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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Garam adalah salah satu komoditas strategis yang menarik perhatian banyak 

kalangan, karena garam merupakan salah satu dari sembilan kebutuhan pokok 

masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.  Garam tidak 

hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun komoditas ini 

juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri.  Kebutuhan garam 

diprediksikan cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri khususnya farmasi, makanan 

dan minuman di Indonesia.  Saat ini, permintaan pasar terhadap garam konsumsi 

masih dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan impor, sedangkan untuk garam 

industri sepenuhnya dari impor.  Neraca garam nasional menunjukkan bahwa total 

kebutuhan garam nasional baik garam konsumsi maupun industri pada tahun 2012 

sebesar 3.400.000 ton/tahun, sedangkan total produksi garam nasional pada tahun 

yang sama sebesar 1.300.000 ton/tahun sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

pasar, pemerintah melakukan impor sebesar 2.100.000 ton/tahun (PT. Garam, 

2012).   

Kondisi tersebut sangat ironis jika dibandingkan dengan potensi sumber 

daya alam laut Indonesia yang memiliki panjang garis pantai sekitar 81 ribu km
2
.  

Potensi sumber daya alam tersebut, idealnya dapat dioptimalkan agar dapat 

menimbulkan dampak ganda (multiplier effect) bagi masyarakat Indonesia 

khususnya petani garam.  Pemerintah telah mencanangkan swasembada garam 

tahun 2015, mengingat potensi sumber daya alam Indonesia memiliki peluang 

untuk dapat memenuhi kebutuhan garam nasional, bahkan ke depannya 

pemerintah mentargetkan Indonesia menjadi negara eksportir garam.  Pemerintah 

melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan dua kebijakan untuk 

dapat mencapai swasembada garam.  Pertama, swasembada garam konsumsi 

dengan meningkatkan produksi garam sebagai bahan baku konsumsi dan 

peningkatan kualitas garam konsumsi beryodium.  Kedua, meningkatkan produksi 

garam bahan baku industri untuk substitusi impor secara bertahap.  Program yang 

sedang dikembangkan saat ini sebagai refleksi dari kebijakan tersebut adalah 

penyusunan zonasi lokasi usaha garam, konsolidasi lahan, jaminan distribusi dan 

pemasaran, serta jaminan harga dan mutu garam.   

Pemerintah mengidentifikasi terdapat enam isu strategis yang harus 

dihadapi dalam rangka mencapai swasembada garam, yaitu 1) kelembagaan yang 

mengakibatkan posisi tawar petambak garam sangat lemah, 2) infrastruktur dan 

fasilitas produksi.  Permasalahan pada isu tersebut adalah lahan potensial yang 

dimanfaatkan  masih setengahnya dan pengelolaannya masih tradisional.  3) 

permodalan dan manajemen usaha.  Berkaitan dengan isu ini adalah, bahwa pada 

umumnya pihak perbankan atau lembaga keuangan belum memberikan 

kemudahan bagi petambak garam untuk memperoleh modal sehingga 

ketergantungan terhadap tengkulak atau pengijon cukup tinggi.  Manajemen 

pengelolaan usaha garam rakyat belum tertata secara baik.  4) regulasi yang 
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menyangkut pengaturan pengadaan garam beryodium, penetapan harga awal dan 

pengaturan garam impor.  5) tata niaga garam.  Isu tersebut terkait dengan impor 

garam yang sering dilakukan pada saat panen raya dan masih tingginya deviasi 

harga di tingkat produsen dan konsumen.  Selain itu, dalam sistem tata niaga 

garam saat ini masih terjadi penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal 

dan regional.  6) isu teknologi, dimana pengelolaan garam masih menggunakan 

teknologi tradisional dengan sentuhan inovasi teknologi yang minimal.   

PT. Garam (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki visi 

menjadi perusahaan garam terkemuka di kawasan ASEAN dan mampu 

memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (stakeholder).  

Perusahaan negara tersebut menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan garam nasional.  Namun, pada saat ini pelaku usaha garam 

termasuk PT. Garam (Persero) sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan garam 

nasional sehingga pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan 

garam nasional.  Pada tahun 2009, PT. Garam (Persero) hanya mampu 

memproduksi 28% dari total produksi garam bahan baku dalam negeri, sedangkan 

72% dipenuhi oleh petani garam.  PT. Garam (Persero) sebagai trader garam 

bahan baku hanya memiliki volume penjualan sebesar 13% dibandingkan 

perusahaan swasta lainnya (PT. Garam, 2012).  Produksi garam dalam negeri baik 

yang dihasilkan oleh PT. Garam (Persero) maupun petani garam belum mampu 

memenuhi spesifikasi garam industri, sehingga untuk kebutuhan garam industri 

masih dipenuhi oleh impor.   

Era globalisasi membuka pintu perdagangan antar negara menjadi tanpa 

batas.  Ekspansi perusahaan asing pada komoditas garam mulai terlihat dengan 

masuknya PT. Cheetam Garam Indonesia milik Australia.  Kondisi permasalahan 

pergaraman nasional tersebut diatas, menuntut PT. Garam (Persero) memiliki 

strategi kompetitif agar dapat memiliki daya saing untuk menghadapi impor 

garam dan ekspansi perusahaan asing ke Indonesia.  Penyusunan strategi 

kompetitif tersebut dilakukan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal 

PT. Garam (Persero) sehingga dapat dipetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dimiliki oleh PT. Garam (Persero).  Selain itu, perlu dipetakan 

struktur pasar, perilaku dan kinerja PT. Garam (Persero) pada industri garam di 

Indonesia, sehingga diharapkan dari hasil analisis struktur pasar, perilaku dan 

kinerja tersebut dapat menjadi input dalam penyusunan strategi kompetitif bagi 

PT. Garam (Persero).  Implementasi strategi dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sebaiknya dilakukan berdasarkan prioritas strategi 

dari berbagai alternatif strategi yang dirumuskan.  Untuk itu, dalam penelitian ini 

juga dilakukan penyusunan prioritas strategi sehingga diharapkan hasil produksi 

PT. Garam (Persero) mampu bersaing dengan garam impor dan perusahaan asing 

yang melakukan ekspansi di Indonesia 

Perumusan Masalah 

Problematika garam nasional dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, 

yaitu produksi, pemasaran dan supply demand.  Permasalahan yang dihadapi pada 

aspek produksi diantaranya adalah (1) ketergantungan produksi garam terhadap 
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iklim, sehingga teknologi produksi yang digunakan masih tergantung pada faktor 

cuaca yang relatif pendek, (2) proses produksi masih bersifat padat karya, 

sehingga diperlukan tenaga kerja yang relatif besar, (3) mayoritas produsen garam 

bahan baku merupakan petani garam yang secara sosial ekonomi lemah, (4) 

lemahnya akses modal sehingga terperangkap dalam sistem ijon, (5) banyaknya 

alih fungsi lahan pegaraman rakyat karena harga garam rakyat rendah dan (6) 

metode dan teknologi pembuatan garam bahan baku berbeda antara PT. Garam 

(Persero) dengan petani, sehingga kualitas garam yang diproduksi cenderung lebih 

rendah.   

Problematika yang dihadapi pada bidang pemasaran diantaranya adalah (1) 

harga garam yang masih fluktuatif meskipun sudah ada pengaturan (SK), (2) 

pedagang swasta cenderung membeli garam rakyat dibawah harga yang telah 

ditentukan karena tidak adanya pemberlakuan sanksi, (3) kualitas garam di pasar 

sangat bervariasi, (4) pengawasan terhadap penerapan standar SNI kurang 

terpantau dengan baik sehingga mengakibatkan persaingan harga tidak sehat dan 

(5) kualitas garam produksi dalam negeri belum memenuhi standarisasi industri 

pangan.  Permasalahan yang dihadapi pada sisi supply demand diantaranya adalah 

(1) permintaan garam kontinyu namun di satu sisi ketersediaan stok tidak stabil, 

(2) permintaan garam cenderung meningkat, namun garam merupakan produk 

musiman, (3) permintaan garam merupakan permintaan in elastis, (4) Adanya 

rembesan garam industri yang berasal dari impor ke pasar garam konsumsi 

sehingga mempengaruhi harga dan stok garam nasional.  

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh PT. Garam (Persero) adalah hasil 

produksi PT. Garam (Persero) dan petani garam belum dapat memenuhi 

kebutuhan garam konsumsi nasional.  Produksi garam bahan baku PT. Garam 

(Persero) dari tahun 2004 hingga 2011 cenderung fluktuatif.  Produksi garam 

bahan baku mengalami penurunan sebesar 32.93% dari tahun 2006 ke 2007 dan 

pada tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan sebesar 98.54% (PT. Garam, 

2012).  Penurunan volume produksi secara drastis pada tahun 2010 disebabkan 

karena musim kemarau yang sangat pendek.   

Permasalahan PT. Garam (Persero) lainnya dapat dilihat dari sisi volume 

penjualan garam bahan baku dan garam olahan.  Volume penjualan garam bahan 

baku pada tahun 2004-2011 cenderung fluktuatif.  Penurunan volume penjualan 

terjadi pada tahun 2005 ke 2006 sebesar 13.03% dan sekitar 7.05% pada tahun 

2007 ke 2008.  Persentase penurunan penjualan garam bahan baku paling drastis 

terjadi pada tahun 2009 ke 2010 sebesar 47.55% .  Volume penjualan garam 

olahan dari tahun 2004-2008 cenderung fluktuatif, namun mengalami peningkatan 

dari tahun 2008-2010.  Penjualan garam olahan mengalami penurunan dari tahun 

2010 ke 2011 sebesar 26.17%.   

Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan garam konsumsi nasional dan belum 

mampunya produsen lokal dalam memproduksi garam industri, maka pemerintah 

mengambil kebijakan impor garam.  PT. Garam (Persero) sebagai Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) turut serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan 

garam nasional, diharapkan mampu berkompetisi terhadap garam impor dan 

invasi perusahaan asing.  Oleh karena itu, diperlukan penyusunan strategi 

kompetitif PT. Garam (Persero) berdasarkan analisis lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal PT. Garam (Persero) sehingga diharapkan PT. Garam 

(Persero) mampu berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap 
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garam impor dan mengimbangi perusahaan asing yang telah mulai invasi ke 

industri garam di Indonesia.  Struktur pasar garam, perilaku dan kinerja PT. 

Garam (Persero) juga perlu diidentifikasi sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan strategi alternatif.   

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan PT. Garam 

(Persero)? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi peluang dan ancaman PT. Garam 

(Persero)? 

3. Bagaimana struktur pasar, perilaku dan kinerja PT. Garam (Persero)? 

4. Strategi prioritas bersaing apa yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Garam 

(Persero) dalam menghadapi persaingan garam impor dan ekspansi 

perusahaan asing? 

Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Strategi Bersaing PT. Garam (Persero)” adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh PT. 

Garam (Persero) dalam pengembangan usahanya 

2. Menganalisis struktur pasar, perilaku dan kinerja PT. Garam (Persero) 

3. Merumuskan strategi bersaing PT. Garam (Persero) dalam menghadapi garam 

impor dan invansi perusahaan asing pada industri garam di Indonesia  

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian “Pengembangan Strategi Bersaing PT. Garam (Persero) 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi PT. Garam (Persero) adalah sebagai bahan masukan dalam menyusun 

kebijakan strategi bersaing atau pengembangan perusahaan dalam menghadapi 

persaingan global.   

2. Bagi kalangan akademis adalah hasil kajian ilmiah yang dapat dijadikan acuan 

atau referensi bagi peneliti selanjutnya dan diterapkan dalam mencari solusi 

suatu permasalahan dalam dunia bisnis. 

3. Bagi pemerintah adalah sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan 

tata niaga garam di Indonesia terutama pengembangan PT. Garam (Persero).  

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian “Pengembangan Strategi Bersaing PT. Garam 

(Persero)” adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisis struktur pasar, perilaku dan kinerja PT. Garam (Persero) 

2. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman PT. Garam 

(Persero) saat ini 

3. Menganalisis posisi daya saing PT. Garam (Persero) saat ini 

4. Menyusun struktur hirarki untuk perbandingan berpasangan antar faktor 

SWOT dan kriteria strategi  

5. Menyusun prioritas lokal dan global terhadap faktor-faktor SWOT  

6. Menyusun strategi alternatif berdasarkan matriks TOWS  

7. Menentukan prioritas strategi alternatif berdasarkan desirability index 

Hasil yang Diharapkan  

Hasil yang diharapkan dari penelitian “Pengembangan Strategi Bersaing PT. 

Garam (Persero)” adalah sebagai berikut : 

1. Struktur pasar, perilaku dan kinerja PT. Garam (Persero) 

2. Data potensi pengembangan usaha garam di Indonesia dan permasalahan yang 

dihadapi oleh PT. Garam (Persero) saat ini  

3. Strategi alternatif berdasarkan matriks TOWS (Threats, Opportunities, 

Weakness, Strength)  

4. Mengurutkan prioritas faktor-faktor kekuatan dan peluang yang dapat 

dimanfaatkan dan prioritas faktor kelemahan dan ancaman yang harus ditekan  

5. Urutan prioritas strategi kompetitif PT. Garam (Persero)  

 

 

2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN  

Kajian Teori 

Keterkaitan Lingkungan Bisnis dengan Manajemen Strategi 

Lingkungan bisnis adalah lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan.  Menurut Wheelen 

dan Hunger (2000), lingkungan bisnis terdiri atas lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal.  Lingkungan internal terdiri atas struktur (structure), budaya 

(culture) dan sumber daya (resources).  Lingkungan internal perlu dianalisis 

untuk mengetahui kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses) yang ada 

dalam perusahaan.  Struktur pada umumnya sering digambarkan dengan 

menggunakan bagan organisasi dan rantai perintah.  Budaya merupakan pola 

keyakinan, pengharapan dan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan.  Sumberdaya 

merupakan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa 

pada perusahaan yang meliputi sumberdaya manusia (human resources), 

sumberdaya perusahaan (organizational resource) dan sumberdaya fisik.   
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