








Bagi sebagian orang, mendaki gunung adalah kegiatan 
yang tidak berguna. Selain kedinginan dan kelelahan, 
risiko yang bakal dihadapi juga cukup besar. Banyak 
cerita para pendaki gunung yang tewas karena 
berbagai hal. Di antaranya jatuh ke jurang dan mati 
kedinginan.  
Namun, bagi para petualang mendaki gunung menjadi 
aktivitas yang sangat menyenangkan. Di sini, mereka 
bisa berjalan menusuri rimba, melewati jurang yang 
terjal, dan mendaki bukit. Dengan aktivitas ini 
pemandangan alam yang tergelar di jagad raya bisa 
dinikmati dengan puas. 
Sebelum melakukan pendakian sejumlah persiapan 
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Perbekalan, 
perlengkapan, dan yang penting badan yang sehat. 
Dan, untuk mendapatkan perlengkapan pendakian saat 
ini banyak toko yang khusus menjual itu. Tinggal pilih 
sesuai dompet, mau merek lokal atau asing. 
Ada tas punggung besar (carril), kantong tidur 
(sleeping bag), topi gunung, dan sandal gunung.  
 



Pada garis besar gunung terbagi menjadi 2, 
yaitu gunung berapi/aktif dan tidak aktif. 
Berdasar bentuknya dibagi menjadi : 

 Gunung berapi perisai (Gunung berapi lava) 
== seperti perisai 

 Gunung berapi strato 
 Gunung berapi maar == Gunung berapi yang 

meletus sekali dan segala aktivitas 
vulkanisme terhenti, yang tinggal hanya 
kawahnya saja. 

 



 Macam dan tingkat pendakian gunung macam 
pendakian, yaitu pendakian gunung bersalju (es) dan 
gunung batu. Keduanya mambutuhkan persiapan dan 
perlengkapan yang matang. 

1. Berdasar penggunaan alat teknis yang dipakai ( class) 
class 1 ; lintas alam tanpa bantuan tangan 
class 2 ; dibutuhkan bantuan tangan 
class 3 ; pendakian yang mudah memerlukan kaki dan tangan dalam 

mendaki, tali mungkin dibutuhkan oleh pemula 
class 4 ; pendakian memerlukan tali pengaman 
class 5 ; dibutuhkan tali dan pengaman peralatan lain seperti :piton, 

runner, chocks dll 
class 6 ; mandaki dengan tali dengan peralatan bantuan sepenuhnya 

berpijak diatas paku tebing, memenjat rantai sling atau 
mengunakan stirupss 

 



Pendakian claass 4 masuk dalam katagori scrembling 
[Mendaki dengan cara mempergunakan badan sebagai 
keseimbangan serta tangan untuk berpegangan dengan 
medan yang miring sampai 45 derajat] dan class 5 – 6 
sudah dapat dikatagorikan sebagai climbing [panjat]. 
Dimana class 5 merupakan free-climbing [Pemanjatan 
dengan tanpa menggunakan alat tehnis untuk menambah 
ketinggian, alat hanya sebagai pengaman saja ] dan class 6 
adalah artificial climbing [Pemanjatan dengan 
menggunakan alat tehnis sebagai pembantu menambah 
ketinggian, misalnya dipijak atau disentak dan dipegang ]. 
Apa bila dilakukan di gunung batu / cadas disebut rock 
climbing dan bila dilakukan di gunung es disebut dengan 
snow and ice climbing . 
 



2. Berdasar lama waktu akibat sukarnya pendakian 
dalam medan pendakian (grade) 

 grade I, bagian yang sukar dapat ditempuh dalam 
beberapa jam 

 grade II, bagian yang sukar ditempuh dalam setengah 
hari 

 grade III, bagian yang sukar ditempuh dalam sehari 
penuh 

 grade IV, bagian yang sukar ditempuh dalam sehari 
penuh dan memerlukan bantuan lereng-lereng sempit 
untuk bisa naik 

 grade V, bagian yang sukar ditempuh dalam waktu 1,5-
2,5 hari 

 grade VI, bagian yang sukar ditempuh dalam waktu 2 
hari atau lebih dan dengan banyak sekali kesulitan 

 



3. Berdasarkan tingkat kemanan pemanjat dari 
kemampuan alat yang digunakan 

 A1 ;aman sekali, peralatan yang dipasang dan digunakan 
dapat diandalkan untuk menjaga keselamatan pendaki 

 A2 ;aman, jikapun terjadi maslah, alat masih dapat 
diandalkan untuk mencegah akibat yang lebih fatal [misalnya 
jatuh tidak sampai kedasar] 

 A3 ;penggunan alat pengaman cukup aman tetapi tidak dapat 
diandalkan untuk menjaga resiko jatuh, kecuali dengan 
pemasngan yang sangat teliti dan fall-faktor yang tidak 
terlal;u berbeban tinggi. Bila fall faktor tinggi, maka alat-alat 
akan copot dan pendaki bisa menerima akibat fatal 

 A4 ;pengaman yang digunakan tidak dapat diharapkan untuk 
dapat menahan beban jatuh, cenderung hanya sebagai 
pengaman psykologis untuk menguatkan mental pendaki 

 



Bagi para petualang, mendaki gunung adalah 
kegiatan yang sangat menyenangkan. Bagaimana 
tidak, dengan melakukan kegiatan ini, maka 
seseorang bisa menyaksikan keindahan alam yang 
luar biasa di puncak gunung. Belum lagi dengan 
pemandangan yang bisa ditemui di sepanjang jalur 
pendakian.  
Namun mendaki gunung tetap memerlukan 
persiapan khusus, baik teknis maupun fisik. Sebab 
jika tidak, maka bisa jadi mendaki gunung akan 
menjadi kegiatan yang sangat tidak 
menyenangkan.Bahkan lebih dari itu, tanpa 
persiapan khusus, seorang pendaki bisa mengalami 
celaka. 
 



1. Membawa alat navigasi berupa peta lokasi 
pendakian, peta, altimeter (Alat pengukur 
ketinggian suatu tempat dari permukaan laut), 
atau kompas. Untuk itu, seorang pendaki harus 
paham bagaimana membaca peta dan melakukan 
orientasi. Jangan sekali-sekali mendaki bila dalam 
rombongan tidak ada yang berpengalaman 
mendaki dan berpengetahuan mendalam tentang 
navigasi. 

2. Pastikan kondisi tubuh sehat dan kuat. 
Berolahragalah seperti lari atau berenang secara 
rutin sebelum mendaki. 

3. Bawalah peralatan pendakian yang sesuai. Misalnya 
jaket anti air atau ponco, pisahkan pakaian untuk 
berkemah yang selalu harus kering dengan baju 
perjalanan, sepatu karet atau boot (jangan 
bersendal), senter dan baterai secukupnya, tenda, 
kantung tidur, matras. 
 



4.Hitunglah lama perjalanan untuk menyesuaikan 
kebutuhan logistik. Berapa banyak harus 
membawa beras, bahan bakar, lauk pauk, dan 
piring serta gelas. Bawalah wadah air yang harus 
selalu terisi sepanjang perjalanan. 

5.Bawalah peralatan medis, seperti obat merah, 
perban, dan obat-obat khusus bagi penderita 
penyakit tertentu. 

6.Jangan malu untuk belajar dan berdiskusi dengan 
kelompok pencinta alam yang kini telah tersebar 
di sekolah menengah atau universitas-
universitas. 

7.Ukurlah kemampuan diri. Bila tidak sanggup 
meneruskan perjalanan, jangan ragu untuk 
kembali pulang. 



Mental amat berpengaruh, karena jika 
mentalnya sedang fit, maka fisik pun akan fit, 
tetapi bisa saja terjadi sebaliknya. Untuk 
mengetahui keadaan mental seseorang dalam 
kondisi fit atau tidak memang tidak mudah. 
Tentunya yang lebih memahami keadaan 
mental ini adalah diri kita sendiri. Kesiapan 
mental secara pribadi akan sangat 
berpengaruh pada kondisi tim. Jika kesiapan 
mental tidak dalam kondisi fit alangkah 
baiknya jika tidak memaksakan diri. 

 



Beberapa latihan fisik yang perlu kita lakukan, 
misalnya : Stretching /perenggangan 
(sebelum dan sesudah melakukan aktifitas 
olahraga, lakukanlah perenggangan, agar 
tubuh kita dapat terlatih kelenturannya). 
Jogging (lari pelan-pelan) Lama waktu dan 
jarak sesuai dengan kemampuan kita, tetapi 
waktu, jarak dan kecepatan selalu kita 
tambah dari waktu sebelumnya. Latihan 
lainnya bisa saja sit-up, push-up dan pull-up 
Lakukan sesuai kemampuan kita dan 
tambahlah porsinya melebihi porsi 
sebelumnya. 

 



Mempersiapkan seluruh prosedur yang 
dibutuhkan untuk perijinan memasuki 
kawasan yang akan dituju. 

Kesiapan Ketrampilan dan Pengetahuan 
Pengetahuan untuk dapat hidup di alam 

bebas. Kemampuan minimal yang perlu 
bagi pendaki adalah pengetahuan tentang 
navigasi darat, survival serta EMC 
(emergency medical care) praktis. 

 



 Pakaian yaitu : baju lapangan, kaus dari bahan yang bisa 
menyerap keringat, jelana (buka jins), pakaian dalam 
secukupnya, jas hujan, kaus kaki, kaus tangan, penutup 
kepala (topi rimba dan balaclava), ikat pinggang, sepatu 
untuk mendaki (trekking). 

 Peralatan untuk beristirahat : shelter (tenda buatan atau 
alami), sleeping bag, matras atau alas. 

 Peralatan untuk masak : kompor, panci, gelas / piring (dari 
plastik atau bahan lain yang tidak mudah pecah), pematik 
api, dan bahan bakar (disesuaikan dengan kompor atau 
pemanas yan tersedia) 

 Peralatan Pribadi : sabun, sikat gigi, handuk, obat pribadi, 
jarum, benang dan peralatan lain sesuai kebiasaan. 

 Ransel atau tas punggung yang sesuai dengan barang 
bawaan dan pisau rimba dan ponco. 

 



1. Peralatan Navigasi : GPS, peta, kompas, jam 
tangan 

 



2. Peralatan Fotografi : kamera SLR atau 
pocket, handycam. 

 



3. Peralatan Komunikasi : telepon selular, 
handy talky. 



Carriel atau tas besar untuk menampung 
seluruh perbekalan dan peralatan yang 
dibutuhkan 

 



Matras. Fungsinya adalah untuk alas duduk 
saat beristirahat sejenak.Matras juga bisa 
digunakan untuk pelapis di dalam carriel agar 
terlihat lebih rapi. 

 



 Jas hujan. Alat ini sangat diperlukan terutama 
untuk mengantisipasi jika turun hujan saat 
pendakian. Sebab seringkali cuaca di gunung 
kurang bersahabat dan turun hujan yang 
cukup lebat. 

 
 



 Tenda.Alat ini digunakan ketika para pendaki 
hendak beristirahat dalam waktu yang cukup 
lama. Tenda juga bisa melindungi para 
pendaki saat terjadi hujan atau angin 
kencang. 

 



 Kantung tidur atau Sleeping bag.Alat ini 
berfungsi untuk menyelimuti saat tidur di 
gunung.Selain itu juga bisa digunakan 
sebagai alas tidur. 
 





Alat penerangan, seperti senter, lilin, batere 
cadangan, lampu badai. Dengan adanya alat 
penerangan yang memadai, maka kegiatan 
mendaki di malam hari bisa berjalan dengan 
lancar. 

 



 Topi, sarung tangan, kaos kaki tebal, sepatu 
khusus. Sepatu khusus ini diperlukan karena 
medan di pegunungan beda dengan medan di 
daerah yang datar sehingga memerlukan 
sepatu yang khusus.  

 



 Pakaian hangat seperti jaket, kaus lengan 
panjang dan celana panjang kasual dengan 
bahan yang kuat dan nyaman pakai. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alat-alat P3K, suplemen makanan, makanan 
instan/kalengan, dan minuman mineral. 
Ketersediaan makanan yang cukup akan 
mampu memberikan energi yang cukup pula 
saat mendaki. 

 



 Golok tebas, pisau lipat, dan teropong. Yang 
tidak kalah pentingnya adalah alat perekam 
(kamera atau handycam) untuk 
mendokumentasikan kegiatan selama 
pendakian  

 





 Bekal makanan dan minuman 
Pemilihan makanan dan minuman dengan 
kandungan gizi yang harus disesuaikan 
dengan aktifitas pendakian sangatlah penting, 
hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi fisik 
para pendaki. Berikut adalah beberapa contoh 
makanan dan inuman yang dapat dibawa saat 
pendakian. 
- Minuman berenergi 











Gunung adalah salah satu lingkungan yang tidak lazim 
dihuni oleh manusia. Namun gunung sering menjadi 
tempat pilihan pertama bagi sebagian orang untuk 
kegiatan mereka. Kondisi alam di gunung sangatlah sulit 
ditebak. Kadang cuaca cerah tapi dengan hitungan menit 
sudah menjadi hujan disertai angin kencang. Selain itu 
cuaca di gunung sangat dingin. Tak heran jika banyak 
terjadi kecelakaan di gunung. Melakukan persiapan 
dengan baik sebelum melakukan kegiatan di gunung 
adalah tindakan survival yang utama dan paling mudah 
dilakukan, tapi manfaatnya adalah sangat besar bagi 
nyawa manusia. Mengenal medan Secara umum kondisi 
medan di gunung adalah berbahaya, terutama bagi 
orang yang tidak pernah mengenalnya, namun bagi 
sebagian orang gunung adalah tempat yang sangat 
dicintai karena alamnya yang sangat indah. Selain itu 
ada sensasi sendiri bagi orang yang bisa mendaki dan 
mencapai puncak gunung. 

 



 Suhu udara dingin, beberapa gunung di 
Indonesia bahkan bisa mencapai 0 derajat 
celcius. 

 Kontur tanah tidak rata, banyak jurang dan 
lembah. 

 Sebagian gunung di Indonesia lerengnya terdapat 
hutan yang lebat, sehingga banyak sumber 
makanan dan air, namun di bagian puncak 
gunung, hampir tidak ada sumber makanan. 

 Untuk gunung yang mempunyai hutan di 
lerengnya, biasanya terdapat binatang seperti 
harimau, babi hutan, ular berbisa dan anjing liar. 

 



Di manapu kita berada sebaiknya kita tetap menjaga 
kebiasaan lingkungan setenpat. Maka ketika melakukan 
kegiatan di gunung, kebiasaan atau aturan penduduk asli 
haus kita hormati dan jangan sekali-kali menentangnya. 
Selain menghormati kebiasaan setempat, berikut adalah 
hal-hal yang sebaiknya kita lakukan : 
 Kendalikan diri, dan ketahuilah kemampuan diri sendiri 
 Jangan meninggalkan sampah. 
 Jangan meninggalkan api. 
 Jika menemukan sumber makanan dan air gunakan 

seperlunya saja. 
 Jagalah keseimbangakn ekosistem yang ada, jangan 

merusak dan memberi tanda-tanda permanen di 
gunung. 

 Gunakanlah jalur yang normal dan aman 
 Selalu mengingat jalur mana yang telah dilewati, jika 

tersesat maka bisa kembali ke jalan semula. 
 



Kegiatan di gunung memang rawan terhadap kecelakaan. 
Penyebabnya adalah kondisi medan di gunung yang ekstrim. 
Kecelakaan di gunung biasanya disebabkan oleh : 
 Kedinginan 

Hampir sebagian besar korban kecelakaan gunung 
disebabkan oleh kedinginan. Maka untuk menanmbah 
angka korban tersebut ada baiknya bertindak cermat 
ketika kedinginan melanda. Akibat dari kedinginan Akibat 
dari kedinginan adalah penyakit hipotermia, kondisi tubuh 
tidak normal karena kedinginan (suhu normal manusia 36-
37 derajat celcius). Hipotermia disebabkan karena panas di 
permukaan tubuh sudah hilang sehingga organ-organ 
tubuh pun akan mengalami kedinginan. Jika pembuluh 
darah sampai mengerut karenan kedinginan maka 
akibatnya sangat fatal, karena bagian tubuh yang sirkulasi 
darahnya terhenti akan rusak dan penanganannya adalah 
amputasi. Selain gangguan di organ-organ tubuh, orang 
yang mengalami hipotermia akan kehilangan koordinasi 
tubuh dan pola pikir rasional, maka tak heran jika orang 
yang menderita hipotermia bicaranya akan kacau di luar 
sadar, bahkan bisa pingsan. Mencegah dan menangani 
kedinginan 

 



 Jaga agar pakaian dan tempat istirahat tetap 
kering 

 Jaga peralatan dan pakaian yang dikenakan 
dalam keadaan bersih 

Makan dan minuman yang panas dan 
mengandung banyak kalori 

Kurangi aktifitas yang tidak perlu. 
Berlindung di tempat yang aman. 
 



Untuk mencegah kedinginan ketika di gunung 
yang paling mudah adalah gunakan pakaian 
penahan dingin seperti jaket. Tetaplah gunakan 
pakaian yang dapat menyerap keringat dengan 
baik seperti kaus dari bahan katun sebagai 
lapisan pertama yang menyentuh kulit. 
Pakailah juga kaus tangan dan kaus kaki yang 
baik dan cukup tebal untuk menahan dingin. 
Selain pakaian, untuk mengatasi dinginnya 
udara dingin, adalah memanfaatkan api. 
Dengan membuat perapian maka panas tubuh 
dapat terjaga dengan baik. Untuk membuat api 
usahakanlah agar tetap terlokalisasi.  

 



Caranya gunakan batu sebagai batas perapian 
dan sebelum meninggalkan tempat pastikan 
bahwa api sudah benar-benar padam, kalau 
perlu siramlah dengan air. Jangan sampai 
perapian yang dibuat menjadi penyebab 
musnahnya ekosistem. Cara lain adalah dengan 
mengkonsumsi makanan dan minuman hangat. 
Jika kedinginan maka tubuh akan bereaksi 
melakukan pembakaran kalori menjadi panas. 
Tapi jika kalori tidak tersedia maka akibatnya 
akan fatal. Maka makanan dan minuman hangat 
adalah usaha pencegahan kedinginan dari 
dalam tubuh yang baik. Perlu diingat juga agar 
kedinginan tidak menyerang adalah jangan 
berada di lokasi hempasan angin. 



 Kelaparan 
Ini adalah ancaman bahaya yang paling gampang 
diprediksi dan ditanggulangi. Sebagai manusia yang 
setiap kali makan, maka seharusnya bisa mengukur 
berapa makanan yang diperlukan dalam jangka waktu 
tertentu. Rumus yang sering digunakan untuk 
membawa jumlah makanan yang diperlukan adalah 
2n+1 (n adalah jumlah hari selama melakukan 
kegiatan), jika kegiatan dilakukan selama 2 hari, maka 
perbekalan yang dibawa adalah 5 x jumlah makanan 
dalam kondisi normal. Jika sampai terjadi kelaparan 
maka penyebabnya adalah: salah perhitungan, hilang, 
atau tersesat sehingga waktu kegiatan menjadi lebih 
lama. Kelaparan akan menjadi masalah serius, dalam 
jangka waktu tertentu, tergantung kondisi masing-
masing orang, kelaparan dapat menyebabkan 
kematian. Satu-satunya jalan untuk mengatasi bahaya 
kelaparan di gunung adalah mencari bahan makanan 
dan makan. 
 



Saat sumber makanan yang dibawa semakin berkurang, kita 
dapat memanfaatkan sumber makanan dari alam berupa flora 
(tumbuhan) dan fauna (hewan). Bagian tumbuhan yang dapat 
dimakan adalah buah, batang, daun, dan akar (umbi). Hal yang 
harus diperhatikan dalam mengkonsumsi tumbuhan: 
 Hindari tumbuhan berwarna mencolok 
 Hindari tumbuhan bergetah putih, kecuali yang sudah dikenal 

aman dimakan 
 Mencoba mencicipi sedikit atau mengoleskan ke kulit.. 

biasanya tumbuhan yang berbahaya akan menimbulkan efek 
gatal, merah dan panas pada tubuh 

 Variasikan makanan yang dimakan untuk menghindari 
akumulasi zat yang mungkin buruk bagi kesehatan 

 Jangan memakan tumbuhan yang meragukan untuk dimakan 
 Hampir semua unggas dan ikan dapat dijadikan sumber 

makanan, begitu juga dengan beberapa serangga, reptil, dan 
mamalia. Kendala utama untuk mendapatkan hewan-hewan 
liar tersebut adalah cara menangkapnya. Oleh karena itu 
perlu membuat perangkap (trap) untuk mempermudah 
menangkap hewan liar tersebut 

 



 Kehausan 
 Air adalah bagian yang sangat penting dalam tubuh 

manusia. Kekurangan cairan dalam tubuh akibatnya 
sangat fatal (kematian) dibandingakan kekurangan 
makanan. Dampak dari kehausan atau dehidrasi 
adalah : · Pingsan · Kehilangan orientasi dan pola 
pikir rasional 

 Gerakan-gerakan tubuh tidak terkoordinasi (gemetar) 
 Mati Jika dalam keadaan dihidrasi, maka langkah 

darurat yang harus dilakukan adalah : 
 Mencari tempat berteduh (jika cuaca panas) 
 Istirahat dan kurangi aktifitas yang tidak perlu. 
 Cari sumber air yang bisa dimanfaatkan dengan aman 
 Syarat-syarat fisik air bersih yang layak untuk 

diminum adalah tidak berwarna, tidak berasa dan 
tidak berbau. Sumber air antara lain mata air, sungai, 
air hujan, embun, tumbuhan (rotan pisang, lumut, 
akar gantung, kantung semar), hasil kondensasi 
tumbuhan, dan air galian tanah 
 

 



 Kehilangan arah / tersesat 
Kegiatan di alam terbuka mempunyai resiko utama tersesat. Ketika orang 
tersesat maka kondisi mental mereka akan menurun, panik, lebih-lebih jika 
sendirian. Berikut tip untuk menangani keadaan tersebut : 
 Pastikan bahwa dalam perjalanan, arah yang dituju benar, paling tidak 

ada orang lain yang tahu arahnya. 
 Selalu gunakan alat-alat navigasi seperti peta, kompas, GPS, dan alat 

komunikasi. 
 Jika sudah tersesat, kembali lagi ke jalan sebelumnya, jika tidak ketemu 

maka langkah yang terbaik adalah berhenti dan beristirahat dulu, 
berpikir, kenali medan dengan bantuan alat navigasi dan merencanakan 
tindakan selanjutnya – Rumus STOP (Site, Thingking, Observation, 
Planing) 

 Gunakanlah alat komunikasi untuk mengubungi orang lain. 
Jika tersesat dan perjalanan tidak mungkin dilakukan maka langkah yang 
ditempuh adalah : 
 Buat tempat perlindungan untuk istirahat. 
 Jaga agar kondisi tubuh tetap dapat beraktifitas dengan baik. 
 Periksa peralatan dan bahan makanan, jika tidak cukup, maka sebaiknya 

mencari. 
 Komunikasi dengan orang lain, jika tidak mungkin maka buat tanda 

untuk menarik perhatian orang. 
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