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ABSTRAK 

Peraturan Menteri Perdagangan  No 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yaitu batas  

pada kadar NaCl untuk garam konsumsi sebesar 97%. Namun atas kebijakan tersebut 

menjadikan keresahan yang terjadi di Negara Indonesia saat terjadi kelangkaan garam. Penelitian 

ini mengulas tentang respon stakeholder akan kebijakan impor bahan baku garam Pemerintah 

Pusat yang melibatkan DPRD Kota Surabaya, Produsen, Distributor, Konsumen. James E. 

Anderson dalam Teori Kebijakan Publik menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan 

kebijaksanaan yang secara sah telah dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah 

untuk kebaikan bersama. Pembacaan ini digunakan untuk memahami kebijakan Pemerintah 

Pusat akan impor bahan baku garam. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif 

penelitian ini menghasilkan bahwa kebijakan akan selalu dibuat oleh Pemerintah Pusat dan 

kepentingan aktor dibalik pembuatan kebijakan. Terciptanya kebijakan impor garam dari 

pemerintah pusat adalah sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan garam Nasional yang 

sedang mengalami krisis akibat anomali cuaca dan kadar NaCl yang mampu diproduksi petani 

garam lokal rendah. Namun menimbulkan pertentangan dari para petani garam lokal khususnya 

Kota Surabaya yang rugi besar akibat adanya kebijakan impor garam dari Pemerintah Pusat yang 

mengharuskan masyarakat Indonesia menggunakan garam memiliki kadar NaCl 97 persen akibat 

teknologi yang rendah petani garam lokal hanya mampu menghasilkan kadar NaCl sebesar 92 

persen saja.  

  

Kata kunci: Kebijakan Publik, Kelangkaan Garam, Impor Garam, 

ABSTRACT 

Based on The Minister of Trade Regulation No. 125 of 2015 concerning on Salt Import Provisions, the 

dosage limitation of the NaCl level for salt consumption salt is in the amount of 97%. However, the 

policy evokes some restlessness occurred in Indonesia when there was a shortage of salt. This study 

reviews about the stakeholder's response against the Central Government's salt raw material import policy 

involving the Regional People Representative’s Council (DPRD) of Surabaya, Producers, Distributors, 

and Consumers. According to James E. Anderson in Public Policy Theory, he explains that public policy 

is a policy that has been legally developed by government agencies and officials for the common good. 

This theory is used to understand the Central Government's policy of Raw Salt Import materials. By using 

the qualitative-descriptive method, this study resulted that the policy would always be made by the 

Central Government and behalf the actors behind policy making. The idea of salt import policy from the 

central government is the response to fulfill the needs of national salt which is experiencing a crisis due to 

weather anomalies and NaCl levels that are capable of being produced by salt farmers is currently low 

production. Moreover, it caused some disagreements from local salt farmers, especially in Surabaya, who 

suffered huge losses due to the salt import policy from the Central Government which require Indonesian 
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people to use salt which have 97% NaCllevel. Due to low technology, local salt farmers were only able to 

produce NaCl on 92 percent level. 

Keywords : Public Policy, Salt Scarcity, Salt Import 

 

PENDAHULUAN 

Garam merupakan komoditas pangan yang penting, selain untuk kesehatan dalam 

pemenuhan gizi dalam tubuh juga digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan pada usaha 

industri. Negara Indonesia sedang dilanda masalah kelangkaan garam industri. Negara Indonesia yang 

memiliki panjang garis pantai yang panjang dengan didukung tinggi pada kekayaan sumber daya alam 

belum mampu memproduksi bahan baku garam agar dapat memenuhi kebutuhan Nasional. Tahun 2017 

harga garam konsumsi maupun garam industri melonjak naik. Tren harga garam pada bulan Juli 

Tahun 2015 seharga Rp 3.308. dan pada bulan  Juli Tahun 2016 mencapai Rp 3.883. Sedangkan 

pada bulan Juli tahun 2017 ini menembus angka Rp 5.792
1
. Terjadinya lonjakan harga garam 

yang tinggi dipengaruhi dari jumlah produksi bahan baku garam minim dan mendatangkan impor 

garam di Negara Indonesia. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menjelaskan 

Negara Indonesia sudah melakukan kegiatan impor bahan baku garam dimulai dari tahun 1990 

guna membantu kebutuhan Nasional akan kelangkaan stok garam akibat keadaan anomali 

cuaca.
2
 

Permendag No 125/2015 berisi Ketentuan Impor Garam untuk Negara Indonesia 

menyebutkan bahwa kadar NaCl untuk garam konsumsi sebesar 97% dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2018 berisi Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan 

Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri merupakan bentuk 

kebijakan dari Pemerintah pusat agar menyederhanakan proses impor garam yang justru 

menjadi keresahan bagi para petani garam lokal khususnya Kota Surabaya karena tidak mampu 

memproduksi garam ber-NaCl sebesar 97 persen. Anomali cuaca yang terjadi juga 

menimbulkan petani garam lokal semakin terpuruk karena harga garam hasil produksi diberi 

harga rendah dan akibatnya adalah petani garam rugi besar dan memilih alih profesi untuk 

mendapat keuntungan yang lebih tinggi.  

Kajian serupa yang mengkaji tentang kebijakan impor garam yakni tulisan dari Ahmad 

Syaiful Dari IPB berjudul “Analisis Permintaan Impor Garam Indonesia” menyatakan bahwa 

faktor penting dalam adanya impor garam di Indonesia adalah produksi garam domestik, harga 

garam impor, produk domestik bruto rill (PDB), PDB rill negara sumber impor, nilai tukar rill
3
. 

Didalam setiap kebijakan pasti melihat kondisi masalah apa yang perlu diselesaikan oleh 

Pemerintah Pusat dan memberikan solusi dalam bentuk kebijakan. Penelitian lain tentang 

produksi garam lokal di Indonesia oleh Yety Rochwulaningsih pada tesis yang berjudul 

“Marjinalisasi Petani Garam dan Ekspansi Ekonomi Global: Kasus di Kabupaten Rembang Jawa 

Tengah” menjelaskan komoditi garam adalah hal begitu strategis sehingga dengan sadar 

diperebutkan oleh para  penguasa dan pengusaha yang memiliki kesempatan hasilnya adalah  

petani garam lokal tersisihkan akibat adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait standar dari 

kualitas garam nasional yaitu sebesar 97 persen
4
. Petani garam lokal yang belum mampu 
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memproduksi garam dengan standar yang ditentukan akan menjadikan kehidupan petani garam 

lokal semakin terpuruk karena rugi biaya untuk produksi bahan baku garam. Penelitian 

selanjutnya adalah tesis dari Odi Setiawan menjelaskan bahwa petani garam lokal diharapkan 

agar mampu melakukan peningkatan dari pendapatan laba dari penjualan bahan baku garam yang 

diproduksi dengan cara meminimumkan biaya produksi saat mmeproduksi garam dan 

memerlukan adanya  kebijakan dari pemerintah agar mengendalikan harga bahan baku garam di 

pasaran supaya pendapatan petani garam meningkat dan tidak mengalami kerugian
5
 

 

Teori Kebijakan Publik 

Menurut James E. Anderson  kebijakan publik merupakan kebijaksanaan yang sah 

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah untuk kebaikan bersama. Terdapat 

implikasi dari kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Pertama bahwa kebijakan pemerintah 

dengan jelas selalu memiliki tujuan tertentu dalam artian segala sesuatu yang dikerjakan pasti 

berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai demi terciptanya kebaikan bersama dan sebagai 

bentuk respon dalam permasalahan yang sedang melanda seperti adanya kelangkaan bahan baku 

garam, kedua bahwa kebijakan berisi tindakan dari  pejabat-pejabat pemerintah, dalam arti 

pejabat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan seperti mengeluarkan kebijakan untuk 

kebaikan bersama. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan penuh untuk membuat dan 

memustuskan kebijakan yang hendak diselenggarakan untuk berjalannya proses tugas dalam 

pengentasan masalah, Ketiga bahwa kebijaksanaan wajib apa yang betul-betul dilaksanakan, 

dalam artian kebijakan yang telah dibuat bukan hanya semata-mata terpampang jelas ada 

diperaturan Undang-Undang saja namun harus dilakukan dengan betul dan sesuai aturan agar 

cita-cita kebijakan publik demi kebaikan bersama dapat tercapai sebagai bentuk demokrasi 

bersama perlu adanya sisi komunikasi dari pemerintah kepada rakyat agar bantuan kebijakan 

yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan permasalahan yang sedang di rasakan. 

 

Dalam merumuskan kebijakan hingga melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat tidaklah 

mudah, karena terdapat faktor politik yang perlu diperhatikan. Dalam arti universal, politik 

merupakan suatu bentuk tindakan atau cara yang dipikirkan dengan matang agar mampu   

memperebutkan serta mempertahankan suatu tujuan yaitu kekuasaan. James E. Anderson 

menjelaskan pada  kebijakan yang dibuat adalah sebagai bentuk nyata respon pemerintah dalam  

menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan oleh sebagian orang dimana pertolongan dengan 

cepat bahkan perbaikan sangat diperlukan untuk kebaikan
6
. Dalam arti luas adalah kebijakan 

yang diciptakan harus dengan sigap membantu memberikan pertolongan kepada rakyat agar 

permasalahan segera ditangani dengan cepat dan dengan cara yang nyata serta efisien bukan 

semata-mata untuk kepentingan para penguasa yang memegang jabatan dan  memiliki wewenang 

untuk mengeluarkan kebijakan karena Negara yang baik adalah Negara yang mampu melakukan 

dua komunikasi antara penguasa dan stakeholder yang berperan dalam suatu permasalahan 

sehingga mengeluarkan kebijakan agar mampu mengentaskan permasalahan yang ada. 

Kelangkaan garam adalah permasalahan yang harus ditangani dengan cepat namun perlu adanya 

keadilan untuk kehidupan para petani garam yang merupakan pekerjaan mata pencaharian 
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sehari-hari agar tidak beralih profesi akibat impor garam yang menjadikan para petani garam 

lokal kecewa dengan tidak menggunakan hasil garam lokal. 

Pada dasarnya pemegang kekuasaan memiliki pemikiran dan pilihan  untuk mencetuskan 

kebijakan sesuai dengan kondisi nyata permasalahan yang sedang dihadapi serta 

mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada dilapangan. Dengan nyata rakyat mengharapkan 

pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan sebaik mungkin untuk kehidupan masyarakat yang 

lebih sejahtera dan adil. Terdapat pembagian jenis-jenis didalam kebijakan publik oleh Riant 

Nugroho. Pertama pembagian berdasar pada makna kebijakan publik merupakan hal-hal yang 

diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk 

tidak dikerjakan. Jadi Pemerintah Pusat dalam mengatur kehidupan Negara agar berjalan baik 

tentu memiliki peraturan yang wajib dilaksanakan oleh warga Negara yang baik dan memiliki 

aturan yang tidak boleh dikerjakan oleh warga Negara yang baik, hal itu dilakukan untuk 

keberlangsungan kehidupan yang memiliki satu tujuan agar tidak ada penyimpangan.  

Pembagian kedua adalah suatu jenis kebijakan publik didasarkan pada bentuknya yaitu kebijakan 

kebijakan dengan nyata ada dalam peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan dan ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun tetap 

disepakati agar proses berjalannya demokrasi lancar. Dalam perumusan suatu kebijakan adalah 

pusat dari kebijakan publik sebab didalam kebijakan yang dicetuskan telah merumuskan batas-

batas pada kebijakan itu sendiri
7
. Kebijakan publik memiliki tujuan intervensi untuk 

meningkatkan tujuan kehidupan publik itu sendiri. Karena tujuannya adalah intervensi, yang 

perlu difokuskan ialah kebijakan publik adalah arah daripada bentuk tindakan-tindakan yang 

dapat dilakukan di seluruh wilayah yang memang dapat diintervensi. 

 Menurut Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003:82) Implementasi kebijakan dapat dilihat 

dari empat segi aspek yaitu pertama,siapa yang mengimplementasikan kebijakan, dalam 

penelitian ini adalah Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk impor garam sebagai bentuk 

respon atas permasalahan kelangkaan garam khususnya di Kota Surabaya agar dapat memenuhi 

kebutuhan garam Nasional dan khususnya Kota Surabaya pemerintah membuka kran impor 

bahan baku garam. Kedua, Hakekat dari proses kebijakan impor garam harus ada manfaat. Jadi 

adanya stok garam yang cukup membuat masyarakat Indonesia dapat bernafas lega khususnya 

bagi pengusahan industry yang membutuhkan bahan baku stok garam uuntuk proses 

berlangsungnya usaha yang sedang dijalankan. Ketiga, Kepatuhan kepada kebijakan. Dalam hal 

ini Pemerintah Pusat dibantu oleh pemerintah Kota Surabaya pada DPRD Kota Surabaya, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, PT. Garam untuk melakukan proses impor atas keputusan 

Pemerintah Pusat sebagai bentuk kepatuhan. Keempat adalah efek dan dampak dari 

implementasi kebijakan. Stakeholder berperan penting dalam kebijakan impor garam, 

stakeholder meliputi golongan politik, produsen, konsumen dan distributor yang memiliki 

kepentingan masing- masing dalam memengaruhi kebijakan.  

 

Respon stakeholder Kota Surabaya atas kebijakan impor garam pemerintah pusat 

 

Kebijakan Pemerintah Pusat atas impor garam adalah ditentukan oleh respon dari 

pemerintah agar membantu memenuhi kebutuhan garam nasional. Secara fungsional, politik 
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merupakan suatu hal yang berhubungan dengan merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang 

telah dibuat.
8
  Dalam bentuk intervensi yang berasal dari pemerintah dalam terkemas menjadi 

respon dari proses membantu permasalahan yang sedang bergejolak. Dasar dalam kebijakan 

merupakan intervensi , oleh sebab itu sebelum melakukan intervensi dari pihak pemerintah 

melakukan survey untuk mengetahui permasalahan apa yang sebetulnya sedang terjadi dan 

memikirkan cara jalan keluar agar Pemerintah Pusat dapat membantu menyelesaikan masalah 

yang sedang melanda . Permasalahan tersebut adalah kelangkaan bahan baku garam yang sedang 

terjadi di Indonesia khususnya Kota Surabaya sesuai lokasi peneliti.  

  Riant Nugroho mengungkapkan bahwa dalam setiap membuat keputusan politik berupa 

kebijakan publik terdapat faktor keterbatasan yang perlu diketahui dari para official policy 

makers yaitu sumber daya waktu, sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran, dan 

keterbatasan dalam merumuskan kebijakan. Jika dikaitkan dalam penelitian ini adalah yang 

pertama yaitu keterbatasan sumber daya waktu yaitu kebijakan impor garam hendaknya 

dilakukan dalam sebelum atau sesudah 2 bulan masa panen tiba agar waktu impor tidak 

bertempuran dengan impor garam sehingga tidak akan terjadi ketidak-stabilan stok garam dan 

harga yang baik. Yang kedua adalah sumber daya manusia dan dalam hal penelitian mengambil 

contoh petani garam lokal yang sebetulnya banyak namun seharusnya dikaryakan dan jangan 

sampai alih profesi karena keuntungan dari petambak garam sangat minim. Ketiga adalah 

anggaran dan keterbatasan dalam merumuskan kebijakan, hal ini perlu diperhatikan oleh 

pemerintah bahwa petani garam lokal membutuhkan modal untuk mendapatkan teknologi yang 

canggih, dan adanya anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan teknologi secara konsisten.  

Stakeholder merupakan golongan penting dimana suatu organisasi atau perusahaan wajib 

selalu menyertakan keberadaan stakeholder. Stakeholder lah yang membuat 

perusahaan,organisasi atau kebijakan yang telah dibuat akan menjadi hidup keberadaannya, 

karena setiap stakeholder memiliki kepentingan masing-masing. Golongan penting terbagi 

menjadi dua bagian yaitu golongan internal dan golongan eksternal, pada golongan internal 

terdiri dari golongan atas para pemilik, karyawan, para serikat serikat buruh, para pembeli serta 

dari pemasok dan yang mengurus bidang manajemen didalam suatu kepentingan. Sedangkan dari 

golongan eksternal didalamnya terdapat kelompok para pesaing baik usaha ataupun pesaing atas 

kepentingan pribadi, dari Pemerintah, dari  kelompok politik yang memiliki dasar kalangan 

aktivis, dari asosiasi dibidang industri atau perdagangan.   

                                                           
8
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Grasindo, hal. 6 



6 

 

Berikut adalah stakeholder yang ada didalam penelitian ini yaitu, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Komisi B DPRD Kota Surabaya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

RI,Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Surabaya, dan PT garam adalah Perusahaan 

yang melaksanakan dari keputusan politik berupa kebijakan dengan mengikuti keputusan dari 

Pemerintah pusat sebagai bentuk kepatuhan agar berjalannya demokrasi yang baik. Namun yang 

menjadi masalah adalah stakeholder dari para petani garam lokal, pedagang garam, pembeli 

garam yang tidak setuju akan kebijakan impor garam karena dengan kekayaan sumber daya alam 

Negara Indonesia sebagai Negara agraris sangat disayangkan jika harus bergantung pada luar 

Negeri untuk mendapatkan pasokan bahan baku garam. 

Harga garam semakin mahal dan stok garam semakin menipis menimbulkan keresahan 

bagi masyarakat Negara Indonesia khususnya di Kota Surabaya yang merupakan Kota 

perdagangan dan jasa. Hal tersebut menjadi landasan Bapak Erwin Tjahyuadi, anggota Komisi B 

bagian perekonomian DPRD Kota Surabaya memperhatikan keadaan masyarakat di Kota 

Surabaya, Petani garam lokal di Kota Surabaya datang unjuk rasa dalam menyuarakan suara hati 

dan aspirasi mereka yang tidak setuju akan kebijakan impor garam dari Pemerintah Pusat, karena 

harapan mereka adalah hasil produksi garam lokal dipasarkan dan mengharapkan kestabilan 

harga.  Adanya komunikasi dari pihak legislative dan petani garam lokal adalah bentuk tanggung 

jawab Dewan Perwakilan Rakyat agar menampung aspirasi suara hati masyarakat lalu 

disampaikan kepada Pemerintah pusat. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat adalah dari kelompok 

official policy makers ini. Komisi B yang bertanggung jawab pada bidang perekonomian 

memiliki kepentingan atas meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya supaya 

dapat membantu menstabilkan harga.  

Respon dari petani garam lokal adalah penolakan adanya kebijakan impor garam karena 

dengan adanya kebijakan impor garam akan menjadikan para petani garam semakin rugi akibat 

biaya produksi garam yang tidak tertutup dan membayar para pegawai untuk menjaga lahan 

mereka. Harga hasil produksi garam petani garam tidak diberi harga yang mahal oleh 

pemerintah, karena sesuai Peraturan Menteri Perdagangan no 125 Tahun 2015 adalah batas NaCl 

untuk kadar garam adalah 97 persen, sedangkan petani garam tidak mampu memproduksi 

dengan kadar sebesar 97 persen. Petani garam lokal mengaku bahwa membutuhkan teknologi 

yang tinggi untuk dapat menghasilkan garam dengan kadar NaCl sebesar 97 persen, namun harga 

teknologi yang tinggi juga membutuhkan biaya yang besar juga. Petani garam lokal 

mengharapkan kepada Pemerintah agar membantu memberikan bantuan modal teknologi agar 
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Negara Indonesia dapat memproduksi bahan baku garam hasil produksi dalam negeri dan tidak 

perlu harus impor agar menjadi Negara yang mandiri, karena Negara Indonesia juga didukung 

dengan sumber daya alam yang tinggi dan jauh lebih baik apabila Negara Indonesia justru 

menjadi Negara pemasok garam bagi Negara-Negara yang membutuhkan bahan baku garam. 

Berikut adalah pernyataan dari petani garam lokal Suyono petani tambak garam di Kecamatan Pakal 

kota Surabaya melalui public hearing yaitu Jelas tidak setuju atas keputusan pemerintah pusat 

mengadakan impor garam dengan jumlah yang banyak walaupun di Surabaya sedang krisis 

garam, alasan NaCl kami yang rendah bisa kami perbaiki, tapi kami membutuhkan perhatian dari 

pemerintah karena bagaimana petani bisa bangkit bila tidak ada perhatian khusus dari pemerintah 

ya akhirnya saya juga usaha mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan karena garam 

kami dihargai murah
9
. 

Peneliti menuju pada pembeli garam melalui public hearing dari yaitu menurut saya 

impor garam  itu berlebihan mbak, banyak petani garam yang mogok kerja karena pemerintah 

memilih untuk impor, saya pribadi ga mendukung tapi ya gimana lagi ikut aja sama 

pemerintah
10

. Terlihat bahwa  pembeli garam keberatan atas impor garam dari pemerintah pusat 

karena menjadi warga Negara yang patuh, pembeli garam patuh dalam kebijakan impor garam 

dan menilai bahwa adanya impor garam dapat menjadikan petani garam mogok kerja. 

 

Kebijakan Pemerintah mengatasi kelangkaan garam di Surabaya 

 

Pemerintah Pusat bertanggung jaawab atas kesejahteraaan rakyatnya sesuai dengan 

nawacita presiden terpilih yaitu peran Negara harus hadir dalam kehidupan masyarakat. 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor 

Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong 

Industri merupakan bentuk respon pemerintah Pusat dalam melancarkan urusan impor garam 

untuk menjamin stok garam untuk kebutuhan Nasional. Hasil dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat melancarkan kegiatan impor garam karena petani 

garam lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku stok garam nasional dengan 

ketentuan standar NaCl yang sudah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No 125 Tahun 
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2015 yaitu sebesar 97 persen, sedangkan  petani garam lokal hanya mampu menghasilkan 

produksi bahan baku garam dengan kadar NaCl sebesar 92 persen. 

Dalam membantu Pemerintah Pusat untuk melakukan impor garam, Pemerintah Kota 

Surabaya turut mendukung program Pemerintah Pusat. Peneliti datang menemui Bapak Erwin 

Tjahyuadi selaku Dewan Perwakilan Rakyat bidang perekonomian Komisi B melalui public 

hearing mengungkapkan bahwa  Pemerintah Kota Surabaya berusaha menstabilkan harga dan 

ada operasi pasar untuk tengkulak yang nakal seperti menimbun garam dalam jumlah besar dan 

ketika harga naik tengkulak nakal itu menjual garam hasil timbunannya sedangkan masyarakat 

sedang kesusahan atas harga yang melambung tinggi. Tengkulak yang nakal itu memborong 

garam yang banyak lalu kita fungsinya ngebom buat tengkulak nakal. Saya kan sering sidak dan 

liputan masuk TV, saya selalu menekankan Surabaya bukanlah kota produksi,Surabaya kota 

perdagangan dan jasa
11

. Jelas bahwa pihak DPRD menentang atas pedagang yang curang dengan 

cara menimbun garam supaya mendapat keuntungan lebih ketika harga sedang melambung 

tinggi. 

PT Garam adalah perusahaan yang diberi wewenang dalam melaksanakan kegiatan impor 

garam daari Pemerintah Pusat, selain melaksanakan kewenangan yang diperoleh dari Pemerintah 

Pusat, melalui wawancara kepada Bapak Rama Kepala Humas PT Garam mengungkapkan untuk 

membantu mengurangi masalah kelangkaan garam adalah Kalau dari PT garam, kita ada 

kegiatan ekspansi lahan yang ada di Kupang, kami juga mengadakan inofasi teknologi, itulah 

yang terpenting untuk mencapai target dari pemerintah. Teknologi tidak bantuan dari 

pemerintah, tapi untuk petani dibantu pemerintah, dari perusahaan kita adalah lebih ke 

penanaman modal. Penanaman modal bisa dari koperasi,asosiasi, ada PUGAR bantuan 

kelompol-kelompok untuk petani rakyat, diberikan penyuluhan geo membrane untuk menaikkan 

kuantitas garam
12
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Kesimpulan 

Penelitian ini sesuai dengan teori James E. Anderson  kebijakan publik merupakan 

kebijaksanaan yang sah dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah untuk kebaikan 

bersama. Kebijakan dibuat oleh Pemerintah Pusat yang didalamnya terdapat aktor politik yang 

memiliki kepentingan. Kebijakan Impor garam adalah respon dari Pemerintah Pusat dalam 

mengatasi kelangkaan garam yang sedang melanda Negara Indonesia khususnya di Kota 

Surabaya. Adanya pro dan kontra yang timbul adalah bentuk respon dari stakeholder yang saling 

memiliki kepentingan untuk memengaruhi kebojakan. Dalam penelitian ini terkuak bahwa 

kebijakan impor garam dilakukan karena akibat dari anomali cuaca yang menjadikan petani 

garam lokal gagal panen, dan adanya Peraturan Menteri Perdagangan yang member standar NaCl 

kadar garam di Indonesia sebesar 97 persen, teknologi yang rendah membuat petani garam lokal 

kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku garam nasional dan kesulitan menembus persaingan 

pasar karena kurangnya bantuan pemasaran dari Pemerintah Pusat. 
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