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RINGKASAN 
 

 
Indonesia sebagai negara kepulauan hingga saat ini untuk proses pembuatan 

garam, khususnya kristal garam masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Madura. 
Sedangkan potensi luas lahan pengaraman di Indonesia mencapai ± 33.625 ha, tetapi baru 
sekitar 17.623 ha (52,4%) yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi garam. Lahan 
garam tersebut tersebar di 7 propinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Sulawesi Selatan, Sulawasi Tenggara Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
Sedangkan kebutuhan garam pada tahun 2009 untuk konsumsi mencapai 700 ribu ton, dan 
di luar konsumsi mencapai 2.395 ribu ton. Selain itu garam juga digunakan untuk 
pengasinan ikan, industri khlor alkali, industri makanan, industri tekstil, penyamakan kulit, 
garam mandi/spa, perminyakan, farmasi dan perkebunan 

Berdasarkan kondisi ini, hasil capaian luaran kegiatan penelitian MP3EI untuk 
tahun ketiga, meliputi: (1) Publikasi Simposium Nasional di HAPPI Kendari Sulawesi 
Tengah dan Submit abstract di Internasional Symposium on Sustainable Development and 
Management (ISSDM) Universiti Teknologi Malaysia,  (2) Pengumuman paten sederhana 
S00201508354 dan Usulan legal drafting “Alat Rotary Dryer”, dan (3) Instalasi dan uji 
performasi alat evaporasi-distilasi dengan No. Paten P00201508023, dan (4) Modifikasi 
alat pengepakan garam beryodium ukuran 200 gram. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Garam alami selalu mengandung senyawa magnesium klorida, magnesium sulfat, 

magnesium bromida, dan senyawa runut lainnya, sehingga warna garam selain merupakan 

kristal transparan juga bisa berwarna kuning, merah, biru atau ungu. Garam dan produk 

turunannya telah dimanfaatkan di berbagai macam produk yang membuat makanan 

menjadi lebih enak, dan diestimasi sekitar 14.000 produk menggunakan garam sebagai 

bahan tambahan (Salt Institute, 2011). 

Di sisi yang lain Indonesia sebagai negara kepulauan hingga saat ini untuk proses 

pembuatan garam, khususnya kristal garam masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau 

Madura. Sedangkan potensi luas lahan pengaraman di Indonesia mencapai ± 33.625 ha, 

tetapi baru sekitar 17.623 ha (52,4%) yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi garam. 

Lahan garam tersebut tersebar di 7 propinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 

Sulawesi Selatan, Sulawasi Tenggara Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Sedangkan kebutuhan garam pada tahun 2009 untuk konsumsi mencapai 700 ribu ton, dan 

di luar konsumsi mencapai 2.395 ribu ton. Selain itu garam juga digunakan untuk 

pengasinan ikan, industri khlor alkali, industri makanan, industri tekstil, penyamakan kulit, 

garam mandi/spa, perminyakan, farmasi dan perkebunan (Dit. Industri Kimia Hilir, 2009). 

Oleh karena itu Pencanangan Program Swasembada Garam Konsumsi Tahun 

2012 dan Industri Tahun 2015 oleh Wakil Presiden Boediono di Ende Nusa Tenggara 

Timur maupun pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad bahwa 

Indonesia masih mengimpor 55% kebutuhan garam nasional dari sejumlah Negara, dimana 

kemampuan produksi garam nasional tahun 2009 lebih rendah dari kebutuhan garam 

industri dan rumah tangga yang mencapai 2,86 juta ton per tahun dan produktivitas usaha 

garam nasional lebih rendah dari Australia maupun India yang berada di atas 70 ton per 

hektare per tahun. 

Berdasarkan kondisi di atas tentang keragaman produk turunan garam, berbagai 

penggunaan garam untuk konsumsi maupun industri, potensi luas penggaraman di 

Indonesia yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa maupun Pulau Madura, kemampuan 

produksi garam yang rendah, dan produktivitas usaha garam yang juga rendah, maka 

dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan khusus berupa pengembangan industri 

garam rakyat berskala kecil yang ramah lingkungan dan dalam kegiatannya tidak akan 
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terkendala oleh musim hujan maupun keterbatasan akan luas lahan garam. Sedangkan 

keutamaan dari kegiatan penelitian ini adalah inovasi teknologi pemurnian secara 

bertingkat dengan memanfaatkan kemampuan aliran fluida cair dan udara untuk proses 

evaporasi air laut dan pengolahan garam krosok dalam upaya memenuhi target 

produktivitas usaha garam konsumsi  maupun garam industri. 

Target luaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penelitian selama 3 (tiga) 

tahun dari inovasi teknologi pemanfaatan aliran fluida hingga berbagai hasil produk 

turunan garam adalah sebagai berikut: 

1. Model industri garam rakyat skala kecil yang berbasis pada teknologi pemurnian air 

laut secara bertingkat di beberapa lahan peminihan dan meja garam. 

2. Model industri garam rakyat skala kecil yang berbasis pada teknologi pemurnian 

garam krosok secara bertingkat di lokasi daratan dan pesisir. 

3. Produk garam rakyat, garam halus maupun garam cair yang memenuhi standar SNI 

tentang garam aneka konsumsi dan aneka industri. 

4. Keragaman produk-produk turunan untuk garam aneka konsumsi dan aneka industri. 

Sedangkan manfaat yang dipereroleh dalam pengembangan teknologi pemurnian 

garam bertingkat dengan menggunakan kemampuan aliran fluida cair maupun udara adalah 

sebagai berikut:  

1. Terbentuknya prototipe industri garam rakyat skala kecil yang berorientasi pada 

teknologi pengolahan berbasis lahan garam. 

2. Terbentuknya prototipe industri garam rakyat skala kecil yang berorientasi pada 

teknologi pemurnian berbasis garam rakyat (garak krosok).  

3. Kemampuan garam rakyat dalam menopang kebutuhan garam aneka konsumsi dan 

kebutuhan garam aneka industri yang berstandar SNI. 

4. Kemampuan memaksimalkan pendekatan secara fisika dalam menghasilkan berbagai 

produk turunan garam rakyat. 
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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 

 

Beberapa sifat garam atau Natrium Klorida yaitu berbentuk kristal atau bubuk 

putih dengan sistem isomerik berbentuk kubus, bobot molekul 58,45 g/mol, dan larut 

dalam air (35,6 g/100 g pada 0 °C dan 39,2 g/100 g pada 100 °C). Garam dapat larut dalam 

alkohol, tetapi tidak larut dalam asam Klorida pekat, mencair pada suhu 801°C, dan 

menguap pada suhu diatas titik didihnya (1413 °C). Hardness 2,5 skala MHO, bobot jenis 

2,165 g/cm3, tidak berbau, tidak mudah terbakar dan toksisitas rendah, serta mempunyai 

sifat higroskopik sehingga mampu menyerap air dari atmosfir pada kelembaban 75% 

(Chemical Index, 1993).  

 
Gambar 2.1. Molekul NaCl atau Garam (Chemical Index, 1993) 

Sedangkan proses pembuatan garam di Indonesia akan membutuhkan lahan dekat 

laut, porositas tanah rendah, air laut bersih, dan iklim panas. Penerapan IPTEK di sebagian 

besar tambak garam menggunakan metode evaporasi total atau bertingkat dengan sumber 

energi panas matahari dan angin laut, dimana kadar NaCl dibawah SNI. Oleh karena itu 

upaya ke depan dalam meningkatkan produktivitas garam dilakukan melalui percontohan 

lahan garam dan inovasi teknologi pemrosessan garam dengan berbagai sumber energi 

alternatif (Purbani, 2002). Dari berbagai kebutuhan dan pengunaannya, maka garam 

sebagai komoditas akan selalu dibutuhkan manusia seperti halnya kebutuhan manusia akan 

makanan, sehingga fungsi garam untuk konsumsi tidak dapat digantikan. Oleh karena itu 

sifat garam menjadi lebih sensitif dan layak untuk diposisikan sebagai komoditas strategis. 

Manusia tanpa garam tidak mungkin hidup, karena garam bertindak sebagai pengatur 

aliran makanan dalam tubuh, kontraksi hati dan jaringan-jaringan dalam tubuh. Dalam 

tubuh orang dewasa, mengandung sekitar 250 gram garam (Pusriswilnon BRKP, 2006). 
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Menurut Amarullah, Husni dan Sriyanto (2006) untuk bahan baku pembuatan 

garam yang berasal dari air laut akan memerlukan teknik-teknik khusus agar mineral-

mineral yang kurang dikehendaki dapat dipisahkan. Mineral yang cukup banyak di dalam 

garam air laut adalah Natrium, Magnesium, Kalsium, Klorida dan Sulfat. Apabila Kalsium 

dan Magnesium dapat dipisahkan, maka Sulfat juga akan ikut, sehingga diharapkan garam 

yang dihasilkan akan mengandung kadar NaCl > 95%.  

Kegiatan identifikasi awal untuk kualitas garam krosok di wilayah Tuban, 

Lamongan, Gresik, Pamekasan, dan Sumenep menunjukkan kadar NaCl berkisar 76,90% 

hingga 87,39% dengan komposisi ion air laut untuk Na+ berkisar 1,2880 hingga 4,6564 

gr/kg air laut, Cl- berkisar 2,530 hingga 17,432 gr/kg air laut, dan salinitas air laut berkisar 

27,5 hingga 28,5%0 dengan temperatur permukaan berkisar 30,9 hingga 33,2 °C. 

Komposisi ion air laut untuk Na+ berkisar 1,2880 hingga 4,6564 gr/kg air laut, Cl- berkisar 

2,530 hingga 17,432 gr/kg air laut, dan salinitas air laut berkisar 27,5 hingga 28,5%0 

dengan temperatur permukaan berkisar 30,9 hingga 33,2 °C. (Najid dan Suwasono, 2011; 

Suwasono, dkk, 2012). Sedangkan kegiatan lanjutan berupa eksperimen metode evaporasi 

di lahan garam dan skala laboratorium menunjukkan bahwa ada dua keluaran yang 

dihasilkan, yaitu (1) kristal garam dengan kadar NaCl 93,14% dari lahan garam dan 

94,40% dari model evaporasi, dan (2) hasil air kondensat dari model evaporasi yang 

cenderung sebagai air mineral (Suwasono, dkk, 2013). 

Di sisi yang lain menurut Jumaeri, dkk (2003) bahwa air laut yang diuapkan akan 

menghasilkan kristal garam, yang disebut garam krosok. Apabila tidak ada proses lanjutan, 

maka garam krosok yang dihasilkan masih bercampur dengan senyawa lain yang terlarut, 

seperti: MgCl2, MgSO4, CaSO4, CaCO3, KBr dan KCl dalam jumlah yang kecil. Menurut 

Menurut Saksono (2002) untuk meningkatkan kualitas garam krosok dapat dilakukan 

melalui proses pencucian yang akan mempengaruhi komposisi garamnya. Prosentase Mg 

yang hilang akibat pencucian akan lebih besar dibandingkan dengan Ca. Ukuran partikel 

garam yang dicuci juga mempengaruhi efektifitas penghilangan kandungan Ca, Mg dan 

zat-zat pereduksi lainnya. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luas permukaan kontak 

air pencuci dengan permukaan garam. Pencucian dengan menggunakan larutan garam, 

menunjukkan bahwa semakin rendah konsentrasi larutan garam, maka semakin efektif 

dalam menghilangkan senyawa Mg dalam garam. Namun kehilangan garam juga semakin 

besar (18,6 %). Sedangkan untuk larutan pencuci dengan menggunakan air bersih, maka 

semakin tinggi rasio volume air dan garam akan semakin efektif untuk menghilangkan Mg. 

Namun dari segi kehilangan garam juga paling besar (39,4%). Sedangkan menurut 
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Sulystiowati, dkk (2012) untuk proses pencucian garam krosok lokal dengan larutan garam 

(air tua) yang  dilakukan secara mekanisasi oleh Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan 

yang bermerk Garam Samudra memiliki beberapa karakteristik, yaitu: kadar NaCl 95,89%, 

kadar air 2,52%, derajat putih 63,80%, dan kandungan logam berat masih dibawah ambang 

batas SNI.  

Dukungan kegiatan Swasembada Garam Nasional menjadi 4 (empat) isu strategis 

yang menjadi dasar dalam pelaksanaan PUGAR, yaitu: (1) Isu Kelembagaan yang 

mengakibatkan lemahnya posisi tawar para petambak garam rakyat; (2) Isu Permodalan 

yang menyebabkan para petambak garam masih belum optimal dalam mengakses sumber 

permodalan baik dari Bank maupun non Bank sehingga para petambak garam terjerat pada 

bakul, tengkulak, dan juragan; (3) Isu Regulasi yang menyebabkan lemahnya keberpihakan 

dan proteksi Pemerintah pada sektor garam rakyat sehingga usaha garam rakyat menjadi 

tidak prospektif dan marketable; dan (4) Isu Tata Niaga Garam Rakyat yang sangat 

liberalistik dengan tidak adanya penetapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat 

sehingga terjadi deviasi harga yang tinggi di tingkat produsen petambak garam dan pelaku 

pasar serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam di tingkat lokal (Permen No. 

06 Tahun 2011). 

 

Gambar 2.2. Strategi PUGAR 

Sedangkan berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Swasembada Garam Nasional di 

Kementerian Koordinator Bidang   dengan agenda Kebutuhan dan Pasokan Garam Industri 
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Aneka Pangan serta Necara Garam Tahun 2013 dan Kebutuhan Garam Tahun 2014 

ditampilakn pada Tabel 2.1., 2.2., dan 2.3. 

Tabel 2.1. Hasil Uji Laboratorium untuk Kualitas Garam Rakyat 

No Institusi 
Hasil Uji Laboratorium – Garam Rakyat 

Sebelum Diolah Setelah Diolah Keterangan 
1 PT. Unicheem Candi 

Sidoarjo 
PT. Niaga Garam 

Cemerlang 

 NaCl 81,1~86,9% 
 Kadar air 9,68~9,77% 
 Ca 1.500~20.200 ppm 
 Mg 8.900~23.000 ppm 

 NaCl 95,6~95,97% 
 Kadar air 0,45~1,26% 
 Ca 1.300~1.900 ppm 
 Mg 4.200~6.000 ppm 

Penyusutan 
20~40% 

2 PT. Garam  NaCl 95,47% 
 Kadar air 6,23% 
 Ca 5.800 ppm 
 Mg 4.800 ppm 

 NaCl 96,45% 
 Kadar air 0,23% 
 Ca 2.150 ppm 
 Mg 83.180 ppm 

- 

 

Tabel 2.2. Hasil Uji Laboratorium untuk Kualitas Garam Impor 

No Institusi 
Hasil Uji Laboratorium – Garam Impor 

Sebelum Diolah Setelah Diolah Keterangan 
1 PT. Unicheem Candi 

Sidoarjo 
PT. Niaga Garam 

Cemerlang 
PT. Susanti Megah 

 NaCl 96,7~98,3% 
 Kadar air 1,38~3,0% 
 Ca 220~600 ppm 
 Mg 90~900 ppm 

 NaCl 98,0~99,31% 
 Kadar air 0,09~1,38% 
 Ca 400~600 ppm 
 Mg 200~400 ppm 

Penyusutan 
12% 

 

Tabel 2.3. Spesifikasi Kebutuhan Garam Industri Aneka Pangan 

Institusi Spesifikasi Garam 

PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia 
PT. Ajinomoto 
PT. Indofood Sukses Makmur 
PT. Karunia Alam Segar 
PT. Mayora Indah 
PT. Unilever Indonesia 

 NaCl 95,0~99,8% 
 Kadar air 0,15~0,5% 
 Ca maks 400 ppm 
 Mg maks 200 ppm 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

Metode penelitian yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dapat ditunjukkan 

pada diagram di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Selama 3 Tahun 

 

Identifikasi: Teknologi Produksi Garam di Wilayah Jawa Timur 

Stop 

Penetrasi Pasar: 
Model Pengepakan Garam Krosok, Garam Halus dan Garam Cair  

Pengujian dan Analisa: 
 Performasi Alat dan Sistem 
 Laboratorium Fisika - Kimia dan Biologi 

Teknologi Evaporasi:  
Lahan Garam, Metode 
Evaporasi, dan Kualitas 
Garam Krosok 

Teknologi Kombinasi: 
Lahan Garam dan 
Pemurnian Garam Rakyat 

Teknologi Pemurnian: 
Mesin Pelembut, Metode 
Pencucian, dan Kualitas 
Garam Halus 

Analisa Model dan Simulasi Aliran Fluida: 
Teknologi Evaporasi Air Laut – Teknologi Pencucian Garam – Teknologi Pengeringan 

Tekn. Lahan Garam: 
 Th1: Metode Maduris 
 Th2: Metode Portugis 

Teknologi Pemurnian Garam: 
 Th1: Sistem Pencucian Garam 
 Th2: Sistem Pengeringan Garam 

Tekn. Lahan & Pemurnian: 
Th3: Integrasi Sistem Lahan, 
Pemurnian dan Pengepakan 

Start 
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1. Teknologi Lahan Garam ( Tahun 2014 – 2015) 
 Melakukan identifikasi lahan garam rakyat di berbagai wilayah Pantura Jatim.  

 Pemetaan lahan garam rakyat yang terpilih sebagai lokasi eksperimen. 

 Melakukan analisa model dan simulasi aliran fluida cair-udara di lahan garam 

untuk Metode Maduris (Th. 2014) dan Potugis (Th. 2015) 

 Rancang bangun sistem proses percepatan evaporasi air laut secara bertingkat 

dengan teknologi aliran fluida cair-udara di lahan peminihan dan meja garam 

untuk Metode Maduris (Th. 2014) dan Potugis (Th. 2015).  

 Uji performasi alat dan sistem di lahan peminihan dan meja garam 

 Uji laboratorium fisika, kimia, dan biologi untuk garam krosok dan air tua. 

2. Teknologi Pemurnian Garam Rakyat (Tahun 2014 – 2015) 

 Melakukan identifikasi teknologi pemurnian garam krosok di berbagai wilayah 

Pantura Jatim. 

 Melakukan analisa model dan simulasi aliran fluida cair-udara pada proses 

pencucian garam krosok (Th. 2014) dan pengeringan maupun iodisasi (Th. 2015). 

 Rancang bangun sistem proses pencucian garam krosok (Th 2014) dan 

pengeringan maupun iodisasi (Th. 2015) yang menggabungkan aliran fluida cair 

dan udara. 

 Uji performasi alat dan sistem pada proses pencucian garam krosok. 

 Uji laboratorium fisika, kimia, dan biologi untuk garam halus dan air tua. 

 Model pengepakan garak halus dan air tua yang disesuaikan dengan permintaan. 

3. Teknologi Kombinasi antara Lahan dan Pemurnian Garam (Tahun 2016) 

 Integrasi inovasi teknologi peminihan lahan dan kristalisasi garam. 

 Integrasi inovasi teknologi pencucian dan pengeringan garam.   

 Rancang bangun sistem iodisasi dan proses pengepakan produk garam. 

 Uji performasi alat dan sistem pada proses integrasi lahan dan pemurnian garam. 

 Uji laboratorium fisika, kimia, dan biologi untuk produk garam halus dan cair. 
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BAB IV 
KEMAJUAN PENELITIAN 

 

 

IV.1. LAHAN GARAM 

Survey lokasi lain dalam pembuatan garam dilakukan di Garam Kusamba Bali 

seperti pada gambar 4.1 hingga 4.4. 

 
Gambar 4.1. Maverick: Lokasi Lahan Garam di Kusamba Bali 

 
Gambar 4.2. Air Laut disiramkan secara manual di Lahan Pasir Pantai 

 

Gambar 4.3. Pembuatan Air Tua Garam melalui Sirkulasi Air Laut & Pasir Pantai 
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Gambar 4.4. Pohon Kelapa sebagai Media Kristalisasi Garam 

Hasil uji laboratorium Kimia Universitas Airlangga menunjukkan NaCl mencapai 96,60% 

dan Mg mencapai 5,1794%, sedangkan tampilan fisik menunjukkan warna putih bening 

dan bersih. Ini memberikan indikasi bahwa mutu produk garam di wilayah Kusamba Bali 

termasuk dalam kategori Kualitas Produk 1 (satu).  

Tabel 4.1. Kualitas Produk Garam Rakyat 

Kualitas %NaCl Tampilan Fisik 
Ukuran 
butiran 

Harga 
(Rp/kg) 

KP1 94,7 Putih bening dan Bersih Min 4 mm 750 
KP2 85 ≤ NaCl < 94,7 Putih Min 3 mm 550 

Sumber: Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No 02/DAGLU/PER/5/2011 

 

IV.2. REKRISTALISASI AIR TUA GARAM  

Bahan baku proses rekristalisasi air tua garam diperoleh melalui penuaan air tua 

hingga 20 0Be dengan pencampuran garam krosok Kualitas III, limbah air tua dari meja 

garam dengan viskositas mencapai 28 0Be, dan limbah air cuci garam krosok dengan 

viskositas mencapai 28 0Be. 

 

Gambar 4.5. Rekristalisasi Air Tua Garam Krosok Kualitas III 
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Hasil uji laboratorium Kimia Universitas Airlangga untuk hasil produk endapan garam 

seperti pada Gambar 4.5 menunjukkan NaCl mencapai 90,06%. Ini memberikan indikasi 

bahwa mutu garam hasil pemanasan dengan kayu bakar di wilayah Pamekasan Madura 

termasuk dalam kategori Kualitas Produk 2 (dua).  

 

Gambar 4.6. Rekristalisasi Limbah Air Tua dari Meja Garam 

Hasil uji laboratorium Kimia Universitas Airlangga untuk hasil produk garam seperti pada 

Gambar 4.6 menunjukkan NaCl mencapai 92,69%, sedangkan uji lab dari Jepang 

menunjukkan kisaran 93,63% hingga 95,76%. Ini memberikan indikasi bahwa mutu hasil 

garam melalui Rumah Kaca dengan pemanasan sinar matahari di wilayah Kec. Pademawu 

Kab. Pamekasan Madura termasuk dalam kategori Kualitas Produk 1 (satu) dan 2 (dua). 

 

Gambar 4.7. Rekristalisasi Limbah Air Cuci dari Garam Krosok 
No Paten P00201508023 “Alat Evaporasi-Distilasi” 
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Eksperimen alat evaporasi-distilasi untuk limbah air cuci garam dilaksanakan dengan dua 

perlakuan yang berbeda. Perlakukan pertama dengan bahan baku air tua memiliki 

viskositas kisaran 25 0Be dan terendapkan selama 2 bulan, dimana hasil dari proses ini 

menghasilkan tiga produk berupa garam halus dengan NaCl ≥ 96%, air tua garam dengan 

NaCl ≥ 50%, dan air mineral berwarna bening serta tidak berbau. Sedangkan perlakukan 

kedua dengan bahan baku air tua memiliki viskositas kisaran 28 0Be dan tanpa ada proses 

penyimpanan, dimana hasil dari proses ini menghasilkan tiga produk berupa garam halus, 

air tua garam, dan air mineral berwarna bening tetapi bau. 

 

IV.3. PRODUK GARAM SAMUDRA 

Produk Garam Samudra diperoleh melalui tiga tahapan proses, yaitu tahap 

pemurnian garam krosok melalui proses basah, tahap pemurnian garam halus melalui 

proses pengeringan, dan tahap akhir melalui proses penambahan yodium kemudian 

pengepakan produk garam konsumsi ukuran 200 gram.  

 
Gambar 4.8a. Kolam Air Cuci Garam Krosok  

 

 
Gambar 4.8b. Tahap Pemurnian Garam Krosok  

No. Paten S00201501148 “Alat Pelembut Garam Putaran Tinggi” 
No. Paten S00201508354 “Alat Pembersih Butiran Garam Secara Bertingkat” 
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Gambar 4.9. Tahap Pemurnian Garam Halus 
Potensi paten pada Alat Spiner dan Rotary Dryer 

 
Gambar 4.10. Tahap Akhir melalui Iodisasi dan Pengepakan 

Potensi paten pada alat iodisasi dan pengepakan 

Hasil uji laboratorium Kimia Universitas Airlangga untuk hasil produk Garam Konsumsi 

merk Samudra seperti pada Tabel 4.2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Kualitas Produk Garam Konsumsi Merk Samudra 

No Produksi NaCl (%) KIO3 (ppm) Keterangan 
1 Maret 2015 97,98 6,96 Kadar Yodium tidak sesuai SNI 
2 Mei 2015 97,53 56,46 Kadar NaCl dan Yodium sesuai SNI 
3 Juli 2015 97,41 53,10 Kadar NaCl dan Yodium sesuai SNI 
5 April 2016 97,70 10,55 Kadar Yodium tidak sesuai SNI 
6 Juni 2016 98,99 33,14 Kadar NaCl dan Yodium sesuai SNI 

 
Ini memberikan indikasi bahwa mutu hasil produk Garam Samudra belum ada kestabilan 

pada proses fortifikasi yodium (KIO3), sedangkan proses pemurnian bahan baku krosok 

menjadi garam produk halus telah melebih ketetapan SNI, yaitu minimal NaCl > 94,7%.   

Untuk kondisi saat ini untuk proses pengepakan produk Garam Samudra masih 

mengalami berbagai kendala, karena alat tersebut bukan untuk pengepakan produk garam 
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Oleh karena itu dilakukan modifikasi pertama pada bagian volumetrik seperti ditampilkan 

pada Gambar 4.11a dan 4.11b. 

 
Gambar 4.11a. Modifikasi Dua Alat Volumetrik Pengepakan Garam 

 

 
Gambar 4.11b. Instalasi Alat Pengepakan Garam 
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IV.4. PUBLIKASI 

IV.4.1. SIMPOSIUM NASIONAL

Oral presentation

Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Sulawesi

pada tanggal 20 April 2016.

 
IV.4.2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Accepted of paper

and Management (ISSDM)

dan Hamburg University di kota Kualalumpur Malaysia pada tanggal 8~9 O

  

SIMPOSIUM NASIONAL 

Oral presentation pada acara Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh 

Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Sulawesi Tenggara di kota Kendari 

pada tanggal 20 April 2016. 

. INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

epted of paper pada International Simposium on Sustainable Development 

and Management (ISSDM) yang diselenggarakan oleh Universiti Teknologi Malaysi

dan Hamburg University di kota Kualalumpur Malaysia pada tanggal 8~9 O
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diselenggarakan oleh 

Tenggara di kota Kendari 

 

  

on Sustainable Development 

oleh Universiti Teknologi Malaysia 

dan Hamburg University di kota Kualalumpur Malaysia pada tanggal 8~9 Oktober 2016. 
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IV.4.3. MEDIASI PATEN  

Mediasi paten merupakan upaya pembenahan legal drafting untuk memperoleh 

grantend berupa sertifikat paten melalui pendampingan oleh Pemeriksa Paten dari Dirjen 

Kekayaan Intelektual Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia, 

diantaranya: 

1. Paten Sederhana S00201501148 

 Dokumen Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif 

 

 Revisi Klaim Legal Drafting 

Klaim   
1. Suatu alat pelembut garam putaran tinggi yang terdiri 

dari:  
a. bagian penghalus terdiri dari empat bagian utama, 
yaitu:  

- corong masuk garam krosok (10), yang berfungsi 
sebagai wadah untuk memasukkan garam krosok,  

- piringan tetap (7), yang berfungsi sebagai penutup 
rumah alat (2) dan sebagai tempat meletakkan gigi 
penghalus (9),   

- piringan putar (5), sebagai tempat meletakkan gigi 
penghalus (8) dan berfungsi sebagai penghalus garam 
krosok krosok, dan  

- saringan (6), yang berfungsi sebagai pemilah ukuran 
butiran garam halus,   

b. motor penggerak (3), yang berfungsi untuk 
menggerakkan bagian penghalus, dan   

c. bagian rangka (1), sebagai dudukan bagian penghalus 
dan motor penggerak (3),  

yang dicirikan oleh pada bagian penghalus tersebut 
dilengkapi sarana aliran fluida (4) untuk memasukkan 
udara dan air tua (brine).   



 

MP3EI  BSW - 17 

2. Alat pelembut garam putaran tinggi sesuai dengan klaim 
1, 25 dimana piringan putar (5) memiliki gigi penghalus 
(8) berbentuk setengah lingkaran pejal yang bagian dalam 
maupun bagian luar masing-masing berjumlah tiga dengan 
formasi segitiga, sedangkan piringan tetap (7) memiliki 
gigi penghalus (9) berbentuk lingkaran pejal berjumlah 
30 tiga dengan formasi segitiga.    

3. Alat pelembut garam putaran tinggi sesuai dengan klaim 
2, dimana piringan putar (5) ini digerakkan oleh motor 
penggerak (3) dengan karakteristik delta, 3 phase, dan 
putaran minimal 3.000 rpm. 

 Gambar Alat Pelembut Garam Putaran Tinggi 

 

2. Paten Sederhana S00201508354 

 Klinik Penyusunan Dokumen Paten 
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 Revisi Klaim Legal Drafting

Klaim 
1. Suatu alat pembersih butiran garam secara bertingkat 

terdiri dari:

 tangki cuci dan bilas (1), yang berfungsi sebagai wadah 
untuk proses pembersihan butiran garam, 

 pipa udara (2), yang berfungsi sebagai 
mengalirkan udara dari kompresor ke tangki cuci dan 
bilas (1) yang berisi air tua untuk menimbulkan 
gelembung udara yang bergerak dari bawah ke atas,

 pipa pengirim garam (3), sebagai sarana distribusi air 
tua garam dan butiran garam secara ber
ke tangki,

 pipa luapan air tua garam (4), sebagai sarana kontrol 
ketinggian air tua garam di dalam tangki dan 
mengalirkan luapannya ke tandon,

 pipa pengirim air tua (6), sebagai sarana distribusi 
air tua garam dari tandon ke tangki,

 pipa hisap garam (7), sebagai sarana distribusi air tua 
garam dan butiran garam secara bersamaan dari tangki ke 
pompa, dan

 pompa dengan impeller bersirip (5), yang berfungsi 
sebagai pendorong untuk memindahkan air tua garam dan 
butiran garam secara bersamaan da
tangki, 

yang dicirikan 
dalam tangki
yang menimbulkan gesekan antara air tua beserta butiran 
garam melalui pipa pengirim garam (3) dari atas ke bawah 
dengan gelembung udara di dalam tangki yang berisi air 
tua garam dari arah bawah ke atas. 

2. Alat pembersih butiran garam secara bertingkat sesuai 
dengan klaim 1, dimana di dalam tangki cuci dan bilas (1) 
terdapat aliran udara bertekanan yang terdistribusi 
melalui pipa dengan dibentuk secara melingkar mengikuti 
diameter tangki bagian bawah (2).

3. Alat pembersih butiran garam secara bertingkat sesuai 
dengan klaim 1, dimana pompa dengan impeller bersirip (5) 
memiliki dua daun (blade) impeller yang berbentuk persegi 
panjang dengan memasang satu sirip berbentuk persegi 
panjang di setiap daunnya.

  

Revisi Klaim Legal Drafting 

Suatu alat pembersih butiran garam secara bertingkat 
terdiri dari: 

tangki cuci dan bilas (1), yang berfungsi sebagai wadah 
untuk proses pembersihan butiran garam,  

pipa udara (2), yang berfungsi sebagai 
mengalirkan udara dari kompresor ke tangki cuci dan 
bilas (1) yang berisi air tua untuk menimbulkan 
gelembung udara yang bergerak dari bawah ke atas,

pipa pengirim garam (3), sebagai sarana distribusi air 
tua garam dan butiran garam secara bersamaan dari pompa 
ke tangki, 

pipa luapan air tua garam (4), sebagai sarana kontrol 
ketinggian air tua garam di dalam tangki dan 
mengalirkan luapannya ke tandon, 

pipa pengirim air tua (6), sebagai sarana distribusi 
air tua garam dari tandon ke tangki, 

hisap garam (7), sebagai sarana distribusi air tua 
garam dan butiran garam secara bersamaan dari tangki ke 
pompa, dan 

pompa dengan impeller bersirip (5), yang berfungsi 
sebagai pendorong untuk memindahkan air tua garam dan 
butiran garam secara bersamaan dari dan ke tangki

yang dicirikan pada proses pembersihan butiran garam di 
dalam tangki melalui mekanisme gerakan berlawanan arah 
yang menimbulkan gesekan antara air tua beserta butiran 
garam melalui pipa pengirim garam (3) dari atas ke bawah 
dengan gelembung udara di dalam tangki yang berisi air 
tua garam dari arah bawah ke atas.  

pembersih butiran garam secara bertingkat sesuai 
dengan klaim 1, dimana di dalam tangki cuci dan bilas (1) 
terdapat aliran udara bertekanan yang terdistribusi 
melalui pipa dengan dibentuk secara melingkar mengikuti 
diameter tangki bagian bawah (2). 

mbersih butiran garam secara bertingkat sesuai 
dengan klaim 1, dimana pompa dengan impeller bersirip (5) 
memiliki dua daun (blade) impeller yang berbentuk persegi 
panjang dengan memasang satu sirip berbentuk persegi 
panjang di setiap daunnya. 
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Suatu alat pembersih butiran garam secara bertingkat 

tangki cuci dan bilas (1), yang berfungsi sebagai wadah 

pipa udara (2), yang berfungsi sebagai sarana untuk 
mengalirkan udara dari kompresor ke tangki cuci dan 
bilas (1) yang berisi air tua untuk menimbulkan 
gelembung udara yang bergerak dari bawah ke atas, 

pipa pengirim garam (3), sebagai sarana distribusi air 
samaan dari pompa 

pipa luapan air tua garam (4), sebagai sarana kontrol 
ketinggian air tua garam di dalam tangki dan 

pipa pengirim air tua (6), sebagai sarana distribusi 

hisap garam (7), sebagai sarana distribusi air tua 
garam dan butiran garam secara bersamaan dari tangki ke 

pompa dengan impeller bersirip (5), yang berfungsi 
sebagai pendorong untuk memindahkan air tua garam dan 

ri dan ke tangki-

pada proses pembersihan butiran garam di 
melalui mekanisme gerakan berlawanan arah 

yang menimbulkan gesekan antara air tua beserta butiran 
garam melalui pipa pengirim garam (3) dari atas ke bawah 
dengan gelembung udara di dalam tangki yang berisi air 

pembersih butiran garam secara bertingkat sesuai 
dengan klaim 1, dimana di dalam tangki cuci dan bilas (1) 
terdapat aliran udara bertekanan yang terdistribusi 
melalui pipa dengan dibentuk secara melingkar mengikuti 

mbersih butiran garam secara bertingkat sesuai 
dengan klaim 1, dimana pompa dengan impeller bersirip (5) 
memiliki dua daun (blade) impeller yang berbentuk persegi 
panjang dengan memasang satu sirip berbentuk persegi 
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 Gambat Alat Pembersih Butiran Garam Secara Bertingkat 

 

3. Paten Biasa P00201508023 

 Mediasi Substantif di Ponpes Sunan Drajat 
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 Revisi Klaim Legal Drafting

Klaim 
1. Suatu alat evaporasi

dari: 
a. suatu meja evaporasi (3), yang berfungsi sebagai 

tempat atau wadah air tua yang siap untuk 
dipanaskan untuk menjadi mengkristalkan garam dari  
air tua,

b. suatu tutup meja (4), berfungsi sebagai penahan 
uap yang naik ke atas kemudian uap air yang 
menempel pada tutup meja mengalir melalui pipa 
menuju tabung 

c. suatu ruang bakar (1),yang merupakan ruangan 
persegi panjang yang posisinya di bawah tempat 
atau wadah air tuadan seluruh permukaanya dilapisi 
semen tahan api berfungsi sebagai tempat 
pembakaran baik menggunakan kayu bakar maupun 
elpiji sebagai 
dengan munculnya panas pada alat evaporasi
destilasi akibat pembakaran bagian bawah meja, 
menimbulkan air tua mendidih dan semakin lama 
terbentuk kristal garam halus sehingga terjadi 
proses pemisahan kotoran maupun mineral ya
tercampur dalam air tua tersebut,sedangkan asap 
pemanasan keluar melalui pipa gas buang sebagai 
sisa pembakaran, dan

d. suatu tabung destilasi bertingkat (10) dan 
(14),berfungsi sebagai pendingin air hasil dari 
uap air yang didistribusikan ke pipa saluran 
menuju tabung destilasi, dimana  aliran uap yang 
masuk didalamnya terjadi proses pendinginan secara 
bertingkat dengan proses kerjanya dibantu oleh 
mesin pendingin 

 Gambar Alat Evaporasi

 

 

 

  

Revisi Klaim Legal Drafting 

Suatu alat evaporasi-destilasi air tua yang terdiri 

suatu meja evaporasi (3), yang berfungsi sebagai 
tempat atau wadah air tua yang siap untuk 
dipanaskan untuk menjadi mengkristalkan garam dari  
air tua, 
suatu tutup meja (4), berfungsi sebagai penahan 
uap yang naik ke atas kemudian uap air yang 
menempel pada tutup meja mengalir melalui pipa 
menuju tabung destilasi, 
suatu ruang bakar (1),yang merupakan ruangan 
persegi panjang yang posisinya di bawah tempat 
atau wadah air tuadan seluruh permukaanya dilapisi 
semen tahan api berfungsi sebagai tempat 
pembakaran baik menggunakan kayu bakar maupun 
elpiji sebagai bahan bakarnya, yang dicirikan 
dengan munculnya panas pada alat evaporasi
destilasi akibat pembakaran bagian bawah meja, 
menimbulkan air tua mendidih dan semakin lama 
terbentuk kristal garam halus sehingga terjadi 
proses pemisahan kotoran maupun mineral ya
tercampur dalam air tua tersebut,sedangkan asap 
pemanasan keluar melalui pipa gas buang sebagai 
sisa pembakaran, dan 
suatu tabung destilasi bertingkat (10) dan 
(14),berfungsi sebagai pendingin air hasil dari 
uap air yang didistribusikan ke pipa saluran 
menuju tabung destilasi, dimana  aliran uap yang 
masuk didalamnya terjadi proses pendinginan secara 
bertingkat dengan proses kerjanya dibantu oleh 
mesin pendingin (cooling tower). 

Gambar Alat Evaporasi-Distilasi Air Tua Garam. 
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destilasi air tua yang terdiri 

suatu meja evaporasi (3), yang berfungsi sebagai 
tempat atau wadah air tua yang siap untuk 
dipanaskan untuk menjadi mengkristalkan garam dari  

suatu tutup meja (4), berfungsi sebagai penahan 
uap yang naik ke atas kemudian uap air yang 
menempel pada tutup meja mengalir melalui pipa 

suatu ruang bakar (1),yang merupakan ruangan 
persegi panjang yang posisinya di bawah tempat 
atau wadah air tuadan seluruh permukaanya dilapisi 
semen tahan api berfungsi sebagai tempat 
pembakaran baik menggunakan kayu bakar maupun 

bahan bakarnya, yang dicirikan 
dengan munculnya panas pada alat evaporasi–
destilasi akibat pembakaran bagian bawah meja, 
menimbulkan air tua mendidih dan semakin lama 
terbentuk kristal garam halus sehingga terjadi 
proses pemisahan kotoran maupun mineral yang 
tercampur dalam air tua tersebut,sedangkan asap 
pemanasan keluar melalui pipa gas buang sebagai 

suatu tabung destilasi bertingkat (10) dan 
(14),berfungsi sebagai pendingin air hasil dari 
uap air yang didistribusikan ke pipa saluran 
menuju tabung destilasi, dimana  aliran uap yang 
masuk didalamnya terjadi proses pendinginan secara 
bertingkat dengan proses kerjanya dibantu oleh 
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IV.4.4. USULAN PATEN

Usulan paten berikutnya

yang berfungsi sebagai sebuah 

kristal garam.  

  

PATEN 

berikutnya diarahkan pada paten sederhana berupa

sebuah alat penurun kadar air yang menempel di lapisan permukaan 
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berupa alat rotary dryer 

kadar air yang menempel di lapisan permukaan 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL 
 
 

V.1. Anggaran Biaya Tahun Ketiga 

No Tgl Item % Akm. % Rupiah 

1 5-Feb Kunjungan awal ke Kusamba Bali 2 2 5.466.500 

2 24-Feb Pengiriman sampel garam krosok 2 4 6.300.000 

3 2-Mar Kunjungan awal ke UD Garam Samudra 1 5 508.000 

4 21-Mar Pengumuman paten: Alat Pembersih Butiran 
Garam Secara Bertingkat 

2 7 - 

5 30-Mar Pengiriman abstrak ke Simnas HAPPI Sultra 2 9 - 

6 31-Mar Penerimaan abstrak ke Simnas HAPPI Sultra 2 11 - 

7 5-Apr Hasil uji lab kimia unair 2 13 - 

8 20-Apr Kegiatan Simposium Nasional HAPPI Sultra 
(Inap) 

5 18 1.650.000 

Transportasi pesawat pp   1.195.000 

9 24-Apr Kunjungan lanjutan1 ke UD Garam Samudra 5 23 545.000 

10 14-May Kunjungan lanjutan2 ke UD Garam Samudra 5 28 545.000 

11 14-Jun Ijin peliputan dan wawacaran dari Liputan 6 
SCTV 

10 38 5.000.000 

12 21-Jun Modifikasi & performansi alat evaporasi-distilasi 10 48 17.500.000 

 10-Jul Submit Abstract ISSDM - UTM Malaysia 2 50 - 

13 11-Jul Pengiriman sampel garam halus 3 53 2.400.000 

14 17-Jul http://m.liputan6.com/tv/read/2554884/potret-
menembus-batas-ketika-garam-tak-lagi-asin 

5 58 - 

15 20-Jul Modifikasi alat volumetric packaging 10 68 60.000.000 

16 22-Jul Teknologi Disk Mill direkomendasi ke Menteri 
Kelautan & Perikanan 

5 73 2.488.000 

17 24-Jul Accepted for presentation at ISSDM - UTM 
Malaysia 

2 75 - 

18 28-Jul Inventor Draft "Rotary Dryer" di SAL KKP - 
Pamekasan 

5 80 886.000 

19 5-Aug Laporan kemajuan penelitian 3 83 500.000 

20 25 Agt Mediasi paten sederhana S00201501148 2 85 1.818.000 

21 28 Agt Kunjungan lanjutan3 ke UD Garam Samudra 3 88 482.100 

Instalasi & Performansi alat packaging garam 3 91 10.000.000 

22 07 Sep Mediasi paten sederhana S00201508354 2 93 - 

23 29 Sep Mediasi paten biasa S00201508354 2 95 - 

24 05 Okt Honor tim peneliti 2 97 32.450.000 

25 10 Okt Laporan Akhir 3 100 266.400 

Jumlah Rp. 150.000.000 
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V.2. Jadwal Penelitian Tahun Ketiga 

Kegiatan Tahun 2016 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Identifikasi dan potensi paten            

Analisa kegagalan alat dan sistem            

Pengembangan produk garam dan turunannya            

Uji performasi alat dan sistem            

Uji produk di lab. fisika, kimia, dan biologi            

Laporan dan Publikasi            
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