
PROLOG

Siapa bilang Aceh ga aman?... Aceh aman Bang!

Nangro Aceh Darussalam, merupakan propinsi dengan luas sekitar
55.000 km2, yang dihuni lebih dari 4 juta jiwa, merupakan wilayah 
di Indonesia yang sejak dulu terus dirajut konflik bersenjata.  
International Indonesia Offroad Xpedition 2013 kali ini menyusuri 
kawasan paling terpencil yang sebagian besar merupakan basis 
GAM serta kerap menjadi lokasi pertempuran, termasuk kawasan 
pegunungan Halimon, lokasi deklarasi Aceh Merdeka 4 Desember 
1976. Kawasan dan rute itu kemudian menjadi lokasi yang paling 
angker untuk dilalui manusia.  

15 hari kita melakukan perjalanan ekspedisi pada event ini di "Tanah 
Rencong“, sejak 6 sampai 20 April 2013.  Total jarak yang kita
tempuh adalah 1.305 km, keluar masuk hutan dan melewati banyak 
desa di pedalaman Aceh, mulai dari Sabang, Banda Aceh, Aceh 
Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo 
Luwes, Aceh Timur, Aceh Tamiang lalu masuk ke Medan.  Selama
perjalanan ekspedisi tersebut, tidak ada sedikit pun kesan tidak
aman yang kita rasakan., justru keramahan masyarakat Aceh kita
rasakan setiap menerima kedatangan kita.   Semua peserta 
iIOX2013 membuktikan sendiri, kedamaian serta keindahan alam
dan pegunungan yang terbentuk akibat benturan dua lempeng bumi 
di daratan yang kemudian bernama Nangro Aceh Darussalam. 

iIOX 2013 diikuti oleh lebih dari 180 peserta yang terdiri dari 54 
kendaraan 4x4 dan 14 dirtbike. Selain gw ada Idris, Erick, Rian, Prof.
Andi, Aki Wisnu, Aspar, Dicky (Semarang), Sovan (Malang), Soentoro 
& Bustamam (Aceh), Ipoel (Langsa), Fyant (Medan), dan Lody (TV 
One - media). Ini merupakan jumlah terbanyak sejak keikutsertaan 
dirtbike pertama kali pada tahun 2004.

Berikut adalah catatan perjalanan gw.



ENDESS PRO – No Cendol
Gerombolan offroader linglung

Kiri-Kanan: Fyant “Sayangi Aku”, Ipoel “Juragan Ayam Tangkap”, itu Gw yang pake helmet, Idris “Pembalap Dakocan”, Soentoro “Sontoloyo”, Bustamam “Kombes
Marwoto”, Prof. Andi, Aki Wisnu “Ahli Syahwat”, Rian “Prasetyo”, Sovan “Ali Topan”, Aspar “Kuli Panggul”, Dicky “Kabid Kenakalan”, dan Erick “Offroader Paling Cool”



Sejak awal kedatangan kita 4 April 2013, penyambutan luar biasa dari IOF Pengda Aceh; 
mulai dari penjemputan VVIP sampai akomodasi hotel gratis yang disediakan oleh panitia
lokal, begitu juga hidangan kuliner khas Aceh.  Sebut saja Ayam Tangkap, Kupi Aceh, Gulai
Ikan, Sate Matang, dan banyak lagi.  Semua kita makan karena khawatir 15 hari kedepan kita
ngga akan dapet asupan gizi yang cukup.  Sampe sesek rasanya napas karena kekenyangan.  

Sempat juga kita menyambangi workshopnya Bang Alex, ketua IOF Pengda Aceh, dan markas
Cahroad (local dirtbike club) dan ngobrol sambil ngupi dengan mereka dalam suasana yang 
begitu akrab.  Dan Alhamdulillah, gw dan temen-temen juga berkesempatan untuk
melaksanakan ibadah Sholat Jumat di Masjid Raya Baiturachman yang megah.

On arrival Tongkang yang terdamparKuburan Massal –
46.000 dikubur disini

Sholat Jumat di Masjid
Raya Baiturachman

Gule Khas AcehAyam Tangkap

Briefing sambil makanTechnical Meeting



Day-1, Sabtu 6 April

Pagi jam 9 kita flag-off di plaza depan Masjid Raya 
Baiturachman. Seperti biasa, rombongan motor 
didepan, bahkan didepan Convoy Leader (SA).  Lalu 
kita mulai rolling ke pelabuhan Eulele untuk nyebrang 
pake ferry ke pulau Weh. Waktu penyebrangan sekitar 
2 jam. Sampai di Sabang kita langsung makan siang, 
jamuan Walikota Sabang. Selesai makan, langsung 
meluncur ke Kilometer-0 onroad.  Foto sejenak disana
+ and get a “KM-0 Certificate”.  

Lepas dari Kilometer-0 kita seperti offroader linglung.  
Terlalu banyak usul dari ridemates gw, mereka banyak
maunya; ada yang mau stay di Sabang, ada juga yang 
mau langsung balik ke Banda Aceh pake kapal kecil.  
Stay in Sabang or back to Banda Aceh, gw sih OK aja, 
tapi bukannya lebih baik we all stick with the pack, 
maksudnya dengan anak-anak mobil.  Tapi selain
karena jatah akomodasi yang disediakan di Gapang
Resort ngga cukup untuk menampung semua anak
motor dan juga terlalu beresiko kalo kita maksain balik
ke Banda Aceh menggunakan kapal kecil, akhirnya gw
putusin kita stay di hotel di kota Sabang.  

BC 1 di hotel!

On ferry to Sabang

Monumen Nol KM

Makan lagi

Our Convoy Leader, Syamsir Alam

Lining up

Start Gate

Foto bareng Pa Roesman

Basecamp-1



Day-2, Minggu 7 April

Pagii kita udah siap-siap untuk nyebrang balik ke Banda Aceh karena
ferry akan berangkat tepat jam 8.  Sekitar jam 11 kita sampe di Banda 
Aceh. Kita langsung menuju Serikat Bike, ngga gabung sama rombongan
mobil yang makan gratis atas undangan dari Walikota Banda Aceh, 
karena Rian akan join dengan kita di Serikat Bike.  Setelah Rian gabung
dan sebelom masuk ke track, kita makan siang dulu di Kaileue, tempat 
gw makan gule ikan gabus 2 hari yang lalu.  Sumpah… ini gule pecah
enaknya, bikin mata merem melek.  

Abis makan kita baru masuk ke track menuju Kuta Malaka via jalur 
irigasi.  Dari jalur irigasi kita terus naek, jalurnya mantab, tanjakan cukup 
technical karena banyak batu lepas, apalagi cuaca hari itu panas banget.  
Beberapa motor sempet klontang, sementara kopling motor gw kayanya
bermasalah, mudah-mudahan cuma karena olinya yang harus diganti.  
Kita nyempetin istirahat.  Kebetulan ada semacam rumah peristirahatan, 
rumah kayu bagus di tengah kebon.  Dari sini kita lanjut ke Indrapuri 
lalu langsung menuju BC2 - Krueng Jereue. Jarak tempuh hari kedua 50 
km.

Sebelom masuk BC2 kita harus nyebrang 2 sungai lebar, cukup dalem
dengan arus yang lumayan deres.  SA brief kita untuk ngga ngeduluin 5 
mobil yang didepan, termasuk crew TV One yang akan merekam
penyebrangan ini, tapi dasar anak-anak, tau mau divideoin malah jadi
tambah pecicilan dengan harapan bisa masuk TV.  Lagunya udah pada
kaya Graham Jarvis, juara Ezberg Rodeo 2013.  Yang nafsu duluan
nyebrang seperti Soentoro, Erick, Aspar, Dicky, Fyan dan Rian malah
pada nyelem.  Yang parah Soentoro dan Dicky.  Soentoro motornya
harus dievac karena crank shaft bengkok dan harus tuker motor.  Dicky, 
ngga tau kenapa, businya pecah dan harus ganti pake spare bike 
sementara nunggu kiriman busi yang baru dateng 2 hari kemudian. Gw
yang nyebrang belakangan pake tehnik tuntun aja, meskipun kliatannya
cupu tapi yang penting aman, apalagi ini baru hari ke-2.



Loose gravel tracks…quite handful, for some, to attack   

Ada open 
track

Even…no trackAda single track

Jalur asik, view mantab, handicap lumayan… but quite handful for some!



Turunan ini meskipun kering
tapi licin karena dasarnya
loose gravel.  Baru separuh
jalan ternyata track ini
ditutup jadi kita harus detour, 
harus motong via turunan
yang lebih curam lagi di 
sebelah kanan turunan ini.  
Sumpah, turunannya lebih
curam lagi, apalagi dasarnya
rumput jadi hampir ga ada
grip… ngeri Sob!

Aspar turun persis didepan
gw.  Seperti biasa, dia
seringkali sial kalo riding 
didepan gw.  Bener aja, dia
slip ketika mulai turun dan
ngga bisa ngendaliin lagi
motornya, lalu jungkir balik
ketiban motor.  Gw yang di 
belakang dia sampe pegel
ketawa liat dia jumpalitan.

Aki Wisnu dateng Aki Wisnu jiper lalu backtrack… hahahaAki Wisnu liat



Penyebrangan Kreueng Jeure
Banyak makan korban di penyebrangan pertama ini



BC2 – Kreueng Jeure

Rencana sore itu kita mau nerusin ke Jantho
akhirnya batal karena harus nunggu kiriman
motor pengganti dari Banda Aceh, dan
kebetulan lokasi BC2 ngga jauh dari jalan desa
yang bisa dimasukin supportcar kita.  

Malem itu, hanya gw, Aki, Aspar, Rian, Idris
dan Fyan yang nge-camp di Sungai Jeure, 
sementara yang lain numpang di warung
sekitar 2 km dari BC2, jalan desa.  Mandi di
sungai, camping dan kongkow dengan anak2 
mobil selalu menjadi ritual yang 
menyenangkan.   Yang pasti, kita ngga bakal
kekurangan makanan.  Minta sana sini buat
anak motor udah biasa.  

Kayanya cuma gw yang malem itu ngecamp
persis dipinggir sungai, yang lain sekitar 100m 
keatas, dan gw baru sadar ketika jam 1 malem
gw kebangun karena kedinginan dan harus
pasang flysheet.  Ngeri juga Bro sendirian di 
pinggir sungai gitu.  Takut digondol buaya
haha…apalagi di daerah situ terkenal masih
banyak binatang buasnya terutama ular.

Aspar… salah satu korban Kreueng (sungai) Jereue.  Better safe than sorry Bang…



Day-3, Senin 8 April 

Hari ketiga kita start agak siang karena semua motor harus dicheck
setelah beberapa motor sempet diving di Kreueng (sungai) Jeure, 
termasuk motor gw yang harus dikuras minyak koplingnya.  Selain dari
itu beberapa dari kita juga keliatannya masih ngantuk karena
kebanyakan dodol semalem.  Rombongan mobil jalan duluan dan kita
baru rolling menuju BC3 – Kreueng Panca, yang jaraknya hanya sekitar 66 
km dari BC2, sekitar jam 11 kurang.  

Cuaca hari itu panas banget.  Untungnya kita banyak nyebrang sungai
hari itu, ngga sedalem kemaren tapi lebar-lebar. Penyebrangan-1 di 
wilayah yang namanya Pentagon yang merupakan basis GAM ketika
masa pertikaian dulu.  Dulu sih ngga ada penduduk yang berani lewat
wilayah ini.  Penyebrangan berikutnya lebih lebar lagi dan bener-bener
harus milih jalur yang tepat ketika nyebrang, kalo ngga, bisa nyelem lagi.  

Di jalur kita sempet ketemu sekitar 5 offroader lokal yang gayanya lebay 
banget.  Gw sama Sovan lagi santai foto-foto, mereka lewat, gw kasih 
tangan laaah dicuekin dan lewat aja di depan kita.  Mungkin mau 
nunjukin kalo mereka orang lokal, penguasa daerah... OK, ga masalah 
kok!  Eeeh... ngga jauh dari situ salah satu ridernya pingsan, tepar 
ditengah jalur, mungkin kecapean atau kepanasan, haha... makanya 
santai aja lah Bro!  Untung ada dokter Bastaman dari team Medic kita 
yang take care. 

Kita makan siang di Jantho.  Stengah 3 siang kita jalan lagi dengan tujuan 
BC3. Sekitar jam 4 kita udah sampe di BC3, pinggir Sungai Kreueng 
Panca. Airnya jernih banget tapi sayang cetek karena udah beberapa 
hari ngga turun ujan.  Seperti biasa kita mandi-mandi di sungai sambil 
juga bersih-bersih motor.

Malem itu kita makan di perkampungan ngga jauh dari BC3.  Kita minta 
penduduk masak gule ayam dan ayam goreng.  Selalu kerasa nikmat 
meskipun ayamnya keras (ayam offroad).  Semua happy sampe tagihan 
dateng sejumlah 860 ribu... gokil, itu ayam termahal yang pernah kita 
makan!  

Cuma gw, Rian dan Sovan yang nge-camp di kebon kopi pinggir sungai, 
yang lain milih tidur di warung.  Agak kurang pules tidur gw malem itu 
karena terganggu sama suara babi hutan, gw ngeri diobrak-abrik aja 
campsite kita.  Ternyata anak-anak yang tidur di warung juga ga pules 
tidurnya... dikerubutin nyamuk, haha.  



Pentagon 
Crossing



Check 
Ombak
Itu istilah kita ketika
salah satu dari kita
harus check jalur
penyebrangan karena
di beberapa bagian
sungai cukup dalem



Panorama Aceh... emang Top! 



BC3 - Kreueng Panca



Day-4, Selasa 9 April

Hari ini, so far, is the best riding day sampai dengan hari ke-4 ini.  Jalur dan 
handicapnya lebih menantang.  Jarak tempuh dari BC3 menuju BC4 dan BC5 ngga 
terlalu jauh, masing-masing sekitar 13 dan 40 km, jadi kita coba tempuh dalam 1 
hari, dan itu hanya mungkin kalau cuaca ga ujan. Pagi-pagi kita udah bangun supaya 
stengah 8 kita udah bisa line-up, dan tumben bener anak-anak bisa disiplin dan 
tepat waktu hari itu. 

Stengah 8 kita line-up dan langsung rolling masuk track-4. Karena sempitnya track, 
kita minta masuk duluan didepan rombongan mobil, karena kalo dibelakang mobil, 
akan sulit buat kita untuk nyusul.  Kondisi track cukup technical.  Diawal perjalanan, 
sebagian besar track tertutup alang-alang.  Harus pinter-pinter milih jalur karena 
banyak jebakan, lobang dalem.  Ipoel kelihatan cukup kewalahan disini, beberapa 
kali dia klontang, tapi kita terus pompa spiritnya. 

Track-4 ke track-5 adalah Jalur Gajah.  Di Aceh kita harus menyebut gajah dengan 
kata Datuk karena binatang ini cukup dihormati oleh masyarakat Aceh. Sepanjang 
track ini kiita ride as a group untuk mengantisipasi kalo aja kita berpapasan dengan 
rombongan gajah. Gajah dikenal sebagai binatang yang suka berkelompok dan 
sangat teritorial.  Mereka ngga akan segen untuk melibas apa aja yang ada di jalur 
mereka.  Beruntung hari itu kita ga ketemu mereka, cuma memang di sepanjang 
track kita liat banyak tapak dan kotoran gajah yang masih fresh.  

Kita nyempetin makan siang di  BC4 - Desa Kunyit yang juga merupakan basis GAM.  
Sepanjang jalan desa kita masih banyak bendera GAM berkibar.  Cukup waspada 
meskipun interaksi mereka dengan kita baik-baik aja.  Ikan goreng dan sayur jadi 
menu makan siang kita... pol maknyus!  

Abis makan, kita lanjut menuju BC5 - Keumala Dalam, menyusuri jalur irigasi.  Di 
ujung track ini ujan turun gede banget, ini ujan pertama sejak awal ekspedisi ini.  
Kebetulan ada pendopo kosong dan kita semua neduh disana. Ada juga penduduk 
lokal yang ikut neduh bareng kita, dia banyak cerita soal Desa Keumala Dalam.   
Stengah 4 sore, sambil sedikit diguyur ujan, kita masuk Desa Keumala Dalam. 

Kehadiran kita selalu menjadi perhatian masyarakat setempat.  Ngga kurang dari 
Kepada Desa, Kapolsek dan penduduk dateng untuk ngeliat motor-motor kita, 
kepengen denger cerita perjalanan kita dan begitu juga sebaliknya, kita mau tau 
banyak hal tentang desa dan wilayah sekitar.  

Malem itu kita milih numpang tidur di warung di pinggir sungai.  Sekitar jam 2 pagi 
kawan kita, Prof. Andi, yang dengan susah payah melalui perjalanan panjang 
langsung dari Jakarta berhasil sampe ke lokasi, gabung dengan kita di ekspedisi ini.



Ketika kita jalan lebih dulu dari
rombongan mobil maka resikonya
adalah sebagian besar track banyak
yang masih tertutup alang-alang, 
ranting atau pohon, dan seringkali
kita ngga tau jebakan-jebakan yang 
ada di depan kita.



Tuntun Trail 
Tehnik ini terbukti efektif di jalur yang technical seperti ini.  
Jalur yang ini emang technical, tapi foto ini membuktikan kalo
ada yang kurang sama Aki Wisnu dan Kombes Marwoto… 
kurang bisa!  hehehe…pizz aah.



Jalur Gajah 
Track menyempit dan
kadang ngga keliatan



Jalur Gajah 
Banyak jebakannya.

Kiri-Kanan: Aki Wisnu masuk lobang.  Ipoel nyungsep nyeruduk
batang pohon.  Dicky jungkel nabrak pohon tumbang.  Aspar
nyusruk ga tau kenapa, mungkin karena kurang bisa aja.



Jalur Gajah 
Banyak pohon tumbang,     

sepertinya bekas diterjang
sekelompok gajah.



Serupa Tapi Tak
Sama…ayooo ini

kepala siapa?

Sahabat selalu mendoakan yang 
terbaik… Sovan tepar lemes

karena puasa setiap hari.

BC5 – Keumala
Dalam, numpang di 
warung.  Semua
tidur di warung
kecuali gw, tidur di 
tenda meskipun
hanya disebelahnya
warung.

Pembalap Dakocan
dan Kuli Panggul
berinteraksi langsung
sama anggota GAM

Aki Wisnu (koki
palsu), bawa alat
masak sampe
setengah pick-up 
banyaknya, eeeh
masa masaknya
cuma kornet
telor… hadeeeeh!



Day-5, Rabu 10 April

Semakin hari kondisi track semakin asik dan semakin technical apalagi setelah semalam sebelumnya 
diguyur ujan. Setelah sarapan dan ritual rutin pagi, briefing, kita jalan.  Ada Kapolsek, gw lupa namanya, 
yang ikut kita riding hari itu.  Di awal perjalanan kita harus nyebrang sungai Tiro.  Ada jembatannya tapi 
udah ambrol.  Sungainya lebar tapi relatif gampang kita sebrangin karena pagi itu airnya ngga terlalu 
tinggi, tapi lagi-lagi penyebangan ini makan korban.  Kali ini Aki Wisnu yang kecebur.  Di sebrang sungai 
kita terpaksa harus repair motor dia.  Kalo bisa sih tadinya mau ditinggal aja... ngerjain aja lu! 



Setelah itu full jalur tanah, single track, dan cukup technical.  Di 
salah satu tanjakan panjang Kapolsek kewalahan dan nyerah, 

ngga nerusin dan kita tinggal karena katanya ada anak buahnya 
yang akan evac dia dari sana, ya udah kita lanjut.  



Sempet Nyasar

Di waypoint-126 menuju 127 kita sempet nyasar, ngga bisa nemuin 
jalurnya. Lebih dari 7 km menuju waypoint 127 kita selalu offtrack.  Prof. 
Andi sampe harus jalan kaki  untuk tracking jalurnya, tapi off juga.  Pikir gw 
pasti ada yang salah, jadi gw hubungi salah satu track master, Agus Salim, 
via satphone.    Rupanya ini track yang ketika disurvey ga bisa tembus dan 
harus backtrack. Kitapun akhirnya harus backtrack sampe waypoint-123, 
lalu ambil track alternatif menuju BC6 – Kreueng Agam.



Band of Brothers

Pemeran utama
film “Rambo 5”… 

Prof. Andi

Setiap kesempetan
dipake untuk
istirahat sebelum
disiksa lagi di jalur



BC6 – Kreueng Agam

Semua rider diatas 50, kecuali Dicky, milih nge-camp di pinggir sungai Agam, sementara 
lainnya tidur di desa terdekat, katanya males nge-camp, ribet...grup cendol itu!  Malem itu 
gw, Sovan, Rian dan Andi makan seadanya.  T2 sebagai menu utama, meskipun malem itu 
ada juga kiriman makanan dari anak-anak yang tidur di desa. 

Jam 1 malem ujan turun seada-adanya, deres banget, tenda gw sampe bocor. Gw cuma 
worry air sungai naek dan nyapu campsite kita.  Prof. Andi yang tidur cuma pake flysheet, 
dibikin repot dengan kondisi ini...chaos, but managed to get thru the night safely.  Tapi itu 
semua bagian dari ekspedisi ini.  Itu yang gw cari, dan sayang aja kalo kesempetan seperti 
itu harus dilewatin.



Day-6, Kamis 11 April

Setelah semalaman diguyur hujan, air sungai naek, kita ngga bisa nyebrang.  Alternatif, ambil jalur 
melambung kearah main road, lalu menuju Bireuen. Sebagian besar jalur onroad. Di perjalanan menuju 
Bireun, motor Aki jari-jarinya patah, bannya ancur.  Untung ada spare bike.  Roda belakang dicabut, 
dipasang di motornya Aki termasuk rantenya.  

Menjelang BC7 baru kita masuk jalur gravel dan ujan turun cukup deres. Kita sampe di BC7 – Kreueng 
Tuan sekitar jam 5 sore.  Dapet tempat nge-camp cukup mewah, rumah panggung sebelom masuk ke 
desa.  Seperti biasa, ritual mandi di sungai adalah hal yang menyenangkan.   Abis mandi kita makan Mie 
Aceh di warung sambil ngobrol-ngobrol dengan penduduk lokal.  Setelah itu siap-siap tidur karena 
rencananya besok pagi-pagi udah rolling mengingat kondisi track yang akan ditempuh bakalan berat.

Sekitar jam 1 malem lagi-lagi ujan turun deres banget, bikin udara semakin dingin, padahal daerah itu 
ketinggiannya cuma sekitar 600m. Tapi buat gw itu berkah hehe... karena ngoroknya anak-anak, terutama 
Aki Winu, Erick dan Idris jadi rada saru kedengeran... tidur bisa pules. 



Day-7, Jumat 12 April

Jam 6 pagi udah pada bangun dan siap-siap karena track-8 
dan track-9 rencananya kita mau tempuh sekaligus dalam 
sehari. Jarak ke BC8 cuma 9 km, dan selanjutnya ke BC9 
bahkan cuma 7 km.  Kalo dalam 1 hari jarak tempuh 
dibawah 10 km artinya ini track dengan handicap tinggi... 
jalur Super Bejat! 

Soentoro ditemenin Erick jalan duluan karena dia ada acara 
di Medan dan harus out track dan akan regroup di 
Takengon.  Begitu juga Prof. Andi, malam nanti dia harus 
out track karena exit permitnya cuma sampe hari itu aja.  

Awal masuk ke track-8 aja kita udah disajiin 
dengan jalur yang mantab; licin karena ujan 

semaleman plus tanjakan alur air sepanjang 2,6 
km dengan lobang yang besar-besar



Ini tanjakan miring. Licin dan ada banyak lobang di sisi kirinya.  Gw di depan, tiba-tiba 
aja ban belakang gw loose traction, motor melintang dan nyungsep masuk lobang 
besar, headfirst. Kaki gw kejepit pada posisi kaki diatas dan kepala dibawah.  Gw 
teriak minta tolong karena emang bener ga bisa gerak.  Sovan yg tepat di belakang 
gw hanya bilang gini, “sebentar mas...tak foto dulu baru tak tolongi”, hadooooh! Di 
titik ini hampir semua ngalamin hal serupa.  Anak-anak berjibaku melawan beratnya 
medan, dan kita terus bergerak keatas meskipun pelan.  Makin keatas handicap 
semakin berat... ini baru tipikal jalur IOX. 

Andi seperti biasa slow dan lucu, semua hal dibahas, sampe jalur bercabang aja harus 
dianalisa.  Hari itu Kombes Marwoto malah kurang lucu karena harus pisah sama 
sparingnya, Soentoro.  Kata anak-anak, “ganti aja battery-nya, ntar juga dia lucu 
lagi”, hahaha...  Yang paling jadi sasaran yaitu Fyan, anak Xtrim Medan, karena dia 
yang paling muda.  Celaan dan hinaan udah jadi menu sehari-harinya.  Tapi mental 
dia kuat, ga pernah dimasukin ke hati, dia cuma bilang, “Sayangi aku…!”.

Track Mantaaab !



Track-8… Tricky and Technical



Good 
Teamwork
Salut juga gw dengan cara
kerjasamanya anak-anak.  
Ga perlu diminta, otomatis
saling bantu.  Apalagi emang
kita bayar Aspar lebih untuk
jadi helper kita sepanjang
ekspedisi ini.

Deep Jungle
Seringkali kita harus babat

akar dan ranting pohon
untuk buka jalur.  Tapi

tolong dicatat, ini bukan
buka jalur baru, tapi buka

jalur lama yang udah
ketutup akar dan ranting 
pohon.  Thread Lightly !





Menjelang BC-8 ada turunan namanya turunan “Roller Coaster”; curam panjang licin seperti turunan Pintu Angin di 
IOX tahun lalu. Beberapa dari kita sempet jumpalitan disitu. Aki sempet nyerah sebelum masuk BC-8 dan minta 
nge-camp on the spot, kecapean dan mungkin juga bete karena cameranya ilang ketika nerabas-nerabas semak.  Gw 
terus pancing dia untuk terus bergerak, berhasil meskipun slauuuw!. 

Gw masuk duluan di BC-8 dan ketemu Erick n Soen, yang jalan 1 jam lebih awal, di tanjakan bejat persis setelah BC-
8.  Haha...kaget mereka liat gw nyalip dan berenti di depan motor Soentoro.  Komentarnya Soentoro gini, “lu olang 
cepet juga yaa”.  Gw jawab, “terang aja, kita kan bawa kuli panggul (Aspar maksudnya), hihi...”

Tepat di BC-8 ada kali kecil, airnya bening dan seger banget.  Kita semua nyempetin refresh disitu, juga makan. 
Ketika itu udah jam 2, dan kita harus terus bergerak keatas kalo mau nyampe di BC-9 sebelum gelap.  Track-8 bejat. 
Track-9 ternyata lebih bejat.  Disiksa abis kita semua disitu.  Tanjakannya lebih curam, hutannya lebih rapet, 
tanahnya lebih basah dan licin, jalurnya semakin sempit.  Kita harus bisa keluar sore itu karena kalo sampe harus 
nge-camp disitu bisa runyam,  ga ada tanah datar dan terbuka. Tapi sekali lagi gw  salut dengan kerjasama team, 
tanpa itu ga bakal bisa kita keluar sore itu.  Dan Alhamdulillah rombongan pertama keluar sekitar jam 5 dan yang 
terakhir 40 menit kemudian. 

Jalur Penyiksaan



Abis-abisan kita disiksa di track-8 dan track-9, 
but at the end of the day, everybody is 
happy… that’s adventure spirit.

Sore itu kita mutusin untuk ngga nge-camp di BC9 – Alu Dua.  Kita lanjutin ke Bener Meriah, via jalur KKA 
karena Soentoro dan Andi harus out track.  Perjalanan dari Alu Dua ke Bener Meriah bukan hal mudah.  Jalur 

KKA harusnya jalur gravel halus tapi ternyata udah ancur digerus ujan, banyak lobang serta batu besar dan 
lepas di jalur, dan ini jalur pendakian.   Kita terus naek sampe di ketinggian 1.470m. Udaranya dingin banget.  

Jam 9 akhirnya kita sampe dan bermalem di Polsek Bener Meriah. Kita diterima baik, bahkan Kapolres yang 
juga dirtrider datang berkunjung. Malem itu, anak-anak tidur di dalem polsek sementara gw dan Rian, tetep, 

buka tenda di halaman polsek. Mungkin baru kali ini ada offroader nge-camp di halaman polsek. 



Sovan Sempet Ditahan
Bawa senjata api, naek motor ugal-ugalan, ketangkep

dengan barang bukti 1 kg lebih dodol aceh adalah bukan
perilaku baik dan sama sekali tidak patut untuk dicontoh.  

Akibat kelakuannya tersebut, dia terpaksa harus
mendekam di penjara semaleman tapi besok paginya

terpaksa dikeluarin karena dia mengaku gila.

Ketua pusing sama
kelakuan anak-anak



Day-8, Sabtu 13 April

Hari itu kita rolling agak siang karena track 
menuju Takengon diperkirakan ngga terlalu sulit
jadi easy riding aja, gravel track plus light offroad 
menjelang danau.  Jarak tempuh hari itu cuma 
sekitar 63 km, meskipun sepanjang perjalanan 
kita terus mendaki sampe di ketinggian 1.800m. 

Sorenya sekitar jam 5 kita udah masuk Takengon 
setelah puter-puter sekitar danau.  Kita nginep di 
Hotel Renggali, tepi danau, itu BC10.

Viewnya… TOPBGT!



Day-9, Minggu 14 April, 
Rest Day

Kita jalan2 aja sekitar Takengon sambil nunggu 
rombongan mobil yang masih tercecer di Track-8 
dan 9.  Udah 4 hari mereka disana dan belom tau 
kapan mereka bisa regroup dengan kita.  Dari 
info yang kita dapet, cuma setengah yang 
mampu masuk Track-8 dan 9, yang lain harus 
backtrack dan nunggu di Takengon.  Itu artinya, 
kondisi track parah!  Kebayang aja kalo team 
motor ada di belakang mereka, hiii...serem!



Day-10, Senin 15 April

Hari itu, perjalanan terpanjang selama ekspedisi karena sekaligus 2 track akan kita 
tempuh.  Dari Takengon menuju BC11 – Blangkejeren dengan jarak tempuh 137 km 
ditambah 168 km lagi menuju BC12 – Alur Durin/Lokop, jadi total jarak tempuh kita 
hari itu 305 km. 

Track menuju Blangkejeren awalnya onroad sepanjang danau, setelah itu open gravel 
road dimana anak-anak bisa speed-up tapi harus konsentrasi karena ada beberapa jalur 
yang putus...seru!  Menjelang The Summit, kawasan Pegunungan Lauser, di ketinggian 
1,879 dpl kita onroad lagi dan jalan semakin berkelok.  Kita nyempetin istirahat disitu 
sambil menikmati pesona alam Tanah Gayo.  Kita baru masuk Blangkejeren sekitar jam 
1 siang, sekalian makan siang. 



Track menuju BC12 – Lokop

Jalur semakin asik.                                                             
Ada beberapa penyebrangan yang airnya jernih
banget, bahkan bisa langsung diminum karena

ngga jauh dari situ ada sumber air panasnya.



Light offroad and open track menuju Lokop.                                                                                                                          
Kalo di tanah Jawa, track ini mirip track Jamrud sekitar 5 – 6 tahun yang lalu.

Mungkin karena perjalanan hari itu panjang banget, semangat anak-anak ngedrop, 
bahkan kalo bisa mereka kepengen mengakhiri perjalanan ekspedisi secepetnya, jadi

boro-boro mereka mau diajak nge-camp di BC, diajak ngomong aja udah susah.  Karakter
dari masing-masing rider mulai keliatan; ada yang udah ngga mau diatur tapi itu ngga

semua.  Gw, sebagai road captain, meskipun ngga gampang, harus bisa menyesuaikan
dengan banyak kemauan yang berbeda so we can stick as a team.

Akhirnya, BC12 kita tentuin di Polsek.
Tapi gw dan beberapa yang lain tetep nge-camp meskipun, lagi-lagi, di halaman poksek.  



Day-11, Selasa 16 April

Rencana hari itu kita ke BC13 – Simpang Air Jernih, 70 km dari BC12, tapi 
karena masih siang kita terusin sampe ke waypoint 257, Simpang Kiri/Babo, 
20 km dari BC13.

Awal perjalanan hari itu kondisi tracknya berlumpur, bahkan banyak 
jembatan rusak/putus, sehingga seringkali kita harus nyebrang pake 
jembatan darurat.  



Rencananya sampe di Babo, kita akan dijemput sama temen-
temen dari L-track, Langsa, dan kita akan diajak offtrack 

menuju Langsa, 48 km dari Babo.  Kita akan bermalam di 
Langsa sambil nunggu kabar dari Convoy Leader kapan kita 

bisa regroup dengan rombongan mobil.



Setelah makan siang di Babo, Ipoel sama temen-temennya anak Langsa nge-
lead kita menuju Langsa.  Jam 5 sore kita udah sampe di Langsa, langsung 
menuju markas Endess Pro di kedai kupi Kencana milik Ipoel.  Malemnya kita 
dijamu lagi sama Ipoel di resto ayam tangkap yang juga milik Ipoel... mantap kali 
abang kita yang satu ini!  Malem itu, Rian harus pulang  karena urusan kerjaan. 

Kita dapet kabar kalo rombongan mobil masih dalam perjalanan menuju BC11 –
Blangkejeren, artinya mereka masih 2 hari di belakang kita.  Tadinya besok kita 
mau private trip sekitar Langsa besoknya, tapi kliatannya anak-anak kecapean 
dan mau off riding aja.  Daripada nunggu 2 hari di Langsa, Rabu 17 April kita ke 
Medan.  Nginep semalem di Medan, dan Kamis sore kita balik lagi ke Langsa.  
Jumat 19 April regroup sama rombongan mobil di BC13 – Simpang Air Jernih.



Day-12 & 13

Kita off riding.  Abis makan siang kita berangkat ke Medan. 
Sampe di Medan sekitar jam stengah 6, langsung check-in ke 
hotel. Malemnya diundang teman-teman dari club Xtrim dan 
Tramed.  Urusan kuliner bagian Xtrim, kita makan  di Cemara 
Seafood.  Makan kaya orang ngga makan seminggu, semua 
dipesen, mumpung gratis haha... Abis makan gw balik ke 
hotel, yang lain lanjut offroad malem, leadernya anak 
Tramed.  Di Medan ini, mas Dicky kita angkat jadi Kabid 
Kenakalan. 

Besoknya, abis nyarap di Bakmi Kumango, gw mampir ke 
markasnya Xtrim, ngobrol sama Doddy.  Siangnya dijamu 
makan lagi sama Victor, kita makan Belut Ungkep... pecah 
enaknya!  Sorenya kita balik ke Langsa.



Day-14, Jumat 19 April

Sekitar jam 10 kita riding lagi, balik on track dari Langsa ke 
waypoint 257, Babo, lokasi dimana rencananya kita akan 
regroup dengan rombongan mobil.  Kita nunggu disana 
lama tapi ga muncul-muncul.  Jam stengah 3 cuma SA yang 
muncul, yang lain harus detour dan ambil jalur melambung 
via Langsa karena salah satu jembatan yang ada di Track-13 
hanyut diterjang banjir.  Akhirnya kita diminta untuk 
langsung menuju waypoint-275, BC13 alternatif di lapangan 
bola Pulau Tiga dan regroup disana. 



Day-15, Final Day, 
Sabtu 20 April

Hari itu kita mau ke BC14 – Sekundur dulu 
sebelum rolling menuju Medan, sayang 
kalo ngga semua BC ngga kita lewatin.  
Cuma anak motor yang masuk kesini 
sementara rombongan mobil langsung 
detour dan onroad menuju Langkat. 

Baru mau start motor gw selang 
injectornya pecah.  Mau diganti pastinya 
makan waktu, jadi akhirnya gw pake motor 
Rian.  Ternyata trek menuju BC14 ini asik 
banget.  Ini open high speed track.  Ini obat 
buat kita yang udah jenuh nunggu untuk 
ngelepasin adrenalinnya. 

Lody minta kita buat klip tambahan untuk 
TV One, sebagian technical sebagian high 
speed.   Kita pilih perkebunan sawit 
sebagai lokasi shootingnya.   Selagi 
shooting bukannya easy riding eeh malah 
kaya balapan aja, yang gokil cameraman-
nya, Lody, malah ikut balapan...hadeeeeh! 

Selesai shooting kita lanjut rolling ke 
Langkat.  Stengah 12 kita sampe disana.  
Setelah jamuan itu kita baru convoy masuk 
ke Lapangan Benteng, Medan. Final 
odometer gw di Finish Gate  1.305 km.

Malemnya di acara Gala Dinner, team  
motor dapet award "The Most Favorite 
Team".  Tentunya ini merupakan suatu 
kebanggaan buat kita semua karena sejak 
keikutsertaan motor di tahun 2004 baru 
kali ini team motor dapet 
acknowledgement/appreciation seperti ini.  
Bravo team!



Terima kasih buat semua ridemates gw, crew dan mechanic, 
Swiftrider dan sponsor lainnya, media partner, temen-temen 4x4, 
Bang Fauzy dari Toyota Aceh, panitia pusat dan lokal, Bang Alex dan
IOF Pengda Aceh, Cahroad, L-track, Tramed, IOF Pengda Sumut dan
Xtrim, serta pihak-pihak lain yang ngga bisa gw sebutin satupersatu… 
we are all winners, kita semua berhasil menyelesaikan ekspedisi ini
dengan selamet dan membuktikan bahwa Aceh itu aman.

Foto diambil dari camera gw, Andi, Rian dan Sovan.
Journal ini gw yang susun.

Adventure is an attitude we must apply to our everyday’s life –
exploring the unknown, facing new challenges, seizing new 
opportunities, testing our resources, and discovering our own 
potentials… Ride On!

- Teddy Wibowo -


