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ABSTRAK 

 

Berlandaskan dari Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2012 tentang 

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan maka dicetuskan rencana pembangunan 

Kawasan Ekonomi Garam tahun 2020-2024 oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan yang bertujuan untuk menekan angka impor komoditas garam dan 

mengoptimalisasi produksi garam rakyat, hal ini menginisiasi program 

pemberdayaan petani garam rakyat dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka 

dalam produksi garam baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Program tersebut 

adalah Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dimana program 

ini tidak hanya berorientasi pada hasil produksi garam melainkan dampaknya 

terhadap tingkat keberdayaan petani garam dalam proses produksi, menghadapi 

hambatan, hingga pemasaran. Peningkatan tingkat keberdayaan yang dialami oleh 

petani garam rakyat yang tergabung dalam program, harapannya memiliki 

pengaruh terhadap perubahan karakterisik sosial-demografi dan pemerataan 

distribusi pendapatan petani garam rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, Program 

PUGAR mengacu pada indikator outcome program diantaranya terjadi 

peningkatan pendapatan petani garam minimal 30%, terbangunnya satu Gudang 

Garam Rakyat (GGN) yang mempermudah proses produksi hingga pemasaran, dan 

terinisiasinya satu Badan Usaha Milik Desa yang bertugas untuk mempermudah 

distribui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan pendataan pemasaran kepada 

mitra kerja.  

 

Kata Kunci : Tingkat Keberdayaan, Program PUGAR, Dampak, Petani Garam 
 

 

A. PENDAHULUAN 

1.   Latar Belakang 

Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung program 

Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Garam 

(KEG) dengan target perealisasian tahun 2020-2024. Salah satu tujuan 

pembangunan Kawasan Ekonomi Garam adalah menekan angka impor garam 

dengan mengoptimalkan produksi garam rakyat melalui pendekatan hulu-hilir.  

Selain itu, mengurangi in-efisiensi tata niaga komoditas garam dengan membangun 

infrastruktur penggaraman yaitu Gudang Garam Nasional, lahan integrasi, dan 

pabrik kawasan pada beberapa wilayah pesisir di Indonesia. Setelah pembangunan 

infrastruktur garam, dilakukan penguatan entitas bisnis lokal, baik Pemda melalui 
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BUMD maupun koperasi setempat untuk mendorong percepatan pertumbuhan 

ekonomi lokal. Pada pendekatan hulu, dilakukan upaya pemberdayaan petani 

garam untuk meningkatkan potensi dan wawasan petani garam dalam pengelolaan 

garam agar optimal hasil produksinya (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 

KKP, 2019). Dalam mencapai target pendekatan hulu, dilakukan sebuah program 

peningkatan produksi garam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu 

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Kecamatan Pangarengan 

merupakan kecamatan penyumbang produksi garam terbesar di Kabupaten 

Sampang. Untuk mencapai target produksi yang optimal, telah dilakukan 

pemberdayaan petani garam untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan tambak 

garam di kecamatan tersebut. Mengacu dari hal tersebut, implementasi program 

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk mengintensifkan lahan 

garam dan kapasitas sumber daya manusianya perlu diberdayakan lagi sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan petani garam dan mensukseskan upaya 

swasembada garam rakyat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum 

memasuki masa pembangunan Kawasan Ekonomi Garam 2020-2024.  

 

2. Rumusan Masalah 

Sebelum adanya Program PUGAR, petani garam rakyat tidak dapat melakukan 

produksi dan pemasaran garam secara maksimal, mengingat sebelumnya produksi 

garam masih dilakukan dengan pola tradisional dan individual sehingga 

berpengaruh pada kualitas garam yang dihasilkan para petani garam rakyat 

(Haidawati, Fachry, & Arief, 2012). Disamping produksi yang belum optimal, 

harga garam negeri juga belum berpihak pada petambak garam karena pasokan 

garam impor yang merembes berlebihan ke pasar garam konsumsi, yang 

menyebabkan harga garam hasil panen petani garam terpuruk. Kendala-kendala 

yang dihadapi oleh petani garam juga diakibatkan oleh faktor cuaca yang tidak 

menentu, status kepemilikan lahan, dan struktur pemasaran petani garam, sebab 

pasar yang tidak berpihak dengan harga garam yang tidak stabil dan cenderung 

rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya keberdayaan petani garam 

dalam proses produksi garam rakyat dengan teknologi yang masih sederhana 

sehingga kualitas garamnya rendah (Wahyudi, 2013). 

Kecamatan Pangarengan merupakan salah satu dari  tiga kecamatan yang 

menerima program PUGAR. Oleh sebab itu diperlukan analisa bagaimana 

efektivitas pelaksanaan program PUGAR dalam meningkatkan keberdayaan petani 

garam Kecamatan Pangarengan sehingga dapat memiliki angka produksi yang 

tinggi. Terdapat tiga desa di Kecamatan Pangarengan yang memiliki lahan tambak 

garam yang berotensial yaitu Desa Pangarengan, Desa Apaan, dan Desa Ragung. 

Dari ketiga desa tersebut, Desa Pangarengan memiliki hamparan lahan tambak 

garam terluas dibandingkan dengan desa lainnya dan Desa Pangarengan merupakan 

satu-satunya desa yang tergabung dalam PUGAR. Berangkat dari hal tersebut, 

maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :  

“Bagaimana dampak implementasi program PUGAR terhadap tingkat 

keberdayaan petani garam di Desa Pangarengan, Kabupaten Sampang, Jawa 

Timur?” 
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3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dampak implementasi Program PUGAR terhadap tingkat keberdayaan petani 

garam rakyat di Desa Pangarengan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk 

mencapai tujuan diatas maka ditentukan beberapa sasaran sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik demografi dan distribusi pendapatan 

petani garam rakyat pada desa-desa yang memiliki lahan tambak garam 

di Kecamatan Pangarengan (Desa Pangarengan). 

2. Mengidentifikasi ketercapaian dampak program PUGAR dari segi 

outcome program terhadap tingkat keberdayaan petani garam PUGAR 

3. Menganalisis tingkat keberdayaan dari petani garam yang menerima 

program PUGAR Desa Pangarengan. 

 

4. Landasan Teori 

     Konsep Kawasan Ekonomi Garam 

Dalam upaya mengembangkan usaha garam rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan garam dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mencanangkan Pembangunan Kawasan Ekonomi Garam yang akan mulai 

dilaksanakan pada tahun 2020 dan seluruh targetnya akan dicapai pada tahun 

2024. Kawasan Ekonomi Garam merupakan bagian dari industrialisasi kelautan 

dan perikanan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan 

dan perikanan salah satunya adalah garam (Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan No.27 Tahun 2012). Dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 

tertuliskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep dari Kawasan Ekonomi Garam 

diantaranya ; (1) Strategi penataan dan pengembangan kawasan dan sentra 

produksi secara berkelanjutan salah satunya melalui penyiapan kawasan garam, 

(2) Strategi pengembangan konektivitas dan infrastruktur serta perluasan 

hubungan bisnis hulu-hilir, (3) Strategi pengembangan usaha dan investasi 

melalui penguatan pemasaran garam, (4) Pengembangan teknologi produktif 

budidaya dan penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan dan garam.  

 

Tingkat Keberdayaan Petai Garam 

Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. 

Pertama, upaya itu harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (enabling). Kedua, upaya 

tersebut harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering). Ketiga, sebuah upaya meningkatkan keberdayaan harus 

mengandung arti melindungi (Sumodiningrat, 1998). Selain ketiga hal tersebut, 

yang harus diperhatikan dalam pelaksaan program pemberdayaan masyarakat 

diantaranya adalah indikator-indikator terkait keberdayaan. Indikator-indikator 

keberdayaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

pemberdayaan. Menurut Ife, terdapat prinsip prinsip pemberdayaan diantaranya 

prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, 

perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan (Ife & 
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Tesoriero, 2014).  Mengenai indikator keberdayaan, terdapat beberapa kajian 

konseptual yang membahas indikator yang dapat digunakan dalam mengkaji 

tingkat keberdayaan suatu masyarakat. Empat indikator menyangkut derajat 

keberdayaan yakni : 

a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). 

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(power within). 

c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over). 

d. Tingkat kemampuan partisipasi atau kerjasama dan solidaritas (power 

with). 

 

Konsep PUGAR 

Kegiatan PUGAR 2014 mengacu pada 15 Indikator Output PNPM Nasional 

sebagaimana Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, 

dengan prioritas pada peningkatan kualitas produksi dan produktivitas di tingkat 

lahan tambak garam (on farm) melalui penguatan kapasitas petambak garam 

rakyat yang didukung dengan implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG), 

penguatan koperasi, peningkatan partisipasi, tata kelola, pengarusutamaan 

gender, dan dukungan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan gender adalah 

strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan 

manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan 

program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan. 

Selanjutnya usaha petambak memiliki rangkaian kegiatan dalam bidang tambak 

garam mulai dari sarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, serta 

pemasaran hasil dari kegiatan pergaraman. Untuk mencapai tujuan dari program 

PUGAR, terdapat dua strategi utama dalam pengembangannya yaitu strategi 

dasar dan strategi operasional. 

Strategi dasar PUGAR sebagai bagian dari PNPM Mandiri KP : 

1. Peningkatan Kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola 

BLM. 

2. Optimalisasi potensi usaha kelautan dan perikanan, yaitu usaha 

pergaraman. 

3. Fasilitasi bantuan usaha bagi masyarakat petambak garam. 

4. Pendampingan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dalam 

manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan. 

Dalam pelaksanaan PUGAR memiliki ruang lingkup kegiatan, dimana kegiatan-

kegiatan tersebut dilakukan sepanjang program PUGAR dilaksanakan demi 

mewujudkan tujuan dari program PUGAR  Terdapat 6 (enam) elemen 

pemberdayaan yang harus menjadi acuan dalam proses pemberdayaan yang 

dilaksanakan melalui PNPM Mandiri KP, yakni:  

1. Fasilitasi/Pendampingan  
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Fasilitasi PNPM Mandiri KP dilakukan oleh Tenaga Pendamping 

mulai dari (a) mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, (b) 

memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun RUB, (c) 

melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan 

teknis/manajemen usaha KP selama kegiatan usaha berlangsung, dan 

(d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.  

2. Partisipasi Komunitas  

Dari sisi perencanaan, seluruh unsur dalam kelompok dengan 

difasilitasi Tenaga Pendamping berpartisipasi menyusun RUB sesuai 

kebutuhan yang diinginkan kelompok dalam pengembangan usaha 

dengan meperhatikan kelayakan usaha dan potensi desa.  Dari sisi 

pengawasan, seluruh anggota kelompok melakukan pengawasan 

bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas 

perkembangan usaha dan pengelolaan keuangan.  

3. Pengorganisasian Kelompok  

KUGAR yang telah terbentuk memperoleh penguatan pengelolaan 

kelembagaan kelompok, manajemen keuangan dan bimbingan teknis 

pergaraman untuk memenuhi kebutuhan bersama. 

4. Transparansi  

KUGAR menyediakan papan informasi penerima PNPM Mandiri KP 

di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota, yang 

sekurang-kurangnya memuat jumlah KUGAR, besarnya jumlah dana 

BLM, luasan lahan dan tahun perolehan BLM dan jenis kegiatannya.   

Pertanggungjawaban keuangan kelompok difasilitasi oleh Tenaga 

Pendamping dilakukan melalui Laporan Pembelanjaan/Pemanfaatan 

BLM dan laporan perkembangan usaha yang secara berkala 

dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat 

Jenderal KP3K dengan tembusan Dinas Provinsi.  

5. Sistem Pengawasan  

Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara 

bersama oleh seluruh anggota kelompok. 

6. Perspektif Gender  

Mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan 

melibatkan peserta perempuan dengan difasilitasi oleh Tenaga 

Pendamping. 

Sedangkan indikator keberhasilan dari segi outcome yaitu : 

 Meningkatkan rata–rata pendapatan petambak garam rakyat minimal 
sebesar 30% dari tahun sebelum mendapatkan kegiatan PUGAR;  

  Terbangunnya 1 (satu) kemitraan/jejaring usaha garam rakyat di kawasan 

sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota; 

  Terinisiasinya pembentukan 1 (satu) calon Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) yang bergerak dalam bidang usaha garam di kawasan sentra 

garam di masing-masing Kabupaten/Kota. 
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B. METODE PENELITIAN 

1. Metode Analisis Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini, analisis stastistik deksriptif digunakan untuk 

menggambarkan dan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan beberapa 

sasaran sesuai dengan variabel pada masing-masing sasaran . Pada sasaran pertama 

yaitu mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi petani garam yang menerima 

Program PUGAR, analisis pada sasaran ini bertujuan untuk memberi gambaran 

tentang kondisi/karakteristik sosial ekonomi petani garam rakyat yang ikut serta 

Program PUGAR di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Selanjutnya 

sasaran kedua, untuk mengidentifikasi ketercapaian dampak Program PUGAR 

dilakukan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan indikator ketercapaian 

dari segi outcome yang diperoleh dari Program PUGAR. Kemudian pada sasaran 

ketiga yaitu menganalisis tingkat keberdayaan dari petani garam yang menerima 

program PUGAR, digunakan analisis statistik deskriptif untuk menjabarkan data 

ketercapaian elemen pemberdayaan   sesuai dengan indikator yang terdapat dalam 

Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014 

Analisis Deskriptif Kualitatif 

Pada salah satu keluaran dari sasaran ketiga dalam penelitian ini digunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis tingkat keberdayaan petani 

garam yang ikut serta dalam Program PUGAR berdasarkan empat indikator yang 

telah ditentukan. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012:4)  penelitian 

dengan teknik kualitatif menghasilkan  data deskriptif tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang amati. Teknik analisis ini  didasarkan pada upaya 

membangun pandangan  pada apa yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-

kata dan bukan data yang terbatas pada angka-angka. Penggunaan teknik deskriptif 

kualitatif untuk menganalisis keluaran dari sasaran ketiga dimaksudkan untuk 

menjelaskan secara rinci respon dari sampel yang mewakili petani garam rakyat di 

Kecamatan Pangarengan  yang ikut sera dalam Program PUGAR .  
 

Tabel 1.  Kategori Tingkat Keberdayaan 

Sumber : Peneliti, 2020 Menurut Teori Ife & Tedoriero (2014) 

 

 Empat indikator tersebut diantaranya : (a) Power To dimana responden 

menyatakan memiliki kesadaran dan keinginan untuk berubah; (b) Power Within 

dimana responden menyatakan memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas 

untuk memperoleh akses; (c) Power Over dimana responden menyatakan memiliki 

Tingkat Kategori Power To Power Within Power Over Power With

1 Tidak Berdaya √

2 Cukup Berdaya √ √

3 Berdaya √ √ √

4 Sangat Berdaya √ √ √ √
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kemampuan menghadapi hambatan; dan (d) Power With dimana responden 

menyatakan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan rasa solidaritas. Dari 

teori yang digunakan, dilakukan pengembangan kategori untuk mengklasifikasikan 

tingkatannya yaitu diantaranya, petani garam akan dikategorikan tidak berdaya 

atau berada di  Tingkat I apabila mengindikasi hanya satu indikator yaitu Power To 

sebab responden baru hanya memiliki keinginan untuk mengalami perubahan 

namun belum melakukan tindakan apapun untuk mencapai perubahan.  

 Petani garam akan dikategorikan cukup berdaya atau berada di Tingkat II 

apabila mengindikasi dua indikator yaitu Power To dan Power Within, sebab 

responden memiliki keinginan untuk berubah dan memiliki kemampuan 

meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses. Dalam arti, selain memiliki 

keinginan, responden telah mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mencapai 

perubahan dan mampu memperoleh akses seperti Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) untuk meningkatkan produktivitas pergaraman. 

Selanjutnya petani garam akan dikategorikan berdaya atau berada di Tingkat III 

apabila mengindikasi tiga indikator yaitu Power To, Power Within, dan Power 

Over. Responden yang memenuhi ketiga indikator tersebut dinyatakan berdaya 

sebab selain memiliki keinginan untuk mencapai perubahan dan memiliki 

kemampuan untuk memperoleh akses, responden juga memiliki kemampuan untuk 

menghadapi permasalahan atau hambatan yang kerap terjadi dalam usaha garam 

rakyat. 

 Tingkatan paling tinggi dalam kategorisasi ini adalah sangat berdaya atau 

Tingkat IV. Responden yang dapat dikategorikan dalam tingkat ini adalah 

responden yang memenuhi keempat kategori berdaya yaitu Power To, Power 

Within, Power Over, dan Power With. Indikasi responden dinyatakan sangat 

berdaya karena responden memiliki keinginan untuk mencapai perubahan dan telah 

mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan tersebut salah 

satunya memperoleh akses bantuan untuk meningkatkan produktivitas usaha 

garam. Selain itu mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan 

atau hal-hal yang menghambat produktivitas usaha garam baik dalam segi kuantitas 

maupun kualitas. Setelah mampu menghadapi hambatan, petani garam juga harus 

mampu untuk bekerja sama, baik secara internal (sesama kelompok petani garam) 

maupun secara eksternal atau kemitraan/jejaring usaha garam sebagai upaya 

eksplorasi peningkatan hasil produktivitas garam rakyat. 

 

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Identifikasi Karakteristik Soasial Demografi dan Distribusi Pendapatan 

Petani Garam PUGAR. 

Berdasarkan hasil survey kuesioner kepada responden, didapatkan beberapa 

karakteristik sosial demografi petani garam PUGAR diantaranya komposisi 

kelompok usia yang mendominasi, tingkat pendidikan, dan lama waktu bekerja atau 

pengalaman dalam usaha garam. Kelompok usia petani garam Program PUGAR 

Desa Pangarengan didominasi oleh usia pertengahan (middle age) yakni usia 45-59 

tahun. Teori oleh Masloch (1982) menyatakan bahwa pekerja berusia tua memiliki 

keberdayaan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja berusia muda sebab faktor 
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pengalaman bekerja dan pandangan yang lebih seimbang. Juga didukung oleh lama 

bekerja petani garam yang didominasi oleh petani garam yang telah bekerja dalam 

usaha pergaraman selama 21-30 tahun. Hal ini berarti bahwa petani garam Program 

PUGAR memiliki pengalaman yang lebih ahli dalam usaha pergaraman. Kedua 

faktor tersebut didukung oleh tingkat pendidikan petani garam PUGAR dalam hal 

kemampuan mengadopsi inovasi dan teknologi baru yang diimplementasikan oleh 

program dimana tingkat pendidikan didominasi oleh petani garam lulusan Sekolah 

Menengah Atas. Hasil survey menyatakan bahwa penduduk Desa Pangarengan 

banyak yang lebih memilih untuk mengemban ilmu atau melanjutkan studi ke luar 

daerah sehingga tidak banyak dari mereka yang memiliki gelar sarjana dan 

menekuni usaha pergaraman setelah memperoleh gelar sarjana melainkan lebih 

memilih untuk menekuni profesi. Namun hal tersebut tidak menghambat 

kemampuan petani garam PUGAR dalam mengadopsi inovasi dan teknologi baru 

meskipun membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar dalam 

implementasinya.  

Program PUGAR membawa teknologi baru dalam pengelolaan usaha 

garam. Petani garam Desa Pangarengan menggunakan teknologi geomembran dan 

sistem integrasi lahan dalam melakukan produksi garam setelah adanya Program 

PUGAR. Teknologi dan inovasi baru yang diperkenalkan oleh program ini 

memberikan implikasi terhadap peningkatan pendapatan para petani garam yang 

tergabung, sebab penggunaannya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produksi garam sehingga garam yan diproduksi petani garam PUGAR mampu 

bersaing dipasar garam dengan harga yang layak.  

Terjadi peningkatan pada pendapatan petani garam Program PUGAR Desa 

Pangarengan yang dapat dilihat dari selisih pendapatan sebelum dan setelah adanya 

Program PUGAR. Apabila dilihat dari rata-rata pendapatan sebelum-setelah setiap 

tahunnya diperoleh selisih rata-rata peningkatan pendapatan sebesar Rp. 

27.201.492,-  Peningkatan pendapatan yang terjadi oleh petani garam Program 

PUGAR terdistribusi secara merata setelah dibuktikan melalui perhitungan standar 

deviasi dari peningkatan pendapatan responden yang tidak lebih besar dari rata-rata 

peningkatan pendapatan itu sendiri.  

Status kepemilikan lahan tambak garam para petani garam Program 

PUGAR Desa Pangarengan didominasi oleh stastus lahan milik, dimana hal ini 

menjadi surplus ekonomi para petani garam sebab status lahan milik memberikan 

kemudahan dalam akses permodalan. Modal produksi yang dibutuhkan petani 

garam Program PUGAR Desa Pangarengan dalam satu kali produksi adalah 

berkisar Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 3.000.000,- bergantung dari seberapa besar 

kerusakan lahan tambak yang dialami petani garam tersebut. Petani garam Program 

PUGAR Desa Pangarengan menyisihkan hasil produksi garam sebelumnya sebagai 

sumber modal produksi garam berikutnya, sehingga mereka tidak lagi 

berketergantungan dengan tengkulak garam seperti terikat hutang pihutang. 

2. Identifikasi Ketercapaian Dampak Program PUGAR 

a. Ketercapaian dampak Program PUGAR dari segi outcome  
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Program PUGAR dinyatakan berhasil apabila terjadi ketercapaian terhadap 

indikator yang mengacu pada Pedoman Teknis PUGAR, karena penelitian ini 

melihat dampaknya terhadap tingkat keberdayaan petani garam maka outcome 

program yang menjadi indikator ketercapaiannya. Dari indikator pertama, terjadi 

peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 94% yang membuktikan bahwa 

implementasi program ini berhasil memberikan dampak peningkatan rata-rata 

pendapatan petani garam Program PUGAR lebih dari 30%. 

b. Ketercapaian dampak Program PUGAR dari segi elemen 

pemberdayaan 

dilakukan berbagai upaya pembentukan karakter agar petani garam Program 

PUGAR siap mengadopsi teknologi dan inovasi baru yang dibawakan oleh program 

dalam mengembangkan usaha garam rakyat dan berdampak pada tingkat 

keberdayaan petani garam Program PUGAR. Pertama, terdapat kegiatan fasilitasi 

atau pendampingan sebagai upaya pendampingan dan pembimbingan teknis 

manajemen usaha pergaraman. Kegiatan ini memantik keinginan petani garam 

rakyat untuk memperbaiki mekanisme usaha pergaraman yang lebih 

menguntungkan. Kedua, partisipasi komunitas dalam bentuk kegiatan pertemuan 

rutin yang betujuan untuk membahas perkembangan usaha garam. Kegiatan ini 

memberikan pendampingan kepada petani garam rakyat agar dapat menghadapi 

hambatan dan memperoleh alternatif penyelesaian dari hambatan yang kerap kali 

terjadi pada usaha garam. Sehingga hambatan dapat teratasi dan menghasilkan 

keuntungan bagi petani garam rakyat Program PUGAR dalam memproduksi dan 

mengelola garam. 

Ketiga, pengorganisasian kelompok yang menjadi kegiatan penguatan manajemen 

keuangan dan teknis usaha garam untuk memenuhi kebutuhan kelompok petani 

garam Program PUGAR. Kumpulan rutin untuk membahas keuangan kelompok 

sebagai bentuk mekanisme lain untuk mewujudkan tujuan elemen ini. Tidak ada 

pendampingan pengelolaan keuangan bukan berarti petani garam tidak dapat 

mengendalikan penggunaan dana kelompok yang memang penggunaannya 

ditujukan untuk kepentingan bersama atau digunakan untuk mengelola usaha 

garam. Selain mengenai dana kelompok, juga dilakukan pengorganisasian 

kelompok dalam menjalin kerjasama dengan industri-industri garam. 

Keempat, bentuk transparansi yang perwujudannya berupa papan informasi 

mengenai seputar usaha garam tidak didapati untuk memenuhi elemen ini. Namun, 

bentuk transparansi secara tidak langsung diwujudkan dalam kegiatan 

pengorganisasian kelompok yang didalamnya juga terdapat kegiatan pemaparan 

penggunaan dana kelompok/cashflow.  

Kelima, elemen sistem pengawasan diwujudkan dalam bentuk kontrol dana 

kelompok untuk memastikan bahwa aliran keluar masuk dana kelompok yang 

berasal dari bantuan pemerintah dapat terdistribusi dengan baik kepada petani 

garam Program PUGAR untuk keberlansungan usaha pergaraman. 

Keenam, elemen perspektif gender yang merupakan pengarusutamaan gender agar 

tenaga perempuan juga terlibat dalam usaha garam di Desa Pangarengan. Meskipun 

tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, tenaga perempuan memperoleh 

pendampingan teknis untuk memproduksi kemasan hasil panen garam sesuai 
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dengan standar yang sudah ditentukan GGN untuk mencegah penurunan kualitas 

hasil produksi sebelum dipasarkan kepada industri-industri garam. 

Enam elemen pemberdayaan petani garam Program PUGAR memberikan dampak 

kesiapan skill atau kemampuan petani garam rakyat dalam memproduksi garam dan 

mengelola hasilnya sehingga memberikan pengaruh terhadap tingkat keberdayaan 

petani garam dalam melangsungkan usaha usaha pergaraman.  

 

c. Analisis Tingkat Keberdayaan Petani Garam Program PUGAR Desa 

Pangarengan. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh 3 kategori tingkat berdaya pada petani 

garam Program PUGAR Desa Pangarengan yaitu sangat berdaya (tingkat berdaya 

4), berdaya (tingkat berdaya 3), dan cukup berdaya (tingkat berdaya 2). Diperoleh 

59 dari 67 responden atau 88% responden yang merupakan petani garam Program 

PUGAR dinyatakan sangat berdaya atau berada di berdaya tingkat 4 karena 

memenuhi 4 indikator tingkat keberdayaan yang diadopsi dari teori milik Ife dan 

Tedoriero (2014) yaitu power to, power within, power over, dan power with. 

Kemudian diperoleh 3 responden atau 4,5% petani garam Program PUGAR yang 

dinyatakan berdaya atau berada pada tingkat berdaya tiga karena mengindikasi 3 

dari 4 indikator tingkat keberdayaan yaitu  power to, power within, dan power over. 

Terakhir diperoleh 5 responden atau 7,5% petani garam Program PUGAR yang 

dinyatakan cukup berdaya atau berada di tingkat berdaya 2 karena mengindikasi 2 

dari 4 indikator tingkat keberdayaan yaitu power to dan power within. Tidak 

teridentifikasi petani garam Program PUGAR yang berada di tingkat keberdayaan 

kategori tidak berdaya.  

Melalui penentuan nilai tengah (median) dari seluruh data pengajuan 

kuesioner petani garam Program PUGAR mengenai tingkat keberdayaan 

teridentifikasi bahwa petani garam yang bergabung dengan Program PUGAR di 

Desa Pangarengan telah sangat berdaya. Keempat indikator tingkat keberdayaan 

telah dipenuhi oleh petani garam Program PUGAR Desa Pangarengan, dalam arti 

responden memiliki kesadaran dan keinginan untuk berubah kemudian 

memutuskan untuk mengikutsertakan diri dalam Program PUGAR. Setelah sadar 

akan memiliki perubahan, responden memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan memperoleh bantuan. Kemampuan tersebut diperoleh dari segala 

rangkaian kegiatan pendampingan yang diperoleh petani garam rakyat melalui 

Program PUGAR, sehingga mereka juga mampu menghadapi hambatan yang kerap 

kali terjadi pada usaha garam. Hambatan yang mereka hadapi juga memerlukan 

penyelesaian secara bersama oleh sebab itu petani garam PUGAR yang ada 

ditingkat berdaya 4 juga mampu untuk bekerja sama dan memiliki solidaritas. 

Selain menjalin kerjasama antar petani garam, mereka juga mampu memiliki relasi 

dengan industri-industri garam, baik yang dilakukan secara individu (biasanya 

kerjasama yang dijalin dengan industri menengah kebawah) dan yang dilakukan 

melalui perantara GGN dan BUMDes. 

 

D. KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil analisis data beserta deskripsi pada bab-bab sebelumnya, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak implementasi 

Program PUGAR terhadap tingkat keberdayaan petani garam rakyat di 

Kecamatan Pangarengan. Melalui penarikan kesimpulan data ordinal 

menggunakan nilai tengah atau median pada sasaran 3 diperoleh bahwa petani 

garam yang bergabung dengan Program PUGAR di Desa Pangarengan berada 

ditingkat sangat berdaya. Berada ditingkat sangat berdaya berarti responden 

memenuhi empat indikator yang berasal dari teori Ife dan Tedoriero (2014) 

bahwasannya responden memiliki kesadaran dan ingin berubah sehingga 

melibatkan diri dalam Program PUGAR sebagai salah satu bentuk upayanya 

untuk meningkatkan kapasitas dan memperoleh akses bantuan. Dari 

keterlibatannya menjadikan petani garam Program PUGAR mampu menghadapi 

dan menyelesaikan hambatan  yang kerap kali terjadi pada proses produksi garam 

dan berpengaruh terhadap produktivitas baik kualitas maupun kuantitas. Selain 

menghadapi hambatan, kini petani garam Program PUGAR juga mampu bekerja 

sama antar petani garam dan menjalin kemitraan dengan industri-industri garam. 

Adanya program tidak hanya memberi dampak pada tingkat keberdayaan pada 

petani garam melainkan juga mempengaruhi pola produksi yang pada mulanya 

dilakukan secara individu, kini petani garam Program PUGAR melakukan pola 

produksi secara berkelompok. Walaupun hasil identifikasi sosial demografi 

menyatakan bahwa komposisi kelompok usia yang didominasi dengan kelompok 

usia pertengahan (45-59 tahun) dan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan 

Sekolah Menengah Pertama tidak menjadi kesulitan bagi petani garam Progam 

PUGAR dalam mengadopsi inovasi dan teknologi, hal tersebut juga disebabkan 

oleh pengalaman bekerja dibidang usaha garam yang cukup lama.  

Program PUGAR juga berdampak pada peningkatan pendapatan petani garam 

Desa Pangarengan yang bergabung dengan program. Terjadinya peningkatan rata-

rata pendapatan dimana sebelum program sebesar Rp. 29.020.149/tahun dan 

setelah program menjadi sebesar Rp. 56.221.641/tahun disebabkan oleh teknologi 

inovasi yang diimplementasikan Program PUGAR sehingga mempengaruhi 

produktivitas usaha garam Petani garam PUGAR Desa Pangarengan. Peningkatan 

pendapatan yang terjadi pada petani Program PUGAR juga terdistribusi merata 

terbukti dari perhitungan standar deviasi peningkatan pendapatan responden. 

 

2. Tingkat keberdayaan yang kini diduduki oleh petani garam Program PUGAR 

Desa Pangarengan juga merupakan dampak dari implementasi program yang 

mengacu pada indikator ketercapaian outcome program dan elemen 

keberdayaannya. Pada outcome program yaitu memiliki tujuan untuk 

meningkatkan rata-rata pendapatan minimal sebesar 30% dari tahun sebelum 

program telah terwujud peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 94% setelah 

adanya program. Tercapainya outcome program diiringi dengan terwujudnya 

pembangunan Gudang Garam Nasional sebagai pabrik pengolahan dan 

penyimpanan hasil produksi garam sebelum diserap oleh industri garam. 

Terbangunnya GGN sangat berperan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas 
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produk garam agar mampu bersaing dipasar garam. Selain GGN, inisiasi 

pembentukan BUMDes juga telah terwujud untuk mempermudah sistem 

pengawasan dan pengadaaan bantuan langsung dari pemerintah serta pemasaran 

produk garam.  

Perwujudan pada elemen pemberdayaan yang terdiri dari rangkaian kegiatan 

program yang mendukung untuk meningkatkan keberdayaan petani garam 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan tingkat keberdayaan petani garam 

Program PUGAR. Melalui kegiatan pendampingan, pertemuan rutin, 

pengorganisasian kelompok, serta pengarusutamaan gender, petani garam 

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keberdayaan dan memenuhi 

indikator tingkat keberdayaan yang telah ditentukan berdasarkan pengembangan 

teori yang diadopsi dari Ife dan Tedoriero (2014). 

 

3. Ketercapaian outcome program memberikan perubahan karakteristik sosial petani 

garam Program PUGAR dimana sebelum adanya program mereka cenderung 

menjalankan usaha garam secara individual, setelah program diimplementasikan 

terjadi pola kerjasama baru antar petani garam program sebab terdapat inovasi 

yang memerlukan kerjasama selaku kelompok petani garam dalam 

perwujudannya. Pengadaan teknologi dan infrastruktur pergaraman memberikan 

dampak terhadap peningkatan rata-rata pendapatan petani garam Program 

PUGAR, dimana peningkatan yang terjadi terdistribusi merata. Hal tersebut 

terbukti dari perhitungan standar deviasi peningkatan pendapatan pada sasaran 

penelitian yang pertama. 
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