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EksistEnsi
EksistEnsi yang biasanya 
dipandang nEgatif bisa mEnjadi 
motivasi untuk bErolahraga.

MeMotivasi

Dian satrowardoyo bersama 
kelompok Pertemanan sehat.

enomena kelompok olahraga 
menjadi booming beberapa tahun 
belakangan ini. Peminat olahraga 
secara berkelompok kian meningkat. 

Apalagi dengan eksistensi media sosial, 
promosi pada olahraga makin semarak. 
Pentingnya olahraga untuk kesehatan tubuh 
mendorong banyak orang Indonesia -yang 

gemar pada kehidupan selebrita- untuk 
mengikuti kelompok olahraga yang diusung 
oleh selebrita. 

Sebelumnya telah terbentuk kelompok 
olahraga yang bisa dibilang pioner, seperti 
Indorunners, yang lantas diikuti dengan 
hadirnya kelompok olahraga yang didirikan 
atau digerakkan oleh kaum selebrita seperti 
Indo Barian, Pertemanan Sehat dan Happy 
Baller yang memiliki niat mulia untuk 
menyehatkan masyarakat Indonesia. Tiap 
kelompok ini kemudian menghimpun anggota 
untuk berolahraga bersama. 
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EksistEnsi
taK seKaDaR BeRsaMa
Apakah semua kelompok olahraga tersebut 
benar-benar mengedepankan kegiatan olahraga 
untuk sehat atau sebagai ajang eksistensi di 
media sosial semata dan unjuk gaya fashion, 
seperti yang kemudian dituduhkan banyak 
orang? Beberapa anggota dari kelompok 
olahraga bahkan juga diidentikkan sebagai 
pengusung hedonisme dengan beragam baju 
olahraga mahal dari merek terkenal yang 
dikenakan yang sengaja diunggah fotonya di 
media sosial. 

Jane Djuarahadi, seorang fotografer 
penyuka lari yang menjadi anggota Jakarta 
Rustaman Runners -Rustaman adalah 
mantan atlet lari nasional- menyatakan dengan 
lugas bahwa ajang eksistensi dan unjuk 
gaya pasti terjadi di semua kelompok, tidak 
hanya olahraga semata. “Asal orang-orang 

ini menjadikan eksistensi di media sosial dan 
unjuk gaya fashion sebagai motivasi untuk 
melakukan olahraga, kenapa tidak?” 

Namun Jane tidak menampik bahwa 
fenomena kelompok olahraga ini berpotensi 
menjurus ke perilaku hedonisme dengan 
berlomba-lomba berbelanja busana, sepatu dan 
aksesori olahraga hingga berharga puluhan 
juta. Jane mencontohkan pula kehebohan 
berolahraga dengan sepeda Fixie di Indonesia 
tahun 2011, yang membuat anak muda 
berbondong-bondong membeli sepeda Fixie 
agar bisa turut meramaikan fenomena tersebut. 

Mara, seorang karyawan swasta yang ber-
gabung dengan komunitas lari di kantornya 
beranggapan bahwa orang-orang yang memen-
tingkan penampilan saat berolahraga pasti 
ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. “Lagipula 
kalau mau sekadar eksis dengan penampilan, 
nggak usah lah ikut kelompok olahraga. Ikut 
saja casting,” katanya sambil tertawa. 

Namun Mara juga menambahkan, memang 
ada saja orang-orang yang ‘pamer’ dalam 
komunitas olahraga. “Pamer dengan cara tidak 
langsung, dengan gear atau peralatan yang 
mereka pakai. Menurut saya, sah kok bangga 
pada peralatan yang dipakai, hanya saja lantas 
mereka terlalu mengintimidasi anggota lain 
yang tidak menggunakan gear serupa,” jelas 
Mara. Kondisi ini menurut Mara membuat 
anggota yang baru bergabung menjadi enggan 
bersama lagi karena menilai kelompok tersebut 
malah menjadi ajang pamer.

Ajang eksis dan unjuk gaya kelompok olah-
raga makin dikenal luas dengan banyaknya 
penggunaan hashtag atau tagar di media 
sosial. Banyak orang yang ‘menonton’ 
aktivitas kelompok-kelompok olahraga 
ini di media sosial yang lantas menjadi 
viral, sehingga terwujudlah eksistensi yang 
diinginkan. Fotografer Hakim Satriyo yang 
menjadi anggota kelompok Pertemanan 
Sehat menyatakan bahwa segala kegiatan 
kelompoknya murni ingin mengajak 
masyarakat Indonesia untuk sehat. “Media 
sosial kita gunakan untuk menyebarkan gaya 
hidup dan perilaku sehat, karena kami di 
Pertemanan Sehat tidak hanya melakukan 
olahraga bareng tapi juga saling mengingatkan 
untuk melakukan pola hidup sehat,” tuturnya.

Olahraga 
bareng 
tidak hanya 
memotivasi 
seseorang 
untuk lebih 
“sering” 
berolahraga, 
tetapi 
juga bisa 
meluaskan 
pertemanan. 
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Setelah lari 
mengelilingi 
lapangan, 
pendinginan 
yang tepat 
adalah sebuah 
keharusan 

<< olahraga 
tidak harus 
yang berat, 
yang penting 
Menggerakkan 
tubuh. >>
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MeLUasKaN PeRteMaNaN
Ajang eksistensi yang disebutkan Hakim 
tersebut memang bukti nyata yang tak bisa 
ditampik berkat meluasnya penggunaan media 
sosial. Sepanjang para pengguna media sosial 
tetap melakukan kegiatan olahraga, bagi 
Hakim dan Jane hal ini tidaklah lantas harus 
menjadi masalah. 

Para penggiat olahraga ini juga 
menyatakan, di luar eksistensi dan unjuk 
gaya yang dilakukan oleh kelompok kecil 
di dalam sebuah kelompok olahraga, 
menjadi anggota di sebuah kelompok 
olahraga adalah sebuah motivasi. Banyak 
yang termotivasi untuk ikut menjadi 
anggota olahraga karena dengan banyaknya 
orang dengan minat yang sama, mereka 
bisa menjadi lebih semangat untuk 
olahraga. Selain itu dengan mengikuti 
kelompok olahraga bisa menjadi ajang 
berbagi informasi. Berbagai kabar ter-
baru seputar minat yang sama tentulah 
menyenangkan.

Masuk menjadi anggota kelompok olahraga 
diakui Hakim dan Jane adalah berkat adanya 
pertemanan. Setelah mereka menjadi anggota, 
akhirnya malah kemudian dapat meluaskan 
lagi pertemanan. Jane yang awalnya ikut 
Indorunners karena memang senang dengan 

olahraga lari, jadi bisa mengetahui berbagai 
klub lari lain. “Awalnya aku masuk ke 
Indorunners karena pertemanan. Diajak 
bergabung, lantas bertemu teman-teman lain 
yang juga senang lari. Aku termotivasi untuk 
ikut lari ya karena ada teman berlari bersama, 
walau ada waktunya juga aku memang ingin 
lari sendirian,” ungkap Jane. 

Hakim juga mengaku mengikuti 
Pertemanan Sehat berkat ajakan dari grup 
Whatsapp bersama Dian Sastrowardoyo 
dan kawan-kawan. Awalnya mereka memang 
berjanji untuk melakukan lari bersama, 
tetapi lama kelamaan dengan kesibukan 
masing-masing tidak selalu semua anggota 
bisa hadir pada jadwal lari kelompok. 
Naman demikian, Pertemanan Sehat tetap 
rutin melakukan olahraga bersama. Sistem 
keanggotaan kelompok olahraga yang tidak 
terbatas, tidak bisa berlaku di Pertemanan 
Sehat. “Karena di Pertemanan Sehat ada 
Dian dan Adinia Wirasti. Kalau banyak fans 
yang ikut, jadinya tidak bisa olahraga. Malah 
heboh,” kata Hakim. Namun ia berharap 
dengan banyaknya hashtag yang mereka sebar 
di media sosial, selain #PertemananSehat ada 
#JanganKasihKendor, bergulir inspirasi untuk 
membentuk kelompok olahraga dengan tujuan 
membiasakan olahraga dan hidup sehat. 
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