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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia yaitu sebanyak 17.499 
pulau, dengan luas wilayah 7,81 juta km² Luas laut mencapai 2/3 dari keseluruhan luas wilayah. Garis 
pantai Indonesia terpanjang ke-2 didunia yaitu sebesar 99.093 km. Garam merupakan salah satu bahan 
pokok yang keberadaannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai bahan baku 
dalam industry. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
harga garam terhadap kesejahteraan petani garam di Desa Pinggir Papas. Alat analisis yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari observasi langsung, dan wawancara langsung dengan panduan Kuesioner. Data 
sekunder diperoleh dari studi kasus, BPS, data dari dinas, dan buku. Hasil yang mempengaruhi harga 
garam adalah faktor impor garam, saluran pemasaran, dan kualitas garam. Faktor impor garam 
mempengaruhi harga karena semakin banyaknya impor yang masuk ke dalam negeri maka akan 
berpengaruh terhadap harga garam yang ada di lokal, kualitas garam dapat mempengaruhi harga 
garam karena harga garam lokal belum bisa menyaingi kualitas dari garam pabrik, serta faktor saluran 
pemasaran mempengaruhi harga garam karena semakin panjang saluran pemasaran yang dilalui 
petani maka harga yang diterima petani rendah. 

Kata Kunci: Harga garam, kesejahteraan 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia yaitu sebanyak 17.499 
pulau, dengan luas wilayah 7,81 juta km² (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2020). Luas laut 
mencapai 2/3 dari keseluruhan luas wilayah. Garis pantai Indonesia terpanjang ke-2 didunia yaitu 
sebesar 99.093 km (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2018). Apabila dilihat dari kondisi geografis 
tersebut, Indonesia mempunyai potensi produksi garam yang cukup tinggi. Kelebihan tersebut yang 
menjadikan negara Indonesia dijuluki sebagai potensi yang berasal dari Kelautan dan Perikanan yag 
melimpah sehingga terdapat berbagai sumber daya hayati maupun non hayati yang dapat dijadikan 
sebagai tempat mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari. Potensi sektor 
kelautan yang banyak digali adalah garam.  

Garam merupakan salah satu bahan pokok yang keberadaannya sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari maupun sebagai bahan baku dalam industry (Sinaga et al., 2020). Kebutuhan garam 
nasional masih belum bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Berdasarkan neraca garam nasional 
tahun 2020, kebutuhan garam nasional mencapai 4.464.670 ton, sedangkan untuk kebutuhan garam 
industry selalu meningkat 5% - 7% setiap tahunnya. Sementara itu produksi garam di Indonesia 
memiliki tren yang cenderung menurun. Kebutuhan yang tidak disertai dengan persediaan produksi 
domestic menuntut penerapan kebijakan untuk menerapkan garam dalam negeri. Kebutuhan dan hasil 
produksi garam yang terus meningkat setiap tahun, seharusnya berdampak pada harga garam yang 
berbanding lurus (Moqoddas & Subari, 2020), namun harga garam di Indonesia yang mengalami 
perubahan. Secara nasional salah satu pulau penghasil garam terbesar di Indonesia adalah Pulau 
Madura yang dapat menyumbangkan hasil petambak garamnya sebesar 60% dari total semua produksi 
garam nasional (Abdullah et al., 2018) 

Salah satu Kabupaten penghasil garam terbesar di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep. 
Berdasarkan (DKP Sumenep, 2020) total produksi garam di Kabupaten Sumenep mencapai 103.606 
ton dengan melihat jumlah produksi garam yang ada di Kabupaten Sumenep dapat berkontri sebesar 
11% dari total produksi garam di Jawa Timur. Produksi garam di Kabupaten Sumenep berasal dari 101 
kecamatan yang menjadikan sentra produksi garam. Kecamatan yang menjadi sentra di Kabupaten 
Sumenep adalah Kecamatan Kalianget. Menurut data tahun 2020 menunjukkan bahwa produksi di 
Kecamatan Kalianget mencapai 31.013 ton atau mampu menyumbang sebesar 30% dari total produksi 
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garam di Kabupaten Sumenep. Kecamatan Kalianget terdiri dari beberapa Desa penghasil garam 
terbesar salah satunya adalah Desa Pinggir Papas. 

Desa Pinggir Papas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalianget Kabupaten 
Sumenep, dengan dijulukin salah satu sentra pegaraman. Mempunyai luas lahan penggunaan lahan 
tambak pegaraman berkisar 826,77 Ha (Asrini, 2019). Desa Pinggir Papas dijadikan sentra pegaraman 
tetapi terdapat permasalahan yang banyak dirasakan oleh petambak garam yang ada di Desa lainnya 
yaitu masalah tentang harga garam yang tidak bersahabat dengan petani garam penghasil produksi. 
Harga garam lokal jatuh hingga Rp 600 per kilogram (Moqoddas & Subari, 2020), dengan hal ini masih 
menjadi perdebatan banyak petani garam yang mengharapkan harga garam terus stabil dan 
menguntungkan petani garam lokal. Uraian diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi harga garam terhadap kesejahteraan petani garam di Desa Pinggir Papas. 

MATERI DAN METODE 
Lokasi Penelitan  

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. 
Penentuan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan melihat data produksi 
garam di Kabupaten Sumenep. Desa Pinggir Papas dipilih karena menjadi salah satu penghasil garam 
tertinggi dan menjadi sentra garam di Kecamatan Kalianget. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer 
yang digunakan diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan panduam kuisioner. 
Untuk menunjang data yang ada maka penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep, BPS, maupun dari buku dan jurnal. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel atau responden dilakukan pada petani garam di Desa Pinggir Papas Kecamatan 
Kalianget Kabupaten Sumenep. Sampel yang diambil menggunkan teknik sampel acak sederhana 
(Simple Random Sampling). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 40 petani garam. Petani tersebut 
dapat berupa petani penggarap ataupun petani pemilik lahan. Penentuan jumlah sampel didapatkan 
dari jumlah variabel yang digunakan dikalikan dengan 10 (Sugiyono, 2019). 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui kondisi yang 
nyata di lapangan sehingga mempermudah untuk mendapatkan data yang objektif. Metode penelitian 
kualitatif digunakan oleh penelitian pada objek yang alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 
yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa data deskriptif. Pada penelitian kualitatif ini 
digunakan juga pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data utama yang digunakan dalam analisis adalah data hasil kuisioner dilapangan terhadap petani 
garam serta dari hasil Focuss Group Discussion (FGD). Responden dalam penelitian ini adalah petani 
yang memiliki lahan atau yang menggarap garam dan pedagang garam di desa pinggir papas. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa faktor yang 
mempengaruhi harga terhadap kesejahteraan petani garam di desa pinggir papas kecataman Kalianget 
yaitu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut: 

Kwalitas Garam 

Berdasarkan hasil yang ada dilapangan menunjukkan bahwa kwalitas garam merupakan hal yang 
sangat penting dalam menentukan harga garam itu sendiri, garam memiliki beberapa grade yang di 
inginkan oleh pabrik untuk memenuhi standart pabrik itu sendiri. Grade A merupakan kualitas garam 
yang terbaik dan umumnya harga nya pun relatif lebih mahal dibandingkan grade B dan grade C. 
Selama ini kwalitas garam yang dihasilkan didesa pinggir papas rata rata masuk kedalam grade B 
sehingga untuk masuk ke dalam pabrik itu sendiri sulit diterima sehingga rata rata pabrik yang ada di 
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Indonesia. Akan tidak seluruh pabrik menginginkan grade A kadang ada yang menginginkan grade B 
dan C, sehingga garam rakyat tersebut masih dapat dijual tapi dengan harga yang lebih murah. 

Adanya Garam Impor 

Garam Import menjadi salah satu solusi dalam menutupi kekurangan kebutuhan nasional. Hal ini 
berbanding terbalik dengan fakta yang ada dilapangan petani menyebutkan bahwa import garam 
sangat menjadi masalah terhadap petani itru sendiri import besar besaran yang dilakukan 
mengakibatkan hasil dari garam itu sendiri banyak yang tidak terserap oleh pabrik sehingga untuk 
garam lokal mengalami penurunan harga yang sangat drastis pada tahun 2017 harga garam bisa 
mencapai dua juta/ ton sedangkan awal 2018 hingga 2021 harga garam itu sendiri mengalami 
penurunan yang sangat tinggi yaitu 500 ribu/ ton. Import ini lah yang menjadi masalah besar untuk 
garam lokal itu sendiri. Dan juga garam tidak masuk kedalam bahan pokok penting sehingga tidak ada 
acuan atau standart terhadap harga garam itu sendiri. 

Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran yang terjadi dimasyarkat sangatlah panjang serta tidak adanya keterbukaan 
terhadap petani mengenai harga garam itu sendiri. Kebanyakan untuk modal yang digunakan oleh 
petani garam diperolah dari juragan atau pedagang yang nantinya petani itu akan menjual garam 
tersebut kepada orang yang memberikan modal bisa dikatakan bahwa hal ini lah yang mendasari petani 
tidak bisa menjual garam ke harga yang lebih tinggi, dan akses untuk menuju ke dalam pabrik sangatlah 
sulit sehingga harus melalui distribusi pemasaran yang sangat panjang. Sistem pemasaran garam 
termasuk pada Oligopsoni, sehingga menyebabkan harga tawar petani lemah. Petani garam di Desa 
Pinggir Papas masih menerapkan sistem tradisional, dimana petani tidak menetapkan harga sendiri 
melainkan ditetapkan oleh pedagang pengumpul nya. 

Kesejahteraan Petani Garam Di Desa Pinggir Papas 

Mayoritas petani garam di Desa Pinggir Papas tidak memiliki lahan sendiri meskipun garam merupakan 
pekerjaan utama yang menjadi tumpuan dalam kehidupan mereka. Mayoritas dari mereka masih 
menyewa lahan. Pekerjaan sebagai petani garam dianggap menjanjikan. Hal ini terbukti dengan kondisi 
hidup mereka yang berada dalam kondisi sejahtera meskipun tidak berlebihan. Dengan modal 25-50 
juta, mereka mengaku mampu memperoleh hasil 5-10 juta, mereka mampu memperoleh hasil 5-10 juta 
permusim. Hal ini dianggap cukup oleh mereka karena, disaat musim kemarau petani garam mecari 
pekerjaan serabutan untuk menambah penghasilan misalnya ada yang menjadi tukang bangunan, dan 
ada lahan nya di rubah menjadi budidaya ikan pada musim penghujan, sehingga mereka mampu 
membiayai seluruh hidupnya dengan mandiri.  

Faktor yang mempengaruhi terjadap peningkatan petani garam berdasakan hasil survey dan hasil turun 
lapang menguatkan bahwa ketiga faktor yang menjadi penentu harga adalah kwalitas garam, garam 
impor, dan saluran pemasaran yang dilakukan petani garam di Desa Pinggir Papas. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa meningkatnya kesejahteraan petani garam dapat diukur dari besar kecilnya harga 
yang diterima oleh petani garam. Semakin tinggi harga garam yang diterima oleh petani maka otomatis 
pendapatan petani juga bertambah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Peranan pemerintah 
sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi petani garam dengan harga sesuai dengan kwalitas garam yang 
sesuai dihasilkan petani garam. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Faktor yang mempengaruhi harga garam terhadap kesejahteraan petani garam di Desa Pinggir Papas 
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yaitu kualitas garam yang masih belum masuk pada grade 
A sehingga harganya relatif murah. Kemudian adanya impor garam secara besar-besaran 
mengakibatkan harga garam lokal menjadi tidak laku dan harganya semakin menurun. Serta saluran 
pemasaran yang terlalu panjang dan tidak adanya perlindungan harga bagi petani membuat harga 
garam tidak menentu. 

Saran 

Sebaik pemerintah dapat membantu petani dalam melakukan proses produksi sehingga hasil produksi 
lebih baik dan juga dapat memberikan kebijakan perlindungan harga garam bagi petani. 
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