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YOGYAKARTA- Prestasi pen
dakian kembali dicetak Mapala 
UMY. Kali ini Tim Pendaki 
Mount Kilimanjaro Expedition 
MapalaUMYberhasilmencapai 
puncak Kilimanjaro di Tanza
nia, Afrika.

Tim Mapala UMY dikabarkan 
sampai di puncak tertinggi di Be
nua Afrika tersebut, Rabu (29/3) 
tepat pukul 07.30 waktu Tanza
nia atau pukul 11.30 WIB. Me
nurut Humas Mount Kiliman
jaro Expedition MapalaUMY Sai-

gunsi Bonita Arimi, Tim Mapala 
UMY kini sudah turun kembali 
melalui Mweka Camp untuk 
langsung menuju Kota Moshi.

“Total ada lima atlet Mapala 
UMY yang mengikuti ekspedisi 
kali ini. Namun, hanya empat 
orang saja yang berhasil sampai 
puncak. Satu atlet lainnya sakit 
ketika pendakian sampai di ke
tinggian 5.600 mdpl dan tidak 
dapat melanjutkan pendakian. 
Kondisi empatatletyangsampai 
puncak saat ini dalam keadaan

sehat,”paparSaigunsikemarin.
Saigunsi menerangkan, ke

empat orang Mapala UMY terse
but adalah Ihsanul Hakim, Nau- 
val Hakim, Muhammad Badru- 
din, dan Aji Wahyudi. Mereka 
pun sempat 20 menit berada di 
puncak Kilimanjaro, yang me- 
miliki ketinggian 5.895 mdpl.

Selain berhasil sampai di 
puncak Kilimanjaro, Tim Eks
pedisi Kilimanjaro Mapala 
UMY juga berhasil memecah
kan rekor Muri untuk pemen

tasan wayangtertinggididunia. 
“Di puncak, para atlet kami ini 
jugasempatmelakukanpemen- 
tasan wayang. Jadilah peme- 
cahanrekorMuriuntukpemen- 
tasan wayang tertinggi di du
nia,” ungkapnya.

Saigunsi menambahkan, 
tim dijadwalkan kembali dari 
Tanzania menuju Indonesia pa- 
da2April2017,danakanberada 
diJakartaselamasatuharisebe- 
lum menuju Yogyakarta. “Saat 
ini mereka sedang melewati re-

covery day, atau satu hari untuk 
beristirahat total setelah pen
dakian,” ucapnya.

Rangkaian kegiatan Ekspe
disi Kilimanjaropunbelum sele
sai. Sesampainya diYogyakarta, 
Mapala UMY akan menyeleng- 
garakanpameranhasilkegiatan 
Ekspedisi Kilimanjaro dan talk- 
show pada 21-22 April 2017. 
Pameran dan talkshow akan 
menampilkan hasil kegiatan 
pendakian dan juga penelitian 
tentang suku Chagga.

“Selain melakukan pendaki
an Kilimanjaro, ekspedisi ini ju
ga memiliki tujuan lain yakni 
melakukan penelitian tentang 
suku Chagga. Suku ini memang 
tinggaldikakiGunungKiliman- 
jaro,” ungkapnya.

Mount Kilimanjaro Expediti- 
on merupakan ekspedisi ketiga 
yang dilaksanakan oleh Mapala 
UMY untuk menaklukkan tujuh 
puncak tertinggi di dunia atau 7 
summits series. Sebelumnya, 
Mapala UMY telah menakluk

kan Puncak Cartenz pada 1999 
dan Puncak Elbrus pada 2014.

Ketua Mapala UMY Vian Ja- 
maludin Amin mengatakan, se
rangkaian kegiatan persiapan 
ekspedisi Kilimanjaro telah di- 
laksanakansejakAgustus2016. 
“Serangkaian kegiatan telah 
kami mulai, termasuk audiensi 
pada KONI DIY ini. Keberang
katan tim sendiri dilakukan 
sejak 20 Maret 2017, berangkat 
dari Indonesia,” ucapnya.
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