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Indonesia memang kaya Gas dan Minyak Bumi, sehingga dapat dibangun banyak Pabrik 

pupuk Urea  (48%  N), konsumsi nasionalnya mencapai 6.3 juta ton, sedang produksinya 

sekitar 8 juta ton. Artinya untuk Urea Indonesia beberapa tahun ini bisa mengekspor 

kapasitas produksinya tidak bertambah.Akan tetapi Indonesia tidak punya sumber Fosfat 

yang memadai apalagi Kalium. Unsur Nitrogen, Fosfat dan Kalium (Sodium) adalah unsur 

makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Unsur Na yang sifatnya sangat berdekatan 

dengan unsur Kalium rupanya dapat mensubsitusi kebutuhannya. 

Kalium (dalam bentuk KCl) setiap tahun kita impor, karena memang Indonesia tidak punya 

sumbernya. Pupuk yang di impor pada tahun 2019 sebanyak 6.314 ton senilai Usd 1.534 juta 

atau senilai Rp 22.2 T (sumber BPS, 2020). Jika 25 % saja nilai impor itu digunakan untk 

membeli Garam industri yang diproduksi rakyat senilai Rp 1.500/kg, maka akan diperoleh                      

3.7 jutaton (dibulatkan menjadi 4 juta ton).Artinya seluruh produksi nasional langsung 

terserap habis.Petani Garam terangkat martabat dan kesejahteraannya, petani tanaman juga 

senang hati, karena mendapatkan pupuk murah. Negara juga senang karena dapat 

menghemat devisa yakni mengurangi impor pupuk dan meningkatkan Ketahanan Pangan 

serta produksi pertanian/perkebunan lainnya. 

Jika saja PT Pupuk Indonesia berkenan membuat pupuk Garam, dimulai dari PT Pupuk 

Gresik, maka para BUMN tersebut akan bertambah keuntungannya, petani Garam senang 

dan petani sawah, kebun dan peternak juga senang. Harga jual eceran pupuk diperkirakan 

tidak lebih dari 2.500/kg. 

Menurut Murray melalui Doneta Wrate, 2021, Pupuk Garam sangat ekonomis, merupakan 

pupuk yang dapat digunakan pada berbagai tanaman. Ada berbagai manfaat pupuk Garam : 

1. Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman 

2. Memperbesar dan banyak pengaruh positipnya terhadap tanaman 

3. Tanaman menjadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit 

4. Rasa hasil pertaniannya lebih baik 

5. Produksinya lebih tahan terhadap kebusukan 

 

https://dengarden.com/@donetawrate


6. Meningkatkan level Vitamin dan kadar gula antara lain pada Gandum yang dipupuk 

dengan garam 0.8 gallon per ha, memperlihatkan hasil : 

a) Vitamin B1 naik menjadi 35% 

b) Vitamin B2 naik menjadi 10% 

c) Niacin bertambah menjadi 38% 

d) Vitamin E bertambah sebesar 15% 

KCl merupakan pupuk anorganik sedangkan NaCl merupakan pupuk organiktapi secara 

teknis unsur Kalium atau Potasium (K) dan Natrium atau Sodium (Na) sama sama 

mempunyai 1 valensi, berada di dalam susunan berkala dalam 1 barisan yakni di barisan 

pertama. Cl berada dbarisan ke 7 yang mempunyai 7 valensi, sehingga keduanya dapat 

saling menggantikan.Itulah sebabnya dalam berbagai percobaan dan pengamatan 

penggunaan Garam sampai batas tertentu pada tanamanselalu menunjukkan hasil yang baik. 

 

Gambar 1. : Susunan Berkala Unsur Unsur Kimia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Wikipedia, 2019 

Gambar 2 : Perbandingan Susunan Kimia NaCl dan KCl 

Susunan Kimia NaCl Susunan Kimia KCl 



Terlihat dari susunan kimia KCl dan NaCl praktis sama, sehingga tidak ada keraguan 

menggunakan Garam sebagai pupuk. Garam yang dimaksud adalah Garam Dapur atau 

Garam Laut (Sea Salt), berbeda dengan Garam dalam bahasa kimia.Masalah dosis dan 

aplikasi tentu akan berbeda setiap jenis tanaman. 

 

Seperti bahan organik lainnya Garam dapat memperbaiki kualitas produk pertanian.Danielle 

Smyth , 2021,  juga menjelaskan bahwa rasa tomat yang dipupuk Garam rasanya lebih baik 

akibat terbentuknya asam dan gula yang lebih baik.Pupuk KCl adalah pupuk anorganik 

senyawa garam alkali tanah, merupakan hasil tambang, sedang NaCl adalah pupuk Organik 

atau Garam dapur merupakan hasil panen dari laut. Kandungan KCl 60%, kandungan 

NaCl 94%, artinya NaCl lebih tinggi kandungannya dibanding KCl, artinya penggunaannya 

lebih efisien dan tentu lebih aman 

Banyak hasil penelitian dan pengamatan tentang penggunaan Garam ini sebagai 

pupuk.Pupuk Garam dapat menjadi substitusi pupuk KCl yang harganya sangat tinggi dan 

harus diimpor.Sebagai perbandingan harga KCl Rp 8.500 -9.000/kg, Garam hanya Rp 300- 

1.200/kgnya.Di dalam praktek ternyata masyarakat telah menggunakan Garam sebagai 

substitusi pupuk KCl yang harganya lebih mahal. 

Memang diperlukan banyak penelitian lagi tentang Garam ini, tetapi yang pasti di Indonesia 

sumber Garam ini sangat berlimpah dan harganya sangat terjangkau.Penggunaan Garam 

sebagai pupuk dapat meningkatkan kesejahteraan para petani Garam, dengan harga ditingkat 

petani Rp 1.500-2.000/kg saja sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan mereka. 

Dengan harga tersebut produksi Garam tentu akan meningkat dan tumbuh sumber-sumber 

garam di berbagai daerah. Dengan asumsi produktivitas Garam 70 ton/siklus, maka 

pendapatan petani akan menjadi 105 -140 juta/ha/siklus. Dengan adanya pupuk Garam yg 

murah ini, petani tanaman ataupun peternak akan meningkat kesejahteraannya. 

Sebagai gambaran telah banyak hasil penelitian tentang pupuk Garam ini antara lain : 

Soleha, 2017, dalam penelitiannya menggunakan 1-4 kg Garam Dapur pada tanaman 

Kelapa Sawitmenunjukkan bahwa semakin tinggi dosis garam dapur menurunkan jumlah 

bunga jantan. Hasil penelitian ini sama dengan sifat pupuk KCl. Penggunaan garam dapur 

telah dilakukan oleh beberapa petani sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Kelapa sawit tergolong tanaman yangsangat konsumtifkarena kebutuhanhara yang banyak, 

maka untuk mencukupi kebutuhan haranya, petanimenggunakan alternatif pupuk yaitu 

garamdapur.Penggunaangaramdapursebagai pupuktelahdilakukan petani sawit di Lampung, 

Sumatera Utara danSumatera Selatan. Hasilindepth interviewyang dilakukan kepada petani 

sawit,aplikasi garam dapurberdampak padapertumbuhan tanamankelapa sawityaituwarna 

daun yanglebih hijau,pelepah lebih mudah untuk dipangkas,meningkatkan TBS, dan 

https://www.democratandchronicle.com/story/lifestyle/2020/07/25/gardening-tomatoes-may-be-tastier-if-you-fertilize-with-sea-salt/5498926002


meningkatkan pHtanah.Aplikasigaramdapursebagaipupuk oleh petani Indonesia merupakan 

kearifan lokal yang dapat dikembangkan. 

Nasamsir, 2013, meneliti pemupukan padaBibitan Karet antara lain dengan pemberian 

garam dapur dan pemupukan nitrogen. Seperti telah diketahui bahwa pemberian garam 

dapur sampai batas tertentu pada tanaman dapat meningkatkan proses fotosintesis karena 

Na+ yang dikandungnya dapat memacu kerja enzim dan berperan pula sebagai bahan 

osmotik untuk meningkatkan perbedaan antara potensial air tanaman dengan potensial air 

tanah.  Kandungan Cl- juga berperan memacu fotosintesis, karena itu tanaman akan lebih 

mampu menyerap air sehingga bobot bahan kering hasil dapat ditingkatkan. Sementara itu, 

dengan pemberian garam dapur yang berlebihan akan dapat menyebabkan tanaman 

kekurangan air sehingga merangsang produksi hormon ABA dan keracunan Na+.  

Bagus Handoyo etal, 2018 dalam penelitiannyamenggunakan pupuk garam pada tanaman 

padi ternyata aplikasi garam memberikan pengaruh yang sangat nyata, sehingga dapat 

dijadikan sebagai pupuk alternatif karena terbukti mampu meningkatkan produksi padi 

sebesar 5,7 ton perhektar dibandingkan rata-rata 5,5 ton perhektar produksi nasional. 

Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, 2020,  mengungkapkan bahwa  Garam 

(NaCl) dapat menggantikan peran pupuk KCl pada dosis tertentu. Garam yang memiliki 

kandungan Sodium (Na+) dan Klor (Cl-), dapat memberikan unsur mikro yang bisa 

dimanfaatkan secara langsung oleh tanaman untuk menunjang pertumbuhan tanaman.Selain 

itu, NaCl juga dapat memperkaya kehadiran mikroorganisme tanah seperti cacing, bakteri, 

dan lainnya sehingga tanah pertanian menjadi lebih subur.Tidak hanya itu, pupuk dari garam 

tersebut juga dapat membantu petani dalam menetralkan pH tanah asam dan basa.Biasanya, 

tanah membutuhkan pendinginan selama beberapa minggu tetapi dengan pemberian larutan 

garam, tanah itu bisa dimanfaatkan secara langsung. 

Aniza Pratiwi, 2020, penggunaan Garam pada tanaman Cabai dapat meningkatkan 

produksi selain itu memberikan unsur mikro. Selain itu, kandungan ini dapat membantu 

menyimpan air di dalam tanah saat musim kemarau berlangsung.Pupuk garam ini juga dapat 

memperkuat daya tahan tanaman.Manfaat lainnya adalah dapat mencegah bunga rontok 

sebelum waktunya tiba. 

Roger Martyn, 2021 ,sebagai ahli ternak, menyatakan bahwa Garam adalah penting, karena 

mempunyai peran yang sentral di dalam setiap  sel tubuh sapi perah dan mengatur peredaran 

darah, pencernaan  dan proses pembuatan susu. Setiap 25 liter susu yang dihasilkan 

memerlukan 45 gram garam/hari, sedang di padang rumputnya memerlukan sekitar 0,18% 

kandungan garam 

  

 

 



Kebutuhan pupuk KCl dan NaCl dapat diperkirakan sbb : 

Uraian ha 
Dosis 

Kg/ha 

Total Ton 

Kebutuhan 

KCl  60% 

Total Kebutuhan 

NaCl 94% 
Keterangan 

Sawit 14,000,000 200 2,800,000 1787234.043 Per Tahun 

Karet 3,200,000 50 160,000 102127.6596 Per Tahun 

Hortikultura 1,300,000 150 195,000 124468.0851 Per Tahun 

Padi 16,000,000 200 3,200,000 2042553.191 Per Tahun 

Palawija 6,900,000 75 517,500 330319.1489 Per Tahun 

Lain2 1,500,000 50 75,000 47872.34043 Per Tahun 

Total 42,900,000 425 6,947,500 4,434,574 Per Tahun 

 

Saat ini kebutuhan Garam industri 3.2 ton dan Garam konsumsi 0.8 juta ton, sehingga 

totalnya 4 juta ton (Pusriskel, 2021), tapi Produksi Garam Nasional saat ini hanya sekitar 3 

juta ton.Artinya masih ada deficit sebesar 1 ton.Kebutuhan pupuk Na daro table diatas 

sekitar 4.4 juta ton, jadi diperlukan peningkatan produksi sampai 5.1 juta ton.Hal ini dapat 

dicapai cukup dengan membeli garam rakyat dengan harga yang lebih layak, antara Rp 

1.500/kg.-2.000/kg, tentu minat para petani garam akan muncul dan produksi akan naik 

dengan sendirinya.. 

Ada 2 jenis Garam yang diusahakan , menurut Arlyta Dwi Anggraini, 2020, sebagai berikut: 

Garam Industri: Kadar NaCl minimal 97 % (Digunakan untuk kebutuhan Industri Farmasi, 

Kosmetik dan tekstil, Industri aneka Pangan, Industri Petrokimia, dll). Khusus untuk Industri 

pangan kadar Ca dan Mg < 600 ppm).Harga garam industri cukup kompetitif dan ada 

jaminan pasokan secara berkesinambungan. 

Garam Konsumsi: Kadar NaCl minimal  94 % ( digunakan untuk kebutuhan memasak dan 

keperluan rumah tangga.Garam konsumsi adalah garam yang dikonsumsi bersama-sama 

dalam makanan atau minuman.Dalam kehidupan sehari-hari, garam sangat dominan dalam 

menu makanan yaitu membuat makanan menjadi lebih nikmat dan dikonsumsi secara teratur 

oleh manusia.Garam ini merupakan penyampai zat yodium dalam tubuh manusia dalam 

upaya menanggulangi penyakit gondongan dan kretin endemic yang merupakan salah satu 

masalah gizi utama di Indonesia.Garam konsumsi digunakan untuk memasak dan keperluan 

rumah tangga.Standar untuk garam konsumsi sudah dapat dipenuhi oleh petani lokal 

Indonesia. 

Dari uraian diatas secara resmi belum ada Garam yang digunakan sebagai pupuk, padahal 

masyarakat telah menggunakannya walau sangat terbatas. Indonesia mempunyai sumber 

daya pembuatan garam yang tidak terbatas., terbentang dari Sabang hingga Merauke, 

Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta 

km2. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 adalah 

Zona Ekonomi Eksklusif. (Oki Pratama, 2020).Bandingkan dengan Luas tambak garam 

nasional baru mencapai 27.000 ha dari jutaan ha yang tersedia di sepanjang pantai.Tambak 



swasta baru ada 4.455 ha saja.Artinya peluang untuk meningkatkan produksi nasional masih 

sangat terbuka. 

Semoga peluang ini dimanfaatkan untuk kejayaan negeri, bukan hanya keuntungan yang 

menjadi tujuan utama, tetapi kesejahteraan petani dan kedaulatan pertanian yang menjadi 

tujuan.Diharapkan kelak disamping NPK ada juga NPNa atau NPS (Nitrogen, Phosphat dan 

Sodium) dan pupuk tunggal NaCl organic.Semoga juga tulisan ini dapat menggugah pabrik 

pupuk BUMN untuk lebih mengembangkan jenis pupuk sambil mensejahterakan para 

petani. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

8Villages, 2020, Corteva Agriscience, Pupuk dari Garam, Bisakah?Blog •  10/03/2020 

https://www.corteva.id/berita/Pupuk-dari-Garam-Bisakah.html 

Aniza Pratiwi, 2020,Gunakan Garam Laut Sebagai Pupuk, Kompas.com - 23/12/2020, 
https://www.kompas.com/homey/read/2020/12/23/111200276/ingin-tanaman-tumbuh-
subur-gunakan-garam-laut-sebagai-pupuk?page=all. 

Arlyta Dwi Anggraini, 2020, Beda Garam Konsumsi dan Garam Industri , Indonesia Baik.  

https://indonesiabaik.id/infografis/beda-garam-konsumsi-dan-garam-industri, 

Copyright © 2017 – 2020, All Right Reserved 

Bagus Handoyo, Herlinawati, Liliek Soelaksini, 2018, Agritrop, Vol. 16 (2): 197 -   204 , 

Aplikasi Garam (NaCl) untuk meningkatkan Produksi Padi (Oryza sativa L), Varitas 

Situ Bagendit di Tanah Litosol Banyuwangi, Program Studi Teknologi Produksi 
Tanaman Pangan Politeknik Negeri Jember. 

Edy Prabowo, 2019. Tingkatkan Daya Saing Garam Nasional, 

,https://kkp.go.id/artikel/15528-tingkatkan-daya-saing-garam-nasional-menteri-edhy-

dorong-pemberdayaan-usaha-garam-rakyat 

Murray vide Doneta Wrate, 2021, Sea Salt Fertilizers: An Important Organic Gardening 

Discovery, https://dengarden.com/gardening/Sea-Salt-Fertilizers-Important-Organic-

Gardening-Discovery 

Nasamsir, 2013, Efek Pemberian Kombinasi Garam Dapur Dan Pupuk Nitrogen Terhadap 

Pertumbuhan Bibit Karet (hevea brasilliensis muell.arg.) di Polibag , Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013  

Oki Pratama, 2020,  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Copyright @ Kementerian 
Kelautan dan Perikanan RI. https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=jumlah+lautan+di+indonesia 01 Juli 2020   

Pusat Riset Kelautan, 2021, Prediksi Produksi Garam Nasional, 

http://pusriskel.litbang.kkp.go.id /index.php/en/publikasi/prediksi-produksi-garam. 

Email : set.p3sdlp@gmail.com /  

Roger Martyn, 2021  , Salt as a Fertilizer - Useful or Useless? Grazetech,  

https://www.grazetech.com.au/page/salt-as-a-fertiliser/ 

Soleha, 2017.Aplikasi Garam Dapur (NaCl) terhadap pertumbuhan dan Hasil Kelapa Sawit 

(Elaeis guineensis Jacq.) di Lahan Kering.Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 

https://www.corteva.id/berita/Pupuk-dari-Garam-Bisakah.html
https://www.kompas.com/homey/read/2020/12/23/111200276/ingin-tanaman-tumbuh-subur-gunakan-garam-laut-sebagai-pupuk?page=all
https://www.kompas.com/homey/read/2020/12/23/111200276/ingin-tanaman-tumbuh-subur-gunakan-garam-laut-sebagai-pupuk?page=all
https://indonesiabaik.id/infografis/beda-garam-konsumsi-dan-garam-industri
https://kkp.go.id/artikel/15528-tingkatkan-daya-saing-garam-nasional-menteri-edhy-dorong-pemberdayaan-usaha-garam-rakyat
https://kkp.go.id/artikel/15528-tingkatkan-daya-saing-garam-nasional-menteri-edhy-dorong-pemberdayaan-usaha-garam-rakyat
https://dengarden.com/@donetawrate
https://dengarden.com/gardening/Sea-Salt-Fertilizers-Important-Organic-Gardening-Discovery
https://dengarden.com/gardening/Sea-Salt-Fertilizers-Important-Organic-Gardening-Discovery
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jumlah+lautan+di+indonesia
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jumlah+lautan+di+indonesia
https://www.grazetech.com.au/page/salt-as-a-fertiliser/


Danielle Smyth, 2021, How to Fertilize Plants With Sea Salt,  

SFGatehttps://homeguides.sfgate.com/fertilize-plants-sea-salt-39373.html 

Badan Pusat Statistik, 2020, (BPS - Statistics Indonesia), Impor Pupuk Menurut Negara Asal 

Utama, 2000-2019 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1044/impor-

pupuk-menurut-negara-asal-utama-20 

Wikipedia, 2019, Kalium klorida, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalium_klorida 

Wikipedia, 2019, Natrium klorida, https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sodium-chloride-3D-ionic.png 

 

https://homeguides.sfgate.com/fertilize-plants-sea-salt-39373.html
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1044/impor-pupuk-menurut-negara-asal-utama-20
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1044/impor-pupuk-menurut-negara-asal-utama-20
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalium_klorida
https://id.wikipedia.org/wiki/Natrium_klorida
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Sodium-chloride-3D-ionic.png

