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Wawancara Dengan Bapak Sugiono dan Bapak Made 

SA: Selamat siang, Pak. Saya ingin tanya, perizinan yang diperlukan untuk membuka 

usaha budidaya burung walet apa saja ya pak? 

SU: Perusahaan itu ada 2 yang harus dimiliki pertama izin teknis dan TDP. Satu 

perusahaan bisa memiliki lebih dari satu izin teknis sesuai dengan bidang usahanya. 

SA: Untuk biaya perizinan?  

SU: Untuk perizinan teknis yang dikeluarkan Disperdagin sejak 2010 bebas retribusi. 

SA: Untuk pembentukan CV memiliki persyaratan apa? 

SU: Memerlukan akte untuk mengurus perizinan usaha yang dibuat oleh notaris yang 

akan disahkan di Menkumham. Akta itu merupakan syarat yang dibutuhkan untuk 

mengurus izin teknis seperti SIUP dan TDP. 

SA: Untuk ekspor diperlukan izin apa saja? 

M: Memerlukan pengecekan dari BKSDA dan mengeluarkan rekomendasi apakah 

layak atau tidak setelah itu dinas perdagangan dapat menerbitkan Izin usaha Pengedar 

Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan tidak termasuk 

dalam Appendix CITES ke Luar Negeri kemudian sudah bisa melakukan ekspor. 
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Wawancara dengan Bapak Wilson (Sesama Pembudidaya) 

S : Malam son, saya ada beberapa pertanyaan mengenai sarang burung walet. Setahu 

saya kita ada dibisnis yang sama, sama sama pembudidaya burung walet. 

W: Iya 

S: Mulai kapan memulai bisnis budidaya sarang burung walet? 

W: Mulai kerja budidaya sejak tahun 1990 tapi saya mulai terjun di bisnis ini pada 

tahun 2005. 

S: Membangun tempat budidaya sarang burung walet dimana? 

W: Tempat budidaya saya berada di Ngawi 

S: Kalo boleh tahu di tempat budidaya Wilson untuk 1m2 dapat menghasilkan berapa 

kilo? 

W: 1m2? Bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 kilogram. 

S: Ada kemungkinan untuk melebihi 1,5 kilogram? 

W: Apabila masih ada tempatnya ya masih bisa bertambah. 

S: Untuk perkembangan sarang burung walet dalam satu tahun dapat meningkat 

berapa persen? 
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W: Itu tergantung lokasi biasanya berada di kisaran 40% - 50%. Itu tergantung dari 

lokasi di kota bisa meningkat namun di desa lebih bagus lagi dikarenakan 

makanannya masih berlimpah. 

S: Bagaimana prospek sarang burung walet sekarang? 

W: Di Indonesia harga memang hancur, namun Indonesia masih menjadi negara 

penghasil sarang burung walet terbesar di dunia yang sudah melakukan ekspor 

sampai Hong Kong, Taiwan, bahkan China juga. Untuk ke depannya masih bisa ada 

kemungkinan untuk meningkat. 

S: Ada hubungan atau tidak antara ekonomi China dengan bisnis sarang burung 

walet? 

W: Ada dong, China adalah prospek terbaik untuk sarang burung walet dikarenakan 

masyarakat disana memiliki kepercayaan terhadap makanan sarang burung walet. 

S: Bagaimana prospek bisnis budidaya sarang burung walet di Indonesia? 

W: Indonesia merupakan Negara tropis yang baik sekali untuk menjadi tempat 

melakukan budidaya dikarenakan masih banyak hutan tropis. 

S: Kalau permintaan dari para eksportir, apakah ada peningkatan? 

W: Untuk selama ini para eksportir selalu menampung seluruh produk hasil sarang 

burung walet. 
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S: Untuk harga jual biasanya jual di harga brerapa? 

W: Kalo produk Jawa sekitar Rp 4.000.000 sampai Rp 4.500.000. 

S: Harganya tidak sampai Rp 5.000.000? 

W: Untuk produk hasil Kalimantan, Bali, atau Lombok mungkin memiliki harga jual 

yang lebih tinggi dari produk Jawa dikarenakan kondisi lingkungan di daerah masih 

lebih alami daripada di Jawa 

S: Bagaimana perkiraan Pak Wilson apa bila rumah budidaya seluas 588m2 dalam 

waktu 1 tahun kita tidak lakukan panen dan tahun berikutnya kita melakukan panen. 

Berapa perkiraan pak Wilson penghasilan rumah budi daya itu  dalam kurun waktu 6 

Bulan? 

W: Mungkin kurang lebih bisa menghasilkan 50 Kg. 
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Wawancara Dengan Bapak Hermawan 

S: Sejak kapan menjalankan bisnis sarang burung walet terutama untuk ekspornya? 

H: Mulai tahun 1994 ekspor ke Amerika, tepatnya ke Los Angeles. 

S: Di L.A. bagaimana gambaran pasarnya? kan sarang burung walet merupakan 

makanan orang beretnis tionghoa? 

H: Pasar terbesar memang masih di China, namun perlu diperhatikan bahwa banyak 

imigran yang beretnis Tionghoa yang tersebar di Amerika, Canada, dan Eropa. Orang 

barat tidak mau mengkonsumsi sarang burung walet di karenakan itu merupakan 

saliva dari burung walet. 

S: Produk jenis apa yang paling disukai? 

H: Pada dasarnya semua produk sarang burung walet laku, dikarenakan yang 

mengkonsumi sarang burung walet itu sendiri memiliki golongan ekonomi tersendiri. 

Semakin kaya maka akan mengkonsumsi produk yang terbaik. Semua produk dari 

yang terbaik hingga yang paling jelek laku dijual di pasar. 

S: Bentuk sarang burung walet yang disukai seperti apa? 

H: Bentuk mangkok, berwarna putih. Warna putih merupakan warna favorit di setiap 

negara tujuan, dan ukuran 3 jari atau 3 jari keatas. 

S: Kapasitas produksi perusahaan bapak untuk yang diekspor? 
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H: Perbulan dapat melakukan ekspor sebanyak 40 kg 

S: Untuk memenuhi kebutuhan produksi berapa supplier yang diperlukan untuk 

memenuhi supplai bahan baku dari perusahaan pak Hermawan? 

H: 3 hingga 5 supplier dapat memenuhi kebutuhan produksi, namun pasar sarang 

burung walet ini sangat besar. Saya memiliki teman yang mampu memproduksi 1,5 

ton / bulan untuk dikirim ke Hong Kong. 

S: Pak Hermawan bisanya membeli sarang burung walet mentah dikisaran harga 

berapa? 

H: Saya biasa membeli sarang burung walet ini ada pada range harga Rp3.000.000 

hingga Rp6.000.000. 

S: Apakah sarang burung walet dari satu supplier dapat memiliki perbedaan kualitas 

yang mencolok? 

H: Biasanya produk yang dihasilkan kualitasnya merata, sebetulnya tergantung dari 

perawatan rumah budidaya dapat menentukan kualitas dari bahan baku. 

S: Apakah Pak Hermawan biasanya membeli bahan baku menurut periode tertentu? 

H: Saya biasanya membeli produk dalam periode 2 minggu sekali. 

S: Kemana tujuan ekspor pak Hermawan saat ini? 

H: Saya ekspornya ke Amerika dan ke Bangkok. 
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S: Apakah ada pertumbuhan permintaan dari tahun ke tahun ? 

H: Semestinya ada peningkatan, dikarenakan yang mengkonsumsi sarang burung 

walet semakin bertambah. 

S: Bagaimana prospek usaha sarang burung walet yang ada di Indonesia? 

H: Menurut saya prospeknya sangat bagus apalagi kalau pemerintah China sudah mau 

membuka pintu ekspor sarang burung walet dari Indonesia langsung masuk ke China. 

Pasti akan ada peningkatan pada bisnis ini. 

S: Berapa kisaran harga penerima di USA dan di Bangkok? 

H: Semakin banyak eksportir semakin ketat juga persaingan dari segi harga. Untuk 

kisaran harga jual ada pada Rp6.000.000 hingga Rp9.000.000 / Kilogram 

S: Dapat dikatakan dengan semakin banyak eksportir maka prospek bisnis budidaya 

sarang burung walet ini menjadi suatu usaha yang berprospek bagus kedepan nya? 

H: Benar sekali, sangat bagus sekali untuk membangun temapt budidaya sarang 

burung walet. 

S: Ini ada perencanaan kami untuk membangun tempat budidaya baru, perkiraan Pak 

Hermawan dapat menerima berapa produk kami dari hasil tempat budidaya baru 

kami? 
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H: Sebagai eksportir dengan senang hati menambah supplier, karena semakin banyak 

supplier kan bagus. Mungkin dalam sebulan bisa meampung 20 hingga 30 kilo. 
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Wawancara Dengan Ibu Agnes (Eksportir) 

S: Memulai bisnis sejak tahun berapa? 

A: Kami memulai bisnis sarang burung walet pada tahun 2003. 

S: Kualitas produk yang paling baik atau kualitas produk minimum yang diterima di 

perusahaan Ibu Agnes? 

A: Sebetulnya kami mengambil bahan mentah dari segala jenis dikarenakan tiap-tiap 

tipe memiliki range harga yang berbeda, dan konsumen di USA terdiri dari berbagai 

golongan sehingga kita harus menyediakan produk yang paling mahal hingga produk 

yang paling murah untuk dijual disini. Bentuk yang paling disukai adalah bentuk 

balkon, berwarna putih tulang, putih mutiara dan untuk ukuran berdasarkan berapa 

sarang burung walet yang diperlukan untuk mencapai berat tertentu.  

S: Berapa kapasitas produksi per bulan untuk ekspor? 

A: Kami melakukan ekspor setiap minggu sekitar 200 hingga 250 kilogram. 

S: Berapa supplier yang dibutuhkan untuk memenuhi bahan baku untuk menunjang 

proses produksi? 

A: Supplier kami sudah fix ada beberapa yang rutin melakukan supply ke kami 

mungkin ada 4 atau 5 orang setiap minggu membawa 30 hingga 50 kilogram. 

S: Berapa kisaran harga untuk membeli bahan baku? 
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A: Tergantung kualitas, namun range harga nya berkisar dari Rp3.000.000 hingga 

Rp5.000.000. Untuk yang istimewa bisa lebih mahal bisa berkisar Rp5.300.000 

S: Berapa minggu sekali perusahaan ibu Angnes melakukan  pembelian? 

A: Kami tidak memiliki periode membeli. Apabila supplier datang kami akan 

langsung membeli produk tersebut dikarenakan kami memiliki stok sebanyak 1 

hingga 1,5 ton yang dapat mengcover untuk menunjang proses produksi kami selama 

6 bulan 

S: Apakah ada perkembangan di pasar Amerika? 

A: Sebenarnya dalam  kurun waktu 10 tahun kami bekerja selalu ada peningkatan dari 

permintaan di Amerika, dulu kami start hanya 20Kg per 3 bulan dan sekarang sudah 

mencapai 200 Kg per 3 minggu. 

S: Bagaimana prospek bisnis sarang burung walet terutama untuk budidaya sarang 

burung walet? 

A: Sebetulnya prospek 1 atau 2 tahun belakangan ini kurang bagus, terutama 

dikarenakan isu–isu yang ada di China. Sementara ini ada kelesuan di bidang sarang 

burung walet di Indonesia. Namun ke depannya bisa bangkit apabila seluruh bagian 

yang bekerja dibidang ini memenuhi keperluan hukum, sehingga apa yang kita 

kerjakan itu legal dan mempermudah kita untuk melakukan ekspor. Saya kira masih 

cukup bagus prospeknya. 

S: Berapa kisaran harga jual di Amerika? 

A: Harga jual kami ada pada kisaran 1000 USD / setengah Kg untuk kualitas terbaik. 
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S: Ini ada perencanaan kami untuk membangun tempat budidaya baru, perkiraan Ibu 

Agnes dapat menerima berapa produk kami dari hasil tempat budidaya baru kami? 

A: Dapat kami serap sebanyak 200 hingga 300 Kg / bulan. Perlu saya tambahkan 

produk sarang burung walet dari Indonesia ini merupakan produk yang terkenal 

sehingga kami akan melakukan produksi sarang burung walet yang siap dikonsumsi. 

Produk tersebut made in USA dan material from Indonesia. Saya kira itu merupakan 

suatu kebanggaan. 
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Wawancara Dengan Bapak Han ( Eksportir) 

S: Selamat pagi, Pak Han. 

H: Selamat pagi, Pak. 

S: Sebelumnya saya mau tanya pak, Pak Han mulai bisnis ini sejak kapan? 

H: Saya kerja sarang burung walet sejak tahun 80-an. Pada saat itu masih berjualan 

lokal. Berkembang di tahun 93-94 memulai ekspor ke Amerika. 

S: Kualitas produk sarang burung walet yang mana yang paling laku? 

H: Produk yang paling disukai yaitu kualitas terbaik, namun menurut pasar produk 

sarang burung walet semuanya laku tergantung dari kemampuan ekonomi pembeli. 

S: Bagaimana keriteria kualitas yang terbaik? 

H: Berbentuk balkon, putih kristal, ukuran 3 jari. 

S: Apakah warna mempengaruhi kualitas atau tidak? 

H: Warna sangat mempengaruhi menurut saya. Untuk saat ini produk yang diminati 

adalah putih kristal pembudidaya harus tetap menjaga suhu dan temperatur tempat 

budidaya. 

S: Berapa kemampuan produksi perusahaan Pak Han? 
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H: Dikarenakan saya bukan petani bahan baku saya beli kemudian diekspor. 

Sebetulnya tergantung dari permintaan dan juga saya bisa menjual lokal dalam bentuk 

masih bahan baku. 

S: Untuk dalam waktu 6 bulan biasanya Pak Han membeli berapa bahan baku sarang 

burung walet mentahnya? 

H: Untuk ekspor sekitar 50-100 Kilogram. 

S: Untuk lokal biasanya kalau lempar barang saja kan untung nya kecil ya Pak Han? 

H: Iya memang tapi perputaran uangnya kan cepat, kalo misalkan kita melakukan 

ekspor kan perlu proses pembersihan dan banyak proses lainnya. 

S: Untuk supplier kira-kira pak Han memerlukan berapa sulpplier untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku sarang burung walet mentah? 

H: Saya sudah punya banyak langganan, tapi produk tersebut tidak selalu harus saya 

yang beli. Mereka berhak mencari harga terbaik dan saya berhak untuk membeli 

dengan harga yang saya anggap pantas. Usaha ini usaha sehat dan tidak terikat. 

S: Rata-rata harga untuk saat ini? 

H: Ada pada kisaran Rp5.000.000 hingga Rp5.500.000 

S: Biasa metode pembelian mengunakan metode apa pak? 
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H: Biasa membeli produk dengan metode root dikarenakan tidak diperbolehkan untuk 

memilih produk. 

S: Biasa melakukan pembelian berapa bulan sekali? 

H: Pembelian tergantung kapan ada orang menjual kami membeli asalkan harga 

cocok dan juga dalam perhitungan dapat mendapatkan keuntungan. Selain itu saya 

juga melakukan proses sehingga saya perlu untuk memiliki stok. 

S: Untuk sampai sekarang Pak Han melakukan ekspor kemana ya? 

H: Amerika dan Hong Kong. 

S: Bagaimana gambaran permintaan di negara tujuan ekspor pak Han? 

H: Tergantung perekonomian, apabila perekonomian bagus maka permintaan baik 

dan berlaku sebaliknya. Namun saat ini sudah mulai menggeliat lagi bisnis sarang 

burung walet dikarenakan perekonomian China yang sedang bagus. Permintaan 

cenderung meningkat di tahun ini. 

S: Bagaimana prospek bisnis sarang burung walet kedepannya? 

H: Menurut saya kemajuan bisnis tergantung dari pribadi yang menjalankannya, 

apabila memiliki daya juang yang tinggi, semangat tinggi dan tanpa mengenal lelah 

pasti memiliki prospek. Ini merupakan komoditi makanan, masih bagus prospek ke 

depannya. 
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S: Untuk ekspor memiliki presentase keuntungannya berapa ya pak Han? 

H: Sebetulnya masih lebih tinggi harga di Amerika, namun dalam prakteknya banyak 

hal yang hasrus diperhitungkan seperti kalau di Hong Kong pembayaran langsung 

cash, namun di Amerika masih harus membuka cek terlebih dahulu dan banyak 

proses yang memakan waktu. Kisaran keuntungan ekspor ada di kisaran 10% - 15%. 

S: Untuk kisaran harga penerima di tempat tujuan ekspor? 

H: Di Hong Kong 6200 HKD, di Amerika 800 hingga 900 USD. Harga di negara 

tujuan ekspor lebih fluktuatif daripada harga lokal. Harga lokal atau harga bahan baku 

lebih stabil. 

S: Ini ada perencanaan kami untuk membangun tempat budidaya baru, perkiraan Pak 

Han dapat menerima berapa produk kami dari hasil tempat budidaya baru kami? 

H: Semua bisa. Kalau saya tidak bisa memproses saya bisa jual ke lokal. 

S:Berarti pasar sarang burung walet ini masih besar dong, Pak Han? 

H: Saya kira ya, tapi menurut saya yang paling enak ya seperti bapak ini yang 

memiliki tempat budi daya tinggal petik saja. Kalo saya masih ada memiliki 

kemungkinan untuk rugi. 

 

 


