes 84 84   
  Jepara 625 767   
  Demak 266 165   
3 JAWA BARAT 1746 1411 112,000 
  Cirebon 1106 926   
  Indramayu 590 465   
  Kerawang 50 20   
4 NTB 1574 1034 56,000 
  Bima  732 714   
  Lombok Timur  189 142   
  Sumbawa  653 178   
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NO LOKASI LAHAN (Ha) PRODUKSI 
(Ton) POTENSI PRODUKTIF 

5 NTT 9078 950 60,000 
  Kupang  4130 491   
  Nagekeo 4108 250   
  Ende  500 81   
  Manggarai 140 53   
   200 75   
6 SULSEL 1264 1025 60,000 
  Jeneponto 534 434   
  Pangkep 503 383   
  Takalar 152 133   
  Maros 75 75   
7 SULTENG 320 300 18,000 
  Palu 20 20   
  Donggala  300 280   
8 BALI  100 100 300 
9 ACEH 100 100 300 
TOTAL 34.731 20.089 1.265.600 
Sumber: KKP RI (2010) 

Dari Tabel 2. terlihat bahwa Jawa Timur merupakan 
penghasil garam utama dengan sentra garam berada di Pulau 
Madura yaitu Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep. 
Dilihat dari luas lahan, luas tambak garam di Jawa Timur 
mencapai 48,9% luas tambak garam nasional. Sentra garam 
lainnya terdapat di Propinsi NTT (26,1%), Jawa Tengah (9,35%), 
Jawa Barat (5%), NTB (4,5%) dan Sulawesi Selatan (3,6%). 
Sedangkan dilihat dari tingkat produksinya pada tahun 2009, 
sumbangan Jawa Timur terhadap produksi nasional mencapai 804 
ribu ton (63,53%). Produksi garam Jawa Tengah mencapai 155 ribu 
ton (12,25%), Jawa Barat (8,8%). 

Sedangkan untuk memenuhi kekurangan dipenuhi dari 
garam impor. Garam impor terutama dibutuhkan untuk industri 
CAP, farmasi, perminyakan dll. Garam impor diminati industri 
terutama terkait faktor mutu dan harga yang bersaing. Tabel 3 
menjelaskan kebutuhan garam impor sepanjang periode 2006-
2008. 

Tabel 3.Impor Garam Nasional dan Peruntukannya 

No Tahun Konsumsi 
(Ton) 

CAP, Farmasi dll 
(Ton) 

1 2006 141,164 1,593,327 
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2 2007 191,173 1,650,311 
3 2008 88,500 1,542,293 

 Sumber : KKP RI (2010) 

Kebutuhan garam pada tahun mendatang baik untuk 
konsumsi rumah tangga, Industri CAP maupun Non CAP akan 
meningkat sepanjang tahun. Untuk memenuhinya di butuhkan 
peningkatan produksi garam nasional dan berusaha menekan 
impor garam.  

Masalah utama pengembangan garam rakyat adalah; 
teknologi produksi tradisional dan mutu garam masih rendah, 
produksi garam tergantung musim, pengelolaan lahan masih 
tradisional, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih rendah 
sehingga meningkatkan biaya produksi, harga garam rendah dan 
fluktuatif, produktivitas belum optimal. Untuk mengatasi hal 
tersebut berbagai program dan kebijakan telah dilakukan untuk 
peningkatan produktivitas dan mutu garam rakyat di antaranya; 
pengembangan industri garam rakyat diarahkan pada peningkatan 
kualitas dan produktivitas yang didukung proses pencucian dan 
pemurnian garam di sentra produksi, peninjauan dan perbaikan 
tata niaga impor garam, pembangunan saluran-saluran primer dan 
lahan penampungan air laut, pembukaan lahan-lahan yang tidak 
produktif dan lahan baru, pembangunan sarana dan prasarana 
jalan untuk distribusi garam, pembangunan lahan garam 
percontohan. Hal yang terlihat adalah peningkatan kualitas garam 
rakyat seperti terlihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Perkembangan Kualitas Garam Rakyat 2004-2008 
No Kwalitas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 K 1 15% 20% 25% 30% 46% 50% 
2 K 2 35% 40% 45% 50% 44% 42% 
3 K 3 50% 40% 30% 20% 10% 8% 

Sumber : KKP RI (2010) 

1.2. Sejarah Usaha Garam di Madura 
Sejarah proses pembuatan garam di Madura bermula dari 

kedatangan Pangeran Anggasuta sewaktu terjadi perang antara 
Kerajaan Klungkung Bali dengan Raja Sumenep pada awal abad 
XVI. Pada waktu tentara perang Kerajaan Klungkung Bali kalah 
perang melawan Pangeran Lor dan Pangeran Weta (Raja Sumenep) 
dan semua perahu tentara Bali dihancurkan, datanglah Pangeran 
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Anggasuta yang berjasa karena menyelamatkan para tentara Bali 
yang sudah terdesak. Pangeran Anggasuta siap memberi jaminan 
kepada Pangeran Sumenep bahwa para tentara Bali yang sudah 
kalah akan menjadi tanggungan dirinya. Sehingga sampai saat ini 
sisa tentara perang bisa hidup damai bersama penduduk asli. 

Setelah Pangeran Anggasuta menetap di Pinggir Papas Desa 
Kebun Dadap Kecamatan Saronggi, beliau mengajarkan kepada 
para masyarakat untuk bertani garam. Sampai sekarang di Desa 
Pinggir Papas mudah kita jumpai para keturunan murid Pangeran 
Anggasuta yang masih bertani garam dan bahkan menjadikannya 
sebagai mata pencaharian utama keluarga. Untuk mengenang jasa 
Pangeran Anggasuta selaku perintis pembuatan garam di Sumenep, 
maka masyarakat Desa Pinggir Papas mengadakan nadar atau niat 
untuk melakukan ritual tiap tahun yang sampai sekarang dikenal 
dengan Nyadar. Penemuan teknologi pembuatan garam kemudian 
berkembang menjadi pengelolaan garam rakyat tidak hanya di 
Kabupaten Sumenep tetapi berkembang ke Kabupaten Sampang 
dan Pamekasan.  

Teknik pengelolaan garam rakyat dilakukan secara 
tradisional. Air laut adalah bahan baku utama untuk pembuatan 
garam, akan tetapi untuk menjadi garam membutuhkan proses 
yaitu dengan menyediakan lahan yang telah dipetak-petak yang 
biasa disebut minian yang ukurannya ± 15 x 25 m sebanyak 4 
sampai 5 petak yang nantinya digunakan untuk menampung dan 
menyaring air laut sehingga tinggal padatan saja berupa kristal-
kristal garam. Untuk mengeraskan petak-petak garam, petambak 
menggunakan alat gilis (Sumenep) atau glidik (Pamekasan). Setelah 
petak cukup keras kemudian dialiri air dari petak penguap 
pertama, kedua dan seterusnya. Interval aliran air antar petak 
berselang satu sampai dua hari sampai akhirnya ke petak 
kristalisasi. Pada petak ini terjadi proses penumpukan merata, 
menyusutnya air dan menebalnya kristal garam. Untuk 
mempercepat proses kristalisasi pada petak tersebut ditambah air 
laut yang tingkat salinitasnya tinggi. Garam dapat  dipanen setelah 
berumur 10-15 hari. Petambak garam di Madura biasanya 
menggunakan panyacca sebagai  pemisah lempengan garam yang 
menggumpal menjadi butiran, pangais untuk mengais garam dan 
pangempo’ untuk mengumpulkan garam menjadi tumpukan-
tumpukan kecil sebelum diangkut ke tempat penumpukan akhir. 

Pengelolaan garam pada masa kolonial belanda (1700-1870) 
disewakan kepada orang cina oleh raja-raja di Madura. Penduduk 
di sekitar lahan garam hanya berperan sebagai tenaga kerja rodi. 
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Pengelolaannya berubah di zaman pendudukan Inggris (1811-
1816), di mana pengelolaan garam dilakukan secara terpusat oleh 
pemerintah. Para agen hanya berperan sebagai pelaksana dan 
penduduk sekitar sebagai pekerja dengan upah rendah. Setelah 
pemerintahan Raffles berakhir, pengelolaan garam diambil alih 
Pemerintah Hindia Belanda secara tersentralisasi oleh Departemen 
Van Onderwijs Eiredensten Nijverheid di bawah kekuasaan 
Residen. 

Sewaktu Pemerintah Hindia Belanda di bawah 
kepemimpinan Van Den Bosch menerapkan sistem tanam paksa 
(Cultuur stelsel), petambak garam Madura terkena dampaknya 
dengan diterapkannya pajak garam. Periode Politik Etis (1870-
1940) pengelolaan garam dimonopoli perusahaan Belanda dan 
menetapkan kebijakan membebaskan para produsen garam 
memakai tenaga kerja tradisional sehingga cukup tenaga kerja 
selama semusim. Dampaknya cukup positif bagi pengusaha 
pribumi, ditandai kembalinya 66 petambak garam madura dari 
Pulau Jawa ke kampung halaman yaitu Desa Bunder dan Candi 
Kabupaten Pamekasan. Kelebihan produksi dan sulitnya 
pengangkutan dan pengapalan garam pada tahun 1870 
menyebabkan produksi garam madura di Kabupaten Pamekasan 
(Bunder, Capak, Mangunan, Lembung dan Candi) dan Kabupaten 
Sampang (Ragung, Pangarengan dan Margalela) dihentikan. 
Produksi garam hanya dilakukan di Kabupaten Sumenep. 
Kebijakan ini mengakibatkan banyak petambak garam kehilangan 
pekerjaan. Lahan garam diubah menjadi tambak ikan dan hal ini 
memerlukan penyesuaian teknologi dan penambahan modal yang 
memberatkan petambak.  

Penghentian produksi garam di dua kabupaten tersebut 
berdampak pada kekurangan garam pada tahun 1877. Oleh karena 
itu pada tahun 1881 Pemerintah Belanda membuka kembali ladang 
garam di Sampang dan Pamekasan. Pemerintah kolonial terus 
memperkuat posisi industri garam dengan memantapkan monopoli 
dan meningkatkan kualitas garam dengan perbaikan teknologi dan 
manajemen pengelolaan. Pada tahun 1908 pengelolaan garam 
dipindahkan dari residen kepada departemen perusahaan negara. 
Pada periode ini diperkenalkan teknik baru pembuatan garam 
briket dan mendirikan pabrik garam briket di Kalianget, Krampon 
dan Mangunan. Untuk mencegah terjadinya kembali over produksi 
garam, Belanda memperketat proses pengawasan dan mengatur 
distribusi yang dilakukan oleh Dinas Zoutregie (1915). Setahun 
kemudian pembinaan dan pengawasan pada Dinas Zoutregie 
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berubah dari gudang-gundang ke lahan-lahan pembuatan garam.  
Organisasi pembuatan dan pengelolaan garam tidak mengalami 
perubahan berarti sampai  menjelang kemerdekaan tahun 1945. 

Nasionalisasi pengelolaan garam dilakukan pada periode 
kemerdekaan (1945-1961) dengan berubahnya jawatan Regie 
Tjandu dan garam dari badan usaha milik Pemerintah Belanda 
menjadi milik negara Republik Indonesia. Sepanjang tahun 1945-
1949 merupakan masa-masa sulit untuk mengembangkan 
produksi dan penjualan karena masuknya kembali Pemerintah 
Belanda. Untuk itu pemerintah mengalihkan penjualan garam ke 
beberapa kota yang masih aman dan dalam kendali Pemerintah 
Indonesia. 

Setelah Indonesia kembali ke NKRI dari RIS pada tanggal 19 
Mei 1950 pengusahaan garam nasional ditangani Pemerintah NKRI. 
Selanjutnya pada tanggal 26 september 1952 jawatan Regie Garam 
diganti menjadi Perusahaan Garam dan Soda Negeri ( PGSN) sesuai 
UU No. 14 tahun 1952. PGSN kemudian diserahterimakan dari 
Departemen Keuangan kepada Departemen Perindustrian pada 
tanggal 1 Januari 1959. PGSN kemudian dipisah menjadi 
Perusahaan Negara Garam (PN Garam) dan Perusahan Negara Soda 
(PN Soda) pada tahun 1961. Usaha PN Garam mencakup; usaha 
pembuatan garam dan hasil sampingan, jasa dalam pembangunan 
proyek industri garam dan hasil sampingan dan kegiatan lain yang 
sesuai dengan bisnis inti perusahaan. 

Karena kondisi usaha PN Garam yang tidak sehat pada 
tahun 1972 pemerintah melakukan pembenahan manajemen 
direksi  dengan program-program; (1) peningkatan efektivitas dan 
produktivitas PN Garam, (2) Iodisasi garam, (3) Pembinaan garam 
rakyat melalui subproyek BIPIK Garam Rakyat dengan PN Garam 
sebagai pembimbing teknologi (4) stabilisator pengadaan dan harga. 
Untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas garam 
nasional, pada tahun 5 Desember 1981 pemerintah melakukan 
modernisasi usaha penggaraman dengan terbitnya kebijakan 
mengubah status PN Garam menjadi Perum Garam. Tugas pokok 
Perum Garam adalah penyediaan stok dan stabilisasi harga garam, 
melaksanakan pembinaan, pembelian garam rakyat dan memenuhi 
kualitas garam konsumsi dengan purifikasi dan fortifikasi. 
Kebijakan pembelian garam rakyat bertujuan meningkatkan taraf 
hidup petani garam, mendorong petani meningkatkan kualitas dan 
kuantitas produksi serta membantu pemasaran garam rakyat. 
Untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas selaku badan 
usaha milik negara maka Perum Garam berubah status menjadi 
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PT. Garam (Persero) pada 11 Februari. Saat ini telah banyak 
perusahaan swasta yang menekuni usaha garam di Madura yaitu 
PT. Garindo Sejahtera, PT. Budiono Bangun Persada, PT. Sumatera 
Palm Raya, PT. Susanti Mega Surabaya dan PT. Ellitstar. 
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BAB II. POTENSI PENGEMBANGAN GARAM 
RAKYAT DI MADURA 

2.1. Letak Geografi, Klimatologi dan Topografi 
Secara administratif Pulau Madura yang dulunya tergabung 

dalam sebuah ex Karesidenan Madura dengan ibu kota Pamekasan 
merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur. Ex 
Karesidenan Madura ini secara administratif dibagi 4 kabupaten 
yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. 
Madura juga mempunyai kepulauan sebanyak 77 pulau yang 
semuanya terletak di Kabupaten Sumenep dan hanya satu di 
Kabupaten Sampang.  

Tabel 5. Posisi Geografis Kabupaten Sumenep, Sampang dan 
Pamekasan 
Keterangan Sampang Pamekasan Sumenep Bangkalan 
Letak 1130 08’- 

113039’ BT 
60 05’ - 
7013’ LS 

113°19-
113°58 BT 
6°51–7°31 LS 

113°032’-
116°16’BT 
4°55'- 7°24' LS 

112o4 0 ’ 6 ” –  
113 0 08’04 
BT 
6051’39’ – 
7011’39’’ LS 

Kecamatan 12 13 27 18 
Kelurahan 6 11 4 38 
Desa 180 178 328 243 
Luas 
wilayah 

1.233,3 
Km2 

732,85 Km2 2.093.457.573 
Km2 

1.260,14 
km2 

Penduduk 794.914 
(2005) 

795.801(2007) 1.003.035(2005) 973.681 
(2009) 

Kepadatan 
(/km2) 

645 1004 478,8 772 

Sumber : badan Pusat Statistik 

Luas Pulau Madura 4.887 km2, panjangnya kurang lebih 190 
km dan jarak yang terlebar 40 km. Pantai utara merupakan suatu 
garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatannya di bagian timur 
mempunyai dua teluk yang besar terlindung oleh pulau-pulau, 
gundukan pasir dan batu-batu karang.  

Batas-batas administrasi Pulau Madura adalah:  

Batas sebelah utara :  Laut Jawa  
Batas sebelah selatan :  Selat Madura  
Batas sebelah timur :  Laut Jawa  
Batas sebelah barat :  Selat Madura  
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Topografi Pulau Madura relatif datar di bagian selatan dan 
semakin ke wilayah utara meningkat elevasi ketinggiannya. Wilayah 
tengah dan utara Pulau Madura merupakan dataran tinggi tanpa 
gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Kondisi lereng di 
Madura sebagian besar dengan kondisi kemiringan lereng <3% 
mencapai  seluas 256,146.1 ha (56,1%), lereng 3-5% mencapai 
63,062.5 ha  (13,8%), lereng 5-8% mencapai 52,225.3 ha (11,4%), 
lereng 8-16% mencapai 57,772.8 ha (12,7%) dan 16-25% mencapai 
18,088.5 ha (4%), lereng 25-30% mencapai 3,761.6 ha (0,8%) dan 
lereng >30% mencapai 5.565,4 ha (1,2%). 

Gambar 2. Peta Lereng Pulau Madura 
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Gambar 3. Peta Jenis Tanah Pulau Madura 

Kondisi tanah di Madura di dominasi dengan jenis tanah 
Mediteran Rosik mencapai 172.712,7 ha (37,4%), Kompleks 
Mediteran, Grumosol, Regosol dan Litosol mencapai 145.080,8 ha 
(31,4%), Gleisol Hidrik mencapai 33.645,1 ha (7,3%), Grumosol 
Pelik mencapai 33.948,4 ha (7,3%), Podsolik Gleik mencapai 
25.932,1 ha (5,6%), Kambisol Gleik mencapai 24.964,5 ha (5,4 %), 
Litosol25.932,1 ha (5,6%) dan Regosol6.296,5 ha (1,4%). 

Kondisi bentuk wilayah atau fisiografi yang merupakan 
kenampakan permukaan terbentuk akibat proses geomorfologis. 
Kondisi bentuk wilayah Pulau Madura secara umum sebagian 
besar berupa bukit lipatan yang mencapai  352.978,8 ha (76,4%), 
dataran mencapai 104.765,3 ha (22,7%) dan sebagian kecil bukit 
angkatan yang mencapai 4.520 ha (1%) yang terdapat diantara 
perbatasan Kabupaten Sampang dan Pamekasan.  
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Gambar 4. Peta Fisiografi atau Bentuk Wilayah Pulau Madura. 

Kondisi geologi atau batuan wilayah Madura sebagain besar 
berupa batuan endapan yang mencapai 145.080,8 ha (31,4%), 
batuan kapur 123.778,1 ha (26,8%), aluvium (endapan, pasir, debu 
dan liat) 103.136,8 ha (22,3 %), batu pasir48.934,6 ha (10.6%), tuf 
volkan intermedier sampai basis21.649.7 ha (4.7 %),  batu kapur 
dan batu pasir19.046,6 ha (4,1%), dan campuran batuan endapan, 
tuf dan batuan volkan 637,4 ha (0,1%). 

 
Gambar 5. Peta Geologi Pulau Madura. 
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Gambar 6. Peta Curah Hujan (mm/tahun) Pulau Madura 

Iklim di daerah ini adalah tropis dengan suhu rata-rata 
26,90C. Musim kemarau kering rata-rata 2-4 bulan atau pada 
musim kemarau panjang 4-5 bulan. Suhu udara maksimum rata-
rata 30,50C.  Kelembaban rata-rata 79%. Curah hujan minimal di 
madura 846,18 mm/tahun dan tertinggi 2079,31 mm/tahun. Rata-
rata curah hujan tahunan 1346,89 mm/tahun, dengan jumlah hari 
hujan sekitar 88 hari per tahun. Wilayah dengan curah hujan 
1200-1400 mm/tahun 31,5%, wilayah dengan curah hujan 1400-
1600 mm/tahun 23,4%, wilayah dengan curah hujan 1600 – 1900 
mm/tahun 18% dan wilayah dengan curah hujan 1100 – 1200 
mm/tahun 17%. 
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Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Pulau Madura 

Penggunaan lahan di Madura sebagian besar adalah tanah 
terbuka mencapai 232,415.3 ha (50,9%), tegalan mencapai 
92,552.1 ha (20,27%), Sawah mencapai 74,237.2 ha (16,2%). 
Permukiman dan gedung mencapai 34,647.0 ha (7,6%), hutan 
8,882.0 ha (1,9%), tambak 8,199.7 ha (1,8%), Mangrove 4,994.4 ha 
(1,09%). 

2.2. Perekonomian Wilayah 
2.2.1. Perekonomian Kabupaten Sampang 

Tiga sektor ekonomi utama Kabupaten Sampang adalah 
sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan 
sektor-sektor jasa. Sektor pertanian merupakan roda utama yang 
menggerakkan perekonomian daerah ini. Subsektor pertanian yang 
dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan, tanaman 
perkebunan, peternakan dan perikanan.  

Bidang usaha pertanian tanaman pangan potensial 
mengembangkan beberapa komoditi andalan di antaranya padi 
sawah dan ladang, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Pola sebaran 
daerah produksinya sebagai berikut; produksi padi sawah 
terkonsentrasi di tiga Kecamatan yaitu Jrengik, Sampang, dan 
Torjun. Komoditi padi ladang banyak dihasilkan di Kecamatan 
Omben dan Kedungdung. Tanaman jagung banyak terdapat di 
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Kecamatan Ketapang dan Sokobanah. Ubi kayu paling banyak 
berada di Kecamatan Omben dan Banyuates. Sentra produksi 
kedelai ada di Kecamatan Karang Penang. Tanaman sayur-sayuran 
yang potensial menjadi komoditi unggulan adalah cabe dan bawang 
merah. Sedangkan jambu air berpeluang menjadi komoditi buah 
unggulan.  

Bidang usaha perkebunan, tanaman tembakau merupakan 
sumber penghasilan utama masyarakat Sampang, meskipun 
belakangan ini mengalami penurunan luas lahan dan 
produktivitas. Ada tiga kecamatan yang dominan menghasilkan 
tembakau yaitu Ketapang, Camplong, dan Karang Penang. Di tiga 
kecamatan ini potensial dikembangkan menjadi klaster perkebunan 
tembakau. Komoditi lain di bidang perkebunan adalah jambu 
mente. Produksi jambu mente terkonsentrasi di tiga kecamatan 
yaitu Sokobanah, Ketapang, dan Banyuates.  

Bidang usaha peternakan, hewan ternak yang banyak 
dibudidayakan adalah sapi, kambing, domba, itik, ayam buras, 
ayam ras, dan ayam broiler. Populasi ternak sapi banyak terdapat 
di Kecamatan Ketapang, Sokobanah, dan Sampang. Ternak 
kambing banyak dikembangkan di Kecamatan Sampang dan 
Sokobanah. Peternakan unggas jenis ayam buras banyak terdapat 
di Kecamatan Banyuates dan Ketapang, ternak ayam pedaging 
terpusat di Kecamatan Banyuates, dan itik banyak terdapat di 
Kecamatan Camplong dan Sampang.  

Di sektor perdagangan, komoditas andalan ekspor adalah 
batik tulis, kulit sapi dan udang. Data Hasil Sensus Ekonomi 2006 
(SE 2006) mencatat bahwa sektor perdagangan dan penyediaan 
makanan dan minuman cukup dominan dalam kegiatan 
perekonomian Kabupaten Sampang. 

2.2.2. Perekonomian Kabupaten Pamekasan 
Dua sektor ekonomi utama Kabupaten Pamekasan adalah 

sektor pertanian dan sektor-sektor jasa. Kegiatan ekonomi dominan 
di Kabupaten Pamekasan masih bertumpu pada sektor pertanian 
dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai lebih dari 60 persen. 
Subsektor tanaman pangan merupakan penyumbang terbesarnya, 
disusul subsektor tanaman perkebunan.  

Kondisi alam rata-rata Pulau Madura yang tanahnya gersang 
dan tidak kedap air menyebabkan usaha pertanian di daerah ini 
masih banyak bergantung pada air hujan. Karena itu sebagian 
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lahan pertanian di daerah ini merupakan areal tadah hujan dan 
hanya sebagian kecil berupa areal sawah teknis.  

Komoditas tanaman bahan pangan yang banyak 
dikembangkan di antaranya padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, 
dan kacang hijau. Produksi padi banyak terdapat di Kecamatan 
Proppo, Pademawu, dan Pegantenan. Komoditi jagung 
terkonsentrasi di Kecamatan Batumarmar dan Pasean. Sentra 
tanaman ubi kayu ada di Kecamatan Palengaan. Kacang tanah 
banyak dihasilkan di Kecamatan Palengaan dan Batumarmar. Dan 
sentra produksi kacang hijau terdapat di Kecamatan Larangan. 
Sehingga pola klaster tanaman bahan pangan dapat dikembangkan 
di daerah-daerah tersebut.  

Komoditas sayur-sayuran yang potensial menjadi unggulan 
antara lain tomat, kacang panjang, bawang merah, cabe besar, dan 
cabe rawit. Produksi tomat terkonsentrasi di Kecamatan Galis dan 
Pegantenan. Komoditi kacang panjang banyak terdapat di 
Kecamatan Pegantenan dan Palengaan. Produksi bawang merah 
terbanyak di Kecamatan Batumarmar dan Waru. Sentra produksi 
cabe besar berada di Kecamatan Tlanakan, sedangkan produksi 
cabe rawit banyak dihasilkan di Kecamatan Batumarmar dan 
Proppo. Klaster sayur-sayuran dapat dikembangkan di kecamatan-
kecamatan tersebut.  

Komoditas buah-buahan yang banyak dikembangkan di 
antaranya mangga, rambutan, pisang, jambu biji, dan pepaya. 
Produksi mangga terkonsentrasi di dua kecamatan yaitu 
Pademawu dan Tlanakan. Sentra buah rambutan di Kecamatan 
Kadur, dan sentra produksi jambu biji di Kecamatan Palengaan. 
Pisang banyak terdapat di Kecamatan Kadur dan Pademawu. Dan 
produksi pepaya terbanyak di Kecamatan Tlanakan dan 
Pamekasan. Klaster buah-buahan dapat dibentuk di daerah-daerah 
tersebut.  

Cuaca kering dan curah hujan rendah menjadikan pulau 
garam ini lebih cocok untuk perkebunan tembakau. Sampai ada 
yang menyebut bahwa perekonomian Pamekasan merupakan 
ekonomi berbasis tembakau. Memang usahatani tembakau ini 
menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang. Tembakau 
Madura menjadi primadona karena kualitasnya terbaik. Produksi 
tembakau Madura digunakan oleh hampir semua pabrik rokok di 
Indonesia.  
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2.2.3. Perekonomian Kabupaten Sumenep 
Dua sektor ekonomi utama Kabupaten Sumenep adalah 

sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sektor pertanian bisa 
dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian daerah ini. 
Bidang usaha sektor pertanian yang menjadi andalan adalah 
pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Kegiatan 
niaga dan badan usaha terpusat di Kecamatan Sumenep.  

Komoditi pertanian tanaman pangan yang potensial menjadi 
unggulan adalah padi sawah, padi gogo, jagung, kacang hijau, dan 
ketela pohon. Sentra produksi padi sawah ada di Kecamatan 
Arjasa, sedangkan sentra padi gogo di Kecamatan Pasongsongan. 
Tanaman jagung banyak terdapat di Kecamatan Guluk-Guluk dan 
Batuputih. Produksi kacang hijau terkonsentrasi di tiga kecamatan 
yaitu Arjasa, Bluto, dan Saronggi. Tanaman ketela pohon banyak 
dihasilkan di tiga kecamatan yaitu Saronggi, Sapeken, dan Lenteng. 
Di kecamatan yang menjadi daerah konsentrasi produksi tersebut 
dapat dibentuk klaster tanaman pangan terkait.  

Produksi tanaman perkebunan yang menjadi komoditi 
unggulan daerah adalah perkebunan tembakau. Pengembangan 
klaster perkebunan tembakau dapat dilakukan di daerah 
kecamatan yang menjadi sentra produksi tembakau yaitu 
Kecamatan Guluk-Guluk, Pasongsongan, dan Ganding. 

2.3. Potensi Perikanan di Sampang, Pamekasan 
dan Sumenep, Bangkalan 

Produk perikanan di tiga wilayah kabupaten berasal dari 
perikanan tangkap dan budidaya tambak. Dilihat dari nilai 
produksinya produk perikanan andalan Kabupaten Sampang 
adalah udang putih (banana prawn), layang (seads), teri, bawal 
putih dan kerapu. Sedangkan produk perikanan utama Kabupaten 
Pamekasan yaitu Cakalang (skipjack tuna), teri, tongkol, ikan 
layang dan bawal hitam. Usaha perikanan Sumenep diusahakan 
sepanjang pantai selatan dan utara serta wilayah kepulauan. 
Dengan wilayah laut yang luas produk perikanan yang dikelola 
beragam dan bernilai ekonomis tinggi. Produk perikanan utama 
Sumenep meliputi cumi-cumi, udang windu, tongkol, kakap, 
cakalang,layang, kepiting, tengiri, kerapu  
(grouppers), teri dan ikan merah (red snappers). Nilai produksi 
perikanan perkuartal tahun 2008 terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai Produksi Perikanan Perkuartal 
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Kabupaten Kuartal I Kuartal II Kuartal III Kuartal IV Total 
(Milyar Rp) 

Sampang 26.127,679 30.762,213 31.017,493 49.007,566 136.914,950 
Pamekasan 31.790,351 20.468,133 20.886,854 55.229,311 128.374,650 
Sumenep 113.706,235 112.642,977 127.879,083 110.966,955 465.195,250 

Sumber. Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim (2009) 

Nelayan dan pembudidaya ikan di tiga kabupaten tersebut 
mencakup nelayan laut, nelayan andon, nelayan perairan umum, 
petambak, budidaya kolam, nelayan budidaya laut (KJA/Keramba 
Jaring Apung). Nelayan dan pembudidaya ikan Pulau Madura 
tersebar di sepanjang pesisir selatan, pesisir utara dan wilayah 
kepulauan. Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan di ketiga 
kabupaten terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan 

Kabupaten Nelayan 
Laut 

Nelayan 
Andon 

Nelayan 
Perairan 
Umum 

KJA Kolam Tambak 

Sampang 26.922 245 42 - 161 3.143 
Pamekasan 14.476 - 92 131 42 846 
Sumenep 41.523 1.153 49 5.648 65 471 
Sumber. Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim (2009) 

Dilihat dari besarnya usaha (luas tambak), jumlah rumah 
tangga perikanan/RTP tambak digolongkan dalam skala kecil, 
menengah dan besar. Sebagian besar RTP tambak ikan di 
Kabupaten Sampang mengelola tambak skala sedang yaitu pada 
luas 2-5 ha. Sedangkan RTP tambak di Kabupaten Sumenep dan 
Pamekasan mengelola usaha tambak ikan berskala kecil yaitu 
dengan luas tambak kurang dari dua hektar seperti terlihat pada 
Tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Jumlah RTP Tambak Ikan Menurut Kategori Usaha 
Kabupaten Besar Usaha 

<2 Ha 2-5 Ha 5-10 Ha >10 
Sampang - 2.095 - - 
Pamekasan 148 22 - - 
Sumenep 284 21 16 - 

           Sumber. Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim (2009) 

Kepemilikan armada perikanan menandakan akses nelayan 
terhadap teknologi penangkapan dan kuatnya permodalan. Hal ini 
tentu membantu dalam meningkatkan produksi hasil tangkapan. 
Dilihat dari kepemilikan armada perikanan, rumah tangga 
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perikanan/RTP dalam berusaha terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 
tanpa perahu, menggunakan perahu non motor (jukung & perahu 
papan), motor tempel dan kapal motor. Dilihat dari kepemilikan 
terhadap armada perikanan, nelayan sumenep lebih melek 
terhadap teknologi penangkapan. Tabel berikut menggambarkan 
jumlah RTP berdasarkan kepemilikan armada di Kabupaten 
Sampang, Pamekasan dan Sumenep pada tahun 2008. 

Tabel 9. Jumlah RTP Perikanan Laut Menurut Kepemilikan Armada 
Perikanan 

Kabupaten Tanpa 
Perahu 

Perahu 
nonmotor 

Motor 
Tempel 

Kapal 
Motor 

Sampang - 376 2.474 283 
Pamekasan 185 - 1.963 76 
Sumenep - 1.741 3.046 3.918 
Sumber. Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim (2009) 

2.4. Potensi Tambak Garam 
Luas areal tambak garam di kabupaten Pamekasan 

mencapai 2.074,8 ha yang tersebar di tiga kecamatan yaitu 
Kecamatan Galis (1.293,3ha), Pademawu (745,2 ha), Kecamatan 
Tlanakan (15,6 ha), dan Larangan (20,5 ha). Persebaran sentra 
produksi garam di Kabupaten Pamekasan terlihat Pada Tabel 10. 

Tabel 10. Sentra Produksi Garam di Kabupaten Pamekasan 
No Kecamatan Desa Luas (ha) 

1 
 
 
 
 
 

Galis 
 
 
 
 
 

Bulay 1.293,3 
 
 
 
 
 

Galis 
Konang 
Lembung 
Pandan 
Polagan 

2 Larangan Montok 20,5 

3 
  
  
  
  
  
  
  

Pademawu 
  
  
  
  
  
  
  

Baddurih 
745,2 

 
 
 
 
 
 
 

Bunder 
Dasok 
Jarin 
Majungan 
Padelengan 
Pademawu 
Barat 
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No Kecamatan Desa Luas (ha) 
  
  

  
  

Pademawu 
Timur 

 
 

Pagagan 
Tanjung 

4 
  

Tlanakan 
  

Branta Pesisir 15,6 
 Tlesan 

   Total   2.074,8 
Sumber : Analisis data citra Satelit dan lapang 

Dari lahan tambak garam rakyat dapat diproduksi  garam 
sebanyak 97.757 ton pada tahun 2008. Tingkat produksi tersebut 
jauh meningkat dibanding tahun 2007 yang produksinya hanya 
sebesar 62.209 ton atau 88.870 ton (2006). Pada tahun 2009, 
produksi garam rakyat di Kabupaten Pamekasan diproyeksikan 
meningkat 102.201 ton. Hal ini disebabkan musim kemarau yang 
lebih panjang. 

 
Gambar 8. Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Pamekasan 
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Gambar 9. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Galis 

 
Gambar 10. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Pademawu 
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Gambar 11. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Tlanakan 

Salah satu kendala garam rakyat adalah over produksi yang 
mengakibatkan harga garam rakyat jatuh. Untuk menampung 
produksi garam rakyat Asosiasi Petani Garam di Pamekasan 
(ASPEGAB) menandatangani nota kesepakatan dengan perusahaan 
garam tentang jatah/kuota pembelian garam rakyat oleh 
perusahaan garam.  Sedangkan harga pembelian mengacu pada 
Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 
07//DAGLU/PER/7/2008 tanggal 17 Juli 2008 dengan start harga 
garam.  Adapun nama perusahaan dan kuota penyerapan garam 
rakyat di Pamekasan terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Daya Serap Garam Rakyat oleh Perusahaan Garam 

NAMA PERUSAHAAN DAYA SERAP 
(TON/BULAN) 

START HARGA GARAM 
 

PT. Garam (persero) 1.000 K1.Rp. 290/Kg 
(Collecting Point) 

PT. Garindo Sejahtera 
Abadi 

1.000 K2.Rp. 280/Kg 
(Collecting Point) 

PT. Budiono  7.000 K2.Rp. 280/Kg 
(Collecting Point) 

PT. Sumatraco 1.500 K1.Rp. 290/Kg 
(Collecting Point) 

PT. Ellitstar 1.000 K1.Rp. 290/Kg 
(Collecting Point) 

Sumber: Disperindag Pamekasan (2009) 
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Sentra tambak garam rakyat di kabupaten Sampang tersebar 
di wilayah pesisir selatan yaitu kecamatan kota Camplong, Jrengik, 
Pangarengan, Sampang, Sreseh, danTorjun. Sedangkan di pesisir 
utara terdapat di Kecamatan Banyuates dalam luasan yang kecil. 
Total luas lahan garam rakyat di 7 kecamatan tersebut seluas 
4.751,1 ha. Di samping lahan garam rakyat terdapat lahan garam 
yang dikelola PT. Garam (Persero) seluas 1.149 ha. Dari luas lahan 
tersebut, dikelola pemilik 1201 orang, penyewa 7 orang dan 
penggarap (di luar musim panen) 12.738 orang. Kapasitas produksi 
garam rakyat di Kabupaten sampang 60 – 70 ton/ha/th/musim  (5 
bulan). 

Tabel 12. Lahan dan Kapasitas Produksi Garam Rakyat di Sampang 
No Kecamatan Desa Luas Lahan (ha) 

1 
 
 
 
 

Camplong 
 
 
 
 

Banjartalela 54,7 
 
 
 
 

Dharma Camplong 
Sejati 
Taddan 
Tambaan 

2 
 

Jrengek 
 

Asem Nunggal 409,9 
 Asem Raja 

3 
 
 
 
 
 

Pangarengan 
 
 
 
 
 

Apaan 1.905,6 
 
 
 
 
 

Gulbung 
Pacangga'an 
Pangarengan 
Panyerangan 
Ragung 

4 
 
 
 

Sampang 
 
 
 

Aeng Sareh 585,1 
 
 
 

Karang dalem 
Kelurahan Banyuanyar 
Kelurahan Polagan 

5 
 
 
 
 
 
 

Sreseh 
 
 
 
 
 
 

Disanah 
1.758,4 

 
 
 
 
 
 

Klobur 
Labuhan 
Marparan 
Plasah 
Sreseh 
Taman 

6 
 

Torjun 
 

Bringin Nonggal 37,5 
 Krampon 
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No Kecamatan Desa Luas Lahan (ha) 
 TOTAL 4.751,1 

Sumber : Analisis data citra Satelit dan lapang 

 
Gambar 12. Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Sampang 
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Gambar 13. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Jrengik 

 
Gambar 14. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Sreseh 
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Gambar 15. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Pangarengan 

 
Gambar 16. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Sampang 
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Gambar 17. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Camplong 

Kabupaten Sumenep memiliki lahan penggaraman seluas 
5.131,8 ha, ± 2.595 ha yang dimiliki oleh PT. Garam dan petani 
garam rakyat memiliki sisanya. Sentra penghasil garam terbesar di 
Kabupaten Sumenep terletak di Kecamatan Saronggi, Kota 
Sumenep, Kalianget, Gapura,Dungkek, Gapura, Talango, Pragaan, 
Dungkek, Gili Genting dan Raas.  

Tabel 13. Sentra Produksi Garam di Kabupaten Sumenep 

No Kecamatan Desa Luas 
Lahan(ha) 

1 
  
  

Saronggi 
  
  

Kebundadap 
Barat 

1.382,1 
 
 

Kebundadap 
Timur 
Nambakor 

2 
  
  
  
  
  

Kota Sumenep 
  
  
  
  
  

Gedungan 
143,5 

 
 
 
 
 

Gunggung 
Marengan Daya 
Paberasan 
Pabian 
Patean 
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No Kecamatan Desa Luas 
Lahan(ha) 

3 
  
  
  
  
  

Kalianget 
  
  
  
  
  

Kalianget Barat 
2.110,6 

 
 
 
 
 

Kalimook 
Karang Anyar 
Kertasada 
Marenganlaok 
Pinggirpapas 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gapura 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Andulang 

886,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baban 
Banjar Barat 
Banjar Timur 
Batidinding 
Beraji 
Gersik Putih 
Karangbudi 
Mandala 
Paloloan 
Poja 

5 Talango Talango 5,5 

6 
  
  
  
  

Pragaan 
  
  
  
  

Jaddung 
167,2 

 
 
 
 

Keduara Timur 
Pakambanlaok 
Sendang 
Sentol Laok 

7 
  
  

Dungkek 
  
  

Bungin Bungin 188,9 
 
 

Lapadaya 
Lapataman 

8 
  
  

Giligenteng 
  
  

Banbaru 181,5 
 
 

Banmaleng 
Lombang 

9 
  
  

Raas 
  
  

Alasmalang 66,2 
 
 

Brakas 
Karangnangka 

  Total 5.131,8 
Sumber : Analisis data citra Satelit dan lapang 
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Pada tahun 2009 produksi garam rakyat di Kabupaten 
Sumenep diproyeksikan menurun menjadi ± 96.000 ton. Hal ini 
disebabkan cuaca kurang baik. Masa produksi garam rakyat di 
Kabupaten Sumenep pada Tahun 2009 dimulai pada bulan Juli 
sampai dengan pertengahan bulan Nopember 2009. Antisipasi 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meredam 
gejolak harga garam rakyat dengan cara memfasilitasi penataan 
jalur distribusi antara pihak produsen yang dalam hal ini petani 
garam rakyat dengan pihak distributor dalam hal ini antara lain: 
PT. Garam (Persero), PT. Garindo Sejahtera, PT. Budiono Bangun 
Persada, PT. Sumatera Palm Raya dan PT. Susanti Mega Surabaya. 

 
Gambar 18. Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Sumenep 
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Gambar 19. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Saronggi 

 
Gambar 20. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Kalianget 
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Gambar 21. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Gapura 

dan Talango 

 
Gambar 22. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Pragaan 
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Gambar 23. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Dungkek 

 
Gambar 24. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Giligenteng 
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Gambar 25. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Raas 

Kabupaten Bangkalan memiliki lahan penggaraman yang 
paling sempit di bandingkan ketiga kabupaten lain yang ada di 
Pulau Madura. Hal ini jika diamati dari segi iklim Kabupaten 
Bangkalan mempunyai curah hujan lebih tinggi di bandingkan 
dengan kabupaten lainnya. Luas lahan penggaraman di Kabupaten 
Bangkalan 736,9 ha.  Kecamatan penghasil garam di Kabupaten 
Bangkalan terletak di Kecamatan Klampis, Sepuluh, Tanjung Bumi  
dan Kwanyar,.  

Tabel 14. Sentra Produksi Garam di Kabupaten Bangkalan 

No Kecamatan Desa Luas Lahan 
(ha) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klampis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bator 
363,3017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buluk Agung 
Klampis Barat 
Ko'ol 
Larangan 
Glintong 
Mrandung 
Muarah 
Tobadung 
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Tolbuk 
2 
 
 
 
 

Sepuluh 
 
 
 
 

Labuhan 
214,7844 

 
 
 
 

Lembung Paseser 
Maneron 
Prancak 
Sepuluh 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Tanjungbumi 
 
 
 
 
 
 
 

Aengtabar 
109,972 

 
 
 
 
 
 
 

Banyu Sangka 
Bumi Anyar 
Macajah 
Paseseh 
Tanjung Bumi 
Telaga Biru 
Tlangoh 

4 
 

Kwanyar 
 

Karanganyar 48,87512 
 Pasanggrahan 

   Total   736,9 
Sumber : Analisis data citra Satelit dan lapang 

 
Gambar 26. Lokasi Tambak Garam di Kabupaten Bangkalan 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

37 
 

 
Gambar 27. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Klampis 

 
Gambar 28. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Sepuluh 
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Gambar 29. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Tanjung Bumi 

 
Gambar 30. Lokasi Tambak Garam di Kecamatan Kwanyar 
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2.5. Usaha Memperbaiki Kualitas Garam Rakyat 
Meskipun tidak semua garam produksi lokal bermutu 

rendah tetapi fakta di lapangan memang menunjukkan adanya 
kelemahan vital mutu garam yang sering didapati pada garam 
rakyat antara lain rendahnya kandungan iodine yang tidak 
memenuhi standar seperti ditetapkan oleh Lembaga Standar 
Nasional Indonesia. Setidaknya ada 13 kriteria standar mutu yang 
harus dipenuhi oleh produsen garam. Di antaranya adalah 
penampakan bersih, berwarna putih, tidak berbau,  tingkat 
kelembaban rendah, dan tidak terkontaminasi dengan 
timbal/bahan logam lainnya. Kandungan NaCl untuk garam 
konsumsi manusia tidak boleh lebih rendah dari 97% untuk garam 
kelas satu, dan tidak kurang dari 94% untuk garam kelas dua. 
Tingkat kelembaban disyaratkan berkisar 0,5 % dan senyawa SO4 
tidak melebihi batas 2,0%. Kadar iodium berkisar 30-80 ppm.  
Secara rinci syarat garam konsumsi beryodium terlihat pada Tabel 
15. 

Tabel 15. Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium 
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1 
2 
3 
 
 
 4 

Kadar air (H2O) 
Jumlah klorida (Cl) 
Yodium dihitung sebagai 
kalium yodat 
(KIO3) 
Cemaran logam : 
Timbal (Pb) 
Tembaga (Cu) 
Raksa (Hg) 
Arsen (As) 

% (b/b) 
% (b/b) adbk 
 
 
mg/kg 
 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Maks 7 
Min 94,7 
 
 
Min 30 
 
Maks 10 
Maks 10 
Maks 0,1 
Maks 0,1 

 Sumber; Badan Standarisasi Nasional (SNI 01-3556-2000/Rev.9) 

Rendahnya kualitas garam rakyat produksi petambak garam 
menyebabkan produksi garam petambak akan sulit bersaing 
dengan garam impor dari Australia dan India yang notabene 
bermutu lebih baik. Belum lagi dari sudut pertimbangan harga. 
Kualitas garam rakyat harus ditingkatkan menyongsong era pasar 
bebas. Pemerintah melalui Kepmenperin No 77/1995 tentang 
pengolahan, pelabelan dan pengemasan garam beriodium berupaya 
meningkatkan kualitas garam rakyat sehingga memenuhi syarat 
SNI.  
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2.6. Tinjauan Usaha Garam Rakyat 
Soeharjo dan Patong (1973)mendefinisikan total pengeluaran 

sebagai jasa dari kerjasama faktor-faktor konsumsi lahan, 
manusia, uang dan pengelolaan. Sedangkan secara harfiah total 
pengeluaran dapat didefinisikan sebagai sisa dari pengurangan 
nilai biaya tidak langsung yang diperoleh dengan biaya yang 
dikeluarkan. Untuk mengukur keberhasilan usaha garam bisa 
dilakukan dengan melakukan analisis total pengeluaran usaha 
garam. Dengan melakukan analisis total pengeluaran usaha dapat 
diketahui gambaran keadaan usaha garam sekarang hingga dapat 
melakukan evaluasi dengan perencanaan kegiatan usaha garam 
pada masa yang akan datang. 

Total pengeluaran selain diukur dengan nilai mutlak dapat 
pula diukur nilai efisiensinya. Salah satu alat untuk mengukur 
efisiensi total pengeluaran tersebut yaitu biaya tidak langsung 
untuk setiap biaya yang dikeluarkan atau imbangan biaya tidak 
langsung dengan biaya atau revenue and cost ratio (analisis R/C 
rasio). Semakin tinggi nilai R/C rasio menunjukkan semakin besar 
biaya tidak langsung yang diperoleh dari setiap rupiah yang 
dikeluarkan. Sehingga dengan perolehan nilai R/C rasio yang 
semakin tinggi maka tingkat pengeluaran pun semakin baik. 

Soekartawi (2001) menyatakan bahwa ukuran yang sangat 
berguna untuk menilai penampilan usaha kecil adalah penghasilan 
bersih usaha. Penghasilan bersih usaha garam diperoleh dari total 
pengeluaran bersih usaha dikurangi bunga uang pinjaman. 
Selanjutnya dikatakan bahwa total pengeluaran bersih adalah 
selisih antara total penerimaan kotor dan pengeluaran kotor. 
Penerimaan kotor didefinisikan sebagai hasil produk agribisnis 
dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pengeluaran total 
didefinisikan sebagai masukan yang habis terpakai atau 
dikeluarkan di dalam konsumsi. Total pengeluaran yang diperoleh 
pada dasarnya merupakan jumlah antara biaya tidak langsung 
dengan seluruh biaya yang dikeluarkan secara tunai maupun yang 
diperhitungkan.  

Pada musim panen 2005 produksi garam rakyat di 
Kecamatan Galis mencapai 40.056 ton dengan luas lahan 500,7 ha 
atau dengan tingkat produktivitas 80 ton/ha/musim. Kualitas 
garam yang dihasilkan petani rata-rata memperoleh kualitas I (KI) 
60% dan Kualitas II 40%. Hasil analisis usaha garam rakyat terlihat 
pada tabel berikut. 
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Tabel 16.  Analisis Usaha Garam Rakyat per Hektar 

No Uraian Jumlah 

A Pengeluaran Usaha   
1 Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 

a. Saluran dan tanggul air 
      (6 org x 5 hari x Rp. 30.000) 
b. Meja garam 
      (4 org x 5 hari x Rp. 30.000) 
c. Kincir angin 
      (2 org x 2 buah x Rp. 500.000) 
d. Peralatan produksi lainnya 

 
 
Rp. 
 
Rp. 
 
Rp. 
Rp. 

 
 

 900.000 
 

 600.000 
 

  2.000.000  
  500.000 

2 Biaya tenaga kerja 
(2 org x 120 hari x Rp. 30.000) 

 
Rp. 

 
 7.200.000 

3 Biaya panen rata-rata 6 kali 
(8 x 4 x Rp. 125.000) 

 
Rp. 

 
4.000.000 

 Sub total (biaya di lahan)  Rp.  15.200.000 
4 Biaya angkut/imbal dari lahan ke pinggir 

jalan 
(80 ton x Rp. 25.000) 

 
Rp. 

 
2.000.000 

5 Biaya pengarungan sampai ke atas truk 
(80 ton x Rp. 10.000) 

 
Rp. 

 
800.000 

 Total Pengeluaran Usaha Rp.  18.000.000 
B Penerimaan   
 1. Garam K1 (60%) harga Rp 290.000,-

/ton 
48 ton x Rp 290.000,-/ton 

Rp 13.920.000 

 2. Garam K2 (40%) harga Rp 280.000,-
/ton 

       32 ton x Rp 280.000,-/ton 

Rp 8.960.000 

 Total Penerimaan Usaha  22.880.000 
C. Keuntungan Usaha ( B-A)  4.880.000 
 Rasio Penerimaan- Pengeluaran  1,27 
 Rasio Laba-Pengeluaran  0,27 

Dari tabel terlihat bahwa komponen biaya terbesar usaha 
garam rakyat adalah biaya tenaga kerja yaitu biaya tenaga kerja 
pengolahan (38,8%), biaya tenaga panen (22,22%) dan biaya tenaga 
angkut dari lahan ke pinggir jalan (11,11%). Biaya tenaga kerja 
pengolahan merupakan biaya yang diperhitungkan (non tunai) 
karena tenaga kerjanya berasal dari rumah tangga petani garam. 
Sedangkan tenaga angkut dan tenaga panen tergolong biaya tunai 
karena menggunakan tenaga kerja luar keluarga petani garam.  
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Total penerimaan petani garam per hektar mencapai 
Rp.22.880.000,-. Dengan total biaya per hektar mencapai 
Rp.18.000.000 keuntungan yang didapat petani garam mencapai 
Rp.4.880.000,-/ha. Hasil analisis usaha mencatat rasio penerimaan 
terhadap biaya sebesar 1,27 artinya setiap satu rupiah  yang 
dikeluarkan petani untuk usaha garam akan menghasilkan 
penerimaan sebesar 1,27 rupiah. Sedangkan rasio laba terhadap 
biaya sebesar 0,27 mengindikasikan setiap tambahan satu rupiah 
yang dikeluarkan petani garam akan menghasilkan keuntungan 
sebesar 0,27 rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan pada 
musim tersebut usaha garam rakyat menguntungkan. 
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BAB III. TEKNOLOGI PRODUKSI GARAM 
RAKYAT 

Garam merupakan padatan berwarna putih dan berasa asin. 
Spesifikasi kimia garam yaitu mempunyai molekul relatif=58,44 
g/mol; massa jenis=2,16 g/cm3; titik lebur=8010C; tidak 
higroskopik; kelarutan dalam air hampir tak bergantung 
temperatur (26,34 % pada 0oC, 28,12 % pada 100oC). Unsur utama 
pembentuk garam sehingga berasa asin adalah NaCl (natrium 
klorida) namun masih ada senyawa lain, walaupun kadarnya kecil 
tetapi kualitas garam dan digolongkan sebagai pengotor (impuritis). 
Senyawa-senyawa tersebut antara lain oksida besi (Fe2O3), kapur 
(CaCO3), kalsium sulfat (CaSO4), magnesium sulfat (MgSO4), 
magnesium klorida (MgCl2) dan kalium klorida (KCl). Adanya 
berbagai senyawa impuritas tersebut tidak dikehendaki berada 
dalam produk garam dengan mutu tinggi, misalnya untuk garam 
industri dan farmasi. Kandungan NaCl (natrium klorida) sebagai 
senyawa utama dalam garam sampai sekarang belum ada senyawa 
lain yang mampu menggantikannya, secara otomatis garam pun 
belum ada yang dapat menggantikan fungsinya, sebagai contoh 
adalah senyawa KCl (kalium klorida) dan MgCl2 (magnesium 
klorida) adalah “saudara“ dekatnya namun rasanya sudah berbeda 
yaitu rasanya pahit keasinan.  

Garam merupakan bahan pokok yang banyak digunakan 
untuk keperluan konsumsi masyarakat maupun untuk keperluan 
industri. Garam merupakan komoditi penting dan salah satu dari 
sembilan bahan pokok yang sangat diperlukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Garam konsumsi biasanya digunakan untuk berbagai 
bahan makanan dan pengolahan pangan. Kebutuhan konsumsi 
garam pada manusia dewasa rata-rata mencapai 7 gram perhari.  

Sebagai bahan baku industri, garam merupakan bahan baku 
yang tak tergantikan pula. Semua jenis industri makanan dan 
minuman memasukkan garam sebagai bahan dasarnya. Selain itu 
bahan-bahan kimia penting lainnya juga merupakan turunan 
garam, misalnya produk soda api/kostik (NaOH) dan klor (Cl2), 
soda abu (Na2CO3), soda kue (NaHCO3), sodium klorat (NaClO3), 
sodium sulfat (Na2SO4; garam Glauber  Na2SO4.10H2O) dan HCl 
via reaksi NaCl dengan H2SO4. 

Sumber garam dapat berasal dari air laut, air danau asin, 
atau berupat deposit dalam tanah berupa tambang batuan garam. 
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Karena sumbernya berbeda-beda, maka cara produksi garam juga 
berkembang sesuai dengan sumber-sumber garam diambil. 
Teknologi produksi garam yang telah dilaksanakan antara lain 
dengan cara penguapan air laut menggunakan tenaga surya, 
penguapan air laut/asin dengan menggunakan bahan bakar, 
penguapan dengan cara vakum, desalinasi air laut baik dengan 
tenaga termal atau dengan membran reverse osmosis, elektrodialisa 
(Ion exchange membrane) dan penambangan garam dari batuan 
garam. 

 
Gambar 31. Energi matahari sebagai sumber panas (V.M. SEDIVY. 

Global NEST Journal, Vol 11, No 1, pp 41-48, 2009) 

Teknologi produksi garam di Indonesia umumnya 
menggunakan teknik yang paling tradisional yaitu menguapkan air 
laut pada suatu lahan yang cukup luas dengan menggunakan 
energi panas matahari (solar evaporation). Lebih dari 50% panas 
sinar matahari diserap oleh permukaan bumi atau lautan (Gambar 
8), merupakan energi gratis dari alam bagi umat manusia. 
Penggunaan energi matahari untuk produksi garam ditopang 
kondisi geografis wilayah Indonesia yang hampir 60% luas 
wilayahnya adalah laut dengan penyinaran selama 6 (enam) bulan 
pada musim kemarau.  

Teknologi produksi dengan mengandalkan solar evaporation 
menyebabkan produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan 
sangat tergantung dengan kondisi penyinaran matahari. Pada 
musim kemarau yang panjang dapat diharapkan produktivitas dan 
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mutu garam secara umum akan meningkat. Sebaliknya pada 
musim dengan cuaca tidak menentu proses produksi akan 
terganggu, bukan hanya kualitas bahkan kuantitasnya turun 
drastis. Fenomena perubahan iklim global yang terjadi di Indonesia 
pada tahun 2010 yang ditandai hujan sepanjang tahun di berbagai 
wilayah sentra garam menyulitkan upaya peningkatan produksi 
garam, karena musim untuk berproduksi menjadi pendek bahkan 
tidak ada. 

Dapat dikatakan kecepatan produksi garam merupakan 
fungsi dari kecepatan evaporasi air laut yang bergantung 
sepenuhnya pada tersedianya panas matahari sebagai sumber 
energi. Indonesia sebagai salah satu negara tropis, tidak selalu 
dapat diartikan sebagai negara dengan kuantitas pemanasan 
terbesar untuk terjadi evaporasi yang tinggi. Berdasarkan 
penelitian (Vladimir M. Sedivy. 13th Asian Chloralkali Conference, 
Kuala Lumpur, 26.6.2009. Salt? Sold Out! Review of Salt Supply 
Developments in Asia-Pacific Region) negara-negara dengan 
kecepatan evaporasi terbesar adalah negara-negara kawasan laut 
Karibia, Amerika Selatan (Meksiko), Afrika Utara (Mesir dan 
Maroko), Afrika Selatan, Timur Tengah, India Barat dan Australia 
Barat (Gambar 32) 

Gambar 
32. Sebaran dan Tingkat Intensitas Sinar matahari diseluruh dunia 

(Vladimir M. Sedivy. 13th Asian Chloralkali Conference, Kuala 
Lumpur, 26.6.2009. Salt? Sold Out! Review of Salt Supply 

Developments in Asia-Pacific Region.) 
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Potensi produktifitas tahunan garam suatu lahan/ladang 
terbuka merupakan fungsi dari selisih antara laju penguapan dan 
curah hujan. Semakin besar perbedaan antara laju penguapan 
dengan curah hujan suatu wilayah semakin besar potensi 
produktivitas garam di wilayah tersebut. Tabel 17. berikut 
menyajikan potensi produktivitas garam di beberapa negara. 

Tabel 17. Klimatologi Tipikal Ladang Garam Surya 
Laju  Australia Perancis Indonesia Taiwan 
Penguapan 3600 1700 1850 1660 
Curah 
hujan 

300 550 1300 1400 

      -------  -    ------ -  ------- - -------  - 
Selisih 3300 1150 550 260 
Satuan : mm permukaan air per tahun 

Sumber. Soerawidjaja (2002) 

Dari Tabel terlihat potensi produktivitas garam di Indonesia 
jauh lebih rendah di bandingkan dengan Australia dan Perancis. 
Sehingga tidak mengherankan jika Australia dan Perancis 
merupakan salah satu produsen utama garam dunia. 

Dengan kondisi klimatologis tersebut strategi alternatif 
untuk meningkatkan produktivitas garam rakyat di Indonesia 
dilakukan dengan cara (Soerawidjaja, 2002): 

 Teknik produksi garam dengan penguapan surya secara besar-
besaran di 1-2 lokasi; bukan melalui usaha garam kecil-kecil di 
banyak lokasi oleh petambak-petambak garam. Pengembangan 
luasan lahan tambak dalam suatu lokasi untuk meningkatkan 
efisiensi biaya produksi. Tetapi upaya pengusahaan garam 
dalam skala lahan yang luas tidak mudah dilakukan di sentra 
garam di Pulau Jawa. Hal terkait dengan kepemilikan dan 
penguasaan lahan oleh banyak individu. Strategi ini bisa 
dilaksanakan sejalan upaya ekstensifikasi lahan tambak garam 
di luar pulau jawa oleh pihak swasta maupun BUMN. 

 Mengintegrasikan produksi garam surya dalam suatu klaster 
dengan: 
• Pabrik pemulusan (refining) garam surya menjadi garam-

garam berkualitas tinggi (garam industri) 
• Pabrik-pabrik pengolah bittern (air asin pekat sisa produksi 

garam surya) yang menghasilkan produk-produk potensial 
seperti brom, magnesium oksida (atau hidroksida), dan KCl.   

Integrasi kawasan sentra tambak garam berbasis klaster 
akan meningkatkan efisiensi proses produksi, mempermudah 
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penyediaan fasilitas infrastruktur dan pada akhirnya akan 
meningkatkan nilai tambah secara ekonomis. Efisiensi produksi 
mencakup efisiensi waktu dan biaya. Jenis-jenis usaha yang 
tercakup dalam model klaster garam yaitu usaha garam surya 
dalam berbagai mutu, pabrik bittern, pabrik brom, pabrik 
senyawa magnesium dan pabrik KCl. Disamping itu terdapat 
pula usaha yang berkaitan dengan budidaya perikanan. 

Gambar 33. Proses pengolahan air laut menjadi garam dan produk 
sampingannya (Sumber: Soerawidjaja, 2002) 

 Pemilihan lokasi yang tepat untuk kawasan sentra garam. 
Kriteria pemilihan calon lokasi kawasan sentra garam 
mencakup: 
• bertanah pesisir landai yang luas, harga tak mahal; 
• lautnya tenang, variasi pasang-surutnya tak besar; 
• tanahnya relatif sangat tak permeabel; 
• bermusim kemarau panjang (> 6 bulan). 

 Produksi garam dengan metode pemanasan sinar matahari 
untuk menguapkan air laut sebaiknya dilakukan dalam 
beberapa kolam. Karena proses kristalisasi senyawa-senyawa 
yang terkandung dalam air laut tiap waktu tidak sama. Menurut 
hasil pengamatan Usiglio (Usiglio, J. 1849. Annales Chem. P. 
27:92-107 as cited in Clarke. FW. 1924. The Data of 
Geochemistry. US Geol. Survey Bulletin. 770:219) yang dipakai 
PT Garam selama bertahun-tahun, proses kristalisasi dan 
urutan pengendapan senyawa-senyawa kandungan air laut 
adalah sebagai berikut ini: 
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Tabel 18. Proses Kristalisasi dan Urutan pengendapan Air Laut 

 
Berdasarkan Tabel 18 tersebut, maka dapat diusulkan kolam-
kolam pengendapan sebagai berikut: 

- Kolam I : s/d berat jenis 1,208 (25 oBe); untuk mengendapkan 
Fe2O3, CaCO3, dan (sedikit) kalsium sulfat. Kolam I paling 
luas, karena menguapkan sekitar 90 % air yang ada dalam air 
laut. 

- Kolam II : berat jenis 1,208  1,229 (27 oBe); untuk 
memproduksi garam sangat murni untuk garam meja. 

- Kolam III : berat jenis 1,229  1,250 atau 1,261 (29 atau 30 
oBe); memproduksi garam untuk bahan mentah industri. Pada 
skala tersebut jumlah NaCl mengendap telah mencapai 72 -79 
%). 

- Kolam IV : Berat jenis sekitar 1,250 – 1,261   1,290 (32,6 
oBe), memproduksi garam untuk pengasinan ikan 

 Dari berbagai penelitian, dapat diketahui bahwa rata-rata air 
laut memiliki salinitas 3,5 Be. Dengan bahan air tersebut, untuk 
dapat menghasilkan 100.000 ton garam melalui metode 
penguapan diperlukan 3.7 juta ton air laut (dari kolam II, III dan 
IV). 

 Dasar kolam dilapisi tanah liat plastis yang dipress sehingga tak 
permeabel; Penumbuhan sejenis alga mikro (misal : Micrococcus 
corvium) akan membentuk lapisan ‘karpet’ yang, selain 

Berat Jenis 
pada 21°C 
dalam °Be 

Volume  
larutan yang 
ada setelah 
penguapan 
cm' 

GARAM YANG DIENDAPKAN (G RAM)  
Jumlah 
Garam 
yang 
Diendapkan Fe2O3 CaCO3 

Ca2SO4 
21120 NaCl MgSO4 MgCl2 NaBr KCI 

3,50 1000          
7,10 533 0,003 0,0642       0,0672 

11,50 316   traces      traces 
14,00 245   traces      traces 
16,75 190  0,0530 0,5600      0,6130 
20,60 144,5   0,5620      0,5620 
22,00 131   0,1840      0,1840 
25,00 112   0,1600      0,1600 
26,25 95   0,0508 3,2614 0,0040 0,0078   3,3240 
27,00 64   0,1476 9,6500 0,0130 0,0356   9,8462 
28,50 39   0,0700 7,8960 0,0262 0,0434 0,0728  8,1084 
30.00 30.2   0,0144 2,6240 0,0174 0,0150 0,0358  2,7066 
32,40 23     0,0254 0,0240 0,0558  2,3772 
35.00 16.2     0,5382 0,0274 0,0620  2,0316 

Jumlah endapan 0,003 0,1172 1,7488 27,107 0,6242 0,1532 0,2264  29,9802 
Sisa garam dalam larutan 
Induk (16,2 cm 3) 

   2,5885 1,8545 3,1640 0,3300 0,5339 8,4709 

Jumlah garam dalam 
1000 CM3 air laut 0,003 0,1172 1,7488 29,696 2,4787 3,3172 0,5564 0,5339 38,4511 

Jumlah garam dalam 
1000 CM3 air laut dari 
hasil analisa langsung 
oleh USIGLIO 

0,0030 0,1170 1,7600 30,1830 2,5410 3,3020 0,5700 0,5180 38,9940 
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merupakan lapisan betul-betul tak permeabel, membuat 
endapan garam lebih mudah dikeruk serta bebas dari tanah liat. 

 Garam dipanen sesudah tebal endapan dalam kolam mencapai 
10 – 25 cm. 

 Peningkat produktifitas (hingga 20 % lebih tinggi) dapat 
dilakukan dengan penambahan 2-Naphthol green B. Larutan ini 
berfungsi  memperbesar daya absorpsi energisurya dari air laut 
yang sedang diolah, sehingga evaporasi air menjadi lebih cepat. 

3.1.  Produksi Garam Rakyat di Madura 
Madura merupakan sentra produksi garam nasional 

terbesar. Produksi garam sebagian besar dilakukan di lahan 
tambak sepanjang pesisir selatan pulau Madura dengan metode 
penguapan (solar evaporation). Garam berkualitas baik dan 
produktivitas tinggi diperoleh melalui perencanaan produksi yang 
tertata meliputi: penataan lahan, penentuanjadwal kegiatan dan 
kesesuaian metode dengan tujuan. 

Penataan lahan yang efektif, yaitu bila perbandingan meja 
kristalisasi (crystalyser) dengan peminihan (evaporator) adalah 1:4 
s/d 8. Hal ini berarti apabila luas kristalisasi 1 (satu) bagian maka 
luas peminihan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) bagian, 
sedangkan waduk/bowzem (reservoir) disesuaikan dengan kondisi 
yang ada, dengan tata aliran air yang tidak segaris lurus, seperti 
diperlihatkan pada Gambar 34. 

 
Gambar 34. Proses Produksi Garam Rakyat (Sumber: 

Sudarsono, 2003) 
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Jadwal kegiatan produksi garam disusun agar penggunaan 
waktu benar-benar efektif. Perencanaan jadwal waktu 
memproduksi garam sebagai berikut (Sudarsono, 2003): 

1. Masa Persiapan  

Masa persiapan umumnya dilakukan pada bulan April s/d Mei 
merupakan kegiatan awal sebelum memulai kegiatan produksi 
garam, meliputi : normalisasi sarana dan prasarana, 
pengeringan lahan, water opzet, dan steady state. 

2. Masa Pengolahan Air Tua  

Pengolahan air tua umumnya dilakukan pada bulan Mei III s/d 
November II, yang meliputi kegiatan : pengolahan air tua 
peminihan, pengeluaran brine storage, pengisian brine tank, 
pengeluaran brine tank 

3. Masa Pengolahan Tanah dan Air  

Pengolahan tanah dan air umumnya dilakukan pada bulan Mei 
II s/d Agustus I, meliputi kegiatan : kesap dan guluk I ( KG I), 
kesap dan guluk II ( KG II), kesap dan guluk III ( KG III), lepas 
air tua (LAT) 

4. Masa Pemeliharaan Meja Garam  

Pemeliharaan meja garam umumnya dilakukan bulan  Juni II 
s/d November III), meliputi kegiatan: pemeliharaan kristal 
garam, meratakan lantai garam. 

5. Masa Pungut/Panen Garam  

Pungut/panen garam umumnya dilakukan pada bulan Juli III 
s/d Desember I, meliputi kegiatan: pungut normal, pungut 
darurat, pengeringan garam. 

6. Masa Penyimpanan Air Tua  

Kegiatan penyimpanan air tua umumnya dilakukan bulan 
Oktober I s/d Desember I, meliputi kegiatan : brine storage, 
brine tank. 

Dengan penjadwalan tersebut kegiatan produksi dapat 
dipantau secara cermat. Terjadinya ketidaksesuaian dapat dirunut 
penyebabnya sehingga permasalahan dapat segera diatasi. 

Dalam kegiatan panen/pungut garam dikenal 3 metode/cara 
menurut  iklim (musim kemarau) dan penyediaan air,  yaitu metode 
portugis, maduris dan campuran (Tussen). Metode portugis 
dilaksanakan apabila penyediaan air (volume dan konsentrasinya) 
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memadai dan musim kemarau pada daerah tersebut cukup 
panjang (> 5 bulan) serta relatif tidak ada gangguan hujan.  

Metode maduris digunakan bila penyediaan air kurang 
memadai dan musim kemarau relatif pendek (< 5 bulan) serta 
sering ada gangguan hujan.  Dengan penggunaan metode maduris 
ini maka lay out pegaraman yang sesuai adalah trap system 
(bertangga) yaitu lahan peminihan letaknya tepat di atas meja-
meja.  

Metode Tussen merupakan gabungan atau campuran dari 
metode portugis dan maduris, dilaksanakan apabila musim 
kemarau tidak menentu, kadang-kadang cerah kadang-kadang ada 
gangguan hujan. Lay out produksi pegaraman yang cocok untuk 
metode ini adalah trap system (bertangga). 

3.2.  Persiapan Produksi 
Persiapan produksi adalah semua pekerjaan pemeliharaan 

baik sipil, mesin maupun listrik yang menunjang kelangsungan 
produksi garam dan  harus diselesaikan sesuai jadwal (activity 
plan).  Kegiatan pemeliharaan ini meliputi 2 hal pokok yaitu 
:pemeliharaan areal produksi dan pemeliharaan peralatan 
produksi.  Pemeliharaan areal produksi adalah pemeliharaan pada 
lahan produksi itu sendiri yaitu permukaan tanah dan 
kelengkapannya, seperti galengan dan saluran.Pemeliharaan areal 
produksi ini mencakup: 

 Galengan sekitar (galengan keliling) 
 galengan loogwaduk 
 pengeringan lahan peminihan dan meja kristalisasi 
 saluran pemasukan (vool canall) 
 saluran air muda (young water canall) 
 saluran air tua (loog canall) 
 galengan peminihan dan galengan penghalang 
 galengan meja-meja 
 saluran pembuangan(afoer canal) 

Pemeliharaan peralatan produksi adalah pemeliharaan 
peralatan yang menunjang kelancaran proses produksi. 
Pemeliharaan peralatan ini meliputi: 

 pintu air/wier/KW pembuangan 
 bagging unit dan kelengkapannya 
 gudang penyimpanan garam 
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 mesin penggerak dan pompa induk (pompa air muda) 
 mesin penggerak dan pompa air tua (loog pomp) 
 generator setting (mesin penggerak pompa adalah elektro motor 

yang menggunakan listrik dari pembengkit sendiri) 
 jaringan listrik dan kelengkapannya 
 kelder pompa  
 pintu air/wier/KW pemasukan baik pintu air utama maupun 

pintu air peminihan 

3.3. Water Opzet (Pemasukan Air Laut Pertama) 
Pengeringan lahan produksi garam dilakukan pada areal 

peminihan dan meja-meja, permukaan tanahnya harus benar-
benar kering sebelum pemasukan air laut. Pengeringan areal ini 
harus dimulai minimal sebulan sebelum water opzet (proses 
memasukkan air laut) dimulai yang umumnya dilaksanakan mulai 
bulan April.  

Proses awal produksi garam prinsipnya adalah memasukkan 
air laut untuk menggenangi lahan pegaraman melalui pompa 
maupun prasarana lain seperti pintu air pembuangan (apabila 
memungkinkan), dengan konsentrasi yang memenuhi dan dalam 
waktu sesingkat-singkatnya sampai mencapai ketebalan sesuai 
standar (steady state). 

Adapun tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

 Pra Water Opzet: 

 Air laut mulai dimasukkan ke dalam waduk (bouzem) lima hari 
sebelum waktu memasukkan air laut (water opzet). Selama 3 
hari air laut dibiarkan keluar masuk bouzem agar lahan bersih 
dari air hujan dan kotoran-kotoran dan pada hari ke 4, air laut 
mulai ditahan sampai batas standar atau water stand (WS).  

 Water Opzet 

 Pada permulaan water opzet, pompa air muda dijalankan siang 
malam dan semua pintu air peminihan harus dibuka penuh 
bahkan galengan penghalangpun diputus (apabila telah selesai 
harus ditutup kembali). Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi 
areal peminihan dan memasukkan air laut ke areal meja-meja. 

 Pasca Water Opzet: 

 Umumnya pemompaan dilakukan selama 15-20 hari, segera 
setelah itu dilakukan pengaturan tata aliran air di masing-
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masing peminihan dan di areal meja-meja. Caranya dengan 
menjaga ketebalan tetap standardan dilakukan pengukuran 
konsentrasi air pada tempat yang ada patok ukurnya.  

3.4. Pengolahan Air Tua di Peminihan 
Pengolahan air tua di peminihan bertujuan untuk 

meningkatkan konsentrasi air laut sehingga mencapai konsentrasi 
yang diinginkan.  Agar pasokan air ke meja-meja terpenuhi volume 
dan konsentrasinya serta tepat waktu, perlu dilakukan kegiatan-
kegiatan berikut :  

a. Pengaturan Tata Aliran Air 

 Air yang keluar-masuk ke peminihan harus melalui pintu air 
yang tersedia. Sistem yang digunakan adalah pengaliran 
luapan/limpahan (over flow) atau pengaliran bawah (bottom 
flow), tergantung kondisi setempat. Galengan peminihan 
dangalengan penghalang harus berfungsi optimal agar aliran air 
sesuai dengan yang ditentukan, karena semakin jauh pengaliran 
air maka konsentrasinya akan semakin tinggi. Sementara itu 
ketebalan air harus dijaga agar tetap konstan. 

b. Pengoptimalan Penguapan: 

 Agar penguapan berlangsung optimal, air peminihan harus 
bersih dan tanah permukaan peminihan harus cukup 
keras/padat.  Tanah permukaan yang terdapat banyak lumut, 
rumput/ganggang atau endapan gips harus dibersihkan 
kemudian diratakan dan dijemur sampai kering kemudian 
segera diairi. 

3.5. Pengolahan Tanah dan Pengolahan Air Tua 
Setelah air yang menggenangi meja-meja mencapai 

konsentrasi tertentu, permukaan meja-meja dibersihkan dari segala 
kotoran dan dilakukan pemadatan pada kondisi permukaan meja-
meja masih mengandung air. Tujuan kegiatan ini untuk 
mempercepat peningkatan konsentrasi air dan menjaga kualitas 
garam yang akan dihasilkan nanti, yang dinamakan kesap guluk. 
Pekerjaan kesap/guluk sampai ke lepas air tua (LAT) dilaksanakan 
dua kali saja pada meja-meja yang dasarnya baik. Sedangkan meja-
meja yang dasarnya jelek/lunak/lembek/berlumpur dilaksanakan 
tiga kali bahkan lebih.   
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Satu tata aliran membawahi beberapa petak meja yang 
disebut satu seri dan satu seri biasanya terdiri dari 6 sampai 10 
petak meja. Dalam satu seri tersebut ketinggian tanah antar petak 
meja dibuat berbeda secara berurutan agar air mengalir mengikuti 
gravitasi dari satu petak meja ke petak meja lainnya yang lebih 
rendah. Kegiatannya mencakup Kesap, Guluk, Persiapan Lepas Air 
Tua dan Lepas Air Tua (LAT). 

Setelah petak meja-meja tergenang air minimal 1 x 24 jam 
dan telah mencapai konsentrasi tertentu dengan ketebalan antara 
3-5 cm dilakukan kesap. Kesap dilakukan berkali-kali mencakup 
kesap Konyong (K0), Kesap I, Kesap II dan Kesap III.  
Pelaksanaannya dapat dilakukan lebih dari satu petak untuk tiap 
seri meja, maksimal 1/3 dari jumlah petak dalam tiap seri meja 
yang bersangkutan.  Pekerjaan kesap ini harus selesai dalam waktu 
satu hari.  

Setelah kesap dilanjutkan dengan pekerjaan guluk. Petak 
meja-meja dijemur satu sampai dua hari sampai cukup kering 
(masih mengandung sedikit air) lalu dilakukan pemadatan 
permukaan meja-meja sampai keras dengan menggunakan guluk 
kayu atau guluk beton atau guluk mesin. Penggunaan bahan 
untuk guluk tergantung pada kondisi dan kebutuhannya. Seperti 
halnya kesap, pelaksanaan guluk diusahakan selesai dalam satu 
hari. Semakin cepat petak meja-meja diairi kembali, semakin cepat 
peningkatan konsentrasi airnya sehingga akan semakin besar 
peluang untuk peningkatan produksinya. Guluk mencakup Guluk 
I, Guluk II dan Guluk III. 

Selanjutnya dilakukan persiapan Lepas Air Tua. Galengan 
meja-meja harus lurus, rapi dan telah dipadatkan dengan 
menggunakan alat yang disebut pag-tepag (Mdr). Selokan meja-
meja di antara galengan meja-meja dengan galengan saluran air tua 
maupun yang dengan penjemuran harus lebih rendah/dalam ± 5 
cm dari dasar meja-meja. Sementara itu pintu air kecil/kelacian 
(Mdr), saringan/la’a (Mdr) dan patok ukur/dimdiman (Beland-Mdr) 
harus sudah terpasang dengan baik. 

Apabila pada dasar meja-meja masih terdapat bagian yang 
kurang rata/cekung, maka ditutup dengan tanah yang tuanya 
sama. Di galengan meja-meja dibuat pelimpah atau sangadan 
(Mdr), umumnya di sebelah barat karena di musim kemarau angin 
bertiup dari timur.  Sangadan dibuat dengan ketinggian ± 2 cm di 
atas permukaan air garam dengan lebar ± 20 cm.  Sangadan ini 
berguna untuk melimpahkan/mengeluarkan air apabila terjadi 
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gangguan hujan sehingga akibat yang ditimbulkan dapat 
diminimalkan. 

Setelah persiapan LAT selesai, dilanjutkan dengan 
pelaksanaan LAT. Konsentrasi air di petak meja-meja di atas yang 
lazim disebut gentongan (Mdr), sudah mencapai minimal 25 Be 
dengan ketebalan minimal 7 cm. Kelacian dibuka secara perlahan 
sehingga aliran air dari gentongan ke petak meja-meja yang akan 
LAT tidak keruh. Pengaliran air ke meja-meja dihentikan saat  
ketebalan air mencapai 3-5 cm, pelaksaannya mulai pukul 10.00 - 
13.00 WIB, disesuaikan dengan teriknya sinar matahari. Selama 
proses LAT ini berlangsung, bunga garam mulai muncul dan dasar 
meja-meja akan tampak memutih. Hal yang harus dihindari adalah 
munculnya bunga garam baru pada hari berikutnya. Jika terjadi 
demikian berarti  ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Proses LAT berjalan seimbang dengan peningkatan 
konsentrasi air peminihan tertua.  Jika konsentrasi air peminihan 
tertua mencapai 24 Be, maka LAT adalah sebesar 100% (petak 
meja-meja semuanya bergaram). Jika laju kenaikan air di 
peminihan setiap harinya 1/4 – 1/3 Be dan pada steady state 
konsentrasi air di peminihan ± 2 Be dalam jangka waktu 70-90 
hari.  

3.6. Proses Pemeliharaan Kristal (Meja-
MejaBergaram) 

Pada masa antara LAT dan pungut/panen dilakukan 
pemeliharaan Kristal (meja-meja bergaram). Tujuannya menjaga 
agar kristal garam yang terbentuk berkualitas baik.  Hal ini 
dilakukan dengan cara mempertahankan ketebalan dan 
konsentrasi air dan melakukan perataan dasar atau lantai garam 
yang lazim disebut Avlak (Bld). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan meja 
bergaram adalah mempertahankan ketebalan air minimal 3 cm di 
atas kristal garam dengan konsentrasi minimal 25 - 29 Be. 
Ketebalan air dipertahankan dengan cara menambahkan air 
(cologan ; Mdr) setiap hari untuk mengganti air yang menguap.  
Penambahan air diambilkan dari gentongan sehingga urut-urutan 
konsentrasi air pada petak meja-meja dalam satu seri harus 
dijaga.Pelaksanaan cologan (Mdr) ada dua cara, yaitu dengan 
pengaliran seri (berurutan) dan paralel (bersamaan). 

 Pengaliran Seri (Berurutan) 
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 Apabila dalam satu seri terdapat meja bergaram tidak lebih dari 
2 petak meja-meja dilakukan pengaliran berseri. Air dari 
gentongan dialirkan ke meja bergaram yang atas (nomer 2) 
selanjutnya dialirkan ke meja bergaram nomer 1 (terbawah). 

 Pengaliran Paralel (Bersamaan) 

 Apabila dalam satu seri sudah ada meja bergaram lebih dari 2 
petak meja-meja dilakukan pengaliran paralel. Air dari 
gentongan dialirkan ke selokan meja kemudian mengalir secara 
bersamaan ke meja-meja bergaram, hal ini untuk mencegah agar 
konsentrasi cologan tidak terlalu tua bahkan di atas 29 Be 
(apabila memakai cara pengaliran seri). 

3.7. Panen Garam 
Proses panen garam meliputi kegiatan mengumpulkan, 

mengangkut dan memindahkan kristal garam dari petak meja-meja 
ke tempat pengeringan, disebut juga penjemuran atau Droeffplat 
(Bld). Cara pemungutan/pemanenan garam terdiri dari tiga metode 
yaitu metode Portugis, Maduris, dan campuran/Tussen.  

Pada metode Portugis yang biasa dilakukan PT. Garam 
(Persero),  pemungutan garam saat berumur 10 hari setelah petak 
meja-meja tersebut dilakukan proses Avlak (Bld). Pemungutan 
garam pertama dilaksanakan 10 hari setelah proses perataan lantai 
garam, selanjutnya pemungutan dilakukan setiap 10 hari. 
Selanjutnya setiap 3 hari sekali dilakukan pelonggaran kristal 
garam dengan menggunakan alat sorkot kayu (Mdr) sampai kristal 
garam lepas dari lantai garam. Garam yang tersisa di bidang yang 
belum diratakan pada panen/pungut pertama boleh diambil 
dengan menggunakan sorkot besi sampai pada pungutan kedua.  

Pada metode Maduris, panen dilaksanakan setelah kristal 
garam berumur 7-15 hari sejak LAT. Sehari sebelum waktu panen, 
kristal garam dilonggarkan dengan menggunakan racak (Mdr).  
Racak berupa potongan kayu berukuran 5x7 (untuk usuk) dengan 
panjang 30 cm yang diberi gerigi (dari paku) dan dipasangi tangkai 
bambu. Sementara proses panen berlangsung, dilakukan pula 
proses LAT pada petak meja yang lain dalam seri yang sama. 
Tujuannya adalah mempertahankan jumlah meja bergaram di satu 
seri meja tersebut. Apabila garam telah dipanen semuanya, maka 
airnya dipompa ke meja-meja yang lebih atas yang nantinya 
dipergunakan untuk melepas air tua (LAT) ke meja-meja lain, 
selanjutnya petak meja-meja ini diisi air muda (konsentrasinya <10 
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Be) untuk mencuci tanah dasar agar tidak lembek dan 
membersihkan/melarutkan butir-butir garam yang tersisa atau 
tercecer.  

Pada metode campuran/Tussen, panen dilaksanakan setelah 
kristal garam berumur 15-25 hari (sejak LAT). Sehari sebelum 
waktu panen, kristal garam dilonggarkan dengan menggunakan 
racak (Mdr).  Ketiga metode panen/pungut garam tersebut berbeda 
pada umur pemungutan kristal garam dan alat yang digunakan 
pada proses pelonggaran, khusus pada metode Maduris proses 
panen bersamaan dengan LAT pada petak meja yang lain dalam 
satu seri. 

Dari ketiga metode tersebut di atas terdapat kesamaan pada 
proses pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, dan 
penjemuran garam. Ketebalan air dipertahankan minimal 3 cm dan 
konsentrasi 25-29 Be selama proses pelonggaran sampai 
panen/pungut. Meja yang selesai dipanen/pungut, ditandai dengan 
menuliskan tanggal panen pada papan atau pal meja. Atau pada 
meja tersebut diberi kartu(pepel; Mdr) yang menyebutkan nomer 
meja, tanggal pungut, dan taksasinya. Setelah pelonggaran, butiran 
garam dikumpulkan dan ditarik ke tepi galengan meja dengan 
menggunakan alat pengais (Mdr).Butiran garam tersebut dihimpun 
membentuk kerucut (coplongan;Mdr)atau membentuk prisma di 
sepanjang galengan meja (lenceran/galangan; Mdr). Kemudian 
garam dimasukkan ke keranjang (brunang; Mdr) dengan 
menggunakan kancor/sedong (Mdr),yaitu alat dari seng yang 
dipasangi pegangan dari kawat besar, selanjutnya dipikul ke 
tempat pengeringan. Di tempat pengeringan, garam ditimbun 
membentuk profil prisma dengan ukuran tertentu sehingga volume 
dan taksasi beratnya dapat diketahui dengan melihat daftar atau 
label sesuai dengan panjang timbunan garam tersebut. Timbunan 
garam di penjemuran diangkut setelah 3x24 jam agar mengalami 
proses pengeringan dan penirisan. Untuk memudahkan 
pengawasan, garam hasil pungutan yang baru harus dipisahkan 
dari hasil pungutan terdahulu yang masih tertimbun di 
penjemuran.   
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BAB IV. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 
PRODUKSI GARAM 

Produksi garam dapat berasal dari air laut, air danau asin, 
atau berasal dari deposit dalam tanah/tambang batuan garam, 
sehingga cara-cara produksi garam juga berkembang sesuai dengan 
sumber-sumber garam diambil. Teknologi produksi garam secara 
modern berusaha menggabungkan berbagai teknologi untuk 
mendapatkan hasil sebesar mungkin dengan kualitas bagus. Selain 
menggunakan teknologi tenaga surya, garam diproduksi dengan 
cara penguapan air laut/asin dengan bahan bakar, penguapan 
dengan cara vakum, desalinasi air laut baik dengan tenaga termal 
atau dengan membran reverse osmosis, elektrodialisa (Ion exchange 
membrane) dan penambangan garam dari batuan garam. 

 
Gambar 35. Tahapan Dasar Proses Evolusi Produksi Garam 

metode solar Evaporation 

4.1. Produksi Garam Metode Penguapan dengan 
Bahan Bakar 

Produksi garam dengan penguapan menggunakan bahan 
bakar untuk menimbulkan panas serupa dengan produksi garam 
tenaga surya. Perbedaan utamanya terletak pada sumber panas 
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yang digunakan dan peralatan untuk proses penguapan air laut. 
Pada garam surya sumber panas berasal dari panas matahari 
sedangkan pada metode ini menggunakan bahan bakar (biasanya 
menggunakan bahan batubara) sebagai sumber penghasil panas. 
Penguapan garam surya membutuhkan lahan untuk penguapan 
(peminian) dan kristalisasi (pemejahan) garam, sedangkan metode 
ini memerlukan alat khusus sebagai tempat penguapan air laut. 
Negara-negara yang melaksanakan produksi garam dengan cara ini 
adalah China dan Thailand.  

 
Gambar 36. Produksi garam dengan cara penguapan menggunakan 

bahan bakar di Nong Khai (a) storage tank air asin, (b) tempat 
penguapan air asin, (c) garam yang diperoleh dari penguapan air 

asin (d) garam kering (Promkotra 2008 dan Sedivy 2009). 

4.2. Produksi Garam Metode Penguapan dengan 
Desalinasi Termal 

Penguapan dilakukan dengan cara menggunakan alat yang 
mengintegrasikan penghasil panas, proses penguapan dan proses 
kondensasi sehingga akan diperoleh air murni dan konsentrat 
garam. Sumber panas dapat berasal dari panas matahari, bahan 
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bakar minyak, batubara, biomassa, atau listrik. Konsentrat garam 
dapat diuapkan lebih lanjut untuk memperoleh garam. Metode ini 
telah berkembang pesat mulai dari bentuk sederhana sampai yang 
canggih, yang paling baik adalah metode Multi Stage Flash 
Desalination. Metode ini telah banyak digunakan, tetapi fokus 
utamanya untuk menghasilkan air bersih dengan hasil samping 
berupa konsentrat garam.  

 
Gambar 37. Distilasi termal sederhana. (Fresh Water from the sun, 

by Daniel C. Dunham, (Washington, DC,August 1978) 

4.3. Produksi Garam Metode Penguapan dengan 
Cara Vakum 

Penguapan dengan cara vakum merupakan peningkatan 
teknologi dibandingkan produksi garam surya atau dengan bahan 
bakar. Merupakan salah satu varian dari cara desalinasi, biasanya 
digunakan untuk penguapan air asin (brine). Pada cara ini 
kompartemen tempat penguapan dibuat vakum terlebih dahulu 
dengan cara menyedot udara didalamnya. Dengan cara ini maka 
tekanan dalam kompartemen akan turun sehingga air laut akan 
lebih mudah untuk diuapkan. Dari beberapa laporan garam yang 
diproduksi dengan cara ini memiliki kemurnian yang cukup tinggi 
dan produksinya ditujukan untuk garam industri. Namun 
demikian teknologi ini cukup rumit dilaksanakan secara massal 
dan membutuhkan biaya dan tenaga (listrik) yang cukup tinggi. 
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Gambar 38. Produksi Garam Metode Penguapan dengan sistem 

vakum di Jepang (OK Buros. 1990. The ABCs of Desalting) 

4.4. Produksi Garam Metode Penguapan dengan 
Cara Rekompresi 

Penguapan dengan cara rekompresi kembali uap secara 
mekanis merupakan salah satu varian cara desalinasi, biasanya 
digunakan pada penguapan air asin (brine). Dengan menggunakan 
energi listrik, dilakukan recompresi uap dair evaporator dalam 
kompresor berbentuk radial. Kompresor mempertinggi temperature 
uap yang dialirkan pada penukar panas berisi sirkulasi air laut 
dingin. Perbedaan temperature akan mendinginkan uap, dan 
sebaliknya akan menaikkan temperatur sirkulasi air laut. Bersama-
sama dengan penguapan cara vakum alat ini mampu menekan 
kandungan sodium sulfat sampai 200 - 500 ppm, kalsium dan 
magnesium 1 - 10 ppm, kemurnian kristal garam bisa mencapai 
99.95%. 

 

Gambar 39. Alat penguapan dengan cara rekompresi di Arab Saudi 
(OK Buros. 1990. The ABCs of Desalting) 
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4.5. Produksi Garam dengan Membran Reverse 
Osmosis 

Membran reverse osmosis; merupakan salah satu varian 
cara desalinasi, cara ini dilaksanakan dengan melewatkan air laut 
pada suatu membran/lapisan yang semipermeabel. Membran 
semipermeabel hanya bisa dilewati oleh air saja, sedangkan 
senyawa yang lain tidak bisa lewat. Untuk memaksa air dapat 
melewati membran tersebut diperlukan tenaga, biasanya sumber 
listrik. Cara ini sangat cocok untuk memperoelh air bersih akan 
tetapi proses pengambilan garam jadi kurang diperhatikan, karena 
hanya sebagai produk samping.  

 
Gambar 40. Industri reverse osmosis terbesar dunia di Yuma, USA, 

(OK Buros. 1990. The ABCs of Desalting) 

4.6. Produksi Garam dengan Penambangan dari 
Batuan Garam 

Penambangan batuan garam dilakukan dengan cara 
melarutkan kembali batuan garam dan dengan tekanan tinggi 
disemprotkan ke permukaan dari dalam perut bumi. Jika batuan 
garam cukup dangkal dapat dilaksanakan pengerukan dan 
pelarutan kembali (gambar 40). Kemudian dilakukan rekristalisasi 
kembali sampai menjadi garam. Deposit tambang garam batuan 
terbesar berada di USA, Kanada, Jerman, Eropa Timur dan Cina. 
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Gambar 41. Penambangan Garam dari Batuan Garam 

Selain cara-cara produksi garam diatas, adapula cara-cara 
untuk meningkatkan/ mempercepat produksi garam yaitu dengan 
cara fisik dan cara biologis. Secara fisik untuk meningkatkan 
produksi garam dilakukan dengan cara: 
- Memperbesar kontak permukaan air dengan udara; cara ini 

dapat ditempuh dengan cara membentuk peminihan menjadi 
sistem ulir atau dengan mengkontakkannya pada permukaan 

- semakin tebal lapisan air akan membuat daya serap sinar 
matahari lebih maksimal, tetapi karena permukaan kontak 
dengan udara terbatas maka ketebalan air yang lebih tipis 
penguapannya labih cepat 

- penggunaan sistem colok, sangat berguna jika dikombinasikan 
dengan lapisan air yang tipis, hal ini sangat krusial untuk 
pembuatan garam di Madura (Indonesia) yang curah hujannya 
cukup tinggi.  

- penambahan bahan aditif ; pada kristalisasi garam ada dua 
tahapan yang sangat penting yaitu 1) pembentukan inti kristal 
garam 2) pertumbuhan kristal garam. Dengan menggunakan 
bahan aditif akan mempercepat pembentukan inti kristal garam. 
Selain itu bahan aditif juga dapat mempengaruhi kelarutan 
senyawa-senyawa dalam air laut sehingga lebih cepat menjadi 
jenuh melalui mekanisme koagulasi. Dengan demikian secara 
keseluruhan kristalisasi garam akan lebih cepat. 

Disamping cara fisik, cara biologis dapat pula digunakan 
untuk mempercepat produksi garam. Cara biologis dipakai pada 
saat proses pemekatan air laut dengan menggunakan manipulasi 
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biomassa dalam air laut. Cara biologis yang populer digunakan 
yaitu pemanfaatan artemia dan halo bakteria. 

 Penggunaan Artemia. Artemia dapat mengurangi polutan biologis 
(purifikasi/biofiltering) dengan cara rantai makanan. Selain itu 
jumlah Artemia akan membuat air laut jenuh dengan warna 
tertentu akan mempercepat penguapan karena penyerapan sinar 
yang lebih besar. Setelah salinitas air laut meningkat Artemia 
harus segera dipanen. Sisa biomassa Artemia yang mati 
dipeminian dapat dipakai sebagai sumber protein bagi 
halobecteria. 

 Penggunaan Halobakteria. Halobakteria dengan kemampuannya 
memiliki warna akan memperbesar penyerapan sinar matahari 
yang juga akan meningkatkan proses penguapan air laut. Selain 
itu Halobakteria tertentu akan membentuk lapisan tipis pada 
kristaliser yang dapat mengurangi adanya TDS/TSS pada kristal 
garam yang dihasilkan.Dikatakan juga bahwa Halobakteria akan 
mempercepat evaporasi dengan cara mempertinggi transparansi 
dan menurunkan viskositas air laut, dan pada akhirnya akan 
memperbaiki mutu garam.  
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BAB V. PRODUK GARAM DAN SENYAWA 
TURUNANNYA 

Berbagai informasi mengenai bahan kimia yang penting 
secara komersial, yang diproduksi dari bahan garam tersebut 
masih sangat terbatas. Garam yang biasa dikenal masyarakat 
hanyalah garam dapur yang memiliki kandungan utama sodium 
klorida dengan sedikit pengotor garam kalsium sulfat dan 
magnesium sulfat. Ini hanya sebagian kecil dari berbagai jenis 
garam yang ada, baik yang berbentuk deposit mineral di daratan 
ataupun yang larut dalam air laut. Jenis-jenis garam yang penting 
adalah: Sodium klorida (mineral halite), Sodium sulfat (mineral 
mirabilite dan thenardite), Magnesium klorida (mineral bischofite), 
Magnesium sulfat (mineral Epsomite dan Kieserite), dan Kalsium 
sulfat (mineral gipsum dan bentuk anhidrat) (Aral, Hill , dan 
Sparrow  2004).  

Pembahasan secara khusus diberikan terhadap sodium 
klorida sebagai bahan baku bahan kimia klorin dan sodium 
hidroksida (soda kaustik) oleh industri klor-alkali, sodium karbonat 
(soda abu) dengan proses solvay, sodium hipoklorit, sodium klorat, 
dan sodium sianida. Selanjutnya pembahasan bittern kaya 
magnesium untuk memperoleh magnesium hidroksida dan 
magnesium oksida (magnesia).  

5.1. Sodium Klorida (NaCl) 
Garam dapur dengan komposisi utama sodium klorida 

(NaCl), merupakan produk yang digunakan secara luas. Bentuk 
umumnya berupa mineral halite, yang biasanya didapatkan dari 
dua sumber utama, yaitu dari deposit batuan garam dan 
penguapan air laut. Deposit batuan garam dalam daerah yang luas 
ada di Eropa, Amerika utara dan Kanada, sedangkan penguapan 
air laut untuk memproduksi garam dilakukan dibanyak negara di 
dunia. Pada umumnya garam merupakan padatan berwarna putih 
dan berasa asin. Spesifikasi kimia garam (Soerawidjaja, 2002) 
adalah Mr = 58,44 g/mol;  = 2,16 g/cm3; Tl = 801 oC; tak 
higroskopik; kelarutan dalam air hampir tak bergantung 
temperatur (26,34 % pada 0 oC, 28,12 % pada 100 oC).  

Pada tahun 2002 produksi garam dunia mencapai 225 juta 
ton (http://www.saltinstitute.org/38.html). Perdagangan garam 
internasional di suplai oleh beberapa produsen garam dunia dan 

http://www.saltinstitute.org/38.html).
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salah satunya adalah Australia. Produksi garam Australia pada 
periode 2004 mencapai 10 juta ton, dengan 9 juta ton diantaranya 
untuk kebutuhan ekspor utamanya ke kawasan Asia tenggara. 
Australia barat merupakan negara penghasil garam terbesar di 
Australia. Pada tahun 1995, produksi garam Australia barat 
mencapai 7,3 juta ton dengan nilai 156 juta dolar Australia (sekitar 
21 dolar Australia/ton). Pada tahun 1997 produksi garam Australia 
barat meningkat 12 persen menjadi 8,1 juta ton (setara 172 juta 
dolar Australia). Dan pada 1998/1999 telah meningkat menjadi 8,5 
juta ton atau setara dengan 199 juta dolar Australia. 

Sodium klorida dapat diproduksi dari penguapan air laut 
dengan tenaga matahari, dan dari deposit batuan garam dengan 
cara penambangan dalam bentuk larutan dan kemudian 
direkristalisasi. Pada cara pertama, pemekatan air laut untuk 
produksi garam dengan tenaga matahari dilakukan dalam tempat-
tempat yang didesain khusus disebut peminian. Pada peminian 
pemekat, air laut dengan gravitasi spesifik (SG) 1,025-1,030 
dievaporasi selama bergerak dari satu peminian ke peminian yang 
lainnya sampai terbentuk air tua pada titik jenuh halite yaitu SG 
1,210-1,220. Kalsium karbonat (kalsit) dan garam-garam besi 
mengendap terlebih dahulu selama proses penguapan saat nilai SG 
1,090, kalsium sulfat terkristalisasi dalam bentuk gipsum pada 
dasar peminian dan pengendapan berlanjut sampai nilai SG air tua 
tercapai. Air jenuh dengan sodium klorida kemudian dipindahkan 
pada meja kristalisasi.  

Kepekatan air laut dengan satuan berat jenis atau gravitasi 
spesifik (SG) tidak biasanya digunakan oleh masyarakat petani 
garam di Indonesia. Pada umumnya masyarakat menggunakan 
”timbangan air’ (baumemeter) dengan satuan Be (Baume). Pada 
Tabel 19 diberikan konversi nilai SG terhadap Be. Pada dasarnya 
pembacaan Be lebih mudah dilakukan oleh masyarakat petani 
garam daripada pembacaan nilai SG. Hal ini disebabkan nilai SG 
pembacaanya menggunakan penulisan beberapa angka dibelakang 
koma atau angka desimal sedangkan nilai Be hanya bilangan bulat 
saja. Jika pembacaan nilai Be berada diantara dua bilangan bulat 
yang berurutan petani garam secara sederhana dapat 
menambahkan 0,5. sebagai contoh nilai diantara 20-21 oBe dapat 
dibaca 20,5 oBe. 
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Tabel 19. Konversi nilai Baume terhadap berat jenis (SG) 
Be SG  Be SG  Be SG 
1 1,007  15 1,115  29 1,250 
2 1,014  16 1,124  30 1,261 
3 1,021  17 1,133  31 1,272 
4 1,028  18 1,142  32 1,283 
5 1,036  19 1,151  33 1,295 
6 1,043  20 1,160  34 1,306 
7 1,051  21 1,169  35 1,318 
8 1,058  22 1,179  36 1,330 
9 1,066  23 1,189  37 1,343 

10 1,074  24 1,198  38 1,355 
11 1,082  25 1,208  39 1,368 
12 1,090  26 1,218  40 1,381 
13 1,098  27 1,229    
14 1,107  28 1,239    

5.1.1. Penggunaan Garam 
Penggunaan garam secara tradisional adalah sebagai bahan 

pengawet dan aditif makanan, tetapi penggunaan utamanya (70%) 
adalah untuk kebutuhan industri kimia. Secara khusus garam 
dapat digunakan untuk bahan makanan dan pengolahan pangan, 
bahan farmasi/pengobatan, bahan baku industri kimia, 
pengolahan air, industri budidaya, bahan industri lain. 

a. Bahan makanan dan pengolahan pangan  

Semua hewan dan manusia membutuhkan sodium dan 
klorida untuk kehidupan dan kesehatan tubuhnya. Sodium 
merupakan nutrisi yang penting yang tidak bisa dibuat dalam 
tubuh manusia. Tubuh manusia membutuhkan 3 sampai 10 gram 
garam setiap harinya, untuk mengatur tekanan darah dengan cara 
mengatur keseimbangan asam dan basa (membentuk larutan 
Buffer) dalam tubuh, dan membantu absorpsi kebutuhan 
potasium. 

Secara tradisional garam dikenal sebagai bahan tambahan 
makanan sejak dahulu kala. Garam menambah rasa lezat dari 
makanan sehingga menjadi makin menarik untuk dikonsumsi. 
Garam juga bertindak sebagai pengawet makanan yang aman 
karena mengontrol pertumbuhan bakteri dan bertindak sebagai 
pengontrol terjadinya fermentasi. Garam digunakan secara luas 
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dalam industri pengolahan susu (keju, margarin, mentega), saus, 
acar, daging, roti, biskuit, tepung dan industri pengolahan ikan.  

Menurut Soerawidjaja (2002) macam penggunaan garam 
untuk aplikasi bahan makanan dan pengolahan pangan adalah 
sebagai berikut: 

- Bubuhan penyedap: membuat rasa dan aroma bahan 
makanan  

- Bahan pengawet (pembunuh mikroorganisme): aneka 
makanan dalam kaleng direndam dalam air garam.  

- Bahan pengikat: meningkatkan kekompakan daging; 
mengurangi kehilangan air pada pemasakan; menaikkan 
kelarutan protein otot dalam air; menstabilkan emulsi pada 
pembuatan sosis. 

- Promotor pengembangan warna: dalam daging olahan, kulit 
roti, ham, bacon, hotdog, sauerkraut. 

- Penguat tekstur: membuat adonan roti tak robek/pecah 
waktu mengembang; melembutkan daging yang diasap; 
menghaluskan dan mengencangkan tekstur daging olahan; 
meningkatkan konsistensi keju dan mengeraskan kulitnya. 

- Pengendali fermentasi: menghambat aktifitas ragi dan 
mencegah fermentasi liar sehingga meningkatkan 
keseragaman warna, aroma dan tekstur aneka produk roti, 
keju, dan lain-lain 

b. Farmasi dan pengobatan. 

Zat penguat tubuh dan pengganti kekurangan elektrolit, 
digunakan dalam bentuk tablet dan larutan infus. Untuk 
kebutuhan ini kemurnian sodium klorida dituntut sangat tinggi, 
dengan spesifikasi tercantum pada Tabel 20.  

Tabel 20.  Spesifikasi Garam untuk Farmasi dan Pengobatan 
Komponen Nilai Uji 

NaCl   99,5 % basis kering 
Susut pengeringan   0,5 % 
As   0,0003 % 
Ba     nihil 
Ca + Mg   0,005 % 
Fe   0,0002 %    
I-/Br- nihil 
Logam berat   0,0005 % 
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SO4=  0,015 %   
Na4Fe(CN)6 nihil 

            * Soerawidjaja (2002) 

c. Bahan mentah industri kimia. 

Kebutuhan garam terbesar sebagai bahan kimia untuk 
industry klor-alkali, untuk memproduksi klorin dan kaustik soda, 
yang digunakan lebih lanjut dalam proses pembuatan produk-
produk lainnya. Klorin, soda kaustik, dan hidrogen diproduksi 
dengan cara elektrolisis larutan air asin jenuh dalam sel-sel 
elektrokimia. Untuk mencapai efisiensi tinggi dalam sel-sel 
elektrokimia, pemurnian garam lebih lanjut sangat diperlukan. Hal 
ini dilakukan dengan melarutkan garam dalam air dan pengotor, 
diendapkan dengan cara-cara kimia (secara khusus kalsium, 
magnesium, barium dan sulfat) menggunakan sodium hidroksida, 
kalsium klorida, dan sodium karbonat. 

Klorin adalah jenis disinfektan yang efektif dan digunakan 
secara luas untuk pemurnian air, pengolahan air limbah, dan 
sebagai pemutih dalam deterjen dan bubuk pemutih pembuatan 
pulp kayu. Klorin digunakan untuk membuat sejumlah bahan 
kimia termasuk sodium hipoklorit, sodium klorat, vinil klorida dan 
polivinil klorida (PVC) dan turunannya dan polimer untuk membuat 
lilin, parafin, serat sintetik dan karet sintetik. Klorin juga 
digunakan secara luas dalam sejumlah proses-proses metalurgi. 
Sebagai contoh, pigmen titanium oksida dibuat dari TiCl4, yang 
dibuat melalui proses klorinasi substrat titania. Klorin juga 
digunakan sebagai  bahan utama asam klorida (HCl), merupakan 
reagean yang penting dalam banyak aplikasi secara industri. 

Soda kaustik (sodium hidroksida) digunakan dalam 
pembuatan bahan kimia berbahan dasar sodium. Senyawa tersebut 
digunakan untuk pemurnian kertas Kraft, pembuatan sabun dan 
deterjen, industry tekstil dan serat sintetik lainnya, formulasi 
herbisida, insektisida dan fungisida dan banyak aplikasi lainnya. 
Dalam industri mineral, sodium hidroksida digunakan untuk 
memperoleh alumina (industri utama di Australia), prosesing logam 
dan flotasi. 

Sodium klorida digunakan untuk memproduksi soda abu 
(sodium karbonat) dengan metode Solvay. Soda abu digunakan 
dalam pembuatan gelas, produksi bahan kimia seperti sodium 
kromat dan sodium sianida, dalam industri pulp dan kertas, 
produksi rayon, sabun dan deterjen, dalam pemurnian air, dan 
produksi besi dan baja. Sodium bikarbonat digunakan dalam 
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pembuatan tekstil, pemrosesan bahan kulit, pembuatan gelas dan 
netralisasi asam, selain itusoda abu dipergunakan pada industri 
pembuatan roti. 

Produk turunan garam selain soda api/kostik (NaOH) dan 
klor (Cl2) adalah produksi soda abu (Na2CO3) dan soda kue 
(NaHCO3) dengan proses Solvay; produksi elektrolitik sodium klorat 
(NaClO3) dan logam sodium (Na); produksi sodium sulfat (Na2SO4; 
garam Glauber  Na2SO4.10H2O) dan HCl via reaksi dengan H2SO4. 

d. Pengolahan air. 

Untuk meregenerasi resin penukar ion dalam operasi 
pelunakan air sadah (mengandung Ca2+ dan Mg2+). Air yang 
mengandung garam kalsium dan magnesium dikategorikan sebagai 
air sadah. Kesadahan air akan meningkatkan kebutuhan sabun 
dan deterjen dalam proses pencucian, pembersihan dan mandi, 
karena busa tidak terbentuk dengan baik dalam air sadah. 
Penghilangan kesadahan air dilakukan dengan cara menggantikan 
ion-ion kalsium dan magnesium dengan ion sodium. Penghilangan 
kesadahan air menggunakan resin pengganti kation (zeolit) untuk 
menggantikan ion kalsium dan magnesium dengan sodium. Pada 
proses tersebut digunakan 10% garam air asin untuk meregenerasi 
resin penukar kation. 

e. Industri budidaya. 

Garam dicampurkan dalam pakan ternak untuk 
menyeimbangkan nutrisi dan meningkatkan daya lahap, karena 
hewan suka rasa garam. Garam penting sebagai asupan nutrisi 
untuk ternak, unggas, dan hewan lainnya. Hewan ternak 
membutuhkan nutrisi diet seimbang agar tetap sehat, bebas 
penyakit, mencapai pertumbuhan dan laju reproduksi optimal. Jika 
hewan tidak mendapatkan asupan garam dalam jumlah cukup, 
maka garam ditambahkan pada makanannya. Garam untuk hewan 
biasanya ditambahkan dengan mineral runut, molase, dan nutrisi 
lainnya. 

f. Bahan pembantu dalam industri-industri lain. 

Sebagai bahan pembantu garam dalam industri garam 
digunakan untuk; Industri tekstil (pemantek zat warna); industri 
logam (penyingkir zat pengotor); industri karet (memisahkan karet 
dari lateks); industri sabun (memisahkan sabun dari air dan 
gliserol); industri pengeboran minyak (penghambat fermentasi dan 
peningkat massa jenis lumpur bor); industri transportasi (pelebur 
salju dan es yang membuat licin jalan di musim dingin), dll.  
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5.1.2. Kualitas dan Harga Garam 
Adanya zat pengotor, kadar air dan ukuran partikel, 

merupakan faktor utama dalam penentuan kualitas garam. Garam 
kualitas tinggi (kandungan NaCl mencapai 99,5%), kering dan 
berwarna putih dengan ukuran bulir yang seragam (0.3 -1.0 mm). 
Garam tersebut dijual dengan atau tanpa penambahan bahan 
additif (tergantung untuk aplikasi yang diinginkan) seperti: 

 Agen anti-caking: untuk mencegah bulir-bulir yang berdekatan 
bersatu dan membentuk padatan keras. Umumnya 
menggunakan potasium atau sodium ferosianida dalam jumlah 
5-15 ppm, 

 Agen free flowing: untuk membentuk kristal-kristal dengan 
pelapisan mekanik yang bertindak sebagai pelumas dan 
menyerap setiap uap air dalam package setelah sealing. 
Biasanya menggunakan agen free flowing seperti magnesium 
karbonat, kalsium silikat, sodium siliko-aluminat dan trikalsium 
fosfat pada konsentrasi 1-2%, 

 Agen pengiodisasi: untuk mengontrol laju pengurangan iodin. 
Dilakukan dengan menambahkan potasium iodida atau iodat 
pada konsentrasi 30-170 ppm. 

Ringkasan analisa kimia untuk setiap tipe garam diberikan 
dalam Tabel 21. Spesifikasi untuk tiap tipe garam kotor dan garam 
industri yang diperoleh dari air asin Laut mati diperlihatkan dalam 
Tabel 22. Garam biasanya mengandung sedikit logam runut, 
senyawa organik volatil, bakteri, dan organisme patogen seperti 
ditunjukkan pada garam New Zealand dalam Tabel 23. 

Tabel 21.  Analisa Kimia (Dalam Keadaan Kering) Berbagai Tipe 
Garam 

Tipe Garam NaCl 
(b%) Mg (b%) Ca 

(b%) 
SO4 
(b%) 

Tak 
larut 
(b%) 

Garam murni 
diuapkan vakum 

99,95 0,0001 0,002 0,04 Runut 

Garam vakum 99.70 0,01 0,01 0,2 Runut 
Garam 
dimurnikan 

99,0 0,05 0,06 0,2 0,02-
0,03 

Garam tenaga 
surya 

96,0-
99,0 

0,01-
0,17 

TA TA 0,5-0,06 

Garam batuan 90,0-
99,0 

0,01-
0,17 

0,04-
1,1 

0,2-1,3 0-5,0 

TA = tidak ada data 

Sumber: Mannar dan Dunn (1995) 
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Tabel 22. Spesifikasi Garam yang Diproduksi dari Air Asin Laut 
Mati 

Komponen Garam Kasar 
(b%) 

Garam Industri 
(b%) 

Komponen 
mayor 

  

Mg 0,25 0,04 
Ca 0,25 0,07 
SO4 0,3 0,1 
Tak larut 0,1 0,05 
H2O 3,0 3,0 
NaCl kering 98,9 99,6 
Ca/Mg TA 1,75 
Komponen Minor   
Logam berat TA <5 
F TA <10 
Fe TA 25 
Se TA 22 
Ba TA <0,1 
Ni TA <0,1 
Al TA 1.7 
Si TA 1,6 
Mn TA 18 
Cr TA 0,13 
V TA 0,65 
Cu TA 0,20 
Komponen minor   
Mo TA <0,1 
K-ferrosianida TA 10 

TA = tidak ada data 

Sumber: Sabatin (2000) 

Tabel 23. Data Analitik Untuk Garam Kasar Air Laut Tenaga Surya  
Tanpa Zat Aditif* dari Selandia Baru 

Komponen Nilai Uji 
Komposisi Kimia 

Sodium klorida-bebas kadar air 
minimum 

99,0% 

Kadar air 0,49% 
Zat tak larut 0,42% 
Sulfat sebagai Na2SO4 1,03% 
Kalsium sebagai Ca 0,12% 
Magnesium sebagai Mg 0,14% 
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Kadmium sebagai Cd 0,01ppm 
Arsenik sebagai As 0,01 ppm 
Tembaga sebagai Cu 0,32 ppm 
Timbal sebagai Pb 0,21 ppm 
Besi sebagai Fe 22,4 ppm 
Boron sebagai B 278 ppm 
Bromida sebagai Br 385 ppm 
Potasium sebagai K 711 ppm 
Merkuri sebagai Hg <0,01 ppm 
Selenium sebagai Se <0,04 ppm 
Senyawa organik volatile 
Benzena <10 ppm 
Kloroform <25 ppm 
1,4-dioksan <50 ppm 
Metilen klorida <50 ppm 
Trikoloroetilena <10 ppm 
Uji Mikrobiologi 
Jumlah total mikroba aerobic 15CFU/g 
Ragi dan moulds <1CFU/g 
Mikroba tahan panas 80oC-10 menit Absent/g 
Organisme Patogen 
Escherichia coli Absent/g 
Staphylococcus aurous Absent/g 
Pseudomonas aeruginosa <1CFU/g 
Salmonella  Absent.g 

Sumber: http://www.saltinstitute.org/36.html 

Kualitas garam (kimiawi) yang diperdagangkan didunia 
ditunjukkan pada Tabel 24. Meksiko dan Australia produsen garam 
tenaga surya kualitas tinggi, dengan biaya produksi rendah. Pada 
tabel 22 terlihat kadar NaCl garam di kedua negara mencapai 
diatas 97% (garam kualitas I) yang banyak di butuhkan untuk 
industri. Tidak mengherankan hasil produksi garam di kedua 
negara banyak di ekspor  untuk industri kimia di negara-negara 
Asia Tenggara dan Jepang. 

Tabel 24. Kualitas Kimia (B%) Garam untuk Diekspor 
Negara Garam Ca Mg SO4 Kadar 

air 
Tak 
larut 

Australia 97,47 0,04 0,02 0,12 2,04 0,00 
Meksiko 97,26 0,04 0,02 0,13 2,27 0,01 
China 94,09 0,06 0,08 0,24 5,19 0,04 
India 96,34 0,07 0,03 0,20 2,87 0,10 
Sumber: http://www.dampiersalt.com.au 

http://www.saltinstitute.org/36.html
http://www.dampiersalt.com.au


 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

76 
 

5.1.3.  Jenis-Jenis Garam 
Beberapa macam garam yang berbeda beredar di pasaran 

yang diproduksi khusus sesuai aplikasi tertentu. Daftar garam 
yang tersedia dipasaran beserta informasi tingkat pengotor yang 
bersesuaian (Aral, Hill , dan Sparrow  2004), seperti dibawah ini: 

- Garam untuk pemurnian air (sangat rendah mutunya, dalam 
air tidak larut; mengandung Ca <1,200 ppm) 

- Garam untuk kolam renang (digunakan sebagai disinfektan 
kolam renang; mengandung Ca <1,400 ppm) 

- Garam industri klor-alkali (untuk produksi soda kaustik dan 
klorin; mengandung Ca <400 ppm)  

- Garam yang dimuluskan, garam dapur, garam masak, garam 
murni. Garam jenis ini dibuat secara vakum (digunakan 
dalam memasak, pembuatan roti, industri makanan. Sodium 
siliko-aluminat atau agen anti caking yang lain ditambahkan 
untuk kemudahan pergerakan garam; kadar Ca <900 ppm, 
garam dibuat secara vakum biasanya kadar Ca 20-30 ppm)  

- Garam Vakum Kualitas BP (kualitas farmasi – kemurnian 
tinggi; kadar Ca dan Mg <4 ppm) 

- Garam Flossy Curing (garam bubuk yang dimurnikan 
digunakan dalam roti, biskuit, daging olahan, dan pewarna 
tekstil; Ca <900 ppm) 

- Garam beriodin (25-100 mg iodine/kg garam, penambahan 
berupa potasium iodida atau iodat, bertindak sebagai 
sumber kebutuhan iodin; Ca<1,100 ppm) 

- Garam sangat murni (digunakan dalam roti, kue, pembuatan 
sabun, aplikasi kualitas kimia, industri biskuit dan daging 
olahan; Ca<900 ppm) 

- Garam krosok (digunakan sebagai bahan dasar, industri 
pakan ternak dan hewan peliharaan; Ca<1,100 ppm) 

- Garam batu (garam krosok yang ditambang dari batu garam 
alami) 

- Garam laut (garam yang terbentuk secara alami dan kaya 
dengan mineral) 

- Garam Flake and Gourmet (garam khusus untuk kebutuhan 
makan malam; sering berbeda warna atau dicampur dengan 
ramuan) 
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- Garam pembuat gelembung (digunakan oleh industri sabun 
dan deterjen; Ca <900 ppm) 

- Garam daging potong (digunakan dalam daging olahan, 
pengeboran minyak, sabun, penyamakan kulit, makanan 
asinan, dan lauk pauk; Ca <1,400 ppm) 

- Garam keju (digunakan untuk memadatkan susu) 

- Garam penyamakan kulit (digunakan untuk pengolahan 
kulit domba, buaya, kanguru, dan kebanyakan penyamakan 
kulit. Garam jenis ini mengandung sodium fluoride dan 
asam borat sebagai pengawet dan biosida; Ca <900 ppm) 

- Garam kasar untuk pengeboran minyak; Ca <1,200 ppm) 

- Garam gosok (garam dengan butiran kasar biasanya 
digunakan dalam industri, misalnya produksi titanium 
oksida; Ca <1,400 ppm)  

- Garam rendah sodium (garam diet dengan kandungan 
sodium rendah karena penambahan potasium klorida – 
digunakan secara luas pada garam meja/makan, Ca <600 
ppm). Di Indonesia diproduksi dalam bentuk garam Lososa 
(Low Sodium Salt) 

- Garam pewarna tekstil (digunakan dalam industri pewarna 
tekstil; Ca <1,200 ppm) 

- Garam kasar (digunakan untuk industri perikanan sebagai 
air asin pembeku, sebagai stok penyimpanan dan industri 
pakan ternak; Ca <1,400 ppm) 

5.1.4.  Pemasaran Garam 
Konsumsi garam dunia meningkat mencapai sekitar 225 juta 

ton pada tahun 2002 dan menunjukkan trend peningkatan seiring 
naiknya permintaan dari Asia Tenggara dan negara berkembang 
lainnya. Kebanyakan negara memproduksi garam hanya untuk 
kebutuhan sendiri. Tetapi tidak dengan negara-negara pengekspor 
garam yang utama seperti Australia (8-10 juta ton/tahun), Meksiko 
(7-8 juta ton/tahun), Chili (2-3 juta ton/tahun) Kepulauan Bahama 
(1 juta ton/tahun) dan Belanda (0.5 juta ton/tahun) (Tabel 25). 

Perluasan pemasaran sodium klorida tergantung pada 
perkembangan pemakaian garam sebagai bahan dasar. 
Pertambahan populasi manusia didunia secara umum  
berpengaruh pada peningkatan konsumsi garam, akan tetapi 
beberapa pangsa pasar industri tradisional garam semakin 
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berkurang. Sebagai contoh pestisida dan herbisida terklorinasi 
(Dieldrin, DDT, Lindane, Aldrin) dan plastik terklorinasi (PVC).  

Tabel 25.  Produksi Garam Dunia (Juta Ton) 
Negara 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

USA 43,9 44,8 45,6 45,0 41,3 41,5 42,3 42,2 
China 35,0 31,0 31,3 28,1 22,4 30,8 29,0 29,8 
Jerman 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,8 15,9 15,2 
India 14,8 14,5 14,5 14,5 12,0 14,3 14,5 12,5 
Kanada 13,0 12,5 11,9 12,7 13,3 13,3 12,2 11,0 
Australia 10,0 9,5 8,8 10,0 8,9 8,8 7,9 8,1 
Meksiko 8,7 8,9 8,9 8,2 8,4 7,9 8,5 7,7 
Perancis 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,9 7,5 
Brasil 7,0 6,0 6,0 6,9 6,5 6,5 5,4 5,8 
Inggris 
Raya 

5,8 5,8 5,8 5,8 6,6 6,6 6,6 6,7 

Negara 
lainnya 

64,5 69,3 58,5 58,0 59,1 54,4 53,8 52,5 

Total 225,0 225,0 214,0 211,0 200,0 207,0 201,0 199,0 
Sumber: http://www.saltinstitute.org/38.html 

 

5.1.5. Sodium Klorida sebagai Bahan Dasar Senyawa Kimia 
Lain 
Klorin dan Sodium Hidroksida dari Industri Klor Alkali 

Sembilan puluh lima persen kebutuhan garam sebagai 
bahan dasar zat kimia adalah untuk industri klor alkali, 
memproduksi klorin (Cl2) dan soda kaustik (NaOH), yang kemudian 
keduanya digunakan untuk memproses dan memproduksi produk 
lainnya. Klorin, soda kaustik, dan hidrogen, semuanya diproduksi 
dengan elektrolisis larutan air asin jenuh dalam 3 tipe sel 
elektrolitik; sel difragma, sel membran dan sel merkuri. Secara 
umum, 1,75 ton garam dapat menghasilkan 1,0 ton klorin, 1,13 ton 
sodium hidroksida dan 0,028 ton hidrogen menurut reaksi berikut. 

2NaCl + 2H2O → Cl2(g) + 2NaOH + H2(g)  

Dari sel diafragma, didapatkan 8-12% larutan sodium 
hidroksida dengan 15-18% garam yang harus diuapkan sampai 
mengkristalkan kandungan garam untuk menghasilkan produk 
sodium hidroksida komersial dengan sisa garam <2%. Proses 
membran menghasilkan 30-35 wt% larutan sodium hidroksida 
sangat murni bebas dari klorida. Larutan sodium hidroksida 50 
wt% didapatkan dari sel merkuri, tetapi kontaminasi merkuri pada 
pada air limbah mungkin jadi problem. Penggunaan dari tiap-tiap 

http://www.saltinstitute.org/38.html
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sel berbeda antara negara produsen, tidak sama antara Amerika 
utara (utamanya sel diafragma), Eropa barat (sel merkuri) dan di 
Jepang setiap tempat/industri yang menggunakan sel merkuri 
semuanya diubah pada proses membran. Tabel 26 
menginformasikan contoh jenis dan batas maksimal kontaminan 
yang diperbolehkan secara khusus untuk industri klor alkali tipe 
membran dan efek dari pengotor pada membran yang dipakai. 

Tabel 26. Batas Toleransi Kontaminan/Pengotor dalam Elektrolisis 
Garam  dan Efeknya Pada Membran 
Kontaminan Batas 

diperbolehkan 
Efek pada membran 

Ca dan Mg 30 ppb Ca plus 
Mg 

Hidroksida mengendap 
dimembran 

Sr 500 ppb Endapan dimembran 
Ba 1 ppm Endapan dimembran 
I TA Endapan paraperiodat 

dimembran 
Al dan Si Al 100ppb; SiO2 

10ppm 
Kombinasi aluminium dengan 
silikat dibawah kondisi asam dan 
mengendap dimembran 

Br 50 ppm Tidak diketahui 
F 5 ppm Mungkin berpengaruh pada 

lapisan elektroda 
Sumber: http://www.onslowsalt.com 

Reaksi elektrokimia untuk elektrolisis sodium klorida 
menghasilkan energi bebas positif dan energi tersebut harus 
dipenuhi dari luar,dalam bentuk arus listrik DC. Jumlah energi 
listrik yang dibutuhkan tergantung pada faktor-faktor seperti 
densitas arus, voltase, anoda dan katoda yang dipakai dan desain 
sel. Kombinasi dari factor-faktor tersebut akan menghasilkan energi 
yang dibutuhkan untuk ketiga tipe sel yang dipakai akan berbeda. 

Di Arab Saudi, garam diperoleh sebagai hasil samping 
desalinasi air asin, digunakan sebagai bahan dasar untuk sel-sel 
elektrolitik. Garam dikristalisasi dari air asin dalam evaporator 
vacuum flash dan kemudian dilarutkan dalam air bersih sebelum 
dimasukkan dalam sel-sel. Tergantung pada perlakuan untuk 
menghilangkan pengotor yang larut dalam air dalam peralatan 
desalinasi, pemurnian garam lebih lanjut mungkin diperlukan. 

Sodium Karbonat dengan Proses Solvay 
Suplai soda abu (sodium karbonat) total dunia pada tahun 

2003 mencapai 41.686 juta ton. Dari jumlah tersebut 16 juta ton 

http://www.onslowsalt.com
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berasal dari USA, dan 0,3 juta ton dari China, Kenya, dan 
Botswana dari mineral yang diuapkan secara alami, seperti trona 
dan nahcolite, dan dari air asin. Sisanya merupakan hasil sintesis 
dengan proses amonia-soda Solvay, yang ditemukan oleh Ernest 
Solvay pada tahun 1860an. 

Proses Solvay meliputi penjenuhan larutan garam dengan 
amonia dan kemudian pengendapan sodium bikarbonat dengan 
penambahan karbon dioksida pada campuran. Endapan disaring 
dan dicuci, kemudian didekomposisi secara termal menjadi sodium 
karbonat dalam kalsiner berputar pada temperatur lebih dari 
180°C. Karbon dioksida diperoleh dalam tahap kalsinasi, 
sedangkan amonia dalam filtrat diperoleh dari proses filtrasi 
bikarbonat, diambil kembali dan digunakan kembali. Air asin selalu 
mengandung pengotor yang akan mempengaruhi produk akhir. 
Secara khusus, magnesium dan kalsium dihilangkan secara 
berturut-turut sebagai hidroksida dan karbonat, dengan 
penambahan soda abu dan larutan kapur jenuh (proses kapur-
soda).  

Sodium Hipoklorit 
Dalam industri klor alkali, klorin dan sodium hidroksida 

diproduksi dengan cara elektrolisis dari larutan garam kuat. Jika 
klorin dan sodium hidroksida tidak dipisahkan, mereka akan 
bereaksi satu dengan lainnya membentuk sodium hipoklorit 
(NaOCl). Secara komersial, reaksi ini digunakan untuk membuat 
larutan sodium hipoklorit (larutan pemutih). Pendinginan penting 
dilakukan karena klorinasi sodium hidroksida bersifat eksotermik. 

Cl2(g) + 2NaOH → 2NaOCl + H2O 

Larutan sodium hipoklorit digunakan secara luas sebagai 
cairan pemutih oleh industri, perusahaan laundry dan untuk 
disinfektan kolam renang. Senyawa tersebut juga digunakan dalam 
proses pemutihan tekstil dan dalam industri pulp dan kertas. 

Sodium Klorat 
Sodium klorat (NaClO3) dibuat dengan metode elektrolisis 

dari larutan sodium klorida dalam sel-sel elektrokimia tanpa 
adanya difragma. Larutan yang dihasilkan dimurnikan (dengan 
menghilangkan sodium klorida) dan sodium klorat dikristalkan dari 
larutan yang dimurnikan tersebut. Teknologi pengolahan air asin 
untuk industri klor alkali digunakan juga dalam pembuatan 
sodium klorida. Hidrogen adalah hasil samping reaksi klor alkali, 
dan digunakan berdasarkan nilai komersil sebagai bahan bakar. 
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Produksi sodium klorat membutuhkan energi cukup besar, yaitu 
sebesar 4,950-6,050 kWh/ton sodium klorat. 

NaCl + 3H2O → NaClO3 + 3H2 

Pemintaan pasar untuk sodium klorat diperkirakan naik 
sebagai hasil penolakan terhadap produk-produk proses pemutihan 
bebas klorin untuk produk-produk kertas di Australia dan wilayah 
Asia Pasifik. Proses pemutihan dengan klorat memiliki keuntungan 
dari segi keamanan lingkungan daripada sistem pemutihan dengan 
klorin tradisional dalam hal mengurangi jumlah dioksin yang 
dilepaskan ke lingkungan sampai pada level dibawah (tidak 
terdeteksi). 

Sodium Sianida 
Sodium sianida (NaCN) merupakan bahan kimia yang 

penting yang dibuat di Australia sejak akhir tahun 1980an. Sodium 
sianida dibuat dengan proses Andrussow dimana gas hidrogen 
sianida (HCN) direaksikan dengan soda kaustik (NaOH), atau 
dengan mereaksikan amonia, udara dan metana menggunakan 
10% katalis rhodium/platina pada temperatur 1000-1100oC. 

NaOH + HCN → NaCN + H2O  

2CH4 + 2NH3 + 3O2 → 2HCN + 6H2O 

Untuk memperoleh hasil yang optimal dibutuhkan waktu 
kontak yang sangat singkat dan konsekuensinya adalah temperatur 
operasi yang tinggi, yang dibutuhkan untuk mencapai 
kesetimbangan. Efisiensi konversi biasanya berkisar antara 60-
70%. Kontaminasi permukaan katalis, khususnya oleh besi, dapat 
memberikan efek penurunan efisiensi reaksi secara signifikan. 
Sulfur, silika dan aluminium juga merupakan jenis kontaminan 
yang secara nyata mengurangi kemampuan katalis. Produksi satu 
ton sodium sianida membutuhkan 36 GJ (940 m3) gas alam, 0.95 
ton soda kaustik, 0.65 ton amoniak dan listrik 0.67 MW. 

5.2. Sodium Sulfat (Mirabilite dan Thenardite) 
Sodium sulfat terbentuk secara alami sebagai mirabilite 

(sodium sulfat dekahidrat, Na2SO4.10H2O), disebut juga garam 
Glauber, dan sebagai thenardite (sodium sulfat anhidrat, Na2SO4). 
Mirabilite and thenardite ditemukan dalam lapisan yang sama 
dengan garam lainnya dalam deposit batuan garam, sebagai contoh 
lapisan setebal 46 m di Ingebrigt Lake, Saskatchewan, Kanada. 
Pada iklim yang lebih hangat (di Amerika selatan, USA bagian barat 
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dan Meksiko) lapisan-lapisan thenardite terbentuk dalam deposit 
batuan garam. 

5.2.1. Produksi Sodium Sulfat 
Sodium sulfat diproduksi dari sunber alami atau sebagai 

produk samping dari industri bahan kimia lainnya. Sodium sulfat 
juga dapat diproduksi secara sintetik dan selanjutnya disebut 
sodium sulfat sintetik. 

Produksi Sodium Sulfat Alami 
Sodium sulfat alami terbentuk dalam lapisan-lapisan deposit 

batuan garam dan diambil dengan cara pembentukan larutan. 
Mirabilite kasar dilarutkan, kemudian dipompa menuju permukaan 
untuk diuapkan dan dikristalisasi untuk memperoleh bentuk 
padatnya. Sodium sulfat diambil dari danau-danau dan air asin 
alami dengan memompa air asin ke pantai melalui pada kapal 
apung. Air asin disimpan diwaduk selama musim panas, dan 
mirabilite mengendap selama musim dingin dan semi. Sebagai 
contoh, air asin dari Seagraves dan Searles Lake (California) 
didinginkan secara mekanik sampai 40C untuk mengkristalisasi 
sodium sulfat. 

Ekstraksi sodium sulfat dari danau Quarun di Mesir 
mencapai 100.000 ton/tahun, yang dilaksanakan oleh Egyptian 
Salts and Minerals Co’s (EMISAL) untuk meminimalkan kecepatan 
peningkatan salinisasi danau tersebut. Selain sodium sulfat dari 
tempat yang sama dapat diperoleh sodium klorida 200.000 
ton/tahun dan magnesium oksida 20,000 ton/tahun. Produksi 
sodium sulfat oleh EMISAL melibatkan pemompaan air asin pada 
lahan-lahan peminian untuk didinginkan sampai pada 15oC dan 
kemudian didinginkan lebih lanjut di lahan kristalisasi sampai -1oC 
untuk memperoleh mirabilite. Mirabilite yang diperoleh mencapai 
kemurnian 99,2%, untuk pemurnian lebih lanjut mirabilite 
dilelehkan pada suhu 55oC dan direkristalisasi sampai diperoleh 
sodium sulfat anhidrat.  

Produksi Sodium Sulfat Sintetik 
Pada tahun 2002, produksi sodium sulfat alami dunia 

mencapai 5 juta ton/tahun sedangkan yang sintetik sekitar 2 juta 
ton/tahun. Sodium sulfat dapat terbentuk sebagai produk samping 
atau produk tambahan bagi industri bahan kimia lain. Sebagai 
contoh industri asam klorida dan sodium dikromat atau industri 
iodin dan nitrat dari air asin. Metode yang paling penting adalah 
proses Mannheim dan Hargreaves dan pembuatan rayon kental. 
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Produksi sodium sulfat dilakukan dengan mereaksikan halite 
dengan asam sulfat pekat (proses Mannheim). Dalam proses 
Hargreaves sulfur, uap air panas dan udara digunakan sebagai 
pengganti sumber asam sulfat.  

Data produksi sodium sulfat sintetik secara global untuk 
setiap negara produsen. Produsen terbesar saat ini dan terus 
berkembang adalah China (38%), Spanyol (12%), Meksiko (10%), 
Kanada (7%), Iran (7%) Negara lain (26%). 

5.2.2. Penggunaan Sodium Sulfat 
Industri sabun dan deterjen, tekstil, gelas, kertas dan 

industri kimia merupakan pengguna utama sodium sulfat. Sabun 
dan deterjen membutuhkan sekitar 40% dari pasaran sodium 
sulfat. Bentuk thenardite digunakan sebagai bahan pencuci barang 
pecah belah dan bubuk deterjen laundry (mencapai 60 b% dari 
seluruh bubuk) karena warnanya yang putih, tidak korosif dan 
netral dalam suasana asam. 

Sodium sulfat digunakan sebagai fluks dalam industri kaca 
datar (untuk jendela), untuk menghilangkan terbentuknya 
gelembung dalam lelehan gelas dan mencegah terbentuknya buih 
pada permukaan halus gelas. Industri gelas memberikan batasan 
yang ketat terhadap keberadaan besi, tembaga, dan logam mulia 
dalam produknya (Harben, 2002b; Anonymous, 2002). Proses Kraft 
untuk pembuatan kertas merupakan pemakai utama sodium 
sulfat. Dalam prosesnya sodium sulfat direduksi secara kimia 
menjadi sodium sulfida, yang bertindak sebagai bahan aktif dalam 
cairan pulp. Kualitas sodium sulfat untuk industri kertas 
memperbolehkan adanya pengotor NaCl (paling tinggi 2%) dan Mg 
sebagai MgSO4 (paling tinggi 1%). 

Sodium sulfat juga merupakan bahan dasar untuk membuat 
soda kaustik, asam sulfat, potasium sulfat, alumina, potasium atau 
sodium nitrat, dan bahan kimia lainnya. Sodium sulfat dengan 
tingkat kemurnian tinggi, jika diproduksi secara murah, dapat 
menjadi bahan baku untuk membuat sodium hidroksida dan asam 
sulfat melalui dekomposisi sodium sulfat secara elektrokimia. 
Reaksi total dapat dituliskan sebagai: 

2Na2SO4 + 6H2O → 2H2SO4 + 4NaOH + 2H2 + O2 

Sodium sulfat bersama asam klorida dapat dikonversi 
menjadi asam sulfat. Sodium klorida yang diperoleh memiliki 
tingkat kemurnian yang cukup untuk digunakan kembali dalam 
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industri klor alkali. Reaksi tersebut menghasilkan 40-60% asam 
sulfat dengan efisiensi hasil 99.2%. 

Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + H2SO4 

5.2.3. Kualitas dan Harga Sodium Sulfat 
Sodium sulfat kasar mengandung Na2SO4 hingga 90-99%. 

Jika dimurnikan lebih lanjut sampai diperoleh sodium sulfat 
anhidrat kemurniannya dapat mencapai >99%. Sodium sulfat 
kualitas kertas Kraft membutuhkan kemurnian Na2SO4 minimal 
96%, dengan kandungan NaCl maksimal 2%, Mg sebagai MgSO4 1% 
dan Ca sebagai CaSO4 1.17%. Spesifikasi sodium sulfat yang 
diperoleh dari Danau Quarun disajikan pada Tabel 27. Sedangkan 
spesifikasi sodium sulfat rata-rata untuk bahan deterjen dan kertas 
ditunjukkan Tabel 28. 

Tabel 27. Spesifikasi Sodium Sulfat Anhidrat dari EMISAL 
Sifat Kimia Spesifikasi 

Kemurnian Na2SO4 >99,2% 
Klorida sebagai NaCl Maks. 0,5% 
Karbonat CaCO3 Maks. 0,01% 
Bikarbonat sebagai CaCO3 Maks. 0,25% 
Logam berat Dibawah spesifikasi 
Besi Dibawah spesifikasi 
pH (larutan 1%) 6,5-7,5 
Sifat Fisika  
Warna Putih, 80% dari BaSO4 
Ukuran Partikel  
+250 µm 
+63-250 µm 
-63 µm  

20% 
60% 
20% 

Harga sodium sulfat standar mencapai 90-120 US $/ton. 
Sedangkan di Australia sodium sulfat anhidrat mencapai 340 Aus 
$/ton. 

Tabel 28.Spesifikasi Sodium Sulfat untuk Aplikasi Kualitas 
Deterjen dan Kertas 

Sifat Kimia Kualitas Deterjen Kualitas 
Deterjen 

Kualitas Kertas 

Na2SO4 99,7%; min. 
99,2% 

99,0% 97,5% 

NaNO3 TA Maks 0,30% Maks 0,35% 
Mg <0,02% TA TA 
NaCl <0,2% Maks 0,30% 1,0% 
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Sifat Kimia Kualitas Deterjen Kualitas 
Deterjen 

Kualitas Kertas 

H2O (kadar 
air) 

<0,02% Maks 0,05% Maks 0,1% 

Tak larut <0,05% Maks 0,1% Maks 0,4% 
Fe <3ppm Maks 0,009% - 
pH 6,5-8,0 TA TA 
Kelarutan 
dlm air 

4,5g dlm 100g air 
(0oC) 

28,0g dlm 100g 
air(0oC) 

TA TA 

Sifat Fisik  
Derajat Putih 88-89% 88% 75% 
Titik Didih 888oC - - 
Densitas 
Keruahan 

1,42-1,55 g/cm3 
Min 1,28 g/cm3 

TA TA 

Spesific 
Gravity (SG) 

2,671 pada 25oC TA TA 

Ukuran 
Partikel 

 

+420 µm 
+74 µm 
-74 µm 

TA 5% 
74% 
26% 

5% 
74% 
26% 

Sumber: Anonymous, 2002; Harben, 2002b 

TA = tidak ada data 

Pada tahun 2001, Amerika Serikat menghabiskan 330,000 
ton sodium sulfat untuk kebutuhan industri sabun dan deterjen 
46%, kertas dan pulp 13%, tekstil 12%, gelas 11%, pengharum 
karpet 7%, dan industri lainnya 11%. Penggunaan sodium sulfat di 
Amerika Serikat terus mengalami penurunan dari 1.400.000 ton 
(1997) sampai 330.000 (2001). Walau demikian, secara global 
mengindikasikan peningkatan produksi sodium sulfat dunia selama 
periode 1993-1997 sekitar 10%.  

5.3. Bittern 
Bittern merupakan air asin pekat sisa produksi garam surya. 

Umumnya di Indonesia sisa air asin pekat tersebut dibuang tanpa 
diolah lebih lanjut. Bittern atau sari air laut di negeri sakura di 
kenal sebagai nigari.  Nigari berguna untuk kesehatan seperti 
mencegah osteoporosis, mencegah stroke, gangguan ginjal mengikis 
endapan lemak di pembuluh darah dan gejala gangguan kesehatan 
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lainnya. Menurut Nelson sembiring, pada ketebalan 25-30 cm air 
pada tambak garam, lapisan air tua tersebut terdapat pada 10 cm 
teratas sedangkan sisa dibawahnya menjadi garam. 

Perairan madura merupakan wilayah yang sangat potensial 
untuk dikembangkan bittern karena adanya turbulensi, petermuan 
arus panas dan dingin serta pemanasan yang intensif. Perairan lain 
di Indonesia yang potensial untuk dikembangkan nigari berkualitas 
tinggi adalah janeponto dan nusa tenggara barat. Menurut 
Soerawidjaja (2002) potensi bittern mengandung 300 – 400 
gram/liter garam terlarut; rentang komposisi basis kering : 6 – 60 
% NaCl, 20 – 60 % MgCl2, 10 – 25 % MgSO4, 5 – 10 % KCl, 0,5 – 2,0 
% CaSO4, dan 0,6 – 1,0 % NaBr. Secara rata-rata bittern dari 
100.000 ton garam berpotensi menghasilkan; 27.300 ton 
MgCl2.6H2O, 16.000 ton MgSO4.7H2O,   2.800 ton KCl, dan   240 
ton Br2. 

Beberapa senyawa magnesium bernilai ekonomis tinggi yang 
dapat dihasilkan dari air laut maupun bittern yaitu: 

 Magnesium oksida, MgO: bahan refraktori (bata tahan api), 
isolator kalor, pembuatan senyawa magnesium lain. 

 Magnesium klorida, MgCl2: untuk pembuatan logam magnesium 
(dengan elektrolisis). 

 Magnesium hidroksida, Mg(OH)2: komponen obat antasid 
Kieserit, MgSO4.H2O, :  pupuk. 

 Garam epsom, MgSO4.7H2O: bahan obat dan bahan kanji dalam 
industri tekstil. 

5.4. Brom 
Brom (Br2) banyak digunakan sebagai bahandesinfektan. 

Pada Konsentrasi kurang dari 1 ppm, brom banyak digunakan 
dalam air kolam renang sehingga air menjadi steril, tidak berbau, 
mata dan kulit tak perih. Brom juga potensial dalam pembuatan 
lampu halogen. Alkali bromida (misalnya: NaBr) merupakan zat 
kimia fotografi dan obat penenang yang relatif aman. Garam 
bromida logam non alkali dipergunakan bubuhan lumpur 
pemboran minyak yang merupakan pangsa terbesar (market share 
20%) dari produksi Brom. Bromida organik (metil bromida, etil 
bromida dsb.) dipergunakan untuk membuat insektisida, racun 
tikus, zat warna, obat-obatan, dan penghambat penyebaran api.  
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Di dalam bittern, air laut, maupun air-air asin alami lainnya, 
konsentrasi molar ion khlorida umumnya 200–700 x lebih besar 
daripada ion bromida. Isolasi brom dari bahan-bahan mentah ini 
membutuhkan metode pemisahan yang berselektifitas tinggi. 

Proses produksi brom dari bittern menggunakan proses 
Kubierschky. Dalam proses tersebut bittern dipanaskan sampai  
90 oC, diasamkan (jika perlu) dan dikhlorinasi untuk membebaskan 
brom molekuler dgn reaksi.  

Cl2 + 2 Br¯ — Br2 + 2 Cl¯.  

Brom kemudian dilucutkan dengan kukus, yang mengalir 
berlawanan arah dengan bittern, di dalam kolom jejal. Kelebihan 
khlor yang cukup harus dipertahankan dalam menara-menara 
khlorinator dan pelucut. Tetapi, karena surpluskhlor didaur ulang 
ke kolom-kolom tersebut, konsumsi khlor biasanya < 1,25 x 
stoikhiometri. Peralatan yang berkontak dengan halogen basah 
biasanya berbahan konstruksi keramik atau gelas. Jika perlu, 
bahan konstruksi kondensor berasal dari logam tantalum. 

 
Gambar 42 . Diagram Alir Proses Kubierschky untuk Produksi 

Brom dari Bittern 
(Sumber: Soerawidjaja, 2002)  
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BAB VI. BUDIDAYA BANDENG-RUMPUT 
LAUT DI TAMBAK GARAM 

Salah satu kendala produksi garam rakyat adalah garam 
tidak dapat diproduksi sepanjang musim. Pada musim penghujan 
sebagian tambak garam tidak berproduksi karena kendala cuaca. 
Tentunya hal ini akan mengakibatkan petani tambak kehilangan 
pekerjaan dan pendapatan. Bagi sebagian petani garam yang tetap 
melanjutkan produksi dihadapkan pada resiko tinggi seperti gagal 
panen, masa pengolahan yang lebih lama dengan ancaman 
kerugian lebih besar. Untuk itu perlu ada usaha lain yang dapat 
menambah pendapatan petani garam di musim penghujan. 

Salah satu usaha pemanfaatan lahan tambak garam rakyat 
adalah budidaya rumput laut, budidaya bandeng dan polikultur 
rumput laut dan bandeng. Usaha budidaya tersebut tidak hanya 
menghasilkan produksi rumput laut dan bandeng semata tetapi 
menimbilkan multiplier effect pada pada usaha pengolahan bandeng 
dan rumput laut. Tentunya hal ini selain menambah pendapatan 
petani juga memperbesar penyerapan tenaga kerja yang semula 
bekerja di produksi garam. Berikut disajikan teknologi budidaya 
rumput laut Gracilaria sp, budidaya bandeng dan polikultur  
rumput laut dan bandeng. 

6.1. Budidaya Rumput Laut Gracilaria sp di 
Lahan Tambak 
Prospek Pasar Rumput Laut Gracilaria  sp   

Sebagai salah satu komoditas unggulan pada subsektor 
perikanan, rumput laut mempunyai prospek pasar luas 
bahkanmanfaatnya telah merambah pada hampir semua produk 
kebutuhan manusia. Alginat digunakan sebagai bahan dasar 
industri polisakarida. Pada industri makanan, agar dan karaginan 
digunakan sebagai bahan dasar pengental, pengalengan 
ikan/daging, sedangkan di bidang farmasi digunakan sebagai 
bahan pencahar, peluntur, kultur bakteri, pembuatan  salep,  krim,  
sabun  dan  lotion,bahkan bermanfaat juga dalam industri kertas, 
tekstil, fotografi, semir sepatu, odol, untuk kepentingan mikrotomi, 
artis, museum dan kriminologi. Selain itu, rumput laut digunakan 
sebagai bahan dasar pakan ternak (seaweed meal), pupuk organik 
yang kaya nitrogen dan fosfor serta bahan metabolit sekunder 
seperti steroid, karoten, substansi bioaktif anti bakteri, jamur, virus 
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dan kanker. Karaginan (carrageenan) diperoleh dari hasil 
pengolahan semi refine carrageenan (SRC), sedangkan SRC 
merupakan  hasil ekstraksi dari bahan baku mentah. 

Agar-agar diperoleh dari hasil ekstrak rumput laut merah 
(Rhodophyceae) antara lain Gracilaria, Gelidium, Ahnfeltia, 
Pterocladia  dan Acanthopeltis. Agar-agar pertama kali diproduksi 
pada tahun 1919di California, USA. Selanjutnya diikutioleh Jepang, 
Australia, AfrikaSelatan, Spanyol, dan Maroko, serta Indonesia. 
Industri agar-agar di Indonesia pertama kali didirikan di Kudus  
pada  tahun  1930, selanjutnya berkembang ke beberapa kota di 
Indonesia seperti Surabaya, Jakarta dan Makasar. 

Dengan beberapa pertimbangan, peluang peningkatan 
produksi rumput laut Gracilaria spmasih terbuka lebar. Potensi 
panjang garis pantai  baik di pesisir utara dan selatan pulau 
Madura maupun di wilayah kepulauan khususnya di Kabupaten 
Sumenep sesuai dengan land use budidaya rumput laut. Iklim  
yang relatif mendukung bagi pertumbuhan rumput  laut, teknologi  
budidaya relatif mudah danumumnya diketahui oleh sebagian 
besar nelayan dan pembudidaya rumput laut.Meningkatnya 
permintaan pasar (market demand) domestik maupun internasional 
merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan 
usaha budidaya rumput laut. Peluang pasar rumput laut Gracilaria 
spdapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 29. Proyeksi Hasil Produksi dan Kebutuhan Rumput Laut 
Gracilaria sp Dunia (2006-2010) 

Jenis 
Rumput Laut 
Gracilaria sp 

Uraian  Produksi dan Kebutuhan Gracilaria sp 
per Tahun (Ton Kering) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Kebutuhan 
Dunia   

79.200  87.040  95.840  105.440  116.000 

Produksi 
Indonesia   

29.000  36.000  41.500  48.000  57.500 

Produksi 
Luar negeri   

37.000  40.700  44.770  49.250  54.20 

Peluang 
Pasar   

14.200  10.340  9.570  8.190  4.300 

 Sumber : Anggadiredja (2006) 

Aspek biologis Gracilaria  sp   
Gracilaria  sp  dikenal  dengan  nama  sango-sango,  rambu  

kasang,  janggut  dayung,  dongi-dongi,  bulung  embulung,  agar-
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agar  karang,  agar-agar  jahe, bulung  sangu,  dan  lain-lain. 
Sebagaipenghasil  agarofit,Gracilaria sptermasuk dalam kelas alga 
merah (Rhodophyta). Marga Gracilaria memiliki jenis paling  banyak  
dibandingkan dengan marga rumput laut lain. Dengan sifat-sifat 
morfologi dan anatomi yang berbeda, maka nama ilmiahnya pun 
berbeda, misalnya Gracilaria  confervoides, G. gigas, G.verrucosa, G. 
lichenoides, G. crasa, G. blodgettii, G. arcuata, G. taenioides, G. 
eucheumoides dan banyak lagi.  

Secara morfologi, bagian-bagian Gracilaria sptidak dapat 
dibedakan antara akar, batang dan daun, hanya berbentuk  batang 
dengan percabangan yang disebut thalus.Dengan melekatkan 
thalus pada substrat,  Gracilaria  sp hidup di dasar perairan hingga 
kedalaman 10-15 m pada salinitas  12–30 ppt.  Substrat umumnya  
berupa pasir, lumpur, karang, kulit kerang, karang mati, batu 
maupun  kayu.  

Gracilaria spberkembang biak dengan cara fertilisasi dan  
non-fertilisasi. Gametofit yang merupakan hasil germinasi dari  
spora menghasilkan gamet-gamet sehingga terjadi perkawinan. 
Perkembangbiakan secara non-fertilisasi terjadi melalui vegetasi  
(stek), konyugasi (peleburan dinding sel sehingga terjadi 
pencampuran protoplasma dari dua thalus atau lebih), penyebaran  
spora  pada  kantung spora (carpospora dan cystocarp). 

Pemilihan Lokasi Budidaya Gracilaria sp 
  Dasar tambak berupa pasir berlumpur atau tanah berpasir 

dengan sedikit lumpur sesuai bagi budidaya Gracilaria sp dengan 
ketebalan lumpur berkisar 15 - 20 cm. Jika  lumpur  terlalu  tebal, 
dianjurkan untuk melakukan pengurasan lumpur dan dibuang 
keluar dari petakan. Petak budidaya harus bersih dari tanaman 
pengganggu lain atau bahan-bahan organik yang dapat membusuk. 
Adanya gangguan tersebut berpotensi meningkatkan derajat 
keasaman (pH)  tanah  dasar  tambak. Kisaran  derajat keasaman  
(pH)  dasar  tambak  adalah 6,8-8,2. Derajat keasaman dapat 
dioptimalkan dengan reklamasi dan penebaran kapur. 

Pematang tambak terdiri atas lempung berpasir dan cukup  
lebar. Pematang tambak berfungsi untuk menahan angin dan 
gerakan air, sebagai  sarana untuk jalan,serta sebagai tempat  
penjemuran  hasil  panen. Tambak sebaiknya memiliki konstruksi  
saluran air yang kokoh dan tidak banyak mengandung lumpur. 
Tiap petak  tambak diupayakan memiliki 2 buah pintu air yang 
berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar. 
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Kondisi pasang-surut air laut perlu diperhatikan dalam 
Pemilihan lokasi agar pergantian air dalam petak budidaya terjadi 
dengan baik.  Tingginya frekuensi pasang surut sangat baik karena 
mengandung nutrien (zat hara) yang penting bagi pertumbuhan 
rumput laut. Arus air dalam tambak digunakan untuk 
menggerakkan rumput laut. Meskipun demikian, arus air tidak 
boleh terlalu kuat sebabakan merusak thalus dan rumput laut 
akan terkumpul pada satu tempat. Air berkualitas baik dan tidak 
mengandung lumpur sehingga sinar matahari dapat menjangkau 
dasar perairan. Ketinggian air selama pemeliharaan berkisar 50 cm 
dan kadar garam (salinitas) berkisar 15-25 ppt, dengan suhu air 
antara 20-25 ºC. 

Pemilihan Bibit  
  Bibit untuk budidaya rumput laut bisa berasal dari alam 

atau hasil budidaya. Pengadaan bibit alam mempunyai keuntungan 
mudah diperoleh, hemat biaya dan kondisi bibit sesuai dengan 
habitatnya sehingga mudah beradaptasi. Akan tetapi seringkali 
bibit tercampur dengan jenis rumput laut lain. Bibit diambil dari 
thalus yang masih muda, segar, sehat, cukup elastis dan memiliki 
banyak cabang, memiliki pangkal yang lebih besar dari cabangnya, 
tidak berlendir dan tidak luka. Thalus yang sehat umumnya bebas 
dari tanaman atau hewan penempel dan bersih dari kotoran. Ujung  
thalus berbentuk lurus, berwarna cerah dan mengkilap,bila digigit 
atau dipotong terasa getas.  

Bibit yang baik dipetik dari rumpun  tanaman yang sehat 
berkisar 5-10 cm. Selanjutnya bibit ditunaskan pada areal khusus, 
misalnya rakit apung atau model lain yang terlindung dari 
predator. Penunasan dilakukan sampai kebutuhan untuk areal 
budidaya tercukupi. Jika kekurangan bibit atau telah terjadi 
penurunan kualitas, maka didatangkan bibit dari lokasi lain. 
Untuk menghindari kerusakan saat pengiriman, bibit dikemas 
dalam karung plastik tanpa dipadatkan karena dapat 
menyebabkan bibit terluka, patah atau hancur. Mulut kantong 
kemasan diikat erat dan bagian atas  diberi lubang untuk sirkulasi 
udara. Kemasan bibit diatur agar tidak melebihi kapasitas beban 
kantong dan tidak menumpuk kantong kemasan dengan benda 
berat.  Selama pengiriman, bibit rumput laut harus tetap dalam 
keadaan basah atau lembab,jauh dari sumber panas misalnya 
panas mesin kendaraan atau sinar matahari langsung, tidak boleh 
terkena air tawar, air hujan, minyak atau cairan lain.  
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Persiapan Lahan Budidaya Gracilaria sp 
Saat persiapan lahan budidaya, tambak dikeringkan selama  

beberapa hari. Kemudian dasar tambak dicuci dengan cara 
memasukkan air pada petak budidaya melalui mekanisne arus 
pasang-surut. Pengapuran dengan dosis 2.000 kg/ha untuk 
mempertahankan derajad keasaman (pH). Pemupukan dilakukan 
secara bertahap meliputi pemupukan awal dan susulan setiap 15 
hari.  Penebaran Urea dan TSP sebanyak 200 kg/ha dengan 
perbandingan 2:1 dilakukan sebagai pemupukan awal, selanjutnya 
pemupukan susulan sebanyak 10%  dari pemupukan awal. 

Pada kondisi pH rendah (<5) dimana kondisi tanah sulfat 
masam, maka pada tanah tambak harus dilakukan reklamasi. 
Konstruksi  tambak harus kedap air, dasar tambak tidak  poros 
dan bebas dari bocoran. Dasar tambak dibersihkan dari sisa-sisa 
akar kayu, tanah dasarnya dicangkul, dibalik atau dibajak sedalam 
+ 30 cm, kemudian diratakan dengan arah kemiringan pintu air. 
Reklamasi dilanjutkan dengan menjemur dan mengeringkan dasar 
tambak. Pemasukan air laut dan perendaman petakan kemudian 
dikeluarkan kembali (flushing) bertujuan untuk pencucian. Proses 
selanjutnya adalah pembalikan tanah dan pengeringan kembali, 
dilanjutkan dengan flushing. Pembalikan dan flushing bertujuan 
untuk melakukan oksidasi terhadap senyawa pyrit yang ada dalam 
tanah. Hal tersebut dilakukan berulangkali hingga lapisan pyrit 
tidak nampak. Selanjutnya pengapuran dengan menggunakan 
CaCO3sebanyak 2.000 kg/ha. Proses  selanjutnya adalah 
penumbuhan klekap menggunakan pupuk kandang, urea dan TSP. 
Proses reklamasi dikatakan berjalan baik jika dasar petakan telah 
ditumbuhi klekap, umumnya  berlangsung sekitar 4 bulan.   

Metoda Budidaya Gracilaria sp 
Gracilaria sp dapat dibudidayakan dengan beberapa metoda 

sebagai berikut :  

1. Metoda  Sebar Dasar  (bottom method) 

 Penebaran  bibit dilakukan secara merata pada dasar tambak. 

2. Metoda  Lepas  Dasar  (off  bottom  method) 

 Bibit diikatkan pada  tali  ris  (ropeline)  kemudian  diikatkan  
pada  patok-patok, sama seperti budidaya Echeuma sp. 

3. Metoda  Rakit  Apung  (floating  rack  method) 

 Bibit rumput  laut diikatkan pada  tali  bentang,  kemudian  tali  
bentang tersebut diikatkan pada rakit yang terapung dekat 
permukaan air. 
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4. Metoda  Rawai  (longline method) 

 Bibit diikatkan pada seutas tali panjang (long line) dengan jarak 
ikatan tertentu.  

Penanaman bibit Gracilaria sp dilakukan saat cuaca cukup 
teduh, yaitu pada pagi hari atau sore hari dengan kepadatan 
berkisar 1 ton/ha. Kepadatan bibit ditingkatkan menjadi 2 ton/ha 
pada penanaman kedua jika panen pertama laju pertumbuhan 
harian (Daily Growth Rate - DGR) kurang dari 3% atau hasil panen 
basah berkisar 4 kali berat bibit awal. Bila DGR lebih dari 4%, atau 
hasil panen basah sekitar 6 kali berat bibit, maka pada siklus  
tanam berikutnya dapat ditebar bibit sekitar 3-4 ton/ha.   

Pada empat minggu pertama, ketinggian air dipertahankan 
sekitar 30-50 cm agar pertumbuhan cabang lebih cepat. Pada 
minggu ke-5 hingga ke-7, ketinggian air dipertahankan sekitar 50-
80 cm. Perlakuan tersebut bertujuan memperlambat pertumbuhan 
cabang sehingga tanaman dapat meningkatkan kandungan agar. 
Suhu air di dasar tambak saat kemarau diusahakan tidak terlalu 
tinggi. Jika suhu air melebihi kisaran optimal, maka ketinggian air 
harus ditambah sampai mencapai kondisi normal.   

Tanaman lebih banyak memerlukan nitrogen selama empat 
minggu pertama, sehingga diberikan pupukurea berkisar 15 kg/ha 
dan TSP berkisar 5 kg setiap 15 hari sekali. Sedangkan dua atau 
tiga minggu sebelum panen lebih banyak memerlukan phosphat, 
untuk itu diberikan pupuk TSP 5–10 kg/ha yang ditebar secara 
bertahap. Kecukupan kandungan nitrogen dalam tambak 
ditunjukkan dengan suburnya alga hijau.Seringkali pemupukan di 
tambak menjadi kurang efektif karena seringnya pergantian air. 
Pemberian pupuk dianjurkan dalam bentuk granular atau tablet 
karena pelepasan nutrisi terjadi secara bertahap dan penebaran 
dilakukan setelah pergantian air tambak sehingga pemupukan 
akan lebih efektif. 

Pergantian air dilakukan tiga hari sekali saat surut dan 
pasang untuk mempertahankan kadar garam (salinitas) dan 
kandungan nutrisi dalam air. Pada musim kemarau pergantian air 
harus lebih sering untuk menghindari salinitas terlalu tinggi akibat 
penguapan air. Pada musim hujan pergantian air diatur untuk 
menjaga agar salinitas tidak terlalu rendah. Selama budidaya,  
tambak dibersihkan dari tumbuhan air  lain seperti rumput, klekap 
dan kotoran lainnya agar tidak mengganggu 
pertumbuhanGracilaria sp.  Selain  itu,  pintu  air, saluran  air dan 
pematang tambak diperhatikan agar tidak terjadi kebocoran.   
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Hama yang sering menyerang budidaya Gracilaria sp adalah 
ikan, seperti baronang (Siganus sp) dan beberapa marga alga 
seperti Ectocarpus, Polysiphonia dan Enteromorpha. Hama ikan 
dicegah dengan memasang saringan halus di pintu air dan 
penebaran saponin dengan dosis 25 ppm, sedangkan pencegahan 
alga dilakukan waktu kegiatan persiapan seperti pengeringan lahan 
dan pengapuran.   

Ectocarpus dan Polysiphonia yang menempel dapat 
dihilangkan dengan menaikkan temperatur air, yaitu dengan  
menurunkan air petakan saat matahari bersinar terik. Alga akan 
segera memisahkan diri dari rumpun Gracilaria sp, selanjutnya 
dapat dipisahkan secara manual. Secarakimiawi, penanggulangan 
alga dilakukan dengan mencelupkan rumpun rumput laut dalam 
larutan formalin 0,05 ppm selama beberapa detik (dipping).  
Enteromorpha dapat diberantas dengan menurunkan air dan 
menyemprotkan larutan paraquat 3–6% pada rumpun Gracilaria 
sp. Secara biologis, penanggulangan alga dilakukan dengan 
polikultur Gracilaria spdengan bandeng, karena ikan tersebut akan 
memakan organisme yang menempel di permukaan thalus dan di 
dasar tambak.  

Penyakit yang umum menyerang Gracilaria sp adalah  
“cabang putih” atau  mirip  “ice-ice”  pada  budidaya  Eucheuma  
sp.  Batang  cabang  terlihat putih pucat dan membusuk dengan 
cepat. Penyebab penyakit tersebut diduga karena temperatur yang  
terlalutinggi. Salinitas yang terlalu tinggi juga menyebabkan cabang 
menjadi putih kekuningan, menyebabkan tanaman layu atau 
keriting hingga mengalami kematian. Keadaan demikian dapat 
ditanggulangi dengan meninggikan air pada petak tambak 50-80 
cm.  

Panen rumput laut Gracilaria  sp 
Setelah 4 bulan masa budidayaGracilaria sp dilakukan 

panen pertamaselanjutnya dilakukan tiap 45-60 hari tergantung 
kesuburan petakan tambak. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh hasil panen dan bibit berkualitas baik. Thalus 
tanaman yang sudah cukup matang dipanen  untuk dikeringkan, 
sedangkan thalus yang masih muda dipetik untuk digunakan 
sebagai bibit baru.   

Hasil panen dikeringkan di bawah sinar matahari setelah 
sebelumnya dicuci dengan air tambak untuk menghilangkan 
lumpur dan kotoran yang menempel. Pengeringan dilakukan di 
atas para-para yang dialasi waring hitam. Saat musim hujan 
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pengeringan dilakukan dengan cara mengangin-anginkan rumput 
laut di atas rak dengan ketebalan 5 - 8 cm.  Pengeringan juga dapat 
dilakukan dengan mengikat dalam bentuk rumpun dan digantung 
ditempat yang tinggi. Penjemuran hasil panen tidak boleh langsung 
di tanah atau di atas pasir karena akan menurunkan kualitas. 
Pengeringandilakukan hingga kandungan air mencapai 15% 
dengan perbandingan antara  berat  basah dan kering sekitar 9:1 
atau 8:1. Setelah rumput laut kering  kemudian  diayak  untuk  
memisahkan butiran garam halus, debu dan kotoran yang masih 
melekat, sekaligus dilakukan sortasi  terhadap  hasil  yang  kurang  
bagus. Selanjutnya rumput  laut dimasukkan dalam  karung  dan 
disimpan dalam ruang  yang  terhindar  dari air hujan dan sirkulasi 
udaranya baik. Penjualan rumput laut ke pabrik dikemas dalam 
karung dengan satuan berat 50 kg/karung.   

6.2. Budidaya Bandengdi Lahan Tambak 
Di setiap daerah bentuk tambak berbeda begitu juga setiap 

tahap budidayanya. Nener dibesarkan di petak pendederan sampai 
nener mencapai ukuran glondongan. Selanjutnya glondongan 
dipelihara di petak pembuyaran dan sedangkan petak pembesaran 
digunakan sebagai tempat pemeliharaan bandeng sampai 
siapdikonsumsi. Panen dilakukan dalam petak peneneran.Di 
pinggir tambak dibuat semacam selokan (caren) yang berfungsi 
sebagai penampung lumpur dan tempat bandeng berteduh ketika 
cuaca panas.Saluran irigasi adalah irigasi (sungai) tempat tambak 
mengambil dan membuang air. Air dari saluran irigasi dimasukkan 
ke petak pembagi air selanjutnya air dibagikan ke petak lainnya. 
Saluran air antar petak dibuat dari bahan bambu dan pipa paralon.  
Jika budidaya hanya usaha pembesaran atau pendederan maka 
tambak hanya terdiri dari dua petak yaitu petak pembagi air dan 
petak pemeliharaan. Pada tambak demikian,petak pembagi 
sekaligus berfungsi sebagai areal pemanenan. Pada tambak 
tradisional, tidak dilakukan pemisahan untuk berbagai umur 
bandeng meskipun budidaya dimulai dari menebar nener. 

Pada tambak dibangun pematang utama dan pematang 
antara. Pematang berfungsi sebagai benteng ketika terjadi badai 
pasang, dan menjadi jalan untuk pengangkutan sarana produksi 
maupun hasil tambak. pada umumnya pematang utama dibangun 
dengan lebar antara 2 sampai 2,5 m dengan ketinggian 0,5m diatas 
air pasang tertinggi. Sementara itu pematang antara dibuat lebih 
sempit, umumnya 0,5 - 1,5 m dengan ketinggian sekitar 0,25m. 
Perlengkapan tambak lainnya adalah rumah pandega/penjaga. 
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Alat-alat yang dibutuhkan antara lain jaring hapa, seser/serok, 
ember plastik, tong fiber glass, keranjang, plastik lembaran, 
cangkul, arit, timbangan, linggis dan pompa air. Sedangkan tabung 
gas juga diperlukan untuk pengemasan saat panen, terutama pada 
tambak pendederan.  

Persyaratan Lahan Tambak 
Air dan tanah untuk tambak harus memenuhi persyaratan 

tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Tabel berikut ini 
menyajikan informasi tentang mutu air dan tanah yang optimal 
untuk pemeliharaan nener, yang secara teknis tidak berbeda 
dengan pembesaran. 

Tabel 30. Mutu Air Optimal Bagi Pemeliharaan Nener di Petak 
Pendederan 

Peubah Ambang bawah Kisaran atas Optimum 

Oksigen terlarut 
(mg/l) 
Amoniak (mg/l) 
Asam belerang (mg/l) 
Bahan Organik total 
(mg/l) 
pH 
Temperatur(0C) 
Salinitas (ppt) 
Transparansi (cm) 

2,0 
0,0 

0,000 
10,0 

 
7,5 

26,0 
20,0 
30 

- 
0,1 

0,001 
30,0 

 
9,0 

32,0 
35,0 
50,0 

Sekitar 
jenuh 

0 
0 

15,0-20,0 
8,0-8,3 
29-30 
29-32 

35,0-40 

   Sumber : Ahmad dkk  (2002) 

Pengelolaan Tambak 
Pengelolaan tambak dilakukan agar lingkungan tambak 

memenuhi syarat secara biologi sehingga tambak dapat 
berproduksi optimal. Secara garis besar, pengelolaan tambak 
meliputi kegiatan pengolahan lahan dan pemberian unsur 
tambahan serta pengaturan pengairan. 

(1) Pengolahan lahan 
Pengolahan lahan tambak bertujuan untuk: 

(a)membersihkan lumpur terutama di daerah penampung 
lumpur/caren; (b) menghilangkan bahan organik yang merugikan; 
(c) menutup lubang-lubang yang bisa menjadi jalan masuk 
binatang pemangsa dan menjadi jalan keluar bagi bandeng; (d) 
pengeringan tambak dan pembalikan lahan sehingga memacu 
pertumbuhan bahan makanan alami bandeng. Setiap menjelang 
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masa tebar berikutnya dilakukan pengolahan lahan tambak. 
Pengeringan lahan dilakukan sampai tanah dasar tambak pecah-
pecah jika kondisi lahan buruk. Pada kondisi lahan normal, 
pengeringan dilakukan sampai tanah terbenam 1 cm jika diinjak.  
Selanjutnya dilakukan pembalikan tanah dengan cara dibajak. 

(2) Perbaikan dan pengontrolan pH 
Pengontrolan pH bertujuan untuk menormalkan derajat 

keasaman air/tanah, menjadi penyangga, dan menghindari 
terjadinya fluktuasi pH air/tanah. Pada kisaran pH optimum, akan 
mendukung aktivitas bakteri pengurai bahan organik dan koloid-
koloid air akan terendapkan sehingga air tambak menjadi jernih. 
Keasaman air/tanah tambak dilakukan melalui pengeringan 
dilanjutkan dengan pemberian kapur. Dengan pengeringan, pH 
yang turun dapat ditingkatkan kembali. Kapur ditaburkan sebelum 
pembalikan (pembajakan) lahan, sehingga kapur akan tersebar 
merata. Pemberian kapur yang optimum pada lahan berpasir 
adalah 3 ton/ha, tetapi kebutuhan semakin banyak pada tanah 
liat.   

(3) Pemupukan 
Pemupukan bertujuan untuk menambah nutrisi lahan 

tambak sehingga memacu pertumbuhan klekap (lab-lab), lumut 
dan fitoplankton (flagellata dan diatomae) sebagai makanan alami 
bandeng dan menjaga kecerahan air. Dalam hal ini, bandeng lebih 
menyukai fitoplankton diatomae sebagai makanan alaminya. 
Pertumbuhan klekap memerlukan pupuk kandang dengan dosis 
350 kg/ha. Untuk pertumbuhan lumut diperlukan pupuk 
compound (NPK) dengan dosis 20 g/m3 air. Secara praktis, 
kebutuhan tersebut dapat diberikan dalam bentuk  urea 2 kg/ha 
dan TSP 15 kg/ha yang diberikan setiap dua minggu.  

(4) Oksigen terlarut dan suhu air 
Kandungan oksigen terlarut mempunyai peranan penting 

bagi kehidupan organisme air. Oksigen terlarut yang terlalu tinggi 
menimbulkan gelembung di lamela bandeng, sedangkan oksigen 
terlalu rendah menyebabkan bandeng mati lemas. Kandungan 
oksigen paling rendah terjadi sesaat setelah matahari terbit dan 
pada pukul 14.00-17.00 oksigen terlarut berada pada tingkat 
tertinggi. Pengadukan air pada pukul 13.00-15.00 dan pada malam 
hari bertujuan untuk menjaga kandungan oksigen terlarut dalam 
kondisi optimum. Untuk keperluan pengadukan dan penambahan 
oksigen dapat digunakan aerator. Kandungan oksigen terlarut 
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dipengaruhi oleh naik turunnya suhu air. Peningkatan suhu air 
menyebabkan penurunan kandungan oksigen. Pembuatan caren 
dimaksudkan sebagai tempat sembunyi bagi bandeng di saat suhu 
tinggi, dimana keadaan suhu dan oksigen terlarut lebih kondusif.  

(5) Amonia dan asam belerang 
Sisa-sisa pakan, kotoran ikan maupun plankton dan bahan 

organik akan tersuspensi menghasilkan amonia dan asam belerang 
yang dapat meracuni bandeng. Pengontrolan suhu air diperlukan 
untuk mengantisipasi efek amonia dan asam belerang sebab 
semakin tinggi suhu air kemungkinan makin besar kandungan zat 
beracun tersebut. Amonia dan asam belerang dapat dihilangkan 
dengan melakukan pengadukan, pembuatan caren, pergantian air, 
dan pengeringan lahan. 

(6) Salinitas 
Tingkat keasinan atau ketawaran air, disebut juga salinitas 

berperan penting dalam mengatur keseimbangan kepekatan cairan 
tubuh dan air tambak. Pada salinitas optimal, penggunaan energi 
untuk mekanisme keseimbangan cukup rendah dan sebagian besar 
energi digunakan untuk pertumbuhan. Penambahan air tawar 
dengan bantuan aerator merupakan cara untuk mengatur salinitas.  

(7) Logam berat dan pestisida 
Lahan tambak harus jauh dari sumber polusi, misalnya 

perumahan, pabrik, dan sawah. Limbah pabrik dan sawah 
mencemari sistim perairan dengan menghasilkan residu zat kimia 
dan logam berat. Kandungan logam berat dan pestisida dapat 
menyebabkan kematian bandeng secara masal. Kalaupun bandeng 
yang terkontaminasi tahan terhadap pencemaran, residu racun 
dalam bandeng akan meracuni konsumen.  

(8) Hama dan penyakit 
Empat golongan hama tambak yaitu predator, 

kompetitor/pesaing, hama, dan penyakit parasiter.  
Predator/pemangsa terdiri dari ikan buas dan liar, kadal, kepiting 
dan berang-berang. Saluran air dan dinding tambak yang 
berlubang menjadi jalan masuk predator ke dalam tambak. 
Kompetitor/pesaing terdiri dari ikan liar dan siput, sedangkan 
hama berupa penggali, organisme pelapuk kayu, dan kerang-
kerang. Pengendalian kompetitor dan hama dilakukan dengan 
mengeringkan tambak. Untuk mencegah masuknya hama, 
dilakukan penyaringan air pada saat memasukkan air ke dalam 
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tambak dengan saringan yang cukup kecil sehingga hama dan 
telurnya tidak masuk. Penyakit parasiter umumnya menyerang 
hewan air, penyebabnya adalah virus, bakteri, dan protozoa.  

Pembenihan 
Sebagian besar benih bandeng diperoleh dengan cara 

penangkapan secara alamiah, hanya sebagian kecil benih bandeng 
(nener) yang dihasilkan melalui budidaya (hatchery). Umumnya 
nener yang dijual berumur antara 21 hari sampai 28 hari, 
bertubuh transparan, panjangnya 12-13 mm, dan mempunyai tiga 
titik ditubuhnya yakni dua mata dan satu di perut.  Potensi nener 
alami tersebar di seluruh pantai Indonesia. Bandeng dewasa 
melepaskan telur di tengah laut yang berjarak sekitar 9 km dari 
garis pantai. Telur bandeng mengambang dan terbawa ombak, dan 
menetas dalam perjalanan, kemudian terbawa ke pantai atau 
muara sungai.  Nener berenang dalam kelompok, walaupun 
bergerak lincah tetapi mudah ditangkap. 

Pendederan/Pengglondongan 
Proses budidaya dari nener menjadi glondongan disebut 

dengan pendederan. Pengaturan waktu panen disesuaikan dengan 
siklus permintaan tambak pembesaran. Untuk keperluan tersebut, 
pemeliharaan pada tahap pendederan dilakukan secara intensif 
atau semi intensif. Glondongan dijual dalam berbagai ukuran 
tergantung permintaan. Tabel 30 berikut ini menyajikan variasi 
output pendederan.   

Tabel 31. Berbagai Ukuran Glondongan dengan Usia dan Harganya 

Istilah setempat Ukuran 
(Cm) 

Lama pemeliharaan 
(minggu) Harga (Rp/rean) 

Glondongan 
Kasaran 
Semi 
Semi Super 
Balian 

2-4 
4-6 
8-10 
10-12 
12-14 

2 
4 
6 
8 
10 

200.000 
500.000 
800.000 

1.200.000 
dijual kiloan 

  Sumber : Bank Indonesia (2002) 

Rumpon ditempatkan pada tambak dan dilakukan 
aklimatisasi sebelum nener ditebar. Rumpon berfungsi sebagai 
pelindung nener dari sengatan matahari, sedangkan aklimatisasi 
atau penyesuaian terhadap lingkungan berguna untuk mencegah 
stress yang menyebabkan kematian. Aklimatisasi dilakukan jika 
terjadi pemindahan dari tahap satu ketahap berikutnya. Kantong 
plastik yang berisi nener dibiarkan mengapung di air tambak, 
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setelah temperatur, keasaman air dan salinitas air hampir sama, 
kantong plastik bisa dibuka, umumnya diperlukan waktu setengah 
hari. Penebaran nener sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau 
sore hari saat suhu masih rendah, sebaiknya salinitas berada pada 
kisaran 10-15 permil.  

Pendederan umumnya dilakukan sejak nener ditebar sampai 
umur 8 minggu,  dan 10% air diganti setiap hari dengan waktu 
pergantian paling baik pukul 11.00-15.00.  Jika nener yang ditebar 
lebih dari 5.000 ekor perlu diberi makanan tambahan berupa 
makanan jadi berbentuk tepung. Makanan tambahan ditaburkan 
setiap 4 jam dengan jatah sesuai umurnya. Tingkat kematian 
untuk pendederan tergantung pada pengelolaan tambak, umumnya 
10%-20%. Pemanenan nener dilakukan secara aktif dan tidak 
serentak, sesuai permintaan pasar. Nener dijaring ke petak 
penampungan, selanjutnya dihitung menggunakan piring plastik 
untuk glondongan dan serok kecil untuk kasaran dan semi. Hasil 
hitungan dimasukkan plastik pengemas dengan isi 250 
ekor/plastik dan diberi oksigen murni. Glondongan kemudian 
diangkut menuju tambak pembesaran. Pengangkutan dilakukan 
dengan menggunakan truk tangki yang dilengkapi dengan oksigen 
murni jika tambak pembesaran berjarak jauh misalnya sampai 
keluar pulau.  

Pembesaran 
Bandeng konsumsi dan bandeng umpan merupakan hasil 

produksi usaha pembesaran bandeng. Jika bandeng yang 
diproduksi berukuran 1ons atau 10 ekor per kgdigunakan untuk 
umpan. Bandeng untuk umpan bisa dihasilkan juga dari tambak 
pendederan. Sedangkan bandeng konsumsi umumnya dipanen 
ketika ukurannya mencapai 2,5 sampai 3 ons atau 3-4 ekor per kg. 
Bandeng konsumsi dengan ukuran lebih 0,5 kg per ekor tergolong 
bermutu prima. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan tingkat kematian pada 
tahap pembesaran adalah 40% untuk glondongan umur 21 hari 
dan 25% untuk glondongan umur 28 hari. Sementara itu indeks 
pertumbuhan bandeng adalah 0,0005. Pengetahuan tentang  
tingkat kematian bandeng pada setiap tahap budidaya akan 
memudahkan perencanaan produksi. Tingkat produksi bandeng 
yang diinginkan diperoleh dengan rumus berikut: 

퐽푢푚푙푎ℎ	푁푒푛푒푟	푦푎푛푔	퐷푖	푠푒푏푎푟 = 	
푆푎푠푎푟푎푛	푃푟표푑푢푘푠푖

0,0005 + 퐴푛푔푘푎	퐾푒푚푎푡푖푎푛
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Pembesaran dapat berasal dari tambak yang terintegrasi 
maupun tidak. Pembesaran bandeng pada tambak yang tidak 
terintegrasi maka dilakukan melalui proses aklimatisasi. Cara 
aklimatisasi penebaran nener dapat digunakan disini yaitu, 10% air 
tambak setiap hari harus diganti. Penggantian air tambak 
dilakukan dengan pompa dan pipa air, sehingga volume air yang 
terbuang dapat diatur dari bawah. Sedangkan jika pembesaran 
bandeng dilakukan di tambak terintegrasi, maka yang dilakukan 
adalah membuka tutup petak tambak dari petak pembuyaran. 
Beberapa hal harus diperhatikan yaitu; pemindahan dilakukan 
saat pasang surut paling besar; Pemindahan dilakukan malam hari 
dengan memanfaatkan cahaya untuk menarik bandeng muda ke 
arah pintu air petakan; mengubah kondisi tambak untuk membuat 
bandeng muda menjadi aktif dengan cara menurunkan ketinggian 
air tambak sehingga temperatur air tambak meningkat.  

Panen bandeng dilakukan dengan dua cara yakni cara 
selektif dan panen total. Teknik pemanenan bandeng di tambak 
dengan alat jaring jala, atau penangkap elektrik disebut panen 
selektif. Sedangkan jika proses pemanenan menggunakan jaring 
kantong atau melakukan pengeringan secara bertahap maka cara 
pemanenannya di sebut panen total. Panen bandeng di tambak 
sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan bandeng dalam keadaan 
lapar untuk mendapatkan bandeng dengan kualitas bagus. 
Bandeng yang dipanen harus segera dimatikan dan dicuci bersih.  

Untuk mempertahankan kualitas bandeng setelah panen 
maka perlu penanganan yang baik pada proses pencucian dan 
pengemasan. Pencucian bandeng dilakukan dengan cara berikut; 
bandeng dicuci dengan air dingin yang dicampur klorin dengan 
konsentrasi 10 ppm, kemudian kotoran pada ingsang dan mulut 
dibuang. Untuk menghilangkan bau klorin pada bandeng, 
dilakukan pencucian ulang bandeng dengan air dingin. 
Pengemasan bandeng dilakukan dengan cara memasukkan 
bandeng ke kotak ukuran 0,5x0,5x0,5 m yang berlubang di bagian 
bawahnya. Alas daun pisang/daun jati dan plastik di pasang 
anatara kotak dan permukaan dinding untuk mencegah kerusakan 
akibat gesekan/benturan. Teknik pengemasannya dilakukan 
sebagai berikut: letakkan daun dengan ketebalan sekitar 10 cm 
kemudian tutup plastik, kemudian letakkan es setebal 10 cm dan 
kotak berisi bandeng diatasnya 2 lapis selanjutnya es lagi demikian 
seterusnya. Pada bagian paling atas diberi lapisan es setebal 15 cm 
kemudian ditutup daun dan plastik. 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

103 
 

6.3. Budidaya Rumput Laut-Bandeng Sistem 
Polikultur 

Polikultur  merupakan  kegiatan  budidaya  yang  dilakukan  
dengan memelihara  dua  atau  lebih  komoditas  perikanan  dalam  
satu  wadah. Sistem budidaya polikultur meningkatkan efisiensi 
penggunaan lahan tambak dan pendapatan pembudidaya secara 
berkesinambungan. Umumnya, polikultur Gracilaria sp dapat 
dilakukan bersamaan dengan bandeng  (Chanos  chanos) atau  
udang windu atau keduanya. Dalam pemanfaatan lahan tambak 
garam sistem polikultur yang disarankan adalah polikultur rumput 
laut dengan bandeng. Budidaya ini didasari atas prinsip 
keseimbangan alam. Rumput laut berfungsi sebagai penghasil 
oksigen dan tempat berlindung bagi ikan-ikan dan udang dari 
predator dan sebagai biological filter. Ikan membuang kotoran yang 
dapat dipakai sebagai nutrien oleh rumput laut. Rumput laut 
menyerap CO2 terlarut hasil pernafasan ikan dan udang. Secara 
umum, kehadiran rumput laut dalam tambak udang/bandeng 
menimbulkan dampak positif. 

Terlebih  jika  di  dalam  tambak  banyak  tumbuh  alga  
hijau  seperti Enteromorpha dan Chaetomorpha. Bandeng akan  
memakan  epifit yang menempel di permukaan thalus rumput laut. 
Selain itu, gerakan air akan mencegah tertutupnya permukaan  
thalus oleh partikel  lumpur, mempercepat difusi nutrien dalam  
thalus dan berperan dalam difusi oksigen dalam air. Keuntungan  
lain dari bandeng adalah bernilai ekonomis dan dapat dipanen 
sesuai permintaan pasar. 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam sistem 
polikultur Gracilaria sp dengan bandeng adalah: 

- Selama budidaya rumput laut berlangsung petani wajib 
melakukan budidaya polikultur atau mix-farming dengan ikan 
bandeng (milk-fish). Karena ikan bandeng membersihkan rumput 
laut dari tanaman lumut/algae hijau yang bisa menurunkan 
kualitas rumput laut. 

- Masukkan nener bandeng  dengan padat tebar 1 ekor/10 meter 
persegi atau dengan Kepadatan bandeng yang ditebar berkisar 
750-1000 ekor/ha ukuran 50–100 gram. Bandeng akan aktif 
memakan Gracilaria ketika mulai beratnya 400 gram, sehinggga 
sebaiknya apabila bandeng berukuran 400 gram segera dipanen. 
Jika  hasil  pertumbuhan  bandeng optimal (laju pertumbuhan 
perhari (day growth rate-DGR)mencapai 4 % ke atas,  maka  
siklus  berikutnya  dapat  ditebar  benih  ukuran  yang  sama 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

104 
 

dengan  kepadatan  1.500 –2.000  ekor/ha dengan ukuran besar 
ikan 100 gram/ekor. 

- Budidaya campuran rumput laut gracilaria dengan ikan bandeng 
sudah merupakan usaha yang dikembangkan sedemikian rupa, 
dengan tujuan tidak hanya untuk menghilangkan alga hijau, 
akan tetapi sebagai upaya meningkatkan efisiensi lahan dan 
meningkatkan pendapatan. 

- Panen ikan bandeng akan tergantung pada kebutuhan pasar 
akan besarnya ikan bandeng. 
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BAB VII. PERMASALAHAN GARAM RAKYAT 

7.1.Kelembagaan 
Beberapa hal yang menjadi penghambat upaya 

pemberdayaan komunitas petani garam secara internal seperti 
rendahnya tingkat pendidikan, kepemilikan modal usaha dan aset 
produksi yang sangat terbatas (nilai investasinya sangat rendah). 
Dalam hal aset produksi terbatas, seperti lahan produktif yang 
secara teknis tidak memenuhi syarat sehingga nilai 
produktivitasnya rendah dan pada akhirnya mengakibatkan 
rendahnya tingkat pendapatan. 

Posisi tawar (bargaining position) komunitas petani garam 
sangat lemah dalam konstalasi tata niaga garam sebab belum 
memiliki lembaga representasi yang kuat serta benar-benar 
memperjuangkan kepentingan petani garam. Petani garam secara 
individual lemah, baik dari kualitas pendidikan dan kemampuan 
permodalan. Hal ini diperparah dengan sulitnya akses petani garam 
terhadap lembaga pembiayaan/perbankan, informasi pasar, dan 
teknologi. Kelemahan tersebut seperti lingkaran setan yang saling 
terkait dan saling mempengaruhi. Petani dengan tingkat 
pendidikan rendah akan mengolah garamnya secara tradisional 
dan tidak menggunakan teknologi maupun mesin baru karena 
keterbatasan permodalan. Akibatnya produktivitas usaha garam 
rendah dan tingkat pendapatannya rendah. Dengan tingkat 
pendapatan yang rendah, sulit bagi petani garam untuk 
meningkatkan jenjang pendidikannya. Hal inilah yang oleh 
Malassis disebut lingkaran ketidakberdayaan. Kualitas SDM petani 
garam sedikitnya tergambar pada tabel berikut. 

Tabel 32. Tingkat Pendidikan Petani Garam di Pamekasan 
Tingkat Pendidikan Jumlah 

(Orang) 
Persentase 

Tidak tamat SD 147 12% 
Tamat SD 918 75% 
SLTP/sederajat 134 11% 
SLTA/sederajad 25 2% 
Jumlah 1224 100% 
 Sumber: Bappeda Kabupaten Pamekasan (2005) 

Kelembagaan petani garam merupakan suatu keharusan bila 
tidak ingin hal tersebut menjadi kendala yang berkepanjangan, 
khususnya menghadapi globalisasi perdagangan dengan kuatnya 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

106 
 

tekanan ekonomi pasar. Seiring dengan arus industrialisasi di 
Pulau Madura pasca beroperasinya Jembatan Suramadu, petani 
garam seharusnya tidak hanya menjadi buruh atau penyedia 
bahan baku, tetapi menjadi bagian yang terlibat secara aktif dalam 
proses dan dapat menikmati hasil industrialisasi. 

Penguatan kelembagaan dapat mengurangi kelemahan 
petani secara individual dan memudahkan penanganan oleh 
pemerintah atau pihak lain. Dengan tergabung dalam suatu 
kelompok yang memiliki kepentingan sama, segala sesuatu lebih 
mudah diperjuangkan. Bantuan, pembinaan, dan fasilitasi lebih 
mudah dilakukan kepada kelompok daripada individual, demikian 
pula aspek pertanggungjawabannya. Di samping itu lembaga 
representasi komunitas petani garam yang amanah dan profesional 
diharapkan dapat menjadi penyeimbang lembaga representasi 
produsen garam olahan yang selama ini eksis menguasai pasar 
nasional serta secara bersama-sama dapat mewarnai kebijakan 
atau peraturan yang berkaitan dengan tata niaga garam.        

7.2. Tata Niaga Garam Rakyat 
Tata niaga garam tidak terlepas dari tiga hal pokok yang 

sering menjadi masalah bagi petani garam, yaitu harga, mutu, dan 
distribusi garam. 

Harga di tingkat petani garam fluktuatif dan cenderung 
merugikan petambak. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan harga minimal pada tingkat titik pengepul (collecting 
point) di sentra-sentra garam rakyat, namun tidak efektif dan tidak 
dapat dinikmati petani. Patokan harga tersebut bukan merupakan 
harga dasar (flooring price) berdasarkan tingkat kualitas, melainkan 
harga minimal yang harus dicapai pihak produsen/importir dalam 
pembelian garam rakyat sebagai syarat untuk mendapatkan 
fasilitas importasi garam. Realisasinya, penentuan harga tidak 
dilakukan secara konsisten dan sangat sulit diterapkan di lapangan 
meskipun telah ditetapkan dan diatur keputusan pemerintah 
pusat. Kuatnya posisi pihak pabrikan yang menempatkan orang-
orang di daerah sentra untuk melaksanakan pembelian dengan 
harga di bawah ketentuan mengakibatkan petani tidak punya 
pilihan. Kondisi tersebut membuat posisi petani garam lemah dan 
senantiasa rugi. 

Belum adanya standarisasi mutu yang baku dan disepakati 
stakeholders terkait, setidak-tidaknya oleh petani garam dan pihak 
pabrikan/produsen garam olahan sangat merugikan petani. Selama 
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ini penentuan mutu dilakukan secara sepihak oleh pabrikan 
berdasarkan hasil visualisasi produk. Petani garam tidak 
mengetahui secara pasti spesifikasi teknis kelas/grade mutu dan 
harga yang berlaku. Keterbatasan akses informasi dimanfaatkan 
pabrikan dalam penentuan mutu garam petani. Pihak pabrikan 
kurang memberikan apresiasi harga yang layak terhadap mutu 
garam petani. Sedangkan ketergantungan petani garam terhadap 
pabrikan/produsen garam olahan yang makin kuat menjadi titik 
rawan bagi petani garam dalam menjual hasil produksinya, dan 
bila kondisi ini tetap berlangsung maka kehidupan petani garam 
tetap terpuruk. 

Distribusi garam merupakan alur perjalanan panjang dan 
rumit bagi petani garam untuk sampai pada konsumen akhir (end 
users). Hasil produksi petani garam (garam rakyat) belum mampu 
menembus area pasar potensial, karena keterbatasan akses dan 
kuatnya jaringan pedagang antar pulau. Sebagai garam bahan 
baku, garam rakyat produksi petani garam hanya memasok 
kebutuhan garam konsumsi, sedangkan kebutuhan terhadap 
garam industri masih harus diimport dari Australia. Permasalahan 
timbul apabila garam import mendistorsi atau merembes ke pangsa 
pasar garam konsumsi sehingga distribusi garam rakyat tersumbat 
dan harga anjlok akibat kalah bersaing dalam hal kualitas dan 
harga. Kenakalan pihak importir semata-mata mengejar 
keuntungan tanpa mempedulikan nasib petani garam, lemahnya 
regulasi tata niaga garam  dan pengawasan menjadi sebab msalah 
tersebut.   

7.3. Fasilitas Produksi dan Infrastruktur 
Prinsip manajemen modern senantiasa mengedepankan 

efektifitas dan efisiensi produksi, terciptanya  produk dengan harga 
kompetitif dan mutu yang baik. Fasilitas produksi petani garam 
yang masih tradisional menimbulkan biaya tinggi terutama biaya 
handling dan angkutan. Kondisi ini masih ditambah 
ketidaktersediaan dan infrastruktur yang kurang memadai seperti 
jalan-jalan rusak dan sulit dilalui kendaran besar. Kondisi tersebut 
menghambat proses distribusi garam. Kondisi jalan setapak ke 
lahan pegaraman yang mengharuskan memakai tenaga manusia 
untuk mengangkut ke gudang penampungan dan jalan besar (titik 
pengepul). Kelemahan infrastruktur jalan tambak mengakibatkan 
biaya produksi cukup tinggi dan berdampak pada harga jual yang 
kurang kompetitif. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya 
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apresiasi pedagang dan pabrikan terhadap kelayakan harga di 
tingkat petani garam.    

7.4. Permodalan dan Manajemen Usaha 
Permodalan menjadi masalah klasik bagi kalangan usaha 

kecil, termasuk petambak garam, karena keterbatasan modal 
usaha bagi petambak garam pada akhirnya berpengaruh terhadap 
kualitas dan kuantitas hasil produksi. Berkembangnya pola ijon di 
kalangan petambak garam yang umumnya sulit mengakses 
lembaga perbankan, menyebabkan banyak petambak garam 
terjebak dengan pola ijon tersebut.  Apalagi pada awal usaha garam 
rakyat, petambak garam memerlukan biaya tinggi. Keterbatasan 
modal juga menyebabkan petambak sulit berinvestasi dalam 
teknologi untuk memperbaiki produktivitas dan mutu serta 
minimalisasi biaya. Kondisi ini mengakibatkan biaya pada pola 
pengelolaan secara tradisional cenderung tinggi. Skala usaha kecil, 
rendahnya produktivitas dan mutu mengakibatkan harga jual 
garam rakyat rendah pula. 

Pengelolaan komoditas garam rakyat oleh petambak garam 
mulai masa produksi hingga distribusi penjualan masih dilakukan 
secara tradisional tanpa mempedulikan prinsip-prinsip manajemen 
pengelolaan yang baik. Keterbatasan pengetahuan dan akses 
terhadap lembaga perbankan menjadi penghambat internal di 
tengah himpitan biaya hidup keluarga. Petambak garam mengelola 
tambak garam berdasarkan pengetahuan secara turun temurun 
tanpa perkembangan inovasi teknologi yang berarti. Kondisi ini 
menjadi masalah karena tiadanya perhitungan akurat, petambak 
cenderung boros menggunakan tenaga kerja dan peralatan 
produksi tanpa menghitung efektifitas dan efisiensi biaya, menjual 
hasil produksi secepat mungkin karena tuntutan biaya hidup 
keluarga sehingga tidak diketahui secara pasti laba rugi usahanya 
dalam satu musim. 

7.5. Regulasi 
Regulasi tata niaga garam telah mengatur pengadaan garam 

beryodium, pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam 
beryodium. Kompleksnya masalah garam nasional membuat 
regulasi garam nasional dilakukan oleh banyak departemen dalam 
berbagai sudut kepentingan. Beberapa peraturan atau kebijakan 
terkait garam nasional yang pernah diterbitkan pemerintah yaitu: 

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian; 
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- Undang-Undang RI Nomor 05/1999 tentang Larangan Praktik 
Usaha Tidak Sehat; 

- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah;  
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025; 
- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir 
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan; 
- Keppres No. 66/1994 tentang Pencucian Garam; Keppres 

No.69/94, tentang Pengadaan Garam Beryodium; 
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

Per.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kelautan dan Perikanan; 

- Kepmenperindag No. 77/1995 tentang Kewajiban Pencucian 
Garam melalui 3 (tiga) perusahaan yang memiliki fasilitas 
pencucian garam yaitu PT Garam (Persero), PT. Budiono dan PT. 
Garindo; 

- SK Menteri Perindustrian No.78/M/SK/5/1995 tentang 
Pembentukkan Komite Nasional Garam (KNG); 

- SK Menteri Perindustrian No.29/M/SK/5/1995 tentang 
Pengesahan serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI 
secara Wajib terhadap 10 Macam Produk Industri antara lain 
Garam; 

- SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
No.360/MPP/Kep/5/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang 
Ketentuan Impor Garam; 

- SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
455/MPP/Kep/7/2004 tentang Pengecualian atas Ketentuan 
Impor Garam untuk Industri dan Pemberian Kuasa Penerbitan 
Persetujuan Impor Garam; 

- SK Menteri Perindustrian No. 42/2005 tentang Pengolahan, 
Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium (sebagai revisi SK 
Menteri Perindustrian No.77/1995); 

- SK Menteri Perdagangan No.20/2005 tentang Ketentuan Impor 
Garam; 

- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas No.031/M.PPN/03/2007 tentang 
Pembentukan tim koordinasi penanggulangan GAKY Pusat; 
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- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.44/M-DAG/PER/10/2007 
JO No. 20/M-DAG/PER/9/2005 yang menetapkan klasifikasi 
importir garam; 

- SK Dirjen Daglu No.07/DAGLU/PER/2008 tanggal 17-07-2008 
merevisi peraturan No.08/DAGLU/PER/10/2007 tanggal 11-10- 
2007 dan Permendag No.20/2005; harga terendah KP1 dan KP2 
masing-masing sebesar Rp 325.000/ton dan Rp 250.000/ton, 
untuk KP3 tidak ada lagi. 

Tetapi regulasi-regulasi tersebut hanya bagus dari segi 
konsep dan teori, tetapi sulit diterapkan di tingkat grass root. 
Pengaturan pengadaan garam beryodium, pengolahan, pengemasan 
dan pelabelan garam beryodium sulit dilakukan pada tataran 
petambak garam. Kuatnya posisi pengusaha membuat regulasi 
yang semula melindungi petambak malah merugikan petambak. 
Contoh nyata adalah kebijakan penetapan harga awal (minimum 
price) yang bagus di tingkat peraturan tetapi jauh di di tingkat 
petambak. Regulasi tentang importasi garam semula bertujuan 
melindungi petambak garam dalam konsideran ”untuk 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petambak garam”, 
tetapi faktanya regulasi tersebut menjadi tidak efektif akibat 
mekanisme pengawasan yang lemah dan tidak ada sanksi tegas 
bagi pelanggar. Regulasi lemah dan ketiadaan lembaga pengawas 
menyebabkan garam import berkeliaran bebas dan merembes ke 
pangsa pasar garam rakyat sehingga menyumbat distribusi garam 
rakyat, stock menumpuk, harga anjlok, dan pada akhirnya 
kehidupan petambak garam makin terpuruk.  
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BAB VIII. RENCANA STRATEGIS 
PENGEMBANGAN GARAM RAKYAT 

8.1. Swasembada Garam Nasional 
Sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 

”Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar 2015” dan 
misi ”mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan” maka 
upaya Inisiasi Swasembada Garam Nasional (ISGN) merupakan 
prioritas dalam mendukung visi dan misi tersebut.Pemerintah telah 
mencanangkan peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan 
garam nasional melalui produksi dalam negeri. Target pencapaian 
pemerintah dalam rangka swasembada garam nasional  yaitu  

- Tahun 2012: Pemenuhan kebutuhan garam Non-CAP yaitu 
garam konsumsi rumah tangga dan sejenisnya termasuk garam 
selain untuk kebutuhan industri chlor alkali plant (CAP) 

- Tahun 2014: Pemenuhan kebutuhan garam CAP yaitu garam 
industri chlor alkali plant termasuk industri pharmaceutical. 

Tujuan program swasembada garam nasional mencakup; (a) 
meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas garam rakyat, 
(b) meningkatkan pendapatan petambak garam, (c) 
mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dengan 
membangun sentra-sentra produksi garam sebagai penggerak 
ekonomi rakyat dalam kawasan Minapolitan Garam. Sedangkan 
sasaran program swasembada garam nasional yaitu: 

- Pemenuhan kebutuhan garam konsumsi tahun 2012 
- Pemenuhan kebutuhan garam industri tahun 2015 
- Meningkatnya daya saing produksi garam rakyat untuk melepas 

ketergantungan terhadap garam impor  
- Terwujudnya kelembagaan yang mampu memperjuangkan 

kepentingan masyarakat petambak garam  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan RI menyusunan berbagai kebijakan. Kebijakan 
tersebut bertumpu pada empat hal pokok yaitu pemberdayaan 
masyarakat pesisir khususnya petambak garam dan pelaku usaha 
garam lainnya, penguatan kelembagaan baik kelembagaan di 
tingkat produksi maupun pemasaran, penataan tata niaga garam, 
mengembangkan kemitraan usaha pergaraman. Pemberdayaan 
masyarakat pesisir diarahkan pada peningkatan kesempatan 
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berusaha dan peningkatan pendapatan/kesejahteraan pelaku 
usaha pergaraman. Penguatan kelembagaan merupakan upaya 
untuk menumbuhkembangkan kelompok usaha di tingkat 
petambak maupun pelaku usaha garam lainnya. Pendekatan 
berbasis kelompok dipilih untuk meningkatkan posisi tawar 
petambak garam. Penataan tata niaga garam dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan fluktuasi harga, distribusi garam yang 
tidak optimal dan penguasaan “kartel” perdagangan garam di 
tingkat lokal dan regional. Sedangkan kebijakan pengutan 
kemitraan usaha dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan 
modal, teknologi tradisional dan lemahnya jaringan pemasaran. 

Strategi Kementrian Kelautan perikanan untuk mencapai 
tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencakup dua hal yaitu;  

a. Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat melalui 
program 
- Intensifikasi 
- Ekstensifikasi 
- Revitalisasi 

b. Pemberdayaan masyarakat petambak garam melalui program 
- Pembentukan Sentra Garam  
- Penataan tata niaga garam 
- Pengembangan kelembagaan  

Penjabaran strategi dalam kegiatan/program dan outcome 
terlihat pada tabel 32 dan tabel 33. Untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut telah di bentuk badan pengelola garam nasional. Tim ini 
berada pada tingkat pusat propinsi dan kabupaten/kota. Pada 
tingkat pusat Tim swasembada Garam Nasional melibatkan 
koordinasi dari berbagai kementerian yaitu: Kementerian 
Koordinator Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara BUMN dan 
Kementerian Negara Percepatan daerah Tertinggal. Sedangkan Tim 
Inisiasi Gerakan Swasembada Garam Nasional dilakukan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

 

Tabel 33. Strategi Peningkatan Produksi dan Kualitas Garam 
Rakyat 
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STRATEGI KEGIATAN OUTCOME 

Intensifikasi  Mengintensifkan lahan 
tambak garam seluas  
15.000 Ha melalui tahapan 
berikut: 
- Perencanaan  
- Perbaikan Fasilitas 

infrastruktur lahan 
tambak garam  

- Penataan manajemen 
usaha pergaraman  

- Peningkatan mutu garam 
rakyat  

Meningkatnya 
produktifitas dari 
60 ton/ha/tahun 
menjadi 80 
ton/ha/tahun 
memberikan 
dampak 
penambahan 
produksi sebesar 
300.000 ton 

Revitalisasi  Mengaktifkan kembali lahan 
tambak garam seluas  3.000 
Ha melalui tahapan berikut:  
- Perencanaan  
- Perbaikan Fasilitas 

infrastruktur lahan 
tambak garam  

- Penataan manajemen 
usaha pergaraman  

- Peningkatan mutu garam 
rakyat  

Aktifnya kembali 
lahan garam 
dengan  
produktifitas 80 
ton/ha/tahun 
memberikan 
dampak 
penambahan 
produksi sebesar 
240.000 ton 

Ekstensifikasi  Perluasan lahan tambak 
garam seluas  9.000 ha 
melalui tahapan berikut :  
- Perencanaan  
- Perbaikan Fasilitas 

infrastruktur lahan 
tambak garam  

- Penataan manajemen 
usaha pergaraman  

- Peningkatan mutu garam 
rakyat  

Berkembangnya 
lahan garam 
dengan  
produktifitas 100 
ton/ha/tahun 
memberikan 
dampak 
penambahan 
produksi sebesar 
900.000 ton 

Sumber; KKP RI (2010) 

Tabel 34. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petambak Garam 
Rakyat 
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STRATEGI KEGIATAN OUTCOME 

Pembentukan  
Sentra Garam  

Penyusunan Konsep pedoman 
pengembangan sentra Garam  
Fasilitasi pengembangan pola 
kemitraan usaha garam yang 
berkeadilan dengan penerapan 
Perusahaan Inti Rakyat (PIR) 
antara Petambak Garam-
KUB/Koperasi-
BUMD/BLUD/BUMN/ SWASTA 
Bimbingan teknis dalam rangka  
pendampingan kegiatan usaha 
garam rakyat di sentra garam  
Penyusunan  skema pembiayaan 
usaha garam melalui skim kredit 
dan kemitraan usaha seperti KUR 
mikro, KKPE, UMKM 
Fasilitasi pelibatan kegiatan 
produksi garam dalam Program 
Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri (PNPM-MKP) 
dan (PNPM-INTI) 
Fasilitasi peran serta swasta, PKBL 
(program kemitraan bina 
lingkungan), CSR (corporate social 
responsibility) dan COMDEV 
(community development)  

Pengembangan 
MINA POLITAN 
GARAM 

Pengembangan  
kelembagaan  

Fasilitasi Pengembangan 
kelembagaan kelompok petambak 
garam  
Perekrutan tenaga penyuluh dan 
Tenaga Pendamping Sentra Garam  
Pendidikan dan pelatihan tenaga 
penyuluh dan tenaga pedamping 
sentra garam  
Penyusunan modul inovasi 
teknologi pergaraman  
Penyusunan paket usaha, model 
peminjaman dan skim pendanaan  
Fasilitasi Pembentukan Lembaga 
Pengawasan Mutu Produk 
Pemanfaatan Air Laut (LPMP2AL) 
Fasilitasi Pembentukan instalasi 
riset pengembangan pemanfaatan 
air laut  

Menguatnya                    
kelembagaan 
petambak garam 
dengan usaha 
yang 
menguntungkan 
bagi 
kesejahteraan 
petambak garam  
 



 
 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

115 
 

STRATEGI KEGIATAN OUTCOME 

Penataan Tata  
Niaga Garam  

Penetapan harga patokan dan 
pembentukan lembaga penjamin 
pembelian garam rakyat (sebagai 
bentuk interfensi Pemerintah 
dalam menjaga stabilitas harga 
garam di tingkat petambak)  
Sosialisasi standar garam rakyat, 
pelatihan peningkatan mutu 
garam rakyat, monitoring dan 
pengendalian mutu garam rakyat  
Perbaikan/pembangunan 
infrastruktur jalur distribusi 
garam rakyat, pengembangan 
kemitraan usaha garam rakyat,  
promosi dan temu bisnis usaha 
garam rakyat. 

Distribusi garam 
lancar dengan 
harga layak  

Sumber : KKP RI (2010) 

8.2. Visi Misi Pengembangan Garam Rakyat di 
Madura 

Dengan mempertimbangkan kecenderungan global dan 
kebijakan pembangunan perikanan serta program swasembada 
garam nasional di tahun 2015 nasional sebagai unsur peluang dan 
ancaman serta kondisi sarana dan prasarana, sumberdaya 
manusia, sumberdaya alam sebagai kekuatan dan kelemahan dan 
memperhatikan visi pembangunan madura, maka disusun Visi 
Pembangunan Garam Rakyat Madura, yaitu: Terwujudnya Madura 
sebagai daerah utama produsen garam berkualitas, berdaya saing, 
ramah lingkungan dan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi dan 
partisipasi  masyarakat.  

Penjelasan dari visi tersebut: 

 Daerah Utama Produsen Garam: Daerah utama produksi 
garam dan jasa pelayanan usaha garam beserta produk 
sampingannya. 

 Garam berkualitas, berdaya saing: garam yang diusahakan 
harus memiliki produktivitas tinggi, bermutu baik, efisien dan 
berdaya saing secara ekonomis. Keunggulan tersebut dapat 
dibangun melalui perbaikan teknologi produksi, manajemen 
distribusi dan pemasaran. 
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 Pengelolaan tambak yang ramah lingkungan: Pengelolaan 
usaha penggaraman harus dilakukan dengan teknologi yang 
ramah lingkungan dan mengurangi seminimum mungkin 
kerusakan fisik, ekologis dan ekonomis lingkungan usaha 
garam. 

 Meningkatkan ekonomi dan partisipasi masyarakat: Usaha 
garam dikembangkan dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat sekitar,  pengembangan kemitraan usaha dengan 
pihak swasta dan memberikan dampak peningkatan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan 
daerah dan devisa negara. 

Untuk mencapai visi pembangunan garam rakyat madura, 
disusun misi pembangunan garam rakyat madura sebagai berikut : 

(1) Mengembangkan usaha garam rakyat  yang efisien dan 
bernilai tambah ekonomis 

(2) Mengembangkan usaha produk sampingan garam (derivatif 
product) dan jasa pelayanan usaha garam 

(3) Mengembangkan teknologi produksi garam secara tepat guna, 
ekonomis  dan ramah lingkungan 

(4) Membangun infrastruktur penunjang usaha garam 
(5) Menumbuhkan dan penguatan kelembagaan  petambak 

garam dan pelaku usaha /jasa penggaraman 
(6) Mengembangkan sistem jalur distribusi dan jaringan 

pemasaran garam yang efisien dan menguntungkan semua 
pelaku usaha penggaraman 

(7) Mendorong terciptanya stabilitas harga yang menguntungkan 
petambak garam 

(8) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam usaha garam 
dan sampingannya dari baik dari sektor hulu sampai hilir 

(9) Mengembangkan kemitraan terpadu antara petambak garam, 
pengusaha/pedagang dan pemerintah 

(10) Mendorong agar usaha garam mampu meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan petambak garam, pendapatan 
asli daerah dan devisa negara  

8.3.  Analisis Lingkungan Usaha Garam Rakyat 
Madura 

IFAS (Internal strategic Factors Analysis Aummary): disusun 
untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal (strengths dan 
weaknesses). 

Kekuatan (Strengths) 
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(1) Lokasi madura yang strategis, menyatu dengan Pulau Jawa 
sehingga mudah dijangkau dan dekat dengan pasar domestik 
terutama pasca berfungsinya jembatan Suramadu. 

(2) Memiliki potensi usaha tambak garam yang besar. Dengan 
pantai yang panjang dan iklim yang mendukung, wilayah pesisir 
selatan madura terutama Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan 
Sampang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sentra 
nasional produsen garam sejak jaman kolonial. 

(3) Pengetahuan budidaya garam telah dikuasai masyarakat 
madura sejak dahulu 

(4) Tumbuhnya perusahaan garam swasta di daerah sentra garam. 
(5) Stabilitas politik dan keamanan yang cukup baik. 
(6) Telah terbentuknya Asosiasi Petani Garam Bahan 

Baku(ASPEGAB). 

Kelemahan (Weaknesses ) 
(1) Kualitas SDM petambak garam yang rendah 
(2) Luas kepemilikan lahan yang sempit dan tidak layak secara 

teknis-ekonomis 
(3) Tingkat kemampuan permodalan yang rendah mengakibatkan 

investasi petambak dalam budidaya dan teknologi penggaraman 
rendah. 

(4) Tidak adanya Badan Pengelola Garam (BPG) yang dapat menjadi 
perintis kerjasama antara KUB Garam, Koperasi, Asosiasi 
Petambak Garam, BUMN garam, Dinas terkait dan perusahan 
garam swasta. BPG dapat berperan besar dalam menjaga 
manajemen stok (mencegah over produksi), mengembangkan 
jaringan pemasaran, mengatur stabilitas harga dan mencegah 
dampak importansi garam terhadap usaha garam nasional.  

(5) Infrastruktur dan prasarana umum kurang menunjang 
pengembangan usaha garam: 
a. Jalan dari lahan produksi ke jalan raya dan jalan raya- jalan 

protokol kualitas rendah dan banyak yang rusak 
b. Angkutan umum untuk menuju lahan produksi belum 

memadai. 
(6) Petambak garam lebih mengejar kuantitas daripada kualitas 

karena apresiasi harga pabrikan pada tiap kelas mutu kurang 
layak. 

(7) Daya serap petambak terhadap inovasi teknologi penggaraman 
relatif rendah 

(8) Pola pembinaan petambak garam tidak intensif 
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EFAS (external strategic factors analysis summary): disusun 
untuk merumuskan faktor- faktor strategis eksternal (opportunities 
dan threats) 

Peluang (Opportunities) 
(1) Kebutuhan garam nasional sangat besar dan hampir 50% 

dipenuhi dari impor 
(2) Image madura sebagai pulau garam sangat potensial untuk 

meningkatkan kualitas dan daya saing garam madura 
(3) Adanya tekad dan kemauan pemerintah untuk berswasembada 

garam pada tahun 2015 

Ancaman (Threats)  
(1) Serbuan garam impor dengan kualitas yang baik dan harga 

yang bersaing mengancam industri garam nasional 
(2) Perubahan iklim yang tidak menentu menggangu siklus 

produksi garam 
(3) Pengembahan lahan tambak garam secara besar-besaran 

merusak area konservasi mangrove di sepanjang pantai 
(4) Belum terpadunya program pengelolaan garam oleh pemerintah 

daerah di madura, sehingga masing-masing daerah di madura 
mengembangkan usaha pengaraman tanpa koordinasi yang 
intensif. 

(5) Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap tata niaga garam 
impor menyebabkan daya serap garam rakyat rendah dan harga 
tidak kompetitif 

8.4. Tujuan Pengembangan Garam Rakyat 
Guna mendukung upaya untuk memperbaiki taraf hidup, 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petambak garam, 
maka optimalisasi produktifitas, peningkatan kuantitas dan 
kualitas hasil produksi secara maksimal harus dilakukan secara 
terpadu dan berkesinambungan. Revitalisasi lahan produksi 
melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan 
tehnologi tepat guna secara efektif dan efisien merupakan upaya 
jangka pendek - menengah sebagai alternatif program yang aplikatif 
dan realistis. Aspek manajerial sebagai faktor pendukung usaha 
dan pengelolaan jaringan pasar juga menjadi agenda program 
pengembangan garam rakyat disamping penguatan kelembagaan 
komunitas petambak garam Dibutuhkan kemauan semua pihak 
terkait untuk membangun bersama dalam satu visi dan misi agar 
target yang menjadi sasaran dapat tercapai. 
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Data dan fakta menunjukkan bahwa untuk memenuhi 
kebutuhan nasional terhadap garam konsumsi maupun garam 
industri masih harus import khususnya untuk garam industri 
disebabkan keterbatasan pasokan dalam negeri, padahal Indonesia 
merupakan negara dengan kawasan lautan yang sangat luas 
sebagai sumber bahan baku garam. Untuk itu pengembangan 
garam rakyat bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil 
produksi secara maksimal dengan harapan suatu saat Indonesia 
bisa swasembada garam sehingga untuk memenuhi kebutuhan 
nasional cukup dipenuhi dari pasokan garam produksi dalam 
negeri. Hal tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi 
upaya pemberdayaan komunitas petambak garam, pendapatannya 
makin meningkat, taraf kehidupan dan kesejahteraannya lebih 
layak.    

8.5. Strategi Pengembangan Garam Rakyat 
Implementasi strategi pengembangan garam rakyat harus 

didahului oleh upaya-upaya menciptakan iklim sosial yang 
kondusif agar potensi yang tersedia memungkinkan untuk 
berkembang (enabling), kemudian memberdayakan potensi yang 
dimiliki masyarakat (enpowering), dan melindungi pihak yang 
lemah agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang kuat serta mencegah 
persaingan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Disamping itu 
perlu dipicu terciptanya perimbangan perlakuan (treatment 
balancing) dari hulu hingga hilir seperti pengejawantahan apresiasi 
terhadap mutu yang baik dengan kelayakan harga sehingga saling 
menguntungkan secara berimbang. Strategi pengembangan garam 
rakyat yang utama meliputi strategi di bidang produksi dan 
tehnologi, strategi jaring pasar, strategi peningkatan sumber daya 
manusia dan manajemen, serta strategi penataan sarana dan 
prasarana.  

Implementasi strategi-strategi tersebut diarahkan untuk 
dapat membangun usaha produksi garam rakyat yang efektif dan 
efisien serta bernilai ekonomis tinggi, meningkatkan kuantitas dan 
kualitas hasil produksi yang berdaya saing kuat (kompetitif), 
mendorong pengembangan tehnologi tepat guna yang ramah 
lingkungan, menumbuh kembangkan jalur distribusi pemasaran 
yang regular dan berkesinambungan, serta meningkatkan 
kesejahteraan petambak garam. 

Strategi di bidang produksi dimulai dari penataan lahan 
(asset) kemudian dilakukan revitalisasi pola pengelolaan dengan 
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tehnologi tepat guna dalam program intensifikasi lahan produktif, 
dan apabila dianggap layak dapat dilanjutkan dengan program 
ekstensifikasi guna memperluas lahan produktif dan meningkatkan 
hasil produksi. 

Strategi Penguatan jejaring pasar harus didahului penguatan 
kelembagaan komunitas petambak garam guna menguatkan posisi 
tawar dan menciptakan perimbangan perlakuan pasar terhadap 
kualitas hasil produksi dengan harga yang layak. Ekspansi pasar 
harus menyentuh produsen garam olahan skala kecil (home 
industry) yang selama ini mendapatkan pasokan dari produsen-
produsen besar sehingga penjualan garam rakyat tidak semata-
mata bergantung pada pabrikan-pabrikan besar. Disamping itu 
perluasan area pangsa pasar melalui penjualan antar pulau harus 
diupayakan semaksimal mungkin agar distribusi lebih merata dan 
tidak terkonsentrasi pada area dan segmen pasar tertentu. Semua 
bentuk media dengan kecanggihan tehnologi yang tersedia dapat 
dimanfaatkan membangun akses jaring pasar, setidak-tidaknya 
sebagai media komunikasi cepat dalam menjaring dan 
mempresentasikan informasi aktual. 

Strategi peningkatan sumber daya manusia dan manajemen 
dapat dilakukan melalui sosialisasi intensif, penyuluhan, pelatihan, 
studi banding dan kegiatan terkait lainnya sehingga petambak 
garam mampu berfikir efektif dan berhitung efisien serta 
mengkalkulasi secara akurat laba rugi kegiatan usahanya. Konsep 
kegiatan usaha secara sederhana harus mampu dicerna dengan 
cermat, tehnologi terapan juga harus bisa diaplikasikan secara 
tepat guna, sehingga manajemen kegiatan usaha sudah dapat 
diterapkan secara terpadu. 

Langkah strategis untuk pengembangan usaha garam rakyat 
dituangkan dalam kebijakan dan program yang lebih detail dan 
bersifat aplikatif. Berikut model strategi pengembangan usaha 
garam rakyat Madura:   

1. Peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat  
Sasaran : 
a. Terwujudnya peningkatan produktivitas garam. 
b. Meningkatnya volume produksi garam. 
c. Bertambahnya luas lahan tambak garam rakyat. 
d. Meningkatnya mutu dan harga garam rakyat. 

 
Program :  
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a. Survei identifiksi dan klasifikasi kesesuaian daya dukung 
lahan bagi usaha tambak garam dan pencarian daerah baru 
yang potensial bagi usaha tambak garam. 

b. Pemanfaatan lahan tidur/tandus untuk tambak melalui 
program ekstensifikasi lahan tambak. 

c. Pengenalan teknologi pemeliharaan/pengolahan garam yang 
lebih efisien dan produktif, murah dan adaptable. 

d. Pembuatan gudang penampung sementara untuk menekan 
kehilangan hasil pada proses panen,  pengarungan dan 
pengakutan. 

e. Intensifikasi tambak garam melalui perbaikan teknologi 
maupun manajemen pengelolaan tambak. 

f. Pembinaan intensif petambak dan kelompok usaha tentang 
pentingnya mutu garam. 

g. Pelatihan bagi petambak garam untuk meningkatkan mutu 
garam melalui inovasi teknologi pembuatan garam, 
perlakuan pasca panen dan prose pengiriman. 

h. Mengembangkan stock management dan mekanisme 
pengawasan  guna meminimumkan over produksi dan 
gejolak harga. 
 

2. Pengembangan kualitas SDM  
 Sasaran :  

a. Terciptanya peningkatan pengetahuan, manajemen dan 
keterampilan teknis petambak garam dan pelaku usaha 
garam. 

b. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah yang terkait 
usaha garam. 

c. Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap petambak 
garam maupun pelaku usaha garam. 

  
 Program : 

a. Pelatihan manajemen usaha bagi petambak dan pelaku 
usaha garam. 

b. Pengadaan sekolah lapang/demontrasi plot percontohan 
usaha garam. 

c. Sosialisasi hasil-hasil riset terbaru teknologi garam oleh 
dinas, lembaga penelitian atau dinas terkait kepada 
petambak maupun asosiasi petambak garam. 

d. Pelatihan pelayanan prima (customer care) bagi para 
aparatur terkait. 

e. Intensifikasi pembinaan/penyuluhan bagi petambak garam 
dan pelaku usaha garam. 
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3. Pengembangan distribusi dan pemasaran garam rakyat 

Sasaran : 
a. Terciptanya tata niaga garam yang efisien dan 

menguntungkan petambak garam dan pelaku usaha garam 
lainnya. 

b. Terbentuknya jaringan pemasaran garam rakyat baik di 
pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. 

c. Adanya sistem informasi pasar garam rakyat yang online dan 
mudah diakses petambak dan pelaku usaha garam. 

d. Meningkatnya kesadaran petambak untuk melek terhadap 
informasi pasar garam baik nasional maupun ekspor. 

 
Program : 
a. Mendorong terciptanya tata niaga garam yang efisien dan 

menguntungkan semua pihak. 
b. Menjalin kerjasama dengan Asosiasi perusahaan garam, 

Asosiasi industri pemakai garam, KADIN dan Asosiasi 
pemasaran lainnya  baik lingkup dalam maupun luar negeri. 

c. Membuat sistem informasi pasar garam online dan mudah 
diakses petambak dan pelaku usaha garam. 

d. Sosialisasi dan penyuluhan  bagi petambak dan pelaku 
tentang pentingnya informasi pasar bagi perkembangan 
usaha garam. 

e. Pengembangan pasar baru baik area maupun segmen pasar 
melalui divesrfikasi produk garam dan turunannya. 

f. Pengembangan dan pembenahan sistem mutu hasil. 
g. Memperkuat dan memperluas jaringan kemitraan usaha. 
h. Mengikuti kegiatan eksebisi, seminar/conferece, pameran  

garam maupun industri pemakai garam. 
i. Promosi produk garam rakyat melalui media cetak, online 

dan elektronik. 
 

4. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha 
Sasaran : 
a. Tumbuhnya kelembagaan usaha petambak garam dan 

pelaku usaha garam lainnya di berbagai wilayah sentra. 
b. Terbentuknya Asosiasi Petambak garam dan pelaku usaha 

garam lainnya. 
c. Penguatan manajemen organisasi kelompok usaha. 
 
Program : 
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a. Pembinaan Kelompok usaha bersama petambak garam dan 
pelaku usaha garam di masing masing wilayah sentra. 

b. Pengembangan kelompok kelompok usaha baru di wilayah 
sentra. 

c. Mendorong terbentuknya Asosiasi Pelaku usaha 
penggaraman Seperti Asosiasi Petambak garam, Asosiasi 
Pengusaha Garam dll. 

d. Pelatihan manajemen usaha dan organisasi kelompok bagi 
Kelompok Usaha Bersama/KUB Garam dan Asosiasi. 

e. Penguatan modal kelompok Usaha melalui bantuan teknis 
maupun finansial. 

f. Mendorong terbentuknya Badan Pengelola Garam yang 
menjembatani kepentingan berbagai pihak yaitu petambak 
garam, pengusaha, dinas terkait dan pelaku usaha lain. 

 
5. Pengembangan sarana dan prasarana 

Sasaran : 
a. Meningkatnya kualitas teknis tambak garam. 
b. Terbangunnya jalan akses dari lahan ke gudang dan jalan 

raya. 
c. Meningkatnya kualitas jalan akses di daerah sentra. 
d. Adanya pelabuhan umum untuk bongkar muat perdagangan 

garam rakyat. 
e. Meningkatnya jumlah dan kualitas gudang penyimpanan 

garam. 
f. Meningkatnya jumlah angkutan dan trayek ke daerah sentra 

garam. 
g. Meningkatnya sarana komunikasi/informasi di daerah 

sentra garam. 
Program : 
a. Pembangunan jalan akses baru dari lahan garam ke gudang 

penampungan/penyimpanan. 
b. Rehabilitasi jalan rusak dan pemliharaan jalan akses di 

didaerah sentra garam. 
c. Bantuan alat angkut/gerobak garam dari lahan ke gudang 

penyimpanan. 
d. Menambah jumlah angkutan umum yang beroperasi di 

daerah sentra garam. 
e. Rehabilitasi gudang penyimpanan yang rusak dan 

pembangunan gudang gudang baru di daerah yang kurang. 
f. Optimaliasi pemanfaatan pelabuhan umum yang ada untuk 

kegiatan bongkar muat garam, seperti pelabuhan Branta 
dan Kalianget. 
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g. Membangun fasilitas komunikasi/informasi di daerah 
sentra seperti fasilitas wartel dan warnet. 
 

6. Penguatan Kemampuan Modal dan Kemitraan Usaha 
Sasaran : 
a. Meningkatnya Kemampuan modal kelompok dan petambak 

garam. 
b. Berkembangnya modal kelompok dan investasi petambak 

dan pelaku usaha garam. 
c. Terbentuknya kemitraan usaha antara petambak dengan 

pelaku usaha baik di bidang produksi, pemasaran dan jasa 
terkait garam. 

d. Meningkatnya akses dan kemudahan petambak terhadap 
lembaga perbankan/pembiayaan. 

e. Meningkatnya kesadaran petambak tentang pentingnya 
kemitraan dan kerjasama sinergis. 

 
Program : 
a. Bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok ( PUMK) bagi 

KUB, Asosiasi maupun petambak garam. 
b. Pembinaan manajemen pengelolaan kas dan administrasi 

Kelompok Usaha Bersama petambak garam. 
c. Peningkatan partisipasi anggota dalam pemanfaatan modal 

kelompok melaui tahap sosialisasi program. 
d. Fasilitasi kerjasama kemitraan yang sinergis antara 

petambak maupun asosiasi petambak garam dengan pelaku 
usaha, lembaga perbankan, asosiasi pemasar garam dan 
pihak lain. 

e. Fasilitasi sumber sumber pendanaan baru bagi pelaku 
usaha garam baik dari perbankan maupun lembaga non 
bank. 
 

7. Pengelolaan Usaha garam berkelanjutan dan partisipatif  
Sasaran : 
a. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran memiliki lahan 

garam. 
b. Meningkatnya pendapatan petambak garam dan masyarakat 

sekitar lahan garam. 
c. Terbentuknya Standar pengelolaan lahan garam yang ramah 

lingkungan. 
d. Meningkatnya kesadaran petambak garam akan fungsi 

kawasan konservasi di sekitar lahan pegaraman. 
 
Program : 
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a. Peningkatan partispasi anggota dalam kegiatan kelompok 
usaha garam dan penumbuhan anggota baru dalam KUB. 

b. Penyusunan standar teknis pengelolaan kawasan 
pergaraman yang ramah lingkungan. 

c. Peningkatan kesadaran petambak dan pelaku usaha 
pergaraman tentang fungsi kawasan mangrove di sekitar 
lahan melalui kegiatan konservasi di masing-masing wilayah 
sentra. 

d. Peningkatan kemampuan kerjasama anggota dalam 
kegiatan kelompok usaha. 

e. Sosialisasi dan pelaksanaan gerakan konservasi mangrove 
di sekitar lahan yang kritis dan rawan abrasi. 

f. Pengembangan usaha petambak garam melalui pengenalan 
usaha sampingan penunjang bagi rumah tangga. 
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BAB IX. REVITALISASI KELEMBAGAAN 
GARAM RAKYAT 

Revitalisasi kelembagaan garam rakyat  merupakan  suatu 
keniscayaan.Di satu sisi dikarenakan secara individu petambak 
garam rakyat memiliki banyak kelemahan, yaitu dalam aspek 
permodalan, kepemilikan sumberdaya dan kualitas sumberdaya 
manusia. Rendahnya kualitassumberdaya manusia petambak 
garam  ini mencakup rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan   
dan penguasaan teknologi, lemahnya motivasi untuk berkembang 
dan mempertahankan hak-hak mereka, serta kurangnya jiwa 
kepemimpinan di kalangan para petambak garam itu sendiri.    
Berbagai kelemahan ini perlu diatasi dengan dibangunnya 
kekuatan bersama di kalangan petambak garam itu sendiri.   
Kekuatan yang akan melindungi individu petambak garam dari 
berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. 

Di sisi lain,pentingnyarevitalisasi kelembagaan usaha garam 
inidikarenakancitra lembaga pergaraman yang masih negatif, dan 
membuat alergi banyak pihak terhadap lembaga ini. Upaya untuk 
merevitalisasi lembaga usaha garam terkait dengan penyadaran 
kembali akan pentingnya lembaga ini dalam proses swasembada 
garam rakyat yang dicanangkan. 

Menurut Yandianto (1997) kelembagaan adalah pola perilaku 
manusia yang sudah mapan. Lumis (1964) mendefiniskan 
kelembagaan dalam dua pengertian yaitu; (1) hubungan timbal 
balik atau interaksi yang berulang-ulang dan membentuk reaksi 
sosial yang persisten (2) suatu kejadian yang mempengaruhi secara 
nyata tindakan atau cara berpikir masyarakat. Pengertian 
operasional kelembagaan yang mudah dimengerti dan dijumpai di 
lapangan dikemukakan oleh Wariso (1998) yaitu Institut dan 
Institusi. Institut menunjuk pada kelembagaan formal misalnya 
organisasi, badan dan yayasan mulai dari tingkat keluarga, desa 
sampai pusat. Sedangkan Institusi merupakan kumpulan norma 
atau nilai yang mengatur perilaku manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Kelembagaan adalah keseluruhan aturan 
main pada suatu komunitas yang berkaitan dengan segala 
aktivitasnya. Jadi dalam kelembagaan terdapat batasan-batasan 
yang diciptakan oleh komunitas sendiri untuk membentuk atau 
mengatur interaksi antar manusia.  
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Dari pengertian kelembagaan tersebut maka kelembagaan 
dalam usaha garam rakyat adalah kelembagaan formal dan 
institusi/norma yang berkaitan dengan usaha garam. Secara 
praktis kelembagaan meliputi aspek produksi, pengolahan maupun 
kebijakan yang terkait garam rakyat. Secara umum kelembagaan 
garam rakyat tergolong lemah.  

Kondisi tersebut umumnya disebabkan karena pola 
pengelolaan garam rakyat masih dilakukan secara parsial/personal 
oleh masing masing petambak. Revitalisasi kelembagaan petambak 
garam diletakkan berlandaskan falsafah pengelolaan tambak 
bersama oleh suatu kelompok dan untuk kepentingan bersama. 
Pengelolaan secara berkelompok harus diterapkan dengan baik 
dalam kegiatan produksi maupun pengolahan pasca panen garam. 
Harapan yang dituju adalah peningkatan produktivitas dan 
efisiensi biaya usaha garam rakyat. Kelembagaan usaha garam 
rakyat mencakup penumbuhkembangan peran kelompok usaha 
bersama (KUB), gabungan kelompok usaha, asosiasi garam, 
koperasi petambak garam, BUMD/BLUD garam. Masing masing 
lembaga tersebut harus tumbuh dan berperan secara optimal bagi 
tumbuhnya kondisifitas usaha garam rakyat. 

9.1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garam  
KUB adalah kumpulan orang (nelayan, petambak, pengolah 

ikan, pedagang ikan dll) yang dibentuk atas dasar kesamaan 
kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya 
perikanan/kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya. Kelompok Usaha Bersama/KUB garam dibentuk 
berdasarkan suatu surat keputusan dan merupakan wadah 
komunikasi antar petambak garam serta antar petambak garam 
dengan kelembagaan terkait usahanya.  

KUB pada dasarnya merupakan organisasi non formal di 
perdesaan (wilayah pesisir) yang ditumbuhkembangkan“dari, oleh 
dan untuk anggota” memiliki karakteristik sebagai berikut: 

- Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara anggota. 
- Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam usaha 

perikanan. 
- Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

Sedangkan unsur -unsur yang menjadi pengikat bagi 
anggota dalam KUB garam yaitu: 
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- Adanya kepentingan yang sama diantara petambak. 
- Adanya kawasan usaha perikanan (wilayah pesisir) yang menjadi 

tanggung jawab bersama diantara anggota. 
- Adanya kader petambak yang berdedikasi untuk menggerakkan 

para petambak garam dan kepemimpinannya diterima oleh yang 
lain. 

- Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian 
besar petambak dan masyarakat pesisir. 

- Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat 
untuk menunjang program yang telah ditentukan. 

KUB merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang  
berperan dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Hal 
yang membedakan antara lembaga KUB dengan kelembagaan  
informal lainnya yaitu pada KUB   tedapat  ciri  double  identity. Ciri 
ini menjelaskan bahwa para anggota KUB merupakan paraowner  
sekaligus customer dari lembaga tersebut. Perbedaan initerlihat   
dengan adanya unit usaha ekonomi yang dimiliki dan diawasi 
bersama secara demokratis dengan satu tujuan yaitu melayani 
kebutuhan anggota. 

Namunadanyaunit usaha ekonomi ini tidak menjadikan   
KUB sebagai suatu perusahaan pada umumnya sebagaimana 
perusahaan swasta atau BUMN. Dengan kata lain,   
dikembangkannya unit usaha pada suatu KUB bukan menjadikan   
lembaga KUB sebagai lembaga bisnissemata.Dengan unit usaha 
yang dimiliki, KUB berjuang untuk memperbesar usahanya dan 
usaha yang dijalankan oleh anggotanya. Disamping menjalankan 
unit usaha, banyak hal lain yang perlu mendapat perhatian   
sebuahKUB,sepertihalnyapendidikananggota dan community 
development. Disinilah terlihat bahwa KUB merupakan suatu 
bentuk organisasi yang unik, dimana KUB menjangkau sekaligus 
dua dimensi yang berbeda; ekonomi dan sosial. Kedua dimensi ini  
menyatu pada lembaga KUB bagaikan dua sisi mata uang yang  
sama. 

Dalam konteks revitalisasi kelembagaan usaha garam 
rakyat, peran KUB tidak hanya terpaut pada peningkatan produksi 
garam. Namun lebih dari itu, KUB dapat menjadi agent of   
education bagi para petambak agar dapat meningkatkan   
pengetahuandan keterampilan dalam berusaha dan kehidupan 
bermasyarakat. Selain itu, KUB juga merupakan gerakan untuk 
pembangunan modal sosial (social  capital) di  kalangan masyarakat 
pesisir.Hal ini menjadi sangat relevan mengingatpentingnya   upaya 
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untuk memulihkan kohesivitas sosial masyarakat Madura   
ditengah himpitan materialisme dan kapitalisme. 

Terdapat banyak alasan yang menyebabkan KUB menjadi 
suatu hal yang dibutuhkan, bagi pengembangan garam rakyat, di 
antaranya yaitu: 

1. Terlepas dari besarnya skala usaha pergaraman yang dimiliki,  
petambak  garam pada umumnya merupakan   usaha   yang   
relatif kecil dibandingkan dengan partner dagangnya, sehingga 
petambak garam pada umumnya memiliki posisi rebut tawar 
yang lemah. 

2. Pasargaram umumnya dikuasai oleh pembeli yang  jumlahnya   
relatif sedikit dibandingkan jumlah petambak garam yang 
sangat banyak. 

3. Besarnya permintaan garam dan produk turunannya ini, yang 
hanya dapat dipenuhi dengan menggabungkan kapasitas 
produksi banyak petambak garam. 

4. Kualitas produksi garam yang dihasilkan bervariasi. Hal ini   
dapat  menyulitkan dalam  prosespemasaranhasilproduksi.    
Disamping itu akan sangat menyulitkan bagi petambak yang 
memasarkan produknya secara individual. 

5. Kualitas sumberdaya manusia petambak garam yang umumnya 
relatif rendah, sehingga relatif sulit untuk meningkatkan 
usahanya jika dilakukan secara individual. 

6. Suasana kehidupan dan kerja para petambak yang dekat  
dengan alam sedikit banyak berpengaruh pada pola hidup   
yang mengajak masyarakat secara bersama-sama berikhtiar 
untuk memecahkan masalah bersama. 

Berdasarkan alasan di atas maka peran KUB menjadi 
penting dalam peningkatan produksi serta kesejahteraan hidup 
petambak garam, dimana: 

- Melalui KUB petambak garam dapat memperbaiki posisi rebut   
tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun   
dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan.Posisi rebut   
tawar   (bargaining power) ini bahkan dapat berkembang menjadi  
kekuatan penyeimbang (countervailing power) dari berbagai  
ketidakadilan pasar yang dihadapi para petambak garam. 

- Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya 
keadilan, KUB  dapat mengupayakan   pembukaan  pasar   baru   
bagi   produk   anggotanya. Pada sisi lain KUB dapat memberikan 
akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan faktor 
produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar. 
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- Dengan bergabung dalam KUB, para petambak garam dapat   
lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui   
pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan 
permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki   
efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah 
pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun 
perekonomian nasional. 

- Dengan penyatuan sumberdaya para petambak dalam sebuah 
KUB, para petambak garam lebih mudah dalam menangani   
risiko yang melekat pada produksi garam, seperti: pengaruh 
iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah 
produksi. 

- Dalam wadah organisasi KUB, para petambak garam lebih 
mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses   
pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. KUB 
sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya. 

- Berdirinya KUB sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber 
pendapatan bagi para petambak anggota maupun masyarakat di 
sekitarnya.  

Dalam konteks pengembangan  sistem bisnis garam rakyat,   
peran KUB dapat dijumpai tidak hanya dalam konteks 
pengembangan sub-sistem produksi (on-farm) dan sub-sistem   
hulu (input factor supplies) serta sub-sistem hilir (processing dan 
marketing), namun juga mengembangkan sub-sistem penunjang.     
Pada sub-sistem penujang, KUB dapat berperan KUB dalam   
pengembangan sumberdaya manusia petambak garam, transfer 
teknologi, ketersediaan permodalan dan asuransi, dan sebagai 
advokator-negosiator terdepan dalam pembentukan regulasi yang 
melindungi nasib petambak garam. Secara umum fungsi KUB 
dapat dikelompokkan  sebagai berikut: 

- Kelas Belajar: KUB merupakan wadah belajar mengajar bagi 
anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian 
dalam berusaha sehingga produktivitas dan pendapatan 
meningkat dan kehidupan anggota menjadi lebih sejahtera 

- Wahana Kerja Sama: KUB merupakan tempat untuk 
memperkuat kerjasama diantara sesama anggota dalam suatu 
kelompok/KUB dan anatar kelompok/KUB dengan pihak lain.  
Melalui kerjasama ini diharapkan usaha anggota akan lebih 
efisien, produktif dan ekonomis. 

- Unit Produksi/Usaha: Usaha yang dilakukan oleh masing-masing 
anggota secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu 
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kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai 
skala ekonomis, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun 
kontinuitas. 

9.2. Penumbuhan KUB Garam 
Tumbuh dan berkembangnya kelompok usaha bersama 

garam dalam masyarakat, umumnya didasarkan atas adanya 
kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan 
kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat  yang dapat 
menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota 
kelompok. 

Penumbuhan KUB garam dapat dimulai dari kelompok-
kelompok/organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat dan 
bermata pencaharian pergaraman, yang selanjutnya melalui 
kegiatan penyuluhan diarahkan menuju  bentuk  kelompok usaha 
bersama  yang  semakin  terikat  oleh kepentingan  dan tujuan 
bersama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari 
usaha garam. 

KUB garam juga dapat ditumbuhkan dari petambak/nelayan 
dalam satu wilayah, dapat berupa satu dusun atau lebih, satu desa 
atau lebih, dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung 
dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha garam di 
wilayah tersebut. Penumbuhan dan pengembangan KUB garam 
didasarkan atas prinsip dari, oleh dan untuk petambak. Jumlah  
anggota KUB garam 20 sampai 25 petambak garam atau 
disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Kegiatan-
kegiatan KUB garam yang dikelola  tergantung kepada kesepakatan 
anggotanya. Dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur 
subsistem usaha garam (pengadaan sarana produksi, pemasaran, 
pengolahan hasil). 

Dalam penumbuhan KUB garam tersebut perlu diperhatikan 
kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial 
ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian 
hubungan  antar  petambak garam,  sehingga  dapat merupakan  
faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana 
setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati 
manfaat   sebesar-besarnya  dari apa yang ada dalam kelompok. 

Penumbuhan kelompok usaha garam rakyat didasarkan 
kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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- Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para 
petambak untuk berkelompok sesuai keinginandan 
kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk 
menentukan serta memilih kelompok yang mereka kehendaki 
sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau  
menjadi  anggota satu atau lebih kelompok; 

- Keterbukaan, artinya penyelenggaraan  penyuluhan/pembinaan 
petambak garam dilakukan secara terbuka antara 
penyuluh/pembina dan petambak garam serta pelaku usaha 
garam; 

- Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak 
serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta 
mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan 
penilaian kinerja)  kelompok usaha; 

- Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan penggalian  
potensi  diri  sendiri  para  anggota  dalam penyediaan  dana  dan  
sarana  serta  pendayagunaan sumber  daya  guna  terwujudnya  
kemandirian kelompok usaha bersama; 

- Kesetaraan artinya hubungan antara penyuluh/pembina, 
petambak garam dan pelaku usaha garamyang harus merupakan 
mitra sejajar; 

- Kemitraan artinya penyelenggaraan penyuluhan yang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling 
menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan 
antara petambak garam dan pelaku usaha garam yang difasilitasi 
oleh penyuluh dari dinas terkait. 

Proses penumbuhan kelompok usaha garam rakyat  
dilaksanakan melalui langkah-langkahsebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dan  informasi, yang meliputi antara lain : 
- Tingkat pemahaman tentang organisasi petambak garam; 
- Keadaan petambak garam dan keluarganya; 
- Keadaan usaha garam yang ada; 
- Keadaan sebaran, domisili petambak garam; 
- Keadaan kelembagaan masyarakat yang ada di wilayah 

petambak garam. 
2. Advokasi  (saran  dan  pendapat)  kepada  para  petambak 

khususnya tokoh-tokoh petambak garam setempat serta 
informasi dan penjelasan mengenai: 
- Pemahaman tentang kelompok usaha bersama, antara lain 

mengenai; Apa kelompok usaha bersama, tujuan  serta 
manfaat berkelompok untuk kepentingan usaha garam serta 
hidup bermasyarakat yang lebih baik lagi. 
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- Proses   atau  langkah-langkah dalam menumbuhkan/ 
membentuk kelompok usaha bersama garam rakyat  

- Kewajiban dan hak setiap petambak garam yang menjadi  
anggota kelompok serta para pengurusnya, 

- Penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok. usaha 
bersama 

Penumbuhan/pembentukan kelompok usaha bersama 
garam dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petambak 
garam yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, 
penyuluh sebagai mitra kerja petambak garam dan instansi  
terkait. Selanjutnya kesepakatan membentuk kelompok  
dituangkan dalam berita acara pembentukan kelompok usaha 
bersama. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara 
musyawarahmufakat dari anggota dan oleh seluruh anggotanya. 
Perangkat kepengurusan kelompok usaha bersama sekurang- 
kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 

Penumbuhan kelompok usaha bersama yang mantap 
memerlukan kesabaran sesuai  dengan  tingkat  kesadaran  para  
petambak garam yang akan membentuknya. Pembentukan 
kelompok yang terlalu cepat atau terlalu lama dapat 
mengakibatkan turunnya minat calon anggota, dan hal ini harus 
dihindarkan. Sebagai tindak lanjut dari  
penumbuhan/pembentukan kelompok usaha bersama dan 
pemilihan pengurus maka diadakan pertemuan lanjutan yang 
dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan 
rencana kerja kelompok. 

9.3. Pengembangan KUB Garam 
Proses penumbuhan, pengembangan dan penguatan 

kelompok usaha garam memerlukan proses yang panjang dan 
waktu yang lama. Hal ini disebabkan secara kuantitas dan kualitas 
kelembagaan kelompok usaha bersama yang menyokongnya belum 
semasif seperti di sektor pertanian. Faktor lain adalah pola 
pembinaan petambak garam belum terlembaga  dan intensif. 
Banyak kelompok usaha bersama dibentuk hanya untuk 
kepentingan sesaat yang jauh dari falsafah dasar KUB sebagai 
lembaga informal dari, oleh dan untuk anggota. Fenomena ini 
terlihat dari banyaknya kelompok tetapi sedikit yang aktif dalam 
kegiatannya. Kelompok yang aktif pun terkendala pada 
ketergantungan pada aktivitas pengurus kelompok. Proses 
penyadaran anggota untuk berkelompok, peningkatan kerjasama 
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dan partisipasi anggota merupakan pekerjaan besar penguatan 
kelembagaan. Jalan berikutnya adalah menumbuhkan unit usaha 
kelompok dan mendorong agar secara ekonomis keberadaan 
kelompok bermanfaat bagi peningkatan pendapatan anggota. 

Pengembangan kelompok usaha bersama diarahkan pada 
peningkatan kemampuan kelompok usaha bersama dalam 
melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota 
dalam mengembangkan bisnis, penguatan kelompok usaha 
bersama menjadi organisasi petambak garam yang kuat dan 
mandiri yang dicirikan antara lain : 

- Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang 
diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; 

- Disusunnya  rencana  kerja  kelompok  secara  bersama  dan 
dilaksanakan oleh para  pelaksana  sesuai  dengan  kesepakatan 
bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara 
partisipasi; 

- Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; 
- Memiliki  pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; 
- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu 

dan hilir; 
- Memfasilitasi usaha garam rakyat secara komersial dan 

berorientasi pasar; 
- Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi  untuk 

usaha para petambak garam umumnya dan anggota kelompok 
usaha bersama  khususnya; 

- Adanya jalinan kerja sama antara kelompok usaha bersama 
dengan pihak lain; 

- Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau 
penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok. 

9.4. Kerjasama Kelembagaan antar KUB Garam 
Upaya pengembangan kelompok usaha bersama garam 

rakyat harus disertai proses peningkatan kemampuan anggota 
kelompok. Upaya peningkatan  kemampuan  para  petambak garam 
sebagai  anggota kelompok usaha bersama  dilakukan melalui: 

a. Menciptakan iklim yang kondusif agar para petambak garam 
mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan   
kelompoknya  secara partisipatif (dari, oleh dan untuk 
petambak garam); 
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b. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota 
kelompok usaha bersama untuk memanfaatkan setiap peluang  
usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia; 

c. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi 
kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan 
memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha garam; 

d. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar 
dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan 
sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi 
yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan 
keuntungan usaha yang lebih besar; 

e. Meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usaha 
garam rakyat secara komersial, berkelanjutan dan ramah 
lingkungan; 

f. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha 
masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang 
menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, 
kualitas serta kontinuitas; 

g. Mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi 
tepat guna yang adaptable, produktif dan efisien; 

h. Mendorong dan mengadvokasi agar para petambak garam mau 
dan mampu melaksanakan  kegiatan  simpan-pinjam  guna 
memfasilitasi pengembangan modal usaha. 

Kelompok usaha bersama yang telah tumbuh berkembang 
dapat menjadi lembaga gerbang (gateway institution) yang 
menjalankan fungsi representatif bagi seluruh petambak garam dan 
seluruh kelembagaan-kelembagaan lain yang levelnya lebih rendah 
dalam hal kepentingan ekonomi, pengembangan jaringan pasar, 
pemenuhan permodalan dan akses inovasi teknologi. 

Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan 
lingkungan sosial  ekonomi  setempat, membutuhkan  adanya  
pengembangan kelompok  ke  dalam  suatu  organisasi  yang  jauh  
lebih besar. Pengembangan kelompok usaha bersama diarahkan 
pada peningkatan kemampuan setiap kelompok dalam 
melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota 
dalam mengembangkan usaha, penguatan kelompok menjadi 
organisasi yang kuat dan mandiri. Demikian pula halnya 
kebutuhan untuk meningkatkan skala usaha dan peningkatan 
usaha ke arah yang lebih komersiil dan berwawasan bisnis 
mengharuskan kelompok usaha bersama harus mengembangkan 
diri dalam bentuk kerjasama antar kelompok.   
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Wadah kerja sama kelompok usaha bersama garam rakyat 
dapat berbentuk gabungan kelompok usaha bersama garam rakyat 
(GAKUBA garam). Agar kuat dan sustainable, lembaga kerjasama 
kelompok usaha garam harus memiliki usaha komersial, berbadan 
hukum dan merupakan pengembangan dari bentuk organisasi 
formal sebelumnya yang telah mapan. Pembentukan GAKUBA 
garam haruslah merupakan proses lanjutan, tumbuh dan 
menguatnya peran kelompok usaha bersama.  Sehingga tidak tepat 
membentuk GAKUBA garam jika kelembagaan petambak yang 
sudah ada (KUB garam masih belum berjalan baik). Dengan 
demikian GAKUBA garam berperan sebagai lembaga koordinasi, 
inisiasi dan ekspansi bagi keberlanjutan usaha KUB garam. 

Penggabungan dalam gabungan kelompok terutama dapat 
dilakukan  oleh  kelompok  usaha bersama yang  berada  dalam  
satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang 
kepentingan bersama secara kooperatif.  Wilayah kerja gabungan 
kelompok sedapat mungkin di wilayah administratif 
desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah 
kabupaten/kota. 

Penggabungan kelompok ke dalam gabungan kelompok 
dilakukan agar kelompok usaha dapat lebih berdaya  guna dan 
berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, 
permodalan, peningkatan atau perluasan usaha ke sektor hulu dan 
hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan  posisi tawar. 
Pembentukan gabungan kelompok dilakukan dalam suatu 
musyawarah yang dihadiri minimal oleh para ketua kelompok 
usaha yang akan bergabung, setelah sebelumnya di masing masing 
kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk  
bergabung ke dalam gabungan kelompok. Dalam rapat  
pembentukan gabungan kelompok sekaligus disepakati bentuk,  
susunan dan jangka waktu kepengurusannya, ketentuan-
ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing 
kelompok ketua gabungan kelompok dipilih secara musyawarah 
dan demokratis oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua 
memilih kepengurusan gabungan kelompok lainnya. Untuk 
mendapatkan legitimasi, kepengurusan gabungan kelompok 
dikukuhkan oleh pejabat wilayah setempat. Gabungan kelompok 
usaha bersama/GAKUBA garam melakukan fungsi-fungsi, sebagai 
berikut: 

- Merupakan  satu  kesatuan  unit  produksi  untuk memenuhi 
kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga). 
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- Penyediaan sarana produksi usaha garam  serta  menyalurkan 
kepada para  petambak garam melalui kelompoknya. 

- Penyediaan modal  usaha  dan menyalurkan  secara kredit/ 
pinjaman kepada para petambak yang memerlukan. 

- Melakukan  proses  pengolahan  produk  para  anggota 
(produksi, pengolahan, grading, pengepakan dan lainnya)  yang 
dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi (economicadded 
value). 

- Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk 
petambak garam kepada pedagang/industri hilir. 

Peningkatan kemampuan gabungan kelompok/GAKUBA 
dimaksudkan kemampuan usaha kelompok dangabungan 
kelompok meningkat pesat. Untuk itu gabungan kelompok harus 
didukung unit unit usaha yang berkembang dan profitable. Jenis 
unit usaha dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan 
anggotanya yaitu para kelompok usaha bersama yang bernaung 
dalam gabungan kelompok usaha bersama. Dengan demikian 
sinergiisme dan mutualisme sangat diperlukan dalam 
mengkoordinasi kerjasama tersebut. Jangan sampai keberadaan 
gabungan kelompok malah mematikan jalannya unit usaha 
kelompok yang telah berjalan sebelumnya.  Unit usaha gabungan 
kelompok haruslah bersifat melengkapi dan menyempurnakan  
proses bisnis KUB yang masih kurang atau menjadi kendala di tiap 
anggotanya. Perencanaan dan pemilihan jenis usaha GAKUBA yang 
tidak tepat tidak hanya menghambat pertumbuhan GAKUBA tetapi 
juga memperlambat kemajuan usaha KUB. Agar dapat berfungsi 
secara baik unit usaha disusun sesuai potensi yang dimiliki 
wilayah GAKUBA berdomisili. Gabungan kelompok yang telah 
berkembang dan maju biasanya memiliki lini/unit usaha sebagai 
berikut; unit usaha/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha 
sarana dan prasarana produksi,  unit usaha pemasaran dan unit 
usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya. 

- Unit Usaha/produksi 

Agar kegiatan usaha/produksi dapat berlangsung dengan 
baik, gabungan kelompok diarahkan agar mempunyai kemampuan 
sebagai berikut : 

 Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan 
produksi garam yang menguntungkan berdasarkan informasi 
yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, 
sarana produksi dan sumber daya alam lainnya. 
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 Menyusun rencana definitif Gabungan kelompok dan 
melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi. 

 Memfasilitasi penerapan  teknologi (bahan, alat, cara) usaha 
kelompok sesuai dengan rencana kegiatan gabungan 
kelompok. 

 Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait 
dalam pelaksanaan usaha garam. 

 Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan 
bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan 
pihak lain. 

 Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan 
Gabungan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang 
akan dating. 

 Meningkatkan kesinambungan  produktivitas  dan kelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan. 

 Mengelola administrasi secara baik. 
 Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan 

masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan. 
 Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan 

berkala baik di dalam gaungan kelompok, antar gabungan 
kelompok  atau dengan instansi/lembaga terkait. 

- Unit Usaha Pengolahan 

Sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya gabungan 
kelompok memiliki kemampuan sebagai berikut : 

 Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan 
hasil usaha petambak garam dan kelompok. 

 Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha 
pengolahan produk garam dan turunannya. 

 Menjalin  kerjasama/kemitraan  usaha  dengan  pihak 
penyedia peralatan-peralatan usaha garam. 

 Mengembangkan kemampuan anggota gabungan kelompok 
dalam pengolahan produk-produk hasil. 

 Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota gabungan 
kelompok ke dalam unit-unit usaha pengolahan. 

- Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi 

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana, hendaknya 
gabungan kelompok usaha bersama memiliki kemampuan sebagai 
berikut : 
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 Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana 
setiap anggotanya. 

 Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia 
sarana dan prasarana produksi (Pabrik dan kios sarana 
produksi). 

 Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan 
prasarana produksi pergaraman dengan dinas terkait dan 
lembaga-lembaga usaha sarana produksi. 

 Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia 
sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau 
permodalan. 

- Unit Usaha Pemasaran 

Sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya gabungan 
kelompok memiliki kemampuan sebagai berikut : 

 Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar 
berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk 
mengembangkan  komoditi  yang  dikembangkan/ diusahakan 
guna memberikan keuntungan usaha yanglebih besar. 

 Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya 
yang dimiliki dengan memperhatikan  segmentasi pasar. 

 Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok- 
pemasok kebutuhan pasar. 

 Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar 
produk garam dan olahannya. 

 Mengembangkan  kemampuan memasarkan  produk-produk 
hasil. 

 Menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan  pihak pemasok 
hasil. 

 Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha 
masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang 
menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, 
kualitas serta kontinuitas. 

- Unit Usaha Jasa Keuangan  

Agar kegiatan usaha jasa keuangan dapat berlangsung 
dengan baik, gabungan kelompok diarahkan agar mempunyai 
kemampuan sebagai berikut : 

 Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota 
gabungan kelompok  untuk memanfaatkan  setiap  informasi  
dan akses permodalan yang tersedia 
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 Meningkatkan  kemampuan  anggota Gabungan kelompok  
untuk dapat mengelola keuangan mikro secara  komersial 

 Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan; 

 Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu 
melaksanakan  kegiatan  simpan-pinjam  guna memfasilitasi 
pengembangan modal usaha. 

Penguatan kelembagaan KUB harus menjadi prioritas 
terlebih dahulu sebelum menumbuhkembangkan gabungan 
kelompok usaha bersama. Hanya dengan KUB yang matang dan 
solid, kelembagaan gabungan KUB garam dapat dibentuk dan 
diharapkan berjalan dengan baik.Pola pembinaan intensif dan 
evaluasi secara berlanjut terhadap kinerja usaha kelompok dan 
gabungan kelompok perlu dilakukan secara menyeluruh dan 
berkesinambungan. Melalui proses pematangan KUB dan 
pengembangan usaha gabungan kelompok keberadaan gabungan 
KUB garam yang handal dan maju dapat dibentuk. Gabungan KUB 
garam yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain : 

- Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang 
diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. 

- Disusunnya rencana kerja gabungan KUB secara bersama dan 
dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan 
bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara 
partisipatif. 

- Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati 
bersama. 

- Memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota 
organisasi yang rapi. 

- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu 
dan hilir. 

- Memfasilitasi usaha garam secara komersial dan berorientasi 
pasar. 

- Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi  untuk 
usaha para petambak garam umumnya dan anggota kelompok  
khususnya. 

- Adanya jalinan kerjasama antara gabungan KUB garam dengan 
pihak lain. 

- Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau 
penyisihan hasil usaha/kegiatan gabungan KUB garam. 
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9.5. Koperasi Garam Rakyat ( KOPGAR)  
Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang 

memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, 
koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 
mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai 
etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti 
menolong diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (self 
reliance), dan kebersamaan (cooperation) akan melahirkan efek 
sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh 
bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi 
lainnya. Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan 
usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai 
tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada 
masyarakat secara luas. 

Pada era Orde Baru, pembangunan koperasi sangat 
signifikan. Diwarnai oleh kesuksesan gerakan para petambak di 
pedesaan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). 
Koperasi tampil sebagai lokomotif perekonomian desa, antara lain 
dalam penyaluran sarana produksi pertanian (saprotan), prosesing 
hasil pertanian hingga kegiatan pemasaran ke Bulog dan pasaran 
umum. Selain itu, koperasi juga telah mulai aktif dalam bidang 
usaha peternakan, perikanan, jasa distribusi/konsumen, dan 
simpan pinjam/perkreditan. Kegiatan koperasi tersebut sudah 
diterima keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi 
rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 
makmur. 

Secara umum koperasi garam rakyat (KOPGAR) dipahami 
sebagai perkumpulan orang-orang yang terkait usaha pergaraman  
yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan 
peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka,melalui pembentukan 
sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Anggota 
Koperasi garam rakyat dapat berasal dari pemilik lahan tambak, 
petambak, buruh angkut gara, pekerja pencucian/pemurnian, 
buruh pabrik garam, dan pelaku usaha garam lainnya. Terdapat 
dua unsur yang paling berkaitan satu sama lain dalam koperasi 
garam setidak-tidaknya. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, 
sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu badan 
usaha, koperasi garam berusaha memperjuangkan pemenuhan 
kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan 
sebagai perkumpulan orang, koperasi garam memiliki watak sosial. 
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Keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan koperasi garam 
rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang lebih 
diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan 
ekonomi para anggotanya. Agar koperasi garam tidak menyimpang 
dari tujuan itu, pembentukan dan pengelolaan koperasi garam 
harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukannya, 
koperasi garam rakyat harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan 
dan kemauan bersama dari para pendirinya dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 

Koperasi garam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi 
pedoman pokok dalam menjalankan koperasi. Di Indonesia, prinsip 
dasar koperasi dituangkan dalam UU No. 25/1992, yaitu:  

- Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 
Setiap warga negara Indonesia yang telah mampu 
melaksanakan tindakan hukum serta mampu memenuhi 
syarat-syarat keanggotaan koperasi tertentu berhak menjadi 
anggota koperasi. Keanggotaan koperasi garam rakyat harus 
dilandasi dengan kesadaran petambak garam untuk 
memperbaiki nasibnya dengan berpartisipasi secara aktif dalam 
pengelolaan usahanya.  

- Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 
Setiap pengambilan keputusan dalam koperasi garam rakyat 
sebisa mungkin melibatkan sebanyak mungkin anggota. Prinsip 
kebersamaan dan kesamaan merupakan hal yang penting 
dalam koperasi. Prinsip demokrasi ini berkaitan dengan 
pendirian yang dilakukan oleh semua anggota, dijalankan oleh 
anggota yang cakap dan diawasi oleh anggota yang mampu.  

- Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan dengan adil. 
Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan hal yang istimewa dalam 
koperasi. Setiap anggota berhak mendapatkan SHU sesuai 
dengan jasa usahanya masing-masing. Semakin besar 
partisipasinya dalam koperasi maka semakin besar pula SHU 
yang berhak ia terima.  

- Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. 
Dalam koperasi terdapat pembatasan bunga pada modal 
sehingga anggota yang lemah tidak semakin lemah tetapi 
tertolong oleh anggota yang kuat. Semua itu didasarkan pada 
semangat kesetiakawanan dan tolong menolong.  

- Kemandirian. 
Koperasi garam rakyat harus memiliki usaha dan akar yang 
kuat dalam masyarakat. Koperasi garam harus menjadi bagian 
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dari masyarakat, untuk itu koperasi harus ditujukan untuk 
memperjuangkan kepentingan masyarakat dan peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat peisisr khususnya yang 
berusaha di bidang pergaraman.  

Prinsip-prinsip tersebut di atas selalu ada di seluruh 
koperasi di dunia. Beberapa koperasi menambahkan prinsip-
prinsip tertentu seperti pendidikan, netralitas, cara pembayaran 
dan sebagainya karena disesuaikan dengan tujuan koperasi yang 
akan mereka dirikan. Namun tidak ada prinsip tambahan yang 
bertentangan dengan prinsip dasar di atas.  

9.6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garam 
Rakyat 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 menyatakan ayat (1) “Desa 
dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan 
dan potensi desa” Junto PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada 
Pasal 78-81. Substansi Peraturan ini menegaskan tentang janji 
pemenuhan demand (demand complience scenario) dalam konteks 
pembangunan nasional dalam upaya turut mengakselerasi 
pembangunan ke desa. Hal yang mendasari sebagai prinsip tata 
kelola BUMDes antara lain: 

1)  Logika pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, 
potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

2)  Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa 
(inisiasi) masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-
prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif (user owned, user 
benefited, and user controlled) dengan mekanisme member-base 
dan selfhelp. 

3)  Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, 
koperatif, dan mandiri. 

Bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. 
Dalam hal pembentukannya, BUMDes garam dibangun atas 
prakarsa masyarakat serta mendasarkan pada prinsip-prinsip 
kooperatif dan partisipatif. Selain itu, yang terpenting juga adalah 
pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes 
sebagai badan hukum, tentunya dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan 
kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. 
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Berdasarkan hal di atas, BUMDes garam rakyat adalah 
lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat pesisir 
(petambak,pemilik dan pelaku usaha garam lainnya) dan 
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 
dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes 
garam rakyat didirikan antara lain dalam rangka peningkatan 
Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, jika PADesa dapat 
diperoleh dari BUMDes garam rakyat, maka hal tersebut akan 
merangsang setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam 
merespon pendirian BUMDes garam. Di sisi lain, BUMDes garam 
rakyat sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa 
masyarakat pesisir dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif 
dan partisipatif, serta pengelolannya dilakukan secara profesional 
dan mandiri. 

Prinsip-prinsip umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) garam rakyat, antara lain: 

- Pengelolan BUMDes harus dilakukan secara profesional, 
kooperatif, dan mandiri (self helf dan member base).  

- Dalam perolehan modal usaha, BUMDes garam rakyat sebagai 
badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan 
menganut asas mandiri, sedapat mungkin mengutamakan 
modal dari masyarakat desa dan Pemdes itu sendiri. Selain itu, 
BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari 
Pemkab dan Pemprov atau pihak lain serta dapat pula 
melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan 
perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya 
terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun 
Peraturan Desa (Perdes). 

- BUMDes garam rakyat dibangun tentunya mengacu pada 
tujuan yaitu memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha 
pergaraman (termasuk produk turunannya) terutama bagi 
kelompok masyarakat pesisir di pedesaan, mengurangi praktek 
ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan 
kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa. Hal penting lainnya, bahwa BUMDes garam 
seharusnya mampu mendidik masyarakat pesisir terutama 
pelaku usaha garam membiasakan menabung yang dengan 
demikian dapat mampu mendorong pembangunan ekonomi 
masyarakat desa pesisir secara mandiri. 
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- Pengelolaan BUMDes garam rakyat tetap melibatkan pihak 
ketiga yang akan berdampak pada masyarakat desa itu sendiri 
serta masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).  

- Karakter BUMDes garam rakyat adalah bangun unit usaha 
masyarakat desa pesisir yang bercirikan semangat gotong-
royong, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 
sekaligus menjadi media pembelajaran (learning process) usaha 
garam bagi masyarakat pesisir. 

- Meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar 
pelayanan minimal, agar usaha garam masyarakat di desa 
pesisir berkembang. 

- Merupakan upaya pemberdayaan desa sebagai daerah otonom 
dalam menggerakkan usaha-usaha produktif pergaraman bagi 
upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan 
meningkatkan PADesa. 

- Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta 
masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa 
pesisir. 

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengelola 
BUMDes garam rakyat yaitu: 

- Penyusunan struktur dan pelaksana organisasi. BUMDes 
sebagai sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur 
organisasi dan tata kerja badan usaha. Prinsip the right man on 
the right job harus menjadi dasar agar badan usaha ini dapat 
dijalankan secara profesional. 

- Menyusun job deskripsi. Penyusunan deskripsi tugas pengelola 
BUMDes garam yang termuat dalam struktur organisasi akan 
memudahkan dan memperjelas tugas dan wewenang 
kepengurusan. 

- Menyusun rencana koordinasi dan kerjasama usaha lintas 
wilayah. 

- Menyusun kerjasama dengan pihak ketiga melalui persetujuan 
Dewan komisaris. 

- Pengelola harus mengacu pada AD/ART dan sesuai prinsip-
prinsip tata kelola BUMDes. 

- Pengelolaan BUMDes harus terbuka baik terhadap masyarakat. 
- Perlu disusun rencana usaha yang akan dibuka. 
- Untuk usaha yang sudah berjalan, perlu disusun rencana 

pengembangan usaha. 
- Melaksanakan administrasi dan pembukuan BUMDes. 

Keberadaan koperasi dan BUMDes garam rakyat di 
masyarakat pesisir memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak 
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terjadi ketimpangan dalam kegiatannya yang saling 
memperebutkan lahan usaha. Jika semua komponen bergerak 
bersama, tentunya akan ada titik terang yang diharapkan muncul 
untuk menyelesaikan problematika garam rakyat  baik dari aspek 
produksi, pemasaran dan pengembangan usaha garam. Segala 
aktifitas koperasi yang sudah sejak lama diterima oleh masyarakat 
dan mapan keberadaannya, diharapkan tetap melakukan kegiatan 
usahanya secara optimal. Sedangkan kegiatan usaha yang masih 
belum dioptimalisasikan/dilakukan oleh koperasi, nantinya dapat 
dikelola oleh BUMDes sehingga keberadaan lembaga-lembaga ini 
akan mampu menguatkan perekonomian desa dari semakin 
banyaknya pelaku usaha.  

Dalam kegiatan operasionalnya, sebenarnya terdapat 
perbedaan antara koperasi garam dengan BUMDes garam. Dengan 
pemetaan tugas dan peran operasional yang jelas, kondisi ini dapat 
meminimalisir terjadinya benturan-benturan atas keberadaan 
koperasi garam dengan BUMDes garam atau dengan pihak lembaga 
lainnya. 

Tabel 35. Maping Studi Komparatif Keberadaan Koperasi dengan 
BUMDes Garam Rakyat 

Keterangan Koperasi Garam BUMDes Garam 
Status Organisasi Badan Usaha Badan Usaha 
Sumber Modal a. Modal Sendiri 

1) simpanan pokok; 
2) simpanan wajib; 
3) dana cadangan; dan 
4) hibah. 
 
b. Modal Pinjaman 
1) anggota; 
2) koperasi lainnya; 
3) bank dan lembaga 
keuangan lainnya; 
4) penerbit obligasi dan 
surat utang lainnya; dan 
5) sumber lain yang sah. 
Selain itu, dapat berasal 
dari 
akses usaha, modal, pasar, 
dan teknologi. 

Permodalan BUMDes 
dapat 
berasal dari: 
a. Pemerintah Desa; 
b. Tabungan petambak; 
c. Bantuan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi 
dan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 
d. pinjaman; dan/atau 
e. penyertaan modal 
pihak lain 
atau kerja sama bagi 
hasil 
atas dasar saling 
menguntungkan. 

Struktur 
Organisasi 

a. Rapat anggota; 
b. Pengurus; 
c. Pengawas; dan 
d. Pengelola 

a. Rembuk desa; 
b. Pengurus; 
c. Pengawas; dan 
d. Pengelola 
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Keterangan Koperasi Garam BUMDes Garam 
Pengambilan 
Keputusan 

a. Keputusan rapat 
anggota 
diambil berdasarkan 
musyawarah mencapai 
mufakat. Pendirian 
koperasi berdasarkan 
semangat kerjasama, 
sehingga setiap keputusan 
diambil lewat musyawarah 
anggota. Perbedaan 
perbedaan yang muncul 
diharapkan mengarah 
kepada pemufakatan. 
 
b. Bila dalam pengambilan 
keputusan tidak bisa 
dilakukan secara mufakat, 
maka pengambilan suara 
dilakukan dengan suara 
terbanyak (voting). Dalam 
kaitan ini, maka setiap 
anggota mempunyai suara 
yang sama atau dikenal 
sebagai one man one vote. 
Dihadapan rapat anggota 
setiap orang mempunyai 
kedudukan (suara) yang 
sama. Perbedaan peran 
dalam anggota koperasi 
tidak menyebabkan 
terjadinya perbedaan 
suara 
yang dimiliki masingmasig 
anggota. Perbedaan dalam 
jumlah simpanan juga 
tidak mengubah 
posisi satu orang satu 
suara itu. 
 

a. Kesepakatan 
pendirian 
BUMDes dibangun 
melalui 
forum desa/rembug 
desa dengan 
melakukan identifikasi 
potensi dan 
kebutuhan desa hingga 
menghasilkan 
keputusan mengenai; 
AD-ART yang 
mencakup antara lain 
bentuk badan usaha, 
keanggotaan, jenis 
kegiatan badan usaha, 
permodalan serta tata 
aturan 
keorganisasian 
BUMDes, maka secara 
de facto sudah 
terbentuk BUMDes. 
Selanjutnya, dilakukan 
penetapan melalui 
Perdes sebagai 
landasan hukum untuk 
legalisasi (de yure). 
b. Untuk legalisasi, 
maka aspek 
permodalan ada 
pembagian porsi 
sebagai pemegang 
saham, misalkan; 
Pemdesa sebesar 51% 
dan modal 
masyarakat sebesar 
49%. Salah satu 
sumber modal bagi 
BUMDes dapat 
diambilkan dari pos 
ADD. Sementara 
komposisi pengelola 
BUMDes, misalkan 
Kepdesa dan Kepala 
BPD sebagai Komisaris 
ditambah satu dari 
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Keterangan Koperasi Garam BUMDes Garam 
elemen Masyarakat 
serta pelaksana harian 
(pengelola) dari elemen 
masyarakat 

Lapangan Usaha Lapangan usahanya lebih 
terfokus bidang produksi, 
pemasaran/distribusi, dan 
bidang jasa/simpan 
pinjam 
 

Terdiri dari dua bidang, 
yaitu 
sektor riil dan 
pembiayaan. 
Agar tidak terjadi 
benturan, 
maka BUMDes dapat 
terfokus 
pada sektor riil yang 
masih 
belum digeluti oleh 
koperasi. 

Secara kelembagaan, koperasi garam rakyat ( KOPGAR) lebih 
kuat keberadaannya karena diatur langsung dalam UUD 1945 
dibandingkan dengan BUMDes yang hanya UU No. 32/2004, maka 
supaya tidak terjadi konflik kepentingan, perlu sinergitas antar 
kedua lembaga tersebut. Misalnya, aktifitas koperasi lebih bergerak 
di sektor keuangan (pembiayaan/permodalan) usaha bagai para 
petambak atau pelaku usaha garam lainnya. Koperasi dapat 
bergerak dalam penyediaan sarana produksi sebagaimana diatur 
dalam perundang-undangan keuangan dan distribusi barang/jasa 
pergaraman. Sedangkan yang terkait dengan pengelolaan lahan 
tambak (bengkok desa), wisata pergaraman dan lain-lain yang 
mengacu kepada potensi serta kebutuhan desa dapat dikelola oleh 
BUMDes garam. Dengan demikian, keberadaan BUMDes garam 
akan menjadi kelembagaan desa yang lebih kuat karena desa 
memiliki profit center- profit center dari terbentuknya BUMDes yang 
bukan merupakan lahan usaha dari koperasi.  

9.7. Kelembagaan Garam Lainnya 
Wadah kelembagaan garam rakyat lain yang dapat 

dikembangkan adalah asosiasi-asosiasi. Asosiasi merupakan 
kumpulan orang-orang berdasarkan kesamaan kepentingan usaha. 
Keberadaan asosiasi dapat beranggotakan petambak-petambak 
garam “maju” yang concern dan besar kepeduliannya terhadap 
pengembangan usaha garam dan peningkatan kesejahteraan 
petambak garam lainnya yang masih tertinggal. Misalkan di 
Kabupaten Pamekasan dikenal ASPERGAB/Asosiasi Petambak 
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Garam Rakyat Bahan Baku. Kedepan pembentukan asosiasi dapat 
diperluas sesuai tingkat kebutuhan anggota dan urgensi 
kepentingannya. Misalkan jika Asosiasi Pemasar Garam Rakyat, 
Asosiasi transport garam rakyat dan lainnya. Tumbuh dan 
berkembangnya asosiasi tersebut semakin memperkuat posisi 
tawar petambak dan pelaku usaha garam terhadap pihak lain. 
Karena posisi asosiasi merupakan perwakilan petambak, maka 
dalam berhadapan dengan pihak lain  haruslah bertindak selaras  
dengan aspirasi dan keinginan sebagian besar petambak. Peran 
asosiasi aktif pada dua hal yaitu pengembangan keswadayaan 
petambak garam (internal) dan advokasi kepentingan petambak 
garam terhadap pihak lain. Jangan sampai asosiasi garam menjadi 
stempel dukungan bagi perusahaan garam besar dan pemerintah 
untuk membenarkan segala kebijakannya.  

Kehadiran suatu lembaga koordinatif yang dapat 
menampung dan mengkoordinasi gerak kelembagaan usaha garam 
tersebut. Komisi Garam merupakan salah satu alternatif lembaga 
dalam mempertemukan berbagai kepentingan usaha pergaraman. 
Komisi garam hendaknya mewakili aspirasi petambak garam, KUB 
garam, asosiasi petambak garam, asosiasi pengusaha, koperasi 
garam rakyat dan BUMDes Garam. Untuk itu keterwakilan 
kalangan petambak garam dan pelaku usaha pergaraman harus 
mewarnai komisi ini. Unsur pemerintah dapat terwakili di dalam 
komisi ini tetapi perannya hanya sebagai fasilitator dan harus 
fokus komitmennya pada  misi upaya peningkatan kesejahteraan 
petambak garam.   

9.8. Pemberdayaan Garam Rakyat melalui 
Kelompok Usaha 

Pemberdayaan (Empowerment) mengandung dua pengertian 
yaitu (a) to give power to (memberikan kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain) (b) to give 
ability, enable (usaha untuk memberi kemampuan).Pemberdayaan 
juga berarti memaksimalkan kekuatan internal dengan dukungan 
dari unsur eksternal. Keterbelakangan dan kemiskinan yang 
muncul dalam proses pembangunan garam rakyat disebabkan oleh 
ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumberdaya. 
Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis 
powerment, peniadaan power pada sebagian besar masyarakat 
pesisir, akibatnya petambak garam tidak memiliki akses yang 
memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh 
mereka yang memiliki. Pada gilirannya keterbelakangan secara 
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ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. 
Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Empowerment  
merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang 
menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. 

Pemberdayaan petambak garam rakyat bertujuan dua arah. 
Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. 
Kedua, memperkuat posisi masyarakat petambak garam dalam 
struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, 
pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 
harkat dan martabat lapisan masyarakat petambak garam yang 
tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 
dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah 
memampukan dan memandirikan masyarakat petambak. Ada tiga 
indikator utama target pemberdayaan yaitu mampu menciptakan 
suasana/iklim yang mendukung berkembangnya potensi 
petambak, dapat memperkuat potensi atau daya yang selama ini 
dimiliki dan mampu mencegah persaingan yang tidak sehat atau 
eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah. 

Proses marjinalisasi (pemiskinan) nelayan dan petambak  di 
Indonesia selama ini erat kaitannya dengan lemahnya pembinaan 
kelembagaan usaha. Rapuhnya kelembagaan memiliki peran besar 
dalam mengganjal perkembangan perekonomian wilayah pesisir. 
Jika sistem kelembagaan masyarakat pesisir dibiarkan rapuh, 
maka program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi 
apapun tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan 
ekonomi yang tangguh. aspek kelembagaan ini sejak awal menjadi 
“penggerak utama” pembangunan perikanan dan wilayah pesisir. 

Revitalisasi kelembagaan garam rakyat merupakan suatu 
keharusan yang mendesak. Di satu sisi dikarenakan secara 
individual petambak garam kita memiliki banyak kelemahan. Di 
lain pihak kebijakan dan faktor eksternal lainnya belum mampu 
dan efektif dalam mengatasi persoalan petambak garam. Berbagai 
kelemahan ini perlu diatasi dengan membangun kekuatan bersama 
di kalangan petambak garam itu sendiri. Kekuatan yang akan 
melindungi individu petambak garam dari berbagai bentuk 
eksploitasi dan ketidakadilan. Upaya untuk merevitalisasi lembaga 
usaha garam rakyat terkait dengan penyadaran kembali akan 
pentingnya lembaga ini dalam proses swasembada garam rakyat   
yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Revitalisasi kelembagaan petambak garam diletakkan 
berlandaskan falsafah pengelolaan usaha oleh suatu kelompok 



 

 
Garam Rakyat : Potensi dan Permasalahan 

152 
 

dengan sumberdaya kelompok dan untuk kepentingan bersama. 
Pengelolaan secara berkelompok harus diterapkan dalam semua 
lini baik hulu maupun hilir. Hal yang dituju adalah peningkatan 
produktivitas dan efisiensi biaya usaha garam rakyat. Hasil akhir 
yang diharapkan adalah meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan petambak garam 

Kelompok Usaha Bersama garam merupakan wadah 
komunikasi antar petambak garam serta antar petambak garam 
dengan kelembagaan terkait usahanya. KUB garam rakyat pada 
dasarnya merupakan organisasi non formal di perdesaan (wilayah 
pesisir) yang ditumbuhkembangkan“dari, oleh dan untuk anggota”. 
Secara garis besar peran kelompok usaha bersama garam rakyat 
dapat berfungsi sebagai kelas belajar, unit produksi dann wahana 
kerjasama.  

Penumbuhan KUB garam dapat dimulai dari kelompok-
kelompok/organisasi sosial yang sudah ada dimasyarakat yang 
selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan diarahkan menuju  
bentuk  kelompok usaha bersama  yang  semakin  terikat  oleh 
kepentingan  dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi 
dan pendapatan dari usaha garam. Proses penumbuhan, 
pengembangan dan penguatan kelompok usaha garam akan 
memerlukan proses panjang dan waktu yang lama. Hal ini 
disebabkan secara kuantitas dan kualitas kelembagaan kelompok 
usaha bersama yang menyokongnya belum masif. Faktor lain 
adalah pola pembinaan petambak garam intensif.  

Fakta di lapangan menunjukkan banyak kelompok usaha 
bersama dibentuk hanya untuk kepentingan sesaat yang jauh dari 
falsafah dasar KUB sebagai lembaga informal dari, oleh dan untuk 
anggota. Tumbuh menjamurnya kelompok termasuk kelompok 
usaha garam rakyat terutama ketika pemerintah mengucurkan 
bantuan melalui berbagai program. Fasilitasi baik bantuan 
permodalan dan peralatan. Karena kelompok yang dibentuk tidak 
berakar kuat di masyarakat, sangat tergantung terhadap bantuan 
dan hanya dikuasai sekelompok pengurus, maka setelah program 
selesai, hilang pula identitas kelompok tersebut. Fenomena ini 
terlihat dari banyaknya kelompok tetapi sedikit yang aktif dalam 
kegiatannya. Kelompok yang aktif pun terkendala pada 
ketergantungan pada aktivitas pengurus kelompok. Kelompok 
usaha “siluman” atau “dadakan” ini umumnya memiliki ciri: 

- Banyak jumlah kelompok tetapi sedikit yang aktif dalam 
kegiatannya. 
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- Adminsistrasi kelompok tidak ada. 
- Banyak anggota  secara administratif tetapi sedikit yang hadir. 
- Tidak ada pertemuan kelompok. 
- Manajemen organisasi kelompok sangat tertutup ( “one man 

show”). 
- Sangat tergantung pada aktivitas pengurus kelompok. 
- Motif hanya dapat proyek/kegiatan dan kental nuansa politis. 
- Tidak ada pembinaan terhadap anggota. 

Menyikapi munculnya kelompok “dadakan” seiring dengan 
berbagai program yang dilaunching pemerintah khususnya dalam 
upaya pemberdayaan garam rakyat. Maka penilaian/pemilihan 
kelompok oleh dinas terkait menjadi sangat penting baik untuk 
kesuksesan program tersebut dalam jangka pendek dan dalam 
jangka panjang bagi penguatan kelembagaan usaha garam rakyat 
di suatu wilayah. Instansi terkait baik di tingkat pusat seharusnya 
mencermati fenomena kelompok ini karena kelompok usaha baik 
usaha garam, perikanan tangkap, budidaya perikanan  merupakan 
basis dan pelaku utama setiap program yang dijalankan 
pemerintah. Kecermatan dalam pemilihan kelompok diperlukan  
agar setiap program yang laksanakan tidak terkesan bersifat 
“proyek” yang cepat selesai tanpa dampak berarti bagi kemajuan 
masyarakat. Penilaian kelompok secara objektif juga berdampak 
positif bagi tumbuhnya kompetisi yang sehat antar kelompok dalam 
mengembangkan usaha anggotanya. 

Kriteria pemilihan kelompok dapat disusun oleh dinas 
terkait dengan memperhatikan kondisi masing masing kelompok 
yang ada di wilayahnya. Kriteria tersebut dapat berfungsi sebagai 
screening terhadap kelompok yang layak dibina sekaligus secara 
umum sebagai sarana pengkelasan kelompok. Tabel berikut 
menyajikan contoh beberapa kriteria sederhana dalam 
pemilihan/screening kelompok. Kriteria kelompok berikut disusun 
dengan dasar potret kemampuan anggota dan kemampuan 
kelompok dalam menjalankan usahanya 

Tabel 36. Kriteria Pemilihan Kelompok CPCL Garam 

No KRITERIA SKOR 

A. KAPASITAS ANGGOTA KELOMPOK   
1 Status kepemilikan dan pengusahaan Lahan 9.0 

  
- Sebagian besar  anggota sebagai pemilik dan 

penggarap 5.0 
  - Sebagian besar   anggota sebagai  penggarap 3.0 
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No KRITERIA SKOR 

  - Sebagian besar anggota sebagai pemilik 1.0 
2 Rata-rata luas pengusahaan lahan tambak anggota 6.5 
  - <1.0      hektar 3.0 
  - 1.1-2.0 hektar 2.0 
  - 2.1-3.0 hektar 1.0 
  - >3.0      hektar 0.5 
3 Tingkat pendapatan petambak perbulan 6.5 

  
- Sebagian besar  anggota berpendapatan < Rp. 1 

juta/bulan 3.0 

  
- Sebagian besar  anggota berpendapatan  Rp. 1-2 

juta/bulan 2.0 

  
- Sebagian besar  anggota berpendapatan Rp. 2-3 

juta/bulan 1.0 

  
- Sebagian besar  anggota berpendapatan > Rp. 3 

juta/bulan 0.5 
4 Tingkat pendidikan anggota 5.0 
  - Sebagian besar  anggota berpendidikan SD 2.0 
  - Sebagian besar  anggota berpendidikan SMP 1.5 
  - Sebagian besar  anggota berpendidikan SLTA 1.0 

  
- Sebagian besar  anggota berpendidikan 

Diploma/Sarjana 0.5 
5 Rata-rata usia  petambak/anggota kelompok 6.5 
  - <20 tahun 1.0 
  - 20-40 tahun 3.0 
  - 40-50 tahun 2.0 
  - >50 tahun 0.5 
6 Rata-rata Pengalaman anggota berusaha garam 6.5 
  - <2 tahun 0.5 
  - 2-5 tahun 1.0 
  - 5-10 tahun 2.0 
  - >10 tahun 3.0 
7 Rata-rata Jumlah tanggungan keluarga petambak 6.5 
  - tanpa tanggungan 0.5 
  - 1-2 orang 1.0 
  - 3-5 orang 2.0 
  - > 5 orang 3.0 
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No KRITERIA SKOR 

8 Usaha garam bagi sebagian besar anggota 4.5 
  - Pekerjaan utama 3.0 
  - Pekerjaan/usaha sampingan 1.5 
    

   SKOR  MAKSIMAL (Bagian A) 25.0 
B. KAPASITAS KELOMPOK USAHA GARAM  
1 Jumlah anggota kelompok 6.5 
  - 15-20 orang 0.5 
  - 21-30 orang 1.0 
  - 30-50 orang 2.0 
  - >50 orang 3.0 
2 Lama berdirinya Kelompok garam 6.5 
  - <6      bulan 0.5 
  - 6-12  bulan 1.0 
  - 1-3    tahun 2.0 
  - <3      tahun 3.0 
3 Struktur organisasi kelompok 4.5 

  
- Kelompok tidak memiliki pengurus inti(ketua, 

sekretaris, bendahara) 0.0 

  
- Kelompok hanya memiliki pengurus inti(ketua, 

sekretaris, bendahara) 1.5 

  
- Kelompok memiliki pengurus inti, seksi dan 

bidang 3.0 
4 Pemilihan pengurus 4.0 
  - Pengurus ditunjuk langsung 1.0 
  - Pengurus dipilih melalui rapat anggota 3.0 
5 Aktifitas pengurus kelompok 6.0 
  - Pengurus tidak aktif 0.0 
  - Hanya Ketua yang aktif 1.0 
  - Hanya pengurus inti yang aktif 2.0 
  - Semua pengurus kelompok aktif 3.0 
6 Sekretariat kelompok usaha garam 3.0 
  - Tidak punya sekretariat 0.0 
  - Sekretariat di rumah pengurus 1.0 
  - Memiliki bangunan sekretariat sendiri 2.0 
7 Papan organisasi kelompok 5.0 
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No KRITERIA SKOR 

  - Tidak punya sama sekali 0.0 
  - Punya 1 (papan sekretariat) 0.5 
  - Punya 2 (papan sekretariat, struktur pengurus) 1.0 

  
- Punya 3 (papan sekretariat, struktur pengurus, 

informasi) 1.5 
  - Lebih dari 3 jenis 2.0 
8 Buku administrasi kelompok (jumlahkan skor) 6.0 
  - Buku Tamu 0.6 
  - Buku Anggota 0.6 
  - Buku Notulen Rapat 0.6 
  - Buku Kas 0.6 
  - Buku Penerimaan dan penyaluran saprodi 0.6 
  - Buku inventaris barang 0.3 
  - Buku Simpan Pinjam 0.6 
  - Buku Absensi/daftar hadir pertemuan 0.6 
  - Buku Agenda Surat ( Masuk-Keluar) 0.3 
  - Buku Kesan dan Pesan 0.3 
  - Buku Dokumentasi Kegiatan kelompok 0.3 
  - Buku Analisa dan Perkembangan usaha 0.6 
  (pilihan lebih dari satu, jumlahkan skor) 

 9 Pencatatan/kegiatan administrasi 4.0 
  - Tidak dilakukan 0.0 
  - Kadang-kadang/jarang/tidak lengkap 1.0 
  - Dilakukan secara teratur(tertib administrasi) 3.0 
10 Pertemuan rutin anggota 6.0 
  - Tidak ada pertemuan 0.0 
  - Insidentil/jarang 1.0 
  - Tiap 1-2 minggu sekali 3.0 
  - Tiap sebulan sekali 2.0 
11 Pertemuan pengurus 4.5 
  - Tidak ada pertemuan 0.0 
  - Insidentil/jarang 1.5 
  - Rutin Tiap minggu atau sebulan sekali 3.0 

12 
Prosentase kehadiran anggota dalam pertemuan 
rutin 7.5 
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No KRITERIA SKOR 

  - <30 persen 0.5 
  - 31-50 persen 1.0 
  - 51-80 persen 2.0 
  - >80 persen 4.0 
13 Pengambilan keputusan/kebijakan kelompok 6.0 
  - Diputuskan oleh ketua 1.0 
  - Rembuk antar pengurus 2.0 
  - Musyawarah pengurus dan anggota 3.0 
14 Kemampuan menyusun Rencana Usaha 4.5 
  - Tidak ada 0.0 
  - Dibuat pengurus 1.5 
  - Dimusyawarahkan dalam rapat anggota 3.0 
14 Kerjasama kegiatan kelompok (1 tahun terakhir) 3.0 
  - Tidak ada 0.0 
  - 1-3 kali 1.0 
  - >3 kali 2.0 
15 Pengadaan Sarana Produksi 3.0 
  - Sendiri 1.0 
  - Dikoordinir kelompok 2.0 
17 Pemasaran hasil produksi 3.0 
  - Sendiri 1.0 
  - dikoordinir/difasilitasi kelompok 2.0 
18 Pembiayaan Usaha Anggota 3.0 
  - Modal Sendiri 0.0 
  - Difasilitasi kelompok ke lembaga pembiayaan 1.0 
  - Menggunakan modal kelompok 2.0 
19 Upaya Kelompok mencari informasi pasar 6.5 
  - Tidak ada 0.0 
  - Pihak lain dalam area satu desa 0.5 
  - Pihak lain dalam wilayah satu kabupaten 1.0 
  - Pihak lain Kabupaten lain dalam satu propinsi 2.0 
  - Pihak lain di wilayah antar propinsi (nasional) 3.0 
20 Upaya Kelompok mencari informasi teknologi 6.5 
  - Tidak ada 0.0 
  - Pihak lain dalam area satu desa 0.5 
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No KRITERIA SKOR 

  - Pihak lain dalam wilayah satu kabupaten 1.0 
  - Pihak lain Kabupaten lain dalam satu propinsi 2.0 
  - Pihak lain di wilayah antar propinsi (nasional) 3.0 
21 Jumlah Unit Usaha Produktif milik kelompok 3.5 
  - Tidak ada 0.0 
  - 1 unit usaha 0.5 
  - 2 unit 1.0 
  - > 2 unit 2.0 

22 
Kemitraan Usaha yang telah dijalin kelompok ( 3 
tahun terakhir) 4.5 

  - Tidak ada 0.0 
  - 1 pihak ( sebutkan ………………………) 1.0 
  - 2 pihak ( sebutkan ….............,…………………..) 1.5 
  - > 2 pihak 2.0 
23 Kas yang dimiliki kelompok 6.0 
  - Rp.0,- (Tidak ada) 0.0 
  - <Rp.500.000,- 1.0 
  - Rp.500.000,--1.000.000 2.0 
  - > Rp. 1.000.000 3.0 

24 
Peran pembinaan kelompok terhadap peningkatan 
produksi garam 4.5 

  - Produksi tetap/menurun 0.0 
  - Produksi meningkat tetapi kecil/tidak signifikan 1.5 
  - Produksi meningkat pesat/ signifikan 3.0 

25 
Peran pembinaan kelompok terhadap peningkatan 
mutu garam 6.5 

  - Mutu menurun 0.0 
  - Mutu tetap 1.5 
  - Mutu meningkat 3.0 

26 
Peran kelompok terhadap peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan 2.0 

  - Tetap/tidak ada 0.0 
  - Meningkat 2.0 
27 Pendapatan usaha anggota setelah ada kelompok 4.0 
  - Pendapatan menurun 0.0 
  - Pendapatan usaha tetap/tidak ada 1.0 
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No KRITERIA SKOR 

  - Pendapatan usaha meningkat 3.0 
  

    SKOR  MAKSIMAL (Bagian B) 75.0 
 TOTAL  SKOR MAKSIMAL (A+B) 100.0 

 

9.9. Sinergi  dan Kemitraan Usaha Antar Lembaga 
Sinergi merupakan hal penting agar sistem kelembagaan 

yang direncanakan dan dibangun dapat berjalan dan mendukung 
pertumbuhan usaha pergaraman. Sinergi dapat dibangun jika 
terdapat kesamaan pemahaman, kesediaan berbagi peran dan 
faktor kekompakan/kebersamaan. Hal ini mudah diucapkan tetapi 
dalam sulit dalam pelaksanaannya.  

- Kesamaan pemahaman. Pemahaman mendalam tentang kondisi 
petambak garam, pelaku usaha pergaraman di wilayahnya 
masih-masing sangat diperlukan agar diperoleh kesadaran  
tentang kondisi riil, tantangan/kendala yang dihadapi petambak 
atau pelaku usaha pergaraman.  

- Kesediaan berbagi peran. Hal ini merupakan wujud dan tahapan 
lebih maju dari pemahaman kepentingan. Pada tahap ini 
masing-masing lembaga telah menyepakati agenda utama 
pembenahan usaha agram dan kesediaan masing masing 
lembaga untuk memperjuangkan agenda melalui upaya 
maksimal yang dapat dilakukan lembaganya. Hal yang diusung 
bukan kepentingan lembaga masing-masing secara individual, 
tetapi agenda utama yang telah dirumuskan dan disepakati 
sebelumnya.  

- Kekompakan dan kebersamaan. Kekompakan dan kebersamaan 
dapat terbina jika masing-masing pihak dapat menjaga 
komitmen dalam menjalankan perannya masing masing. Masing 
masing pihak tidak saling mengklaim keberhasilan lembaganya 
atau menuding kesalahan/kegagalan lembaga lainnya. Sebagai 
suatu sistem keberhasilan harus dipandang sebagai 
keberhasilan keseluruhan lembaga dalam memainkan perannya 
masing-masing. Sedangkan kegagalan merupakan kesalahan 
yang harus dievaluasi untuk perbaikan ke depan.  

Kemitraan usaha garam rakyat adalah kerjasama usaha 
antara Usaha KecilMenengah dengan Usaha Besar bidang 
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pergaraman disertai pembinaan dan pengembangan dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 
dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan bentuk dari 
sinergiisme yang timbul untuk memperkuat peran masing masing 
pihak dan mengurangi keterbatasan/kelemahan pihak lainnya. 
Meski masing-masing pihak/lembaga garam rakyat berperan 
secara optimal, potensi terjadinya benturan kepentingan antar 
lembaga sangat mungkin terjadi. Pemicunya dapat berasal dari 
berbagai faktor baik dari sisi ekonomis, ekologis dan politis. Dalam 
keadaan seperti ini, jika dibiarkan maka masing-masing pihak 
akan cenderung mempertahankan kepentingan dan mengabaikan 
pihak lain. Sehingga dapat diduga pihak yang memiliki sumberdaya 
terbatas dan posisi lemah yaitu petambak garam akan cenderung 
tertindas. Kemitraan usaha diperlukan langkah/action dari bentuk 
sinergi yang diwujudkan secara nyata dan praktis dalam 
pengelolaan usaha garam rakyat. Kemitraan usaha garam rakyat 
secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, 
menguatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan skala 
usaha kelompok mitra melalui fasilitasi dari perusahaan mitra. 
Bentuk fasilitasi Perusahaan besar-menegah mitra kepada 
kelompok mitra usaha garam rakyat merujuk kepada Peraturan 
Pemerintah No 44 tahun 1997 tentang kemitraan dilakukan dalam 
hal: 

a. Pemasaran, dengan : 
 membantu akses pasar; 
 memberikan bantuan informasi pasar; 
 memberikan bantuan promosi; 
 mengembangkan jaringan usaha; 
 membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku 

konsumen; 
 membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah 

kemasan. 
b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan : 

 pendidikan dan pelatihan; 
 magang; 
 studi banding; 
 konsultasi. 

c. Permodalan, dengan : 
 pemberian informasi sumber-sumber kredit; 
 tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber 

lembaga penjaminan; 
 mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan; 
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 informasi dan tata cara penyertaan modal; 
 membantu akses permodalan. 

d. Manajemen, dengan : 
 bantuan penyusunan studi kelayakan; 
 sistem dan prosedur organisasi dan manajemen; 
 menyediakan tenaga konsultan dan advisor. 

e. Teknologi, dengan : 
 membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi; 
 membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi 

sebagai unit percontohan; 
 membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; 
 membantu pengembangan disain dan rekayasa produk; 
 membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku. 

Sedangkan jika kemitraan usaha dilakukan oleh kelompok 
usaha/KUB garam rakyat dengan lembaga pembiayaan atau 
perbankan, maka lembaga pembiayaan/perbankan haruslah 
memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh 
pendanaan bagi kelompok mitra melalui : 

- penyediaan pendanaan kemitraan; 
- penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan 

memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan 
kecepatan memperoleh keputusan; 

- pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan; 
- penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk 

memperoleh pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan 
langsung dan media massa yang ada; 

- penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan 
manajemen keuangan; 

- pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan. 

Bentuk pola kemitraan usaha garam rakyat yang ideal 
dibangun sekarang terlihat pada Gambar 43. Pada gambar tersebut 
terdapat dua model bentuk kemitraan yaitu KUB dengan 
perusahaan mitra dan Koperasi garam dengan perusahaan mitra. 
Penerapan bentuk lembaga mana yang dipilih disesuaikan dengan 
kondisi masing masing wilayah. Pada wilayah sentra garam yang 
belum kuat kelembagaan kelompok usahanya maka dapat dirintis 
dalam bentuk kelompok usaha bersama. Sedangkan pada daerah 
yang keberadaan KUB garam rakyat telah tumbuh, berkembang 
dan mandiri dapat meningkatkan bentuk lembaga ke koperasi 
garam. Pentahapan ini penting agar koperasi garam yang terbentuk 
merupakan organisasi yang benar benar matang dan bukan 
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merupakan organisasi siluman yang eksis sebentar dan menghilang 
kemudian. Kita ingat dan mengharapkan agar fenomena 
ambruknya koperasi pertanian (koptan) yang dibentuk hanya 
untuk mendapatkan bantuan tidak terulang dalam usaha 
perikanan 

 
Gambar 43. Skema Bentuk Kemitraan Usaha Garam Rakyat 

 

KUB

BUMD, BLUD, BUMN, SWASTA

KUBKUB

HAMPARAN TAMBAK GARAM

Sentra Garam

KOP
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HAMPARAN TAMBAK GARAM

Sentra Garam
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BAB X. MENUMBUHKAN  
ENTREPRENEURSHIP DI BISNIS GARAM 

10.1.  Kajian Wirausaha 
Salah satu permasalahan dalam usaha garam rakyat di 

Madura adalah kurangnya jumlah wirausahawan yang 
berkecimpung dalam usaha pergaraman. Upaya meningkatkan 
daya saing ekonomi daerah harus dimulai dari mengembangkan 
kewirausahaan dari para pemilik atau menumbuhkan unit unit 
usaha baru yang produktif secara ekonomis. Pengembangan 
kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan daya saing 
perekonomian daerah.  

Suryana  (2003)  mengatakan  bahwa  kewirausahaan  
merupakan  suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di 
pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara 
baru dan berbeda melalui :  

- Pengembangan teknologi baru  
- Penemuan pengetahuan ilmiah baru 
- Perbaikan produk barang dan jasa yang ada 
- Penemuan  cara-cara  baru  untuk  menghasilkan  barang  lebih  

banyak dengan sumber daya lebih efisien  
 Kreativitas  adalah  kemampuan  untuk  mengembangkan  

ide-ide  baru  dan cara-cara  baru  dalam  pemecahan masalah  
dan menemukan  peluang.  Sedangkan inovasi  adalah  
kemampuan  untuk  menerapkan  kreativitas  dalam  rangka 
pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi kreativitas 
adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan 
berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk 
melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Mc.Clelland mendefinisikan lebih menekankan 
kewirausahaan kepada individu yang menciptakan usaha. 
Sedangkan peneliti lain menerjemahkan kewirausahaan dari segi 
karakteristik wirausahawan. Sebagai definisi kerja wirausaha 
adalah seseorang yang (a) memiliki daya kreativitas dan inovasi 
yang kuat (b) mempunyai kemampuan manjerial yang tinggi (c) 
memiliki pengetahuan bisnis secara mendalam, serta (d) 
berperilaku dengan tujuan membentuk suatu organisasi usaha.  
Berkaitan dengan definisi tersebut penumbuhan unit usaha baru di 
bidang pergaraman terkait dengan pengembangan wirausaha baru 
karena unit usaha baru hanya tumbuh jika ada wirausaha baru 
atau wirausaha lama yang mengembangkan/memperluas 
usahanya. 
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Pengaruh lingkungan usaha terhadap tumbuhnya wirausaha 
baru di kemukakan oleh banyak peneliti. Swatson & Webster (1995) 
mengemukakan lima faktor lingkungan yang mempengaruhi 
tumbuhnya wirausahawan baru yaitu (1) prosedur dan kebijakan 
pemerintah (2) kondisi sosial ekonomi (3) ketrampilan wirausaha 
dan kemampuan bisnis (4) dukungan keuangan dan (5) dukungan 
non keuangan. Vesper mengemukakan empat unsur pembentuk 
wirausaha baru yaitu peluang bisnis yang menguntungkan (2) 
pengetahuan teknis kewirausahaan (3) ketrampilan bisnis dan (4) 
inisiatif wirausaha. Dari definisi-definisi tersebut lahirnya seorang 
wirausaha baru secara umum terlihat pada Gambar 44. 

Peluang (opportunity) diartikan sebagai tingkat kemungkinan 
lahirnya unit usaha baru dan luasnya kesempatan yang tersedia 
bagi wirausaha untuk memanfaatkan kelebihannya untuk 
mencapai keberhasilan. Peluang wirausaha semakin tinggi jika 
karangka institusional dan kerangka hukum mendukung 
terciptanya pasar yang efisien. Disamping itu semakin rendah 
kendala yang harus dihadapi oleh wirausaha untuk memanfaatkan 
peluang yang ada akan berpengaruh terhadap kemauan dan 
kemampuan berwirausaha (prospensity and ability to enterprise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44.Faktor-faktor Penentu Tumbuhnya Wirausaha 

Kemampuan berwirausaha (ability to enterprise) diartikan 
kemampuan teknis dan bisnis yang diperlukan untuk memulai dan 
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menjalankan suatu usaha. Kemampuan teknik merupakan 
keterampilan teknis, sedangkan kemampuan bisnis merupakan 
pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai aspek fungsi bisnis 
seperti perencanaan bisnis, pengembangan produk, pemasaran, 
manajemen personalia, manajemen umum, akuntansi, keuangan 
dan lainnya. Tanpa kemampuan berwirausaha, para wirausaha 
tidak akan mampu memanfaatkan peluang yang ada dan tidak 
akan dapat memulai menjalankan usaha atau kegiatan bisnis.  

  Inisiatif dan kemauan memulai usaha (prospensity to 
enterprise)dipengaruhi oleh pendapat masyarakat terhadap peran 
wirausaha dan pengakuan masyarakat terhadap kinerja wirausaha. 
Jadi sikap positif masyarakat terhadap profesi wirausaha akan 
meningkatkan probabilitas terwujudnya keinginan dan kemauan 
beriwirausaha. Pemahaman yang benar tentang kewirausahaan 
akan membentuk persepsi dan sikap positif terhadap kegiatan 
wirausaha.  

Faktor kemampuan dapat diajarkan, faktor karakteristik 
dapat dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan, faktor 
kesempatan dapat dibentuk dengan dukungan kebijakan 
pemerintah melalui berbagai cara. Adapun faktor kemauan 
merupakan sebuah niat yang hadir dalam diri seorang wirausaha, 
sehingga dunia pendidikan berperan besar dalam pengembangan 
minat dan sikap positif untuk berwirausaha. 

Wirausaha  yang  sukses  pada  umumnya  adalah  mereka  
yang  memiliki  kompetensi yaitu: seseorang yang memiliki ilmu 
pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu yang meliputi  
sikap,  motivasi, nilai  serta tingkah laku  yang diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan/kegiatan. 

10.2.Peluang Usaha di Sektor Pergaraman 
Mempelajari sejarah usaha garam rakyat dengan segala 

permasalahnnya sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, dapat 
ditarik beberapa pelajaran penting, antara lain:  

- Garam merupakan komoditi strategis yang unik. Meski Indonesia 
adalah negara dengan pantai terpanjang di dunia dan potensial 
untuk menjadi sentra garam dunia. Namun fakta  menunjukkan   
bahwa Indonesia menjadi salah satu importir garam. Madura 
sebagai sentra garam nasional hanya mampu memenuhi garam  
bahan baku sedangkan garam untuk industri yang lebih banyak 
dibutuhkan diimpor dari negara lain. 
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- Teknologi pengelolaan garam rakyat yang tradisional 
menandakan diseminasi teknologi belum berjalan baik. Pola 
pembinaan yang kurang intensif dan sikap masyarakat yang 
tidak melek teknologi merupakan faktor penyebab lambatnya 
diseminasi teknologi pergaraman.  

- Kepemilikan lahan garam rakyat umumnya dikuasai pejabat dan 
pengusaha kaya. Sedangkan petambak garam sebagian besar 
hanya sebagai penggarap atau buruh. 

- Masih banyaknya lahan tidur pergaraman yang tidak 
dioperasikan karena usaha garam merugi. 

- Kelembagaan petambak garam belum tumbuh dan terkelola 
secara baik. 

- Akses informasi dan pasar terbatas bagi kalangan petambak 
garam. 

Dengan melihat permasalahan di lingkungan usaha 
pergaraman seorang wirausahawan dapat menganalisis kondisi 
lingkungan usaha garam rakyat dan memilahnya dalam kelompok 
kendala dan potensial bagi pengembangan usaha baru. Beberapa 
peluang yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha 
pergaraman yaitu; 

- Usaha pembuatan garam yodium. Penguasaan teknologi 
iodinisasi garam rakyat sangat diperlukan untuk mengolah 
garam rakyat menjadi garam iodium.  

- Usaha pemurnian garam. Usaha pemurnian bertujuan agar 
kandungan NaCl pada garam rakyat dapat meningkat 
konsentrasinya diatas 95% (garam kualitas I). Usaha pemurnian 
garam juga ditujukan meningkatkan nilai tambah produk 
garam/air laut 

- Usaha pembuatan sari air laut/nigari. Nigari merupakan produk 
bernilai ekonomis tinggi yang merupakan air asin pekat sisa 
garam surya. Di Indonesia bittern jarang diolah dan dibuang 
sebagai limbah. Peraran Madura memiliki potensi tinggi untuk 
pengembangan nigara kualitas terbaik. 

- Usaha mina garam. Usaha garam rakyat sangat tergantung pada 
musim. Di musim penghujan sebagian besar lahan garam tidak 
dioperasikan karena kendala iklim. Usaha tambak bandeng di 
tambak merupakan alternatif usaha penggunaan lahan tambak 
utamanya di musim penghujan. Dari budidaya bandeng dapat 
melahirkan sejumlah peluang usaha lain (product diversification) 
yaitu usaha aneka olahan bandeng. 

- Budidaya rumput laut gracilaria sistem tambak. Usaha ini dapat 
dikembangkan pada saat musim penghujan atau saat harga 
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garam jatuh. Usaha budidaya rumput laut gracilaria sistem 
tambak dapat dilakukan bersamaan dengan budidaya bandeng.  

- Budidaya artemia. Cacing artemia dapat dibudidayakan bersama 
bandeng dan rumput laut. Cacing artemia bernilai ekonomis 
sebagai bahan pakan dalam budidaya udang 

- Usaha angkutan garam rakyat. Keterbatasan dan kualitas 
sarana prasarana pengangkutan garam dari lahan tambak ke 
tempat pengumpulan sementara dan ke gudang atau pabrik 
selama ini merupakan sesuatu yang masih potensial untuk 
dikelola. 

- Usaha wisata bahari. Wisata bahari pembuatan garam rakyat 
sangat potensial untuk dikembangkan. Jenis produk yang 
dikembangkan adalah wisata pendidikan ( teknologi pembuatan 
garam) dan  pemandangan alam. Sasarannya adalah wisatawan 
domestik dan mancanegara.  

Dengan berbagai peluang yang ada di bidang garam rakyat, 
hal apakah yang perlu didukung oleh pemerintah agar hal tersebut 
tumbuh secara riel menjadi usaha yang menguntungkan bagi 
banyak pihak? 

Secara umum pemerintah pusat dan daerah harus 
memberikan perhatian yang intensif terhadap usaha bidang 
pergaraman. Pada aspek perizinan, usaha-usaha tersebut tidak 
seketat dan memerlukan waktu lama seperti usaha besar. 
Kesempatan harus diberikan seluas-luasnya kepada setiap orang 
yang tertarik mengembangkan usaha di bidang pergaraman. Sistem 
perizinan satu atap dapat diberlakukan bagi usaha UMKM yang 
industrinya mensyaratkan perizinan karena berkaitan dengan 
faktor kesehatan dan lingkungan. Disamping itu UMKM 
pergaraman seharusnya mendapat perkecualian dalam perpajakan 
dan suku bunga kredit perbankan. Di India sektor UMKM 
mendapat suku bunga kredit 2% lebih rendah dari suku bunga 
konvensional. Tumbuhnya lingkungan bisnis yang kondusif dan 
sosialisasi yang intens untuk menumbuhkan wirausaha baru 
bidang pergaraman akan mendorong semangat generasi muda dan 
pelaku usaha lain untuk terjun di bisnis pergaraman. 

Hal yang harus diperhatikan dalam upaya penumbuhan unit 
wirausaha baru menurut UNCTAD berdasarkan praktek terbaik 
dan teruji secara internasional adalah: pertama, pembentukan 
kerangka kondisi dan lingkungan bisnis garam yang kondusif bagi 
tumbuhnya wirausaha baru, kedua, insentif yang dirancang secara 
baik ketiga, Kerjasama yang baik antara swasta dan perguruan 
tinggi/lembaga riset. keempat, Intervensi pemerintah yang 
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seminimal mungkin tetapi efektif, kelima, membangun perusahaan 
swasta/institusi untuk mengembangkan dan mengasuh wirausaha 
baru. Kerjasama antara swasta dengan perguruan tinggi/lembaga 
riset akan mampu menumbuhkan usaha baru mengingat kedua 
lembaga memiliki ciri yang saling melengkapi. Kombinasi antara 
mengejar keuntungan dan kepuasan untuk mencari sesuatu yang 
baru yang bermanfat bagi kemajuan masyarakat. Perusahaan 
swasta yang sukses dapat bertindak sebagai mentor bagi 
pengusaha baru dalam hal kemampuan manajerial, keterampilan 
teknis, memberikan jaminan pasar, dan menjadi fasilitator bagi 
pengusaha baru untuk berhubungan dengan dunia perbankan.  

10.3. Inkubasi Bisnis untuk Wirausaha Garam 
Salah satu bentuk model alternatif penumbuhan wirausaha 

di kalangan petambak garam adalah melalui inkubator bisnis. 
Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan 
fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun 
teknologi bagi usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar 
dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau 
produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu. 
Alasan yang mendasari kehadiran Inkubator menjadi sangat 
penting karena pada umumnya usaha kecil sangat rentan terhadap 
kebangkrutan terutama pada fase start-up. Sejumlah ahli 
menyatakan bahwa pada fase  start-up usaha kecil diibaratkan 
sebagai bayi yang masih  premature. Pada saat ini biasanya perlu 
perlakuan khusus, misalnya melalui inkubasi sehingga dapat 
hidup sebagaimana bayi yang lahir normal dan dapat terhindar dari 
risiko kematian. Sistem inkubasi inilah yang terbukti dapat 
diadopsi sebagai bagian dari strategi pembinaan usaha kecil di 
sejumlah negara. Pendirian inkubator bisnis pergaraman secara 
umum bertujuan untuk:   

- Menciptakan lapangan pekerjaan baru pergaraman. 
- Mengurangi kegagalan usaha. 
- Pembinaan pemuda dalam suatu komunitas usaha garam 

maupun usaha terkait lainnya. 
- Memfasilitasi komersialisasi dan ekspor garam dan produk 

sampingannya. 
- Memfasilitasi kewirausahaan dalam masa transisi ekonomi. 
- Menarik minat lulusan perguruan tinggi untuk mengaplikasikan 

ilmunya dalam bidang usaha pergaraman. 
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Inkubator bisnis garam dirancang untuk membantu usaha 
baru dan sedang berkembang sehingga mapan dan mampu meraih 
laba dengan menyediakan informasi, konsultasi, jasa-jasa, dan 
dukungan yang lain. Secara umum Inkubator dikelola oleh 
sejumlah staf dengan manajemen yang sangat efisien, sehingga 
kehadirannya dapat memberi peran yang disebut layanan “7S”, 
yaitu:  space, shared, services, support, skill development, seed 
capital, dan synergy. 

- Space: inkubator menyediakan tempat untuk mengembangkan 
usaha garam pada tahap awal.   

- Shared: inkubator menyediakan fasilitas kantor yang bisa 
digunakan secara bersama.   

- Services: meliputi konsultasi manajemen dan masalah pasar, 
aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan 
teknologi garam.   

- Support: inkubator membantu akses kepada riset, jaringan 
profesional, teknologi, internasional, dan investasi 

- Skill development: dapat dilakukan melalui latihan menyiapkan 
rencana bisnis, manajemen, dan kemampuan lainnya.  

- Seed capital: dapat dilakukan melalui dana bergulir internal atau 
dengan membantu akses petambak garam skala pada sumber-
sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada.   

- Synergy: kerjasama  tenant  atau persaingan antar  tenant  dan 
jejaring (network) dengan pihak universitas, lembaga riset, usaha 
swasta, profesional maupun dengan masyarakat internasional. 

Inkubator bisnis dalam menumbuhkan dan mengembangkan 
wirausaha baru pergaraman harus memakai pendekatan integratif 
sejak sebelum pelatihan (pre training/prepatori test), pada saat 
pelatihan (training/skill development) dan setelah pelatihan (post-
training/support phase). Pada tahapan awal (pre trainingt) inkubator 
bisnis garam harus memahami terlebih dahulu faktor-faktor sosio 
kultural. Mengidentifikasi peluang bisnis, menjalin hubungan 
dengan faktor pendukung, memasarkan program dan memilih 
pengusaha-pengusaha potensial. Pada tahapan kedua (training), 
inkubator harus memberikan perhatian pada masukan informasi, 
identifikasi peluang bisnis, fasilitasi pada penilaian/kajian pasar, 
pengembangan kompetensi kewirausahaan, perumusan rancangan 
bisnis, masalah manajerial, implementasi masukan terkait dan 
masalah-masalah teknis. Selanjutnya pada tahapan post training 
inkubator harus tetap memberikan bantuan pada pemecahan 
masalah dan pengumpulan data tentang kinerja pengusaha yang 
telah dilatih. Secara umum Fasilitasi dan dukungan terus menerus 
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harus diberikan secara intensif kepada wirausaha baru pergaraman 
sejak tahapan sosialisasi awal (early socialization), tingkat pemula 
(start-up), tingkat survival (survival stage) dan tingkat pertumbuhan 
(Growth Stage).  

Pengembangan Inkubator Bisnis khususnya sektor garam 
rakyat harus menjadi suatu bagian dari kebijakan strategis 
pembangunan ekonomi yang perlu mendapat dukungan 
pemerintah khususnya dalam upaya menciptakan lapangan kerja 
melalui pertumbuhan dan pengembangan usaha baru. Inkubator 
Bisnis garam dapat menjadi alat untuk mengembangkan ekonomi 
daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing 
ekonomi daerah melalui pembentukan usaha-usaha baru. 
Pembentukan Inkubator Bisnis garam memerlukan kerjasama 
seluruh stakeholders  terkait, baik pemerintah  pusat dan daerah, 
swasta, universitas, maupun lembaga keuangan.Model inkubasi 
bisnis yang didukung oleh intervensi pemerintah dapat menjadi 
model terbaik penumbuhan wirausaha baru bidang pergaraman.  

Akhirnya segenap praktek terbaik bagi pengembangan 
wirausaha pergaraman memerlukan komitmen untuk 
melaksanakannya. Untuk itu perlu segera diwujudkan dalam 
program aksi berupa upaya menumbuhkan seorang wirausaha 
baru di tiap wilayah terkecil/desa setiap bulannya. 
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BAB XI. PENUTUP 

Garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan baku 
industri CAP, perminyakan, farmasi dan bahan pangan bagi 
masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu sentra produksi garam 
nasional, pengembangan garam rakyat di Madura dihadapkan pada 
berbagai kendala. Untuk mengatasi hambatan tersebut 
dirumuskan rencana pengembangan usaha garam rakyat madura. 

Teknologi produksi garam rakyat ditujukan untuk 
meningkatkan kualitas dan produktivitas garam. Hal tersebut 
dapat dicapai melalui diseminasi teknologi produksi garam, 
peningkatan skala usaha dan pengembangan produk-produk 
sampingan air laut yang dihasilkan dalam proses produksi garam. 
Usaha pemurnian (refining), bittern, brom dan senyawa magnesium 
lain sangat potensial dikembangkan di masa mendatang sebagai 
lapangan usaha baru bagi petambak atau pelaku usaha 
pergaraman. 

Teknologi budidaya rumput laut dan bandeng sistem 
polikultur merupakan alternatif terbaik bagi upaya pengembangan 
usaha petambak garam pada musim penghujan. Budidaya 
polikultur tersebut selain akan meningkatkan pendapatan 
petambak juga mengurangi resiko kerugian. 

Penguatan kelembagaan petambak garam bertujuan 
meningkatkan daya tawar petambak terhadap pihak lain.  
Penguatan kelembagaan di lakukan melalui penumbuhan dan 
pengembangan Kelompok Usaha Bersama/KUB, gabungan KUB, 
Koperasi garam dan BUMD/Des garam, Asosiasi garam dan 
lembaga garam lainnya. Perlu dkembangkan sinergi dan 
optimalisasi fungsi masing-masing lembaga agar petambak atau 
pelaku usaha garam lebih mudah mengelola usaha dan 
meningkatkan pendapatannya.  

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pengembangan Usaha 
Garam Rakyat di Madura sangat tergantung kepada kesadaran 
kuat dari aparatur pemerintahan, petambak garam, pengusaha  
dan segenap stakeholders yang terkait. Dengan pemahaman yang 
tepat terhadap potensi, isu, dan permasalahan pengelolaan garam 
rakyat, serta dengan kebulatan tekad untuk mengerahkan segenap 
kemampuan terbaiknya di dalam memberdayakan potensi serta 
mencari solusi pemecahan isu, segenap  stakeholders usaha garam 
rakyat akan dapat menggalang kebersamaan dengan seluruh 
masyarakat demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
petambak garam. 
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