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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOMUNITAS WANITA & GUNUNG 

A. Sejarah  

Saat ini, dunia pendakian tidak hanya diminati kaum laki-laki saja. 

Tapi juga kaum perempuan. Konsekuensinya, semua wanita yang mendaki 

harus memiliki persiapan sebaik mungkin. Baik secara fisik, mental dan 

perlengkapan. Itu karena alam tidak pernah mau kompromi. Alam tidak 

perduli apakah sang pendaki seorang laki-laki atau perempuan.  

Melihat masih banyaknya para pendaki wanita yang 

mengesampingkan persiapan, maka muncullah sebuah komunitas yang 

bergerak mengkampanyekan keselamatan dalam setiap pendakian. 

Komunitas itu adalah komunitas Wanita & Gunung. Komunitas Wanita & 

Gunung baru terbentuk pada juli 2015, di bentuk oleh beberapa pemuda di 

Jakarta. Di antaranya Dody Permana, di bantu Rika Masda, Desi Melinda, 

Enno, dan Syuta. Wanita &Gunung merupakan komunitas pendaki wanita 

bersekala Nasional yang berpusat di Jakarta. 

Nama Wanita & Gunung ini pertama kali dicetuskan oleh salah 

satu pendiri komunitas ini sendiri yaitu Dody Permana atau yang biasa 

dipanggil bang Docae. Bang Docae mengatakan bahwa nama Wanita & 

Gunung ini awalnya dia membutuhkan buzzer untuk berjualan peralatan 

outdoor secara online. Lalu dibuatlah akun instagram Wanita & Gunung. 

Nama Wanita & Gunung ini diambil dari Gunung karena Bang Docae 

berjualan alat outdoor yang berkaitan dengan gunung. Sedangkan Wanita 
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selain dia menyukai wanita, ternyata wanita punya antusias dan royalitas 

yang tinggi dalam kegiatan petualangan. Itulah alasan mengapa dia 

memilih wanita untuk komunitas yang didirikan ini.  

setelah akun buzzer itu dibuatnya, sekitar sebulan kemudian, 

ternyata respons dan tanggapan dari teman-temannya justru berbeda 

dengan ekspektasi awalnya, yang untuk berjualan. Banyak teman yang 

menyarankan agar Wanita & Gunung menjadi komunitas, dan akhirnya 

lahirlah komunitas Wanita & Gunung sekitar pertengahan tahun 2015. 

Bukannya berjualan, komunitas Wanita & Gunung sekarang lebih 

berkonsentrasi ke diskusi dan petualangan 

Untuk saat ini, komunitas Wanita & Gunung memiliki anggota 

sebanyak 64 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Rekrutmen 

keanggotaan Wanita & Gunung digelar setiap tahun. Di mana, setiap 

pendaki wanita harus melewati beberapa tahap seleksi terlebih dahulu 

sebelum bisa menjadi bagian dari Wanita & Gunung. Biasanya Wanita & 

Gunung menggelar sebuah perjalanan untuk seleksi anggota baru. Kadang 

juga mengambil beberapa pendaki yang aktif mengikuti kopdar dan 

meetup. Yang kemudian akan disuguhi beberapa tes juga. 
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B. Logo dan konsep dasar Komunitas Wanita & Gunung 

   

Gambar 2.1 

Logo Komunitas Wanita & Gunung (WG) diambil dari inisial 

“Wanita” itu sendiri (W). Bentuknya yang mirip huruf W dengan ujung-

ujung ada tekukan, adalah huruf kanji Jepang, yang berbunyi “yama” 

yang artinya adalah “Gunung” (G). Sedangkan slogan dari WG sendiri 

yakni “Salam Tiga Jari” yang mengartikan Adventure, Traveling and 

Sharing. Yang juga sebagai dukungan untuk selalu melakukan 

pendakian/perjalanan yang aman dan nyaman. 

 

Gambar 2.2 
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Sedangkan konsep dasar dari Wanita &Gunung sendiri adalah,  

1. Adventure, “Kalau Adventure adalah jiwa kamu” 

Adventure disini Merupakan jati diri yang selalu berani 

untuk memiliki keinginan, imajinasi serta mimpi. Menjadikan itu 

semua landasan untuk menentukan “petualangan” untuk diri.  

2. Traveling “dan Traveling adalah cara kamu“ 

 Traveling merupakan cara, atau bisa di jadikan sebuah 

praktek nyata dari keinginan itu sendiri. Tahap ini di jadikan 

penerapan/pelaksanaan dari konsep (rencana-rencana) yang sudah 

tersusun.  

3. Sharing “maka Sharing adalah harta kamu”  

Sharing disini merupakan berbagi ilmu dan pengalaman 

menjadi nilai yang sangat berharga, di mana kita bisa memberi 

sekaligus mendapatkan makna dari setiap perjalanan. Dengan 

berbagi pula kita akan semakin kaya dengan pengetahuan dan 

pengalaman baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. 

 

C. Tujuan, Visi dan Misi Komunitas Wanita & Gunung 

1. Tujuan Komunitas Wanita & Gunung 

Wanita & Gunung bukanlah komunitas yang menawarkan kegiatan 

di alam bebas. Wanita & Gunung merupakan komunitas yang 

menerapkan sistem pembelajaran yang paling dasar sebagai 

Fundamental dengan media alam bebas. Komunitas ini ingin 
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menyatukan kesamaan visi antara pendaki (wanita pada khususnya) 

mengenai kegiatan di alam bebas itu sendiri. Saat ini diawali dengan 

bertegur sapa, berbagi foto atau berbagi informasi mengenai kegiatan 

alam bebas, dan nantinya setiap orang punya kesamaan pandangan 

mengenai arti kegiatan alam bebas itu sendiri. 

2. Visi dan Misi Komunitas Wanita & Gunung 

a. Mendukung wanita untuk beraktivitas di alam bebas 

b. Meningkatkan “Self Awarness” pada diri masing-masing. 

Alasan komunitas ini membuat Tercetusnya visi tersebut 

dikarenakan Wanita & Gunung merupakan, Jati diri yang ada pada tiap 

pendaki (wanita pada khususunya) yang peduli akan 

perjalanan/pendakian yang aman & nyaman. Pendaki (wanita pada 

khususnya) yang selalu ingin membagi pengalamannya untuk 

perkembangan diri sendiri, serta orang lain dari pendakian/perjalanan 

yang telah dilakukan. Wanita & Gunung akan membangun karakter 

tiap pendaki (wanita pada khususnya) yang tangguh untuk selalu 

mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik melalui sebuah 

pendakian/perjalanan. 

D. Program Kerja Komunitas Wanita & Gunung 

Komunitas Wanita & Gunung memiliki beberapa event rutin yaitu 

Kopi Darat (kopdar), Meetup, Jambore dan Basic Training. Semua 
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kegiatan yang dibuat oleh Wanita dan Gunung (WG) berbasic pada 

sharing antar anggota.  

1. Meetup 

Untuk kegiatan Meetup di ikuti oleh para perwakilan daerah, 

untuk saaat ini komunitas Wanita & Gunung tersebar di beberapa 

wilayah di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, 

Medan dan Makassar.  

Meetup Pertama, diadakan di Depok pada tanggal 6 Januari 2016 

dengan Mengangkat tema "Basic Preparation" yang merupakan 

pengetahuan dasar dari tiap Pendakian, Perjalanan yang akan di 

lakukan. 

 

Gambar 2.3 

Meetup kedua, diadakan di kota Bandung yang diadakan pada 

tanggal 13 Februari 2016 dengan membahas tentang faktor-faktor 

yang menjadi keberhasilan suatu perjalanan  
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Gambar 2.4 

Meetup yang ketiga di adakan di kota Malang tepatnya di Coban 

Rondo, Batu pada tanggal 28 Maret 2016. Pada kegiatan Meetup ini 

kembali mengangkat tema "Basic Preparation" dalam berkegiatan di 

alam bebas, karena sesuai dengan visi WG sendiri, yaitu 

meningkatkan “Self Awarness” pada tiap pendakian/perjalanan yang 

dilakukan.Dan yang menjadi daya tarik dalam meetup ketiga ini, 

dengan hadirnya Bapak Purnawirawan Asmujiono, sebagai orang 

pertama Indonesia yang sampai di Puncak Everest. Suatu kebanggan 

tentunya WG dapat bertemu langsung dan sharing dari pengalaman 

beliau. 

 

Gambar 1.5 
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 Meetup yang keempat diadakan di Jakarta pada tanggal 26 mei 

2016. Pada meetup ini diambil tema “the importance of being 

idle”.Kali ini Abex hadir sebagai narasumber, 

 

Gambar 2.6 

1. Kopdar (Kopi Darat)  

Kegiatan Kopdar ini bertujuan untuk memberikan informasi yang 

telah di dapatkan pada kegiatan Meetup. Pada tahun 2016 ini, kegiatan 

kopdar diisi dengan kegiatn Buka Bersama Puasa Ramadhan yang 

diadakan serentak di 5 Kota Besar Indoensia yaitu Medan, Jakarta, 

Bandung, Malang dan Yogyakarta.Selama Acara berlangsung di adakan 

sesi perkenalan tentang Wanita & Gunung dan Sharing Perjalanan, yang di 

pegang Oleh Humas WG di masing-masing Daerah. 

Gambar 2.7 
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Gambar 2.8 

 

 

Gambar 2.9 

 

Gambar 2.10 
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Gambar 2.11 

2. Basic Training 

Untuk kegiatan Basic Training ini adalah kegiatan mendaki 

bareng tetapi sehari sebelumnya akan diberi pelatihan tentang 

pengetahuan dasar di alam bebas. Basic Training pertama ini  

dilaksanakan pada tanggal 25-27 Maret 2017 di Gunung Merbabu Jawa 

Tengah. Diikuti oleh 57 wanita (52 peserta dan 5 panitia), 17 orang tim 

support dari IDERU Jateng dan teman-teman lintas komunitas Yogya 

serta disponsori oleh Eiger dan Uttara. Pada acara Basic Training, para 

peserta diajak untuk belajar dan berbagi ilmu bersamadalam satu 

ruangan kelas sebelum melakukan pendakian. Materi yang diberikan 

adalah mengenai Basic Preparation yang disampaikan oleh Wanadri 

dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) yang disampaikan 

oleh DORAYAKI.  
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Gambar 2.12 

 

Gambar 2.13 

 

4. Jambore Wanita & Gunung, 

Jambore perdana Wanita & Gunung (WG) hadir di kota 

Jogjakarta dengan diikuti Pendaki Wanita se-Nusantara. Kegiatan 
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Jambore tahun ini mengambil tema “kenapa mendaki?” kegiatan ini 

diadakan tepatnya di Bumi Perkemahan Prambanan Jogjakarta, pada 

Sabtu, 29 Oktober 2016. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 

115 orang yang berasal dari Bali, Manado, Makassar, Medan, 

Jabodetabeka, Banten, Bandung, Tasik, Padang serta berbagai kota lain 

di seluruh Indonesia. 

 

Gambar 2.14 

 

D. Event Jambore Wanita & Gunung 

Jambore Wanita & Gunung adalah Event besar yang pertamakali di 

adakan oleh komunitas Wanita & Gunung. Jambore ini di adakan pada 

tahun 2016, tepatnya pada tanggal 28-29 Oktober 2016. Kegiatan jambore 

Wanita & Gunung ini di adakan di Bumi Perkemahan Rama Shinta 

Jogjakarta, dengan view langsung Candi Prambanan akan menjadikan 
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tempat yang unik. Event Jambore ini di ikuti oleh pendaki wanita se 

Nusantara yang terdiri dari 115 orang peserta yang berasal dari Bali, 

Manado, Makassar, Medan, Jabodetabek, Banten, Bandung, Tasik, Padang 

serta berbagai kota lain di seluruh Indonesia.  

Event ini diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya pengenalan 

tentang komunitas Wanita & Gunung itu sendiri, Sharing tentang 

pendakian yang aman dan nyaman dengan mendatangkan MERMOUNC 

(MERBABU MOUNTENEERING CLUB) komunitas yang tetap eksis di 

Jogja terutama sejak 50 tahun terakhir, sharing bersama Srikandi 

Mapagama yang menjelaskan materi tentang Basic Preparation, sharing 

dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), Hitec Indonesia 

(ARA) music performe, sharing inner circle dan peserta jambore 

mengenai pengalaman pendakian. Sedangkan sponshorsip datang dari 

Pesona Indonesia, Hitec Indonesia, Uttara, Lifestraw (Tirta Buana 

Lestari), Boreale, Deuter, Mountrack, Eiger, Columbia, Great Outdoor 

dan Media Partner termasuk Wartapala Indonesia. Kegiatan ini ditutup 

dengan pemutaran video petualang, nonton bareng dan di akhiri dengan 

api unggun. 

 


