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/  M A P A L A  U M Y  R e n c a n a k a n  E k s p e d is i K ilim a n ja ro
BANTUL, TRIBUN - Mahasiswa pecinta 
Alam (Mapala) Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) kembali akan melakukan 
program 7 Summit. Mereka berencana me
laksanakan ekspedisi Kilimanjaro pada 20 
Maret 2017 mendatang.

Sebelumnya, Mapala UMY telah me
naklukkan dua dari 7 sum m its, yai
tu  Puncak Carstensz Pyramid di Pa
pua pada 1997  dan Mt. Elbrus di Rusia 
pada tahun 2014 . Ekspedisi ke Kilima
njaro yang ingin dilaksanakan ini, meru
pakan ekspedisi ke puncak tertinggi di 
benua Afrika. Mt. Kilimanjaro, dengan 
tinggi 5 .8 9 5  mdpl, dan terle tak di Tan
zania, Afrika Timur. Kilimanjaro terma
suk dari 7 sum m its puncak tertinggi di 
7 benua dunia.

“ Ini juga merupakan lanjutan dari Ek
spedisi Elbrus dua tahun lalu. Hal ini

term asuk dalam program 7 Summit 
yang dicanangkan Mapala UMY. Kami 
telah berhasil mencapai puncak terting
gi Oseania dan Eropa, maka kita lanjut
kan untuk menaklukkan puncak terting
gi Afrika yaitu di Kilimanjaro. Semoga 
pengalaman menaklukkan Carstenzs 
dan Elbrus berguna untuk menaklukkan 
K ilim anjaro,” papar Ketua Mapala UMY, 
Vian Jamaludin Amin.

Serangkaian kegiatan Ekspedisi Kilima
njaro, dikatakan Vian telah dilaksanakan 
sejak Agustus 2016  lalu dan rencana
nya akan berlanjut hingga Juli 2017 men
datang. Dan dalam Ekspedisi Kilimanjaro 
kali ini, Mapala UMY juga kembali men
coba memecahkan rekor MURI untuk pe
makaian batik di puncak tertinggi.

Vian mengatakan misi te rsebut juga 
menjadi tanggung jawab sebagai pe

muda-pemudi bangsa untuk menjaga 
dan mempromosikarf batik sebagai wa
risan budaya dan identitas bangsa.

Untuk mem inta dukungan terka it 
langkah yang ingin dicapai Mapala UMY 
ini, pihaknya ditemani oleh Sugito, S.IP, 
M. Si, Ketua Lembaga Pengembang
an Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) 
UMY pun melakukan kunjungan audien
si kepada Ketua Komite Olahraga Na
sional Indonesia (KONI) DIY, di kantor 
KONI DIY, Rabu (7 /9 ).

“ Saya kira ini langkah bagus setelah- 
kemarin Ekspedisi Elbrus tahun 2014 . 
Mapala UMY sudah berpengalaman 
untuk masalah seperti ini. Ini sangat 
baik untuk m elatih,kedisip linan,” ung
kap Ketua KONI DIY, GBPH. Prabukusu- 
mo yang secara langsung menyambut 
rombongan mapala UMY. (una)
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