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Sehat ?

• WHO →suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan 
sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan

• UU no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa →Kesehatan Jiwa adalah 
kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, 
mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari 
kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara 
produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya



Hubungan berolahraga dengan 

kesehatan mental

• Bentuk latihan baik aerob maupun anaerob telah bermanfaat dalam
mengurangi gejala depresi, seperti berjalan, berlari, bersepeda, dan
lainnya→ latihan fisik memiliki efek antidepresan yang bermanfaat
untuk menurunkan depresi Schuch et al (2017)





Bersepeda menciptakan efek positif
terhadap kesehatan jiwa



Meningkatkan mood 

• Bersepeda meningkatkan kadar
Serotonin (happy hormone) yang bekerja
memompa Norepinephrine sehingga
tercipta perasaan gembira dan bahagia.

• Baik mengayuh di jalan favorit atau
menuruni bukit, bersepeda sangat bagus
untuk menghilangkan stress serta
memperbaiki suasana hati.



Membantu mengurangi stres

• Bersepeda membantu untuk menurunkan kadar
kortisol dalam darah, meningkatkan aliran darah ke 
otak dan mengontrol perubahan suasana hati.

• Bersepeda mengontrol ritme sirkadian dan 
memberikan efek tidur nyenyak dengan 
mengurangi kadar hormon stres.



Berefek positif terhadap fungsi otak



Berefek positif terhadap fungsi otak

• Peningkatan suplai darah, transportasi oksigen dan nutrisi saat bersepeda
meningkatkan kinerja otak. 

• Bersepeda juga meningkatkan pembentukan BDNF, protein yang bertanggung 
jawab untuk menghasilkan sel-sel otak baru. Hal ini meningkatkan produksi 
neuron dan memperkuat sel saraf.

• Bersepeda merangsang hipokampus di pusat otak sehingga membantu
meningkatkan memori, membantu berkonsentrasi, menurunkan risiko berbagai 
penyakit Demensia dan perlambatan penurunan fungsi kognitif.



Membangun ikatan dengan teman dan keluarga

• Bersepeda bersama keluarga atau 
teman memberikan waktu yang 
sangat baik untuk menciptakan
bonding. 



Membentuk pribadi yang positif

• Olahraga bersepeda membangun sikap
sportif, percaya diri, disiplin dan solidaritas. 

• Bersepeda meningkatkan kepercayaan diri 
serta membuat Anda menjadi orang yang 
positif 

• Manfaat terpenting dari bersepeda adalah
membangun keselarasan dengan diri sendiri



“Di dalam tubuh yang sehat, 
terdapat jiwa yang kuat”

"strong mind in strong body"


