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Melawan kemiringan 70
o
 Gunung Parang 

 

Sabtu (9/4/2011), pukul 13.05 kereta jurusan Jakarta – 

Bandung tiba di stasiun Purwakarta.  Dari kereta yang 

mulai berhenti, sekilas terlihat dua postur yang lebih 

tinggi dan putih, “nah itu dia orangnya”.  Beberapa 

hari sebelumnya kami sudah saling berbalas email.  

Daniel Quinn pemilik web www.gunungbagging.com 

akan kembali menaklukkan Gunung Parang, dan saya 

akan bergabung dengannya. 
 

      Setelah kereta berhenti, kami berkenalan sebentar, selain 

Daniel, ternyata ada Adam Perry seorang guru bahasa inggris yang 

juga ingin bergabung di ekspedisi kali ini.  Kami segera menuju 

lokasi, yaitu desa Pasanggrahan, Sukatani.  Sepanjang jalan kami 

isi dengan berkenalan lebih lanjut.  Jalanan di Cilalawi yang rusak 

oleh mobil proyek dan kelokan serta batu-batu besar menghiasi 

perjalanan kami.  Saya sampaikan, “kali ini saya tidak bisa ikut 

bermalam di atas, karena anak sedang di rumah sakit.  Saya akan 

antar sampai puncak, kemudian saya akan langsung turun”.  

Mereka tidak masalah dan sangat berterima kasih dengan waktu 

yang saya sediakan. 

                                  Gagahnya gunung parang         

 

      Daniel Quinn, selain musisi dan guru, dia adalah seorang 

petualang yang sudah menaklukkan ratusan gunung dari Sumatra 

sampai papua, dan semua catatan perjalannya dia rekam di 

websitenya.  Sedangkan Adam Perry adalah seorang guru yang 

katanya baru 6 minggu di Indonesia. 

      Setelah sampai di posko Gunung Parang dan mengisi buku 

tamu, kami mulai menapaki jalan setapak di areal perladangan 

penduduk setempat.  Dari kejauhan kami lihat keangkuhan gunung  

 

     Pemandangan dari atas puncak gunung parang ke arah jatiluhur   

 

parang bagai sebuah raksasa andesit yang gagah.  Terlihat 

sekelompok monyet yang bergegas ke atas.  Ternyata mereka baru 

saja menyantap batang-batang pisang di ladang penduduk dan 

terbirit begitu mengetahui kehadiran kami. 

  Sampailah kami di dinding batu sebagai tempat permulaan 

pendakian.  Ternyata ada “jalan” yang menuju ke atas yang 

berbentuk celah sempit dengan kemiringan 40
o
.  Jalan setapak terus 

menanjak tanpa ampun.  Ternyata setelahnya kami bertemu 

persimpangan jalan.  Kami mengambil ke kanan, yaitu jalan yang 

menuju ke puncak yang terkadang benar-benar berupa batuan.  

Sepanjang perjalanan, kemiringan trek yang kami lalui tidak pernah 

bersahabat, yaitu antara 40
o
 -70

o
.   

      Yang membuat saya surprise adalah kenyataan bahwa di sisi 

lain gunung parang terdapat vegetasi yang sangat rimbun, layaknya 

vegetasi hutan di gunung-gunung tropis kebanyakan.  Bahkan 

beberapa terdapat pohon dengan diameter 100 cm.  berdasarkan 

keterangan penduduk setempat, di hutan ini masih banyak ditemui 

monyet dan babi hutan, dan memang sangat beralasan melihat 

vegetasi yang sangat mendukung untuk sumber pakan mereka. 

      Setelah puncak pertama kami taklukan, kami segera menuju ke 

puncak lainnya yang akan dijadikan besecamp nanti malam.  Jalur 

terjal dan puncak yang terdiri dari rumput terlihat  di depan mata.  

Jujur, ketakutan menyergap ketika melihat trek yang kiri dan kanan 

adalah “jurang bebas hambatan”, tapi dalam hati terdengar suara, 

“tanggung, bentar lagi tuh”.  Ya sudah. Saya berjalan di depan 

dengan sedikit sprint.   

        Akhirnya sampai juga saya di puncak ini.  Semua terbayar 

dengan pemandangan yang luar biasa, puncak yang bisa melihat 

360
o
 ke semua penjuru.   

(foto by Muryanto) 

 

(foto by Daniel Quinn) 
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                  Salah satu puncak gunung parang tujuan favorit 

 

        Dari puncak, terlihat di sebelah utara liukan citarum dari mulai 

maniis sampai membentuk danau jatiluhur.  Agak dikejauhan hadir 

pesona puncak gede-pangrango.  Ke tenggara jajaran burangrang 

tampak begitu jelas, menggoda untuk ditaklukkan lagi.  Hanya saja 

ketika melihat ke bawah di daerah plered dan tegalwaru, 

pemandangan agak menyedihkan karena sudah banyak bukit-bukit 

yang rusak karena dieksplorasi oleh manusia. 

                     Foto tim sebelum sprint menuruni tebing 

        

      Setelah sejenak mengabadikan keindahan alam, waktu sudah 

menunjukkan pukul 17.00, saya berpamitan untuk turun.  Dengan 

pertimbangan tidak membawa perlengkapan jelajah malam 

(senter/headlamp), saya harus berusaha mencapai pos di bawah 

dalam waktu paling lama 60 menit.   

        Bergegaslah saya menuruni tebing yang tadi sudah kelihatan 

akrab.  Ternyata lebih susah.  Seringkali kaki, meskipun punya 

“mata”, tetap saja terantuk batu atau cabang dan akar tanaman, 

tertatih dan bergegas, mengingatkan dengan pergerakan host 

survival di Trans 7.  Ketika terantuk untuk kesekian kalinya, saya 

tersadar, jika terburu-buru, kemungkinan untuk cedera lebih tinggi.  

Dan akan membuat keadaaan malah semakin memburuk.   

       Keadaan sudah mulai gelap.  Saya lihat arloji, hampir magrib.  

Di kejauhan saya sudah dengar suara anjing yang tadi kami temui di 

area perladangan.  “sudah dekat”, akirnya saya putuskan untuk 

berjalan sembari menikmati temaramnya hutan.  Sepanjang 

perjalanan turun, saya lebih mengandalkan pantat (posisi tubuh 

dalam kondisi rendah).  Selain letih, posisi ini ternyata berguna 

untuk mengurangi resiko terjungkal. 

        Akhirnya, saya sampai di pos pertama.  Saya lihat arloji, 

ternyata pukul 17.50.  berarti 50 menit waktu yang saya butuhkan 

untuk menuruni gunung parang dengan sprint.  Dan yang paling 

penting, saya tidak akan pernah lagi mengulangi untuk yang kedua 

kalinya.  Demi Allah, capek dan butuh konsentrasi tinggi. 

    Tanggal 11 April, saya dapat kabar dari Daniel, bahwa ternyata 

malamnya terjadi 

badai yang luar 

biasa 

menyeramkan.  

Hujan sangat 

deras, angin 

kencang dan nyaris 

merobohkan tenda 

doom mereka.  

Dan lebih dramatis 

karena petir 

menggelegar 

seolah hanya 

berjarak beberapa 

meter di atas 

mereka.  Di ujung 

emailnya Daniel 

menyatakan bahwa  

Daniel (berdiri) dan Adam (duduk) setelah mencapai puncak      kondisi buruk  

 

malam harinya terbayar oleh langit jernih di pagi hari.  Ke mana pun 

arah mata memandang, yang terlihat adalah jernihnya 

pemandangan  Puncak Gede Pangrango yang sangat indah, 

Burangrang yang berdiri gagah.  Seolah membayar kehebohan 

yang terjadi malam harinya. 

     Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama tinggal di 

Purwakarta, saya bercengkrama dengan keindahan dari atas 

gunung Parang.  Pasti, saya akan ke sana lagi suatu saat nanti.   

(MURYANTO-APRIL 2011) 

(foto by Daniel Quinn) 

 

(foto by Muryanto) 

 

(foto by Muryanto) 

 

Gunung parang terletak di Kecamatan Sukatani-Purwakarta.  

Mempunyai ketinggian 870mdpl.  Terdiri dari batuan andesit.  Trek 

sudah tersedia dan merupakan jalur penduduk lokal untuk mencari 

kayu bakar.  Recommended for weekend 


