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Sesuai amanat konstitusi oasal 33 UUD 45 bahwa oembanaunan ekonomi haruslah 
berbasis kerakyatan, yaitu sumberdaya yang digunakan ierasal dan diusahakan 
oleh rakyat dan hasil dari pembangunan tersebut harus dinikmati masyarakat. 
~enyataan ini dapat dipahami karenastruktur masyarakat Indonesia sebagian besar 
berada di lapisan bawah dan berada di pedesaan. Oleh karena itu Gumbira Sa'id 
(2000) menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi rakyat harus mampu 
menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah yang berada di 
pedesaan atau masyarakat di daerah pinggiran kota, sehingga dapat meningkatkan 
pendapatannya dan kesejahteraannya. 

Dalam struktur usaha nasional, pemberdayaan ekonomi rakyat identik dengan 
pemberdayaan usaha kecil (keluarga), karena secara struktural perekonomian 
nasional sebagian besar disusun oleh unit-unit skala kecil, yang umumnya bergerak 
di sektor agribisnis. Selama ini kegiatan usaha kecil hanya memanfaatkan 
keunggulan komparatif dengan mengandalkan kelimpahan sumberdaya yang dimiliki 
dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Usaha kecil masih akrab dengan 
kemiskinan, karena tingkat pendapatan masih rendah. Untuk itu keunggulan 
komparatif harus didayagunakan menjadi keunggulan kompetitif dengan 
menentukan kegiatan usaha yang berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar 
dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (capital-driven), pemanfaatan inovasi 
teknologi (innovation-driven) serta kreativitas sumberdaya manusia (skill-driven). 

Dalam rangka membangun keunggulan kompetitif, maka subsistem agribisnis hilir 
yang mendalami industri pengolahan dan membangun jaringan pemasaran haruslah 
menjadi motor penggerak bagi subsistem yang lain. Sejalan dengan upaya 
pengembangan agribisnis hilir tersebut, maka pada subsistem usahatani perlu 
dilakukan diversifikasi jenis usaha yang mampu menangkap peluang pasar 
sekaligus mampu meminimalisir masalah yang ada pada kegiatan usahatani, seperti 
keterbatasan lahan, aksesibilitas terhadap pasar, posisi tawar dan sebagainya. 
Salah satu komoditas agribisnis yang mempunyai peluang pasar besar terutama 
pasar ekpor dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah sarang burung walet. 
Saat ini tujuan pasar ekspor sarang burung walet adalah Singapura, Taiwan, 
Hongkong, China dan belakangan meluas ke Amerika, Kanada dan daratan Eropa 
dengan harga berkisar USD 2000-3000lkg. Sedangkan di tingkat petani mencapai 
Rp 13-1 5 jutalkg (Redaksi Trubus,2001). 

Besarnya peluang agribisnis ini serta didukung ketersediaan sumberdaya yang 
melimpah sebagai keunggulan komparatif, tidak secara tangkas direbut oleh usaha 
kecil. Hal ini karena terdapatnya kelemahan yang mendasar dari usaha kecil, 
seperti tebatasnya penguasaan teknologi dan informasi, terbatasnya modal usaha 
dan sebagainya 
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Berdasarkan kondisi yang ada, maka perlu perumusan masalah agar dapat 
ditentukan langkah-langkah yang bersifat strategis, sehingga mampu menjawab 
tantangan dari berbagai perubahan yang terjadi. Perumusan Masalah dalam 
pengembangan agribisnis sarang burung walet bagi usaha kecil antara lain : 
Bagaimana mengembangkan agribisnis sarang burung walet bagi usaha kecil, 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan"bagaimana strategi yang efektif dan 
efisien serta siapa yang berperan dalan pengembangan agribisnis tersebut. 

Tujuan dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha 
agribisnis sarang burung walet di wilayah Kabupaten Bogor serta mengetahui faktor- 
faktor yang berpengaruh dari lingkungan eksternal dan internal, merumuskan 
alternatif strategi dan merekomendasikan institusi yang berperan dan terlibat. 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor dengan obyek penelitian adalah 
seluruh pihak yang terkait dan bekepentingan (stakeholder) dalam pengembangan 
agribisnis ini. 

.4 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pengumpulan data yang diperlukan adalah sampling survei, sementara teknik 
pengambilan sampel digunakan Snow Ball, yaitu sampel yang terpilih merupakan 
responden yang relevan dengan penelitian berdasarkan rekomendasi dari 
responden sebelumnya. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah stakeholder, 
seperti praktisilpeternak walet, pedagang sarang burung, anggota asosiasi, Dinas 
Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindag, Kantor Koperasi dan PKM, Bappeda, 
Perbankan dan pakar agribisnis dan pakar mengenai burung walet. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan melalui kegiatan pengamatan langsung dan wawancara 
dengan responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka di 
lembagalinstansi pemerintah dan swasta. Analisis data menggunakan teknik analisis 
lingkungan eksternal (EFE) dan internal (IFE) untuk menentukan faktor-faktor 
strategis, analisis SWOT untuk menemukan alternatif strategi yang layak dan 
analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk menentukan lembaga yang 
paling berperan dan terkait. 

Hasil penelitian di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cibinong, ciampea, Cigudeg, 
Nanggung dan Leuwiliang memperllhatkan kegiatan agribisnis sarang burung sudah 
cukup lama dilakukan oleh masyarakat, baik pada kegiatan usaha budidaya maupun 
perdagangannya. Terdapat 62 pengusaha sarang burung di llma kecamatan 
tersebut dengan jumlah produksi sebanyak 191,2 kglpanen, terdiri 94 persen 
(181,40 kg) sarang sriti dan sekitar 6 persen (9,8 kg) sarang burung walet. 

Dalam analisis lingkungan internal memperlihatkan, faktor strategis yang menjadi 
kekuatan adalah tersedianya sumberdaya usaha kecil dan sumberdaya lahan, 
kesesuaian kondisi agroklimat, tingginya nilai ekonomi dan tingginya posisi tawar 
serta tingginya khasiat dan nilai sosial sarang burung sebagai makanan. Faktor yang 
menjadi kelamahan internal adalah rendahnya Penguasaan teknologi dan informasi, 
rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga keuangan dan terbatasnya modal 
usaha, belum jelasnya institusi pembina dan rendahnya orientasi dan kemampuan 
kewirausahaan. 
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Faktor strategis eksternal yang menjadi peluang adalah permintan pasar ekspor 
vann besar, perkembanaan teknoloai dan informasi. Otonomi daerah, kesem~atan - - 
membentuk kemitraan, thgginya komitmen pemeritah terhadap agribisnis dan usaha 
kecil dan terbukanva pendalaman industri penaolahan sarana buruna walet. Faktor 
strategis eksternai yang menjadi ancaman Cdalah berlakGya era perdagangan 
bebas (AFTA, APEC), kurang kondusifnya" kondisi politik dan keamamanan, 
tingginya tingkat suku bunga, terjadinya konvesrsi lahan pertanian ke non pertanian, 
berkembangnya isu penyakit burung walet dan terganggunya keasrian lingkungan 
serta usulan burung waalet dimasukkan ke dalam CITES appendix II. 

Hasil analisis SWOT dapat dikembangkan empat alternatif strategi, yaitu strategi SO 
adalah strategi pengembangan produksi dan strategi pengembangan industri kecil 
agribisnis sarang burung walet. Strategi ST adalah strategi pengembangan teknologi 
dan inovasi serta strategi peningkatan tangung jawab sosial dan hukum. Strategi 
WO adalah strategi perumusan dan peningkatan fungsi pelayanan kelembagaan dan 
strategi peningkatan kualitas usaha kecil. Sedangkan Strategi WT adalah strategi 
membangun iklim investasi yang kondusif bagi investor. 

Dalam analisis kelembagaan dengan menggunakan Interpretative Structural 
Modelling (ISM), kesepuluh lembaga sebagai stakeholder membentuk 6 (enam) 
levellhirarki dan lembaga yang menjadi elemen kunci yang menentukan 
keberhasilan pengembangan agribisnis tersebut adalah Dinas Peternakan dan 
Perikanan dan Kelompok peternak walet (asosiasi):Kesepuluh lembaga ini tersebar 
ke dalam tiga sektor, yaitu sektor I, II dan sektor Ill. Lembaga yang masuk ke dalam 
sektor I (Autonomous) adalah Dinas Tanaman Pangan (I), Dinas Kesehatan (6). 
Lembaga tersebut secara umum tidak berkaitan langsung dengan upaya 
pengembangan agribisnis sarang burung walet. Sementara di sektor II (Dependent) 
adalah Perguruan Tinggi (9), DinasKehutanan dan Perkebunan,(3) dan Perbankan 
(8). Lembaga di sektor ini pada umumnya tidak bebas dan sangat dipengaruhi oleh 
lembaga lain yang menjadi kekuatan penggerak. 

Pada sektor 111, yaitu strong driver-strongly dependent variables (lingkage) adalah 
Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindag, Kantor Koperasi dan PKM, 
Bappeda dan Kelompok Tani walet (asosiasi). Lembaga di sektor ini memiliki 
kekuatan penggerak yang kuat bagi keberhasilan program dan saling terkait satu 
dengan lainnya. Setiap tindakan dari lembaga dalam sektor tersebut akan 
menghasilkan sukses program, sebaliknya lemahnya perhatian dari lembaga 
tersebut akan menyebabkan kegagalan program. 

Dalam Kajian strategi pengembangan agribisnis sarang burung walet dalam 
menunjang usaha kecil di Kabupaten Bogor dapat disimpulkan. 
1. Pengembangan agribisnis sarang burung walet dalam rangka menunjang usaha 

kecil dinilai sangat prospektif, mengingat sarang burung walet merupakan 
komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan posisi tawar yang tinggi serta 
didukung peluang permintaan Tpasar ekspor yang besar yahg cenderung terus 
berkembang. 
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2. Untuk memperoleh keunggulzn bersaing secara berkesinambungan, maka 
Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan konsolidasi internal, baik secara 
institusional (kelembagaan) maupun individu dari pelaku usaha, dalam rangka 
menciptakan kompetensi yang tinggi dalam agribisnis sarang burung walet 
tersebut. Konsolidasi internal secara institusional- dilakukan dengan 
merumuskan dan meningkatkan fungsi pelayanan kelembagaan dari institusi 
yang berperan dan terkait di lingkup PEMDA Kabupaten Bogor, sedangkan 
secara individu dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelaku usaha kecil 
agar memiliki orientasi dan kemampuan kewirausahaan yang tinggi serta 
menguasai teknologi dan informasi. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan. Melalui strategi konsolidasi ini, maka seluruh 
sumberdaya yang ada dapat didayagunakan untuk meraih peluang dan mampu 
menghadapi kendala yang menjadi ancaman. 

3. Pengembangan agribisnis sarang burung walet dalam upaya menunjang usaha 
kecil merupakan suatu sistem kegiatan yang bersifat lintas sektoral, dengan 
demikian seluruh lembaga yang mempunyai kekuatan pendorong yang besar 
dalam ha1 ini Dinas Peternakan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Perindag, 
Kantor Koperasi dan ~embinaan Usaha Kecil Menengah serta Kelompok 
peternak, pengolah dan pedagang sarang walet (asosiasi) secara integral 
memiliki fokus dan perhatian yang sama untuk mengembangkan agribisqis 
sarang burung walet sebagai komoditas andalan. 

Beberapa saran yang dapat diusulkan dalam pengembangan agribisnis sarang 
burung walet di wilayah Kabupaten Bogor antara lain : 

1. Perlunya dikembangkan agribisnis sarang burung walet sebagai komoditas 
unggulan mengingat potensi wilayah Kabupaten Bogor cukup besar dan 
besarnya permintaan pasar akan komoditas tersebut, khususnya pasar 
ekspor, sehingga dapat memberikan konstribusi yang besar di dalam 
peningkatan pendapatan daerah serta dapat mengatasi permasalahan 
ketenagaker~aan. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu membentuk Forum Koordinasi 
dalam pengembangan agribisnis sarang burung walet dengan melibatkan 
semua institusi terkait di lingkup PEMDA Kabupaten Bogor, Perguruan 
tinggi, Perbankan dan asosiasi. Forum koordinasi ini perlu dibuat desain 
fungsionalnya yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang masing-masing 
lembaga yang dituangkan dalam suatu peraturan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang pasti. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor perlu malakukan studi banding 
mengenai pembangunan sistem agribisnis, terutama agribisnis sarang 
burung walet di daerah lain atau bahkan negara lain yang sistem 
agribisnisnya sudah mapan. 

Kata Kunci : Agribisnis sarang burung walet, Usaha kecil, PEMDA Kabupaten Bogor, 
Keunggulan kompetitif, Snow Ball sampling teknik, Strategi konsolidasi, 
Autonomous, Dependent, Strong Driver-Strongly Dependent Variable, 
Penyamaan visi dan misi. 
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