
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Arah pembangunan ekonohi nasional-sesuai dengan amanat konstitusi 

pasal 33 UUD 45 adalah pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. 

Sumberdaya yang digunakan dalam pembangunan ekonomi harus dimiliki atau 

dikuasai oleh rakyat banyak; demikian pula pelaku ekonomi utamanya adalah 

rakyat banyak dan pada akhirnya hasil dari pembangunan tersebut haruslah 

dinikmati oleh sebagian besar rakyat lndonesia. 

Krisis ekonomi yang melanda lndonesia menumbuhkan kesadaran 

betapa pentingnya membangun perekonomian berdasarkan landasan yang 

kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan 

berdayaguna bagi seluruh rakyat lndonesia. Kelemahan strategi pembangunan 

ekonomi dimasa lalu adalah mengembangkan industri yang tidak ditunjang oleh 

kemampuan dan limpahan sumberdaya domestik (foot loose industry) yang 

tersedia, sehinga produk yang dihasilkan tidak mempu bersaing. Akibatnya 

perusaan besar (konglomerat) sebagai pelaku utama dari industri tersebut tidak 

mampu bertahan menghadapi badai krisis dan telah bangkrut secara defacto. 

Menurut Saragih (2001), lokomotif ekonomi yang masih dapat diandalkan dan 

terbukti memberikan sumbangan terhadap pemulihan ekonomi nasional adalah 

net ekspor dari produk agribisnis. Konsumsi domestik juga memberikan 
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sumbangan yang tidak kalah besar. Namun ke depan memacu konsumsi untuk 

pemulihan ekonomi bukanlah kebijakan yang populer. Strategi yang paling tepat 

adalah meningkatkan pendapatan riil masyarakat yang secara efektif dan efisien 

dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan 

kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat. 
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Menurut Gumbira Sa'id (2000), untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat, maka dalam program pemberdayaan ekonomi h a r ~ ~ s  mampu 

menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah yang berada di 

pedesaan atau masyarakat di daerah pinggiran kota. Program tersebut harus 

terencana dengan baik serta jelas sasaran dan targetnya. 

Dalam struktur usaha nasional, pemberdayaan ekonomi rakyat identik 

dengan pemberdayaan usaha kecil (keluarga), yaitu kegiatan usaha dari lapisan 

masyarakat bawah. Sektor ekonomi yang menjadi andalan penggerak dinamika 

ekonomi usaha kecil selama ini adalah sektor agribisnis. Selama ini kegiatan 

usaha kecil (ekonomi rakyat) hanya memanfaatkan keunggulan komparatif yang 

mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam, seperti sumberdaya lahan, 

keragaman hayati dan perairan serta sumberdaya manusia dan hasilnya tidak 

sesuai dengan harapan. Usaha kecil masih akrab dengan kemiskinan, karena 

tingkat pendapatannya masih rendah. Berdasarkan pengalaman masa lalu, maka 

keunggulan komparatif harus didayagunakan menjadi keunggulan kompetitif 

melalui pemberdayaan usaha kecil. 

Untuk membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan 

komparatif, maka disamping subsistem usahatani yang sudah ada, perlu 

pengembangan subsistem agribisnis hulu yang menghasilkan sarana produksi, 

seperti bibit, pupuk dan sebagainya, pengembangan subsistem agribisnis hilir 

yang mendalami industri pengolahan dan membangun jaringan pemasaran serta 

pengembangan subsistem jasa penunjang agribisnis yang menunjang ketiga 

subsistem agribisnis di atas, seperii litbang, pendidikan, dan pelatihan, 

perkreditan, tranportasi, kebijakan ekonomi dan lain-lain. Keempat subsistem 

tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis serta terjalin erat 

satu dengan lainnya. 
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Sejalan dengan upaya pengembangan subsistem hulu dan hilir agribisnis 

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. 

Permintaan sarang walet di pasar dunia terus meningkat dari tahun ke 

tahun dengan negara tujuan elkipor adalah Singapura, ~a iwan,  Hongkong, 

China dan belakangan meluas ke Amerika, Kanada dan daratan Eropa dimana 

ada pemukiman etnis China. Saat ini diperkirakan baru separo dari kebutuhan 

pemintaan dunia yang dapat terpenuhi. Meningkatnya permintaan sarang walet 

ini dibuktikan dengan terus melambungnya harga. Di tingkat petani pada tahun 

1975 harga sekitar Rp. 60.000/kg, kemudian tahun 1995 naik menjadi Rp. 4,5 

jutalkg dan tahun 2001 ini harga menjcapai Rp 13-15 jutalkg, sedangkan harga 

ekspor sarang walet yang sudah putih bersih berkisar US$ 2000 - US$ 3000lkg 

(Redaksi Trubus,2001). lndonesia diperkirakan mengusai pangsa pasar ekspor 

sebesar 70 % diikuti Malaysia sebesar 15 %, Thailand 10 % dan Vietnam 5 %. 

Pasar dalam negeri selama ini segmennya masih sangat terbatas, yaitu hanya 

pada hotel berbintang dan restoran terkenal yang menyajikan menu sarang 

burung walet, sehingga sebagian besar produksi sarang burung walet ditujukan 

untuk pasar luar negeri. 

Di lndonesia sarang burung walet diperoleh dari hasil produksi baik 

secara alami, yaitu burung walet yang hidup di gua-gua maupun hasil produksi 

dari burung walet yang telah dibudidayakan di rumah-rumah. Melihat harga 

sarang burung walet yang cukup tinggi, upaya budidaya burung walet di rumah- 

rumah marak dilakukan. Pengembangan budidaya burung walet di lndonesia 
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terutama di pulau Jawa dan Sumatera dengan sentra produksinya antara lain 

Medan, Lampung, Jawa Barat terutama di Cirebon, Haurgeulis (Indramayu), 

Jawa Tengah, terutama di Pemalang, Pekalongan, Blora dan-Sedayu, dan Jawa 

Timur, terutama di Probolinggo; ~asuruan, Situbondo, Bbndowoso, dan 

Banyuangi. 

Maraknya usaha budidaya burung walet belakangan ini menghadapi 

ancaman dengan munculnya berbagai isu, seperti isu kesehatan, lingkungan dan 

CITES (Convention on International Trade of Endangered species' of Flora & 

Fauna) serta kerawanan sosial dengan banyaknya penjarahan terhadap rumah 

sarang burung walet tersebut. Burung walet diisukan sebagai penyebab 

berjangkitnya berbagai penyakit kulit, tertama masyarakat disekitar bangunan 

tempa budidaya burung walet. Demikian pula isu lingkungan, yang 

mempersoalkan bangunan rumah walet yang berbentuk kotak menjulang, 

mengganggu estetika tatakota. Isu CITES adalah kekhawatiran beberapa negara 

terhadap kemungkinan punahnya spesies burung tersebut karena eksploitasi 

yang berlebihan, sehingga ada upaya melarang ekspor sarang burung walet. 

Isu kesehatan dan lingkungan ini menimbulkan beragam kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah menetapkan larangan 

membudidayakan walet ditengah pemukiman, bahkan di Aceh akan melarang 

sama sekali usaha budidaya burung walet apabila terbukti menyebarkan 

berbagai macam penyakit. Lain halnya di Haurgeulis (Indramayu) yang 

merupakan sentra produksi sarang walet, justru mendorong untuk 

membudidayakan burung walet, karena dapat menyumbang cukup besar 

terhadap PAD nya. Hanya saja Pemerintah Daerah membuat aturan yang 

menyatakan bahwa rumah walet yang letaknya di pinggir jalan harus didesain 

seperti layaknya rumah. 

http://www.mb.ipb.ac.id



1.2. ldentifikasi Masalah 

Dalam kegiatan usaha bisnis sarang burung walet yang dilakukan oleh 

usaha kecil, beberapa masalah dapat diidentifikasi antara lain'': 

a. Sarana produksi masih terbatas ketersediaan dan keualitasnya. 

b. harga sarana input relatif mahal 

c. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah. 

d. Modal usaha masih terbatas. 

e. Akses usaha kecil terhadap lembaga keuangan masih terbatas 

f. Penguasaan teknologi dan lnformasi terbatas 

g. Munculnya isu penyakit burung walet 

h. Tergangunya keasrian dan estetika lingkungan perumahan 

i. Usulan burung walet dimasukan ke dalam CITES apendik II 

j. Banyaknya gangguan keamanan dan kerawanan sosial. 

k. Regulasi pemerintah mengenai usaha sarang burung walet masih belum 

jelas. 

I. lnstitusi sebagai pembina belum jelas 

m. Koordinasi institusi di Pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya 

pengembangan agribisnis sarang burung walet bagi usaha kecil, mal:a masalah 

yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana mengembangkan agribisnis sarang burung walet bagi usaha 

kecil. 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan agribisnis sarang 

burung walet bagi usaha kecil. 
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c. Bagaimana strategi yang tepat dan efektif dalam pengembangan agribisnis 

sarang burung walet bagi usaha kecil 

d. Apa peran pemerintah dan siapa yang berperan dalan pengembangan 

agribisnis sarang burung walet yang dilakukan oleh usaha kecil. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian mengenai agribisnis sarang burung walet adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui usaha agribisnis sarang burung walet serta mengetahui faktor- 

faktor eksternal dan internal dalam pengembangan agribisnis sarang burung 

walet bagi usaha kecil. 

b. Merumuskan alternatif strategi pengembangan agribisnis sarang burung 

walet bagi usaha kecil. 

c. Merekomendasikan institusi yang berperan dan terlibat dalam 

pengembangan agribisnis sarang burung walet bagi usaha kecil. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya pemerintah 

daerah dan pelaku usaha kecil mengenai pengembangan agribisnis sarang 

burung walet. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan 

agribisnis sarang burung walet bagi usaha kecil. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi untuk mengetahui faktor 

eksternal dan internal yang paling menentukan yang mempengaruhi keberhasilan 
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pengembangan usaha sarang burung walet. Selanjutnya merekomendasikan 

strategi yang tepat serta institusi atau lembaga yang paling berivenang 

melakukan fasilitasi terhadap pengembangan agribisnis &ang burung walet 

bagi usaha kecil di wilayah Kabupaten Bogor. 
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