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Pilates
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Sesi #1Step Up. dan memiliki kekuatan berbeda.
Ini adalah sesi pertama latihan saya. Kaki kiri saya lebih lemah sehingga
"sasaran latihan ini adalah kekuatan butuh waktu lebih lama untuk
dan keseimbangan kaki, kesempurnaan menyelesaikan satu set latihan.
postur kaki sempurna. Otot-otot yang Begitu selesai, Jerry meminta saya

dilatih adalah bokong, paha bagian atas, turun dari alat dan berjalan.
hamstring, betis dan telapak kaki," jelas

Jerry. Sesi #2 Pike
'Kedua kaki berpijak di sebuah

pedal yang sudah dikaitkan dengan
pegas. Tubuh harus tegap dengan
pandangan jauh ke depan. "Tubuh tegap
membuat otot perut bekerja maksimal
sehingga tubuh terasa lebih ringan,"
kata Jerry.

Selanjutnya saya angkat kaki
kanan ke atas pijakan (bangku) dengan
tangan bertumpu pada handle di kedua
sisi alat. Posisi telapak kaki harus lurus
ke depan, sejajar dengan lutut. Sisi

dalam telapak kaki harus menyisakan
sedikit ruang. Telapak kaki bagian atas
(dekat jari kaki) dan tumit dijadikan
sebagai tumpuan keseimbangan.
"Latihan ini membantu melatih agar
telapak kaki lurus dan lutut sejajar
saat berlari. Jika posisinya salah bisa
berakibat cedera hingga bagian lutut,"
ungkap Jerry.

Setelah kedua kaki berada
di posisi sempurna, saya harus
bisa membawa kaki kiri yang
berpijak di pedal ke atas. Saya harus
menggunakan kekuatan otot bokong
dan mengandalkan keseimbangan kaki
kanan untuk mengangkat tubuh.

Saya melahap l set latihan
dengan 12 repetisi lalu berganti kaki.
Saat kaki kiri berada di atas, saya
sadar kedua kaki saya tidak seimbang

Sasaran sesi kedua latihan
saya adalah otot perut. Jerry
mencontohkan gerakan yang harus
saya lakukan. Handle di kedua sisi
Wunda Chair dilepas dan kedua
tangan bertumpu pada ujung kanan
dan kiri kursi. Kedua kaki berpijak
di pedal dengan sikap jinjit. "Kedua

tangan harus lurus dan punggung
diangkat hingga tubuh membentuk
lingkaran, lalu pelan-pelan
bawa kedua kaki ke atas dengan
memanfaatkan kekuatan otot perut
dan punggung," jelas Jerry.

Saya mencobanya setelah
memahami gerakannya. Ternyata
tidak semudah seperti yang Jerry
contohkan. Saya berusaha keras agar
punggung tetap meiingkar. Saya juga

sedikit kesulitan menggunakan otot
perut untuk mengangkat kedua kaki.
Setelah empat kaii percobaan dengan
bantuan Jerry, saya dilepas dan
melakukan sesi ini sendiri sebanyak
satu set (12 repetisi).

Seperti sebelumnya, Jerry
meminta saya melakukan sesuatu
setelah melahap tiap sesi. Di
sesi ini ia meminta saya berdiri
tegap dan melompat kecil dengan
mengandalkan kekuatan kaki dan
keseimbangan tubuh dari perut.
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Pilates dikembangkan oleh seorang
pria - Joseph Pilates. Namun,
belakangan, Iatihan ini seakan-akan
menjadi milik wanita. Itu mungkin
karena kita, para pria, terlanjur dididik
untuk menjadi kuat. Kekuatan adalah
salah satu alat ukur kelelakian kita.
Dan nilai itu pun berlaku untuk tubuh
kita. Kita jadicenderung mendidik
tubuh untuk mengutamakan
kekuatan. Fleksibilitas atau kelenturan
adalah bagiannya wanita.

Sekarang, sudah saatnya kita
membongkar nilai tersebut. Buat apa
tubuh kuat namun mudah patah?

Faktanya, kekuatan Anda tidak
akan bisa berbicara banyak tanpa
fleksibilitas. Itu saya pahami ketika
kekuatan saya "dihancurkan" ketika
menjalani latihan pilates di studio
Pilates Capital di lantai 7 FXPlaza,
Sudirman, Jakarta. Sandi Faiar
Ariyanti, Founder & Licensed Provider
Pilates Capital, da n dua i n st ru ktu r nya
Jerry Teo dan Kris Ng adalah tiga
orang yang bertanggungjawab pada
perubahan cara pikir saya tentang
tubuh ini.

Menu pembuka latihan saya adalah
kekuatan dan kesimbangan. Jerry
mengenalkan saya kepada alat
bernama WundaChair Alat berbentuk
kursi ini memiliki fungsi melatih otot
tubuh bagian bawah, perut dan tubuh
bagian atas. Jadi, alat ini memberikan
saya tiga sesi latihan untuk tiga
kelompok otot yang berbeda.





Sport As
We Do

Saya merasakan perbedaan, tubuh
menjadi lebih ringan untuk melompat
dibanding posisi-bungkuk dengan
perut tertahan.

Sesi #3 Low Push-up
Ini adalah sesi ketiga saya di wunda
chair. Dan, iatihan ini adalah yang
terberat bagi saya. Otot tubuh bagian
atas saya memang paling sering
digunakan, terutama tangan dan
bahu. Rupanya, dua bagian itu kaku
sehingga sulit untuk melakukan
gerakan ini. Latihan ini dimulai
dengan posisi tubuh merangkak
menyamping di belakang wunda
chair. Di posisi ini, tangan kanan saya
bertumpu pada peda}, sementara
tangan kiri di lantai. Saya harus
menyamakan ketinggian bahu
dengan membengkokkan siku kanan.

Setelah posisi sempurna, kedua
kaki didoi-ong ke belakang hingga
membentuk posisi push up. Pelan-
pelan dengan bantuan Jerry saya
mengangkat tangan kanan yang
bertumpu dl pedal tanpa mengubah
sikap bahu yang sejajar. Saat melahap
satu set langsung, Iatihan terhenti-
henti. Saya kesulitan menyejajarkan
posisi bahu saat tangan kanan
diangkat. Tapi akhirnya saya berhasil
melahap satu set penuh.

Daat ganti posisi tangan saya
kembaii merasakan perbedaan
mencolok. Bagian tubuh kiri saya
terasa lebih pasif karena saat
tangan diangkat saya tidak memiliki
daya sekuat tangan kanan untuk
mendorong kembali tangan kiri ke
posisi semula.

"Tangan kiri Anda lebih stabil
daripada tangan kanan tetapi tidak
lebih kuai daritangan kanan Anda.
Sebaliknya, tangan kanan Anda
lebih kuat tetapi kurang stabil
saat menopang tubuh," ujar Jerry
menjawab keheranan saya. Untuk
sesi rni, Jerry tidak meminta saya
melakukan gerakan apapun.

Santapan utama latihan saya adalah
di sebuah alat bernama reformer. Alat
berbentuk tempat tidur ini lengkap
dengan berbagai piranti yang lagi-
lagi bisa melatih tiga kelompok otot
sekaligus.

Sesi #l Front Split
Kembali dimuiai dari tubuh bagian
bawah, latihan ini bertujuan untuk
melatih fleksibilltas kaki saya mulai
dari pinggang hingga ujung telapak
kaki. Saya berdiri di atas reformer lalu
kaki kanan berpijak pada tumpuan

di depan yang posisinya sedikit lebih
tinggi. Kaki kiri bertumpu pada
pijakan di belakang sehingga postur
tubuh berbentuk seperti orang
sedang berlari sprint. "Tujuan latihan
ini adalah untuk melenturkan otot
sekitar bokong, persendian kaki,
dan lutut. Ini sangat baik untuk
mendukung kemampuan berlari
Anda," ujar Jerry.

Saya mampu melahap rangkaian
sesi ini dengan baik. Memang, sesi

untuk menu utama ini tidak begitu
sulit dan mudah saya lakukan. Tapi,

efek latihan ini membuat saya mudah
mengayunkan kaki. Cocok bagi Anda
pelaku olahraga sepakbola atau tenis,
yang butuh pergerakan dinamis.

Sesi #2 Hundreds
Sesi kedua terlihat begitu mudah
ketika Jerry memeragakannya.
Saya harus berbaring di reformer
dengan tangan menarik pegas sejajar
tubuh. Dalam tiga hitungan, saya
harus mengangkat kaki dengan
kekuatan bokong sekitar 45 derajat
dan mengangkat kepala dengan
kekuatan otot perut. Otot perut saya

berkontraksi dan, menurut saya,
latihan ini berat. Saya kesulitan
mengangkat kepala dan bahu,
sikap kaki pun kadang turun tidak
membujur pada derajat kemiringan

Dalam posisi ini saya harus
mengambilnapas dua kali dan
membuangnya dua kali. Tiap
mengambil dan membuang napas,

saya harus mengangkat kepala, bahu
dan kaki ke posisi latihan. Sulit, bung!

Sesi #3 Jack Knife
Anda pasti sering mendengar latihan
ini. Tapi kebanyakan orang salah
dalam mengaplikasikannya. "Dalam

melakukan jackknife Anda tidak bisa
asai mendorong kaki dan mengangkat
bahu. Dalam pilates, latihan
ini dilakukan perlahan dengan
mengandalkan kekuatan otot Perut
hingga mencapai posisi jack knife
sempurna," jelas Jerry.

Pada sesi ini saya masih berbaring
di atas reformer. Menyerupai posisi

hundreds, tapi posisi kaki ditekuk
hingga lutut hampir mengenai perut.
Bedanya, bila tadi tangan saya Yang
menarik pegas, kini kedua kaki saya
yang dlpasangi pegas. Pelan-pe1an
saya dorong kaki ke depan hingga
Iurus. Dengan mengatur napas Yang
stabil, perlahan saya menarik kedua
kaki ke posisijackknife dengan
mengandalkan kekuatan dari otot
perut. Hingga posisi sempurna, saya

bisa menyelesaikan latihan ini dalam
satu set penuh.

Low Push Ut
yang semestinya.
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i,.;r* f: Berhubung saya berhasil melahap habis enam sesi
latihan di dua alat berbeda, Jerry memberi saya
bonus. 'Anda boleh meminta saya melatih salah
satu kelompok otot di tubuh Anda dengan alat
berbeda," tuturnya.

Lantas saya memilih otot tubuh bagian atas.
Saya merasa ini adalah kelemahan latihan saya
sejak awal. Jerry kemudian menunjuk alat besar
seperti tempat tidur dengan tiang di tiap sudutnya
yang menyambungkan palang di tiap ujung atas
tiang. Alat inl bernama Cadillac. 'Anda tahu mobil
Cadillac? Itu adalah mobil yang besar, sama sepertr
alat ini," guyon Jerry.

Sesi bonus ini bernama hanging pullup. Saat
Jerry menyebut namanya saya sudah menebak
latihan lni akan menjadi yang terberat bagi saya.
Benar saja! Ia berdiri di alat lalu memegang palang
di kedua sisi tubuhnya. Lalu ia memosisrkan
kaki kanan dan kirinya pada pijakan yang
menggantung. Seteiah itu ia meluruskan tubuhnya
dan pandangan fokus ke depan lalu mengangkat
tubuhnya!

"Kuncinya adalah kekuatan bahu Anda," tutur
Jerry.

Saat saya memeragakan gerakan ini, beberapa
kali saya sempat berhenti dan menurunkan kedua
kaki. Saya hanya mampu menyeiesaikan delapan
repetisil
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