Kurangi Impor, Pemerintah Harus Berpihak Pada Petambak Garam
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tengah merumuskan peta jalan
swasembada garam nas
ional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah Indonesia bebas impor garam di tahun 2015.
Terkait kebijakan itu, sedikitnya perwakilan petambak garam dari 5 kabupaten di Nusa Tenggara
Timur (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.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan,
keberpihakan pemerintah menjadi kunci tercapainya target swasembada garam dan penutupan
keran impor.
Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014) mencatat jumlah impor garam dibandingkan
dengan produksi nasional lebih dari 80% sejak tahun 2010 (lihat tabel). Besarnya angka impor ini,
menurut Halim disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah pengelolaan garam nasional yang
terbagi ke dalam tiga kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Hal ini menimbulkan kebingungan karena ada beda kewenangan dan tanpa koordinasi,” kata Halim
dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Senin (22/12).
Kedua, adalah terkait pemberdayaan garam rakyat tidak dimulai dari hulu (tambak, modal, dan
teknologi) hingga hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran). Ketiga, lemahnya sinergi
pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan masyarakat petambak
garam skala kecil.
Tabel: 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)
Karena itulah, kata Halim, angka impor garam menjadi tidak terkendali. Mendapati angka impor
yang tinggi sejak tahun 2010, dia menyarankan, sudah semestinya pemerintah menjalankan
kebijakan satu pintu dan payung hukum.
Di India, kata Halim, pengelolaan garam nasional terpusat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan
lembaga independen, yakni Salt Commissioner’s Office (SCO). Mereka bertugas untuk memastikan
petambak garam mendapatkan asuransi (jiwa dan kesehatan), beasiswa sekolah anak mereka, dan
tempat beristirahat.

“Selain itu komisi ini juga memastikan petambak mendapatkan akses air bersih dan kamar mandi
yang layak, kelengkapan alat keselamatan bekerja, jaminan harga, bahkan sepeda dan jalan menuju
tambak garam yang bagus,” ujar Halim.
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,” kata Halim.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku resah melihat fenomena
impor garam yang masih berlangsung hingga saat ini. Susi menilai aktivitas impor garam menjadi
salah satu penyebab utama jebolnya devisa negara selama ini.
Terkait pembahasan soal garam, Susi mengatakan sudah ada rapat koordinasi bersama dengan
Kementerian Perdagangan. “Kemarin sudah digelar rakor bersama dan kita meminta stop impor
garam. Kan sayang devisa negara kita terbuang hanya untuk impor garam saja,” tegas Susi usai
menggelar konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, Jakarta.
Susi mengaku geram sekaligus mengkritik kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan
(Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang sampai saat ini dinilai belum
mampu memutus rantai impor garam.
Kritik Susi tersebut cukup beralasan pasalnya, di tahun depan, program swasembada garam akan
digenjot KKP. Proyek itu menurut Susi, membutuhkan kucuran dana yang lumayan besar mengingat
cakupan pendanaannya sudah termasuk dengan sektor kesejahteraan para petambak garam.
Terkait hal itu, Susi berharap ada kesamaan visi dan semangat lintas kementerian untuk bersamasama membangun produktivitas dan kemandirian garam dalam negeri.
Pada kesempatan berbeda, pernyataan Susi direspon positif oleh Wakil Menteri Perindustrian Alex
Retraubun. Alex mengaku optimis target swasembada garam nasional dapat dicapai apabila
pemerintah segera tancap gas mengelola sentra produksi garam diseluruh wilayah Indonesia.
Alex menjelaskan, akumulasi kemampuan produksi garam Indonesia terletak di Jawa Timur
(Madura) dan di Kabupaten Nagekeo (Nusa Tenggara Timur). Menurut Alex, sudah waktunya NTT
masuk sebagai basis garam nasional karena disana terdapat ladang garam seluas 90 hektare yang
belum tergarap secara maksimal.
“Potensi garam di NTT sangat luar biasa. Kita kalkulasi saja misalnya di Pulau Jawa masa produksi
garam yang hanya berlangsung empat bulan saja sudah mampu produksi 70 ton per hektar per
tahun. Sementara di NTT 8 bulan tidak turun hujan. Dengan periode waktu kemarau yang panjang
ini, artinya NTT bisa memproduksi garam 2 kali lipat minimal 140 ton per hektar per tahun,” ungkap
Alex.
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