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Keberpihakan Pemerintah kepada Petambak Garam Kunci Bebas Impor
Maumere, 22 Desember 2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tengah merumuskan peta jalan
swasembada garam nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah Indonesia bebas impor
garam di tahun 2015. Sedikitnya perwakilan petambak garam dari 5 kabupaten (Sikka, Ende,
Ngada, Lembata dan Flores Timur) di Nusa Tenggara Timur mendesak keberpihakan pemerintah,
dari hulu ke hilir. Desakan ini disampaikan di dalam Pertemuan Petambak Garam Nusa Tenggara
Timur di Maumere, Kabupaten Sikka, pada tanggal 16-19 Desember 2014. Pertemuan ini merupakan
tindaklanjut dari lokakarya di Sumenep, Madura, pada tanggal 15-18 September 2014 tentang
Pengelolaan Garam Nasional yang Menyejahterakan Petambaknya. Keberpihakan pemerintah
menjadi kunci tercapainya target swasembada garam dan penutupan kran impor. Pusat Data dan
Informasi KIARA (Desember 2014) mencatat jumlah impor garam dibandingkan dengan produksi
nasional lebih dari 80% sejak tahun 2010 (lihat Tabel 1). Besarnya angka impor disebabkan oleh: (1)
pengelolaan garam nasional yang terbagi ke dalam 3 kementerian (Kementerian Perdagangan,
Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) beda kewenangan dan tanpa
koordinasi; (2) pemberdayaan garam rakyat tidak dimulai dari hulu (tambak, modal, dan teknologi)
hingga hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran); dan (3) lemahnya sinergi pemangku
kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan masyarakat petambak garam skala
kecil. Tabel 1. Jumlah Produksi Nasional dan Impor Garam Tahun 2010 – 2014
No

Tahun

Produksi (Ton)

Impor (Ton)

1

2010

1,621,338

2,080,000

2

2011

1,621,594

2,830,000

4

2012

2,473,716

2,310,000

5

2013

1,090,000

2,020,000

6
2014
2,190,000
1,950,000
Sumber: Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014) Mendapati angka impor yang tinggi
sejak tahun 2010, sudah semestinya pemerintah menjalankan kebijakan satu pintu dan payung
hukum. Di India, pengelolaan garam nasional terpusat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan
lembaga independen, yakni Salt Commissioner’s Office (SCO). Mereka bertugas untuk: memastikan
bahwa petambak garam mendapatkan asuransi (jiwa dan kesehatan); beasiswa sekolah anak
mereka; tempat beristirahat, air bersih dan kamar mandi yang layak; kelengkapan alat keselamatan
bekerja; jaminan harga; sepeda dan jalan menuju tambak garam yang bagus. Apa yang dilakukan
oleh Pemerintah India tidaklah sulit untuk diterapkan di Indonesia. Tidak diperlukan lembaga baru,
asal ada kesungguhan politik pemerintah dan kesediaan bekerjasama dengan masyarakat petambak
garam skala kecil sehingga kran impor bisa ditutup dan petambak garam mendapatkan
kesejahteraannya.*** Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Abdul Halim, Sekretaris
Jenderal KIARA di +62 815 53100 259

