
Target 2015 Bebas Impor, Pemerintah Harus Berpihak Pada Petambak Garam

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 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 yang dicanangkan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Saya maunya akhir 2015 Indonesia sudah swasembada garam,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta,
pada Senin (05/01/2014).

Pemerintah awalnya menargetkan Indonesia swasembada garam pada 2017. Namun Susi ingin lebih
cepat, yakni akhir 2015. Ia tidak mau teknologi menjadi alasan sehingga impor garam tetap
dilakukan. Pemerintah siap membeli teknologi pengolahan garam dengan dana alokasi tambahan
APBN di kementerian KKP dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kita beli teknologinya. Nelayan garam kita susah karena impor garam, tidak ada lagi alasan hanya
untuk kepentingan segelintir pengusaha garam,” tambah Susi.

Data KKP menunjukkan kebutuhan garam nasional saat ini sebanyak 4,019 juta ton yang terdiri atas
2,054 juta ton garam industri dan 1,965 juta ton garam konsumsi. Produksi garam nasionalnya
sendiri 2,553 ton garam rakyat dan 350 ribu ton garam dari PT Garam.

Kualitas garamnya sebesar 30 persen kualitas pertama untuk garam rakyat, dan kualitas garam dari
PT Garam sebesar 100 persen. Harga garam sendiri relatif rendah yakni Rp350 per kilogram.
Sedangkan di tahun 2017 target awal pemerintah kebutuhan garam nasional naik menjadi 4,5 juta
ton yang terdiri dari 2,3 juta ton garam industri dan 2,2 juta ton garam konsumsi.

Sementara produksi garam nasional diperkirakan naik menjadi 4,6 juta ton terdiri dari 3,2 juta ton
garam rakyat dan 1,4 juta ton produksi PT Garam. Kualitas garam diharapkan meningkat menjadi 90
persen kualitas garam rakyat dan 100 persen garam kualitas pabrik garam serta harga garam
meningkat Rp750 per kilogram.

Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)  Abdul Halim
kepada Mongabay Indonesia  mengatakan mereka melakukan lokakarya pengelolaan garam nasional
pada pada September 2014 di Madura. Dan melakukkan pertemuan  dengan petambak garam pada
Desember 2014 di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dari pertemuan tersebut para petambak garam
mendesak keberpihakan pemerintah, dari hulu ke hilir kepada petambak.

“Keberpihakan pemerintah menjadi kunci tercapainya target swasembada garam dan penutupan
kran impor,” kata Halim.

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.

Halim menambahkan, data KIARA mendapati angka impor yang tinggi sejak tahun 2010, sudah



semestinya pemerintah menjalankan kebijakan satu pintu dan payung hukum. Ia mencontohkan, 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,” kata Halim.

Priyanto selaku pelaku usaha garam di pesisir pantai utara, Batangan, Pati, mengatakan, sejak tahun
1990 di bergelut mengelola bisnis garam kecil-kecilan. Ia rasakan sekali dampak setiap kebijakan
impor garam dilakukan pemerintah yakni harga garam jatuh. Saat ini saja harga garam putih super
hanya Rp500 per kilogram dan dibawahnya lagi hanya Rp480 per kilogram.

“Banyak sekali garam produksi perumahan, namun tidak ada kesepakatan persamaan harga. Tidak
ada bantuan dan program pembinaan kepada pengusaha rumahan seperti kami,” katanya.

Priyanto berharap, di pemerintahan baru ini Indonesia tidak lagi melakukan impor garam. Program
pemberdayaan petani garam dan pengusaha garam rumahan dimaksimalkan dan dibuat kebijakan
yang pro terhadap masyarakat kecil.

Tidak hanya Priyanto, dampak impor garam juga dirasakan Sobari dari kelompok petani garam
Sumber Makmur I, Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Pati Jawa Tengah. Menurut Sobirin, jika
musim kemarau dan pemerintah melakukan impor petani garam hanya bisa prihatin karena harga
rendah.

Walaupun menurutnya, bantuan terhadap petani garam di Pati cukup memadai. Mulai dari bio
membran, mesin penyedot air dan pembinaan terhadap petani. Namun, ia berharap pemerintah
membuat pengepulan garam, agar harga garam terus terjaga. Jika kemarau harga Rp350 per
kilogram. Jika musim hujan harga Rp550 per kilogram.

Di musim hujan pada Desember hingga akhir Mei, petani garam beralih menjadi petani ikan
bandeng. Bulan Juni awal hingga akhir November, mereka bertani garam.

“Saya menunggu janji pemerintah untuk swasembada garam. Jangan impor lagi, kami sudah lelah
menderita,” harap Sobirin.

Sumber:
http://www.mongabay.co.id/2015/01/12/target-2015-bebas-impor-pemerintah-harus-berpihak-pada-p
etambak-garam/
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