SAMBUTAN
MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.
PADA ACARA
ACARA PENYERAPAN GARAM LOKAL DI JAWA
TIMUR OLEH
ASOSIASI INDUSTRI PENGGUNA GARAM INDONESIA
SAMPANG, 17 APRIL 2015
Yang Terhormat :
1. BupatiKabupatenSampang;
2. Para PetaniGaram;
3. Ketua Umum Pengurus Asosiasi Industri Pengguna
Garam Indonesia (AIPGI);
4. Para hadirin dan undangan yang kami hormati.
Assalamualaikum Wr wb
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Pertama – tama marilah kita panjatkan Puji Syukur
Kehadirat Tuhan YME karena telah memberikan rahmat
dan karuniaNya, sehingga kita dapat berkumpul bersama
dalam keadaan sehat wala’fiat untuk menghadiri sekaligus
menyaksikan penyerapan garam lokal oleh Asosiasi

Industri

Pengguna

Garam

Indonesia

(AIPGI)

yang

diselenggarakan hari ini dan pertemuan ini merupakan
salah satu langkah positip bagi para petani garam
Nasional.

Hadirin yang saya hormati,
Garam merupakan

salah

satu

komoditi yang

strategis karena sangat dibutuhkan dalam semua sektor
kehidupan baik untuk manusia yang digunakan untuk
konsumsi maupun industri seperti kimia, aneka pangan
dan minuman, farmasi dan kosmetika sehingga garam
termasuk salah satu kebutuhan pokok bagi manusia.
Kebutuhan garam nasional tahun 2015 diperkirakan
sekitar 2,6 juta ton dan sektor industri yang paling banyak
menggunakan garam adalah industri chlor alkali plant
(soda kostik), Aneka Pangan dan Farmasi yang saat ini
masih harus diimpor karena kualitas garam kita belum
dapat memenuhi standar industri, sedangkan Garam lokal
hingga saat ini hanya baru dapat memenuhi untuk
kebutuhan konsumsi.
Kualitas garam yang dibutuhkan oleh industri tidak
hanya terbatas pada NaCl yang tinggi (minimal 97%) akan
tetapi masih ada kandungan logam berat lainnya yang
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harus diperhatikan seperti Kalsium dan Magnesium
masing-masing maksimal 400 ppm untuk industri aneka
pangan, sedangkan untuk industri chlor alkali plan (soda
kostik) maksimal 200 ppm serta kadar air yang rendah,
sementara

itu

garam

digunakan

untuk

untuk

industri

memproduksi

farmasi

yang

dan

cairan

infuse

pembersih darah harus mengandung NaCl 99,9 – 100%.
Dari sisi garam konsumsi untuk kebutuhan manusia,
permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pasokan
Kalium Iodat (KIO3) yang masih terbatas dan harga jual
yang masih tinggi sehingga industri garam beryodium yang
skala kecil kesulitan dalam mendapatkan pengadaan
kalium iodat, dengan demikian kondisi ini berdampak pada
kurangnya jaminan pasokan garam beryodium cukup
dimasyarakat, pada hal tim Gangguan Akibat Kekurangan
Beryodium

(GAKI)

merencanakan

agar

penduduk

Indonesia sudah harus mengkonsumsi garam beryodium
paling tidak 90% pada tahun 2015, sedangkan saat ini
baru pada tingkat 75%.
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Hadirin yang saya hormati,
Dapat kami sampaikan bahwa total impor garam
tahun 2013 dengan nilai $ 104 juta, dari total nilai impor
garam tersebut dimana ekspor produk industri makanan
dan minuman yang menggunakan bahan baku garam telah
berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara sebesar
$ 4,83 milyar belum lagi produk PVC dan kertas.
Untuk

memenuhi

kebutuhan

garam

nasional

pemerintah telah mencanangkan program intensifikasi dan
ekstensifikasi lahan pegaraman.
Padaprogram Intensifikasi akan dilakukan optimalisasi
lahan pegaraman yang ada (eksisting) melalui :
• Penataan

lahan,

waduk

penampungan,

lahan

penguapan dan meja pegaraman;
• Perbaikan saluran primer termasuk pintu air laut masuk,
saluran sekunder ke kolam penguapan dan saluran
tersier ke meja garam;
• Pengadaan alat pencucian dan iyodisasi.
Kegiatan intensifikasi ini telah dilakukan di sentrasentra produksi garam eksisting dan dilakukan secara
bertahap.
Sedangkan

program

Ekstensifikasi

merupakan

program pemanfaatan lahan – lahan potensi dan belum
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dikelola secara optimal, namun demikian karena di propinsi
Nusa Tenggara Timur memiliki lahan yang sangat luas dan
musim kemarau yang sangat panjang sekitar 7 – 8 bulan,
maka program intensifikasi ini sebagian besar akan
dilakukan di propinsi Nusa Tenggara Timur.

Hadirin yang saya hormati,
Pertemuan hari ini sangat bermanfaat dalam menunjang
pengembangan industri pegaraman Nasional, selain dari
pada itu diharapkan asosiasi

dapat berperan dalam

mendukung program Pemerintah antara lain :
• Meningkatkan Kualitas dan kuantitas garam lokal;
• Meningkatkan Produktivitas garam di lahan pegaraman
petani;
• Melakukan kemitraan dengan petani garam ;
• Melakukan penyerapan garam lokal dalam rangka
pengembangan garam Nasional.
Kementerian Perindustrian mendukung kehadiran Asosiasi
Industri

Pengguna

merupakan

mitra

Garam

Indonesia

Pemerintah

dalam

(AIPGI)

yang

pengembangan

industri pegaraman di Indonesia.
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Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh pengurus AIPGI dan selamat
atas terlaksananya acara penyerapan garam lokal tahap I
dan akan dilanjutkan tahap selanjutnya yang akan
dilaksanakan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat,
diharapkan

kedepannya

dapat

mendukung

program-

program Pemerintah dalam rangka pengembangan serta
penyerapan garam lokal.

Terimakasih,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN
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