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Senam 
Gempur Obesitas

Anak yang berorangtua obesitas, berpeluang menjadi obesitas 60—90%. 
Minati Atmanegara yang dahulu orangtuanya menderita obesitas, 
juga berisiko. Namun, dengan hidup sehat dan olahraga teratur, artis 

kelahiran Berlin itu senantiasa cantik dan langsing. 

Rutin melakukan 

senam, menjaga 

postur tubuh tetap 

kencang dan menarik
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Gerakan senam body 

performance dasarnya 

berasal dari body 

language, senam yang 

mengutamakan kelenturan 

dan pembentukaan otot 

tubuh

Kedua orang tua Minati Atmanagara 
dulunya obesitas sehingga artis itu 
berpeluang menderita kegemukan 
60—90%.  “Saya berasal dari ayah dan 
ibu yang mengalami obesitas,” kata 
perempuan 51 tahun itu.  Perempuan 
kelahiran Berlin, Jerman, 2 Maret 1959 itu 
tahu betul dampak buruk orang obesitas: 
jalan sebentar saja ngos-ngosan, belum 
lagi mengalami berbagai penyakit. Oleh 
karena itu, ia bertekad tetap langsing 
sehingga sejak remaja ia gemar senam. 

Setelah usia 30 tahun, ia belum 
menemukan bentuk senam yang 
ia ikuti belum maksimal hasilnya. 
Fitnes misalnya, cenderung membuat 
perempuan berotot kekar.  Minati 
kemudian mengajak konsultan olah 
tubuh  untuk membuat gerakan-
gerakan yang lebih mengutamakan 
pembentukan tubuh khusus wanita. 
Kemudian terciptalah senam body 
performance. Ciri khas senam itu full 
streching dan tanpa entakan. Bagi 
pemula, senam pembentukan tubuh 
dilakukan 5 kali sepekan dengan durasi 
1 jam.  “Dengan  senam  pembentukan 
tubuh itu, cukup dilakukan 1 jam per 
hari,” kata Minati yang mengelola 
sanggar senam di Tebet, Jakarta 
Selatan. 

Setelah bentuk badan ideal—bulan 
kedua dan seterusnya—frekuensi cukup 
3—4 kali sepekan. Pada latihan ke-10 
biasanya terjadi perubahan,  lingkar 
pinggang berkurang kurang lebih 10 cm. 
Ada juga yang pernah berhasil turun 
15 kg dalam 2,5 bulan. Walau demikian, 
penurunan bobot badan bervariasi, 
tergantung pola makan dan gaya 
hidup. Misal, untuk perokok, biasanya 
pembentukan ototnya lebih lambat. 
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Salah satu posisi untuk mengencangkan paha bagian dalam
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JUS BUAH-BUAHAN
Selain melakukan senam body performance, Minati juga menjaga pola 

makan. Perempuan dengan tinggi 166 cm dan bobot 59 kg itu mengaku 
tidak terlalu keras mengontrol pola makan. Dengan catatan, kalori yang 
masuk dan yang keluar seimbang. “Selama berat masih terjaga, tidak apa 
makan sepotong kue,” katanya. Ia rutin mengkonsumsi satu setengah 
gelas besar jus aneka buah tiap pagi. Jus itu terdiri dari campuran  apel, 
pir, tomat, jeruk, wortel, belimbing dan kadang lidah buaya dari kebun 
sendiri. 

Minati mengikuti pola makan 3 kali sehari. Sarapan berupa roti gandum 
dengan sedikit selai dan  jus buah. Kemudian menu makan siang  berupa  
sumber karbohidrat seperti nasi, sayur-sayuran, dan lauk. Protein hewani 
yang dipilihnya hanya daging putih seperti ikan dan ayam. Pada sore hari, 
ia mengkonsumsi penganan kecil dan ketika makan malam ia mengurangi 
sumber karbohidrat. Minati mengkonsumsi suplemen hanya ketika perlu,  
ketika syuting sampai malam.  “Saya lebih mengutamakan yang alami, 
seperti jus buah-buahan,” kata Minati. 

Senam dan pola makan sehat membuktikan perempuan yang 
membintangi film layar lebar sejak 1981 itu senantiasa fit dengan bobot 
badan terjaga. “Bila tidak ada syuting atau ke luar kota, saya selalu 
menyempatkan senam, cukup 1 jam setiap hari. Senam merupakan 
kebutuhan saya agar tetap fit,” tutur Minati.*** 
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Bentuk Otot Panjang dan Kencang

Body performance adalah senam pembentukan tubuh untuk wanita. Ia berguna untuk 
memperbaiki sikap tubuh, mengencangkan, melenturkan, serta menguatkan otot-otot tubuh. 
Selain itu, senam yang diciptakan sejak 20 tahun yang lalu itu mengurangi kelebihan lemak, 
serta menghilangkan selulit. Manfaat lainnya, ia mengurangi nyeri otot pinggang, insomnia, 
menyuburkan rahim, dan meningkatkan gairah seksual. Cukup lakukan 1 jam per hari untuk 
hasil yang memuaskan. 

PEMANASAN
Pemanasan setidaknya dilakukan 5—10 menit sebelum gerakan inti. Fungsinya menaikkan 

detak jantung, memanaskan otot, serta menyiapkan tubuh masuk ke gerakan inti. Dari pemanasan 
sampai pendinginan, seluruhnya tidak ada gerakan yang menghentak. 

Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk gerakan senam body performance. 

GERAKAN INTIGERAKAN INTI

Gerakan yang berfungsi untuk mengencangkan paha bagian dalam. 
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Gerakan push up, mulai dengan posisi push up. Kedua lutut terbuka lebar di ujung matras. 
Posisi bertumpu di lutut. Letak bahu sejajar tangan. Tiup setengah napas yang pertama, kontraksi 
di pantat, perut bagian bawah, dan atas. Tiup setengah napas yang kedua, perut lebih kencang 
mulai dari perut bagian bawah ke perut bagian atas. Posisi wajah melihat bagian perut. Latihan ini 
berfungsi membuka bahu yang bungkuk, serta mengencangkan bagian leher. Push up dilakukan 
1—5 x 8 hitungan tergantung kemampuan. 
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G e r a k a n  s i t  u p , 
berbaring di lantai, tekuk 
l u tu t ,  dan  regangkan 
tangan secara maksimal. 
Begitu tiup napas, terjadi 
kontraksi di pantat, perut 
bawah, dan perut atas. 
Tiupan yang kedua, perut 
dan pantat tetap dalam 
keadaan kontraksi. Posisi 
dagu lurus, tidak menyentuh 
dada. Setiap melakukan 
gerakan punggung lurus, 
begitu pula posisi tangan. 
Posisi ini berguna untuk 
mengencangkan otot perut. 
Gambar  fo to  c  dan  d 
merupakan pengembangan 
ge rakan  s i t  up  un tuk 
pesenam yang lebih 
mahir. Sit up dilakukan 
10—100 kali, tergantung 
kemampuan.  

d

c
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PENDINGINAN
Pendinginan dilakukan 5—10 menit terakhir. Salah satu gerakan pendinginan dilakukan 

dengan bersila. Fungsi pendinginan adalah merelaksasi otot sehingga kembali seperti semula. 
Selain itu, gerakan relaksasi juga menghindari terjadinya cedera.  

1
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Pendinginan 1 
Salah satu tangan 
diregangkan untuk 
menghilangkan 
kepenatan selama 
satu jam. 

Pendinginan 2 
Bagian lengan 
diregangkan, 
dagu terangkat, 
perut setengah 
kontraksi. 

Pendinginan 3 
Dilakukan untuk 
peregangan 
lengan. 

Pendinginan 4
Gerakan 
peregangan, 
mulai dari pinggul, 
pinggang, dan 
lengan. 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, latihan ini membutuhkan 
panduan dari instruktur senam body performance. Tingkatan umur yang 
berbeda serta bentuk tubuh yang berbeda mempengaruhi gerakan yang 
dilakukan. Misalnya, gerakan sit up yang tercantum pada gambar b, 
dapat dimodifikasi menjadi gerakan c, dan d sesuai dengan kemampuan 
masing-masing dan letak bagian tubuh yang ingin lebih diidealkan.***
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