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Menurut Vian Jamalu- 
din Amin , Ketua Mapala 
UMY, ekspedisi ke Gunung 
Kilimanjaro ini merupakan 
lanjutan dari ekspedisi 
sebelumnya yang pernah 
dilaksanakan di Gunung 
Elbrus Rusia pada tahun 
2014 dengan mengenakan 
batik di puncak Gunung 
Elbrus.

“Kalau kemarin menge
nakan batik, kalau seka
rang pementasan wayang. 
Sebenarnya tujuan misi ini 
untuk mengajak para pe
muda agar aktif di kegiatan 
alam bebas, selain itu juga 
untuk menjaga eksistensi 
kebudayaan Indonesia, dan 
mempromosikan budaya 
Indonesia,” ungap Vian.

Informasi yang didapat
kan dari Saigunsi Bonita 
Arimi, Humas Mapala UMY, 
menyebutkan pendakian 
dimulai pada pukul 11.00 
malam waktu Tanzania atau 
pukul 03.00 subuh waktu 
Indonesia pada tanggal 28 
Maret 2017.

Lamanya pendakian se
kitar delapan setengah jam 
dari Barafu Camp di keting
gian 4550 MDPL menuju 
ke Uhuru Peak (puncak 
Kilimanjaro) pada ketinggian 
5895 MDPL.

Tim pendaki sampai di 
puncak pada pukul 07.30 
waktu Tanzania atau jam 
11.30 waktu Indonesia pada 
tanggal 29 Maret 2017. Pen
dakian ini memakan waktu 
selama enam hari dengan 
rentang waktu empat sam
pai delapan jam pendakian 
setiap harinya.
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“Lamanya tim pendaki 
di atas puncak sekitar 20 
Menit, dipergunakan untuk 
melakukan pementasan 
wayang dan pengambilan 
dokumentasi. Setelah se
muanya selesai, tim kembali 
turun melewati Mweka 
camp hingga ke Mweka gate 
dan langsung menuju pengi
napan di kota Moshi,” ucap 
Bonita.

Tim pendaki yang sampai 
di puncak adalah empat 
orang dari lima orang pen
daki diantaranya, Ihsanul 
hakim, Nauval Hakim, Muh. 
Badrudin, dan Aji Wahyudi. 
Seorang tim pendaki yakni 
Moh Fadli tidak dapat mela- 
jutkan pendakian pada saat 
mencapai ketinggian 5600 
MDPL dikarenakan sakit.

Bangga
Kedatangan para pe

tualang setelah mendaki 
gunung tertinggi di dunia di
sambut meriah mahasiswa 
dengan seragam kebangga
an mereka yang bertuliskan 
Mapala UMY. Mereka duduk 
di gedung kembar AR Fac- 
hruddin A, UMY Yogyakar
ta Jalan Lingkar Selatan, 
Kasihan, Bantul.

Tak lama menunggu, 
dua mobil minibus yang 
membawa tujuh orang tim 
ekspedisi Gunung Kilima
njaro akhirnya sampai dan 
memarkirkan kendaraan
nya di depan gedung kem
bar AR Fachruddin A, UMY 
Yogyakarta. Sorak-sorai 
pion terdengar. Kedatangan 
para tim disambut hangat 
oleh anggota Mapala UMY 
yang langsung memberikan 
pelukan kepada tim yang 
baru saja datang ini.

Wakil Rektor Bidang 
Kemahasiswaan dan 
Alumni UMY, Hilman 
Latief menyampaikan rasa

senangnya saat memberi
kan kata sambutan diacara 
penyambutan tim Mapa
la UMY. “Saya berharap 
selain mendaki gunung 
yang memang menjadi ciri 
khas teman-teman pecinta 
alam, diluar aktivitas itu 
bisa membantu masyarakat 
luas, semoga ini menjadi 
amal ibadah kita semua. 
Kemudian dapat menjadi 
contoh yang baik untuk 
generasi selanjutnya,” ucap 
Hilman.

Vian Jamaludin Amin, 
Ketua Mapala UMY me
rasa bangga karena tim 
ekspedisi telah berhasil 
menyelesaikan misi tanpa 
satu halangan apapun, dan 
sampai ke kampus dengan 
sehat. “Setelah melakukan 
persiapan selama tujuh 
bulan latihan fisik, dan 
materi penunjang, akhirnya 
tim berhasil melaksanakan 
misi. Tim ekspedisi berhasil 
memantaskan wayang di 
Afrika,” ucapnya.

Lakon Dewa Ruci
Ihsanul Hakim yang men

jadi dalang pentas wayang 
di Kilimanjaro mengatakan, 
selama peijalanan menuju 
puncak gunung Kilima
njaro tidak ada masalah 
yang berarti. “Kalau bisa 
kita bilang enak, ya enak, 
capek ya capek, jadi tipikal 
gunungnya itu menjebak. 
Jadi iklimnya itu tropis, 
kalau aklimatisasinya tidak 
pas, banyak orang gugur 
disana,” ucapnya.

Ia mengaku sempat 
kesulitan harus membawa 
empat wayang dan satu 
kain kelir untuk pentas 
diatas gunung. “Wayang itu 
kan kulit, jadi kalau kena 
dingin wayangnya bisa me
lengkung atau menciut, jadi 
disetiap batang-batangnya

itu dikasi besi dan diikat 
baju supaya tidak gulung 
wayangnya,” tutur Ihsan.

Wayang yang dibawa 
Ihsan yaitu satu gunung
an, Bima, Dewa Indra, dan 
Rukma Kala. Di puncak 
gunung, ia mementaskan 
cerita wayang dewa Ruci, 
yang secara singkatnya 
Bima yang sedang mencari 
jati dirinya.

Selama bermain wayang, 
Ihsan dibantu oleh dua 
orang temannya untuk 
memengangkan kain kelir, 
dan sisa dari tim sebagai 
dokumentasi ketika Ihsan 
bermain wayang diketinggi- 
an 5895 MDPL.

“Disana dingin, jadi agak 
kesulitan karena suhu 
udara rendah, jari-jari ini 
jadi kaku. Kalau kita pakai 
sarung tangan yang tebal, 
itu main wayangnya jadi 
susah,” ucapnya.

Ketika ditanya sudah 
berapa lama ia memainkan 
wayang, Ihsan mengaku 
secara mendadak belajar 
memainkan wayang. Itu 
dilakukannya sebelum be
rangkat ke gunung Kilima
njaro. Namun dengan niat 
yang tinggi, dan keinginan 
untuk belajar, akhirnya Ih
san menguasai permainan 
wayang, meskipun hanya 
cerita Dewa Ruci yang ia 
ketahui.

Selanjutnya, setelah pen
dakian ini selesai, akan ada 
acara Pameran foto dan film 
juga talkshow yang akan di 
adakan pada tanggal 21-22 
April mendatang. Selain 
itu, akan ada launching 
buku yang berisi tentang 
peijalanan ekspedisi yang 
didalamnya juga menilik 
kehidupan Suku Chagga 
yang tinggal di bawah kaki 
gunung Kilimanjaro. (tre)


