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Ringkasan Eksekutif 

 

Garam merupakan padatan kristal putih yang terasa asin tersusun dari 

unsur Natrium dan Klorida, sumber utama dari garam adalah dari 

tambang garam dan air laut yang dikeringkan. Garam konsumsi adalah 

garam yang digunakan untuk konsumsi masyarakat atau dapat diolah 

menjadi garam rumah tangga dan garam diet. Garam rumah tangga 

adalah garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl minimal 

94%. Sementara itu, yang dimaksud dengan garam diet adalah garam 

konsumsi beryodium berbentuk cairan/padat dengan kadar NaCl 

maksimum 60% (adbk). Salinitas air laut pada desa Bulu Cindea adalah 

senilai 26,90 %, kandungan NaCl produk garam pada Desa Bulu Cindea 

senilai 94,11 %, untuk pembuatan garam konsumsi beryodium 

digunakan formula 1 gram KIO3 dalam 25 ml pelarut yang di fortifikasi 

kedalam garam senilai 25 gram, adapun untuk garam sehat 

menggunakan komposisi subsitusi sebesar NaCl : KCl (40% : 60%). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

b. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan 

Industri Nasional; 

c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor No. 88/M-

IND/PER/10/2014 tentang Peta Panduan (Road Map) 

Pengembangan Klaster Industri Garam; 

d. Standar Nasional Indonesia Nomor 

 

2. Gambaran Umum 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang 

garis pantai 95.181 km dan luas lautnya sekitar 5,8 juta km2 atau 

70% dari luas seluruh Indonesia. Berbagai sektor tercakup di 

dalamnya, mulai dari masyarakat pesisirnya, nelayan, pulau-

pulau kecil, perikanan, sampai sumberdaya kelautan lainnya 

termasuk salah satunya adalah garam, yang menjadi objek 

penting untuk dikaji pemerintah dalam kerangka pembangunan 

nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).  

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu 

wilayah Indonesia yang berada di provinsi Sulawesi selatan 

dengan luas potesi tambak penggaraman sebesar 886 Ha itu 

terdiri dari 503 Ha lahan normatif dan 483 Ha lahan produktif 

memberikan kontribusi sebesar 2,91% dari produksi garam 

nasional (Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

2014) yang tersebar di 2 kecamatan yaitu: Kecamatan Labakkang 

(Kelurahan Borimasunggu, Kelurahan Pundata Baji dan Desa 
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Bontomanai) dan Kecamatan Bungoro (Desa Bulu Cindea dan 

Kelurahan Bori Appaka). (DKP Kabupaten Pangkep, 2011).  

Total kebutuhan/konsumsi garam nasional, baik untuk 

konsumsi rumah tangga maupun industri, terus meningkat 

selama 6 tahun terkahir. Pada tahun 2010, total kebutuhan 

garam mencapai 3,0 juta ton, lalu meningkat rata-rata 4,3% per 

tahun menjadi 3,75 juta ton di tahun 2015. Peningkatan 

kebutuhan tersebut terutama disumbang oleh peningkatan 

kebutuhan garam industri yang signifikan, yakni naik rata-rata 

6,8% per tahun selama 2010-2015, sedangkan kebutuhan garam 

konsumsi hanya naik 0,4% per tahun.  

Garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk 

konsumsi masyarakat atau dapat diolah menjadi garam rumah 

tangga dan garam diet. Garam rumah tangga adalah garam 

konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl minimal 94%. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan garam diet adalah garam 

konsumsi beryodium berbentuk cairan/padat dengan kadar NaCl 

maksimum 60% (adbk). Sedangkan Garam industri adalah garam 

yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong yang 

digunakan pada proses produksi pada industri kimia, industri 

aneka pangan, industri farmasi, industri perminyakan, industri 

penyamakan kulit dan water treatment (Permenperin No. 88/M-

IND/PER/10/2014).  

Terbitnya Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014 

diperkuat dengan direvisinya standar Garam Konsumsi Beryodium 

SNI 01-3556-2000 menjadi SNI 3556:2016, SNI merupakan 

standar yang berlaku di Indonesia untuk melindungi konsumen 

dan masyarakat dari produk-produk yang tidak sesuai. Sebagai 

produk yang termasuk SNI wajib, produk garam harus melalui 
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proses sertifikasi dari lembaga sertifikasi produk terakreditasi dan 

lolos persyaratan BPOM untuk dapat menjual produk garam 

tersebut. Salah satu syarat lolos sertifikasi produk yakni produk 

garam dihasilkan harus sesuai dengan SNI yang berlaku terutama 

pada kandungan Natrium Klorida (NaCl). Adapun pada 

persyaratan BPOM tertuang label kemasan dari produk garam 

tersebut, kemasan dari produk sangat berpengaruh karena terkait 

dengan keamanan produk serta menjadi informasi awal terhadap 

produk yang dikemas yang memenuhi market share dari 

masyarakat. 

Berdasarkan data dari KKP (2015), penggunaan garam 

konsumsi didominasi oleh sektor Rumah Tangga. Namun 

demikian, kebutuhan garam konsumsi untuk industri pengasinan 

naik cukup tajam 13,7% per tahun selama 2010-2015, sehingga 

kontribusinya mencapai lebih dari 50% dari kebutuhan garam 

konsumsi nasional tahun 2015. Adapun penggunaan garam 

industri didominasi oleh industri CAP dan Farmasi, yang 

mencapai 73,5% dari total kebutuhan garam industri tahun 2015. 

Selain itu, kebutuhan garam untuk industri CAP dan Farmasi 

mengalami peningkatan 2,1% per tahun. 

Garam adalah produk bahan makanan yang berbentuk 

padatan dengan unsur penyusunnya Natrium dan Klorida 

kandungannya mencapai 94%, garam merupakan bumbu yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir 

semua makanan ditambahkan garam untuk mendapatkan rasa 

gurih karena tanpa adanya bahan tambahan garam maka rasanya 

akan terasa hambar. Garam dapat diperoleh dari bahan baku 

berupa air laut, batuan garam dan larutan garam ilmiah. Natrium 

sebagai penyusun garam dibutuhkan oleh tubuh sebagai 

elektrolit, bila tubuh kekurangan natrium maka tekanan osmotik 
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akan menurun dan cairan ekstraseluler masuk kedalam sel 

sehingga tekanan darah akan turun sebaliknya bila kelebihan 

natrium tekanan darah akan meningkat. 

Peningkatan tekanan darah, atau yang biasa disebut dengan 

hipertensi merupakan salah satu faktor risiko yang berperan 

terhadap terjadinya penyakit kardiovaskular (Din-Dzietham, 

2007). Hipertensi adalah gangguan pada pembuluh darah dan zat 

gizi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh 

yang membutuhkannya dikarenakan adanya kekuatan yang 

mendesak darah untuk beredar keseluruh tubuh melalui 

pembuluh darah, kekuatan ini bersumber pada kerja jantung 

secara langsung dipengaruhi oleh darah itu sendiri. Hipertensi 

sering tidak memiliki gejala yang sering disebut sebagai The Silent 

Killer, peningkatan tekanan darah berkelanjutan dalam jangka 

waktu lama dapat menimbulkan komplikasi (Marhani, 2014), 

sebanyak 70% penderita hipertensi ringan mengabaikan gejalanya 

sehingga meningkat menjadi hipertensi berat (Sugiharto, 2007). 

Penyebab dari Hipertensi ada pola makan tidak sehat dan 

tidak teratur, dimana erat hubungannya dengan frekuensi makan 

dan apa yang dimakan serta asupan garam yang berlebihan 

(Suyuno, 2001). Konsumsi makanan tinggi natrium, lemak, dan 

makanan/minuman berpemanis akan mempengaruhi tekanan 

darah (Nguyen, 2009). Peningkatan tekanan darah yang 

disebabkan natrium terjadi melalui mekanisme retensi natrium 

yang berdampak pada penurunan kemampuan pembuluh darah 

untuk melakukan vasolidasi (Drummond, 2007).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Balai Besar Industri 

Hasil Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangsn Industri, 

Kementerian Perindustrian yang bekerjasama dengan Balai 
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Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkep pada 

tahun 2019 akan melakukan penelitian serta inkubasi penelitian 

tata kelola  budidaya dan pemasaran garam kabupaten 

pangkajene dan kepulauan. 

3. Kondisi saat ini 

Dalam rangka penelitian tata kelola budidaya dan 

pemasaran garam Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan perlu 

dilakukan identifikasi kondisi saat ini terkait hal-hal yang 

menjadi kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan. Ada pun 

hasil identifikasi yang dimaksud sebagai berikut : 

a. Kekuatan (Strength) 

• Adanya budidaya dan pengelolaan Garam di Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan; 

• Komitmen Pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

meningkatkan perekonomian rakyat dari produk garam; 

• Luas lahan Normatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

seluas 503 Ha, terdapat 383 Ha merupakan lahan produktif 

yang memberikan kontribusi produksi garam nasional 

sebesar 2,91%; 

• Sebagian besar petani garam telah memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dalam mengelola tambak garam.  

b. Kelemahan (Weakness) 

• Kapasitas dan kelembagaan Gapoktan sebagai lembaga 

pendukung petani di tingkat mikro masih lemah; 

• Keterbatasan akses petani dan pedagang terhadap informasi 

standar mutu kebutuhan industri (garam konsumsi 

beryodium dan garam industri); 
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• Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk garam 

yang memenuhi standar indusri; 

• Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung  

budidaya dan pasca panen; 

• Belum adanya pemahaman tentang proses industri 

pengolahan garam (garam konsumsi beryodium dan garam 

industri); 

c. Peluang (Opportunity) 

• Terjadinya peningkatan garam pada Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan; 

• Garam yang diproduksi dijual dengan system curah (tidak 

memperhatikan kualitas); 

• Bahan baku yang banyak sehingga peluang membuka usaha 

garam industri menjadi besar yang mampu mengurangi 

biaya produksi berupa transportasi bahan baku; 

• Meningkatnya konsumsi garam dalam negeri cukup besar 

(6,8 % / tahun); 

d. Tantangan (Threat) 

• Garam yang diproduksi dijual secara curah; 

• Tuntutan pembeli (industri) terhadap konsistensi pasokan 

dan kualitas garam; 

• Pasar yang dihadapi petani bersifat monopsoni atau 

oligopoli, sehingga saat produksi garam melimpah harga 

garam akan rendah; 

• Belum ada legalitas hukum untuk memproduksi garam 

konsumsi beryodium; 

• Belum adanya integrasi antara produksi yang dihasilkan 

petani dengan kebutuhan sektor industri;   
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• Lemahnya penerapan cara budidaya garam yang baik;   

• Belum ada pengetahuan memproduksi garam konsumsi 

beryodium dan garam sehat sebagai diversifikasi produk 

garam 

• Belum ada legalitas hukum untuk produk diversifikasi 

produk garam; 

• Belum mengetahui Potensi pasar, keunggulan dan 

kelemahan kompetitor serta harga pokok produksi; 

• Belum ada pengetahuan memproduksi garam konsumsi 

beryodium dan garam sehat sebagai diversifikasi produk 

garam; 

• Belum ada legalitas hukum untuk produk diversifikasi 

produk garam; 

• Belum mengetahui Potensi pasar, keunggulan dan 

kelemahan kompetitor serta harga pokok produksi 

Berdasarkan data indetifikasi tersebut di atas maka 

disusun tujuan, sasaran, masalah yang harus ditangani dan 

strategi sebagai bentuk penelitian Tata Kelola Budidaya Dan 

Pemasaran Garam Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan mo 

sebagai berikut: 

B. Tujuan 

Tujuan dilaksanannya penelitian tata kelola budidaya dan 

pemasaran garam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini adalah 

untuk:  

1. Memperoleh data kandungan NaCl dalam garam yang berada 

di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Desa Bulu Cindea. 

2. Mengkaji penurunan kandungan Natrium dalam garam dengan 

metode subsitusi natrium dengan kalium. 
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3. Mengusulkan rancangan Sertifikasi dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) untuk garam kandungan rendah natrium agar 

dapat menigkatkan kepercayaan pasar garam. 

4. Mendesain cetak kemasan produk garam rendah kandungan 

natrium untuk menigkatkan market share garam di Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. 

 

C. Sasaran 

Adapun sasaran dilaksanannya penelitian tata kelola budidaya 

dan pemasaran garam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini 

adalah untuk : 

• Meningkatnya kemampuan SDM dalam budidaya, manajemen 

dan teknis pengolahan garam; 

• Berkembangnya komersialisasi produk garam dengan legalitas 

hukum yang dimilki 

• Berkembangnya diversifikasi produk garam ; 

• Memilki produk yang dibanggakan Kabupaten Pangkajene Dan 

Kepulauan sebagai produk unggulan daerah; 

• Berkembangnya industri garam yang berorientasi  pasar regional 

dan nasional. 

D. Metodologi  

Guna mencapai tujuan diatas, serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan dalam proses kajian ini meliputi:  Desk study dan 

kajian data sekunder;  

• Pertemuan dengan stakeholders terkait guna mendapatkan 

informasi terkini;  

• Kunjungan lapangan dan wawancara mendalam kepada para 

pelaku;  
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• Diskusi terbatas (FGD) dengan melibatkan perwakilan pelaku 

dan stakeholder terkait, untuk melakukan review terhadap 

temuan awal studi serta menggali masukan bagi perumusan 

strategi dan area-area intervensi potensial;  

• Presentasi dan diskusi hasil studi dan kajian dengan para 

pemangku  kepentingan guna menyetujui aktivitas bersama bagi 

pelaksanaan strategi pengembangan produksi garam dan 

turunannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

• Penelitian bahan baku air laut, bahan baku garam, garam 

konsumsi beryodium, garam sehat; 

• Konsultansi legalitas badan usaha, sertifikasi produk dan ijin 

edar; 

• Pelatihan dan pendampingan pengembangan sarana dan 

prasarana serta teknologi pada tingkat budidaya hingga pasca 

panen untuk memenuhi standar syarat mutu SNI ( garam 

konsumsi beryodium), desain kemasan sehingga dapat bersaing 

di pasaran, dan pengembangkan pasar lokal, domestik dan 

regional; 

• Difungsikannya badan usaha daerah yang mengelola 

pengembangan inovasi pengolahan garam dan prosuk 

turunanannya; 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komoditi Garam 

1. Profil Garam 

Garam adalah produk bahan makanan yang berbentuk 

padatan dengan unsur penyusunnya Natrium dan Klorida 

kandungannya mencapai 94%, garam merupakan bumbu yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir 

semua makanan ditambahkan garam untuk mendapatkan rasa 

gurih karena tanpa adanya bahan tambahan garam maka 

rasanya akan terasa hambar. Natrium klorida (NaCl) merupakan 

garam yang paling banyak ditemukan di dunia. NaCl murni 

berbentuk kristal kubik berwarna putih Umumnya NaCl 

mengandung pengotor berupa magnesium klorida, magnesium 

sulfat, kalsium klorida, kalsium sulfat, dan air.Pengotor-pengotor 

ini dapat berada di permukaan kristal maupun terjebak di dalam 

kisi kristal. Pengotor di permukaan kristal umumnyadireduksi 

dengan proses pencucian, sedangkan pengotor di dalam kristal 

umumnyadireduksi dengan cara rekristalisasi, yaitu dengan 

melarutkan kristal kemudian mengkristalkannya kembali 

(Setyopratomo dkk., 2003) 

Pembuatan garam dapat 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 >95%, baik 

kadar NaCl 90–95%, dan sedang kadar NaCl antara 80–90% 

tetapi yang diutamakan adalah yang kandungan garamnya di 

atas 95%. Sistem penggaraman rakyat sampai saat ini 

menggunakan kristalisasi total sehingga produktifitas dan 
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kualitasnya masih kurang atau pada umumnya kadar NaClnya 

kurang dari 90% dan banyak mengandung pengotor padahal 

luas lahan penggaraman rakyat 25.542 Ha atau sekitar 83,31% 

dari luas areal penggaraman nasional.  

2. Tahapan Proses Pembuatan Garam (Angela Martina, 2014) 

a. Pengeringan Lahan 

• Pengeringan lahan pemenihan dilaksanakan pada awal 

bulan April; 

• Pengeringan lahan kristalisasi. 

b. Pengolahan Air Peminian/Waduk 

• Pemasukan air laut ke Peminian; 

• Pemasukan air laut ke lahan kristalisasi; 

• Pengaturan air di Peminian; 

• Pengeluaran Brine ke meja kristal dan setelah habis 

dikeringkan selama seminggu; 

• Pengeluaran Brine ke meja kristal dan setelah habis 

dikeringkan, untuk pengeluaran Brine selanjutnya dari 

peminian tertua melalui Brine Tank. 

• Pengembalian air tua ke waduk. Apabila air peminihan 

cukup untuk memenuhi meja kristal, selebihnya dipompa 

kembali ke waduk. 

c. Pengolahan Air dan Tanah 

• Pekerjaan Kesap Guluk (K/G) dan Pengeringan : 

- Pertama K/G dilakukan setelah air meja 4–6°Be. 

- Kedua K/G dilakukan setelah air meja 18–22°Be dan 

meja di atasnya dilakukan K/G dengan perlakuan sama. 

• Lepas air tua dilakukan pada siang hari dengan 

konsentrasi air garam 24–25°Be dan ketebalan air 3–5 cm. 

d. Proses Kristalisasi 

• Pemeliharaan meja begaram 

• Aflak (perataan permukaan dasar garam) 
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e. Proses Pungutan 

• Umur kristal garam 10 hari secara rutin 

• Pengaisan garam dilakukan hati-hati dengan ketebalan air 

meja cukup atau 3–5 cm. 

• Angkutan garam dari meja ke timbunan membentuk profil 

(ditiriskan), kemudian diangkut ke gudang atau siap 

untuk proses pencucian. 

f. Proses Pencucian 

• Pencucian bertujuan untuk meningkatkan kandungan 

NaCl dan mengurangi unsur Mg, Ca, SO4 dan kotoran 

lainnya. 

• Air pencuci garam semakin bersih dari kotoran akan 

menghasilkan garam cucian lebih baik atau bersih. 

Persyaratan air pencuci : 

- Air garam (Brine) dengan kepekatan 20–24°Be 

- Kandungan Mg ≤ 10 g/liter 

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Garam 

 

3. Faktor-faktor Teknis yang Mempengaruhi Produksi Garam  
a. Air Laut 

Mutu air laut (terutama dari segi kadar garamnya (termasuk 

kontaminasi dengan air sungai), sangat mempengaruhi waktu 

yang diperlukan untuk pemekatan (penguapan). 
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b. Keadaan Cuaca 

• Panjang kemarau berpengaruh langsung kepada 

“kesempatan” yang diberikan kepada kita untuk membuat 

garam dengan pertolongan sinar matahari; 

• Curah hujan (intensitas) dan pola hujan distribusinya 

dalam setahun rata-rata merupakan indikator yang 

berkaitan erat dengan panjang kemarau yang kesemuanya 

mempengaruhi daya penguapan air laut; 

• Kecepatan angin, kelembaban udara dan suhu udara 

sangat mempengaruhi kecepatan penguapan air, dimana 

makin besar penguapan maka makin besar jumlah kristal 

garam yang mengendap. 

c. Tanah 

• Sifat porositas tanah mempengaruhi kecepatan 

perembesan (kebocoran) air laut kedalam tanah yang di 

peminihan ataupun di meja; 

• Bila kecepatan perembesan ini lebih besar daripada 

kecepatan penguapannya, apalagi bila terjadi hujan selama 

pembuatan garam, maka tidak akan dihasilkan garam; 

• Jenis tanah mempengaruhi pula warna dan 

ketidakmurnian (impurity) yang terbawa oleh garam yang 

dihasilkan; 

d. Pengaruh air 

• Pengaturan aliran dan tebal air dari peminihan satu ke 

berikutnya dalam kaitannya dengan faktor-faktor arah 

kecepatan angin dan kelembaban udara merupakan 

gabungan penguapan air (koefisien pemindahan massa); 

• Kadar/kepekatan air tua yang masuk ke meja kristalisasi 

akan mempengaruhi mutu hasil; 

• Pada kristalisasi garam konsentrasi air garam harus antara 

25–29°Be. Bila konsentrasi air tua belum mencapai 25°Be 
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maka gips (Kalsium Sulfat) akan banyak mengendap, bila 

konsentrasi air tua lebih dari 29°Be Magnesium akan 

banyak mengendap. 

e. Cara pungutan garam 

Segi ini meliputi jadwal pungutan, umur kristalisasi garam 

dan jadwal pengerjaan tanah meja (pengerasan dan 

pengeringan). 

Demikian pula kemungkinan dibuatkan alas meja dari kristal 

garam yang dikeraskan, makin keras alas meja makin baik. 

Pungutan garam ada 2 sistem : 

• Sistem Portugis 

Pungutan garam di atas lantai garam, yang terbuat dari 

kristal garam yang dibuat sebelumnya selama 30 hari, 

berikut tiap 10 hari dipungut. 

• Sistem Maduris 

Pungutan garam yang dilakukan di atas lantai tanah, 

selama antara 10–15 hari garam diambil di atas dasar 

tanah. 

f. Air Bittern 

Air Bittern adalah air sisa kristalisasi yang sudah banyak 

mengandung garam-garam magnesium (pahit). Air ini 

sebaiknya dibuang untuk mengurangi kadar Mg dalam hasil 

garam, meskipun masih dapat menghasilkan kristal NaCl. 

Sebaiknya kristalisasi garam dimeja terjadi antara 25–29°Be, 

sisa bittern ≥ 29°Be dibuang. 
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4. Syarat Mutu Garam 

Di Indonesia, garam dikualifikasikan menjadi garam K1, 

K2, dan K3. 

a. Garam K1 merupakan garam hasil proses kristalisasi pada 

larutan 26 – 29,5oBe. Garam K1 memiliki kadar NaCl 

minimum 97,1%. 

b. Garam K2 merupakan garam dengan kualitas lebih rendah 

daripada K1. Garam ini merupakan sisa kristalisasi pada 

konsentrasi larutan 29,5 – 35oBe dan memiliki kadar NaCl 

minimum 94,7%. Secara fisik, garam K2 berwarna 

kecoklatan. 

c. Garam K3 merupakan garam kualitas terendah. Garam ini 

merupakan sisa kristalisasi pada konsentrasi larutan di atas 

35oBe dan memiliki kadar NaCl kurang dari 94,7%. Secara 

fisik, garam K3 berwarna coklat dan masih bercampur 

lumpur 

Garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk 

konsumsi masyarakat atau dapat diolah menjadi garam rumah 

tangga dan garam diet. Garam rumah tangga adalah garam 

konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl minimal 94%. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan garam diet adalah garam 

konsumsi beryodium berbentuk cairan/padat dengan kadar NaCl 

maksimum 60% (adbk). Sedangkan Garam industri adalah 

garam yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong 

yang digunakan pada proses produksi pada industri kimia, 

industri aneka pangan, industri farmasi, industri perminyakan, 

industri penyamakan kulit dan water treatment (Permenperin No. 

88/M-IND/PER/10/2014).  
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Tabel 1. Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium (SNI 355:2016) 

No Parameter Uji Satuan Persyaratan 

1 Kadaar Air Fraksi 

massa % 

Maks 7 

2 Kadar Natrium Klorida 

(NaCl), adbk 

Fraksi 
massa % 

Min. 94 

3 Bagian tidak larut dalam 

air, adbk 

Fraksi 

massa % 

Maks. 0,5 

4 Kadar Iodium sebagai KIO3 Mg/kg Min. 30 

5 Cemaran Logam   

5.1 Kadmium (Cd) Mg/kg Maks. 0,5 

5.2 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 10,0 

5.3 Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,1 

5.4 Arsen (As) Mg/kg Maks. 0,1 

 

Terbitnya Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014 

diperkuat dengan direvisinya standar Garam Konsumsi 

Beryodium SNI 01-3556-2016 menjadi SNI 3556:2016, SNI 

merupakan standar yang berlaku di Indonesia untuk melindungi 

konsumen dan masyarakat dari produk-produk yang tidak 

sesuai. Sebagai produk yang termasuk SNI wajib, produk garam 

harus melalui proses sertifikasi dari lembaga sertifikasi produk 

terakreditasi dan lolos persyaratan BPOM untuk dapat menjual 

produk garam tersebut. Salah satu syarat lolos sertifikasi produk 

yakni produk garam dihasilkan harus sesuai dengan SNI yang 

berlaku terutama pada kandungan Natrium Klorida (NaCl). 

Adapun pada persyaratan BPOM tertuang label kemasan dari 

produk garam tersebut, kemasan dari produk sangat 

berpengaruh karena terkait dengan keamanan produk serta 

menjadi informasi awal terhadap produk yang dikemas yang 

memenuhi market share dari masyarakat. 
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5. Dampak Garam Bagi Kesehatan 

NaCl dapat diklasifikasikan berdasarkan manfaat 

utamanya, yaitu garam proanalisis, garam konsumsi, dan garam 

industri. Garam proanalisis merupakan garam dengan 

kemurnian tinggi (>99%) yang digunakan sebagai reagen dalam 

analisis di laboratorium dan industri farmasi. Garam konsumsi 

umumnya digunakan untuk konsumsi rumah tangga (garam 

dapur) sebagai bahan peningkat rasa makanan. Untuk konsumsi 

rumah tangga, garam ditambahkan zat aditif berupa Kalium 

Iodida (KI) dan Kalium Iodat (KIO3). Kelebihan asupan garam 

berdampak negatif salah satunya Peningkatan tekanan darah, 

atau yang biasa disebut dengan hipertensi merupakan salah 

satu faktor risiko yang berperan terhadap terjadinya penyakit 

kardiovaskular (Din-Dzietham, 2007). Hipertensi adalah 

gangguan pada pembuluh darah dan zat gizi yang dibawa oleh 

darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang 

membutuhkannya dikarenakan adanya kekuatan yang 

mendesak darah untuk beredar keseluruh tubuh melalui 

pembuluh darah, kekuatan ini bersumber pada kerja jantung 

secara langsung dipengaruhi oleh darah itu sendiri. Hipertensi 

sering tidak memiliki gejala yang sering disebut sebagai The 

Silent Killer, peningkatan tekanan darah berkelanjutan dalam 

jangka waktu lama dapat menimbulkan komplikasi (Marhani, 

2014), sebanyak 70% penderita hipertensi ringan mengabaikan 

gejalanya sehingga meningkat menjadi hipertensi berat 

(Sugiharto, 2007). 

Selain digunakan untuk meningkatkan rasa makanan, 

garam digunakan pula sebagai pengawet, penguat warna, bahan 

pembentuk tekstur, dan sebagai bahan pengontrol fermentasi. 

Garam juga dimanfaatkan oleh sektor industri, umumnya 

digunakan dalam industri perminyakan, metalurgi, tekstil, 
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penyamakan kulit, pengolahan air,industri pembuatan 

pembuatan natrium sulfat (Na2SO4), natrium karbonat 

(Na2CO3), natrium bikarbonat (NaHCO3), dan industri klor 

alkali, yaitu industri yang menghasilkan klorin dan natrium 

hidroksida. 

B. Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepualauan 

1. Geografis, Administrasi, Dan Kondisi Fisik 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan luas 

Wilayah 1.112,29 km2 atau 111.229 Ha dan mempunyai 

ketinggian tempat rata – rata 8 meter diatas permukaan Laut. 

Secara Geografis Kabupaten Pangkajene dan kepulauan terletak 

diantara 40 40’ LS Sampai 8000’ LS dan diantara 1100 BT 

sampai dengan 119048’67’’BT . 

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten 

Kepulauan Pangkajene Kepulauan adalah: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru; 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan 

Kabupaten Maros; 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 13 

Kecamatan. Kecamatan Terjauh dari Ibu kota Kabupaten adalah 

Kecamatan Liukang Tangaya yaitu sejauh 291,29 KmKabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah yang mempunyai 

Iklim Tropis Basa ( Type B ) dengan musim kemarau. Curah 

Hujan disuatu Wilaya ( Tempat ) dipengaruhi oleh keadaan iklim 

geografi dan perputaran/pertemuan arus udara . oleh karena itu 

jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun 
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pengamat. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan perbulan 

sekitar 201,33 mm. 

Dalam RT/RW dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan terdapat beberapa sungai Besar yang 

melitansi kabuapten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Sungai 

Tabo-tabo, Sungai Segeri, Sungai Leang Londrong,  Sungai Binti 

Mala, Sungai Kali Bone. 

2. Kondisi Demografis 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan pusat 

pemerintahan di Kecamatan Pangkajene merupakan wilayah 

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 

872 jiwa/Km2. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 

9.359 KK, dengan jumlah penduduk keseluruhan 41.350 jiwa. 

Luas wilayah Kecamatan Pangkajene tercatat 47,39 km2 yang 

meliputi 9 kelurahan. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan khususnya tiga tahun terakhir 

(tahun 2009 - 2011) cenderung mengalami penurunan rata-rata 

3,5 % pertahun.  

Proyeksi penduduk untuk 5 Tahun kedepan diprediksikan 

mencapai 230 ribu jiwa, adapun metode proyeksi yang 

digunakan adalah metode matematik dengan rumus geometri 

dengan berasumsi bahwa sampai pada tahun 2016 laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,26% berdasarkan trend laju 

pertumbuhan periode lalu, sedangkan asumsi untuk jumlah 

Kepala Keluarga berdasarkan hasil rata-rata periode sebelumnya 

3 – 4 jiwa per Kepala Keluarga.  
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Gambar 2. Peta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai 

pada Tahun 2012 wilayah administratifnya mencakup 13 

kecamatan, yakni Kecamatan Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, 

Liukang Tupabbiring, Liukang Tupanbbiring Utara, Pangkajene, 

Minasatene, Balocci, Tondong Tallasa, Bongoro, Labakkang, Ma’rang 

, Segeri, dan Mandalle dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 

103. Faktor transportasi sangat menentukan pengembangan 

kawasan sebab interaksi antara modal darat dan laut akan 

meningkatkan tingkat aksesibilitasnya. Luas wilayah dan jumlah 

desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
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BAB III 

TATA KELOLA DAN BUDIDAYA GARAM 

 

A. Rencana Aksi Kajian Tata Kelola dan Budidaya Garam 

Rencana aksi dalam rangka kajian tata kelola dan  budidaya produk 

garam adalah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pendampingan Teknis 

Kegiatan yang dilakukan pada aspek ini antara lain: 

a. Kesiapan teknologi yang diberikan kepada Bumdes; 

b. Kesiapan ruang produksi untuk garam konsumsi beryodium; 

c.  Kesiapan proses pengolahan produksi garam konsumsi dan 

garam sehat; 

2. Kegiatan Pendampingan Desain, Uji Coba Alat dan Pengujian 

Output, Kegiatan pada aspek ini akan dilakukan antara lain: 

a. Desain tata letak ruang produksi; 

b. Desain kemasan produk; 

c. Pengujian bahan baku air dan bahan baku garam; 

d. Pengujian produk jadi; 

3. Kegiatan Pendampingan Pemasaran dan Promosi 

Kegiatan pada aspek ini akan dilakukan antara lain: 

a. Membantu pemilihan dan penetapan aspek segmentasi pasar 

yang tepat; 

b. Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan produk dari 

kompetitor yang sudah ada di pasaran; 

c. Membantu pemilihan strategi penetapan harga jual, promosi 

dan pemasaran; 

4. Kegiatan Pendampingan Legalitas Hukum  

a. Pendaftaran Merek Dagang; 

b. Pendaftaran Legalitas Badan Usaha; 

c. Penerbitan Sertifikasi SPPT SNI; 

d. Kegiatan Peningkatan Kompetensi IKM (Bumdes); 



Penelitian tata kelola budidaya dan pemasaran garam kabupaten pangkajene dan kepulauan 
Tahun anggaran 2019 

 

22 

   
 

 

    

5. Kegiatan pada aspek ini dilakukan dengan membantu tenant 

memahami : 

a. Good Manufacturing Practices (Cara Produksi Pangan yang 

Baik); 

b. Implementasi ISO 9001:2015; 

 

B. Pendampingan Tata Kelola dan Budidaya Produk Garam 

1. Kajian bahan baku air laut, bahan baku garam, garam konsumsi 

beryodium, garam sehat; 

a. Kandungan Bahan Baku Air Laut 

Kajian data sekunder dilakukan dengan mengambil beberapa 

data dari hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan 

kemudian dikembangkan dengan melakukan pengujian terkait 

data bahan baku air garam sebagai sumber utama dari proses 

produksi garam, data hasil pengujian kemudian dijadikan 

sebagai dasar untuk mengelola tambak garam sehingga 

menghasilkan produk garam yang berkualitas. Kandungan 

Salinitas merupakan prasyarat yang dapat mengidentifikasi 

produk garam yang akan dihasilkan, kandungan salinitas 

rendah akan menghasilkan kandungan Natrium Klorida (NaCl) 

dalam garam ikut menjadi rendah, sebaliknya jika salinitasnya 

tinggi membuat kandungan NaCl dalam garam ikut tinggi 

karena hubungan antara salinitas dengan khlorinitas pada air 

laut di tuangkan dalam rumus Knudsen (Widi Astuti, 2007) 

sebagai berikut : 

Salinitas (0/00) = 1,80655 x khlorinitas (0/00) 

Rumus ini berlaku untuk salinitas antara 2,69% hingga 

40,18%. Kandungan salinitas dalam air garam berada pada 

konsentrasi 29,60 % (Gambar 6) dengan menggunakan metode 

APHA 2520 B 21 Edisi 2005, kandungan bahan baku air ini 
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tersebar pada Desa Bulu Cindea. Kandungan Salinitas ini 

dapat menghasilkan kandungan klorida sebesar 14,73%. 

 

b. Kandungan NaCl sebagai Bahan Baku Garam Konsumsi 

Beryodium dan Garam Sehat 

Kandungan NaCl dalam garam merupakan dasar acuan untuk 

mengelompokkan garam tersebut berada pada kualitas berapa 

karena komponen utama dalam garam adalah NaCl. selain 

pengelompokan tersebut terdapat juga persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh SNI agar menjadi acuan produsen dalam 

memproduksi bahan menjadi barang siap jual yang 

berkualitas.  

Kadar NaCl yang dipersyaratkan oleh SNI garam konsumsi 

beryodium adalah minimal 94 % , kandungan bahan  baku 

garam yang terdapat pada Desa Bulu Cindea memenuhi 

persyaratan (Gambar 8 ) sehingga dalam memproduksi garam 

konsumsi beryodium tidak memerlukan perlakuan khusus, 

faktor  yang mempengaruhi kandungan NaCl tinggi karena 

salinitas dari bahan baku air yang relatif besar. 

 

c. Kandungan KIO3 pada Garam Konsumsi Beryodium 

Garam konsumsi beryodium merupakan garam yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya 

penyakit gondok, kandungan iodium dalam garam konsumsi 

beryodium didapatkan dengan menambahkan iodium dengan 

konsentrasi 30-80 ppm, iodium yang ditambahkan berupa 

Kalium Iodat yang di larutkan kedalam air kemudian di 

fortifikasi kedalam sejumlah garam yang mengandung NaCl 94 

%.  

Kandungan Iodium dalam garam konsumsi beryodium di 

analisa dengan menggunakan metoda titrasi yakni dengan 
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menitar cuplikan contoh garam yang dilarutkan ke dalam air 

kemudian ditambahkan indikator amilum yang akhirnya 

dititar menggunakan Natrium Tio Sulfat (Na2S2O3), iodium 

dihitung sebagai KIO3 dengan basis ADBK sehingga kadar air 

terlebih dahulu dihitung. 

1) Komposisi garam konsumsi beryodium untuk 

menghasilkan kandungan iodium 10 ppm adalah : 

- Garam : 20 kg  

- KIO3 : 250 mg 

- Air Pelarut : 20 ml 

- Pengujian  : 

 

a) Kadar Air 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot botol timbang kosong, W gram 38,1918 36,4043 

Bobot botol timbang + contoh sebelum 

pengeringan, W0 

gram 43,2079 41,4109 

Bobot Contoh, W1 gram 5,0161 5,0066 

Bobot botol timbang + contoh setelah 

pengeringan, W2 

gram 42,7919 40,9958 

Kadar Air =
W0−W2

W1
 x 100% % 8,29 8,29 

Rata-rata % 8,29 
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b) Kadar Iodium dihitung sebagai Kalium Iodat (Adbk) 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot Cuplikan, W g 25,0021 25,0509 

Konsentrasi Penitar (Na2S2O3), N g/ml 0,0046 

Volume Na2S2O3 pada penitaran Contoh, 

V 

ml 076 0,76 

Kadar Air % 8,29 

Kadar KIO3 =
V x 35,67 x N x1000

W
  mg/kg 4,9877 4,9780 

Rata-rata mg/kg 4,9829 

Kadar KIO3 (ADBK) = 
 100 x ppm KOI3

100−Kadar Air
 mg/kg 5,4333 

 

2) Komposisi garam konsumsi beryodium untuk 

menghasilkan kandungan iodium 30 ppm adalah : 

- Garam : 20 kg  

- KIO3 : 500 mg 

- Air Pelarut : 20 ml 

- Pengujian  : 

 

a) Kadar Air 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot botol timbang kosong, W gram 32,7890 36,3936 

Bobot botol timbang + contoh sebelum 

pengeringan, W0 

gram 37,7964 41,4299 

Bobot Contoh, W1 gram 5,0074 5,0360 

Bobot botol timbang + contoh setelah 

pengeringan, W2 

gram 37,4229 41,0522 

Kadar Air =
W0−W2

W1
 x 100% % 7,46 7,50 

Rata-rata % 7,48 
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b) Kadar Iodium dihitung sebagai Kalium Iodat (Adbk) 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot Cuplikan, W g 25,2086 36,3936 

Konsentrasi Penitar (Na2S2O3), N g/ml 0,0046 

Volume Na2S2O3 pada penitaran Contoh, 

V 

ml 0,92 0,89 

Kadar Air % 7,48 

Kadar KIO3 =
V x 35,67 x N x1000

W
  mg/kg 5,9883 5,8384 

Rata-rata mg/kg 5,9134 

Kadar KIO3 (ADBK) = 
 100 x ppm KOI3

100−Kadar Air
 mg/kg 6,3915 

 

3) Komposisi garam konsumsi beryodium untuk 

menghasilkan kandungan iodium 50 ppm adalah : 

- Garam : 20 kg  

- KIO3 : 1 gram 

- Air Pelarut : 20 ml 

- Pengujian  : 

 

a) Kadar Air 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot botol timbang kosong, W gram 34,2930 31,8922 

Bobot botol timbang + contoh sebelum 

pengeringan, W0 

gram 39,3706 36,8966 

Bobot Contoh, W1 gram 5,0776 5,0044 

Bobot botol timbang + contoh setelah 

pengeringan, W2 

gram 38,9573 36,4896 

Kadar Air =
W0−W2

W1
 x 100% % 8,14 36,4882 

Rata-rata % 8,15 
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b) Kadar Iodium dihitung sebagai Kalium Iodat (Adbk) 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot Cuplikan, W g 25,0300 25,0594 

Konsentrasi Penitar (Na2S2O3), N g/ml 0,0046 

Volume Na2S2O3 pada penitaran Contoh, 

V 

ml 7,40 7,40 

Kadar Air % 8,15 

Kadar KIO3 =
V x 35,67 x N x1000

W
  mg/kg 48,5101 48,4531 

Rata-rata mg/kg 48,4816 

Kadar KIO3 (ADBK) = 
 100 x ppm KOI3

100−Kadar Air
 mg/kg 52,7835 

 

Dari data diatas didapatkan komposisi yang memenuhi syarat 

mutu garam konsumsi beryodium yakni komposisi 

kandungan iodium 50 ppm dengan mendapatkan hasil senilai 

52,7835 ppm (gambar 11). 

 

d. Kandungan NaCl dalam pembuatan garam sehat 

Garam sehat adalah garam yang diproses sehingga kandungan 

Natrium dalam garam maksimal 60 %, garam ini dibuat 

dengan melakukan metode subsitusi garam natrium dengan 

garam kalium yaitu mencampurkan garam NaCl dengan garan 

KCl dengan perbandingan komposisi, gabungan senilai NaCl  

dan KCl  kemudian digerus secara bersama-sama sampai 

homogen. 
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1) Komposisi subsitusi NaCl dan KCl (40 % : 60 %) 

 

a) Kadar Air 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot botol timbang kosong, W gram 36,1832 26,7472 

Bobot botol timbang + contoh sebelum 

pengeringan, W0 

gram 41,1888 31,7549 

Bobot Contoh, W1 gram 5,0056 5,0077 

Bobot botol timbang + contoh setelah 

pengeringan, W2 

gram 41,0261 31,5926 

Kadar Air =
W0−W2

W1
 x 100% % 3,25 3,24 

Rata-rata % 3,24 

 

b) Kadar NaCl (Adbk) 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot Cuplokan, W mg 1002,5 1003,9 

Konsentrasi Penitar (AgNO3), N mgrek/ml 0,0982 

Volume AgNO3 pada penitaran Contoh, V ml 2,00 2,00 

Faktor Pengenceran, fp ml 50 50 

Kadar Air % 3,24 

Kadar NaCl (Adbk) =
V x N x fp x 58,5 x 100

W
 x 

100

100−Kadar Air
 

% 59,22 59,14 

Rata-rata % 59,18 
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2) Komposisi subsitusi NaCl dan KCl (50 % : 50 %) 

 

a) Kadar Air 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot botol timbang kosong, W gram 38,1458 37,7988 

Bobot botol timbang + contoh sebelum 

pengeringan, W0 

gram 43,1615 42,7999 

Bobot Contoh, W1 gram 5,0157 5,0011 

Bobot botol timbang + contoh setelah 

pengeringan, W2 

gram 43,0327 42,6700 

Kadar Air =
W0−W2

W1
 x 100% %2,57 2,57 2,60 

Rata-rata % 2,58 

 

b) Kadar NaCl (Adbk) 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot Cuplokan, W mg 1004,2 1005,6 

Konsentrasi Penitar (AgNO3), N mgrek/ml 0,0982 

Volume AgNO3 pada penitaran Contoh, V ml 1,90 1,90 

Faktor Pengenceran, fp ml 50 50 

Kadar Air % 2,58 

Kadar NaCl (Adbk) =
V x N x fp x 58,5 x 100

W
 x 

100

100−Kadar Air
 

% 55,79 55,71 

Rata-rata % 55,75 
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3) Komposisi subsitusi NaCl dan KCl (60 % : 40 %) 

 

a) Kadar Air 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot botol timbang kosong, W gram 36,9953 36,0753 

Bobot botol timbang + contoh sebelum 

pengeringan, W0 

gram 41,9961 41,0835 

Bobot Contoh, W1 gram 5,0008 5,0082 

Bobot botol timbang + contoh setelah 

pengeringan, W2 

gram 41,8890 40,9783 

Kadar Air =
W0−W2

W1
 x 100% % 2,14 2,10 

Rata-rata % 2,12 

 

b) Kadar NaCl (Adbk) 

Uraian Satuan Simplo Duplo 

Bobot Cuplokan, W mg 1003,8 1004,3 

Konsentrasi Penitar (AgNO3), N mgrek/ml 0,0982 

Volume AgNO3 pada penitaran Contoh, V ml 2,20 2,10 

Faktor Pengenceran, fp ml 50 50 

Kadar Air % 2,12 

Kadar NaCl (Adbk) =
V x N x fp x 58,5 x 100

W
 x 

100

100−Kadar Air
 

% 64,32 61,36 

Rata-rata % 62,84 

 

Dari data diatas didaptkan kandungan NaCl yang beragam, 

perbandingan NaCl 40 % dan KCl 60 %  mendapatkan nilai 

59,18 % (gambar 14)  yang memenuhi syarat mutu dari Garam 

rendah Natrium berdasarkan Permenperin No. 88/M-

IND/PER/10/2014. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Diperoleh data salinitas dalam air laut yang berada di 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Desa Bulu Cindea 

sebesar 26,90 % sehingga komposisi klorida dalam bahan 

tersebut senilai 14,73 % merupakan konsentrasi yang relatif 

besar sebagai bahan baku produk garam . 

2. Garam sehat di buat dengan menggunakan subsitusi NaCl 40 

% dan KCl 60 % yang menghasilkan kandungan NaCl sebesar 

59,18 % . 

3. Terbitnya SPPT SNI dengan Merek Bulcin Amanah Mandiri 

yang diterbitkan oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. 

4. Desan cetak kemasan yang informastif sehingga konsumen 

dapat dengan mudah memahami komposisi yang ada dalam 

kemasan 

 

B. Rekomendasi 

1. Salah satu output dari kegiatan Tatakelola Budidaya dan 

Pemasaran Garam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

tahun 2019 yaitu dihasilkannya garam sehat belum tuntas 

pelaksanaannya, sehingga output ini baru dapat direalisasikan 

baru pada tahap Prototipe, sehingga diharapkan pihak 

Balitbangda dapat memprogramkan kegiatan ini untuk 

dilanjutkan pada tahun 2020 

2. Pihak Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

diharapkan kiranya dapat menerbitkan Peraturan Bupati yang 

berkaitan dengan pemasaran Garam Beryodiun SNI menjadi 

proritas pajangan pada outlet pasar swalayan misalnya 

Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan lain-lain 



Penelitian tata kelola budidaya dan pemasaran garam kabupaten pangkajene dan kepulauan 
Tahun anggaran 2019 

 

32 

   
 

 

    

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas garam sebagai bahan 

baku Garam Beryodiun SNI, maka diharapkan Pemerintah 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kiranya berkenaan 

membentuk Tim Pengendalian Limbah Terpadu untuk 

melakukan pengawasan berjenjang secara priodik pada 

pengolahan limbah, misalnya pada industri semen Tonasa 

yang bersentuhan langsung kegiatan budidaya garam. 

4. Untuk mengantisipasi terjadinya over produksi dan upaya 

menstabilkan harga pasar garam, maka diharapkan pihak 

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kiranya 

dapat membentuk Perusahaan Daerah Khusus Garam. 
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LAMPIRAN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rapat Tim Pengendali Mutu 
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Gambar 4. Kunjungan Ke Desa Bulu Cindea 

 

 
Gambar 5. Lokasi Tambak Garam Desa Bulu Cindea 
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Gambar 6. Pengambilan Sampel Bahan Baku Air Laut di Desa Bulu 

Cindea 

 

 
Gambar 7. Hasil Uji Bahan Baku Air Laut 
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Gambar 8. Pengambilan Sampel Bahan Baku Garam di Desa Bulu 

Cindea 
 

 
Gambar 9. Hasil Uji Bahan Baku Garam 
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  Gambar 10. Hasil Uji Garam Konsumsi Beryodium 1 kali iodisasi 

 

 



Kajian Pola Pengembangan IKM/Cokelat Kakao di Kabupaten Boalemo 
Penelitian tata kelola budidaya dan pemasaran garam kabupaten pangkajene dan kepulauan 

Tahun anggaran 2019 
 

38 

   
 

 

    
  

 
Gambar 11. Hasil Uji Garam Konsumsi Beryodium 2 Kali Iodisasi 
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Gambar 12. Hasil Uji Garam Konsumsi Beryodium 3 Kali Iodisasi 
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Gambar 13. Hasil Uji Garam Rendah Natrium Perbandingan 60:50 
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Gambar 14. Hasil Uji Garam Rendah Natrium, Kontrol 
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Gambar 15. Hasil Uji Garam Rendah Natrium Perbandingan 40:60 
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Gambar 16. Hasil Uji Garam Rendah Natrium Perbandingan 50:50 
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Gambar 17. Focus Group Discussion (FGD) 
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Gambar 18. Surat Izin Usaha Mikro 
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Gambar 19. Pendaftaran Merek 
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Gambar 20. Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) 
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Gambar 21. Pembuatan Garam Konsumsi Beryodium Dengan Alat 
Iodisasi 
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Gambar 22. Pelatihan Pembuatan Garam Konsumsi Beryodium  
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Gambar 23. Desain Kemasan Bulu Cindea Mandiri 

 

 
 

Gambar 24. Produk Garam Konsumsi Beryodium kemasan Botol 250 
gram 
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Gambar 25. Produk Garam Konsumsi Beryodium kemasan 250 gram 

 

 
Gambar 26. Produk Garam Sehat Kemasan 500 gram 
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Gambar 27. Seminar Hasil 
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Gambar 28. Lounching Produk Garam Sehat BULCIN Mandiri 
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