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Jakarta – 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. Hal itu disampaikan
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim kepada Neraca di Jakarta,
Senin (22/12).

Halim mencatat, 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.

Menurut dia, 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. Sekedar contoh,
pada 2010, produksi garam sebesar 1,621,338 ton, impor 2,080,000 ton. Sementara pada 2014
sebesar 2,190,000 ton, impor 1,950,000 ton.

KIARA menyebut, besarnya angka impor disebabkan oleh, pertama, pengelolaan garam nasional
yang terbagi ke dalam 3 kementerian (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan) beda kewenangan dan tanpa koordinasi. Kedua,
pemberdayaan garam rakyat tidak dimulai dari hulu (tambak, modal, dan teknologi) hingga hilir
(pengolahan, pengemasan, dan pemasaran); dan ketiga lemahnya sinergi pemangku kebijakan di
tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dengan masyarakat petambak garam skala kecil

“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,” kata Halim.

Dia menjelaskan, 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.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, KIARA mencatat, 65,2 persen anggaran kelautan dan
perikanan untuk infrastruktur dan belanja barang dan jasa, bukan pemberdayaan nelayan.
“Pemerintah bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada
tanggal 14 Oktober 2014. APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2015 meningkat
dibandingkan dengan tahun 2014, dari Rp5.784,7 triliun menjadi Rp6.368,7 triliun,” ujar Halim.

Di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan



Perikanan Tahun 2015 dan Nota Keuangan APBN 2015,  dana yang dialokasikan untuk masyarakat
dan pemerintah daerah di 34 provinsi hanya sebesar 34,8 persen dari Rp6.726.015.251.000 (Enam
triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

“Dari prosentase di atas, 29,6 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan
barang dan jasa. Sementara upaya pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai
sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya,”
sebutnya.

“Peningkatan produksi perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya adalah selama
ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan. Ditambah lagi daya saing
produk perikanan dari kampung-kampung nelayan yang belum serius digarap. Ironisnya perluasan
kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksanaan anggaran. Akibatnya, luasan
wilayah tangkap nelayan menyempit, modal melaut dan harga jual hasil tangkapan ikan tidak
sebanding. Dengan perkataan lain, politik anggaran Presiden Jokowi) belum menyasar upaya
perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan nelayan,” jelas Halim.

Lebih parah lagi, lanjut Halim, pemerintah ikut terlibat dalam praktek pengrusakan ekosistem
pesisir dan laut melalui reklamasi lahan di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5
miliar dan lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar
Rp731.850.000. “Mendapati politik anggaran di atas, tahun 2015 masih menjadi masa suram
pembangunan kelautan dan perikanan bagi masyarakat perikanan skala kecil (nelayan, perempuan
nelayan, petambak garam dan budidaya),” tutur Halim.
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