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ABSTRAK
Jawa Timur sebagai lumbung garam terbesar di Indonesia sangat belum memiliki
data riil mengenai penggaraman nasional dengan baik. Kegiatan pendataan
dilakukan dengan metode sensus. Keluaran kegiatan ini : (a) Peta luas lahan
eksisting; (b) Luas lahan prospecting; (c) Produksi; (d) Produktivitas; (e) Data
kondisi lahan produksi; dan (f) Data kualitas menurut dimensi pasar eksisting.
Luas lahan tambak garam di Kabupaten Sampang 4.382,7 ha, dengan produksi
397.922 ton. Rata-rata produktivitas tambak garam di Kabupaten Sampang
mencapai 80-100 to/Ha. Luas lahan prospektif di Kabupaten Sampang mencapai
173,7 ha.
PENDAHULUAN
Polemik mengenai impor garam belakangan ini sering muncul di media
massa, baik media elektronik maupun media cetak, misalnya data impor garam
pada tahun 2009 mencapai Rp. 900 milyar yang tidak hanya menyebabkan
banyak garam produksi nasional tidak terjual dengan harga yang selayaknya
tetapi lebih banyak menimbulkan terjadinya pengangguran karena tidak sedikit
lahan garam tidak diproduksikan lagi.
Seperti diketahui, bahwa garam
merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri
yang memerlukan perhatian terutama pada sektor produksi termasuk di
dalamnya kualitas produk, penyediaan, pengadaan, distribusi serta segala aspek
yang menyangkut tentang lahan penggaraman. Apapun permasalahan yang
muncul, faktor mendasar awal penyebabnya adalah mengenai keberadaan data.
Data yang upto-date, jujur, dan mewakili sangat menentukan terhadap
keberhasilan program berikutnya mengingat data adalah dasar utama dari suatu
perencanaan yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh terhadap suatu
kebijakan yang akan dibuat.
Selain itu, permasalahan lain yang sering dijumpai di lapangan adalah
kurang berfungsinya prasarana infrastruktur untuk produksi garam dan lemahnya
posisi tawar petambak garam. Seringkali masalah air sungai dapat menimbulkan
konflik antar petambak garam, pendangkalan dan jaringan irigasi yang kurang
baik akan memberikan dampak yang sangat serius terhadap produktivitas garam
maupun kualitas garam yang dihasilkan.
Jawa Timur sebagai lumbung garam terbesar yang ada di Indonesia
sangat berkepentingan dengan data riil mengenai penggaraman nasional.
Namun demikian, sangat disayangkan, bahwa data riil yang dimaksud belum
tersedia dengan baik. Hal ini terjadi karena masih belum terkonsentrasinya
sistem pendataan kita sehingga banyak sekali data dibuat oleh berbagai pihak
untuk kepentingan sendiri-sendiri. Diantara permasalahan data yang ada saat ini,
adalah:
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1.

Data potensi lahan yang ada, baik data lahan eksisting (yang berproduksi
saat ini) maupun data prospekting (lahan yang memungkinkan untuk
dikembangkan)

2.

Data kelompok tani serta kepemilikan lahan

3.

Data produksi serta produktivitasnya

4.

Data kualitas aktual dari garam rakyat yang dihasilkan saat ini.

5.

Data kondisi tambak garam

Keluaran hasil kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan
dalam perencanaan dan kebijakan pengelolaan potensi penggaraman yang ada
di Jawa Timur khususnya Kabupaten Sampang dalam upaya pemanfaatan
sumberdaya alam secara optimal dan sustainable tanpa mengabaikan
kepentingan dan aspirasi dari masyarakat.
METODOLOGI
Kegiatan validasi data produksi dan produktivitas garam rakyat yang
terdapat di Kabupaten Sampang Madura. Kegiatan ini mencakup beberapa
kecamatan yang memiliki potensi garam rakyat; yaitu: Kecamatan Camplong,
Kecamatan Sampang, Kecamatan Pangarengan dan Kecamatan Sreseh.
Kegiatan pendataan dilakukan dengan metode sensus, sehingga semua
data-data yang menyangkut tentang kepemilikan lahan, luas lahan, produksi,
kualitas (menurut petani/berdasarkan kualitas jual eksisting) dilakukan secara
langsung ke lapangan.
Keluaran dari kegiatan ini sebagai hasil analisa terhadap data yang
diperoleh berupa: (a) Peta luas lahan eksisting; (b) Luas lahan prospecting; (c)
Produksi; (d) Produktivitas; (e) Data kondisi lahan produksi; dan (f) Data kualitas
menurut dimensi pasar eksisting. Pemetaan dilakukan dari digitasi citra. Hasil
citra yang telah terkoreksi dilakukan interpretasi, misalnya penggunaan lahan.
Interpretasi pengggunan lahan dilakukan dengan digitasi pada citra satelit
IKONOS.
HASIL PENELITIAN
Potensi Tambak Garam
Potensi tambak garam di Kabupaten Sampang tersebar di beberapa
kecamatan yaitu: Kecamatan Sreseh, Pangarengan, Torjun, Jrengik, Sampang
dan Camplong. Berikut ini disajikan potensi tambak yang terdapat di masingmasing desa di Kabupaten Sampang (Tabel 1 dan Gambar 1).
Tabel 1.tambak di masing-masing desa di setiap kecamatan
Kabupaten Sampang
No
1
2
3
4
5
6

Kecamatan
Camplong
Camplong
Jrengek
Jrengek
Jrengek
Jrengek

Desa
Dharmacamplong
Tambaan
Asemnunggal
Asemraja
Klanganprao
Margantoko
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pangarengan
Pangarengan
Pangarengan
Pangarengan
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Torjun
Torjun

Apaan
Gulbung
Pangarengan
Ragung
Karangdalem
Banyuanyar
Kelurahan Polagan
Aengsareh
Disanah
Junuk
Klobur
Labuhan
Marparan
Plasah
Sreseh
Taman
Bringinnonggal
Krampon

Gambar 1. Peta tambak di Kabupaten Sampang
Potensi tambak garam di Kabupaten Sampang sangat besar, luasan
lahannya diperkirakan terbesar di Jawa Timur. Potensi tambak garam di
Kabupaten Sampang tersebar pada beberapa Kecamatan, meliputi: Kecamatan
Camplong, Kecamatan Sampang, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sreseh
dan Kecamatan Jrengik. Dari 5 kecamatan tersebut sudah terbentuk sekitar 219

3

kelompok PUGAR yang tercatat pada Tahun 2011. Data tersebut dapat dilihat
pada Tabel 2. Jumlah tersebut belum termasuk Kecamatan Camplong dan
Jrengik yang belum masuk data PUGAR tahun 2011.
Tabel 2. Jumlah kelompok PUGAR Kabupaten Sampang Tahun 2011
Kecamatan
Sampang

Desa
Polagan
Aengsareh
Banyuanyar
Karang dalem
Pangarengan
Apa'an
Ragung
Marpaan
Klobur
Sreseh
Taman
Disanah

Jumlah Kelompok
45
15
2
1
Pangarengan
12
11
37
Sreseh
29
2
6
3
56
Jumlah
219
Sumber: Data PUGAR Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang 2011

Gambar 2. Peta tambak garam di Desa Dharma Camplong Kecamatan
Camplong Kabupaten Sampang
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Gambar 3. Peta tambak garam di Desa Tambaan Kecamatan Camplong
Kabupaten Sampang

Gambar 4. Peta tambak garam di Desa Asemnunggal Kecamatan Jrengik
Kabupaten Sampang
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Gambar 5. Peta tambak garam di Desa Asemraja Kecamatan Jrengik Kabupaten
Sampang

Gambar 6. Peta tambak garam di Desa Klanganprao Kecamatan Jrengik
Kabupaten Sampang
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Gambar 7. Peta tambak garam di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik
Kabupaten Sampang

Gambar 8. Peta tambak garam di Desa Apaan Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang
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Gambar 9. Peta tambak garam di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

Gambar 10. Peta tambak garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang
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Gambar 11. Peta tambak garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan
Kabupaten Sampang

Gambar 12. Peta tambak garam di Desa Karangdalem Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang
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Gambar 13. Peta tambak garam di Desa Banyuanyar Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang

Gambar 14. Peta tambak garam di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang
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Gambar 15. Peta tambak garam di Desa Aengsareh Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang

Gambar 16. Peta tambak garam di Desa Disanah Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang
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Gambar 17. Peta tambak garam di Desa Junuk Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang

Gambar 18. Peta tambak garam di Desa Klobur Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang
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Gambar 19. Peta tambak garam di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang

Gambar 20. Peta tambak garam di Desa Marparan Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang
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Gambar 21. Peta tambak garam di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten
Sampang

Gambar 22. Peta tambak garam di Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten
Sampang
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Gambar 23. Peta tambak garam di Desa Taman Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampang

Gambar 24. Peta tambak garam di Desa Bringinnonggal Kecamatan Torjun
Kabupaten Sampang
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Gambar 25. Peta tambak garam di Desa Krampong Kecamatan Torjun
Kabupaten Sampang
Lahan prospektif untuk lahan tambak garam adalah, lahan tambak yang
tidak dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya tambak garam. Lahan
prospektif ini tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Sampang, yang tersebar di
15 desa. Luas lahan prospektif di kabupaten Sampang mencapai 173,7 ha.
Lahan prospektif yang paling luas ada di Kecamatan Sreseh yang mencapai 94,3
Ha. Desa yang masih luas lahan prospektifnya adalah Desa Sreseh yang
mencapai 40,1 Ha.
Tabel 3. Luas lahan prospektif tambak garam di Kecamatan Kabupaten
Sampang
No
1
2
3
4
5
6

Kecamatan
Camplong
Jrengek
Pangarengan
Sampang
Sreseh
Torjun

Luas (Ha)
2,7
18,4
31,7
12,2
94,3
14,5
173,7

%
1,5
10,6
18,3
7,0
54,3
8,3
100,0

Rata-rata produksi garam yang dihasilkan tambak garam di Kabupaten
Sampang mencapai 397.922 ton, yang dihasilkan dari 6 kecamatan dan 20 desa.
Produksi pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Produksi garam pada masing-masing kecamatan
No
1
2
3
4
5
6

Kecamatan
Pangarenga
n
Sreseh
Sampang
Jrengek
Camplong
Torjun

Luas
(Ha)
1.866,5
1.554,2
573,4
319,1
51,5
18,0
4.382,7

Kisaran
Produktivitas
(ton/Ha)
80-100 ton/Ha
70-120 ton/Ha
70-100 ton/Ha
80-90 ton/Ha
70-100 ton/Ha
80-90 ton/Ha

Produksi
(ton)

%

164.601
146.064
54.222
27.124
4.380
1.531
397.922

41,4
36,7
13,6
6,8
1,1
0,4
100,0

Rata-rata produktivitas tambak garam di Kabupaten Sampang yang
paling besar ada di Kelurahan Polagan yang mencapai 80-100 to/Ha dengan
rata-rata produktivitas tertinggi mencapai 100 ton/Ha. Besaran kisaran
produktivitas tambak garam di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Besaran produktivitas tambak garam pada masing-masing Desa
di Sampang
No

Kecamatan

Desa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pangarengan
Pangarengan
Pangarengan
Pangarengan
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sreseh
Sampang
Sampang
Sampang
Sampang
Jrengek
Jrengek
Camplong
Camplong
Torjun

APAAN
GULBUNG
PANGARENGAN
RAGUNG
DISANAH
KLOBUR
LABUHAN
MARPARAN
PLASAH
SRESEH
TAMAN
AENGSAREH
KARANGDALEM
KELURAHAN
BANYUANYAR
KELURAHAN POLAGAN
ASEMNUNGGAL
ASEMRAJA
DHARMACAMPLONG
TAMBAAN
BRINGINNONGGAL

Rata-rata
produktivitas
(ton/Ha)
90
90
90
85
95
86
86
95
86
86
86
85
85
85
100
85
85
85
85
85

Kisaran
Produktivitas
80-100 ton/Ha
80-100 ton/Ha
80-100 ton/Ha
80-90 ton/Ha
90-100 ton/Ha
75-100 ton/Ha
75-100 ton/Ha
70-120 ton/Ha
75-100 ton/Ha
75-100 ton/Ha
75-100 ton/Ha
70-100 ton/Ha
70-100 ton/Ha
70-100 ton/Ha
80-120 ton/Ha
80-90 ton/Ha
80-90 ton/Ha
70-100 ton/Ha
70-100 ton/Ha
80-90 ton/Ha

Hal-Hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian
Mengingat garam termasuk ke dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan
primer dari masyarakat, keberadaannya menjadi sangat strategis. Selain
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daripada itu, garam bagi masyarakat Madura merupakan bagian dari kehidupan
mereka sehingga dapat dikatakan juga, bahwa membuat garam adalah bagian
dari budaya masyarakat Madura, oleh karena itu tidak mengherankan lagi jika
Pulau Madura disebut juga sebagai Pulau Garam. Masyarakat Madura membuat
garam sudah dilakukan sejak dulu, yaitu pada sekitar masih berdirinya Keraton
Sumenep. Namun demikian, keadaan yang menunjukkan, bahwa meskipun
sampai saat ini garam belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat khususnya para petani garam,
mereka masih
mempunyai impian dan harapan akan mata pencahariannya sebagai petani
garam, mereka merasa puas jika sebagian hidupnya dijalani untuk membuat
garam, mereka masih berharap tahun depan musim kemarau akan memberikan
keberuntungan bagi mereka.
Luas Lahan
Masyarakat petani garam yang ada sekarang mewarisi tanah pegaraman
dari orangtua mereka yang ternyata sampai saat ini masih sangat sedikit yang
secara administrasi kepemilikannya dalam bentuk sertifikat, pada umumnya
hanya dalam bentuk “Pepel”. Mereka merasa tanpa bentuk sertifikat atau
dengan kata lain dengan hanya berbentuk pepel-pun mereka merasa bahwa,
sampai saat ini tidak ada masalah dalam menggarap lahan pegaraman miliknya.
Oleh karena itu, bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat masih jarang
ditemukan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang.
Selayaknya data tentang luas lahan pegaraman yang dimiliki oleh petani
garam bisa langsung dihitung dari data yang tertera di “pepel” .Namun,
kenyataan di lapangan tidaklah mudah untuk mendapatkan pepel dari mereka.
Pepel sebagai bukti satu-satunya kepemilikan lahan pegaraman mereka
biasanya ada atau tersimpan di desa. Kendala yang terjadi pada kasus ini adalah
pepel-pepel tersebut biasanya dibawa oleh Kepala Desa yang terdahulu
menjabat. Oleh karena itu, keberadaan pepel tersebut akan menjadi tidak jelas
karena mantan Kepala Desa tidak bersedia menyerahkan pepel tersebut ke
Kepala Desa yang baru jika tidak diberi ganti rugi biaya dengan alasan
pembuatan pepel pada saat itu membutuhkan biaya yang dikeluarkan dari kas
desa semasa beliau memimpin. Kondisi seperti itu ternyata tidak mempunyai
efek apapun bagi pemilik lahan pegaraman karena ternyata sampai saat ini
mereka masih bisa menggarap lahan pegaramannya tanpa gangguan apapun.
Berdasarkan data wawancara ternyata mereka, baik sebagai pemilik
lahan apalagi penggarap tidak pernah tahu seberapa luas lahan yang mereka
miliki atau mereka garap. Rata-rata dari pemilik lahan ternyata menyebut luas
lahannya berdasarkan ingatan apa yang tertulis
pada pepel meskipun
kenyataannya, luas lahan yang sebenarnya jauh lebih lebar. Batas lahan mereka
hanya berpatokan kepada petunjuk dari orang tua masing-masing dengan
berpegang teguh kepada kepercayaan dan rasa kekeluargaan diantara pemilik
lahan terutama pemilik lahan yang berbatasan.
Untuk itu, dengan metoda sensus pada penelitian ini bisa mengurangi
bias tentang luas lahan tersebut. Metode sensus dengan menyusuri setiap kotak
lahan kepemilikan sebagai bentuk “groundcheck” berdasarkan dari data citra
yang sudah diolah telah dapat memberikan penyajian data yang lebih faktual,
yaitu untuk Kabupaten Sampang sebesar 4.382,7 Ha Jadi luas lahan yang
menjadi hasil dalam penelitian ini tentunya akan jauh berbeda dengan luas lahan
yang tertera di pepel yang cenderung lebih sempit.
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Selain itu, luas lahan yang sempit, misalnya banyak ditemukan di desa
Ragung, akan menyebabkan produktivitasnya rendah mengingat kotak meja
pegaraman dimana proses kristalisasi garam terjadi jumlahnya sangat sedikit.
Hal ini bisa diberikan solusi, yaitu dengan dilakukannya konsolidasi lahan atau
tanah dengan menggabungkan beberapa lahan yang sempit dan berdekatan
atas kesepakatan para pemilik lahan sehingga jumlah tambak peminihan (tempat
proses peningkatan salinitas garam) jumlahnya lebih banyak dan tambak meja
garamnyapun proporsinya akan lebih baik. Luasan lahan yang dianggap kurang
baik untuk usaha produksi garam akan mengakibatkan biaya produksi yang tinggi
yang pada gilirannya akan menyebabkan penghasilan mereka menjadi lebih
rendah. Mereka merasa masih selalu mendapatkan keuntungan karena jumlah
uang yang mereka terima pada saat musim panen melebihi biaya yang
dikeluarkan (meskipun kebanyakan dari mereka meminjam uang lebih dahulu
pada saat awal musim). Anggapan ini terjadi karena mereka tidak
memperhitungkan biaya tenaga yang mereka keluarkan pada saat bekerja mulai
dari persiapan sampai pemanenan.Mereka baru merasa merugi manakala hasil
yang diperoleh tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu atau tahun-tahun
sebelumnya.
Produksi dan Produktivitas
Berbicara produksi, maka perhatian harus ditujukan kepada luas lahan
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika data yang digunakan untuk
mengestimasi produksi garam yang ada khususnya di Kabupaten Sampang
berdasarkan kepada data “pepel”, maka bias data tidak hanya berhenti pada data
luas lahan pegaraman tetapi juga terhadap data produksi dan produktivitas.
Kisaran produktivitas untuk setiap wilayah secara umum mengalami perbedaan
yang disebabkan oleh jenis tanah dan posisi atau lokasi keberadaan lahan
terhadap keberadaan air laut serta cara pembuatan garam itu sendiri. Faktor
yang terakhir tersebut sangat menentukan mengingat tidak sedikit petani garam,
misalnya di desa Marparan atau Sreseh tidak memperhatikan kualitas garamnya
yang seharusnya dihasilkan. Mereka berpandangan, bahwa yang penting
menghasilkan garam sebanyak-banyaknya meskipun kualitas garam yang
dihasilkan pada saat itu adalah KW-2 atau bahkan KW-3. Mereka berprinsip,
makin banyak garam yang dihasilkan, maka akan mendapatkan uang yang lebih
banyak. Mereka bukannya tidak sanggup untuk membuat garam dengan kualitas
KW-1, tetapi karena kualitas garam yang mereka hasilkan sering dipermainkan
oleh pembeli, misalnya seharusnya KW-2 namun dibeli dengan harga KW-3 atau
ada toleransi dibeli dengan KW-2,5 (dibaca KW dua setengah) suatu penentuan
kualitas yang tidak lazim tetapi terjadi di lapangan. Mereka terpaksa membuat
garam secepat mungkin dari seharusnya, misalnya seharusnya panen dilakukan
dalam 10 hari sekali, tetapi mereka melakukannya dalam 8 hari sekali. Hal ini
akan membuat produksi garamnya akan lebih banyak yang pada gilirannya akan
berakibat kepada produktivitas garam di wilayah tersebut bisa mencapai 120 ton
per Ha.
Para petani garam sangat berharap bisa mengetahui kualitas garam
mereka yang sebenarnya.Selama ini kualitas garam satu-satunya yang diakui
dalam transaksi pembelian garam adalah kualitas garam menurut ketentuan
pembeli. Mereka sangat dirugikan dengan kondisi tersebut yang pada akhirnya
akan mempengaruhi harga dan pendapatan mereka.
Tidak mudah mendapatkan data produktivitas garam yang sebenarnya
karena mereka tidak mempunyai catatan tentang hasil garam setiap
tahunnya.Data tersebut biasanya hanya dimiliki oleh pembeli (buyer) yang
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cenderung merahasiakan data tersebut.Selain itu, dalam transaksi penjualan
biasanya dilakukan berdasarkan jumlah karung yang jumlah selalu lebih banyak
20 ~ 40% dari berat yang sebenarnya.Pembeli selalu meminta menghitung,
misalnya 20 karung untuk satu (1 ton) garam yang dalam satu karung beratnya
sebenarnya adalah 70 kg.Itupun jumlahnya tidak 20 karung tetapi bisa 24 karung
atau lebih.Jadi meskipun dalam perhitungan ini bisa diperkirakan jumlah produksi
atau produktivitas suatu lahan garam, maka yang sebenarnya harus ditambah
lagi dengan nilai bias data tadi sebesar 110 ~ 20%.
Kondisi Lahan
Kondisi lahan sangat menentukan kualitas daripada garam yang
dihasilkan. Seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa produktivitas
dan kualitas garam untuk setiap wilayah lahan pegaraman bervariasi mengingat
selain jenis tanah yang berbeda, lokasi lahan yang banyak dipengaruhi oleh air
tawar/air sungai akan berbeda dengan lokasi lahan yang lebih dekat dengan laut.
Lahan yang terdiri dari lumpur/lempung berpasir cenderung lebih rendah
kualitasnya dibandingkan dengan lahan yang terdiri dari pasir berlumpur. Begitu
juga dengan produktivitas, dimana lahan yang komposisi pasirnya lebih banyak
akan cenderung mempunyai produktivitas yang lebih rendah dibandingkan
dengan lahan yang komposisi lumpur atau lempungnya lebih banyak disebabkan
oleh porositas pasir lebih tinggi dibandingkan lumpur. Kondisi lahan yang banyak
dipengaruhi oleh air tawar/air sungai akan menyebabkan produktivitas cenderung
lebih rendah karena periode peningkatan salinitas (kadar garam) akan
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan lahan yang
sama sekali tidak dipengaruhi air tawar yang biasanya letaknya di pinggir laut.
Begitu juga ada beberapa lahan di desa Polagan yang letaknya ada di tengah,
terpaksa tidak bisa difungsikan untuk pembuatan garam karena tidak ada ruang
untuk membuat saluran air laut untuk masuk ke lahannya.
Secara keseluruhan kondisi lahan pegaraman yang ada di Kabupaten
Sampang sudah cukup layak untuk pembuatan garam meskipun keterbatasan
saluran air primer menjadi kendala terutama pada lahan yang lokasinya di
tengah-tengah dan jauh dari sumber air laut.
Kualitas Garam
Kualitas garam yang dihasilkan di lahan pegaraman Kabupaten Sampang
bervariasi dari KW-2 sampai KW-3.Namun secara umum berada pada kualitas
KW-2. Meskipun demikian, pada saat transaksi jual-beli kualitas KW-2 seringkali
dijadikan sebagai produk KW-3 oleh pembeli. Sementara itu, garam yang
dihasilkan dengan kualitas KW-3 biasanya sebagai akibat dari keterpaksaan
mereka untuk memproduksinya mengingat kurangnya kejujuran dan transparansi
akan kualitas garam yang sebenanrnya oleh pembeli. Petani garam selalu dalam
posisi yang harus kalah dan mengalah.Berdasarkan data hasil wawancara,
mereka siap dan sanggup untuk membuat kualitas garam KW-1 asalkan pembeli
mau menghargai garamnya sesuai dengan kualitas yang sebenarnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Secara keseluruhan, para petani garam sudah pandai dan mengerti
bagaimana membuat garam, mereka umumnya mempunyai pengalaman minimal
5 tahun dalam pembuatan garam.Keterbatasan modal, kondisi lahan dan
ketidakberdayaan dalam pemasaran seringkali membuat kualitas garam yang
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dihasilkan tidak seperti yang sebenarnya diinginkan. Validasi data diperlukan
mengingat mempertimbangkan beberapa alsan terutama berkaitan dengan
upaya untuk mengimpor garam dengan alasan produksi garam dalam negeri
yang tidak mencukupi kebutuhan pasar
Saran
Saran yang bisa diberikan untuk kegiatan ini adalah:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perlunya pelatihan sekaligus pengadaan alat untuk menentukan kulitas
garam, sehingga petani garam tidak selalu dirugikan dalam setiap transaksi
jual-beli
Perlunya bantuan sarana dan prasarana serta perbaikan infrastruktur
produksi pembuatan garam sehingga bisa mengurangi biaya produksi
terutama pada proses pengangkutan atau transportasi
Keberadaan suatu lembaga semacam BULOG perlu dipertimbangkan untuk
menstabilkan harga garam terutama pada saat panen raya mengingat garam
diproduksi secara serentak, yaitu pada musim kemarau
Keberadaan koperasi akan sangat membantu dan ditunggu oleh para petani
garam terutama untuk modal awal selama persiapan sampai pada periode
awal musim produksi garam
Sertifikasi tanah atau lahan pegaraman perlu dipertimbangkan agar asset
yang dimiliki berupa lahan garam bisa menjadi dokumen untuk akses
mendapatkan modal usaha dari lembaga-lembaga keuangan
Peningkatan produksi dan kualitas dapat dibantu dengan adanya bantuan
“membrane” untuk petani garam
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