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Welcome mountaineer,

TekNologI yang berkembang pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan 
dan itu terasa hingga kepada kegiatan yang kita cintai bersama ini yaitu mendaki gunung. Dengan 

semakin majunya teknologi, peralatan pendakian gunung pun semakin maju dan moderen sehingga 
memudahkan para pendaki gunung saat di alam bebas. Desain ransel yang tadinya sangat sederhana 
dan boleh dibilang jauh dari rasa nyaman saat memakainya sekarang sudah berubah. Begitu juga den-
gan sepatu, tenda, dan sebagainya. Material yang digunakan pun sangat ringan namun tetap kuat saat 
digunakan.

Beberapa tahun terakhir muncul sebuah pakem dalam dunia hiking ataupun pendakian gunung yaitu 
Ultraligh Hiking atau UH. Sebuah konsep yang lebih mengutamakan bobot yang ringan, multifungsi dan 
simplenya peralatan tanpa mengesampingkan faktor keamanan. Sejalan dengan itu banyak produsen 
yang memproduksi peralatan yang mendukung konsep ini. Dalam edisi kali ini Mountmag mengangkat 
topik Ultralight Hiking sebagai liputan utama. Pada edisi ini kami juga menambah dua rubrik baru yaitu 
SKILL dan RESENSI. Rubrik Skill adalah artikel tentang pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang 
pendaki gunung, sedangkan rubrik Resensi adalah artikel ulasan mengenai buku, film, ataupun video 
yang berkaitan dengan kegiatan Mountaineering atau mendaki gunung.

Kami terus berbenah dan memperbaiki diri serta komitmen kepada kegiatan mountaineering. Semoga 
bisa memicu para pendaki gunung Indonesia untuk terus berprestasi yang mengharumkan nama bang-
sa. Maju terus mountaineering Indonesia dan mari kita jaga agar keindahan gunung-gunung Indonesia 
tetap bisa dinikmati hingga anak cucu kita nanti.

Hendri Agustin, editor-in-chief

tim redaksi • 
Hendri Agustin, M Anwar S, Harley B Sastha, 
Suwasti, Tuti Widiastuti
account executive • Suwasti
marketing advisor • Tuti Widiastuti
development advisor • Kamser Lumbanradja
layout design • M Anwar S, Hendri Agustin
website development • Hendri Agustin
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RISIKO DAN TANGGUNG JAWAB :
Pembaca Mountmag diingatkan bahwa kegiatan mendaki gunung berisiko ter-
jadinya kecelakaan yang menyebabkan cacat bahkan kematian. Pelaku kegiatan 
ini harus mengerti dan menerima kemungkinan akan risiko serta bertanggung 
jawab terhadap aksi dan keterlibatannya dalam kegiatan ini. Mountmag tidak 
bertanggung jawab terhadap risiko ini. Para pelaku sangat disarankan untuk 
selalu memperhatikan safety standard dalam kegiatan pendakian gunung atau 
mountaineering ini.
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Ultralight hiking
Style UH membuat pendakian dapat dilakukan dengan beban lebih ringan dan 
tetap aman serta nyaman. 
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Pendaki
Tuna Daksa
Indonesia
Menggapai
Puncak Elbrus

KEBERHASILAN Sabar, sang pendaki tu-
nadaksa itu, bertahan di puncak Elbrus, 
Rusia, selama lima menit disambut baik 

Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono dalam 
teleconference di Jakarta Convention Center, 
Kamis 18 Agustus 2011.
“Saya bersyukur di cuaca buruk minus 10 
derajad, Pak Sabar akhirnya ber-
hasil di puncak,” kata Presiden.
Sabar mengaku untuk bisa men-
capai puncak harus mendaki gu-
nung selama 6 jam yang dimulai 
pada pukul 10.00 waktu setem-
pat dan tiba di puncak sekitar 
16.15 pada 17 Agustus 2011. Dia 
didampingi pendaki Budi Cahyono untuk bisa 
berhasil menembus puncak Elbrus.
Warga Desa Gendingan, RT 3 RW 6, Jebres, 

Solo, itu kehilangan seluruh kaki kanannya 
dalam kecelakaan kereta api pada 1996. Na-

mun, Sabar tetap semangat me-
nafkahi keluarga dengan bekerja 
sebagai pembersih gedung.
Sabar sudah berkecimpung di du-
nia pendakian sejak 1985. Puluhan 
gunung pernah didakinya . Selain 
mendaki, ia juga aktif mengikuti 
perlombaan balap sepeda, dan 

panjat dinding. Ia bahkan pernah memenang-
kan medali emas kejuaraan panjat dinding 
Asia pada 2009. (War/berbagai sumber)
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Sejumlah Gunung Mulai Aktif
SEJUMLAH gunung di Tanah Air mulai aktif. Seperti Gunung Lokon di Sulawesi Utara yang me-
letus pada 14 dan 17 Juli 2011 setelah hampir 20 tahun ‘tidur’. Material debu tipis yang dimun-
tahkan langsung ditiup angin selatan dan jatuh di perkebunan Kelurahan Tinoor, Kecamatan 
Tomohon Utara, Kota Tomohon dan perkebunan Desa Pineleng dan Sea dan Warembungan, 
Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. 
Setelah itu giliran status Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat, pada pertengahan Agustus 
2011 yang dinaikkan menjadi level status siaga. Karena kondisinya belum 
stabil, zona larangan dua kilometer dari kawah 
bagi pengunjung diberlakukan. 
Sejak diberlakukan zona larangan mendekat 
dua kilometer dari kawah, kunjungan wisatawan 
ke Gunung Papandayan merosot tajam. 
Terakhir, Gunung Tambora yang berada di antara 
Kabupaten Dompu dan Bima, Pulau Sumbawa 
NTB, juga dilaporkan mengalami peningkatan 
aktivitas. (War/berbagai sumber)
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PeNgalaMaNNya dalam 
dunia pendakian di Indo-

nesia dan internasional tidak 
perlu diragukan lagi. Aktivi-
tas pendakian gunung juga 
mengantarnya menjadi salah 
seorang journalis. 
Seperti apa sosok Adiseno, 
pendaki gunung dan warta-
wan senior yang tidak pernah 
bosan membagi ilmu serta 
pengalamannya ini? Berikut 
petikan wawancara redaksi 
Mountmag dengannya be-
berapa waktu lalu. 

Bagaimana awal mula Anda 
mengenal dunia pendakian 
gunung dan akhirnya me-
mutuskan menggeluti aktivi-
tas ini? 
Tahun 1974, ketika saya 
kelas 1 SMA 3 Jakarta, saya 

Alam Mengasah Kepribadian
Bertualang sejak kecil, adiseno banyak belajar dari kegiatan di 
alam bebas

teks: Harley B Sastha

figur
pendaki

berkenalan dengan teman 
Farid Djamirin yang dipang-
gil Bubby, yang mengajak 
saya mendaki Gunung Gede. 
Pengalaman berada di lereng 
puncak dengan awan berada 
di bawah kemah kami yang 
di batas hutan memikat saya 
untuk kembali dan kembali ke 
gunung hingga kala itu saya 
tidak naik kelas, karena 
hampir setiap akhir pekan 
mendaki dan pelajaran pun 
tertinggal.
Tetapi salah satu ingatan 
tertua saya adalah berjalan 
bersama keluarga di  Jerman. 
Kala itu saya masih SD kelas 
1 atau 2 dan kami berhenti di 
pinggir jalan di lereng gunung 
dan saya bersama kakak saya 
yang satu tahun lebih tua me-
nyeberang jalan untuk scram-

bling di tebing pendek. Kegia-
tan itu terus teringat oleh saya 
dan merupakan pengalaman 
yang menyenangkan yang 
baru saya alami kembali 
ketika diajak mendaki tahun 
1974 itu.
Sulit buat saya menetapkan 
satu waktu tertentu yang 
membuat saya menyukai du-
nia pendakian. 
Sebelum mendaki Gunung 
Gede tahun 1974 saya 
mendengarkan cerita kakak 
saya bahwa ia melewati hutan 
hujan dan melalui lorong 
rimbunan semak dan keluar 
di kawasan terbuka berbatu-
batu. 
Ia menceritakan pendakian 
Gunung Gede melalui Ci-
bodas, bagian cerita yang 
menawan saya adalah desk-
ripsinya tentang Kandang 
Badak. Ceritanya itu yang 
membuat saya bersedia ikut 

SELEPAS REFUGIO 
GENOVA DOLOMITE 
ALP, JULI 2011

Foto-foto: Hendricus 
Mutter
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pendakian Bubby Djamirin. 

Apakah Anda tergabung 
dalam klub pendaki gu-
nung?  
Klub pertama adalah Sabha-
wana, pencinta alam SMA 3 
Jakarta. Keanggotaan saya by 
default karena saya tergabung 
dalam rombongan pertama 
yang berlatih bersama untuk 
mengasah keterampilan out-
door di SMA 3. 
Kala itu kami para pelajar 
kerap berjumpa di kawasan 
Gunung Gede saling kenal 
tetapi tidak berkegiatan ber-
sama. 
Di antara mereka ada yang 
mencetuskan untuk melaku-
kan peningkatan keterampilan 
berkegiatan di alam terbuka. 
Mereka menghubungi pu-
tra petinggi negara masa 
itu (1979), Sudomo, melalui 
putranya yang bersekolah di 
tempat kami. 
Kami mendapatkan pelatih 
dari Kopasandha (sekarang 
Kopassus) dan bergiat di Ci-
tatah, Situ Lembang dan juga 
kawasan Kelapa Nunggal. 
Pada akhir masa latihan para 
pencetus latihan bersama ini 
bersepakat untuk membentuk 
kelompok pencinta alam yang 
dinamai Sabhawana (manusia 
hutan). Kami mengacu pada 
kelompok tertua di Indonesia 
Wanadri.
Ketika saya masuk universitas 
saya bergabung dalam Mapa-
la Universitas Indonesia pada 
1982. Dan tahun 1993 ketika 
mulai menjelang “pensiun” 
dari Mapala UI saya diajak 
Kurnia Bhakti, yang kala itu 
ketua harian di Federasi Pan-
jat Tebing Indonesia (FPTI) 
Provinsi DKI Jakarta, untuk 
menjadi pengurus di FPTI 
yang mayoritas berasal dari 

kalangan pencinta alam. 
Klub paling akhir saya ikuti 
adalah Wanadri pada 2005 
selaku anggota kehormatan.

Gunung mana yang paling 
membuat Anda berkesan 
dan membekas dalam hidup 
Anda hingga kini? 
Pendakian pertama di Gu-
nung Gede-Pangrango mela-
lui jalur Situ Gunung bersama 
Ramono Sukadis. 
Kemudian Carstensz Pyra-
mide pada 1984 bersama al-

marhum Norman Edwin, 
Ahmad Rizali, Dondy Raha-
rjo serta Yadi Sugandi yang 
merupakan gunung tinggi 
pertama saya.
Dan ketika membuat jalur 
Norman Edwin pada 1993 
bersama Budi Cahyono yang 
merupakan direct dinding ut-
ara Carstensz Pyramid. Bagi 
saya pendakian yang akan 
berkesan adalah yang dilaku-
kan dengan sahabat, baru 
kemudian tantangan teknis 
membuat saya bergairah. 
Ramono Sukadis adalah 
rekan seangkatan saya di 
Mapala UI yang saya anggap 
pendaki terbaik yang menyer-
ahkan hak dia mengikuti pen-
dakian Carstensz Pyramide 
tahun 1984 kepada saya. 
Saya memahami kepribadian 
kawan pendakian saya itu 
yang merupakan modal dia 
untuk berhasil dalam mengha-

dapi tantangan teknis dalam 
pendakiannya. 
Itu yang sulit dikenali melalui 
laporan pendakian sekali-
pun multimedia,untuk bisa 
menyelami kepribadian dan 
tantangan yang dihadapi se-
seorang dalam  petualangan-
nya, kan setiap orang punya 
Everestnya masing-masing. 
Karenanya bagi saya yang 
berkesan adalah kepribadian 
rekan saya mendaki dan cara 
kami berinteraksi dalam suatu 
pendakian. 

Dunia pendakian gunung 
kini semakin berkembang 
dan jumlah peminatnya 
terus meningkat. Menurut 
Anda apa yang menarik dan 
membedakan pendakian 
gunung dengan aktivitas 
outdoor lainnya? 
Baru-baru ini saya menghadiri 
presentasi pendaki Mahitala 
yang berhasil menjadi Seven 
Summiter Indonesa pertama. 
Senior saya di Mapala UI, 
Aristides Katoppo, berkomen-
tar bahwa di balik keberhasi-
lan selalu si pelaku berdiri di 
atas pundak rekan-rekannya. 
Dalam dunia pendakian pun 
begitu, sekalipun itu penda-
kian solo pada rute baru. 
Walter Bonatti ketika mem-
buka jalur solo di Auguille du 
Midi atau Pierre de Flame 
berangkat karena kegagalan-
nya menjadi anggota ekspe-
disi Italia ke K2. Ia memben-
tuk pribadi yang baru akibat 
rekan-rekannya menolak dia.
Ketika saya memanjat 
jalur “baru” di dinding utara 
Carstensz bersama Budi 
Cahyono, hampir tujuh tahun 
sebelumnya saya memimpin 
pendakian tim Mapala UI yang 
mencoba membuka rute yang 
sama tetapi tidak berhasil 

“...di balik keber-

hasilan selalu si 

pelaku berdiri di 

atas pundak rekan-
rekannya.”
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melampaui roof kecil. Saya 
dan Budi melampauinya sete-
lah menimba pengalaman dari 
anggota tim saya yaitu Ade 
Rahmat, Setio Ramadi, Hand-
iman Rico, Aloysius Febrian 
dan lainnya yang harus mun-
dur di sana. 
Saya dan Budi berdiri di atas 
pundak mereka dan berinter-
aksi. 
Saling mengisi semangat, fisik 
dan teknik bahkan intelektual 
untuk menghadapi kesuuli-
tan jalur pemanjatan, angin 
malam, hujan salju dan kami 
terpaksa berbivak dalam gua 
es, bertahan semalam hanya 
dengan snack dan jaket saja. 
Kami turun menjadi kepriba-
dian yang lebih terasah kare-
nanya.
Mendaki dan cabang petu-
alangan lainnya memberikan 
pengalaman ini, membuat 
kita berada dalam situasi 
yang membutuhkan segala 
kemampuan diri kita untuk 
bisa menanggulanginya. Ini 
yang membuat kegiatan petu-
alangan menjadi menarik bagi 
kebanyakan orang. 
Dan tentu saja,  perbedaan 
antara mendaki, menyelam, 
menelusuri gua, arung jeram 
dan lainnya hanya pada teknis 
pelaksanaan. 
Pada level pengalaman dan 
pengembangan pribadi segala 
disiplin itu memberikan arena 
yang sama. Tinggal preferensi 
kita pada teknis kegiatan apa.

 Dunia pendakian gunung 
kini sudah tidak dimo-
nopoli lagi oleh organisasi-
organsisai pencinta alam 
di kampus-kampus dan 
sekolah-sekolah. Kini ber-
munculan klub-klub pendaki 
gunung di perkantoran dan 
lain-lain. Bahkan berbagai 

acara petualangan yang 
bermunculan di televisi dan 
dunia sosial media semakin 
menambah penggila hobi 
mendaki gunung. Melihat 
hal tersebut, bagaimana 
menurut pendapat Anda?
Tentu saja ini baik karena buat 
saya kegiatan petualangan, 
khususnya mendaki gunung 
sangat baik untuk memben-
tuk kepribadian yang tangguh 
yang dibutuhkan untuk meng-
hadapi tantangan hidup. 

Menurut saya perlu diimbangi 
dengan peningkatan pengeta-
huan dan keterampilan bagi 
mereka yang berminat. 
Baik itu melalui lembaga-
lembaga pelatihan berbayar 
maupun melalui sarana media 
massa yang gratis, semua 
orang berhak memperoleh 
kesempatan bertualang di 
alam terbuka dengan aman 
dan nyaman.

 Apa saran dan harapan 
untuk kemajuan pendakian 
gunung di Indonesia ? 
Kita sudah cukup maju, sudah 
ada Seven Summiter Indone-
sia pertama, empat pendaki 
sekaligus! Hebat sekali. 
Bahkan di antara mereka 
masuk rekor kecepatan ketika 
summit attack di Everest sisi 
selatan. Mereka berempat 
masih muda sekali, masih 
berkesempatan mengukir 
lebih banyak prestasi yang 
mungkin saja bisa menyaingi 

yang terbaik di dunia penda-
kian masa kini. 
Mari kita mendukung mereka 
dan yang lainnya, karena 
sudah waktunya Indonesia 
mengukir prestasi.

 anda pernah terlibat dalam 
salah kegiatan ekspedisi 
Tim Indonesia Mencapai 
Puncak everest. Bisa ceri-
takan mengenai ekspedisi 
tersebut?
 Everest Indonesia 1997 ada-
lah pendakian yang sudah di-
endap selama puluhan tahun 
oleh Prabowo Subianto sejak 
ia masih Kapten hingga ke-
tika itu ia Mayor Jendral dan 
Komandan Jendral Kopassus. 
Di baliknya ia berusaha mem-
pertahankan kehormatan 
bangsa dan negara karena 
Malaysia sudah tiga tahun 
sebelumnya mempersiapkan 
tim Everest mereka. 
Tim Malaysia berlatih ke 
Selandia Baru, ke Himalaya 
India, ke Nepal perlahan men-
jajak hingga puncak 7.000 
meter. 
Tim Indonesia yang terdiri dari 
sipil dan anggota Kopassus, 
berawal dari Gunung Gede, 
ke Paldor, Island Peak yang 
hanya 6.000 meter dalam 
enam bulan berhasil menda-
hului Malaysia dengan waktu 
satu bulan sebagai warga 
Asia Tenggara pertama yang 
mencapai Everest.
Ketika itu pendaki Indonesia, 
Asmujiono, Misirin berangkat 
tengah malam dan baru tiba 
di puncak pada petang hari 
sekitar pukul 15.00 waktu 
setempat. 
Padahal setahun sebelumnya 
terjadi kecelakaan besar ka-
rena keterlambatan mencapai 
puncak hingga belasan orang 
tewas. 
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Coba lihat prestasi tim Mahita-
la yang saya sebutkan seba-
gai Seven Summiter pertama 
Indonesia. 
Mereka berangkat kurang 
lebih dalam waktu yang sama 
dan yang terdepan pukul 6 
pagi sudah sampai di pun-
cak Everest. Jelas mereka 
lebih maju dari kami dulu dan 
mereka pun perlu menghada-
pi tantangan yang lebih jauh 
lagi dari tim yang terdahulu. 
Mereka sekarang berada di 
atas pundak kami yang dulu, 
dan ini juga merupakan ke-
banggaan yang saya yakin 
juga dimiliki oleh seluruh re-
kan Everest Indonesia 1997.

 Beberapa pendaki senior 
angkatan Anda banyak yang 
bergelut juga dalam dunia 
jurnalis. Menurut Anda apa 
hubungannya antara aktivi-
tas ini dengan dengan dunia 
jurnalis yang juga pernah 
anda geluti?
 Hubungan yang ada adalah 
win-win. Para pendaki senang 
jalan-jalan, dan dunia media 
membutuhkan laporan yang 
menarik yang bisa didapat 
dari kegiatan jalan-jalan. 
Dunia petualangan membu-
tuhkan public relation, dan 
paling baik adalah jika para 
aktivis dan komunitas mereka 
memperkenalkan diri secara 
luas manfaat dari kegiatan ini. 
Jalan terbaik adalah adanya 
pendaki atau petualang yang 
berkehidupan dari kegiatan 
jurnalistik. 
Paling tidak supaya tidak 
hanya bad news is good news 
di mana berita kecelakaan 
dunia kita yang selalu tampil 
di halaman muka berita utama 
media massa, tetapi success 
story juga bisa dikenal luas.
 

Apakah pekerjaan Anda 
sekarang juga berkaitan 
dengan aktivitas kegiatan 
alam bebas seperti penda-
kian gunung?        
 Saya dua tahun terakhir 
ini mengembangkan area 
wisata minat khusus, yaitu 
petualangan dan eko wisata, 
disebut Baturraden Adventure 
Forest. Jelas terkait dengan 
kegiatan pendakian saya. 
Saya juga menjadi Sekretaris 
Umum Federasi Panjat Tebing 
Indonesia, walau pekerjaan-
nya administratif tetapi latar 
belakangnya adalah dunia 
petualangan juga. 
Sekarang saya menjadi kon-
sultan untuk pengembangan 
kegiatan alam terbuka dan 
sedang mengerjakan ka-
wasan perkemahan di Cipetir 
Sukabumi untuk antara lain 
perusahaan Arus Liar.

Apakah pernah mengalami 
situasi yang buruk atau 
darurat saat pendakian dan 
apa yang Anda lakukan ke-
mudian saat itu?
Pernah tersesat bersama te-
man di Gunung Raung, ke-
mudian setelah istirahat saya 
kembali mendaki dan berhasil 
mencapai puncak melalui rute 
normal di kebun kopi (saya 
lupa kampungnya). Ketika itu 
makanan sudah tipis dan kita 
makan kulit mangga tetapi 
tidak sampai genting.
Kedua, ketika sampai magrib 
di puncak Carstensz bersama 
Budi Cahyono, saat itu hujan 
salju dan gelap, saya tidak 
bisa menemukan rute normal 
untuk turun karena medan 
tertutup salju. 
Jadi kami memutuskan bivak 
dalam gua es yang kami buat 
dan ditutup ransel. Masih ada 
makanan kecil kacang dan 

coklat, dan kita duduk di atas 
tali dan ransel hingga tidak 
langsung terkena salju. 
Paginya tali itu jadi keriting 
seperti kerupuk dan susah un-
tuk dilenturkan, tetapi cuaca 
cerah jadi kami bisa multi rap-
pel kembali ke kamp di teras 
yang tersedia sleeping bag, 
makanan serta kompor.

Sebagai salah seorang 
senior wartawan senior 
sekaligus pendaki gunung, 
bagaimana pendapat Anda 
tentang kehadiran majalah 
elektronik mountmag ini? 
Saya sangat bersyukur bahwa 
semangat petualangan me-
nyebar sampai terbitnya 
majalah Mountmag ini. Sudah 
waktunya kita memiliki media 
untuk suara kita, untuk saling 
berbagi pengalaman, dan 
jabat erat persaudaraan para 
pendaki dan petualang.

Terakhir bisa Anda berbagi 
pengalaman kepada kami 
mengenai sebagian gu-
nung-gunung yang pernah 
Anda daki? 
Carstensz Pyramide 
1984;1986;1993; Bugaboo 
Spire, Canadian Rockies 
1987; Yari Dake, Fuji, Tsurugi 
Dake, dan 12 puncak di atas 
3.000 meter di Alp Jepang 
1995. 
Memimpin ekspedisi Andes 
Ecuador Mapala UI 1988 
(tidak sampai di puncak 
Chimborazo dan Cayambe), 
bergabung dengan ekspedisi 
Vasuki Parbat Wanadri Sam-
poerna 1987 (meliput sebagai 
wartawan Sinar Harapan/
Mutiara). Serta anggota tim 
ekspedisi Everest Indonesia 
1997 (bertugas di basecamp 
jalur selatan). •
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SeIrINg dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, per-
lengkapan dan peralatan pendakian gunung pun  berkem-

bang pesat. Dulu perlengkapan makan untuk camping atau naik 
gunung mengandalkan bahan dari pelat dan kemudian pindah 
ke peralatan masak dari plastik karena pertimbangan bobot 
yang ringan. Meski demikian tetap saja bentuk dan ukurannya 
selalu memakan tempat di dalam ransel.
Namun sekarang hal tersebut bukan lagi masalah karena telah 
bermunculan perlengkapan masak yang praktis, bisa dilipat, 
dan dibongkar pasang sehingga memudahkan penyimpanan-
nya, tidak memakan tempat, serta sangat ringan. 
Salah satunya adalah peralatan makan merek ORIKASO yang 
berasal dari Inggris. Menggunakan bahan Polypropylene yang 
tahan panas, berbentuk lembar datar, dan bisa dibentuk men-
jadi piring, mangkok dan bahkan mug. Jika selesai dipakai ting-
gal mengembalikannya ke bentuk lembaran seperti semula dan 
mudah membersihkannya. 
Dalam kondisi yang minim air Orikaso bisa dibersihkan dengan 
hanya dengan selembar tissue kering. Berbobot hanya bebera-
pa gram, membuat Orikaso lebih mudah disimpan di dalam ran-
sel dari pada perlengkapan makan tradisional. (Hendri Agustin)

Perlengkapan Makan Lipat dari Orikaso
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MEndAKi Everest 20 kali dan mungkin Suunto 
merupakan jam yang cocok untuk anda. Suuntu 

Core Extreme Edition Everest adalah jam model terbaru 
yang dibuat untuk menghormati Apa Sherpa, salah satu 
pendaki gunung terkemuka dan orang yang paling sering 
mengunjungi titik tertinggi Everest. 
Jam ini dibuat dalam jumlah hanya 8.848 unit yang in-
spirasinya diambil dari tingginya gunung Everest yaitu 
8.848 mdpl.
Bersamaan dengan namanya yang serius tersebut ter-
dapat juga fitur mountain tools yang sangat bonafit dan 
serius. Jam ini memiliki altimeter yang mampu bekerja 
hingga ketinggian 9.000m, barometer (dengan alarm ba-
dai dan indikator kecenderungan cuaca), kompas digital, 
tanggal dan fungsi alarm serta kemampuan menyimpan 
waktu matahari terbit/tenggelam untuk lebih dari 400 
tempat di seluruh dunia. Selain itu jam ini tetap berfungsi 
hingga suhu -20 º C.
Suunto Core Extreme Edition Everest melayani para 
pendaki gunung dengan data yang dibutuhkannya dan 
Suunto juga menjanjikan akan mendonasikan beberapa 
persen dari penjualan jam ini pada Yayayan Apa Sherpa, 
yang mendukung pendidikan anak-anak di desa terpen-
cil dekat basecamp gunung Everest. (Hendri Agustin)

Suunto Core Extreme Edition Everest
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Ultralight Hiking
mendaki dengan lebih ringan dan menyenangkan

teks: M ANWAR S
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DuNIa pendakian gunung terus 
berkembang. Mulai dari sisi teknologi 
barangnya sampai style pendakiannya 

juga. Nah, saat ini, terutama di Barat sedang 
ramai style pendakian atau hiking yang 
menggunakan peralatan atau gear lebih ringan 
daripada sebelumnya. 
Ada yang menyebutnya lightweight 
backpacking, hiking light, dan ultralight hiking. 
Tapi untuk lebih mudahnya, kali ini kita sebut 
saja ultralight hiking atau UH.
Apa sih ultralight hiking itu? Kalau menurut 
seorang pionir dan penggiat UH di Amerika 
Serikat bernama Don Ladigin, UH adalah 
jenis hiking dan berkemah dengan membawa  
segala hal yang diperlukan supaya tetap aman 
dan nyaman, sambil menggunakan ransel 
yang kecil dan ringan. Atau menurut penggiat 
lainnya, Ryan Jordan, UH adalah “doing more 
with less”. 
Intinya, bagaimana kita bisa hiking dan 
mendaki sambil menggunakan ransel lebih 
kecil, peralatan lebih ringan, namun tidak 
meninggalkan faktor-faktor keselamatan dan 
kenyamanan pribadi.
Tentunya ada alasannya sehingga style 

hiking serba ringan ini sampai muncul dan 
berkembang. 
Ada beberapa faktor, pertama yakni 
manfaatnya untuk diri si pendaki sendiri. 
Beban ransel yang lebih ringan tentu akan 
terasa lebih nyaman bagi badan saat dibawa. 
Tidak akan membuat otot cepat lelah sehingga 
mereka yang sudah berusia lanjut pun akan 
tetap dapat mendaki.
Lalu beban yang lebih ringan membuat orang 
dapat menjelajah lebih jauh disbanding kalau 
harus menggendong ransel yang berat. 
Ini bermanfaat bagi mereka yang masa 
liburannya terbatas. Meski hanya punya libur 
hari Minggu misalnya, mereka tetap dapat 
mendaki sampai ke puncak Gede misalnya 
lalu turun lagi karena hanya membawa ransel 
kecil dan ringan.
Ultralight hiking juga ada manfaatnya untuk 
lingkungan. Tanpa beban ransel yang 
berat, mereka akan melangkah lebih ringan 
dengan tidak merusak jalur dan tumbuhan di 
sekitarnya. 
Perkembangan style mendaki seperti ini 
sebetulnya telah berlangsung cukup lama. 
Sebagai contoh misalnya, di Amerika 
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Pembagian Kategori Berat Beban
SeoraNg pendaki disebut memakai style 
ultralight hiking atau style tradisional ber-
dasarkan berat beban yang dibawanya. Nah, 
bagaimanakah perbedaan di antara kedua 
style itu?
Don Ladigin langsung menyebut soal lima 
kategori pendaki berdasarkan berat beban 
di ransel. Mulai dari kategori expedition sam-
pai sub ultralight. Expedition jika pendaki 
membawa beban rata-rata 30kg ke atas. Di 
bawahnya adalah pendaki tradisional dengan 
beban 16kg ke atas, lightweight dengan beban 

10kg ke bawah, ultralight dengan beban 4,5kg 
ke bawah, serta sub ultralight dengan berat 
beban hanya 2,3kg ke bawah.
Ladigin juga menyebut tiga metode untuk 
menghitung berat beban. Ada yang disebut 
base weight yaitu berat ransel sendiri berikut 
semua barang di dalamnya yang beratnya 
tidak akan berubah. Barang yang akan dikon-
sumsi seperti makanan, minuman, bahan 
bakar tidak ikut dihitung.
Sedangkan pack weight adalah berat ransel 
yang penuh terisi di awal pendakian. Termasuk 
di dalamnya berat makanan, minuman, dan 
lainnya, tapi tidak memperhitungkan pakaian 
pendaki atau barang yang ada di dalam kan-
tong baju atau celana.
Ada juga metode from the skin out (FSO) yang 
paling komplet. FSO memperhitungkan semua 
barang yang dipakai atau dibawa di awal pen-
dakian. Metode ini bukan yang paling mudah 
tapi memberi gambaran paling jelas tentang 
segala beban yang dibawa.
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Serikat ada sebuah jalur hiking terkenal 
yang disebut Appalachian Trail. Menembus 
sejumlah negara bagian di AS dan biasanya 
ditempuh dalam enam bulan, orang-orang 
yang menelusuri Appalachian Trail umumnya 
memakai ransel besar yang berat karena 
berisi segala macam peralatan.
Namun seorang pendaki bernama Emma 
“Grandma” Gatewood (1888-1975) mampu 
menyelesaikan Appalachian Trail dengan 
peralatan serba ringan. 
Seperti diungkap pionir UH Ray Jardine dalam 
bukunya Beyond Backpacking, Grandma 
Gatewood memakai sepatu sneakers atau 
sepatu untuk berjalan-jalan biasa, sedangkan 
pendaki lainnya menggunakan sepatu boot 
yang berat. 
Lalu ketika yang lain menggendong ransel 
besar dan mahal, Gatewood membuat sendiri 
ranselnya dari bahan kain yang ringan dan 
bisa disandang di punggung.
Sejak itulah orang-orang pun makin mengenal 
style mendaki UH. Di Barat kini ultralight hiking 
membuat orang-orang, yang semula sudah 
meninggalkan dunia pendakian karena faktor 

usia dan tidak mampu membawa beban berat,  
dapat kembali menekuni kegiatan alam bebas 
karena faktor peralatan yang lebih ringan.
Tidak hanya itu, kini muncul petualang-
petualang yang melakukan ekspedisi 
perjalanan jauh dan pendakian dengan 
style ultralight. Sebut saja misalnya Andrew 
Skurka yang sekarang boleh dibilang seorang 
superstar di dunia UH.
Skurka mulai terkenal sejak melakukan 
ekspedisi perjalanan sepanjang 7.778 mil 
di Amerika Serikat yang disebut ekspedisi 
Sea-to-Sea pada 2005 dengan membawa 
peralatan serbaringan. 
Pada November 2007, Skurka menyelesaikan 
Great Western Loop, sebuah perjalanan 
sejauh 6.875 mil yang menempuh lima jalur 
hiking jarak jauh, 12 taman nasional, dan 
lebih dari 75 area hutan selama 208 hari atau 
sekitar 33 mil per hari. 
Petualangan Skurka yang terakhir adalah 
Ekspedisi Alaska-Yukon yaitu menjelajah 
alam Alaska yang luas dalam waktu singkat. 
Prestasi-prestasi itu membuat dia diliput oleh 
majalah National Geographic dan sempat 

Dari Silnylon Sampai Cuben
MuNculNya ultralight hiking membuat pro-
dusen peralatan mendaki beralih ke bahan-
bahan yang lebih ringan namun tetap kuat. 
Bahan itu misalnya silnylon yang merupakan 
perpaduan dari “silikon” dan “nylon”. Silnylon 
dibuat dengan melapisi bahan nylon dengan 
bahan silikon di sisi dalam dan luar. Proses itu 
membuat silnylon ringan tapi  tetap kuat dan 
antiair. Silnylon juga tersedia dalam berbagai 
warna sehingga dipakai sebagai bahan ransel, 
tenda, kantong peralatan, dan lain sebagainya. 
Kekurangannya adalah bahannya yang licin 
terutama jika dipakai di bagian bawah tenda.
Setelah silnylon kini muncul bahan lain yang 
mulai populer yaitu serat cuben. Bahan ini 
diproduksi oleh Cubic Tech Corporation di 
Mesa, Arizona, Amerika Serikat. Mulai  dibuat 
di awal 1990an untuk bahan kain layar perahu, 
cuben kini juga mulai dipakai untuk peralatan 
lain seperti ransel atau tenda.
Cuben sebetulnya bukan bahan kain melain-
kan serat yang mendapat tambahan dua lapis 
bahan film. Karena itulah cuben cukup kuat 

dan tidak mudah sobek. Selain itu cuben
juga ringan dibanding nylon. Dengan tamba-
han lapisan film, cuben juga antiair dan tahan 
terhadap sengatan sinar matahari.
Kekurangan serat cuben adalah harganya 
yang masih mahal. Meski ringan, peralatan 
dari bahan cuben juga harus dipakai secara 
hati-hati karena mudah rusak jika kena gese-
kan. Dari faktor warna, tidak seperti silnylon 
yang variatif, bahan cuben saat ini kebanya-
kan hanya berwarna putih transparan yang 
membuat warna tenda atau ransel  cuben 
tidak terlalu menarik. 

TENDA DARI BAHAN CUBEN A
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meraih gelar Adventurer of the Year tahun 
2007.
Sekarang ultralight hiking telah menjadi bagian 
dari pendakian gunung. Itu ditandai antara 
lain dengan lahirnya produsen-produsen baru 
yang khusus membuat peralatan hiking model 
ini. Mulai dari ransel sampai dengan sepatu 
dan tenda. 
Sebut saja misalnya GoLite, Six Moons 
Design, Lightheart Gear, Gosammer Gear, 
dan lain sebagainya. Bahkan produsen lama 
semacam The North Face, Osprey, dan 
lainnya pun ikut terjun membuat peralatan 
ultralight karena permintaan yang terus 
meningkat.
Barang-barang UH juga mulai diproduksi 
di Indonesia. Muncul misalnya ransel yang 
bobotnya ringan serta tenda. 

Prinsip uH
Ada beberapa prinsip yang terkait dengan 
ultralight hiking. Pertama, bawalah peralatan 
yang cukup untuk tetap aman, nyaman dan 
percaya diri selama mendaki. Meski prinsipnya 
adalah serba ringan, bukan berarti seorang 

yang memilih style UH harus merasa susah 
atau tidak nyaman dalam mendaki. 
Prinsip kedua yaitu kita harus tahu betul berat 
dari setiap barang yang dibawa. Tidak bisa 
kita hanya memakai asas kira-kira. 
Kita sebetulnya sudah dibantu oleh para 
produsen gear karena di situs mereka sudah 
dicantumkan berat dari tiap item yang dijual. 
Dari situ kita bisa membandingkan dan menilai 
apakah barang yang akan dibeli itu cukup 
ringan untuk dibawa mendaki.
Untuk itulah mereka yang berminat dengan 
ultralight hiking dianjurkan untuk memiliki 
timbangan digital ukuran kecil. Timbangan ini 
bisa didapat di toko peralatan dan harganya 
juga tidak mahal. 
Setelah memiliki timbangan, ambil tiap barang 
seperti ransel, sleeping bag, dan sebagainya 
lalu mulailah menimbang berat barang-barang 
tersebut. Catat dalam buku khusus atau lebih 
praktis jika membuat catatan spreadsheet di 
computer. 
Contoh, misalkan kita memiliki empat jenis 
botol minum, mulai dari yang berbahan logam 
hingga plastic. Melalui timbangan itu kita dapat 

Berburu Info ultralight hiking
ulTralIgHT hiking sebagai konsep kini 
telah dipraktikkan oleh banyak orang. Untuk 
mengetahui atau mendapat info tentang UH 
juga sudah lebih mudah karena terdapat ber-
bagai buku hingga mailing list dan forum inter-
net yang didedikasikan untuknya.
Buku-buku tersebut dapat kita beli melalui si-
tus Amazon. Judul yang direkomendasikan 
untuk dibaca antara lain Beyond Backpacking 
karya Ray Jardine yang merupakan seorang 
pionir UH di Amerika Serikat. Jika ingin bahan 
bacaan yang lebih ringan namun tetap bermu-

tu, disarankan memiliki buku karya Don La-
digin yang berjudul Lighten Up!. Sebagai pe-
lengkapnya adalah tulisan Mike Clelland yang 
dirangkum dalam buku Ultralight Backpackin 
Tips. Kedua buku ini juga menarik karena diisi 
ilustrasi kocak karya Clelland.
Selain menulis buku, Don Ladigin juga mem-
buat milis khusus tentang ultralight hiking yaitu 
BackpackingLight di Yahoo Groups.
Mereka yang ingin lebih mengetahui tentang 
UH juga dapat menggali informasi melalui fo-
rum Backpacking Light di alamat www.back-
packinglight.net. Di dalamnya terdapat forum-
forum yang berkaitan dengan peralatan, teknik 
hiking, filosofi, hingga fotografi.
Tidak hanya di luar negeri, pembahasan ul-
tralight hiking juga telah muncul di Indonesia. 
Sub forum Kaskus bernama Outdoor Adven-
ture and Nature Club (OANC) misalnya mem-
buat thread khusus tentang UH. Informasi ten-
tang UH juga dapat dibaca melalui situs dalam 
negeri lainnya seperti Highcamp.
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tahu berat masing-masing botol dan pilihlah botol yang 
paling ringan.
Prinsip ketiga yaitu sebaiknya gunakan barang yang 
multiguna. Contoh adalah bandana karena selain 
untuk sapu tangan maka bandana juga bisa dipakai 
sebagai syal, pegangan panci, pembungkus kaca 
mata, alat pembersih, dan lainnya. Begitu juga dengan 
ponco yang bermanfaat sebagai penahan air hujan 
sekaligus untuk alas tenda, penampung air, dan 
seterusnya.
Sedangkan Ray Jardine memberi gambaran ten-
tang fase-fase mengurangi beban yang dibawa saat 
mendaki. Fase pertama yaitu kita harus memperhati-
kan barang-barang yang berat terlebih dulu. Misalkan 
gantilah tenda yang beratnya di atas 2 kg dengan yang 
beratnya maksimal 2 kg karena itu berarti sudah ada 
pengurangan berat 1kg. Begitu juga dengan ransel, 
sepatu, dan lainnya.
Fase selanjutnya yaitu mengurangi jenis barang yang 
berlebihan. Untuk peralatan makan misalnya, tidak 
perlu kita harus membawa nesting yang komplet. 
Cukup membawa satu nesting untuk memasak plus 
sendok, tempat makan dan minum. Begitu juga den-
gan pakaian, tidak harus membawa banyak-banyak 
saat mendaki.
Fase ketiga adalah memilih peralatan yang paling 
ringan dan paling banyak fungsinya. Kalau untuk uru-
san potong-memotong bisa dilakukan dengan pisau 
lipat kecil dan ringan, kenapa harus membawa pisau 
multitool yang berat misalnya.
Jardine juga menyarankan dalam fase berikutnya 
supaya kita tidak segan-segan memotong atau mem-
buang bagian-bagian barang yang membuat barang itu 
berat. Contoh, memotong tali-tali pengencang ransel 
yang terlalu panjang, membuang label merek hingga 
memotong gagang sikat gigi.
Terakhir, setelah kita memilih peralatan namun belum 
memasukkanya ke dalam ransel, kita perlu kembali 
memperhitungkan barang-barang itu. Bertanyalah 
kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita betul-betul 
memerlukannya ? Apakah sebetulnya ada barang 
yang masih bisa ditinggal atau bisa dicari gantinya 
yang lebih ringan?.
Yang pasti, ultraligh hiking sebaiknya dilakukan secara 
bertahap. Mulai dengan tetap membawa peralatan 
standar yang biasa kita bawa dalam mendaki. Lalu 
selanjutnya secara bertahap kita mulai menyeleksi 
dan memilih peralatan yang lebih ringan. Jangan lupa 
bahwa tema UH adalah mendaki dengan beban lebih 
ringan tapi tetap aman dan nyaman. Δ

Aneka Tips untuk
Ultralight Hiking

BERIKUT beberapa tips dari ultra-
light hiker Mike Clelland yang ditu-
lisnya dalam buku Ultralight Back-
packin’ Tips:
• Pakai sepatu low-cut yang ringan, 
tidak perlu menggunakan sepatu 
boot tinggi.
• Bawa selalu bandana karena mul-
tifungsi. Clelland menyarankan 
memotong bandana pada bagian 
dua sisinya agar lebih ringan.
• Gunakan kompor spirtus yang bisa 
kita buat sendiri dari kaleng alumin-
ium bekas minuman ringan. Alter-
natif bahan bakar lainnya yang juga 
ringan adalah parafin.
• Proses pengepakan barang ke 
dalam ransel juga penting. Lapisi 
dulu bagian dalam ransel dengan 
kantong plastik besar agar ransel 
lebih tahan air. Setelah itu tinggal 
langsung masukkan sleeping bag 
dan lain sebagainya ke dalam kan-
tong plastik tadi. Tidak perlu meng-
gunakan stuff sack tambahan yang 
menambah berat ransel.
• Untuk efisiensi selama mendaki, 
tidak ada salahnya menggunakan 
trekking pole.
• Gunakan headlamp yang kecil 
dan ringan. Clelland bahkan men-
yarankan headlamp itu dibuang tal-
inya dan langsung dijahitkan saja ke 
beanie atau topi hangat.
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Pendakian Solo Gunung 
Kerinci hingga Gamalama

RIKI RAMBU ANARKI melakukan pendakian tunggal dimulai dari kediamannya di Pulau 
Obi, Halmahera. Kanker darah tidak membatalkan niat petualangan pemuda tersebut.

PeTualaNgaN dimulai dari Pulau Obi di 
Halmahera Selatan, Maluku Utara), tem-
pat di mana saya bekerja. Dari Obi naik 

speed boat 3 jam, sampai pelabuhan Jikotamu 
dilanjut naik kapal kayu kecil sampai Ternate 
selama 1 hari 1 malam. Barulah dari Ternate 
ada bandara udara dilanjut pesawat ke Jakarta 
selama 3,5 jam. Dari Jakarta lanjut travel sam-
pai rumah di Bandung.
Dari Bandung bertolak ke Jakarta lagi, 
bandara Soetta-Padang. Walaupun Gunung 
Kerinci ini terletak di provinsi Jambi, tapi se-
cara jarak akan lebih dekat ditempuh dari 
Padang jika kita menggunakan pesawat (tiket, 
1,4 jt pp Jkt-Pdg, Pdg-Jkt, Batavia air, 130711-
170711). Kecuali jika menggunakan jalur darat 
pasti melewati Jambi.
Sampai di Padang lanjut dengan travel ke 
Kersik Tuo. Travel yang saya gunakan travel 

Ayu dengan tarif 80 rb (130711). Begitu land-
ing di Bandara Minangkabau (Padang) anda 
bisa naik bis Damri dengan tarif 15 rb, pesan 
saja sama kondekturnya minta turun di travel 
Ayu di depan DPRD Padang. Ada dua jad-
wal keberangkatan ke Kersik Tuo yaitu jam 
9 pagi dan jam 7 malam dengan waktu tem-
puh antara 6-8 jam. Nomor telepon travel 
Ayu kalau anda mau booking terlebih dahulu, 
074822074.
 Minta saja turun di home stay Paiman 
di Kersik Tuo. Home stay ini dari dulu dijadi-
kan tempat beristirahat para pendaki yang 
akan naik Kerinci. Terimakasih almarhum 
Pak Paiman yg telah banyak membantu para 
pendaki. Dulu istirahat di sini tidak dipungut 
bayaran tapi setelah home stay berjamur dan 
atas desakan warga sekitar sehingga mulai 
dipungut bayaran. Jangan khawatir, walaupun 
dipungut bayaran, biayanya masih terjangkau. 
Selain itu tempatnya nyaman.
 Setelah merasa cukup beristirahat, ba-
rulah sore harinya memulai pendakian tunggal 
ini karena saya orangnya nyantai dan enjoy 
jadi dibawa santai saja di setiap pendakian.
Jam 3 sore (140711) sampai di pintu rimba 
R.10. Melewati pos 1 dan akhirnya ke-
malamam di pos 2. Mendirikan tenda di sana. 
Beruntung kemalaman di pos 2, karena di pos 
2 inilah sumber air terbilang cukup melimpah 
selain di shelter 3. Di Kerinci ini ada sungai 
aktif, yang ada hanya sungai kontemporer 
yang menyimpan air endapan hujan saja.

catatan
perjalanan



 04 2011 mountmag 17

FoTo 
 01  Menunggu 
speedboat di 
Ternate. 
02   Penulis 
(kanan) mengibar-
kan bendera di 
puncak kerinci 
bersama rekan 
dari ugM. 
03  Foto gunung 
gamalama diam-
bil dari speed-
boat.

 Esok harinya(150711) per-
jalan dilanjutkan, pos demi pos 
dilewati, Pos3, shelter 1. kemala-
man lagi di pertengahan perjalanan 
antara shelter 1 dan shelter 2. Dari 
sini puncak sudah dekat. Biasanya 
para pendaki ngecamp di shelter 2.
 Dari tempat mendirikan ten-
da, summits attack pun dilakukan. 
Jam 2 pagi bangun, buat sarapan, 
yang pasti kopi juga gan, sikat!! 
Hahaha. Barulah sekitar jam 3 pagi 
(160711) berbekal peralatan seper-
lunya, kamera dan senter, sendiri, 
hujan gerimis menembus malam 
menuju puncak. Sampai di puncak 
bayangan sekitar pukul 5 pagi. 
Di sana bertemu dengan teman-
teman Mapala dari UGM. Tentu 
mereka kaget melihat saya yang 
hanya seorang diri mendaki Kerin-
ci. Allhamdulillah ada teman untuk 
berbagi momen di puncak. Walau-
pun saya tak kenal mereka, tapi 
setiap pendaki sepertinya punya 
tali persaudaraan yang tersendiri. 
Selalu ramah dan welcome.

Berbincang dulu dengan mereka di 
puncak bayangan sambil menunggu 
matahari terbit. Setelah dirasa terang 
kamipun bersama-sama tapaki pun-
cak, Perjalanan 30 menit sampai juga 
di puncak tertinggi di Andalas ini seki-
tar pukul 7 pagi. Air matapun tumpah 
di atas sana… rasa haru menyelimuti 
kalau ingat perjuangan untuk bisa me-
napakkan kaki di puncak, tapi semua 
itu terbayar dengan view yang wah di 
atas puncak sana.  Anda bisa men-
yaksikan awan yang jauh di bawah 
kita.. hamparan kota, Danau Gunung 
Tujuh (danau tertinggi di Asia Teng-
gara) juga garis pantai terlihat jelas.
 Setelah dirasa cukup berada di 
bibir kawah, selain karena sudah ter-
lalu siang, sayapun lekas turun karena 
jika siang angin sudah berbalik arah 
dan asap kawah yg beracun sudah 
menutupi jalur pendakian ke puncak.
Fisik saya tidak sebagus orang lain, 
sudah terasa drop. Bergegas kembali 
ke tempat saya mendirikan tenda di 
antara shelter 1 dan 2. Packing ber-

1

2

3
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siap pulang… tapi karena fisik sudah drop, 
saya pun tidak ingin memaksakan tubuh ini. 
Karena saya berjalan sendiri, tentu safety 
mesti saya tekankan. Saya memutuskan untuk 
mendirikan tenda di shelter 1. Walaupun saya 
tahu risikonya jika tidak turun hari itu otomatis 
saya ketinggalan pesawat, tapi itu lebih baik 
daripada mengorbankan tubuh ini.
 Esok paginya (170711) baru saya lan-
jutkan perjalanan pulang dan akhirnya sampai 
juga di homestay Paiman. Merasa bersalah. 
Karena bu Iman sudah cemas menanti saya 
yang mendaki sendiri. Karena saya telat turun, 
Hampir saja nama saya dilaporkan ke petugas 
untuk dicari jika tidak pulang juga malam itu.
Danau Gunung Tujuh (1.996 mdpl)
Ah, nyamannya setelah cape mendaki berbar-
ing di kasur empuk dengan selimut tebal. Per-
jalanan masih berlanjut esok sorenya (180711) 
saya pun pergi ke Danau Gunung Tujuh yang 
dikelilingi oleh 6 gunung. yaitu Gunung Hulu 
Tebo dengan ketinggian 2.525 meter dpl, Gu-
nung Hulu Sangir (2.330 meter dpl), Gunung 
Mandura Besi (2.418 meter dpl), Gunung Se-
lasih (2.230 meter dpl), Gunung Jar Panggang 
(2.469 meter dpl), dan Gunung Tujuh (2.732 
meter dpl) yang puncaknya paling tinggi. Da-
nau ini sering tertutup kabut tebal.
Perjalanannya pun cukup menguras tenaga, 
karena anda harus melewati beberapa bukit 
dulu untuk bisa sampai dengan berjalan 
kaki sekitar 2,5 jam. Karena saya baru turun 

dari Kerinci, tentu perjalanan ini terasa berat 
mengingat kondisi fisik belum kembali 100%.
G. Gamalama (1.715 mdpl)
 Pulang dari danau kembali lagi ke 
home stay Paiman. Siang esok harinya 
(190711) waktunya pamitan dengan bu Iman 
dan keluarga. Sudah ketinggalan pesawat, 
Akhirnya memutuskan untuk pulang dengan 
jalur darat memakai bis. Yah, mungkin ini jalan 
saya untuk mengenal pulau Sumatera lebih 
dekat. Dari homestay naik mobil angkot kuning 
sampai di Sungai Penuh ongkosnya sekitar 15 
rb. Dilanjut dengan travel dan saya minta turun 
di Bangko. Dari Bangko ini banyak bis menuju 
Jakarta bahkan sampai Jawa Tengah.
 Karena saya naik di jalan tidak di ter-
minal jadi ongkos bisa nego dengan kernet 
bis. Sampai Jakarta hanya membayar 150 rb, 
terbilang sangat murah. Setelah menghabis-
kan waktu 2 hari 2 malam barulah sampai di 
rumah sekitar pukul 10 malam, 210711.
 Di rumah hanya packing ulang dan 
membawa barang-barang yang akan dipakai 
untuk pendakian Gamalama. Jam 1 malamnya 
(220711) bertolak kembali ke Soetta untuk ter-
bang paginya sekitar jam 5 pagi. Allhamdulil-
lah orang tua bisa mengerti keinginan saya 
dan selama ini support dengan apa yang saya 
lakukan.
Setelah transit di Surabaya dan Menado 
akhirnya landing juga di Ternate. Dari Bandara 
Sultan Babullah anda sudah bisa melihat 

DaNau guNuNg TujuH
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langsung kemegahan Gunung Gamalama ini, 
masih hangat dengan kepulan asap putih dari 
kawahnya.
 Sebelum mendaki gamalama ada be-
berapa hal yg harus diperhatikan. Dimulai dari 
izin hingga persyaratan dari sang 
kuncen. Beruntung saya punya 
teman orang Ternate. Dengan 
bantuannya malam sebelum 
esoknya pergi mendaki. sayapun 
berkunjung ke rumah sang kun-
cen di desa Moya. Desa ini seka-
ligus jadi titik awal pendakian.
 Setelah mendapat restu 
dari sang kuncen dan dengan persyaratan 
harus membawa sesajen untuk nantinya 
ditabur di makam keramat yang ada di bibir 
kawah Gamalama. Gamalama memang bukan 
gunung yang tinggi tapi keramatnya sangat 
kental dengan hal mistis dan sudah begitu me-
lekat dalam kepercayaannya bagi masyarakat 
Ternate. Baru kali ini pergi naik gunung den-
gan sajen di ransel.
 230711 pagi pendakian dimulai dari 
desa Moya. Tracknya lumayan terbilang lan-
dai. Pada awal pendakian anda akan melihat 
banyak pohon pala dan hamparan kota Ter-
nate sudah bisa dinikmati di awal pendakian.
 Untuk sumber air, Gamalama sama 
seperti Kerinci, tidak memiliki sungai aktif, yg 
ada hanya sungai kontemporer terisi air hujan 
saja dan legenda air abdas. Sampai puncak 
pada sore harinya, ngecamp di puncak bay-
angan dengan view Bandara Sultan Babullah 
dan Kota Ternate, serta lautan yang luas. Ka-
rena Gunung Gamalama ini terletak di kepu-
lauan kecil, jadi view lautnya bisa dikatakan 
wah jika dibandingkan dengan kebanyakan 
gunung di Jawa yang terletak jauh dari pantai.
 Pada malam hari lampu-lampu kota 
Ternate cukup indah juga untuk dinikmati. Sun 
rise di puncak Gamalama juga eksotis dan 
anda harus melihatnya sendiri untuk bisa ber-
detak kagum.
Dari puncak anda juga bisa melihat Gunung 
Tidore, Pulau Meutia, dan Jailolo serta pulau-
pulau kecil lainnya. Tapi, hati-hati angin di pun-
cak bertiup sangat kencang mungkin karena 
pengaruh angin laut. Saya harus memasukkan 
batu-batu besar ke dalam tenda, agar tenda 
bisa kokoh. Anda tidak bisa membuat patok 
untuk tenda di sini karena tempat mendirikan 

tenda adalah batuan vulkanik yang cukup 
keras. Jadi, anda hanya mengikat tenda pada 
batu-batu besar itu.
 Hanya satu malam saja di puncak 
tertinggi di Ternate ini, waktu cuti sudah habis. 

Waktunya turun gunung.
 Setelah kembali ke per-
adaban, hehehe, Kota ternate, 
saya bergegas mengambil surat 
jalan di kantor cabang Ternate 
untuk melanjutkan perjalanan 
ke tempat kerja di Obi.
 Ada sepenggal kisah 
yang hampir mengurungkan 

niat saya untuk melanjutkan pendakian ke 
Gamalama. Sebelum naik Kerinci, tepatnya 
sebelum ke bandara soetta masih menyem-
patkan diri untuk check up di RS Darmais. 
Pulang dari Sumatera singgah lagi di Darmais 
untuk mengambil hasil check up.
 Cukup mengejutkan, kanker darah saya 
sudah lewat stadium 2b tapi belum bisa dika-
takan std 3. Mereka sebut ini masa transisi. 
Profesor yang menangani saya menyaran-
kan untuk istirahat total paling tidak setahun. 
Tapi, saya bilang tak bisa kalau saya sampai 
tidak kerja, apalagi berhenti mendaki. Besok 
paginya saya tetap terbang ke Ternate untuk 
pendakian Gamalama.
 I have cancer, but cancer haven’t me… 
bukan urusan saya memikirkan saya sendiri, 
urusan saya hanya memikirkan Tuhan, dan 
urusan-NYA lah memikirkan saya. Dengan 
semua kekurangan fisik yang ada pada saya 
hanya semangat insya Allah bisa naik gunung, 
estafet 3 gunung sendiri.. tentu teman-teman 
pendaki yang lain yang masih bugar mesti 
lebih dari ini… kalian pasti bisa, semangat 
mendaki yo!

Teks dan foto oleh 
Riki Rambu Anarki

“I have can-
cer, but cancer 
haven’t me..”



20 mountmag 04 2011

catatan
perjalananBERDIRI 

DI 
DATARAN 
BIBIR 
KAWAH 
RAKSASA 
TAMBORA

Takjub, spektakuler, mengagumkan sekaligus bangga dan bahagia. Perasaan itulah 
yang terlintas dalam benak saya ketika berdiri di bibir kawah raksasa Gunung Tam-
bora,  sebuah gunung yang letusannya telah mengguncang dunia hampir dua abad 
lalu. Melihat diameter kawah yang berkilo-kilo meter panjangnya dan kedalaman-
nya yang mencapai lebih dari 1 km pasti akan membuat decak kagum Anda kepada 
sang pencipta, Tuhan YME.

Foto & teks : haRLEy B SaSTha

MENDAKI gunung se-
makin menarik jika Anda 

juga mengetahui sejarah, 
potensi serta tantangan dari 
gunung-gunung yang akan 
didaki, karena masing-masing 
gunung mempunyai kekhasan 
sendiri-sendiri. 
Pertengahan September 
2011, harian nasional serta 
media elektronik memberi-
takan tentang meningkatnya 
status Gunung Tambora. 
Saat itu Status Siaga (Level 
III) diberikan kepada gunung 
yang pernah meletus dahsyat 
tahun 1815. Mendengar berita 
tersebut, saya jadi teringat 
pendakian ke gunung ini pada 
Oktober 2008. 
Gunung yang terletak di Pulau 
Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat ini memiliki sejarah 
letusan luar biasa. Hampir 
2 abad lalu atau tepatnya 
pada tanggal 11 April 1815 
Gunung Tambora yang saat 
itu diperkirakan mempunyai 
tinggi lebih dari 4.300 mdpl 
telah menghancurkan seper-
tiga tubuhnya sendiri. 
Tinggi gunung tersebut kini 
hanya tinggal 2.850 me-
ter. Namun, hal lain yang 
kini menjadi daya tarik dari 
Gunung Tambora adalah 
kawahnya yang luar biasa 
spektakuler tentunya. 
Kawah yang terbentuk akibat 
aktivitas vulkanik tahun 1815 
tersebut mempunyai diameter 
lebih dari 7 km dan kedala-
man lebih dari 1 km, hingga 
menjadikannya sebagai 

kaldera terbesar di Asia dan 
terdalam di dunia.
Untuk mendaki menuju bibir 
kawah atau puncak Gunung 
Tambora, jalur pendakian 
yang umum digunakan adalah 
melalui Desa Pancasila. 
Desa yang terletak di barat 
laut kaki Gunung Tambora 
tersebut merupakan salah 
satu titik awal pendakian ke 
puncak Gunung Tambora. 
Sepanjang perjalanan ke 
Desa Pancasila dari Kota 
Bima atau Kota Dompu, Anda 
akan disuguhi pemandangan 
khas Afrika yang selama ini 
biasa disaksikan di televisi. 
Hamparan perbukitan, lahan 
yang kering, warna tanah 
yang kuning kecoklatan dan 
ditumbuhi semak dengan 
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KIRI: Bagian dari dataran bibir 
kawah Tambora. ATAS: Areal Pos 3

pepohonan serta padang sa-
vanna atau rumput yang luas 
diselingi pepohonan yang ker-
ing, semuanya benar-benar 
seperti di Afrika. 
Pemandangan teluk-teluk dan 
pantai-pantai indah sepanjang 
perjalanan di pesisir Pulau 
Sumbawa juga akan menam-
bah decak kagum. 
Seorang pendaki gunung asal 
Jakarta, Dedi, berpendapat 
lain tentang keindahan tempat 
ini. 
“Benar-benar seperti di Af-
rika. Bedanya di Afrika ada 
singa dan jerapah sedangkan 
di sini yang tidur di bawah-
bawah pohon adalah sapi, 
kuda dan kalau beruntung 
kita bisa melihat menjangan. 
Tapi tetap asyik, keren banget 
pemandangannya. Belum 
lagi ditambah pemandangan 
pantai dan teluknya, pokoknya 
keren!,” ujar pria yang berpro-
fesi sebagai surveyor ini.

Pendakian
Untuk mendaki Gunung Tam-
bora sebaiknya Anda melapor 
dan ijin kepada Kepala Desa 
Pancasila atau ke tempat 
perhimpunan pencinta alam 
warga setempat, K-PATA. 

Di tempat tersebut Anda 
bisa mendapat informasi 
sebanyak-banyaknya menge-
nai jalur pendakian Gunung 
Tambora sebelum melakukan 
pendakian. 
Jika memerlukan guide, Anda 
bisa menggunakan tenaga 
dari anggota K-PATA yang su-
dah cukup terlatih dan menge-
nal medan Gunung Tambora 
dengan baik. 
Setelah meninggalkan Desa 
Pancasila, perjalanan akan 
melalui jalan setapak yang 
cukup lebar yang dapat dilalui 
kendaraan roda empat. 
Di kiri kanan sepanjang per-
jalanan menuju Pintu Hutan 
dari Desa Pancasila merupa-
kan area perkebunan kopi. 
Tempat menarik lainnya yang 
akan Anda lalui di awal-awal 
perjalanan adalah sebuah 
komplek peribadatan umat 
Hindu, Pura. 
Dalam komplek peribada-
tan tersebut sudah dileng-
kapi dengan toilet umum dan 
beberapa kamar sederhana 
sebagai tempat umat Hindu 
yang ingin beribadah. 
Untuk tiba di Pintu Hutan 
dari Desa Pancasila membu-
tuhkan waktu sekitar 2 jam. 

Karenanya saya memutuskan 
untuk menggunakan ojek 
motor, lumayan dapat mem-
persingkat waktu dan tentu 
saja tenaga. Kira-kira hanya 
membutuhkan waktu sekitar 
30 menit saja. 
Di sekitar pintu hutan Anda 
akan menemui beberapa 
buah bangunan pengurus 
perkebunan kopi. 
Kemudian selepas Pintu 
Hutan, Anda akan melintasi 
jalan setapak cukup lebar, 
landai dan sesekali menanjak. 
Menurut informasi yang saya 
peroleh, dulunya merupakan 
bekas jalan mobil pengang-
kut kayu hasil penebangan di 
hutan Tambora. 
Sepanjang perjalanan terlihat 
jalan setapak yang lebih ban-
yak ditumbuhi semak belukar 
dan alang-alang. Terlihat 
juga pohon sisa penebangan 
sudah mulai kembali hijau. 
Maklum saja perusahan HPH 
yang beroperasi di tempat 
tersebut telah ditutup semen-
jak 4 tahun lalu. 
Areal hutan Tambora yang du-
lunya rusak kini sedikit demi 
sedkit mulai bersemi kembali. 
Akhirnya setelah menempuh 
sekitar 1 jam perjalanan, Anda 
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akan tiba di Pos 1. 
Di tempat ini Anda bisa beri-
stirahat sejenak. Sumber air 
berada kira-kira 10 meter di 
sisi kiri jalan setapak yaitu 
berupa aliran air dari pipa 
pralon yang ditampung di 
dalam drum plastik. Ini juga 
menjadi sumber air penduduk 
desa di kaki Gunung Tam-
bora. 
Dalam perjalanan menuju pos 
selanjutnya, karakter medan 
pendakian tidak banyak 
berbeda dengan sebelumnya 
yaitu masih landai, sesekali 
menanjak dengan vegetasi 
semak belukar yang cukup 
lembab. 
Namun, pada saat melintasi 
jalan setapak ini Anda harus 
waspada, karena populasi 
pacet yang cukup banyak siap 
mengintai. Kemudian Anda 
juga harus berhati-hati begitu  
melintasi hutan yang pohon-
nya cukup besar-besar karena 
di beberapa tempat jalan tam-
pak seperti bercabang. 
Dan setelah menempuh per-
jalanan sekitar 2 jam dari pos 

sebelumnya Anda akan men-
jumpai sebuah pondok seder-
hana terbuat dari kayu dan 
atap seng. Itu artinya Anda 
telah tiba di Pos 2. Seba-
gaimana di Pos 1, di sinipun 
terdapat sumber air berupa 
aliran sungai kecil yang le-
taknya tidak jauh dari pos. 
Untuk menuju pos selan-
jutnya, dari Pos 2 jalur pen-
dakin turun menuju sungai 
kecil. 
Setelah menyeberanginya ke-
mudian jalur menanjak cukup 
terjal dan kembali landai 
dengan vegetasi hutan yang 
cukup lembab. 
Jika beruntung, Anda juga 
dapat menjumpai ayam hutan 
di sepanjang jalur ini. 
Anda akan terus melalui jalan 
setapak yang cukup bervari-
asi, landai dan sesekali me-
nanjak serta harus melintasi 
beberapa pohon yang tum-
bang. 
Sampai kira-kira 1,5 jam 
perjalanan Anda akan melalui 
areal yang ditumbuhi ilalang 
dan itu artinya Pos 3 sudah 

tidak jauh lagi. 
Di tempat ini juga terdapat 
pondok sederhana semacam 
rumah panggung yang 
berdinding setengah dan be-
ratapkan seng. 
Areal sekitarnya cukup datar 
dan luasnya kira-kira dapat 
menampung 15 tenda dengan 
kapasitas 3-4 orang. 
Di sini juga terdapat sum-
ber air bersih yang letaknya 
kira-kira 250 meter dari pos. 
Itulah sebabnya pos ini biasa 
dijadikan sebagai pos terakhir 
atau tempat bermalam sebe-
lum melanjutkan pendakian 
menuju bibir kawah atau pun-
cak Gunung Tambora dini hari 
keesokan harinya. 
Biasanya pendakian menuju 
puncak dilakukan mulai pukul 
01.30 atau dini hari, seba-
gaimana halnya yang saya 
lakukan. 
Untuk menuju puncak biasan-
ya para pendaki hanya mem-
bawa perbekalan yang ringan 
saja sedangkan yang lainnya 
ditinggalkan di pos tersebut.

KAWAH GUNUNG TAMBORA
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Menuju Puncak
Perjalanan menuju Pos 4 se-
lepas pos sebelumnya, Anda 
akan menemui salah satu ke-
unikan dari Gunung Tambora 
yaitu vegetasi hutan jelatang 
atau daun pulus. Tanaman 
yang daun dan batangnya 
penuh ditumbuhi duri halus 
itu akan membuat kulit Anda 
terasa gatal dan panas jika 
tersentuh. 
Untuk menghindarinya guna-
kanlah pakaian yang menu-
tupi tubuh Anda. 
Hutan jelatang tersebut ban-
yak tumbuh sepanjang jalur 
pendakian antara Pos 3 den-
gan Pos 4 yang dapat ditem-
puh sekitar 30 menit. Arealnya 
cukup datar berada di antara 
hutan pinus. 
Dalam perjalanan menuju pos 
selanjutnya yang juga dapat 
ditempuh dalam waktu sekitar 
30 menit, hutan jelatang su-
dah mulai berkurang dan ber-
ganti dengan vegetasi ilalang 
serta pohon-pohon kecil. 
Di beberapa tempat arealnya 
lebih terbuka. Saat cuaca 
cerah di sebelah barat Anda 
dapat melihat pemandangan 
Gunung Rinjani, Pulau Moyo 
dan Pulau Satonda. 
Areal di Pos 5 terlindung dari 
angin karena pohon-pohon 
yang mengelilinginya. Di sini 
juga terdapat pondok seder-
hana. 
Kemudian pendakian ke bibir 
kawah atau puncak kem-
bali dilanjutkan. Semakin 
mendekati zona puncak per-
lahan-lahan vegetasi berubah 
dari pepohonan menjadi jenis 
tanaman semak dan perdu. 
Jalur pendakian yang menan-
jak melingkar berkelok-kelok 
mengikuti alur punggungan 
beberapa bukit yang terasa 
lebih panjang. 

Pemandangan yang indah 
dan menakjubkan sudah bisa 
Anda lihat di sepanjang jalur 
ini. 
Tampak dikejauhan puncak 
Gunung Tambora yang ber-
warna kecoklatan dan tandus. 
Sedangkan di sebelah Barat 
tampak lautan dengan pulau-
pulau yang berada di sekitar 
Pulau Sumbawa. 

Menjelang pagi terden-
gar kokok suara ayam hutan 
bersahut-sahutan. 
Semakin mendekati bibir 
kawah jalan setapak yang 
dilalui berpasir dan berbatu.  
Setelah melintasi sekumpulan 
pohon cemara terakhir, Anda 
akan tiba di medan berpasir 
dan artinya kawasan bibir 
kawah sudah semakin dekat. 
Hingga akhirnya Anda akan 
melihat sebuah pemandan-
gan yang fenomenal dan 
spektakuler. Sebuah kawah 
raksasa terbentang luas di 
hadapan.

Kawah Raksasa Tambora
Sambil memandang kawah 
raksasa Tambora, saya men-
coba untuk membayangkan di 
mana posisi puncak Gunung 
Tambora sesaat sebelum ter-
jadinya letusan dahsyat pada 
saat itu. 
Ternyata sulit juga untuk 

membayangkannya. Per-
asaan takjub dan mengerikan, 
itulah yang terlintas dalam 
pikiran saya ketika berdiri di 
dataran kawah raksasa yang 
luas ini. 
Rumpun-rumpun Edelweis 
yang tumbuh di antara la-
pisan-lapisan dataran kawah 
turut memberi keunikan 
tersendiri. 
Yang pasti kawah ini benar-
benar luar biasa. Nun jauh di 
dasar kawah Tambora terlihat 
dataran yang sangat luas. 
Yang menarik, pada sebagian 
dasar kawah tersebut terlihat 
rerumputan yang tumbuh. 
Sebuah gunung api kecil 
yang berada di tengah-tengah 
kawah semakin menambah 
eksotis dan spektakulernya 
Kawah Tambora. 
Dalam bahasa Bima gunung 
api tersebut disebut Doro Afi 
Toi yang artinya gunung api 
kecil. 
Pemandangan dinding-dind-
ing kawah yang menjulang 
tinggi tersebut juga sungguh 
memukau. Lapisan-lapisan 
dindingnya menunjukkan 
betapa dahsyatnya letusan 
saat itu. 
Matahari pagi yang terbit dari 
sebelah timur menjadikan pe-
mandangan kawah semakin 
misterius. 
“Pemandangan kawah dan 
puncaknya spektakuler dan 
hutan jelatangnya unik!,” kata 
Connie, seorang karyawati 
salah satu bank terbesar di 
Indonesia yang juga mem-
punyai hobi mendaki gunung 
ketika dimintai pendapatnya 
tentang Gunung Tambora. 
Menurut catatan, letusan 
Gunung Tambora tahun 1815 
merupakan letusan yang 
terbesar sejak letusan Danau 
Toba. 

Sebuah gunung api 
kecil yang berada 
di tengah-tengah 
kawah semakin 

menambah eksotis 
dan spektakulernya 

Kawah Tambora. 
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Letusannya sendiri telah 
masuk skala tujuh Volcanic 
Explosivity Index (VEI). Letu-
san tersebut menjadi letusan 
tebesar sejak letusan Danau 
Toba pada tahun 1815. Menu-
rut literatur suara letusan 
gunung ini terdengar hingga 
Pulau Sumatra (lebih dari 
2.000 km). 
Abu vulkaniknya menyebar 
dan jatuh di Kalimantan, 
Sulawesi, Jawa, dan Maluku. 
Jumlah korban yang ditimbul-
kan pun cukup banyak men-
capai lebih dari 92.000 jiwa. 
Sebagian besar korban meru-
pakan penduduk Pulau Sum-
bawa dan Pulau Lombok. 
Bahkan tiga kerajaan dari 
enam kerajaan yang berdiri 
pada saat itu turut musnah. 
Tiga kerajaan tersebut ada-
lah Pusat Kerajaan Tambora, 
Kerajaan Pekat dan Kera-
jaan Sanggar yang kini telah 
meniggalkan sejarah perada-
ban manusia yang disebut 
Situs Tambora. 
Seorang arkeolog dari Ameri-
ka Serikat, Prof Haroldur 
Sigurdsson bersama-sama 
dengan direktorat vulkanologi 
Indonesia antara bulan Juli 
sampai Agustus 2004 telah 

menemukan bukti-bukti adan-
ya kebudayaan yang hilang 
musnah karena letusan gu-
nung Tambora. 
Dia juga menyebut sisa-sisa 
bukti-bukti sejarah dan kebu-
dayaan yang telah berhasil 
ditemukannya itu sebagai 
“Pompeii dari Timur”. 
Akibat dari letusan gunung ini 
bahkan telah menyebabkan 
perubahan iklim dunia. Satu 
tahun berikutnya (1816) di 
Amerika Utara dan Benua 
Eropa telah terjadi perubahan 
iklim yang drastis. 
Pada tahun tersebut telah 
terjadi musim dingin yang 
berkepanjangan. Di mana 
dunia mengenalnya dengan 
sebutan “Tahun Tanpa Musim 
Panas” atau Year Without 
Summer. 
Akibatnya terjadi kegagalan 
panen dan kematian ternak 
besar-besaran di belahan 
utara sehingga menimblkan 
bencana kelaparan terburuk 
pada abad ke-19. 
Sebuah bukit yang terlihat 
runcing, tandus berwarna ke-
coklatan berdiri kokoh di sisi 
barat kawah. 
Bukit yang dikenal juga den-
gan sebutan “Doro Meleme” 

– gunung yang runcing – itu-
lah yang kini menjadi puncak 
tertinggi Gunung Tambora 
setelah terjadinya letusan 
tahun 1815. 
Untuk sampai di puncak 
tertinggi tersebut, dari bibir 
kawah Anda masih harus 
berjalan lagi dengan waktu 
tempuh sekitar 25 menit. 
Yang perlu diwaspadai oleh 
Anda adalah ketika mendekati 
puncak. Jika tidak ingin ter-
jungkal atau terpeleset Anda 
harus berjalan hati-hati karena 
medan pendakian ditutupi 
pasir dan kerikil. 
Di puncak Anda bisa men-
emukan sebuah trianggulasi, 
patok penanda ketinggian, 
terbuat dari semen setinggi 
kira-kira setengah meter. 
Dari sini selain pemandangan 
kawah, terlihat juga jauh di 
sebelah barat puncak Gunung 
Rinjani dan tentu saja lautan 
lepas. Pemandangan yang 
luar biasa. 
Bagi saya atau mungkin siapa 
saja yang telah dan bisa 
menyaksikan kawah raksasa 
Gunung Tambora pasti akan 
senang, bahagia dan bangga 
karena bisa berada di atas 
puncaknya dan menyaksi-
kan langsung spektakulernya 
gunung yang telah tercatat 
dalam sejarah dunia. 
Gunung yang letusannya 
telah mengguncang dunia dan 
juga mengubah peradaban 
dunia. 
Tidak berlebihan rasanya jika 
suatu saat Gunung Tambora 
dijadikan sebagai warisan du-
nia dan tujuan wisata sejarah 
pegunungan atau historical 
mountaineering.  •

LAPISAN DINDING KAWAH TAMBORA
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DEMPO 
dari 
Mata
hati

catatan
perjalanan

Tiba-tiba di depan 
saya tanjakan menju-
lang menghadang ja-
lan. Kemiringan yang 
nyaris 90 derajat. Ini-
kah Tanjakan Lemari 
yang disebut-sebut 
oleh para pendaki yang 
pernah bermain-main 
dengan gunung ini? 
Geleng-geleng kepala, 
cengar-cengir sambil 
deg degan, itulah yang 
saya rasakan saat itu. 
Kemudian, tarik na-
fas dalam-dalam, lalu 
saya memilih melipir 
tanjakan tersebut 
dibanding menaikinya 
melalui akar-akar yang 
tersembul.

TEKS & FOTO : SWASTI

Touch down - kami tiba di bumi Sriwijaya 
dalam keadaan sehat serta disambut 

cuaca cerah. Setelah mengurus bagasi segera 
kami menuju travel di mana kami telah meme-
san jauh hari sebelumnya untuk mengantar 
kami ke Pagar Alam. Kota Palembang, sama 
panasnya dengan Jakarta. Macet juga kerap 
terjadi dimana-mana. 
Travel Telaga Biru terletak tepat di pinggir 
Jalan Sudirman. Bangunan seperti toko yang 
dimanfaatkan sebagai kantor travel. Pintu 
masuknya tidak terlalu lebar. Bagian depan 
tidak terdapat jendela. Tempat menerima tamu 
tidak terlalu  luas. Sudah menunggu beberapa 

calon pelanggan di ruang tamu tersebut. Sele-
sai melakukan pembayaran, kami menunggu 
diluar kantor tersebut. 
Sambil menunggu keberangkatan sore itu, 
kami sempatkan belanja beberapa keperluan 
yang kurang, seperti spirtus, obat-obatan dan 
tentu makanan bekal kami di jalan menuju 
Pagar Alam. 
Tak banyak yang dapat dilihat sepanjang per-
jalanan menuju Pagar Alam, berhubung kami 
memilih perjalanan sore.  Menjelang tengah 
malam kami tiba di Pagar Alam. 
Dingin menusuk. Suasana kota yang telah 
terlelap nyenyak diselimuti dingin. Malam itu 
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kami berjalan mengendap-ngendap seperti 
pencuri menuju kamar belakang rumah Bapak 
Anton. 
Bapak Anton adalah salah satu panutan para 
pendaki. Rumahnya selalu terbuka untuk 
mereka yang ingin mendaki Gunung Dempo. 
Bahkan kerap kali beliau bersedia membantu 
kelancaran pendakian. 
Bantuannya antara lain menyediakan trans-
portasi menuju titik awal pendakian, mengurus 
perizinan, bahkan memasak untuk bekal pen-
dakian. Jasanya tidak pernah dibandrol, suka 
rela saja. 
Rumah bagian belakang Pak Anton seperti 
sudah disiapkan buat kami. Pintunya 
tidak terkunci. Rumah pang-
gung yang sederhana, namun 
nyaman untuk istirahat. Dinding 
dan lantainya dari kayu. 
Banyak coretan dan beberapa 
tempelan stiker didinding itu. Ada 
beberapa tiker yang telah digelar. 
Cukup sebagai alas tidur. Lelah-
pun kami lepas dalam sunyinya 
malam.
Sarapan pagi telah disiapkan oleh 
Ibu Anton. Wanita paruh baya 
yang funky. Ramah serta baik hati. Bicaranya 
lugas tanpa basa basi yang berlebih. Gurat-
gurat menua diwajahnya tak menghalanginya 
untuk melalui harinya dengan bekerja keras. 
Setelah sarapan pagi, kamipun menuju titik 
awal pendakian dengan menggunakan mobil 
yang telah dipesan oleh Bapak Anton. 
Desa Pagar Alam merupakan salah satu 
Desa penghasil teh Sumatra Selatan. Secara 
topograpi kota tersebut berada pada keting-
gian yang bervariasi. Mulai dari 441 mdpl 
hingga 3.176 mdpl (puncak Gunung Dempo). 
Selain kaya dengan perkebunan teh nya yang 
luas, kota inipun di kelilingi oleh 33 air terjun 
dan 26 situs menhir yang telah tercatat (Wiki-
pedia).  
Jalur kami menuju titik awal pendakian meru-
pakan jalur dataran tinggi sekaligus hamparan 
perkebunan teh yang luas. Hawa sejuk dan 
sekali-kali hangat masuk kedalam mobil. 
Jalanpun berkelok-kelok tiada putus. Berun-
tung kami dicarikan mobil yang cukup tangguh. 
Sampai akhirnya kami tiba di sebuah titik awal 
pendakian. 
Tandanya hanya sebuah batang pohon yang 

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pohon 
teh disekitarnya. Di sisi pohon tersebut terda-
pat jalan tanah menanjak. Setelah repacking 
kami memulai pendakian. 
Jalur pendakian diawali melalui perkebunan 
teh serta sayur. Cukup licin, menanjak dengan 
jalur terbuka tanpa satupun canopy. Tiga puluh 
menit kemudian kami tiba di pintu rimba. Tan-
danya berupa plang kecil hampir tak terlihat 
serta vegetasi berupa semak dan pohon tinggi. 
Setelah istirahat dipintu rimba, perjalanan kami 
lanjutkan. 
Pohon dikiri kanan cukup tinggi dan rapat. 
Jalurnya terlihat jelas dan mudah. Terus me-

nanjak tanpa bonus sedikitpun. 
Awalnya tanjakan setengah 
dengkul terus meningkat set-
inggi dengkul hingga dada. 
Beruntung banyak akar-akar 
kuat yang dapat dijadikan 
pegangan. Tak menyerah,  per-
lahan tapi pasti kaki terus kami 
langkahkan. 
Vegetasi menjelang Pos 1 se-
makin bervariasi, pohon-pohon 
tinggi serta semak belukar 

dan beberapa berduri. Bahkan beberapa 
pohon dengan akar menjulang keatas. Lewat 
jam makan siang kami tiba di Pos 1. Pada 
altimeter yang terdapat pada jam tangan rekan 
kami pos satu berada pada ketinggian 2165 
mdpl. Pos yang cukup luas, dapat menampung 
kira-kira 3-4 tenda. 
Kami memutuskan bermalam di pos 1. Makan 
siang yang telah lewat kami nikmati di pos 1. 
Tenda kami gelar, perlengkapan kami susun 
rapi dalam tenda, bahan makanan serta alat 
masuk kami sisihkan dibagian tenda paling 
luar. Hari belum lagi gelap, masak makan 
malam telah kami mulai. 
Rencananya curi start. Memasak makan 
malam, sekaligus makan pagi dan siang esok 
hari. Berharap strategi ini dapat menghemat 
waktu dan tenaga. 
Hari kedua dengan start pendakian kesiangan. 
Strategi curi start tidak berhasil dijalankan. 
Dengan santai tanpa beban kami lanjutkan 
pendakian. Jalurnya semakin menanjak. Kali 
ini tanjakannya melebihi dada, kadang setinggi 
badan kami. Lagi-lagi kami diuntungkan oleh 
banyaknya akar-akar kuat yang tersembul, 
sehingga dapat kami manfaatkan baik sebagai 

Bapak Anton adalah 

salah satu panutan 

para pendaki. Ru-

mahnya selalu ter-

buka untuk mereka 

yang ingin mendaki 

Gunung Dempo. 
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pegangan maupun pijakan. 
Tanah masih basah pagi itu dan jalurpun 
bertambah licin.  Tanpa kami sadari, kami tiba 
pada tanjakan yang tingginya dua sampai tiga 
kali lipat tinggi badan kami.  
Di sisi kiri tanjakan terdapat tulisan Tanjakan 
Dinding Lemari. Tanjakan yang paling tinggi 
setelah kami melewati beberapa tanja-
kan sebelumnya. 
Saya sempat terpana dengan tanjakan 
tersebut. Bagaimana kami melewat-
inya? 
Di atas kami sudah siap empat orang 
pendaki untuk turun. Kemudian dua re-
kan kami memilih jalur tengah dengan 
menaiki tanjakan tersebut. Salah satu 
di antara mereka berkomentar “daripa-
da kebawa mimpi” dan mereka berhasil 
melewati tanjakan tersebut. Sedangkan 
saya dan Ariesnawaty memilih jalur 
melipir disisi kiri. 
Tidak juga mudah, licin dan ter-
jal. Badan kami posisikan sedikit 
merapat pada dinding, sambil 
berpegangan pada dinding terse-
but. Pelan-pelan kami lalui, sampai 
akhirnya kami berhasil sampai atas. 
Perjuangan yang cukup mendebar-
kan.  
Setelah berjalan kurang lebih tiga jam, kami 
berhenti di pos dua untuk makan siang. Pos 
dua memiliki lahan cukup luas dan terbuka. 
Beberapa titik dapat didirikan tenda. Terdapat 
beberapa papan nama pos dua dari beberapa 
kelompok pendakian. Papan-papan tersebut 
dipaku pada beberapa pohon. 
Melihat papan-papan tersebut seperti melihat 
sampah yang berserakan dimana-mana. Se-
andainya satu saja papan yang berdiri, den-
gan informasi jelas berupa nama, posisi serta 
ketinggian, rasanya sudah cukup. Tidak perlu 
berlebih, hingga melukai pohon-pohon terse-
but dan merusak pemandangan mata. 
Pos dua berada pada ketinggian 2632 mdpl. 
Hawa dingin semakin terasa menusuk. Tidak 
perlu lama-lama kami berisitrahat, setelah 
dirasa cukup, kami melanjutkan perjalanan 
dengan target Pelataran. 
Jalur menuju pelataran masih sama, didomi-
nasi dengan tanjakan-tanjakan terjal. Tiba-
tiba hujanpun turun. Tidak terlalu besar pada 
awalnya. Namun kabut turun cukup tebal. 

Saya dan Ariesnawaty berjalan lebih depan, 
daripada kedua rekan kami. Jarak antara kami 
cukup berjauhan. 
Jalur tidak lagi didominasi dengan tanjakan 
terjal setinggi dada, melainkan tanjakan batu 
keras dan licin. Vegetasipun sudah dipenuhi 
dengan cantigi. Hujan masih terus mengguyur 

diselipi dengan kabut tebal. Jarak 
pandang begitu terbatas. Kami 
tidak dapat melihat pemandangan 
sisi kiri dan kanan kami. Yang kami 
tahu adalah lahan terbuka. Hal 
tersebut dapat kami rasakan dari 
tiupan angin yang lansung meng-
huyung langkah kami. Tiupan angin 
tanpa halangan apapun. 
Kami berdua memutuskan untuk 
tetap berjalan, tanpa menunggu 
kedua rekan kami dibelakang. 

Berdua kami berjalan beririn-
gan, tanpa kata-kata yang ada 
hanya deru hembusan nafas 
kami serta hentakan kaki yang 
mulai terseok-seok. Saat hu-
jan berhenti, kami telah mela-
lui jalur batu cadas. Namun 
kabut masih tebal. 
Di saat terasa begitu melelah-

kan, tanpa kami sadari kami telah tiba di Pun-
cak Dempo. Rasa syukur kami ucapkan dan 
terharu kami rasakan. Kami telah mencapai 
pada ketinggian 3.064 mdpl sesaat lagi kami 
akan tiba pada Pelataran. 
Sejatinya terdapat dua puncak pada Gunung 
Dempo. Pertama Puncak Dempo yang be-
rada pada ketinggian 3.064 mdpl dan Puncak 
Merapi dengan ketinggian 3.179 mdpl. Puncak 
Dempo tertutup oleh pohon-pohon. Puncak 
yang tidak menarik menurut saya. Namun 
layak untuk dinikmati setelah melalui jalur 
yang menajkubkan. 
Di bawah pohon yang terdapat plang bertulis-
kan Puncak Dempo terdapat kembang tabur 
yang dibungkus daun pisang. Kembang yang 
masih segar. Sepertinya baru saja pendaki 
peziarah, berziarah di puncak ini. 
Setelah dua rekan lainnya tiba di Puncak 
Dempo serta cukup istirahat, pendakian kami 
lanjutkan menuju Pelataran.  Kali ini jalurnya 
menurun. Tidak selang beberapa lama, sekitar 
lebih kurang setengah jam, kami tiba di Pe-
lataran. 
Dataran yang luas, mirip seperti alun-alun 
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Suryakencana Gunung Gede dan Mandala-
wangi Gunung Pangrango. 
Rasa sukacita bergelayut diwajah-wajah lelah 
kami. Hari sudah gelap saat kami mendirikan 
tenda. Waktunya makan malam dan istirahat 
lebih awal untuk tubuh kami mengisi lagi en-
ergy yang akan kami pergunakan esok hari.
Pagi datang dengan cerah. 
Sarapan secukupnya kami nikmati dengan 
rasa syukur. Tenda dan perlengkapan kami 
tinggal di Pelataran. Kami berempat berjalan 
melenggang mendaki Puncak Merapi di ha-
dapan kami. Masing-masing dari kami hanya 
membawa sebotol air minum dan beberapa 
cemilan serta kamera. 
Puncak Merapi tidaklah sulit untuk didaki. 
Jalur berbatu yang mudah untuk dilalui. Tidak 
sampai satu jam kami tiba di bibir kawah Pun-
cak Merapi. 
Namun sayang, saat kami tiba di puncak, 
kabut tebal menutupi kawah. Anginpun 
bertiup cukup kencang. Kami tidak dapat 
menikmati hijaunya atau putih susunya 
kawah Puncak Merapi. Cukup lama kami 
menunggu berlalunya kabut. 
Akhirnya kamipun menyerah dan memutus-
kan turun kembali ke Pelataran. Sumber air 
bersih di Pelataran cukup banyak. Salah sa-
tunya terdapat pada mata air yang menjorok 
kebawah. Untuk mendapatkanya, turun dua 
sampai tiga meter kebawah. 
Di bawahnya terdapat mata air yang jernih. 
Namun sayang, banyak pendaki yang meng-
gunakannya untuk membersihkan perleng-
kapan masaknya di dekat sumber mata air 
tersebut. 
Jalur kembali turun masihlah sama pada saat 
kami naik. Menuruni tanjakan buat saya lebih 
sulit dibandingkan menaiki tanjakan. Debaran 
jantung terpompa lebih cepat. Pegangan pada 
akar lebih keras, pijakan kaki lebih hati-hati. 

Konsentrasi lebih dipertajam. Berjalan mulai 
dari posisi tegak, membungkuk hingga posisi 
merayap. Tak sedikitpun di antara kami berke-
luh kesah pada jalur, hadapi dan nikmati apa 
yang ada didepan kami dengan riang gembira. 
Kami hanya yakin bahwa mampu melaluinya, 
meski kadang ketar ketir. 
Lagi-lagi strategi curi start sama sekali tidak 
berhasil diterapkan. Kami meninggalkan Pe-
lataran sudah cukup siang. Target sampai di 
pos satu tidak tercapai. Akhirnya terpaksa me-
nambah satu malam lagi, dan kami mendirikan 
tenda di Pos Dua. 
Tiba di Pos Dua masihlah sore. Banyak waktu 
buat kami untuk bersantai dan mulai mema-
sak makan malam. Malam itu kami lalui dalam 
satu tenda kecil berempat. Berdesakan, na-
mun cukup untuk kami istirahat. 
Perjalanan turun dapat diselesaikan lebih ce-
pat dibandingkan perjalanan mendaki. Tanpa 
banyak kata, tanpa kami sadari, kami telah 
tiba di kebun teh yang luas sepanjang mata 
memandang. Hijau ranum dan menggemas-
kan. 
Tak ada lagi tanjakan setinggi lemari, tak 
ada lagi merayap dan menggapai-gapai akar 
untuk sampai pada ujung tanjakan. Puas 
sudah menikmati tanjakan Dempo, ranumnya 
hijau pohon dan cantigi, menimati kabutnya, 
menikmati hujan dan aroma dinginnya. 

Rasa sukacita kini 

bergelayut di wajah-

wajah lelah kami. Hari 

sudah gelap saat kami 

mendirikan tenda. Wak-

tunya makan malam 

dan istirahat lebih 

awal untuk tubuh kami 

mengisi lagi energy yang 

akan kami pergunakan 

esok hari.
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Gunung 
Tampomas
Tampomas yang mempunyai tinggi 
sekitar 1.684 meter bisa dikatakan 
tidak seterkenal gunung-gunung 
lainnya. Padahal gunung ini memu-
nyai bentangan alam dan keunikan 
yang tidak kalah menarik.

Teks: haRLEy B SaSTha

Berikut dua jalur pendakian 
berbeda dari gunung tertinggi 
di Kabupaten Sumedang ini.

JaLuR CITImun

citimun merupakan salah 
satu desa terakhir yang 

terletak di kaki Gunung Tam-
pomas. Titik awal pendakian-
nya bisa dimulai dari bumi 
perkemahan Padayungan 
yang letaknya sekitar 15 
menit berkendaraan motor 
dari gerbang Desa Citimun 
atau pangkalan ojeg motor. Di 
kawasan bumi perkemahan 
ini, Anda dapat menemukan 
sumber air yang cukup ban-
yak berupa aliran sungai di 
sisi kanan jalur pendakian. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
berjalan kaki menyusuri jalan 
perkebunan hutan pinus yang 
cukup lebar dan berbatu-
batu. Di sepanjang jalan Anda 
dapat menjumpai tong-tong 
plastik serta batok-batok ke-
lapa yang menempel di pohon 
pinus berisi getah pinus. 
Setelah berjalan sekitar 1 jam 
menyusuri jalan perkebunan, 
Anda akan tiba di TPG (Tem-
pat Pengumpulan Getah). Di 
sini terdapat bangunan se-

derhana dari bambu tempat 
penyimpanan sementara hasil 
panen getah pinus.  Apapbila 
ingin menghemat waktu dan 
tenaga, Anda dapat meng-
gunakan ojeg motor dari 
pangkalan ojeg motor Desa 
Citimun hingga TPG.  
Selepas TPG, jalur pendakian 
berupa 
jalan 
setapak 
masih di 
antara 
hutan 
pinus. 
Berjalan 
sekitar 
10 menit 
mening-
galkan 
TPG, 
Anda 
akan 
menda-
patkan 
sumber 
air berupa 
aliran sungai kecil yang terle-
tak di antara hutan bambu. Di 
sinilah Anda harus memper-
siapkan persediaan air untuk 
kebutuhan pendakian.
Beberapa menit berjalan men-

inggalkan hutan bambu, Anda 
akan melalui jalan setapak 
dengan vegetasi semak dan 
ilalang. Sekitar 10 menit sele-
pas sumber air, di sisi kiri ja-
lan setapak ada sebuah batu 
besar dan petilasan layaknya 
makam tua.
Jalan setapak semakin me-

nanjak dengan 
vegetasi hutan 
campuran yang 
cukup rapat. 
Setelah sekitar 
dua jam per-
jalanan melalui 
punggungan 
dengan lem-
bah di sisi kiri 
jalur, Anda 
akan tiba di 
tempat yang 
cukup terbu-
ka. Dari tem-
pat tersebut 
nampak di sisi 
kiri hijaunya 
hutan Gu-

nung Tampomas yang masih 
cukup rapat.
Kemudian jalan setapak turun 
ke kiri melipir punggungan 
melintasi bebatuan. Lalu 
kembali menanjak dengan 

TREK CITIMUN
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kemiringan yang cukup terjal. 
Setelah berjalan sekitar 1 jam, 
Anda akan tiba di areal camp 
yang cukup luas. Di tempat 
tersebut banyak ditumbuhi 
tanaman bambu. Dari tempat 
ini Puncak Gunung Tampo-
mas sudah tidak jauh lagi. 
Membutuhkan waktu tidak 
sampai satu jam. Mendekati 
puncak vegetasi didominasi 
ilalang, semak dan rerumpu-
tan.
Puncak Gunung Tampomas 
berupa areal terbuka seluas 
kurang lebih 1 hektare. Nama 
lain puncak ini Sangiang Tara-
je. Dari sini Anda dapat meli-
hat lepas wilayah Kabupaten 
Sumedang. Jika cuaca cerah, 
sunset terlihat indah dari sini. 
Beberapa gunung lain di Jawa 
Barat seperti Gunung Gede, 
Gunung Salak dan Gunung 
Ciremai juga dapat terlihat 
dengan jelas. Selain itu di 

puncak Tampomas terdapat 
lubang-lubang bekas kawah 
serta batu-batuan besar yang 
unik. 
Tempat lain yang tidak kalah 
menariknya di puncak yaitu 
situs purbakala berupa petila-
san atau masyarakat setem-
pat menyebutya Pasarean. 
Lokasinya terletak sekitar 300 
meter arah utara Puncak San-
giang Taraje. Berada di antara 
rimbunnya pepohonan. Menu-
rut informasi dari beberapa 
sumber, tempat itu disebut 
makam peninggalan Prabu 
Siliwangi. Pada waktu-waktu 
tertentu tempat ini ramai di-
kunjungi para peziarah. 

JaLuR naRImBanG

Narimbang merupakan desa 
di Kecamatan Congeang 
yang menjadi pintu masuk 

pendakian yang paling umum 
dan ramai digunakan para 
pendaki. Titik awal pendakian-
nya dimulai dari Wana Wisata 
Curug Ciputrawangi. 
Dari kawasan wisata tersebut, 
Anda berjalan melalui jalan 
setapak dengan medan yang 
sedikit menanjak. 
Di awal pendakian ini Anda 
akan melalui kebun pisang 
yang ditanam di antara po-
hon-pohon pinus. Lalu me-
masuki hutan pinus sebelum 
kemudian memasuki areal ter-
buka dengan vegetasi semak 
dan ilalang. 
Berjalan sekitar satu jam 
dari meninggalkan kawasan 
wisata, Anda akan menemui 
sebuah warung kecil milik pak 
Sasli. Tidak jauh dari warung 
terdapat bak penampungan 
air. Di sinilah Anda harus me-
menuhi kebutuhan air untuk 
pendakian. 

jalur cITIMuN
Dari Jakarta naik bis jurusan Sumedang. 
Kemudian naik angkot jurusan Cimalaka dan 
turun persis di depan Masjid Besar Cimalaka. 
Lalu dilanjutkan dengan angkutan desa ke 
Desa Citimun. Dari gerbang Desa Citimun, 
perjalanan dapat dilanjutkan kembali dengan 
menggunaan ojeg motor hingga TPG. 
Alternatif lainnya, dari Jakarta naik bus jurusan 
Bandung, Tasikmalaya atau Garut dan turun 
di Pintu Tol Cileunyi. Kemudian dilanjutkan 
dengan menggunakan angkutan kota juru-
san Sumedang. Dari terminal bis Sumedang, 
selanjutnya sama dengan catatan informasi di 
atas.
jalur NarIMBaNg
Dari Jakarta naik bis jurusan Sumedang. 
Kemudian dilanjutkan dengan angkot jurusan 
Buah Dua, turun di Cieunteng. Lalu dilanjutkan 
dengan ojeg motor menuju Wanawisata Cipu-
tra Wangi.

CaRa mEnCaPaI LOKaSI daTa umum

Merupakan gunung tertinggi di Kabupaten 
Sumedang dengan ketinggian sekitar 1.684 
meter.
Secara geografis terletak di antara  6.77° LS 
107.95° BT 
Secara Administrasi masuk wilayah Ke-
camatan Cimalaka, Paseh, Conggeang, 
Buah Dua dan Tanjungkerta.
Ditetapkan sebagai taman wisata berdasar-
kan SK Mentan No. 423/Kpts/Um/7/ 1979 
tanggal 5-7-1979 dengan luas 1.250 Ha.
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Lepas dari warung pak Sasli, Anda 
akan melalui jalan setapak yang jelas 
dan cukup landai dengan vegetasi 
hutan pinus. Sekitar 30 menit kemu-
dian di sisi kiri jalan setapak Anda akan 
menemui batu berukuran besar yang 
oleh masyarakat setempat disebut Batu 
Kukus. 
Selepas Batu Kukus, medan pendakian 
masih cukup bervariasi antara tanja-
kan terjal dengan jalur landai. Sekitar 
1 – 1 ½  jam kemudian Anda akan tiba 
di camp Batu Lawang. Camp ditandai 
dengan sebuah batu besar. Selepas 
tempat ini atau sekitar 45 menit sebe-
lum tiba di Puncak Sangiang Taraje, 
jalur pendakian semakin berat  dengan 
kemiringan yang semakin terjal dan 
curam. 
Jalur ini disebut oleh masyarakat se-
tempat dengan sebutan Tanjakan 
Taraje.  •

PERizinAn dAn AKOMOdASi

mEndaKI melalui Jalur Citimun tidak ada 
pos lapor pendakian. Sedangkan apabila Anda 
mendaki melalui Jalur Narimbang, Anda bisa 
melaporkan diri di pintu masuk Wanawisata 
Ciputrawangi dengan membayar tiket masuk 
sebesar Rp2 ribu.

Pasar tradisional, yang terletak tidak jauh dari 
pertigaan Cimalaka atau Masjid Besar Cimala-
ka, dapat memenuhi kebutuhan logistik pen-
dakian Anda apabila ingin mendaki melalui 
Jalur Citimun. 
Minimarket dan warung nasi juga ada. Jika in-
gin menginap juga tersedia hotel atau pengina-
pan yang sederhana. 
Warung-warung makanan yang berada di seki-
tar Wanawisata Ciputrawangi, cukup untuk 
memenuhi makan dan minum Anda sebelum 
melakukan pendakian melalui Jalur Narim-
bang.

GALERi FOTO PEndAKiAn GUnUnG TAMPOMAS

2 3

4

1

1/ TREK JALUR NARIMBANG. 2/ PUNCAK GUNUNG TAMPOMAS 3/ BATU KUKUSAN. 
4/SITUS PURBAKALA PASAREAN
FOTO-FOTO : HARLEY B SASTHA
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Berburu Puncak Tinggi
Ekspedisi pendakian gunung-gunung di Hima-
laya yang dilakukan UELi STECK berbeda 
dari pendaki lainnya. dia bertekad mencapai 
puncak-puncak bersalju dalam waktu secepat-
cepatnya.

uelI STECK, yang terkenal di dunia penda-
kian dengan julukan Swiss Machine berkat 

sebuah film berjudul serupa yang mendoku-
mentasikan prestasi-prestasinya, sempat ber-
janji kepada istrinya bahwa dia akan berhenti 
mendaki solo.
Nammun ketika pendaki berusia 34 tahun asal 
Ringgenberg itu membuka pintu tendanya di 
malam tanggal 16 April dan memandang dind-
ing barat daya Shishapangma yang berketing-
gian 26 ribu kaki di Tibet, Steck melupakan 
janji tersebut.
“Saya waktu itu cuma berpikir mau mendaki 
sampai ketinggian 7.200 meter saja,” tutur 
pemanjat yang disponsori produsen peralatan 
Mountain Hardwear tersebut.
Steck akhirnya berhasil mendaki Shishapang-

ma dengan rekor waktu 10,5 jam. “Ternyata 
pendakian berlangsung dengan cepat dan 
sukses,” ujarnya seperti dikutip majalah Out-
side beberapa waktu lalu.
Keberhasilan di Shishapangma tersebut me-
nelurkan Project Himalaya. Itu merupakan 
rencana Steck di 2011 untuk menggapai tiga 
puncak berketinggian 8.000 meter dalam satu 
tahun.
Di awal Mei, dia telah menyelesaikan penda-
kian Cho Oyu yang berketinggian 26 ribu kaki 
lebih. Selanjutnya target Steck adalah puncak 
Everest.
Tetapi pada 21 Mei, dalam cuaca yang sangat 
dingin, Steck terpaksa turun lagi meski pun-
cak Everest tinggal 100 meteran lagi. Everest 
memang tidak bisa dipandang enteng. 

R
O

B
E

R
T 

B
O

E
SC

H

expedition
news



 04 2011 mountmag 33

Pemanjat Handal sekaligus Tukang Kayu

UELI Steck adalah pendaki dan pemanjat Swiss yang lahir 
pada 4 Oktober 1976 di Langnau im Emmental, Swiss. Dia 

juga seorang tukang kayu yang handal dan sekarang menetap di 
Ringgenberg di wilayah Interlaken, Swiss.
Prestasinya sudah menonjol sejak remaja. Pada usia 17 tahun, 
Steck mampu menyelesaikan pemanjatan dengan tingkat kesu-
litan 9 pada skala UIAA. Lalu setahun berikutnya dia memanjat 
sisi utara tebing Eiger kemudian tebing Bonatti Pillar di pegu-
nungan Mont Blanc. Pada Juni 2004, dia mampu menyelesaikan 
pemanjatan Eiganer, Mönch dan Jungfrau dalam waktu 25 jam bersama Stephan Siegrist. 
Kesuksesan lainnya adalah rangkaian pemanjatan yang disebut Khumbu-Express tahun 2005. 
Karena keberhasilan itu, majalah Climb memasukkannya dalam jajaran tiga alpinis terbaik di 
Eropa. Rangkaian pemanjatan itu termasuk pendakian solo pertama di tebing utara Cholatse 
(6.440m) dan sisi timur Taboche (6.505m)
Tahun 2007, di saat memanjat langsung di sisi selatan puncak Annapurna di jajaran pegu-
nungan Himalaya, Steck terkena reruntuhan batu yang menghancurkan helmnya. Dia sempat 
pingsan dan jatuh lebih dari 200 kaki namun tidak mengalami luka serius. Bulan Mei 2008, 
Steck kembali mendaki Annapurna namun terhalang longsor salju. Dia sempat menolong pen-
daki Spanyol bernama Inaki Ochoa de Olza yang pingsan. Meski ditolong namun akhirnya Olza 
tewas. Karena keberhasilan-keberhasilannya di dunia mountaineering, Steck menjadi peraih 
pertama penghargaan Eiger Awards tahun 2008. (Wikipedia)

Meskipun dia belum berhasil menyelesaikan 
pendakian-pendakian menakjubkan itu, bisa 
dipastikan Steck akan terus membuat prestasi 
di dunia mountaineering.
Di antara para pemanjat, Steck lebih banyak 
terkenal karena video pemanjatannya yang 
dimuat ke YouTube dan ditonton banyak 
orang. 
Ketika itu dia mampu memanjat seorang diri di 
sisi utara Eiger yang terjal dengan ketinggian 
5.940 kaki. Dia memanjat tanpa tali dalam 
waktu 2 jam 45 menit. Itu lebih cepat satu jam 
lebih dari rekor sebelumnya yang dipegangn-
ya sendiri. Bandingkan dengan tim lain yang 
perlu berhari-hari untuk pemanjatan serupa.
Untuk mampu memanjat secepat itu pada 
tebing terjal dan tinggi, Steck melakukan lati-
han intensif. Tahun lalu dia menempuh lebih 
dari 1.200 jam latihan endurance di bawah 
bimbingan pelatih Simon Trachsel dari Swiss 
Olympic Medical Center. 
“Steck memperlakukan pendakian secara 
lebih serius daripada orang lainnya,” ujar te-
man berlatihnya, Simon Anthamatten.
Namun risiko dari gaya pemanjatannya juga 
sungguh besar. Banyak yang khawatir akan 

nasib Steck. Orang teringat akan alpinis asal 
Slovenia, Tomaz Humar, yang masuk koran 
setelah mendaki solo dengan cepat ke tujuh 
puncak tertinggi dunia namun kemudian tewas 
sendirian di sebuah gunung di Nepal tahun 
2009.
“Humar pernah sukses di Dhaulagiri dan dia 
ingin terus mengulang kesuksesannya,” kata 
Steck.
Mungkin keberhasilan terbesar Steck bukan 
pada prestasi penggapaian puncaknya namun 
dari kerelaannya untuk turun sebelum sampai 
di puncak. 
Sementara masih di Himalaya, dia misalnya 
mendapat berita bahwa rekornya di Eiger su-
dah dipecahkan oleh alpinis Dani Arnold asal 
Swiss. 
Steck tidak berniat untuk mencoba memec-
ahkan kembali rekor Eiger. Saat pulang ke 
Swiss, dia malah memilih liburan bersama 
istrinya. “Saya sudah berusaha dalam dua 
tahun terakhir untuk tidak mendaki solo,” ujar 
Steck. “Kalau kita melakukannya terlalu ser-
ing, terlalu lama, kemungkinan tewasnya akan 
jauh lebih besar.” (Teks: M Anwar S)
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1 BENTUK DAUN HARIANG BEUREUM 
2 BENTUK BATANG SEBELUM DIKUPAS
3 KUPAS KULIT BERBULU SEBELUM DIMAKAN

Tanaman Survival
SalaH satu tumbuhan yang hidup di gunung 

dan bisa dijadikan sebagai tanaman survival 
untuk bertahan hidup yaitu Hariang Beureum ( 
Begonia Isoptera Dryand.In.Sm.Ic)
Tumbuhan ini banyak ditemukan di gunung-
gunung pulau Jawa. Tumbuh di ketinggian 1.200 
mdpl. Ciri khas tumbuhan ini adalah batangnya 
yang berbuku-buku serta ditumbuhi bulu-bulu. 
Daunnya yang berbentuk bulat lonjong dan 
sedikit membundar ke pangkal ditumbuhi oleh 
bulu-bulu juga. Batangnya terkadang berwana 
merah ke pangkal, kadang juga berwarna hijau. 
Dalam satu rumpun terkadang batangnya terda-
pat lebih dari tiga hingga lima batang. Tumbuhan 
ini bisa tumbuh hingga satu meter tingginya, 
juga terkadang memiliki bunga berbentuk bunga 
bertandan dengan dua tandan bunga untuk se-

tiap bunganya. Berwarna putih dan terkadang 
kemerahan. Tumbuh di hutan yang rindang 
dan lembab.  
Tumbuhan ini bisa dimanfaatkan untuk sur-
vival. Batangnya mengandung air dengan 
rasa asam mirip dengan rasa belimbing sayur. 
Patahkan batangnya lalu kupas kulitnya yang 
mengandung bulu dan bisa dimakan mentah. 
Umbi dan daunnya juga dapat dimakan.
Tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai obat 
yaitu untuk pengobatan demam. Rebuslah 
umbi hingga batang dan daunnya lalu saring 
airnya dan minumkan ke penderita.
Perlu diingat dalam situasi survival, usahakan 
untuk tidak memakan satu jenis tumbuhan 
saja. Campur dengan yang lain. 
(TEKS DAN FOTO: hEndRI aGuSTIn)

Skill
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menghadapi Pacet di Gunung

BagaIMaNa trik agar se-
lamat dari serbuan pacet 

atau minimal menanggulangi 
serangannya? Ikuti langkah-
langkah berikut ini.
• Oleskan cairan anti nyamuk 
di tangan, kaki atau bagian 
lain yang berpotensi diserang 
pacet.
• Pakailah celana stretch atau 
celana yang menempel ketat 
dengan kulit misalnya cela-
na senam berbahan nylon, 
jangan kaos. Celana tersebut 
harus menempel ketat dengan 
kulit anda. Pacet tidak bisa 
menghisap darah jika bahan 
celananya dari nylon tapi jika 
menggunakan bahan kaos 
maka pacet masih bisa men-
embusnya karena tenunan ba-
han kaos tidak serapat bahan 
nylon.
• Pakailah kaos kaki yang 
cukup ketat dan tebal untuk  
menutupi celana stretch.

• Baru kemudian pakai celana 
panjang. Setelah mengenakan 
sepatu boot, tidak ada salahn-
ya mengenakan gaiter. Meski-
pun pacet bisa tetap menyeli-
nap di balik gaiter akan tetapi 
dia akan terhadang oleh kaos 
kaki dan celana stretch.
• Masukan baju anda ke dalam 
celana. Jangan dibiarkan ter-
buka karena pacet akan me-
nyelinap dan menghisap darah 
anda.
• Tidak ada salahnya anda 
siapkan air larutan tembakau 
dan mencampurnya dengan 
sabun. Lalu masukan ke botol 
spray kecil dan anda bisa sem-
protkan begitu melihat pacet 
merayapi tubuh.
• Di jalur yang banyak pacet 
usahakan untuk tidak berhenti 
lama atau duduk di tanah. 
• Jika pacet sudah terlanjur 
menghisap darah jangan di-

tarik paksa karena akan mem-
buat bekas gigitan berdarah. 
Pacet memiliki enzim khusus 
di mulutnya untuk mencegah 
darah yang dihisapnya mem-
beku. Saat pacet sudah ken-
yang mengisap darah, dia 
akan terlepas sendiri. Luka be-
kas gigitan juga kering sendiri.
Ada cara yang lebih extrem 
yaitu menyemprotkan insek-
tisida pada kaos kaki, celana 
serta sepatu. Pacet akan mati 
saat bersentuhan dengan 
sepatu atau kaos kaki. Tapi 
cara ini sedikit berlebihan ka-
rena pacet juga berada dalam 
rantai kehidupan. Ada burung 
tertentu yang memakan pacet. 
Jika kita meracun pacet den-
gan insektisida maka sama 
saja dengan memusnahkan 
populasi burung, Selain itu in-
sektisida juga berbahaya un-
tuk manusia. 
TEKS: HENDRI AGUSTIN

Para pendaki gunung mungkin sudah tidak asing lagi pengisap darah yang bernama 
pacet. Di hutan-hutan tropis yang jarang disinggahi bahkan terdapat dua macam 
pacet. Pertama, pacet warna kehitaman yang hidupnya di tanah atau di balik daun-
daun kering dan satu lagi pacet yang hidup di dedaunan dan berwarna kehijauan.
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Aneka Tips Praktis di Alam Bebas

BeRikut beberapa tips dan trik yang bermanfaat saat berada di alam 
bebas. Kreativitas dan ide-ide segar akan selalu muncul seiring perjala-

nan anda dalam bersentuhan dengan alam.

• ujilah peralatan pendakian sebelum pergi mendaki gunung. Kadang-kadang ada saja ba-
gian yang rusak atau hilang, terlebih jika peralatan baru anda beli, cobalah memakainya di 
rumah terlebih dahulu. Biasakan membaca instruksi pemakaiannya. Adalah hal yang sangat 
menyebalkan saat berada di gunung dan anda tidak tahu atau salah menggunakan perala-
tan anda sehingga rusak.

• Bawalah selalu plastik kantong sampah cadangan, karena anda pasti akan bisa mengguna-
kannya dalam berbagai hal saat berada di alam bebas, misalnya bisa menjadi jas hujan yang 
keren saat situasi darurat, atau bisa untuk menyimpan pakaian kotor anda.

• Bungkus ulang logistik anda dalam plastik ziplock. Terlebih ba-
han makanan yang menggunakan bukus kotak, beri label nama 
makanannya pada plastik ziplock tersebut untuk memudahkan 
anda mengenalinya. Dengan cara seperti ini setidaknya anda 
bisa lebih menghemat ruang dalam ransel dan dengan sendi-
rinya mengurangi sampah yang anda hasilkan dari kotak-kotak 
pembungkus makanan tersebut.

• jangan pernah minum dalam tegukan besar saat dalam per-
jalanan pendakian, hal ini akan cepat membuat anda letih. Tetapi 
jangan sampai anda juga tidak minum sama sekali karena akan 
menyebabkan dehidrasi yang terkadang menyebabkan anda bisa 
pusing pada malam hari. Usahakan anda minum secara teratur 
dan minumlah sedikit demi sedikit.

• Membawa lakban akan sangat membantu anda saat di 
alam bebas, karena lakban bisa membantu dalam memper-
baiki berbagai masalah yang mungkin terjadi pada peralatan 
anda. Misalnya frame tenda yang retak bisa anda perbaiki 
sementara dengan lakban. Tenda yang bocor juga bisa 
ditambal sementara dengan lakban lalu ransel yang bolong 
dan lain-lain.

(Teks: HENDRI AGUSTIN)
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Menjelajah Puncak Papua

Jajaran Pegunungan Tengah 
Papua memanjang dari barat ke 

timur, membelah bagian tengah Pulau 
Papua. Jajaran pegunungan di bagian 
barat dinamakan Jajaran Pegunungan 
Sudirman, sementara yang di timur 
disebut Pegunungan Jayawijaya. Dari 
keduanya, nama Jayawijaya lebih 
terkenal padahal sebetulnya puncak 
tertinggi Indonesia berada di Pegu-
nungan Sudirman.
Buku ini berisi rangkaian pendakian 
anggota perkumpulan Mahasiswa Par-
ahyangan Pencinta Alam (Mahitala)-
Universitas Katolik Parahyangan yang 
melakukan Ekspedisi Pegunungan 
Sudirman pada bulan Februari-Maret 
2009. Target mereka adalah mendaki 
Puncak Idenburg (4.370 mdpl) yang 
memiliki puncak berbatu serta lembah 
dengan danau-danau yang indah yang 
disebut Lembah Fairy Tale.
Melalui buku ini kita akan mendapat 
banyak informasi tentang Pegunungan 
Sudirman. Mulai dari sejarah, jalur 
pendakian, jenis flora-fauna, sampai 
dengan tips-tips pendakian ke gunung 
bersalju di Papua.
Format buku cukup luks, dengan uku-
ran besar serta kertal tebal. Tidak lupa 
setiap halamannya diisi dengan foto-
foto yang menarik. 
Sedikit kekurangan buku ini adalah 
tidak adanya kisah-kisah atau penu-
turan langsung dari anggota ekspedisi 
tentang suka-duka mereka selama 
mendaki yang akan membuat buku ini 
lebih hidup. 
Namun hal tersebut tetap tidak mengu-
rangi nilai plus buku ini dan “Sudirman 
Range Trails” pantas dimiliki oleh 
mereka yang menyukai dunia penda-
kian khususnya di Indonesia.

TEKS: M ANwAR S

Sudirman Range Trails
Lanskap misterius di Indonesia Timur
Penulis: Rangga Waskita & Xaverius Frans
Penerbit: Gramedia Printing
Cetakan kedua 2011
175 Halaman
99 Ribu

resensi
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1.  Kawah Kelimutu
Riki Rambu Anarki

3. Kawah mati Merapi
Bayu Kurniawan

2. Kawah Papandayan
Fedy Alberto

kirimkan foto-foto terbaik anda untuk ditampilkan di Mountmag edisi berikut 
ke email: mountmag@gmail.com

galeri
foto
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