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A. Pendahuluan

Kata pepatah “Ibarat sayur tanpa 

garam” seolah menggambarkan 

pentingnya penggunaan garam dalam 

masakan. Garamlah yang membuat 

makanan terasa gurih. Garam dengan 

nama senyawa kimia sodium atau 

natrium chloride (NaCl) merupakan 

bagian dari unsur yang sangat 

diperlukan tubuh. Tubuh memerlukan 

kandungan garam tertentu agar 

berfungsi dengan baik. Sodium 

membantu tubuh menjaga konsentrasi 

cairan di dalam tubuh. Garam juga 

berperan sebagai transmisi elektronik 

dalam saraf dan membantu sel-sel 

tubuh membentuk nutrisi. Menurut Ahli 

Gizi dan Klinik Hang Lekiu, dr. Inayah 

Budiastuti MS, Sp.GK., kandungan 

garam di dalam tubuh sangat diperlukan 

untuk mendukung fungsi organ tubuh 

(http://www. ubb.ac.id). 

Berdasarkan catatan Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan (melalui 

http:/www.dkp.go.id), dalam satu 

tahun Indonesia membutuhkan garam 

lebih dari 2,1 juta ton. Akan tetapi, 

industri garam rakyat hanya mampu 

memproduksi 112.000 ton garam dan 

sisanya mencapai 900.000 ton garam 

masih diimpor. Pada tahun 2000, 
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tercatat kebutuhan garam nasional 

mencapai 855.000-950.000 ton untuk 

kebutuhan industri. Hal ini sangat ironis 

mengingat negara Indonesia memiliki 

garis pantai 81.000 km dan intensitas 

panas yang cukup, tapi kualitas dan 

kuantitas garam rakyat masih sangat 

rendah. 

Kebutuhan garam adalah salah 

satu masalah nasional yang perlu 

penanganan serius dari pemerintah. 

Dari berbagai data yang dikemukakan di 

atas, jika saja 50% dari luas area 

penggaraman di Indonesia ditingkatkan 

produktivitasnya menjadi 80 ton/Ha/ 

tahun, maka produksi garam dapat 

mencapai 1,5 juta ton sehingga total 

produksi garam nasional meningkat 

menjadi 1,8 juta ton. Dengan demikian 

kebutuhan impor garam industri dapat 

dikurangi dari 1,2 juta ton menjadi 

hanya sekitar 300.000 ton. Angka yang 

cukup besar untuk menghemat devisa 

negara. 

Dari uraian tersebut di atas 

tersirat bahwa permasalahan nasional 

produksi garam yang rendah di 

Indonesia tersebut menjadi pokok 

bahasan utama dalam penelitian ini. 

Penelitian ini untuk menjabarkan 

deskripsi tentang pembuatan garam 

sehingga mengangkat kembali potensi 

alam pembuatan garam laut secara 

tradisional di kawasan Pantai Patihan, 

Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, 

Kabupaten Bantul. Dipilihnya kawasan 

tersebut dikarenakan dahulu sebagian 

masyarakat sekitar kawasan Pantai 

Patihan berprofesi sebagai pembudi-

daya garam.  

Untuk mendapatkan gambaran 

mengenai proses pembuatan garam 

secara tradisional pada masa lalu yang 

pernah dilakukan oleh masyarakat 

Pantai Patihan, penulis mencoba 

menamp i l kan  kemba l i  p r o se s  

pembuatan garam tradisional tersebut 

dengan terjun langsung membuat 

garam tradisional bersama teman-

teman penulis dengan didampingi 

masyarakat Pantai Patihan yang 

dulunya adalah petani garam. 

B. Kebutuhan Garam Nasional

1. Manfaat Garam

Garam ternyata bukan hanya 

untuk dikonsumsi dan menggarami ikan 

asin saja. Sejak beberapa ratus tahun 

yang lalu, garam merupakan bahan 

yang dapat digunakan untuk keperluan 

kesehatan dan penggunaannya semakin 

penting di era modern ini. Beberapa 

penggunaan garam bagi kesehatan 

adalah sebagai berikut. 

a.  Minuman Kesehatan

Produk minuman kesehatan 

terutama dirancang sebagai produk 

minuman untuk mengembalikan 

kesegaran tubuh dan mengganti 

mineral-mineral yang keluar bersama 

keringat dari tubuh selama proses 

metabolisme atau aktivitas olahraga 

yang berat. Umumnya produk-produk 

minuman kesehatan selain mengan-

dung pemanis dan zat aktif, juga 

mengandung mineral-mineral dalam 

bentuk ion seperti ion natrium, kalium, 

magnesium, kalsium, karbonat, 

bikarbonat, dan klorida. 

Sumber utama untuk ion natrium 

dan klorida selain kristal garam adalah 
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larutan garam pekat. Larutan garam 

pekat bisa diperoleh dengan bahan baku 

bittern yaitu larutan sisa penguapan 

dalam produksi garam konsumsi dan 

garam high grade.

b. Garam Konsumsi

Garam dapur merupakan media 

yang telah lama digunakan untuk 

pemberantasan gangguan akibat 

kekurangan iodium (gaki), yaitu dengan 

proses fortifikasi (penambahan) garam 

menggunakan garam iodide atau iodat 

seperti Kio3, Ki, Nai, dan lainnya. 

Pemilihan garam sebagai media iodisasi 

didasarkan data bahwa garam merupa-

kan bumbu dapur yang pasti digunakan 

di rumah tangga serta banyak diguna-

kan untuk bahan tambahan dalam 

industri pangan, sehingga diharapkan 

keberhasilan program gaki akan tinggi. 

Jenis garam konsumsi yang lain 

yang kurang popular penggunaannya di 

Indonesia adalah low sodium salt 

(garam rendah natrium) yang merupa-

kan garam dengan kandungan NaCl 

yang lebih rendah daripada garam 

konsumsi biasa. Garam ini mempunyai 

komposisi terdiri dari campuran NaCl, 

MgCl2, dan KCl dengan perbandingan 

tertentu. Penggunaan garam rendah 

natrium terutama ditujukan untuk 

penderita tekanan darah tinggi yang 

tidak diperbolehkan mengkonsumsi 

garam dapur biasa.

c. Manfaat Lainnya

Manfaat yang lain dari garam 

adalah sebagai campuran untuk 

pembuatan oralit (produk kesehatan 

yang dikonsumsi saat mengalami diare) 

dan juga untuk pembuatan cairan infus 

NaCl yang berguna untuk memasok 

nutrisi dan mineral bagi pasien yang 

dirawat di rumah sakit.

2. Produksi Garam di Indonesia

Pembuatan garam masih terkon-

sentrasi di wilayah pulau Madura dan 

pulau Jawa. Berikut ini tabel area 

produksi garam di pulau Madura dan 

pulau Jawa. 

Luas area yang dikelola PT Garam 

Persero hanya 5.116 Ha dan seluruhnya 

berada di pulau Madura hanya mampu 

memproksi 60 ton/Ha/tahun. Luas area 

penggaraman 25.542 Ha yang dikelola 

secara tradisional oleh rakyat hanya 

memproduksi 40 ton/Ha/tahun (Dini 

Purbani, data dari PT Garam Persero). 

Kualitas garam yang dikelola 

secara tradisional pada umumnya harus 

diolah kembali agar layak dijadikan 

Sumber : http://www.dkp.go.id

Sumenep

Pemekasan

Sampang

10.067 Ha

  3.075 Ha

  2.168 Ha

Pulau Madura Area Produksi Garam

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

1.159 Ha

2.168 Ha

6.904 Ha

Pulau Jawa Area Produksi Garam

NTB

Sulawesi Selatan

Sumatera, dll

1.155 Ha

2.040 Ha

1.885 Ha

Pulau Lain Area Produksi Garam
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garam konsumsi maupun garam 

industri. Pembuatan garam dilakukan 

dengan beberapa kategori berdasarkan 

perbedaan kandungan NaCl-nya 

sebagai unsur utama garam. Jenis 

garam dapat dibagi dalam beberapa 

kategori seperti: kategori baik sekali, 

baik, dan sedang. Dikatakan berkisar 

baik sekali jika mengandung kadar NaCl 

di atas 95%, kategori baik dengan kadar 

NaCl 90-95%, dan kategori sedang 

dengan kadar NaCl antara 80-90%. Di 

Indonesia, kebutuhan kadar garam di 

atas 95%  yang mencapai 1,2 juta ton 

seluruhnya masih diimpor. 

3. Impor Garam di Indonesia

Produksi garam nasional sepan-

jang tahun 2010 hanya sebesar dua 

persen dari total kebutuhan yang 

berkisar 3 juta ton. Untuk menutupi 

kebutuhan dalam negeri, pemerintah 

melakukan impor garam sebanyak 

1,905 juta ton pada Januari hingga 

bulan November 2010 (sumber Tony 

Tanduk, Direktur Industri Kimia Hulu 

Kementerian Perindustrian (Kemen-

perin), Kamis (6/1/2011) melalui 

http://m.okezone.com). 

Kemenperin mencatat, impor 

garam konsumsi mencapai 384.210 ton 

pada Januari hingga November 2010 

atau meningkat dari sepanjang tahun 

2009 yang sebesar 99.754 ton. Sistem 

penggaraman rakyat sampai saat ini 

menggunakan kristalisasi total sehingga 

produktivitas dan kualitasnya masih 

kurang. Pada umumnya garam dengan 

proses tradisional memiliki kadar NaCl 

kurang dari 90% dan banyak mengan-

dung pengotor padahal luas lahan 

penggaraman rakyat 25.542 Ha atau 

sekitar 83,31% dari luas areal 

penggaraman nasional. 

C. Proses Pembuatan Garam 

Secara Tradisional

Secara tradisional, proses pembu-

atan garam rakyat seperti di Pantai 

Patihan sangat sederhana. Pada 

rekontruksi pembuatan garam secara 

tradisional ini memakai uji coba lahan 

seluas 4x4 meter. Langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut. 

1. Mula-mula petani garam menyi-

ramkan air laut ke lahan pasir 

yang sebelumnya lahan pasir yang 

akan disiram tersebut sudah 

dibersihkan dari daun, plastik, 

atau kotoran lainnya. Ladang atau 

lahan tersebut adalah petak yang 

dibuat di hamparan pasir di tepi 

pantai. 

2. Penyiraman (atau istilah yang 

dipakai masyarakat adalah nyirat-

dalam bahasa Jawa) air laut 

dilakukan pada pagi hari hingga 

siang hari dengan beberapa sesi 

penyiraman. Penyiraman tidak 

b o l e h  d i l a k u k a n  d e n g a n  

mengguyur air laut menggunakan 

ember karena akan langsung 

merembes ke dalam karena 

ketebalan volume air yang 

diguyurnya. Dan juga tidak boleh 

dengan menggunakan gembor 

(alat untuk menyirami tanaman) 

karena akan menghasilkan 

volume air guyuran yang terlalu 

tipis bagi lahan pasir tersebut. 

Proses penyiratan dilakukan 

secara merata pada lahan pasir 

tersebut. 
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3. Setelah proses penyiraman 

selesai maka untuk ke proses 

penyiraman yang kedua harus 

menunggu sampai kering  pada 

lahan pasir tersebut. Pengeringan 

tersebut memakan waktu kurang 

lebih  dua jam dalam kondisi 

cuaca yang bagus (panas tidak 

mendung). Demikian halnya 

untuk proses penyiraman yang 

ketiga juga harus menunggu 

keringnya peyiraman yang kedua. 

4. Setelah terpanggang matahari 

sejak pagi hingga sore hari kurang 

lebih selama kurun waktu enam 

jam), gumpalan pasir tersebut 

kemudian dikumpulkan lalu 

diletakkan di dalam tumbu 

(bahasa Jawa: tempat yang 

terbuat dari anyaman bambu) dan 

diletakkan pada tempat yang 

tinggi dan di bawahnya diberi 

ember. Ember berfungsi untuk 

menampung rembesan air dari 

gumpalan pasir tersebut. 

5. Kemudian pasir yang sudah ada di 

tumbu tersebut disiram dengan air 

laut sambil diperas. Perasan 

tersebut yang ada di ember 

kemudian disiramkan lagi ke 

dalam pasir tersebut dan hasil 

perasan tersebut disiramkan 

sekali lagi ke dalam perasan 

tersebut. Air yang pekat tersebut 

istilah jawanya disebut bleng.

6. Tampungan air rembesan yang 

kedua tersebut kemudian dipa-

naskan di atas api dengan 

menggunakan permukaan tempat 

yang luas. Dalam rekonstruksi ini 

dipergunakan wajan yang besar 

untuk mendidihkan air rembesan 

tersebut. 

7. Air diuapkan dengan cara didihkan 

di atas tungku kayu sampai air 

tersebut menguap dan setelah 

beberapa lama, air tersebut akan 

mengkristal menjadi garam. 

Dari uji coba mendidihkan sampai 

dengan terbentuknya kristal garam 

terdiri dari tiga cairan air laut, cairan 

bleng penyaringan sekali dan penya-

ringan dua kali yang cairannya lebih 

pekat, masing-masing 1 liter mengha-

silkan garam sebagai berikut : 
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Cairan pekat (2 kali penyaringan)

Cairan encer (1 kali penyaringan)

Air laut

1 liter

1 liter

1 liter

320 gram

230 gram

  18 gram

34 menit

36 menit

40 menit

Uraian Volume Hasil Garam Waktu



D. Permasalahan yang Dihadapi 

Masyarakat Patihan

Dari hasil wawancara dengan 

narasumber (yaitu Bapak Jarwo 

Rubiyanto dan Bapak Adi Basuki) yang 

dulunya pernah berprofesi sebagai 

petani garam, kendala yang dihadapi 

ada dua, yakni sebagai berikut: 

1. Permasalahan dari Kondisi/ 

Cuaca

Mereka akan terhambat dalam 

proses pembuatan garam secara 

tradisional tersebut manakala 

cuaca tidak mendukung. Cuaca 

yang kurang panas atau hujan 

menyebabkan proses pengeri-

ngan bahkan peyiraman air laut 

menjadi rusak. 

2. Permasalahan tentang Harga 

Dasar

Rendahnya harga dasar yang 

dipatok pengepul tidak sepadan 

dengan tenaga dan biaya yang 

harus mereka keluarkan untuk 

proses pembuatan garam terse-

but. Terlebih lagi mereka terken-

dala pada pembelian kayu bakar 

sebagai bahan bakar utama dalam 

proses pemasakan bleng sampai 

menjadi kristal garam. 

E. Upaya dan Dukungan dari 

Pemerintah 

Untuk menghidupkan kembali 

proses pembuatan garam secara 

tradisional di kawasan Pantai Patihan, 

diperlukan upaya dan dukungan dari 

pemerintah. Upaya dan dukungan 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Penyediaan lahan di tepi pantai 

sebagai lahan yang akan diguna-

kan sebagai ladang garam. 

2. Adanya teknologi atau inovasi 

yang mendukung sehingga proses 

pengeringan air laut menjadi 

gumpalan pasir tidak terganggu 

dengan adanya perubahan cuaca 

dan tetap berjalan walaupun 

dalam suasana mendung atau 

hujan. 

3. Adanya pengawasan dan keter-

libatan dari pemerintah dalam 

menentukan harga dasar garam 

sehingga petani garam bisa tetap 

melanjutkan usaha pembuatan 

garam.

F. Simpulan dan Saran

Setelah penulis mengamati dan 

melaksanakan rekontruksi proses 

pembuatan garam secara tradisional di 

Pantai Patihan, Desa Gadingsari, 

Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pembuatan garam secara tradisio-

nal di wilayah Pantai Patihan dapat 

dijadikan salah satu solusi 

alternatif dalam upaya mening-

katkan kesejahteraan masyarakat 

kawasan Pantai Patihan, terlebih 

mengingat Desa Gadingsari di 

Kecamatan Sanden Kabupaten 

Bantul ini adalah salah satu desa 

tertinggal. Dengan dihidupkannya 

kembali pembuatan garam di 

dusun ini akan dapat menambah 

penghasilan bagi penduduk 

sekitar. 

2. Pembuatan garam secara tradisio-

nal di wilayah Pantai Patihan, Desa 
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Gadingsari, Kecamatan Sanden, 

Kabupaten Bantul dapat dijadikan 

sebagai salah satu solusi alternatif 

dalam menjawab permasalahan 

nasional mengenai kebutuhan 

garam nasional. Asumsi ini dida-

sari dengan pemikiran bahwa de-

ngan memperluas area penggara-

man di Indonesia, maka produkti-

vitasnya juga akan menjadi 

meningkat dan akan memper-

besar jumlah produksi garam di 

Indonesia. Dengan demikian 

kebutuhan impor garam industri 

dapat dikurangi sehingga akan 

berdampak pada penghematan 

devisa negara.  

Berikut ini saran-saran yang dapat 

penulis sampaikan untuk menghidu-

pkan kembali proses pembuatan garam 

secara tradisional di kawasan Pantai 

Patihan, antara lain sebagai berikut. 

1. Penyediaan lahan di tepi pantai 

sebagai lahan yang akan diguna-

kan sebagai ladang garam. 

2. Adanya teknologi atau inovasi 

yang mendukung sehingga proses 

pengeringan air laut menjadi 

gumpalan garam tidak terganggu 

dengan adanya perubahan cuaca 

dan tetap berjalan walaupun 

dalam suasana mendung atau 

hujan. 

3. Adanya pengawasan dan keterli-

batan dari pemerintah dalam 

menentukan harga dasar garam 

sehingga petani garam bisa tetap 

melanjutkan usaha bertanam 

garam.
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