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ABSTRAK 

Sarang burung walet adalah komoditas yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, komoditas ini 

memiliki pasar yang sangat spesifik yaitu Tiongkok, kepeminatan ini berlangsung sejak Dinasti 

Ming. Hingga saat ini hanya terdapat dua negara yang mampu memproduksi komoditas sarang 

burung walet, harganya yang mencapai ribuan dollar perkilogram membuat komoditas ini sangat 

eksklusif, di tahun 2011 Tiongkok yang merupakan destinasi utama sarang burung walet 

memutuskan untuk berhenti mengimpor sarang burung walet dengan alasan keamanan 

kesehatan dan memepercayakan inspeksi ke pihak Hongkong, isu virus H5N1 yang dibawa 

Tiongkok berhasil membuat harga sarang burung walet terjun bebas, disini peneliti 

menggunakan pendekatan mercantilisme dan pasal – pasal yang dirangkum oleh WTO untuk 

menelaah fenomena diskriminasi impor Tiongkok, peneliti membuka topik ini dengan 

pertanyaan “Apa yang melatarbelakangi diskriminasi impor sarang burung walet Tiongkok?”. 

Penelitian ini penting untuk diteliti karena bagaimana sebuah komoditas kecil seperti sarang 

burung walet dapat menentukan arah kebijakan industrialisasi negara sebesar Tiongkok, dalam 

koridor ilmu Hubungan Internasional sebuah kebijakan ekonomi negara dapat menentukan siapa 

calon aliansi negara tersebut agar rancangan ekonomi dapat sesuai target yang ditentukan. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa terdapat motif kepentingan nasional dan pengamanan pasar 

domestik Tiongkok menyangkut komoditas sarang burung walet, motif ini terrefleksi melalui 

usaha Tiongkok untuk melakukan industrialisasi produk turunan sarag burung walet yang 

didasari oleh meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat Tiongkok. Sehingga penting 

untuk Tiongkok dapat memenuhi konsumsi ini dengan cara yang mandiri dan tidak berkiblat 

dengan harga yang diberikan namun mengatur harga pasar. 

 

Kata-Kata Kunci: sarang burung walet, diskriminasi impor, merkantilisme, H5N1, 

Industrialisasi. 

Swallow nest is a commodity originating from the Southeast Asian region, this commodity has a 

very specific market that is China, this interest took place since the Ming Dynasty. Until now, 

there are only two countries that capable of producing swallow nest commodities at a industrial 

scale, the expensive price of swallow nest that can reach a thousand dollars a kilogram makes this 

commodity very exclusive. In 2011, China which is the main destination of swallow nest decided 

to stop importing swallow nest because of health security concern and trust the the inspection to 

hongkong. The issue of H5N1 brought by Chinese goverment succeeded in making the price of a 

swallow nest drop drastically, in this paper the researcher use mercantilism and the article 

summarized by WTO to review phenomenon of chinese import discrimination, researcher open 

this topic with question “What is the motive behind the discrimination import of swallow nest in 

China? “. This research is important to examine because how a small commodity such as bird's 

nest can determine the direction of the country's industrialization policy as big as Tiongkok, in 

the corridor of International Relations, a country's economic policy can determine who their allies 

is at the purpose for realization of it’s economic target. In this research, it is found that there is a 

motive of national interest and to secure the domestic market in China concerning swallow nest 

commodities, this motif is reflected through China’s effort to industrialize the derivative products 

of swallow birds based on the increasing ability of Chinese society consumption, so it is important 



for China to fulfill this consumption in an independent and non-oriented way with the given price 

but to set the market price.  
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Pada tahun 2011 CNCA (Certification and Accreditation Administration of People’s 

Republic of China) dan AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine of the People's Republic of China) badan sertifikasi kesehatan Tiongkok memutuskan 

untuk menutup gerbang impor sarang burung walet dari negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini 

merupakan keputusan yang tidak disangka karena dengan adanya kebijakan ini kebutuhan 

terhadap sarang burung walet di Tiongkok mengalami kekurangan suplai yang besar karena tidak 

ada pemasok sarang burung walet selain kedua negara tersebut (AQSIQ 2011). Alasan dibalik 

penutupan gerbang impor ini adalah asumsi Tiongkok terhadap ancaman virus H5N1 atau virus 

flu burung. 

  Sarang burung walet adalah sebuah komoditas yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, 

hingga saat ini hanya terdapat dua negara yang menjadi pemain utama dalam perdagangan 

komoditas ini yaitu: Indonesia dan Malaysia. Sedangkan negara – negara kawasan Asia Tenggara 

yang lain, masih menggandalkan kedua negara tersebut sebagai pusat pembelian sarang burung 

walet mentah lalu diolah dan dijual kembali ke pasar Tiongkok, Indonesia dapat menghasilkan 

80 hingga 93% sarang burung walet dunia, dan Malaysia memproduksi sisanya (David 2004, 7-

9). Komoditas ini penting baik untuk negara Indonesia, Malaysia, maupun Tiongkok, sarang 

burung walet adalah komoditas yang digunakan sebagai bahan utama makanan kelas atas di 

Tiongkok dan merupakan komoditas penting untuk pengembangan obat – obatan herbal di 

Tiongkok. 

 Bagi Indonesia komoditas ini penting karena komoditas ini mencakup 3% GDP negara 

Indonesia dari sektor non-migas, sedangkan Tiongkok adalah pasar utama dari komoditas ini, 

kemampuan Tiongkok yang mampu menyerap 60% hingga 85% sarang burung walet dunia 

pertahun menjadikan Tiongkok destinasi utama dalam perdagangan sarang burung walet. 

Sementara itu banyaknya pelaku bisnis dari Malaysia yang sedang mengembangkan usaha sarang 

burung waletnya sendiri juga akan mengalami kerugian besar jika akses ke pasar utama ditutup 

(Nixon 2007, 9). 

 Solusi yang disediakan oleh Tiongkok untuk menghadapi permasalahan ini adalah, impor 

sarang burung walet yang berasal dari Indonesia dan Malaysia harus dikirim via Hongkong, maka 

inspeksi akan dilakukan oleh pihak Hongkong sendiri. Beberapa pelaku bisnis sarang burung 

walet merasa tidak puas dengan solusi yang diberikan, karena dengan mengirimkan sarang 

burung walet ke Hongkong harga jual komoditas ini menjadi turun drastis (Faruq 2015).  

 Menurut peneliti topik ini menarik untuk ditelaah karena bagaimana satu komoditas yang 

eksklusif dan hanya melibatkan tiga aktor negara dapat berpengaruh terhadap GDP, investasi 

ekonomi mikro, dan lapangan kerja. Sikap Tiongkok yang berani menutup tanpa 

memperhitungkan kepeminatan dan perekonomian domestik sangat menarik untuk diteliti, 

apakah kebijakan ini sebuah bentuk reformasi struktural untuk menghindarkan masyarakat dari 

candu komoditas, atau kebijakan ini adalah sebuah diskriminasi ekonomi bertabir keamanan 

kesehatan. Tidak jarang negara menggunakan alasan kesehatan untuk mengamankan pasar 

domestik dari persaingan produk asing, sebagai komparasi salah satu contohnya adalah 

diskriminasi impor ikan salmon dari Kanada ke Australia. Pemerintah Australia menolak untuk 

menerima ikan salmon murah dari Kanada dengan alasan waktu pengiriman dari Kanada menuju 



Australia yang terlalu lama, menyebabkan ikan salmon yang dikirim mengandung bakteri yang 

membahayakan untuk dikonsumsi. Tidak terima dengan tuduhan ini pemerintah Kanada 

melaporkan Australia melakukan diskriminasi impor dengan tujuan untuk memenangkan dan 

mengamankan pasar dometik ke WTO. 

 Bagi penulis solusi yang diambil pemerintah Tiongkok sangat unik, karena jika Tiongkok 

adalah konsumen terbesar sarang burung walet seharusnya dapat terjalin hubungan strategis 

antara ketiga negara yaitu Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia dalam mengembangkan dan 

memperbaiki kualitas komoditas tersebut. Sifat eksklusif dari komoditas ini sebenarnya dapat 

dimanfaatkan sebagai sebuah forum yang kecil namun intense dalam memperat hubungan 

ketiganya. Teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan kasus ini adalah: economic 

nationalism, non-tariff barrier, pasal - pasal diskriminasi ekspor – impor dari WTO, dan konsep 

economic rationale dan non-economic rationale. 

 Merkantilisme (atau yang kini lebih biasa disebut sebagai economic nationalism), 

memiliki asumsi dasar bahwa dalam pertautan antara ekonomi dan politik, ekonomi hanya 

berperan sebagai instrumen untuk meraih kepentingan politik.  Posisi ekonomi dengan begitu 

setara dengan instrumen lain, semisal militer (Gilpin 1987, 21-32). Dalam praktiknya, asumsi 

dasar ekonomi sebagai instrumen politik diterjemahkan ke dalam dua varian. Pertama, ada yang 

menerjemahkan bahwa karena kemandirian ekonomi adalah modal penting bagi kedigdayaan 

politik, maka fokus utama kebijakan ekonomi haruslah untuk menjaga kepentingan ekonomi 

nasional. Bisa dilihat bahwa orientasi utama pengunaan ekonomi di sini adalah untuk 

kepentingan defensif, biasa diterapkan semisal dengan penciptaan penghalang – penghalang 

dalam perdagangan melalui tarif dan sebagainya, sehingga ia disebut sebagai benign 

mercantilism (merkantilisme baik).  

Cara lain yang bisa ditempuh adalah melalui industrialisasi. Bagi pemeluk merkantilis 

kontemporer industrialisasi memang dipandang sebagai solusi sentral. Hal ini dikarenakan 

kekuatan industri memang telah menjadi sumber utama kedigdayaan militer maupun ekonomi 

(dan ujungnya politik) suatu negara, sehingga mereka menawarkan solusi atas kemandirian 

ekonomi (dan bidang lain) yang didambakan merkantilis. Terlebih selain itu industri juga 

dipandang memiliki efek transformatif yang menyeluruh bagi masyarakat setempat (Gilpin 1987, 

30). Argumen ini di lain sisi menyimpan potensi bahaya, karena ia cenderung mendorong negara 

untuk dengan tergesa–gesa melakukan industrialisasi dan menimbulkan bias terhadap sektor 

agrikultur. Padahal ada sangat sedikit contoh masyarakat industrialis yang tidak berkembang dari 

fondasi agrikultur yang kuat, padahal ada banyak contoh negara yang ekonominya justru 

berantakan karena tergesa – gesa melakukan industrialisasi. Kembali kepada varian, di lain sisi 

ada yang menerjemahkan ke arah yang berbeda, yakni bahwa ekonomi dapat digunakan sebagai 

instrumen untuk ambisi – ambisi politik yang bersifat outward-looking, semisal untuk meraih 

dominasi di dunia sehingga bisa memaksa negara lain untuk tunduk pada kepentingan kita. Pola 

interpretasi seperti ini bisa disebut sebagai malevolent mercantilism (merkantilisme jahat).  

Dari dua varian di atas kendati begitu, bisa ditarik satu kesimpulan bahwa merkantilisme 

juga memandang sebagai asumsi dasarnya bahwa hubungan antar negara bersifat zero-sum.  

Dilakukan baik secara agresif maupun defensif, kebijakan ekonomi merkantilis ditujukan untuk 

menguntungkan negara tersebut lebih besar relatif ketimbang negara lain (Gilpin 1987,48-49). 

Asumsi ini tentu bermasalah karena bila keuntungan ekonomi dipandang sebagai progres, maka 

dengan logika yang sama progres satu negara selalu berarti regres bagi negara lain, menciptakan 

suatu kondisi ekonomi politik yang secara inheren penuh potensi konflik (Gilpin 1987, 34). Selain 



itu, permasalahan yang lebih mendasar dari argumen merkantilis adalah bahwa mereka 

memandang negara sebagai suatu entitas yang monolitik.  Sehingga ketika suatu negara 

mendapatkan progres, tidak dipertimbangkan apakah progres itu memang dinikmati oleh negara 

secara keseluruhan atau segelintir orang yang mengarahkan dan meraih manfaat dari kebijakan 

negara (Gilpin 1987, 48). 

Salah satu cara intervensi pemerintah untuk mengkontrol perdagangan internasional 

dengan menggunakan Non-Tariff Barriers. Kebijakan ini dilakukan melalui adanya pembatasan 

melalui subsidi terhadap produk domestik maupun kuota atau pembatasan berdasarkan 

kuantitas barang yang meliputi pengurangan pajak pada produk dengan kuota tertentu, syarat 

perizinan spesifik, embargo, serta standarisasi dan label produksi terhadap barang impor. Adanya 

pemberlakuan pajak maupun pembatasan tersebut pada dasarnya berimplikasi terhadap produk 

domestik (Valles 2013, 2). Dalam hal ini, pemerintah mengupayakan adanya proteksi terhadap 

produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Dengan dibebankan pajak 

khusus bagi barang impor, tentu akan berpengaruh pada harga barang tersebut yang jauh lebih 

mahal daripada barang lokal. Sehingga produk lokal tersebut masih tetap laku di pasaran. Akan 

tetapi, terkadang negara pengimpor barang berani memberlakukan harga yang sangat murah 

untuk dijual di luar negeri. Seperti halnya Tiongkok yang menggunakan kebijakan dumping yakni 

menjual harga barang jauh lebih murah di negara lain dibandingkan di dalam negaranya sendiri. 

Terdapat 25 klasifikasi tersebut dirubah menjadi lima kategori untuk mengidentifikasi 

diskriminasi perdagangan internasional, kategori tersebut adalah: 1) SPS (Sanitary and 

Phytosanitary) 2) TBT (Technical Barriers to Trade) 3) PSI (Preshipment Inspection) 4) Price 

Control 5) Quality Control (Panagariya 2005, 3), dari kelima kategori ini setiap negara anggota 

WTO dapat melaporkan kategori diskriminasi pihak pelanggar. Terdapat dua alasan mengapa 

negara harus melakukan intervensi dalam koridor perdagangan internasional, alasan pertama 

adalah economic rationales dimana tujuan utamanya untuk membangun dinding-dinding 

perlindungan pada sektor ekonomi kreatif dan industri-industri kecil.  Proteksi terhadap industri-

industri kecil penting dilakukan untuk menyeimbangkan persaingan daya jual produk impor. 

Industri kecil juga adalah salah satu indikator bagaimana proses industrialisasi sebuah negara 

dapat diukur, industri kecil merupakan batu loncatan untuk proses pembangunan pedesaan yang 

nantinya diharapkan akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan membantu menjawab 

tantangan ekonomi di masa depan sebuah negara. Non-Economic Rationale adalah alasan kedua, 

dalam sebuah perdagangan internasional tak jarang terjadi adanya diskriminasi dan 

ketidakadilan. Sebagai salah satu cara untuk merespon tindakan ini banyak negara menggunakan 

intervensi terhadap perdagangan internasional sebagai sebuah statement untuk memperjelas 

posisinya, terkadang jalur seperti ini dilakukan sebagai bentuk proteksi keamanan nasional dan 

penyebaran pengaruh atas negara lain (Valles 2013, 5). 

Indonesia adalah negara penghasil terbesar sarang burung walet, 92% sarang burung 

walet dunia dihasilkan di Indonesia diikuti dengan Malaysia sebesar 8%, Thailand 6% dan 

Singapura 2% (Wardana 2012, 6). Jarak yang begitu besar antara Indonesia, Malaysia dengan 

Thailand, dan Singapura karena hingga saat ini Thailand dan Singapura masih membeli sarang 

burung walet dari Indonesia untuk diolah dan dijual kembali. Berdasarkan data Indonesia 

merupakan partner yang tepat dalam pembentukan kerjasama sarang burung walet dengan 

Tiongkok akan tetapi pendekatan yang dilakukan berbeda, pada akhir tahun 2011 Tiongkok 

memutuskan untuk memblokir impor sarang burung walet dari Indonesia dengan alasan 

keamaanan penyebaran virus H5N1. Keputusan ini diikuti dengan pengarahan jika Indonesia 

ingin mengirim sarang burung walet harus menggunakan negara perantara Hong Kong, yang 



sangat perlu diteliti dari kebijakan ini adalah Hong Kong dan Tiongkok memiliki hubungan 

kerjasama integrasi ekonomi bernama CEPA (Closer Economic Partnership Agreement) (Fong 

2016). Terdapat dua pilihan jika kita menjadi pedagang sarang burung walet dari Indonesia, 

pertama menjual sarang burung waletnya ke Malaysia yang berakhir dengan penurunan harga 

yang lebih jauh lagi, mencapai 2,5 juta rupiah perkilogram karena Malaysia juga salah satu 

pemain sarang burung walet di Tiongkok, dan kedua mengirim dan menjualnya ke Hongkong 

yang hanya memotong dua juta rupiah sebagai pajak re-export, pada akhirnya pedagang sarang 

burung walet di Indonesia dipaksa lewat kebijakan untuk menjual sarang burung waletnya via 

Hongkong. Dengan memainkan kartu SPS ini Tiongkok dapat menjepit maneuver penjualan 

sarang burung walet di Indonesia yang awalnya memiliki harga tinggi menjadi “harga daripada 

tidak laku”, cara Tiongkok memaksa pedagang sarang burung walet Indonesia untuk beralih ke 

Hongkong juga termasuk bagian dari pelanggaran Price Control dari WTO, dengan memainkan 

isu kesehatan Tiongkok dapat menekan harga menjadi jauh lebih murah 200% (Wardana 2012, 

8). 

Terdapat beberapa tindakan lain dari pemerintah Tiongkok yang masuk dalam kategori 

pelanggaran Price Control yaitu dengan menurunkan nilai renminbi terhadap dollar, 

menurunkan nilai mata uang akan memberikan keuntungan dua arah untuk Tiongkok, pertama 

adalah transaksi pembelian sarang burung walet mentah di Hongkong mewajibkan untuk 

menggunakan mata uang renminbi sehingga harga yang dibayar akan jauh lebih murah. Kedua 

adalah ketika pemerintah Tiongkok berhasil mengeluarkan produk derivasi sarang burung walet, 

baik bertujuan untuk dijual di pasar domestik maupun pasar internasional melalui penurunan 

mata uang ini pajak dan tariff dari negara penerima barang Tiongkok akan tidak berimbas 

terhadap harga jualnya sehingga memiliki daya saing yang lebih baik (Tajudin 2015, 5). 

Terdapat setidaknya empat kesimpulan yang dapat diambil, pertama bahwa Non-Tarif 

Barrier adalah kepanjangan kepentingan nasional suatu negara. Ini artinya, setiap kebijakan 

diskriminatif terhadap ekspor atau impor produk yang dilakukan suatau negara harus dipahami 

sebagai kelanjutan tak terpisah dari kepentingan nasional. Karena itu, untuk menjawab alasan-

alasan Tiongkok bersikap diskriminatif terhadap impor sarang burung walet, penelitian ini lebih 

lanjut berusaha mencari jawaban dalam kepentingan – kepentingan yang mendasari kebijakan 

Non-Tariff Barrier Tiongkok. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa penundaan 

direct-export sarang burung walet Indonesia menuju Tiongkok telah memaksa banyak pelaku 

bisnis sarang burung walet untuk menjual dengan harga murah melalui Hong Kong, respon 

negara Indonesia yang sangat lambat menyebabkan polemik tersendiri bagi banyak pelaku bisnis. 

Karena kebijakan ini diambil oleh Tiongkok sebagai negara, maka penting kiranya untuk mencari 

alasan-alasan dibalik kebijakan ini dalam kepentingan nasional yang diperjuangkan Tiongkok 

terkait penundaan tersebut. Dalam kaitan itu, penulis memandang perlu untuk mengelaborasi 

konsep malevolent mercantilism guna menjelaskan kepentingan nasional Tiongkok dalam kasus 

dimaksud. Asusmsi mercantilism secara umum memandang negara sebagai sebuah entitas yang 

tidak mau tidak tinggal diam dalam persoalan ekonomi dan secara aktif berupaya mengamankan 

kepentingan nasional, dalam prakteknya kebijakan malevolent mercantilism dapat berupa seperti 

blockade ekonomi suatu negara, aplikasi regulasi yang mengada-ada, dan kebijakan Non-Tariff 

Barrier. Hal ini dapat dikorelasikan dengan kenyataan lapangan ketika hari raya tahun baru Imlek 

terjadi lonjakan yang besar dalam konsumsi sarang burung walet, oleh karenanya impor sarang 

burung walet adalah salah satu impor penting Tiongkok dari Indonesia, aspek ketergantungan 

Tiongkok inilah yang menyebabkan kebijakan diskriminasi impor muncul sebagai salah satu cara 

untuk mengkontrol sarang burung walet Indonesia. Maka penundaan direct-export Indonesia 



dalam kaitannya dapat dianggap sebagai bentuk malevolent mercantilism dan kebijakan Non-

Tariff Barrier yang mewakili kepentingan nasional Tiongkok dalam kasus terkait. 

Kedua, bahwa yang dimaksud Non-Tariff Barrier dalam penelitian ini adalah konsepsi 

Non-Tariff Barrier sebagaimana dikemukakan WTO. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, 

WTO mendefinisikan non-tarff barrier sebagai salah satu cara intervensi pemerintah untuk 

mengkontrol perdagangan internasional, sifatnya yang sangat fleksibel menyebabkan sedikit 

sekali studi tentang impact dari kebijakan ini. Berbagai negara menggunakan kebijakan ini dalam 

upaya protectionism terhadap produk lokal. Non-Tariff Barrier terbagi menjadi lima kategori 

pelanggaran yaitu: 1) SPS (Sanitary and Phytosanitary) adalah kategori dimana pemerintah 

membuat aturan yang lebih menguntungkan untuk produsen domestik dari persaingan ekonomi 

dalam koridor kesehatan dan bersifat tidak rasional. 2) TBT (Technical Barriers to Trade) adalah 

upaya untuk mencegah terlalu banyaknya ragam standar, perjanjian TBT mendorong negara 

anggota untuk menggunakan standar-standar internasional dimana dianggap perlu, TBT muncul 

ketika kebijakan domestik memaksakan regulasi, standar teknis, pengujian dan prosedur 

sertifikasi, atau persyaratan pelabelan berpengaruh pada kemampuan eksportir untuk mengakses 

pasar. 3) PSI (Preshipment Inspection) praktek memperkerjakan perusahaan swasta khusus 

untuk melakukan pemeriksaan rincian pengiriman seperti harga, kuantitas, dan kualitas yang 

digunakan negara berkembang dengan tujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi 

nasional, penipuan, pelarian modal, dan pelanggar bea cukai, 4) Price Control adalah kebijakan 

yang dapat menciptakan distorsi pasar dan berdampak terhadap perdagangan internasional 

(mempengaruhi impor dan harga pasar), maka penggunaannya cenderung dilarang/tidak 

disarankan. 5) Quality Control adalah adanya pelarangan untuk pembatasan kuantitatif sebagai 

langkah jangka panjang terhadap komoditas agrikultur dan perikanan dapat diberlakukan dalam 

kebijakan ekspor dengan persyaratan krisis stok, hal ini bisa diberlakukan untuk memberikan 

ruang bernafas antara kebutuhan domestik dan ekspor sehingga tidak terjadi jurang yang besar 

antar keduanya.  

Ketiga, penelitian ini percaya bahwa kebijakan Non-Tariff Barrier bukanlah kebijakan 

yang berdiri sendiri tanpa dasar, tetapi sebagai kepanjangan dari kepentingan nasional suatu 

negara. Kebijakan seperti ini tidak saja mewakili pengamanan industri kecil dalam negeri namun 

untuk memberikan ruang untuk bernafas dalam pengembangan produk yang diminati. Besar 

permintaan barang asing sudah sewajarnya akan dikaitkan dengan luputnya kemampuan negara 

untuk mengidentifikasi tren yang ada di pasar, namun secara perhitungan ekonomi, gambaran 

lebih besar terkait ini adalah bagaimana negara mampu secepat mungkin bangkit dan 

mempersiapkan perlawanan dengan industrialisasi terhadap produk terkait, Non-Tariff Barrier 

berperan besar dalam memberikan kesempatan ini karena dengan aplikasi kebijakan ini negara 

dapat memperlambat lintasan kedatangan barang impor dan memberikan kesempatan untuk 

melakukan sebuah perlawanan yang nantinya akan menstabilkan permintaan terhadap produk 

asing. Oleh karena itu peneliti berasumsi terdapat motif dibalik Non-Tariff Barrier, dalam kasus 

ini adalah upaya Tiongkok untuk membangun suatu infrastruktur yang menghasilkan produk 

tandingan untuk menghadapi produk turunan sarang burung walet asing. 

Keempat, bahwa dalam kaitan kepentingannya yang tidak lagi sekedar menjadi konsumen 

komoditas sarang burung walet, melainkan menjadi pemain penting dalam pengembangan 

industri turunannya, penulis percaya dengan menggunakan non-tariff barrier Tiongkok dapat 

mengalihkan impor sarang walet menuju Hongkong dan menstabilkan harga mentah sarang 

burung walet. Kebijakan ini diikuti dengan industrialisasi turunan sarang burung walet dan 

mempromosikan hasil industrialisasi ini dengan wadah CBE (China Beauty Expo), menurut 



peneliti kebijakan ini adalah sebuah kepanjangan untuk merespon pengamanan pasar domestik 

dari dominasi produk Korea. Dengan demikian berbagai kebijakan Non-Tariff Barrier dan 

tindakan diskriminatif lainnya adalah bagian kecil dari gambaran besar strategi Tiongkok untuk 

pemenangan kompetisi produk turunan sarang burung walet dipasar domestik Tiongkok dan 

ekspansi pasar internasional dari produk terkait. 
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