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- 1 tenda Rei kapasitas 6 orang
- 2 nesting
- 2 kompor lapangan
- 2 matras hitam
- 3 matras alumunium
- 2 flysheet
- 1 GPS Garmin 62s
- sendok
- piring
- 5 gas Hi-Cook
- trash bag
- 3 pisau
-dll

OBAT

- beras 1,5 kg
- sayuran (kol, jagung, tomat, dll)
- coklat batangan 5 buah
- coki-coki 5 bungkus
- ayam goreng
- ikan asin
- mie instan 5 buah
- kopi
- energen 10 buah
- saos dan kecap
- nutrijel 2 buah
- aqua 1,5 liter @ 2 botol
- biskuat 2 bks
- telor 5 buah
- telor asin 6 buah
- dll

PERLENGKAPAN TIM

LOGISTIK

- diapet 2 bks
- tolak angn 5 bks
- alkohol 1 botol
- kasa
- betadin 1 botol
- counterpain 2 bks
- mixagrip 1 bks
- plester 20 bks
- minyak kayu putih

Rencana perjalanan kali ini adalah dua 
gunung di Jawa Tengah, Double S (Sumbing 
dan Sindoro). Mengingat waktu libur kami 
yang lumayan panjang, 3 hari 2 malam kami 
rasa cukup untuk pendakian Double S. 
Rencana jalur yang kami lewati untuk 
Sumbing adalah jalur Kaliangkrik-Garung dan 
Sindoro lewat jalur Kledung-Tambi.
Persiapan yang kami lakukan masih seperti 
pada pendakian sebelumnya.  Peserta yang 
mengikuti pendakian pun masih sama, 
namun kali ini ada anggota yang baru 
pertama kali naik gunung yaitu Prem.
Hari Kamis (27/3) kami belanja logistik untuk 
perbekalan. Tiket bus juga sudah kami 
dapatkan di hari sebelumnya. Menu untuk 
makan di gunung kali ini adalah soto, rawon, 
koloke, nasi goreng dan mie instan sebagai 
menu cadangan.
Sorenya kami berkumpul di kosan Doni untuk 
bagi-bagi logistik dan cek perlengkapan. 
Setelah pendakian terakhir ke Argopuro 
kemarin beban bawaan kami bisa dikatakan 
berat, kali ini bisa dikatakan cukup ringan. 
Minimal tidak seberat ke Argopuro.
Pukul 18.00 kami berangkat menuju terminal 
Arjosari dan menitipkan motor di parkiran 
untuk 3 hari kedepan. Kami segera menuju 
bus malam Handoyo yang akan mengangkut 
kami menuju Magelang.

Tetapi rencana hanya tinggal rencana. 
Banyak kejadian tak terduga yang membuat 
perjalanan ini layak disebut sebagai 'the 
Unexpected Sumbing'. Itinerary tiap hari tidak 
ada yang sesuai dengan kenyataannya. 
Rencana dua gunung pun tidak jadi, dan kami 
hanya bisa mendaki Sumbing saja. Tapi tetap 
saja, pendakian  ini adalah salah satu 
pendakian yang begitu spesial bagi kami.



DAY1
28 2014MARET
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04.00 - 07.00 Magelang-Kaliangkrik
07.00 - 09.00 Istirahat di Kaliangkrik. Izin pendakian ke Kepala Dusun
09.00 - 13.00 Basecamp Kaliangkrik - ujung tangga berundak
13.00 - 16.00 Ujung tangga berundak - pos Pohon Tunggal
16.00 - 18.00 Pos Pohon Tunggal - Puncak Kaliangkrik
18.00 - 19.00 Turun ke kawah. Camp di kawah
19.00 - pagi free time

ITINERARY
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MALANG - MAGELANG
Dari Malang kami berangkat naik bus malam Handoyo. Harga tiket per orang 95.000 sudah 
termasuk satu kali makan di Ngawi pukul 24.00. Pukul 19.00 kami sudah berkumpul di 
terminal Arjosari. Perjalanan cukup lancar hingga akhirnya kami sampai di terminal Magelang 
pukul 04.00, lebih cepat 1 jam dari jadwal seharusnya.
Sampai di terminal, kami langsung menuju ke warung kopi di depan terminal. Sembari ngopi 
dan makan gorengan, kami bergantian sholat subuh di dalam terminal. Disini juga kami 
membeli air untuk perbekalan. Masing-masing orang akan membawa 2 botol 1,5 liter.
Beberapa orang menanyakan arah tujuan kami dan banyak mengira kami akan ke Merbabu. 
Jalur Kaliangkrik ini memang tidak terlalu populer di kalangan pendaki Gunung Sumbing. 
Beberapa orang mulai menawarkan angkutan menuju ke dusun Kaliangkrik. Harga awal 
dibuka di angka 200.000. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya disepakati harga 
150.000. Mobil yang kami naiki adalah Avanza, cukup lega untuk 5 orang.

MAGELANG - KALIANGKRIK
Perjalanan menuju dusun Kaliangkrik relatif 
lancar.  Melewat i  desa-desa yang 
suasananya masih sangat Jawa. Sejuknya 
udara pagi dan rintik hujan menemani 
perjalanan kami pagi itu menuju Kaliangkrik. 
Sampai desa Butuh, kami berhenti dulu di 
pasar untuk sarapan. Menu yang lumayan 
di warung dekat pasar ini, ada soto, rawon, 
dan pecel. Sekilas terlihat Gunung Sumbing 
mengintip di balik awan. Selepas desa 
Butuh, trek berubah menjadi sangat curam. 
Untung aspalnya masih mulus sehingga 
jalan yang berat ini bisa dilewati Avanza 
dengan lancar. Pukul 07.00 kami sampai di 
dusun Butuh, Kaliangkrik.

MENUJU KALIANGKRIK

untuk menuju dusun Kaliangkrik 

ada beberapa alternatif yang bisa 

dipakai

£Naik bis jurusan Kaliangkrik. 

Kemudian turun di pertigaan 

menuju Kal iangkrik.  Dari  

pertigaan tersebut bisa naik 

angkot atau naik ojek. Angkot 

hanya ada saat hari pasaran 

saja

£Sewa mobil dari terminal 

Magelang. Kisaran harga 

100.000 - 200.000, pinter-pinter 

negosiasi saja disini. Mobil rata-

rata Avanza.

£Naik ojek. Kisaran harganya 

saya tidak tahu :)
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Dusun Kaliangkrik terletak di ketinggian 
1.700 mdpl. Suasana disini sungguh 
asri. Betah sekali berlama-lama disini. 
Sebelum berangkat, kami singgah ke 
rumah kepala dusun terlebih dahulu 
untuk meminta ijin pendakian. Tak 
disangka, kepala dusun disini masih 
muda. Namanya Pak Lilik Setyawan. 
Beliau sangat ramah dan welcome 
kepada kami. Di rumahnya yang 
sederhana, kami disuguhi teh hangat 
dan makanan ringan. Obrolan dengan 
pak Kadus seputar jalur Kaliangkrik yang 
sepi dan beliau ingin mempromosikan 
jalur ini.
Kami kemudian mengisi buku tamu yang 
sekaligus adalah izin pendakian. 
Pendaki terakhir sebelum kami yang naik 
lewat jalur ini tercatat pada tanggal 23 
Maret 2014, sudah hampir seminggu 
yang la lu .  Kami  i s t i raha t  dan  
membersihkan diri dulu di rumah pak 
Kadus. Tidak lupa kami memberi uang 
kontribusi seikhlasnya dan membeli 
stiker seharga 5.000 per buah. Pukul 
09.00 kami mulai pendakian Gunung 
Sumbing via jalur Kaliangkrik.
Trek awal jalur ini adalah berupa jalan 
tangga berundak dari tanah dan batu. 
Mirip seperti trek Cemoro Sewu di 
Gunung Lawu. Namun disini masih lebih 
enak karena tanahnya lumayan banyak 
sehingga lebih empuk ke kaki.  

Di kiri kanan jalur adalah ladang penduduk. Jalan 
sangat lebar dan jelas. Jalur ini sangat terbuka, 
membuat peluh semakin banyak menetes. 
Sepanjang perjalanan di jalur ini, saya sering sekali 
bertemu dengan ibu-ibu penduduk lokal yang 
mencari rumput dan kayu bakar. 

KALIANGKRIK
POS 2

Dusun Kaliangkrik memberi kesan yang 
sangat dalam bagi kami. Satu kata yang 
bisa mewakili dusun ini adalah ramah. 
Sambutan yang ramah dari kepala dusun, 
penduduk yang sering menyapa kami, 
hingga suasana desa yang asri. Di buku 
tamu yang ada di kepala dusun, hampir 
semua menuliskan kesan yang sama yaitu 
"terima kasih atas sambutannya yang 
ramah". Suatu bentuk kearifan lokal yang 
patut dijaga.
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Di sepanjang jalur banyak sekali 
saluran air irigasi yang bisa 
diminum. Aliran air dari pipa 
cukup bersih untuk dikonsumsi. 
Sistem irigasi di ladang ini bisa 
dibilang cukup rapi. Dari atas 
hingga bawah selalu ada bak 
penampungan a i r  i r igas i  
berbentuk kotak yang disemen 
di ujung atasnya.
Jalur Kaliangkrik memang 
terkenal dengan tanjakannya 
yang tanpa ampun. Memang 
jalur sangat rapi dan lebar, tapi 
sedari awal jalan hingga ujung 
tangga berundak hanya ada 
satu bonus. Itupun cuma sedikit 
saja bonusnya. Ditambah bonus 
tersebut ternyata PHP. Setelah 
bonus tersebut kami langsung 
disambut tanjakan penyesalan. 
Tanjakan yang tinggi curam dan 
lurus sontak membuat kami 
misuh-misuh.
Tanjakan penyesalan ini sudah 
memasuki kawasan hutan. 
Satu-satunya kawasan yang  
vegetasinya cukup tertutup di 
jalur Kaliangkrik ini. Hutan ini 
kami capai ketika kami sudah 
berjalan 2 jam lebih tepatnya 
selepas ladang penduduk.
Kami sempat istirahat cukup 
lama disini. Ngemil biskuit dan 
coklat untuk mengisi perut yang 
sudah mulai keroncongan. Kami 
juga sempat bertemu dengan 
ibu-ibu pencari kayu bakar dan 
bertanya seberapa jauh lagi 
untuk sampai ke ujung tangga.
Setelah berjalan kurang lebih 3 
jam dari basecamp akhirnya 
kami sampai di ujung tanjakan 
yang ternyata adalah Pos 2. 
Kami sempat heran karena 
sepanjang jalan tadi kami tidak 
menemui adanya plang yang 
menyebutkan adanya Pos 1.



POS 2 - POHON TUNGGAL

lokasi doni jatuh

Pos 2 berada di ketinggian 2.400 mdpl. 
Disini terdapat tanah datar yang cukup untuk 
mendirikan 1 tenda kapasitas 4 orang. 
Kelihatannya tanah datar tersebut baru saja 
digali oleh pemuda desa. Di Pos 2 ini kami 
tidak istirahat karena sudah beristirahat tak 
jauh dari situ.
Selepas Pos 2 ini jalur berubah drastis 
menjadi landai datar dan terbuka. Kami 
melewati punggungan dan melipir jurang. 
Jalur sempit dan licin apabila hujan. Yang 
istimewa dari jalur ini adalah kami akan 
melewati 10 buah sungai. Sungai dadakan 
yang hanya ada di saat hujan berupa aliran 
air yang melewati tebing batu. Airnya cukup 
jernih dan masih layak dikonsumsi.
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30 menit berjalan kami sampai di sungai yang 
pertama. Kami mengisi air sedikit disini. Jarak 
antar sungai tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 
menitan untuk sungai 1 sampai 6. Di sungai 2 
sempat terjadi insiden yang cukup fatal. Doni 
terpeleset ketika cuci muka di sungai dan 
hampir jatuh ke jurang. Untungnya masih bisa 
berpegangan pada rumput dan menahan tubuh 
dengan lutut. Alhamdulillah Doni tidak sampai 
fatal, namun Prem yang baru pertama kali naik 
gunung menjadi trauma melihat kejadian ini. 
Hingga akhirnya kami sampai di sungai 6 pukul 
13.15. Di sungai ini terdapat persimpangan 
jalur. Jalur menuju puncak adalah ke kiri atas, 
sedangkan jalur lurus adalah jalur penduduk 
lokal yang mencari kayu bakar.



Di sungai 6 kami istirahat dan break untuk 
mengisi perut yang sudah kosong. Mie instan 2 
bungkus dan energen menjadi penambah 
energi kami. Sungai 6 ini sungainya kering 
sehingga bisa duduk dengan santai di atas 
batu. Hati-hati batu disini pun masih licin, saya 
sempat terpeleset meskipun tidak sampai jatuh. 
Kurang lebih satu jam kami berada di sungai 6 
ini hingga akhirnya kami berjalan lagi. Tak lama 
kemudian hujan turun.
Hujan adalah salah satu hal yang saya takuti 
akan terjadi disini. Bukan karena basahnya, 
tetapi lebih karena pernah ada satu orang 
mahasiswa Universitas Brawijaya yang 
tersambar petir di Gunung Sumbing. Ditambah 
lagi vegetasi yang sangat terbuka membuat 
suasana mencekam lebih terasa. Sempat 
terlihat awan hitam dengan petir menyambar-
nyambar di depan kami dan untungnya awan itu 
tidak mengarah ke jalur.
Jalan menjadi licin dan sempit sehingga 
perjalanan melambat. Di salah satu spot jalur, 
kami harus menggunakan bantuan tali yang 
sudah dipasang untuk melewati dinding 
bebatuan di jalur.

SUNGAI 6Persimpangan di sungai 6 
sering membuat pendaki 
tersesat mengikuti jalur pencari 
kayu bakar. Padahal jalur 
pendakian mengarah ke kiri 
atas. Kabar baiknya, saat kami 
kesana sudah ada papan 
penunjuk ke arah puncak yang 
dipasang di pohon.Dari beberapa catper yang 

saya baca, pendaki tersesat 
karena tidak yakin dengan jalur 
yang mengarah ke kiri atas. 

Punggungan demi punggungan kami lalui. 
Elevasi masih landai hingga setelah sungai 
9 jalur menjadi cukup curam. Kondisi fisik 
kami sudah sangat menurun. Hingga 
akhirnya kami hampir putus asa, kami 
sampai juga di pos Pohon Tunggal pukul 
17.30. Kami putuskan untuk camp disini 
mengingat fisik sudah tidak memungkinkan 
untuk melanjutkan perjalanan.



Pos Pohon Tunggal berada di ketinggian 
3.000 mdpl. Di pos ini ada 2 spot yang bisa 
digunakan untuk mendirikan tenda. Satu spot 
di bawah pohon, cukup datar tapi lebih sempit. 
Satu spot lagi ada di kiri atas pohon. Spot yang 
terakhir ini cukup luas dan masih termasuk 
kategori rata tanahnya tapi terbuka sekali. 
Tidak ada pelindung alami sehingga angin 
langsung menerpa ke tenda. Kami 
memutuskan camp di bawah pohon dengan 
pertimbangan lebih terlindung dari angin. 
Saya sendiri jatuh sakit begitu tiba di pos 
Pohon Tunggal. Memang dari awal berangkat, 
badan saya sudah tidak terlalu fit. Puncaknya 
ada disini, saya masuk angin berat dan 
kedinginan. Tenda berdiri, saya langsung tidur 
setelah lebih dulu minum tolak angin.
Hujan masih terus turun hingga malam. Angin 
kencang di ketinggian 3.000 mdpl menambah 
hawa dingin disana. Menu malam ini hanya 
mie instan karena sudah malas menanak nasi. 
Pukul 19.30 kami sudah terlelap semua. Lelah 
fisik membuat kami ingin segera merebahkan 
diri di tenda.

POHON TUNGGAL

Disebut Pos Pohon Tunggal karena 
memang pohon yang ada disini hanya 
ada satu. Diantara rerumputan yang 
terbuka luas, ada satu pohon yang berdiri 
sendirian disana. Pemandangan citylight 
kota Magelang dari sini benar-benar 
amazing. 
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04.00 - 07.00
07.00 - 09.00
09.00 - 12.00 
12.00 - 13.30 
13.30 - 14.20
14.20 - 17.30
17.30 - pagi 

 Magelang - Kaliangkrik
 Istirahat di rumah Kepala Dusun Kaliangkrik

Basecamp Kaliangkrik - Pos 2 Ujung Tangga
Pos 2 - Sungai 6
Istirahat di Sungai 6
Sungai 6 - Pos Pohon Tunggal

  Camp di Pos Pohon Tunggal

Basecamp Kaliangkrik
Pos 2 - Ujung Tangga

Sungai 6

Pos Pohon Tunggal

1.700 mdpl
2.450 mdpl

2.570 mdpl

2.980 mdpl

Rumah Kepala Dusun Kaliangkrik
Waktu tempuh 3-4 jam dari basecamp. Ada spot 
untuk mendirikan 1 tenda kapasitas 4P
Di sungai ini ada pertigaan yang sering membuat 
pendaki tersesat. Ambil jalur kiri atas untuk menuju 
puncak
Waktu tempuh 4-5 jam dari Pos 2. Ada 2 spot untuk 
mendirikan tenda. Vegetasi terbuka sekali disini

NOTABLE SPOT

SUMMARY

DAY1



DAY2
29 2013MARET

08.00 - 10.00
10.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 18.00
18.00 - pagi

Masak, sarapan dan packing. Persiapan summit attack
Jalan ke puncak Kaliangkrik. Sampai di puncak Kaliangkrik
Menikmati puncak Kaliangkrik
Turun ke kawah
Naik ke pertigaan jalur Garung. Menuju puncak Kawah
Turun lewat jalur Garung. Sampai di Basecamp Garung
Tidur di Basecamp Garung

ITINERARY



SUNRISE DI POHON TUNGGAL

Pagi hari pukul 04.00 kami bangun untuk 
masak dan menikmati sunrise. Saat itu 
langit masih gelap dan citylight nampak 
jelas di depan kami. Terkadang kabut 
muncul menutupi pemandangan indah ini. 
Perlahan sinar matahari muncul dari balik 
awan. Sungguh sunrise yang indah. 
Matahari tepat berada di tengah 
menyemburkan sinar oranye. Dingin pagi 
berubah menjadi hangat matahari. 
Segelas kopi dan sebatang rokok 
menemani saya menatap matahari pagi. 
Dari Pohon Tunggal ini dapat terlihat 
gunung-gunung lain yang berada di 
seputaran Jawa Tengah. Gunung 
Merbabu, Merapi, dan Gunung Lawu 
tampak menyembul di balik lautan awan. 
Amazing...

i

2

Butuh waktu cukup lama hingga nasi kami 
matang. Menu untuk pagi ini adalah koloke. 
Menu yang bisa dikatakan anti mainstream. 
Widia sebagai chef andalan kami memang 
sudah terbukti kemampuan memasaknya. 
Setelah matang semua, kami mulai sarapan. 
Selesai makan, kami mulai packing dan jemur-
jemur barang yang basah terkena hujan. 
Cuaca cukup mendukung namun tidak sampai 
membuat sepatu kering.
Packing adalah kegiatan yang cukup menyita 
waktu. Pukul 10.25 kami baru selesai packing 
dan siap melanjutkan perjalanan menuju 
puncak Kaliangkrik. Tak lupa foto keluarga 
dulu sebelum meninggalkan pos Pohon 
Tunggal.



10.30 kami mulai berangkat menuju puncak 
Kaliangkrik. Trek awal dari Pohon Tunggal 
menuju puncak Kaliangkrik masih menanjak 
diselingi beberapa bonus. Vegetasi masih 
terbuka, sama seperti hari sebelumnya. 20 
menit berjalan, hujan mulai turun. Kabut 
tebal dan angin kencang menemani langkah 
kami. Kode-kode seperti "kuuk..kuuk" yang 
kami teriakkan awalnya masih terdengar, 
namun kemudian tidak terdengar lagi karena 
kencangnya angin.
Pukul 11.10 kami sampai di ujung bukit. 
Disini terdapat persimpangan jalur, ke kanan 
adalah jalur turun ke lembah dan menuju 
kawah, sedangkan ke kanan/lurus adalah 
jalur menuju puncak. Kami merencanakan 
ke puncak Kaliangkrik terlebih dahulu untuk 
k e m u d i a n  t u r u n  k e  k a w a h .  D a r i  
persimpangan jalur, trek berubah menjadi 
landai. Di sebelah kiri terhampar jurang yang 
curam, dan di sebelah kanan berdiri tebing-
tebing batu yang tinggi. Hati-hati kami 
melangkah karena jalur sangat licin. Selain 
karena hujan, tanah yang menjadi jalur 
sebagian sudah terselimuti lumut. Saya dan 
Doni yang berada di depan berhenti sejenak 
untuk menunggu teman-teman yang di 
belakang.

Jalur untuk jarak yang cukup jauh tidak terlihat 
karena tertutup batu-batuan yang berada di sisi 
kanan kami. Ada beberapa tumpukan batu yang 
harus kami lewati. Namun ada satu yang oleh 
penduduk diberi nama Watu Lawang karena 
tumpukan batu tersebut membentuk lubang yang 
menyerupai pintu. Ada satu tempat untuk camp 
disini. Cukup untuk mendirikan 1 atau 2 tenda. 
Kemudian kami bertemu dengan papan penunjuk ke 
arah puncak. Jalur belok ke kanan dan menanjak. Di 
ujung tanjakan itulah puncak Kaliangkrik berada. 
Tercatat pukul 12.10 kami sampai di puncak 
Kaliangkrik. 



PUNCAK KALIANGKRIK
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Puncak Kaliangkrik tercatat di GPS berada 
di ketinggian 3.323 mdpl. Tidak ada plang 
atau penanda bahwa ini adalah puncak. 
Dari puncak ini dapat terlihat beberapa 
gunung di sekitar gunung Sumbing seperti 
gunung Merbabu dan Merapi. Samar-
samar masih terdengar suara adzan dan 
dangdutan dari desa. Sayang ketika kami 
disana cuaca kurang bagus, kabut tebal 
terus turun. Meskipun begitu, kami 
menikmati suasana ini

Pemandangan di arah kawah juga tak kalah 
menakjubkan. Lanskap lembah dan tebing serta 
batu-batu besar berserakan dapat terlihat jelas. 
Benar-benar sebuah pemandangan yang indah. 
Setelah satu jam berada di puncak, kami segera 
melanjutkan perjalanan dengan turun ke kawah. 
Kami kembali ke persimpangan jalur, dan 
kemudian ke arah kiri. Jalur masih tetap licin, 
ditambah gerimis yang datang membuat kami 
berhati-hati melangkah.



Trek selepas persimpangan awalnya pada  
landai kemudian berlanjut dengan turunan 
curam. Jalur berupa tanah dan sesekali 
harus menuruni batu. Hati-hati jangan 
sampai terpeleset disini. Sampah di 
sepanjang jalur hampir tidak ada, masih 
alami sekali. Di samping kanan terlihat 
tebing batu menjulang tinggi. Pohon 
edelweis banyak tumbuh di sela-sela tebing 
tersebut .  15 meni t  ber ja lan dar i  
persimpangan, kami sampai di ujung 
turunan yang ternyata adalah lembah. 
Sungguh menakjubkan pemandangan 
disini. Tebing batu di kiri dan kanan kami. 
Kabut yang datang terlihat sangat jelas 
seperti mendatangi kami.

Kami semua takjub dengan suasana ini. 
Sempat terbersit perasaan kecil di hadapan 
alam. Kami berhenti sejenak untuk 
menikmati suasana yang diluar ekspektasi 
kami ini. Namun kabut semakin tebal, kami 
memutuskan berjalan lagi. Jalur di lembah 
ini sangat jelas dan terkadang berlumut. 
Kondisi jalur sekilas seperti jarang dilewati 
orang.
Baru berjalan sebentar dari lembah, kami 
disambut lanskap yang tidak kalah 
mempesona lainnya. Hamparan bebatuan 
besar berserakan di depan mata kami. 
Suasana seperti berada di situs purbakala. 
Namun sayangnya banyak vandalisme 
terjadi disini. Coretan-coretan aneh 
terpampang di batu-batu itu.
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SABANA

Kabut tidak kunjung hilang, kami kemudian 
melanjutkan langkah kami. Setelah batu-batuan tadi 
terlewati ada padang rumput yang indah sekali. 
Istimewa karena sabana ini diapit tebing batu yang 
menjulang tinggi. Respon kami semua ketika melihat 
pemandangan ini adalah takjub dan terpesona. Ini 
adalah salah satu hal unexpected dari pendakian kali 
ini. Sebelumnya kami membayangkan dalam 
pendakian ini tidak akan menemui pemandangan 
indah seperti ini. Kami memutuskan istirahat dan 
menikmati suasana di sabana ini.  Kami 
menyempatkan sholat disini. Tidur-tiduran di atas 
rumput ini nikmat sekali. Kabut juga sudah mulai 
hilang. Puncak Kaliangkrik dan puncak sejati 
(Puncak Rajawali) bisa terlihat dari sini. Konon 
katanya untuk menuju puncak Rajawali harus 
menggunakan teknik memanjat. Untuk menuju 
kawah sudah tidak jauh lagi.

Terus mengikuti jalur yang terlihat 
saja hingga sampai di ujung lembah 
ada jalur naik ke kanan. Di atas jalur 
itulah kawah Gunung Sumbing 
berada. Hujan gerimis yang turun 
memaksa kami untuk segera
melanjutkan perjalanan. Waktu 
sudah menunjukkan pukul 14.20. 
Saya sempat nyeletuk "Sudah, camp 
lagi saja disini semalam lagi."

6
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KAWAHBau belerang yang berasal dari 
kawah semakin menyengat. Di 
depan kami sudah terlihat tanah 
berwarna putih yang menandakan 
kami sudah sampai di kawah. 
Kepulan asap terlihat dari kawah. 
Tebing-tebing terlihat mengelilingi 
kawah ini. Kami berhenti sejenak dan 
foto-foto dulu disini.
Di kawah terdapat sebuah makam 
yang kemudian kami tahu itu adalah 
makam dari seorang Tionghoa 
penyebar agama Islam di daerah 
sekitar. Informasi ini saya dapatkan 
dari penduduk desa ketika turun. 
Sayang, saya lupa nama orang yang 
dimakamkan di kawah ini.
Tidak jauh dari makam terdapat 
tanah datar yang bisa digunakan 
untuk camp. Sepertinya tempat ini 
biasa digunakan untuk camp, terlihat 
dari banyaknya sampah yang 
menumpuk di sekitar area camp. 
N a m u  s a y a  t i d a k  b e g i t u  
merekomendasikan camp disini 
ka rena bau be le rang  dapat  
mengganggu kenyamanan meskipun 
tidak terlalu membahayakan.
Kami melanjutkan perjalanan karena 
sudah tidak tahan dengan bau 
belerang. Jalur yang kami ambil 
adalah jalur ke kanan dari arah 
kawah. Setelah 10 menit berjalan, 
kami merasa ada sesuatu yang aneh 
karena jalur menjadi semakin tidak 
jelas. Cek GPS dan terlihat kami 
semakin menjauhi jalur Garung. 
Kami kembali ke kawah dan orientasi 
jalur lagi. Selintas seperti ada jalur 
menuju puncak Rajawali, tetapi kami 
memutuskan untuk mengambil jalur 
yang lain. Namun kami masih ragu 
juga dan masih berada sedikit di atas 
kawah. Hari sudah semakin gelap. 
Kami memutuskan untuk berhenti 
dulu, menenangkan pikiran dan 
mengisi perut. Inaco Jelly dan 
Energen menghangatkan sore yang 
cerah ini.
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Sementara yang lain memasak, Lawe mencoba 
mencari jalur yang menuju jalur Garung. Kami 
mulai khawatir karena sepertinya kami harus 
bermalam lagi disini. Persediaan air dan logistik 
mulai menipis. Lawe kemudian datang dan 
mengatakan seperti melihat jalur di bawah. 
Akhirnya kami putuskan turun ke bawah dan 
apabila sampai hari gelap belum ketemu jalur, 
kami akan camp. Di bawah terdapat sebuah 
tempat yang oleh penduduk dinamakan Segara 
Wedi (Lautan Pasir). Untuk menuju kesana kami 
harus turun melewati bebatuan. Sampai disana 
waktu sudah menunjukkan 17.40. Terdapat 
beberapa parit-paritan yang menandakan di 
tempat ini pernah berdiri tenda. Di sekitar 
Segara Wedi banyak tanah datar yang sangat 
ideal untuk digunakan mendirikan tenda. Kami 
berhenti disini dan orientasi lagi. Saya dan Lawe 
mencoba mengikuti jalur yang terlihat di depan. 
Sementara yang lain bersiap-siap mendirikan 
tenda. Sampai hari gelap, kami tidak berhasil 
menemukan jalur Garung yang menjadi tujuan 
kami. Sempat terlihat ada jalur, namun kami 
kurang yakin. Jalur ini kemudian kami ketahui 
sebagai jalur Cepit. Dan malam ini kami camp di 
Segara Wedi. Pencarian jalur akan kami 
lanjutkan besok pagi.

Segara Wedi masih berada di 
ketinggian 3.000 mdpl. Di ketinggian ini 
udara bisa dikatakan dingin. Tapi di 
Segara Wedi tidak sedingin itu karena 
lembah ini terlindungi oleh tebing di 
sekelilingnya. Di Segara Wedi banyak 
terdapat batu yang disusun menjadi 
kata-kata di hamparan pasirnya 
sehingga terlihat dari atas. Banyak 
genangan air yang sepertinya mengalir
dari kawah. Kami mulai memasak 
dengan menu malam ini adalah rawon 
dan bakwan. Kondisi langit mendung, 
sayang sekali, karena langit pasti akan 
terlihat indah dari sini.
Pukul 22.00 kami sudah masuk kantong 
tidur masing-masing dan terlelap di 
tanah yang rata.



19

05.00 - 08.00
08.00 - 10.20
10.30 - 12.10
13.20 - 14.20
14.20 - 14.50
14.50 - 15.00
15.00 - 15.40
15.40 - 17.00
17.00 - 17.20
17.20 - pagi

Masak. Sunrise
Makan, jemur pakaian, packing
Pos Pohon Tunggal - Puncak Kaliangkrik 3.324 mdpl
Turun dari puncak - Sabana
Istirahat di sabana
Sabana - Kawah
Nyasar dan balik ke kawah
Mencari jalur di sekitar kawah
Turun ke Segara Wedi
Camp di Segara Wedi

Persimpangan Puncak - Kawah

Puncak Kaliangkrik
Sabana
Kawah

Segara Wedi

3.258 mdpl

3.324 mdpl
3.196 mdpl
3.222 mdpl

3.193 mdpl

Lurus/kiri menuju puncak Kaliangkrik. Arah
kanan menuju kawah
Tidak ada penanda puncak
Amazing
Terdapat campground disini. Cukup luas 
dan datar
Sangat direkomendasikan camp disini. 
Udara tidak begitu dingin dan angin tidak 
kencang karena terlindung tebing. Tempat 
camp banyak, datar dan luas.

SUMMARY

DAY2

NOTABLE SPOT



DAY3
30 2013MARET

05.00 - 08.00
08.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 

Masak, lanjut cari jalur.
Makan, packing
Naik ke pertigaan jalur Garung
Ke Puncak Kawah. Menikmati puncak Kawah
Turun lewat jalur Garung. Sampai di Basecamp Garung
Istirahat dan bersih-bersih di basecamp Garung
Jalan pulang ke Malang

ITINERARY
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SEGARA WEDI

Pukul 04.30 saya terbangun karena mendengar suara orang di luar. Di atas tebing sebelah 
kiri tenda kami, saya melihat cahaya dari headlamp para pendaki lain. Ternyata memang 
benar disanalah puncak Kawah berada. Namun kami masih belum tahu cara menuju kesana. 
Sementara itu matahari belum terbit, dan langit masih gelap. Gemerlap bintang berkilauan di 
pagi ini. Indah sekali kawan. Sambil menunggu terang, kami mulai menanak nasi.
Pukul 05.30 saya mencoba jalur yang ada di depan kami, namun ternyata tidak ada jalur yang 
menuju atas tebing. Lawe yang sekilas melihat jalur di sebelah kiri tenda kami kemudian 
mencoba naik ke atas, dan memang tepat dugaan kami. Disana adalah pertigaan jalur 
Garung. Di atas sudah banyak pendaki lain yang akan menuju Puncak Kawah.
Selesai makan, kami kemudian packing untuk naik ke Puncak Kawah dan melanjutkan 
perjalanan turun lewat jalur Garung. Saat kami packing, ada pendaki yang turun ke kawah. 
Kami sempat mengobrol dan bertanya mengenai jalur Garung ke pendaki ini. Inilah pendaki 
pertama yang kami temui setelah 2 hari perjalanan. Jalur yang dari hari sebelumnya kami cari 
sudah ketemu. Sebelum jalan, kami menyempatkan menikmati dulu keindahan Segara Wedi 
ini.
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PUNCAK KAWAH

Pukul 10.30 kami mulai berjalan menuju 
pertigaan jalur. Jalur yang kami lewati 
adalah menuju atas tebing sehingga 
pasti curam, namun jalur masih bisa 
dikatakan jelas terlihat. Belum jauh 
berjalan, kabut tebal dan gerimis sudah 
menghampiri kami. Segara Wedi tidak 
terlihat lagi dari jalur tempat kami 
berjalan karena tertutup kabut. Pelan tapi 
pasti kami melangkah dan akhirnya pukul 
11.00 kami sampai di pertigaan jalur. 
Kami meninggalkan carrier disini dan 
menuju puncak Kawah yang berada tidak 
jauh dari sini. Pukul 11.10 kami sampai di 
puncak Kawah. Ketinggian yang tercatat 
di GPS adalah 3.305 mdpl, tidak seperti 
yang tertulis di plang puncak Kawah 
3.371 mdpl. Kabut masih menyelimuti 
puncak sehingga pemandangan tidak 
terlalu bagus. Berbeda dengan puncak 
Kaliangkrik yang sepi, di puncak Kawah 
saat itu kondisinya sangat ramai. 

Mungkin sekitar 50 orang yang berada di 
puncak. Puncak Kawah tidak terlalu luas dan 
terbentuk dari tumpukan batu-batu. Kami 
sempat menyesalkan melihat ulah pendaki di 
puncak Kawah ini. Beberapa terlihat 
membawa kertas A4 yang berisi pesan 
kemudian berfoto dengan kertas tersebut. 
Sampah kertas tersebut kemudian dibuang 
begitu saja di puncak. Saya sendiri kurang 
begitu menikmati puncak ini karena terlalu 
ramai. Bahkan untuk berfoto bersama plang 
puncak pun harus antri. Setelah berfoto 
keluarga, kami segera kembali ke pertigaan 
jalur. Di seberang kami sebenarnya ada satu 
puncak lagi, namun kami tidak tahu 
namanya. Saat itu di puncak tersebut 
sepertinya sedang ada upacara pelantikan. 
Kemudian kami segera mempersiapkan diri 
untuk turun lewat jalur Garung. Dari 
beberapa catper yang kami baca, waktu 
normal perjalanan turun adalah 4-5 jam.



but ourselves
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Pukul 11.30 kami mulai perjalanan 
turun. Awal perjalanan masih terhitung 
lancar. Trek tergolong curam dan licin 
berupa tanah putih. Hujan di hari 
sebelumnya masih menyisakan 
bekasnya. Kami bertemu dengan 
banyak sekali pendaki. Jalur Garung 
ini sangat kontras dengan jalur 
Kaliangkrik terutama dalam hal 
padatnya pendaki. Pukul 12.50 kami 
sampai di Pos 4 Watu Kotak. 
Setelahnya, trek adalah berupa jalur 
air yang licin. Namun di beberapa spot 
sudah ada jalur alternatif di sebelah 
jalur utama. Kondisi jalur Garung ini 
memang licin dan beberapa kali kami 
harus melewati jalur berupa tebing 
batu yang berbatasan dengan jurang. 
Saya yang berjalan di depan sampai di 
Pos 3 Pestan pukul 14.00. Banyak 
tenda berdiri di pos ini, mungkin lebih 
dari sepuluh tenda. Kondisi tanah 
sebenarnya kurang ideal untuk 
mendirikan tenda karena miring. 
Sembari menunggu yang lain, saya 
mengeluarkan makanan untuk mengisi 
perut. 15 menit kemudian Widia dan 
Doni sampai di Pos 3. Lama kami 
menunggu Prem dan Lawe hingga 
akhirnya Pukul 15.00 mereka tiba. 
Menyadari kondisi perjalanan kami 
yang terlalu lambat, kami kemudian 
sepakat untuk bergantian menjadi 
sweeper. Di Pos 3 ini terdapat 
persimpangan antara jalur lama dan 
jalur baru. Kami memilih untuk 
melewati jalur baru. Pukul 15.10 kami 
mulai berjalan menuju Pos 2. Kali ini 
yang menjadi sweeper adalah saya. 
Menuju Pos 2 kondisi jalur masih 
sama, licin. Jalur yang ada merupakan 
jalur air yang tidak enak dilewati. 
Pelan-pelan dan hati-hati kami 
melangkah. Dari info yang kami dapat 
dari pendaki lain, di dekat Pos 2 
terdapat sumber air. Pukul 17.20 saya 
dan Prem sampai di lokasi In 
Memoriam yang artinya kami sudah 
dekat dengan pos 2.

PERJALANAN 
TURUN



Sumber air yang berada di dekat Pos 2 ini 
harus berjalan lagi sekitar 10 menit dari 
jalur. Pukul 17.40 saya dan Prem sampai 
di Pos 2. Lawe, Doni, dan Widia sudah 
menunggu lebih dari satu jam disini. 
Kondisi Pos 2 saat itu sangat ramai. 
Banyak sekali tenda disini bahkan hingga 
menutup jalur dan terkesan kotor. Pos 2 
lebih enak untuk mendirikan tenda 
dibandingkan Pos 3 tadi karena 
tanahnya lebih datar. Kami istirahat 
sejenak disini. Pukul 18.00 kami mulai 
berjalan menuju sungai yang berada di 
dekat Pos 1. Kali ini Doni yang menjadi 
sweeper. Kondisi jalur sudah tidak begitu 
licin namun masih curam. Hari sudah 
mulai gelap. Pukul 18.30 saya, Lawe, 
dan Widia sudah sampai di sungai. Air 
yang ada disini bersih dan segar sekali. 
Kami segera mengeluarkan peralatan 
untuk memasak. Lama kami menunggu 
Prem dan Doni hingga akhirnya pukul 
20.00 mereka tiba. Saat tiba, kondisi 
Prem sudah kepayahan. Dari info yang 
kami dapatkan, ada ojek yang bisa 
digunakan. Akhirnya kami memutuskan 
untuk membagi barang bawaan. Saya 
dan Doni membawa tas Widia, 
sementara Widia membawa carrier 
Prem. Saya dan Doni akan berjalan turun 
lebih dulu untuk mencari ojek yang akan 
menjemput Lawe, Prem, dan Widia. 
Pukul 20.30 saya dan Doni mulai 
berjalan. Perjalanan yang bisa dikatakan 
ngebut. 10 menit berjalan kami sampai di 
ladang penduduk. Jalur disini cukup 
banyak persimpangan. Namun kami 
beruntung bertemu banyak pendaki lain 
sehingga tidak tersesat. Kemudian kami 
bertemu dengan jalur makadam batu. 
Trek yang membuat kaki hancur. 
Perjalanan di jalur batu ini terasa lama 
hingga akhirnya kami melewati jembatan 
dan sampai di perkampungan penduduk. 
Kami segera mencari ojek. Kami 
bertanya kepada salah seorang 
penduduk yang sedang berjalan dan pas 
sekali ternyata tempat ojek  ada di rumah 
samping kami .  Saat  i tu  waktu 
menunjukkan pukul 21.00.
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Kami segera memesan 3 ojek untuk menjemput 
Lawe, Widia, dan Prem. Ciri-ciri mereka kami tulis 
di sebuah kertas beserta nomer telepon, 
mengingat selepas Pos 1 sudah ada sinyal.
Saya dan Doni kemudian dipersilahkan oleh 
pemilik rumah untuk menunggu di dalam. Kami 
disuguhi teh hangat dan ubi rebus yang nikmat 
sembari ngobrol bersama beberapa penduduk, 
salah satunya adalah Pak Sukamto. Belakangan 
kami baru tahu bahwa rumah tersebut adalah 
posko Stickpala. Pukul 22.00 Lawe, Prem, dan 
Widia sampai di tempat saya menunggu. Rasa 
syukur kami ucapkan karena semuanya sudah 
turun dengan selamat.
Kami istirahat dan melanjutkan ngobrol dengan 
Pak Sukamto. Obrolan yang terasa sangat 
menyenangkan karena dari obrolan tersebut kami 
mendapat banyak jawaban atas pertanyaan kami 
saat perjalanan. Seperti tentang makam di kawah, 
jalur yang kami temui di Segara Wedi, kematian 
mahasiswa UB karena tersambar petir, dan 
banyak lagi.

Pukul 22.30 kami memohon pamit dan 
melanjutkan per ja lanan menuju 
basecamp Garung dan bermalam 
disana. Ongkos ojek adalah 20.000 per 
orang, cukup murah mengingat saat itu 
hari sudah malam.
Pukul 23.00 kami sampai di basecamp 
Garung. Banyak sekal i  pendaki 
bermalam disini hingga kami agak sulit 
mencari tempat untuk tidur. Sempat 
terdengar jumlah pendaki yang lewat 
jalur Garung untuk hari itu adalah 800 
pendaki. Akhirnya kami menemukan 
tempat istirahat di teras depan rumah 
warga. Ada beberapa pendaki lain yang 
juga tidur disitu. Makanan malam ini 
adalah soto ayam yang kami beli di jalan 
besar sekitar basecamp. Selesai makan, 
kami semua istirahat untuk melanjutkan 
perjalanan menuju Malang esok paginya.
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05.00 - 08.00
08.00 - 10.20
10.30 - 11.00
11.00 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 12.50
13.00 - 15.00
15.10 - 17.40
17.40 - 18.00
18.00 - 20.00
20.20 - 22.00
22.00 - 22.30
22.40 - 23.00
23.00 - pagi

Masak. Lanjut cari jalur
Makan, jemur pakaian, packing
Segara Wedi - Pertigaan Jalur Garung
Pertigaan - Puncak Kawah
Menikmati Puncak Kawah
Puncak Kawah - Pertigaan
Pertigaan - Pos 4 Watu Kotak
Pos 4 Watu Kotak - Pos 3 Pestan
Pos 3 Pestan - Pos 2
Istirahat di Pos 2
Pos 2 - Sungai di bawah Pos 1
Pos 1 - Posko Stickpala
Istirahat di Posko Stickpala
Posko Stickpala - Basecamp Garung
Istirahat di basecamp Garung

Pertigaan Jalur Garung
Puncak Kawah
Pos 4 Watu Kotak
Pos 3 Pasar Setan

Pos 2

Pos 1
Sungai
Basecamp Garung

3.298 mdpl
3.305 mdpl
3.196 mdpl
2.653 mdpl

2.205 mdpl

1.935 mdpl
1.920 mdpl
1.422 mdpl

-
Di plang tertulis 3.371 mdpl, tetapi di GPS hanya 3.305 mdpl
Bisa untuk camp 1 tenda, tidak terlalu datar.
Ada campground, namun yang datar dan enak hanya 
sedikit. Kebanyakan tanahnya miring.
Cukup luas dan rapat. Tertutup oleh pohon-pohon bambu 
sehingga angin tidak terlalu kencang disini. Cukup datar 
dan enak untuk camp.
Tidak terlalu luas tetapi cukup datar
Airnya bersih dan melimpah
Basecamp yang luas. Pendaki bisa menginap disini. 
Terdapat warung dan tempat untuk charging handphone 
dengan biaya 1.000/jam

NOTABLE SPOT

SUMMARY

DAY3



DAY4
31 2014MARET

07.00 - 09.00 Bangun. Mandi. Sarapan
09.00 - 11.00 Naik bis ke Magelang
11.00 - 12.00 Naik bis Magelang - Jogja
12.00 - 13.00 Makan siang. Persiapan balik ke Malang
13.00 - Sampai di Malang

ITINERARY
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Hari ke empat. Kami baru bangun pukul 08.30 karena 
semalam capek sekali dihajar turun 10 jam. Kemudian 
kami sarapan di basecamp Garung. Mie rebus cukup 
mengisi perut. Di basecamp Garung terdapat kamar 
mandi yang bisa digunakan dan gratis. Kami bergantian 
mandi disana. Airnya segar sekali. Sembari makan, kami 
evaluasi lagi perjalanan kami kemarin. Apa yang kurang, 
dan apa yang menjadi kendala. Lagi-lagi packing menjadi 
kegiatan yang malas kami lakukan. Hingga akhirnya 
pukul 11.00 kami baru selesai packing dan siap berangkat 
pulang.
Kami sepakat untuk ke Jogja dulu kemudian baru naik bis 
ke Malang. Dari basecamp Garung kami berjalan menuju 
jalan besar. Tak lama menunggu, bus 3/4 jurusan 
Magelang lewat. Kami naik dengan ongkos 15.000 per 
orang sampai Magelang. View Sindoro dan Sumbing 
terlihat jelas di belakang kami. Indahnya negeri ini.
Pukul 13.00 kami sampai di terminal Magelang. Cuaca 
panas sekali siang ini. Kami segera mencari bus jurusan 
Jogja. Ongkos dari Magelang menuju Jogja adalah 
12.000 per orang. Bis yang kami naiki ngetem cukup 
lama. Karena kecapekan, kami tidur di perjalanan. Pukul 
15.00 kami akhirnya tiba di Terminal Giwangan, Jogja. 
Makan siang yang tertunda segera kami tunaikan. Bis 
yang menuju Malang ternyata berangkatnya malam, 
karena waktu masih sore kami memutuskan naik bis 
jurusan Surabaya.
Ternyata bis jurusan Surabaya ramai sekali 
penumpangnya hingga harus rebutan saat bis datang. 
Pukul 17.00 setelah 3 kali kedatangan bis, kami 
memutuskan naik bis ke Malang saja. Segera kami 
membeli tiket bus malam jurusan Malang. Tiket seharga 
100.000 per orang kami tebus. Untuk mengisi waktu, 
kami menyempatkan jalan-jalan sebentar. Pukul 20.00 
bis Handoyo sudah siap mengantar kami menuju Malang.
Alhamdulillah esok paginya kami semua sudah sampai 
dengan selamat di rumah masing-masing.
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it's not the mountain
we conquer, 
but ourselves 

Sir Edmund Hillary
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bawa turun kembali
sampah anda 

30

keep our environment
health and clean 



#thequotes

memang kita mencintai hidup, 
bukan karena kita ingin hidup, 
tapi karena kita ingin mencintai

ZARATHUSTRA

perjalanan ini bikin pengen 
ngumpat tapi ya lucu, ya seru juga.

macam-macam lah rasanya

perjalanan ini adalah 
tentang tim,bukan pribadi.

bukan tentang "aku bisa cepet"

persiapkan segala sesuatu untuk
hal-hal yang kamu inginkan.
karena hal itu memang layak

untuk dikejar.

banyak pelajaran di perjalanan ini.
belajar sabar, belajar ngalahin ego.
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#tripnotes

TRANSPORT
Malang - Magelang
Magelang - Kaliangkrik
Basecamp Garung - Magelang
Magelang - Jogja
Jogja - Malang

Rp 95.000
Rp 150.000
Rp 15.000
Rp 10.000
Rp 100.000

Bus malam Handoyo
Sewa mobil Avanza
Bus umum kecil
Bus umum
Bus malam Handoyo

PER ORANG

CAMP
DAY 1 - 28 Maret
DAY 2 - 29 Maret
DAY 3 - 30 Maret

Pos Pohon Tunggal
Segara Wedi
Basecamp Garung

CONTACT PERSON
Jalur Kaliangkrik

Jalur Garung

0896-8824-6671

0858 68 611 446

Lilik Setyawan (Kadus Butuh, Kaliangkrik)

-

NOTES
Ketinggian yang tercatat di catper ini adalah berdasarkan ketinggian 
ditampilkan GPS. Mungkin terdapat bias karena kalibrasi yang berbeda.

Itinerary disusun per hari untuk fleksibilitas.

Waktu sampai di summary per day adalah waktu terakhir peserta yang 
sampai.
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Transportasi alternatif Jogja-Malang bisa naik kereta Malioboro Express. Harga tiketnya 
100.000 per orang



5 orang 4 hari 3 malam 2 jalur 1 gunung
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