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► EKSPEDISI ALAM

Mapala UMY Menatap Puncak Tertinggi Afrika
BANTUL—Tim mahasiswa pecinta alam 

(Mapala) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) kembali akan 
melakukan ekspedisi pendakian salah 
satu puncak tertinggi di dunia. Kali ini 
puncak Gunung Kilimanjaro menjadi 
objek ekspedisi Mapala UMY.

Ekspedisi ke puncak tertinggi, di 
benua Afrika itu akan dilakukan pada 
Maret 2017 nanti. Kendati begitu, 
rangkaian persiapan ekspedisi telah 
dilakukan sejak Juli lalu. Kunjungan 
ke Kantor Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) DIY, Rabu (7/9) 
kem arin jadi salah satu rangkaian 
persiapan ekspedisi.

Audiensi ini dilakukan untuk 
meminta dukungan dari Ketua

KONI "DIY terkait dengan rencana 
ekspedisi Kilimanjaro. Ketua KONI 
DIY Gusti Bendoro Pangeran Hario 
(GBPH) Prabukusumo mengapresiasi 
langkah UMY yang ingin mengadakan 
Ekspedisi Kilimanjaro.

“Saya kira ini langkah bagus 
setelah kem arin Ekspedisi Elbrus 
tahun 2014. Mapala UMY sudah 
berpengalam an untuk m asalah 
seperti ini. Ini sangat baik untuk 
melatih kedisiplinan,” papar Gusti 
Prabu, kemarin.

Ketua Mapala UMY, Vian Jamaludin 
Amin menyatakan Ekspedisi Kilimanjaro 
ini juga m erupakan lanjutan dari 
Ekspedisi Elbrus dua tahun lalu. 
Ekspedisi ini termasuk dalam program

Seven Summit yang dicanangkan 
Mapala UMY.

“Kami lelah  berhasil mencapai 
puncak tertinggi Oseania dan 
Eropa, lanjutkan untuk m endaki 
puncak tertinggi Afrika yaitu di 
Kilimanjaro, Semoga pengalaman 
meraih puncak Carstensz dan Elbrus 
berguna untuk m encapai puncak 
Kilimanjaro,"paparnya.

Vian membeberkan, timnya akan 
bertolak dari Indonesia pada 20 Maret 
2017 nanti. Kemudian tim akan kembali 
ke Tanah Air pada 6 April 2017, 
sedangkan rangkaiannya berakhir 
di bulan Juli 2017. Dalam Ekspedisi 
Kilimanjaro kali in i, Mapala UMY 
juga kembali mencoba memecahkan

rekor MURI untuk pemakaian batik 
di puncak tertinggi.

“Setelah batik  sukses dipakai di 
puncak tertinggi Benua Eropa, Kini 
akan  kem bali dipakai di puncak 
tertinggi Benua Afrika. Misi ini juga> 
menjadi salah satu tanggung jawab 
sebagai pem uda-pem udi bangsa 
unutk menjaga dan mempromosikan 
batik  sebagai w arisan  budaya dan 
identitas bangsa,"jelasnya.

’ Sebelumnya, Mapala UMY telah 
m endaki dua dari tujuh puncak 
tertinggi dunia.T’ada 1997 lalu Mapala 
UMY mencapai Puncak Carstensz 
Pyramid di Papua Kemudian pada 
2014 lalu, Gunung Elbrus di Rusia 
berhasil mereka tapaki. (Arif wahyudi)
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