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Survey trek sepeda gunung oleh Jakarta Downhiller 

Community 

   

Gunung Walat, Sukabumi – Survey trek sepeda gunung oleh Jakarta Downhiller 

Community telah berlangsung tanggal 16 Februari 2013 di Hutan Pendidikan Gunung 

Walat. 

Jakarta Downhiller Community (JDC) merupakan komunitas pecinta dan penggiat sepeda 

gunung khususnya downhill yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. 

Kegiatan JDC di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) ini adalah survey untuk 

pembuatan trek jalur sepeda gunung downhill. Survey ini diikuti oleh 9 orang anggota JDC. 

Mereka selama seharian bahu membahu dengan penuh semangat naik turun bukit di 

kawasan HPGW untuk mencari lokasi yang paling cocok dan terbaik untuk dijadikan jalur 

downhill. 
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“Hari ini kita survey mencari jalur yg nantinya akan dipakai rutin untuk kegiatan downhill. 

Kita mengeksplore jalur yg mudah dahulu, nanti baru mencari jalur yg lebih menantang”, 

kata Rudi Ogel, koordinator Jakarta Downhiller Community. 

“Kami sangat merespon berbagai instansi yg mensupport sepeda terutama penggiat 

downhill karena downhill treknya untuk Jakarta dan sekitarnya masih sedikit, sehingga 

dengan adanya Gunung Walat memberikan kita satu peluang untuk kita buat di sini”, jelas 

Rudi Ogel. 

“Gunung Walat nantinya akan menjadi target teman-teman untuk berlatih dan bermain 

sepeda mountain bike downhill di sini, nanti akan dilakukan promosi dan kita juga akan 

merawat jalur trek di sini agar terus layak dan berkembang menjadi trek andalan, sehingga 

nanti kita bisa mengadakan event-event dan paket mountain bike khususnya downhill 

sekaligus menikmati fasilitas di Gunung Walat ini. Kita berharap dengan adanya trek 

downhill di sini bisa meramaikan Gunung Walat di dunia persepedaan”, imbuhnya. 

“Kita akan membuat satu trek downhill yg dijadikan primadona di Gunung Walat ini. 

Gunung Walat merupakan satu daerah yg integrated dan terdapat penginapan juga, 

sehingga orang ke sini tidak hanya main sepeda tetapi ada fasilitas yg bisa mereka nikmati, 

bisa refreshing sehingga pulang lebih relaks, dan tidak jauh juga dari Jakarta”, terangnya 

lebih lanjut. 

“Gunung Walat masih alami, kondisi trek cukup menantang, suasana cukup dingin, pohon 

besar banyak, saya cukup takjub melihat Gunung Walat, ada satu tempat yg masih asri dan 

dikelola dengan baik. Ini perlu kita dukung, sebagai pecinta sepeda gunung khususnya 

downhill juga mensupport tujuan manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat ini”, jelas 

Rudi Ogel di akhir sesi wawancara. 
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