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Di Ketapang, gejala yang dirasakan,

bukan gedung cari walet&hellip;

tapi &hellip;gedung kehilangan anak walet&hellip;

Akhir bulan ini saya berangkat ke Ketapang. Daerah ini merupakan sentra
walet di Kalimantan Barat. Tahun 2006 saya pernah membantu beberapa
teman. Diantaranya gedung walet di Paknibung, dan di Tengkawang. Pada
tahun itu gedung walet di Ketapang sudah mulai padat. Selain penduduk
lokal, pendatang dari Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Pontianak, mulai
mendirikan bangunan walet di kota kecil ini. Maka, keberangkatan ke
Ketapang kali ini, saya sudah bisa bayangkan, betapa tambah padatnya
gedung walet di daerah yang pernah jaya sebagai penghasil kayu ini.

Saya berangkat dari bandara A. Yani Semarang, sekitar jam 1 siang
dengan pesawat Trigana. 1 jam kemudian, pesawat transit di Pangkalan
Bun. Sebagian penumpang dari Semarang turun, berganti penumpang yang
akan menuju Ketapang dan Pontianak.

Seorang anak muda duduk di seat sebelah saya. Umurnya sekitar 20- an.
Badannya kurus, mata sipit, rambut nya dibiarkan acak-acak style anak
muda. Gaya rambut anak muda ini mirip personil Kangen Band, yang
beberapa waktu yang lalu berurusan dengan polisi karena soal ganja,
soal cimeng.

Anak muda itu mengulurkan tangan mengajak berkenalan. &ldquo;Nama saya Budi&rdquo;,
katanya sambil tersenyum. Saya segera menyahut, &rdquo; saya juga Budi&rdquo;.
Sejenak anak muda ini terkejut, lalu tertawa&hellip;&rdquo;Nama kita kebetulan sama
&rdquo; sahutnya. Saya mengangguk tersenyum simpul. Saya iseng saja dengan
tidak menyebut nama asli saya.

Tak terasa pesawat siap-siap mengudara. Pramugari sibuk memperagakan
aturan standar keselamatan. Sabuk pengaman hampir lupa saya pakai,
karena keasyikan ngobrol. Pangkalan Bun-Ketapang ditempuh sekitar 30
menit, dengan ketinggian terbang 12.000 kaki. Mesin pesawat ATR itu
mulai meraung. Dalam hitungan 25 detik, pesawat melesat ke udara.
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Dalam perjalanan itu, si anak muda ini terus bercerita tentang apa
saja. Tentang jalur trans Kalimantan yang hampir jadi yang
menghubungkan Pontianak, melalui Tayap sampai ke Sukamara Kal-Teng.
Juga cerita tentang perkembangan Ketapang yang makin maju.&rdquo; Di
Ketapang telah berdiri hotel Aston. Pak Budi nginap di situ saja..&rdquo;
katanya menyarankan. Menurutnya, adanya hotel Aston, merupakan salah
satu indikasi kemajuan ekonomi sebuah daerah. Di Tanjung Kal-Sel,
Aston juga berdiri. Tidak lama lagi, teman saya di Bone Sel-Sul juga
akan membangun hotel dengan managemen oleh Aston.

Budi juga cerita tentang walet di Ketapang. perkembangan gedung walet
dalam 5 tahun ini sangat luar biasa. Kebanyakan orang menganalisa, jika
sebuah kota banyak waletnya, maka daerah tersebut sangat potensial.
Orang juga menghitung, jika populasi walet di kota itu ada 1 juta ekor,
maka tiap periode berbiak akan bertambah sekian ratus ribu generasi
walet baru. Dan tiap periode berbiak akan terjadi kelipatan populasi.
Analisa inilah yang menambah padatnya gedung walet di Ketapang. Faktor
ketatnya persaingan, dan munculnya gedung-gedung baru di pinggiran
kota, luput dari analisa.

Budi melanjutkan ceritanya, bahwa orang tuanya memiliki 3 gedung
walet, dibangun sejak 8 tahun yang lalu. Semua di dalam kota. Selama
ini hasil sarangnya sangat lumayan. Tapi belakangan ini produksi
sarangnya stagnan. Mungkin karena jumlah gedung di kota Ketapang yang
terus bertambah banyak. Sehingga persaingan semakin ketat. Anak-anak
walet terpencar, terbagi-bagi. Selain itu, banyak gedung walet dibangun
di pinggiran kota atau di lokasi pakan. Anak walet yang hendak pulang
terpotong di tengah jalan, gagal pulang ke gedung kelahiranya.
Anak-anak walet memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber pakan.
Semua makhluk hidup punya naluri yang sama; lebih nyaman bertempat
tinggal yang dekat dari lokasi cari makan.
Budi terus bercerita tentang perkembangan walet di Ketapang. Saya hanya
mendengarkan saja. Sesekali mengangguk-angguk. Saya menjadi pendengar
setia saja.

Cerita Budi terpotong. Terdengar suara pramugari mengingatkan dalam
beberapa saat, pesawat akan mendarat di bandara Rahadi Osman.
Pelan-pelan, pilot menurunkan pesawatnya. Dari jendela saya melihat
kota Ketapang. Gedung walet dibangun dimana-mana. Di pinggiran sungai
Pawan berjajar gedung walet aneka warna dan ukuran. Di pemukiman
pinggiran kota juga terlihat gedung walet, tersebar. Benar-benar
Ketapang padat gedung walet. Tak salah cerita Budi.

Roda pesawat mulai menyentuh landasan. Goyangan kecil terasa, karena
laju pesawat di rem keras. Jam tangan menunjukkan angka 14.30 wib.
Sebelum saya turun tangga pesawat saya titip salam ke pramugari, untuk
Adtya pemilik gedung walet di Jogja, yang juga berprofesi sebagai pilot
Trigana, yang saat itu lagi off.
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Keluar dari bandara, seorang teman sudah menunggu kedatangan saya.
Namanya juga Budi. Asal Wonosobo Jawa Tengah. Profesinya sebagai
dokter yang bertugas di daerah terpencil 150 km dari Ketapang.

Masuk ke kota, nuansa kota walet segera terasa. Suara hinggar binggar
dari tweeter gedung walet menyalak menyambut kami. Perang suara sudah
demikian ramai. Setiap jalan di Ketapang berjejer gedung walet, dengan
variasi bentuk dan ukuran. Saya ingat kembali cerita Budi di pesawat.

Di Ketapang, gejala yang dirasakan, bukan gedung cari walet. Tapi gedung mulai kehilangan anak walet.

Esok hari saya mulai menuju lokasi kerja yaitu di daerah Pesaguhan.
Perjalanan sekitar 1 jam dari kota. Padahal jarak hanya 30 km. Ini
karena jalan banyak berlubang. Puluhan gedung walet berdiri di
kecamatan ini. Berawal dari sebuah bangunan bekas gedung bioskop,
sekarang gedung walet lain di bangun dan mengepung bangunan tua itu

Walet Ketapang cari makan di sekitar sungai Pesaguhan, lalu dari pada
pulang ke kota, anak-anak walet memilih tinggal di lokasi ini. Walet
kota juga cari makan di daerah aliran sungai (kanal) Benua Kayong.
Daerah ini berlimpah serangga. Indikasinya, siang hari sekitar jam 12,
banyak walet terbang rendah menyambar-nyambar serangga di rerumputan
luas. Beberapa gedung walet telah dibangun di tempat ini, dengan tujuan
mencegat anak-anak agar tidak pulang ke kota.

Pemain walet lama yang pandai, mengantisipasi dengan melirik daerah
baru yang potensi walet. Maka gedung walet juga mulai tampak di
Tempurukan, Sungai Putri, Tanjung Baikbudi, Tolak, Kuala Satong, Teluk
Melano, Teluk Batang. Juga di Kendawangan dan tempat lain.
Dalam budidaya walet, diperlukan kejelian memilih lokasi. Selain itu
juga harus cepat mengantisipasi jika terjadi kejenuhan produksi.

Setelah tugas saya selesai, esoknya saya meninggalkan Ketapang dengan
pesawat Kalstar. Pesawat mulai mengudara. Kembali saya lihat dari
langit Kota Ketapang yang semakin marak dengan gedung- gedung waletnya.
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