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 P R A K A T A  
 

SANTAI TAPI LAJU merupakan satu karya 

sulung aku untuk hasil karya kreatif untuk aku 

kongsikan secara santai untuk mereka yang 

diluar sana yang memerlukan satu lonjakan 

untuk cuba memberanikan diri aktif dalam 

bidang sukan larian. Bidang sukan ini hanya 

memerlukan individu tersebut sedikit masa 

lapang dan juga pakaian sukan serta kasut. 

Ianya tidak menelan perbelanjaan yang besar 

untuk aktif dalam sukan yang paling mudah 

dan murah ini. Apa yang diperlukan adalah 

sepasang kaki untuk anda berjalan atau 

berlari sedikit pada peringkat awalnya dan 

akhirnya berlari laju dalam keadaan santai 

sebagai seorang pelari amatur yang bekerja 

full-time dan ada komitmen keluarga dan lain-

lainnya.  

Secara amnya buku ini cuba 

membicarakan sesuatu topik itu dengan 

kaedah kurang teknikal supaya rakyat 

marhaen dapat memahami teknik-teknik 



larian yang atlit gunakan dalam mereka 

meningkatkan keupayaan peribadi mereka 

untuk mencapai personal best (PB) yang 

terbaik. Buku ini bukanlah bertujuan untuk 

melatih anda menjadi seorang atlit tetapi 

setidaknya membawa seseorang yang tidak 

pernah berjogging atau berlari kepada 

seorang yang mampu berlari pace 4 untuk 

5km atau 10km dengan hanya 3 ke 4 kali 

latihan sahaja seminggu dengan maintain 

gaya hidup yang dilalui sebelum ini (hanya 

melibatkan minor change sahaja). 

Jadi, aku berharap buku ini dapat 

membawa manfaat yang besar kepada 

mereka di luar sana untuk memulakan larian 

dengan apa yang ada dahulu tanpa perlu 

berbelanja besar membeli jam dan kasut 

yang mahal. Lari dengan penuh keseronokan 

dan kepuasan adalah satu kenikmatan yang 

terbaik dalam memastikan kesihatan diri 

terjaga. 



 
 

-  T H I S  P A G E  I S  L E F T  B L A N K -   
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CP 1  
B E R J O G G I N G  
 

BERJOGGING. Aku ingat lagi waktu aku 

pertama kali memasuki dunia larian ini masa 

zaman belajar sarjana di Universiti Teknologi 

Malaysia (UTM) pada tahun 2008. Masa itu, 

aku fokuskan untuk nak berjogging aje tapi 

aku rasa laju jugak aku berjogging masa tu 

macam berlari. Fokusnya masa tu memang 

tak catat sebarang masa pun tapi sekadar 

nak bersenam untuk sihat aje. Jadi aku 

sentiasalah pergi ke Hutan Bandar Mutiara Rini 

untuk berjogging seminggu ada dalam 3 atau 

4 kali rasanya.  
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Kemudian dalam 2009 aku start dapat kerja 

kat Melaka aku pun slow sikit pada awalnya. 

Jadi dalam 2010 macam tu baru start balik 

berlari dengan kerap dan catat masa guna 

apps kat smartphone pada zaman tu. 

Memang kuno sangat apps masa tu. Guna 

pun Nokia punya smartphone yang ada apps 

Symbian rasanya. Tapi bagus boleh guna GPS 

dan buat catatan masa. Cuma bezanya aku 

takde la upload ke FB masa tu. Simpan untuk 

simpanan sendiri aje.  

  

LOKASI GOOGLE MAP HUTAN REKREASI MUTIARA RINI 
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Aku rasa la zaman tu aku memang kuat berlari 

masa 2008 sampai 2010 tu. Masuk 2011 aku 

mula kurang berlari sebab nak buat persiapan 

berkahwin dan memang kurang aktif la 

sampai pertengahan 2016 rasanya. Aku aktif 

balik dan masuk first Half Marathon (HM) pada 

November 2016 dengan catatan masa 3 jam 

lebih kot. Bagi aku markah tu dah sangat 

bagus dah dengan training untuk HM pun 

takde sangat pun. Tapi selepas tu baru aku 

mulakan latihan berlari dan teruskan aktif 

masuk event larian dari 2017 sehingga 2020 

sebelum COVID’19 menjelma. Jadi sekarang 

ni just maintain berlari untuk sihat dahulu 

tanpa fikirkan bab event. Itulah permulaan. 

Ok, jadi jum kita masuk topik untuk berjogging. 
 Berjogging ini pada peringkat 

pertamanya memerlukan seseorang itu untuk 

mendapatkan motivasi yang sangat kukuh 

terlebih dahulu. Samada mungkin kita 

dapatkan dari Facebook sebab rakan-rakan 

anda memuat naik status mereka berlari 
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ataupun anda sendiri yang rasa perlunya 

bersenam untuk kesihatan anda sendiri. So, 

pastikan korang sentiasa rasa nak berlari 

dengan keadaan sangat baik dan selesa 

dengan sebab yang anda dapat tu. Tetapi 

korang kena ingat yang nak buat first step 

motivasi untuk berjogging atau berlari ni 

sebenarnya sangat sukar. Paling koman anda 

kena pastikan beberapa perkara yang perlu 

sebab nak pastikan motivasi anda untuk 

berjogging dan berlari ni sentiasa segar dan 

rasa nak berlari aje hampir tiap-tiap hari atau 

selang-selang ikut masa lapang anda. 

Motivasi pertama korang kena cari 

adalah dengan cuba cari member rapat 

atau member anda yang sedang lari tu. 

Cubalah contact tengok samada dia 

berminat tak nak berlari bersama. Biasanya 

dalam diri runner ni dia seronok kalau ada 

orang baru atau “Newbie” nak join dunia 

larian. Tapi tak kisahlah anda nak gelarkan 

ianya berjogging ke tak atau nak berjalan ke, 
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janji korang nak gi kat luar dan melangkah 

beberapa kilometer. Jadi member korang ni 

pasti support punya sebab majoriti runner ni 

berjiwa besar dan sanggup teman anda 

untuk berlari. Cuma bezanya kalau ko berlari 

dengan member-member ko begini biasanya 

diorang akan push korang apabila sampai 

satu peringkat tu. Tapi bagus juga sebab nanti 

akan mencabar diri ko sendiri untuk go further. 

Nanti silap-silap diorang akan ajak keluar 

berjogging setiap hari atau selang-selang ikut 

jadual depa untuk sama-sama aktif berlari. 

Jadi sebenarnya aku lebih suka korang join 

atau berlari ikut member-member runner 

begini.  

Sebab tu penting untuk korang 
dapatkan member atau anak 
beranak kalo korang rasa 
susah nak start berjogging atau 
berlari 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Korang boleh 

jugak ajak ahli 

keluarga berjogging 

bersama. Start la dulu 

dengan Taman 

Botanikal berdekatan 

atau mana-mana 

lokasi yang 

memberangsangkan. Jangan terlalu push 

sangat dengan diri anda sebab nanti badan 

akan sakit. Mulakan dengan berjalan selama 

Gambar di atas 
sewaktu berlari di 
Putrajaya dengan 
member aku dari 
group runner 
Kuatagh sejauh 
21km 
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30 minit dahulu kemudian baru la next 

day atau hari seterusnya korang 

berjalan jauh sikit. Tak perlu berlari 

pun untuk hari-hari awal ni sebab 

tujuannya nak bagi anda dapatkan 

motivasi terlebih dahulu. Sebab apa 

aku cakap begini? Sebab if korang 

push sangat tengoklah nanti badan 

dan kaki sakit sebab terlalu lama 

berjogging atau berlari sampai hilang 

motivasi sebab badan dan kaki asyik 

sakit aje. Slow bro!! Santai dulu 

Dalam 

memastikan 30 

minit yang 

berjaya buat 

pertama kalinya 

korang 

berjogging, 

pastikan pilih 

dahulu tempat 

terdekat 

berbanding 

tempat-tempat 

yang jauh. 

Contohnya 

jangan ler korang 

gi sampai ke 

Putrajaya nak 

berjogging sebab 

ramai jogging 

sana sedangkan 

kat Melaka ni 

ada aje Taman 

Botanikal Ayer 

Keroh. 
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dengan famili sebab biasanya jika dengan 

family nanti dia tak boleh kerap. Paling kerap 

pun seminggu sekali aje dengan famili. 

Maksud famili yang aku guna ni maksudnya 

ko dengan isteri ko, dan anak2 ko atau 

maybe sedara-mara. Jadi fokus untuk santai 

aje dengan famili ni tanpa sebarang push. Bila 

dah rasa ok dan macam tak cukup aje 

berjogging dengan famili baru ko gi tambah 

sendiri hari-hari biasa pergi berjogging 

sebelum pergi kerja. Buat aje 30 minit 

berjogging atau nak berlari laju sikit pun ok. 

Setkan 30 minit dahulu jangan lebih.  

Berjogging atau berlari untuk sihat 

adalah motivasi yang paling bagus 

sebenarnya sebab ianya bagi korang satu 

lonjakan paradigma untuk mampu 

bersendirian bersenam. Jadi korang akan 

sorang-sorang akan berjogging di hutan 

rekreasi atau taman botanikal. Ada seorang 

member aku bernama Zulhairie (FB: 

https://www.facebook.com/mzulhairiemoide

https://www.facebook.com/mzulhairiemoideen
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en) yang ada slip disc yang mampu berlari 

pace 4 sejauh 21 km setelah setahun berlatih 

dengan teknik yang betul. Apa yang 

membuatkan member aku ni berlari kembali 

setelah sekian lama 

tidak aktif berlari 

adalah disebabkan 

berat yang sudah 

semakin naik dan 

berlakunya slip disc. 

  

Mamat baju hijau tu 
memang (tengah) 
laju. Dia pejuang slip 
disc, masa 2019 dia 
start berlari biasa-
biasa dan santai 
dan sekarang sudah 
melakukan FM (Full 
Marathon 42km) 
dalam masa 4 jam 
sahaja. 

https://www.facebook.com/mzulhairiemoideen
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(beliau memang jenis aktif bersukan masa 

zaman sekolah dan banyak kali podium 

semasa zaman tersebut acara larian). Jadi, 

apa yang beliau buat adalah dengan slowly 

increase pace dan kelajuan. Bermula dengan 

santai dan relaxing. Dan setelah badan selesa 

dan ditambah pula workout tambahan untuk 

badan bersedia dengan lebih jauh dan 

support lebih laju. Dalam masa 2 tahun sahaja 

progressnya ke arah larian yang mantap dan 

power sangat baik walaupun sekadar 

mengamalkan larian 3,4 kali seminggu sahaja. 

Jadi, amat penting untuk kita mempunyai 

motivasi yang sangat kuat untuk memulakan 

larian kita (atau berjogging) agar kita sentiasa 

“fresh” untuk melakukan aktiviti sukan ini. Cari 

motivasi anda yang paling kuat untuk korang 

berusaha untuk membina badan dan 

kesihatan yang bagus demi masa depan diri 

sendiri yang sihat sejahtera.  
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Sukan inilah paling mudah yang hanya 

memerlukan kasut yang baik dan pakaian 

yang sesuai sudah mencukupi. Tak perlu lagi 

beli kasut dan kelengkapan pakaian yang 

mahal-mahal pada peringkat awalnya. Tapi 

tak salah ler nak beli kasut yang baik dan 

pakaian yang sesuai untuk berlari. Kasut 

jenama Power seperti di pasaraya-pasaraya 

biasa di Malaysia ini seperti di Mydin dan 

AEON ada butik Bata yang menjualnya. 

Mulakan dengan kasut yang biasa dahulu 

(pastikan cuba dahulu kasut tersebut di kedai) 

dan mulakan acara jogging korang dengna 

santai dan menyeronokkan. Kasut amat 

penting dipakai dalam keadaan selesa sebab 

korang akan melakukan hentaman demi 

hentaman atau cadence (banyak runners 

tahu istilah ini). Cadence ni sebenarnya  
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banyak membantu pelari-pelari yang 

professional di luar sana untuk memastikan 

larian diorang bermutu dan tidak membazir 

tenaga. Jadi setiap hentaman kaki ke 

jalan/tanah itu dikira sebagai satu hentaman 

dan jumlah optimum untuk berlari biasanya 

sekitar 180. Dan perlu difahami sebenarnya 

tiada angka universal untuk cadence ini 

kecuali berbentuk julat. Biasanya jika anda 

berjogging biasa anda akan mempunyai 

cadence sekitar 180 ke atas. Jadi jika berlari 

adalah sekitar 160 ke 170 namun tiada angka 

rasmi atau universal untuk semua orang 

disebabkan cadence ini amat berbeza setiap 

individu. Jadi, amat penting untuk kita 

memakai kasut yang sesuai untuk berjogging 

demi keselesaan kaki kita sendiri. Sebab salah 

pakai kasut akan membawa kepada 

kesakitan pada kaki dan badan. Cuma 

bezanya kasut ni untuk berjogging tak perlu 

yang terlalu mahal pada peringkat awalnya 

melainkan duit anda banyak dan mampu 

untuk beli kasut yang seperti Nike Vaporfly 
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atau Alphafly. Jadi pastikan motivasi anda 

untuk berjogging atau berlari ini kena sentiasa 

ada sebab kukuh supaya anda kekal 

berjogging dan berlari.  

So, yang penting 

sekarang adalah motivasi 

anda untuk memulakan larian 

dengan berjogging. Kena 

bangkit dari tempat tidur 

korang selepas subuh dan 

tunggu sampai cahaya 

matahari ada sikit boleh 

mulakan larian. Pilih tempat 

yang sesuai (taman rekreasi) 

yang baik dan tiada 

gangguan anjing liar atau 

binatang liar lain. Tak usah 

fikirkan nak perlukan jam gps 

dan sebagainya. Mulakan 

dengan berjogging dahulu 

dan sambil itu boleh dengar lagu-lagu 

menerusi Apple Music atau seangkatan 
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dengannya (mcm Spotify, Youtube Music 

atau Amazon Prime Music). Lagi bagus 

sambal dengan ayat-ayat Al-Quran buat 

mereka yang beragama Islam untuk 

menenangkan jiwa atau menghafal surah-

surah tertentu.  

Persediaan untuk anda berjogging 

adalah seeloknya adalah pada waktu pagi. 

Jika boleh sekitar jam 7 pagi di mana mungkin 

selepas anda solat subuh dan menghantar 

anda ke sekolah. Jika lagi awal lagi bagus 

bagi mereka yang akan masuk bekerja jam 8 

pagi. Bagi yang flexible korang boleh aje 

datang bila-bila masa yang penting ianya 

pada waktu pagi. Sebab waktu pagi masa 

yang sesuai untuk korang mulakan hari anda 

dengan penuh semangat dan energetic. Jadi 

anda dah set pagi tu mulakan dengan penuh 

konfiden dan bertenaga serta mungkin 

sentiasa positif dengan apa jua kemungkinan 

atau outcome pada pagi tersebut. Jadi, 

waktu pagi amat sesuai berbanding petang 
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yang mungkin anda telah penat, membawa 

stress dari kerja dan cuaca yang panas (bagi 

Malaysia). Aku sentiasa mencadangkan agar 

kegiatan sukan larian ini dilakukan waktu pagi 

sebab segar dan sejuk bagi cuaca di 

Malaysia ini. Untuk waktu petang boleh 

reserve untuk speed work. Tapi untuk ini kita 

akan tumpu kemudian di chapter lain.  

Bab makan anda tak perlu risau sangat, 

pastikan anda mula sahaja terus acara 

jogging ini tanpa hirau perlu ke anda diet 

makanan ke dan sebagainya. Korang kena 

setkan minda nak berjogging aje dulu. Bab 

diet boleh kemudian. Sebab jogging ini 

melibatkan pace sekitar 11-12 minit per 

kilometer (ditulis 11/km atau 12/km) dan tidak 

terlalu laju. Jadi masa ini akan menentukan 

sama ada anda kena kurangkan makan demi 

untuk memastikan korang berjogging dengan 

lebih selesa. Sangat digalakkan juga untuk 

korang pastikan diri anda sihat dan bebas dari 

penyakit terlebih dahulu dengan menjalani 
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pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik 

berhampiran untuk mengelakkan kejadian 

yang tidak diingini. Jadi jika pemeriksaan dah 

dilakukan, baru doktor akan menasihatkan 

korang apa nak kena buat as starter dalam 

dunia larian (jogging). Secara amnya 

memang anda digalakkan tidak laju semasa 

awal-awal berjogging. Selesakan diri dengan 

sekeliling tempat larian di tempat anda 

berjogging. Biasakan dengan keadaan 

tempat dan bentuk muka bumi sekeliling.  
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Kiri: Taman Botanikal Melaka. Atas: Peta laluan 
5km dalam Taman Botanikal Melaka.  
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Sekiranya rajin, kaji tempat laluan anda 

ingin berjogging seperti ancaman anjing liar 

ke, kawasan pembinaan ke, kawasan hutan 

sunyi ke dan sebagainya. Ini amat penting 

terutamanya bagi pelari solo yang berlari 

sendirian kerana dikhuatiri tiada bantuan 

berdekatan atau individu lain untuk 

melaporkan sesuatu sekiranya berlaku 

kejadiaan yang tidak diingini. Oleh sebab itu 

kawasan rekreasi awam atau perumahan 

awam yang suasananya kondusif lebih bagus 

untuk digunakan sebagai port berlari. 

Sekiranya memerlukan larian juga dan ada 

bejet tambahan serta ruang tambahan 

dalam rumah, boleh aje dapatkan treadmill 

untuk berlari sekali sekala di dalam rumah dan 

pasang tv di hadapan treadmill supaya boleh 

menonton filem atau youtube sewaktu berlari 

bagi mengurangkan rasa bosan berlari di 

kawasan sama iaitu di atas treadmill sahaja. 
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Secara kesimpulannya, untuk korang 

mendapatkan semangat berjogging atau 

berlari ini amat penting untuk kesinambungan 

dunia permulaan korang untuk santai tapi laju 

kemudian. Fokus dulu berjogging selama 

beberapa minggu atau bulan bagi 

mendapatkan satu fun factor yang 

menyebabkan korang sentiasa rasa nak 

berjogging aje setiap hari atau beberapa hari 

seminggu. Seeloknya adalah anda mengajak 

lagi rakan-rakan yang juga baru ingin 

memulakan amalan rutin harian mereka 

dengan berlari. Sama-sama naik dari awal 

dan akhirnya mampu berlari dengan laju dan 

memasuki event-event larian di Malaysia ini. 

 



 
 

 

 
 
CP 2  
G A J E T  
 

GAJET. Aku rase masa first time aku mula 

berlari aku main tibai aje berlari janji ada 

tracksuit dan kasut sukan jenama Power. 

Kasut sukan memang aku ada tapi bukan 

guna sangat pun just tersadai gitu aje. Masa 

2008 aku mula amik master aku tak berjogging 

pun tapi kasut ada untuk tujuan rekreasi tapi 

tak guna sangat. Dalam pertengahan 2008 

baru aku start berjogging atau berlari (ahh 

lepas ni aku guna ayat berlari ajela) aku 

sarungkan kerap sikit kasut tu. Apps mana ada 

beb zaman 2008 tu handphone jenama 
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Symbian Nokia kot takde apps sgt rasanya 

(tapi masa 2010 aku pakai jenama Nokia 

yang ada apps running tapi aku tak ingat la 

pulak apa nama apps tu). Tapi takpe dalam 

topik CP 2 ni aku nak berbincang bab gajet 

untuk korang berlari samada lelaki atau 

perempuan.  

 Dalam dunia gajet untuk 

berlari ni ada yg orang kata basic 

gajet atau professional gajet. 

Korang tak payah la fokus terus nak 

beli professional gajet sangat tapi 

jangan risau semua aku cuba cover 

dalam topik ni. Yang penting duit aje 

korang kena ada. Takde duit tak 

guna jugak. Itu belum gajet untuk 

spesifik runner sebab runner ni ada 

pelbagai jenis dari road runner sehingga ke 

trail runner atau lagi best tower runner. Fuhhh 

banyak gak jenis2 runner ni? Hehehe. Itu 

belum kelengkapan khas untuk pelari-pelari 

yang kelainan upaya tetapi mempunyai 

Cuma ingat 
janganlah expect 
pakai gajet ni 
bantu ko lari laju 
dan jauh. If ko tak 
rajin berlatih sama 
jugak murah ke 
mahal tetap same 
aje. 



 

 
23 

semangat untuk berlari. Ada yang 

menggunakan wheelchair, ada yang bawak 

anak guna stroller khas untuk berlari. Fuh 

pelbagai rupanya gajet ni? Jadi, gajet ni nak 

tahu penting ke tak ikut kemampuan ko la 

sendiri. Jangan main tibai aje beli. Tu belum 

masuk bab yang main basikal dengan harga 

basikal pun puluhan ribu ke atas atau RM100k 

ke atas pun ada. Sekali lagi aku tekankan, 

gajet ini optional aje tak perlu pun takpe. 

Paling penting adalah motivasi nak berlari tu 

datang dulu dan pakaian kena la ade mcm 

seluar track dan baju sukan (kalau takde gi 

Mydin boleh gi beli murah-murah). Kasut 

dapatkan kasut murah atau bundle dulu as 

starter. So, korang kena set betul-betul 

keperluan gajet ni. Buat kering duit poket aje 

membeli mahal-mahal gajet if tak berlari 

sangat atau tak termotivasi sangat. Ok jum 

kita kaji tengok apa sebenarnya gajet-gajet 

penting untuk berlari ini sebenarnya.  
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S M A R T P H O N E  

Gajet pertama adalah smartphone!! Dengan 

GPS!! Ya itu yang tersangat penting sebab 

zaman sekarang korang kena wajib berlari 

ada smartphone yang ada support GPS. 

Smartphone of course la ada GPS takkan la 

takde. Smartphone cikai dalam RM200 pun 

ada GPS takkan la kot ada yang masih pakai 

phone biasa. Jadi, aku rasa 99% rakyat yang 

nak berlari ni ada smartphone untuk 

mengukur prestasi korang setelah sekian lama 

berlari secara biasa dan bosan takde gajet. 

So gunalah smartphone korang tu.  



 

 
25 

So, bila dah ada smartphone apa 

yang perlu korang buat adalah 

install apps larian apalagi. 

Yang popular adalah seperti 

Strava, Runtastic (dimiliki 

Adidas) dan Runkeeper (dimiliki Asics) banyak 

digunakan dalam komuniti larian samada 

rakyat biasa atau professional atlit. 

Korang tak perlukan jam untuk 

gunakan semua apps ni, nak install 

semua apps ni hanya perlukan 

GPS kat smartphone korang tu 

dienablekan semasa nak mulakan 

larian. Seperti biasa korang 

install apps ni (nak install ketiga-tiga apps 

tu pun takpe) dan start register korang 

punya ID. Cuma aku mencadangkan 

korang untuk gunakan Strava sebab 

banyak analisis dia untuk manfaat 

korang. Tapi bukan bermaksud apps lain tak 

bagus tapi yang penting adalah ada tunjuk 

map, pace per km dan total distance sebab 
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itu yang 

paling 

penting. 

Cuma satu 

aje problem 

adalah korang nak sorok kat mana 

smartphone tu? Bawak dalam poket seluar 

pun boleh tapi agak melecehkan jadi korang 

kena dapatkan porch bag kat pinggang (kat 

shopee berlambak beli aje jenis korang suka 

pelbagai harga dan jenis). Aku beli kat kedai 

Royal Sporting House jenama Reebok tu tapi 

aku tak guna pun tempat bekas air tu. Jadi 

kalau korang tengok porch tu mcm kecik tapi 

sebenarnya agak elastic dan boleh 

memuatkan smartphone + duit kertas sikit + 

kad IC dan lessen untuk korang bawak 

semasa berlari (penting bawak pengenalan 

diri ye semasa berlari). Jadi, harga yg Reebok 

tu sekitar RM100++ yang aku beli. Kat Shopee 

boleh dapatkan yang harga RM20 pun ada, 

RM30 pun ada bergantung kepada tahap 

keselesaan korang nak pakai. Selain dari letak 
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kat dalam porch pinggang ni, korang leh 

dapatkan letakkan smartphone kat lengan 

macam dalam gambar Freepik ni (gambar 

merupakan public use). Aku tak suka sangat 

sebab melecehkan aje. Ikut suka korang nak 

guna style macam ni. Cara satu lagi adalah 

bawak aje beg sandang ringan kat belakang 

itu lagi bagus. Boleh bawak macam-macam 

tapi biasalah korang nak pergi berlari santai 

bolehlah bawak beg sandang ringan. Kalau 

nak laju memang tinggal harapan la sikit 

sebab melecet nanti bahu. Jadi yang terbaik 

adalah menggunakan kaedah porch 

pinggang untuk smartphone.  



  

28 

J A M  G P S  

Ok. Tiba masa yang ditunggu-tunggu iaitu jam 

GPS untuk kegunaan larian. Apa yang 

bagusnya menggunakan jam GPS ni? Jam 

GPS ini adalah lebih tepat pengiraannya 

berbanding menggunakan GPS pada 

smartphone dan ada pengiraan Heart Rate 

(HR). Bahkan ianya menjimatkan bateri pada 

smartphone sebab kita tidak perlu 

mengactivate sepanjang masa GPS kat 

smartphone tu. Just concentrate aje dekat 

jam GPS kita yang majoritinya boleh bertahan 

(penggunaan aktif) dari 8 jam untuk jenis 

biasa (entry-level) sehinggalah 120 jam bagi 

jam yang hebat!!! Fuh!! 
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 Jika korang tengok jam Garmin jenis 

Fenix ni, perhatikan bahagian “max battery 

GPS” di mana itu adalah tempoh aktif 

menggunakan GPS sahaja (tanpa fungsi 

GLONASS). GPS (Global Positioning System) ini 

dari US dan GLONASS (Global Navigation 

Satellite System) adalah sama aje cuma 

berbeza country yg operate satelit-satelit di 

angkasa lepas tu. Jadi depend dekat korang 

nak enablekan atau tidak kedua-duanya. 

Tapi jika menggunakan GPS sahaja, anda 

boleh dianggap boleh menggunakan jam 

Garmin ni selama 50 jam tanpa henti (macam 

korang masuk 100km atau 200km trail run ke 

jadi amat berbaloi la). Jam Garmin jenis Fenix 

ni mahal harga beribu-ribu jadi baik dapatkan 

jenis Forerunner aje sekitar ratusan ringgi 

sahaja. Selain dari Garmin terdapat pelbagai 

jenis jenama jam yang lain seperti Apple 

Watch, Polar, Coros, Suunto dan Amaz Fit. 

Masing-masing ada mereka punya entry-level 

dan top-level GPS watch untuk pelbagai 

aktiviti sukan.  
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  Kepelbagaian 
jenis jam untuk 
kegunaan pelari 
bergantung 
kepada bajet 
dan jenis 
kapabiliti jam 
tersebut 
 
(Gambar) 
https://www.runnersw
orld.com/gear/a2082
7055/advanced-gps-
watches-for-runners/  

Jadi ianya menimbulkan 

persoalan kat kita jam 

mana patut kita pilih?  

 

https://www.runnersworld.com/gear/a20827055/advanced-gps-watches-for-runners/
https://www.runnersworld.com/gear/a20827055/advanced-gps-watches-for-runners/
https://www.runnersworld.com/gear/a20827055/advanced-gps-watches-for-runners/
https://www.runnersworld.com/gear/a20827055/advanced-gps-watches-for-runners/
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 Jawapannya adalah terletak pada diri 

kita dan bajet yang kita ada untuk membeli 

jam GPS ini. Entry level berada dalam 

lingkungan RM100 sehinggalah bawah RM1k. 

Semua jam yang berada dalam range ini 

adalah sesuai untuk mereka yang baru mula-

mula ingin berlari dengan jam GPS yang 

dilengkapi fungsi mengukur HR. Dengan 

melihat HR anda, anda akan dapat tengok 

samada anda ini fit atau tidak dari segi 

jantung anda. Berdasarkan gambar yang aku 

letakkan di bawah (ini adalah dari jam 

Garmin Fenix 5s aku), korang dapat melihat 

yang line merah tu menandakan 

peningkatan HR apabila pace semakin laju. 

Jadi, ini bermaksud untuk berlari lebih laju, 

ianya akan menaikkan HR anda. Tetapi 
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apabila anda sentiasa berlatih, HR ini akan 

turun dan anda akan mampu maintain pace 

yang laju dan pada masa yang sama ianya 

HR tidak terlalu tinggi. Dari situ pentingnya jam 

GPS ini penting untuk menganalisis prestasi 

larian dan jantung anda. Anda boleh lihat 

juga di bawah ini analisis yang terhasil. Setiap 

Zon itu berbeza keupayaan. Jadi berdasarkan 

zon 2,3 adalah zon berlari dalam keadaan 

selesa dan bercakap-cakap sewaktu berlari. 

Zon 4 adalah di mana anda sedang agak 

serius sedikit berlari tapi masih boleh 

menjawab dan bercakap sepatah atau dua 
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patah. Zon 5 adalah zon 

penumpuan untuk berlari 

dengan penuh keyakinan untuk 

mencapai misi larian (mungkin 

ingin mencatatkan masa 

terbaik). Jadi dari sini, kegunaan 

jam GPS dengan fungsi HR 

amat-amat membantu untuk 

analisis prestasi larian anda. 

Ok, samada dari jenama 

Amaz Fit atau Garmin, ianya 

adalah berpandukan bajet dan 

fungsi yang anda sendiri 

perlukan. Harus diingatkan jam bukan 

bermaksud anda akan makin laju atau 

semakin jauh berlari TETAPI boleh membawa 

motivasi anda untuk lebih berusaha untuk 

lebih laju atau lebih jauh disebabkan 

semangatnya anda setelah memiliki jam yang 

dapat mengukur jarak dan juga HR anda. 

Selain dari mengukur HR dan jarak serta pace 

anda dengan lebih tepat (berbanding 
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smartphone), ada jam boleh memberi analisis 

dari segi cadence, performance dan 

pelbagai lagi. Jika dipakai sepanjang masa 

terutama yang ada fungsi waterproof, ianya 

membolehkan jam tersebut membeli analisis 

kesihatan anda atau HR anda sewaktu anda 

berehat atau aktif. Itu yang membuatkan 

ramai yang membeli jam GPS untuk 

kegunaan larian.  

Aku masih guna lagi jam Garmin Fenix 

5s yang dibeli tahun 2018 dan masih berfungsi 

dengan baik. Ianya berharga sekitar RM2k++ 

ketika itu dan 

rasanya 

dalam 

RM1k++ 

sahaja 

sekarang ini. 

Jam ini 

bercorak 

multisport 

dan boleh 
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digunakan untuk kepelbagaian sukan dari 

berjalan, berlari, workout gym mcm angkat 

berat, berenang, berbasikal dan pelbagai 

lagi termasuklah bermain golf!. Cuma 

bezanya aku menggunakan buat masa ini 

hanya untuk berjalan, berlari dan juga 

berenang aje sebab ianya water resistant 

sehingga 100m ke dalam (aku setakat ini 

guna kat permukaan air aje).  Dan kalau 

korang perasan jugak majoriti jam GPS ni 

adalah jenis tekan aje macam biasa takde 

touch screen macam Apple Watch pun. 

Bukan apa masa Apple Watch generasi 1 

keluar aku pun beli jugak untuk nak sync 

dengan Apple Health kat Iphone 6 aku time tu 

tapi malangnya masa berpeluh tangan ko 

nak touch memang ke laut la sebab tangan 

ko basah peluh. Jadi, disitu logiknya muncul 

iaitu jam larian ni aku mesti cari yang bukan 

touch screen atau setidaknya hybrid touch 

screen dan jenis picit. Melecehkan kalau jam 

pun nak touch screen melainkan ko guna jam 

untuk bergaya ke pejabat aje bukan 
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bersukan. Tapi jangan risau majoritinya jam 

GPS macam aku cakap adalah jenis picit. 

Secara kesimpulannya, 

dengan bajet yang korang ada 

untuk beli jam tu, ada duit 

banyak beli aje yang jenis mahal 

sikit, ada duit cukup-cukup beli 

aje yang jenis forerunner atau 

ada duit betul-betul atas bar aje 

beli la yang jeniz harga RM100-

RM200 pun dah boleh janji korang 

sihat. Jam bukan menjanjikan 

anda hebat pun tapi diri anda 

sendiri itu yang penting dari jam 

yang tersadai tak pernah guna 

atau kurang digunakan. Kalau 

lagi bagus sentiasa menjenguk 

Facebook bahagian Marketplace ada aje 

orang yang nak tolak secondhand jam yang 

hebat-hebat dengan harga murah sebab nak 

dapatkan yang lagi canggih. Bahkan yang 

jenis harga RM800-RM900 pun boleh jadi 

Jam Garmin Fenix 6X 
Pro Solar ni adalah 
generasi jam Fenix 
yang mampu gunakan 
cahaya matahari untuk 
charge guna tenaga 
solar dan menambah 
20% dari  jumlah bateri. 
Dan menggunakan 
kepelbagaian jenis 
sensor dalam jam ni 
untuk track workout 
data. Memang padu 
sangat jam ni tapi tula 
mahal sikit.. 
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RM200-RM300 aje anda boleh dapatkan 

sebab yang nak jual tu nak beli yang lebih 

hebat maybe Garmin Fenix 6 atau Suunto 9 ke 

(ni harga riban-riban ye). 

 

  FENIX 6S Solar 
Titanium – 
Sekitar RM4k++ 

Coros Vertix 
sekitar RM2.5k++ 

Suunto 9 sekitar 
RM2k++ 
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K A S U T  L A R I A N  

Bab ni yang paling penting dalam dunia 

kehidupan seorang pelari sebenarnya 

berbanding jam GPS dan sebuah 

smartphone. Walaupun ianya bukan kategori 

gajet sebab ianya kategori pakaian tetapi 

ianya tetap dianggap gajet hebat bagi 

seseorang pelari untuk berlari dengan unggul 

dan meluncur laju di jalan-jalan, track stadium 

dan juga laluan trail di hutan. Kasut 

merupakan nadi utama untuk korang berlari 

sebab tanpa kasut sukar nak berlari dengan 

keadaan selesa tanpa menyeksa otot-otot 
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dan juga kulit kaki anda. Walaupun ada 

sangat rare case iaitu pelari berkaki ayam 

untuk menamatkan perlumbaan atau 

memakai selipar khas (nanti aku cerita). 

 

 Bagi orang yang baru mula nak berlari 

atau berjogging ni aku sarankan korang gi aje 

mana-mana kedai untuk dapatkan sepasang 

kasut larian yang jenis biasa dahulu sebelum 

korang nak balun jenama mahal sedikit 

macam Nike, Adidas, Puma, Asics, Brooks dan 

sebagainya. Bukan apa aku tengok apa bajet 

duit yang korang ada yang akan diselarikan 

dengan sekerap mana korang nak berlari 

pusing taman. Kalau tak kerap beli aje dulu 

yang biasa sebab tu pun tahan 2,3 tahun 

lamanya dan lepas tu boleh aje tukar selepas 

2,3 tahun. Beli yang mahal pun sama aje 

tahannya sebab dah nama pun getah yang 

digamkan jadi nanti sama aje selepas 

beberapa tahun tercabut jugak tapaknya. 

Jadi paling penting pergi ke kedai kasut yang 

dekat AEON ke, MYDIN ke, Decathlon kea tau 



  

40 

sewaktu dengannya janji ada tulis kat situ 

“Running Shoes”. Tak usah pikir lagi bab-bab 

jenis kaki (nanti aku cover sabaq sat no) yang 

penting situ 

dijual jenis kaki 

neutral yang 

semua orang 

boleh pakai 

untuk kelajuan 

biasa. Janji 

lepas beli 

kena 

dapatkan 

jugaklah stokin yang tebal dan selesa di pakai 

sebab tak guna beli kasut tapi stokin guna 

stokin pejabat yang nipis kang melecet kaki 

susah jugak korang. Beli kasut dan stokin untuk 

berlari dan beli stokin tu banyak sikit dalam 

dua atau tiga unit ke. Kasut pastikan test la 

dulu kat kedai tu selesa ke tak sebab lain 

orang lain citarasa. Jangan risau nanti aku 

masuk bahagian jenis-jenis kasut larian 

selepas ini. 

So pilih aje kasut yang 
nampak cantik dan 
seronok serta sedap di 
pakai tak kisah harga 
RM89 ke, RM299 ke dan 
sebagainya. Beli 
mana-mana yang 
menarik pilihan hati. 
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Bila aku bercakap jenis running shoes ni, 

aku maksudkan yang jenis bukan larian pecut. 

Korang kena ingat buku ini untuk yang jenis 

berlari long distance iaitu lebih dari 3km. Ada 

banyak orang cakap long distance ni 5km ke 

atas, ada yang 10km ke atas. Tapi bagi aku 

memang 3km ke atas 3km adalah satu jarak 

yang agak jauh bagi individu yang baru 

berkecimpung dalam dunia larian long 

distance sebab 3 km pun boleh ambil masa 30 

minit buat orang yang memang tidak pernah 

berlari langsung dalam kehidupan dia. Ada 

dua jenis common shoes untuk berlari ini iaitu 
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jenis larian atas jalan (road) dan juga atas 

tanah (trail). Aku taknak cover bab hiking 

shoes, track shoes yang ada spike, kasut bola 

ke dan lain-lain. Aku nak concentrate dekat 

kasut larian yang berjarak jauh aje. Tapi aku 

nak bagitau yang sebenarnya korang balun 

kasut road untuk trail pun takpe janji korang 

berhati-hati sebab dia takde spike tumpul 

yang keras tu untuk pegang 

tanah dengan stabil jadi 

sebab tu boleh aje pakai 

kasut larian biasa masuk trail. 

Cuma kena hati-hati dan 

slow sikit bila lalu kawasan 

licin dan tanah lembut ke. 

Kasut mcm gambar kat 

belakang text aku tulis 

adalah Reebok All Terrain 

Craze Trail Running Shoes. 

Kasut ni amat sesuai masa 

berlari di kawasan trail bertanah dan 

memerlukan sedikit pendakian. Cengkaman 

dia amat bagus dan sesuai untuk trail run. 

Kasut Reebok 
Trail ni masalah 

dia if masuk jalan 
tar memang licin 
abis la dan keras 
boleh sakit kaki 

ko 
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Ianya juga lebih waterproof berbanding kasut 

road sebab daya ketahanan yang lasak dan 

lebih mencengkam kaki. 

 

Ini amat berbeza dengan kasut larian 

untuk road yang lebih tebal tapaknya dan 

lembut untuk menyerap hentakan ketika 

berlari di atas jalan tar. Ianya juga lebih ringan 

dan bahagian atasnya dibuat dengan bahan 

yang membolehkan kaki “bernafas” dengan 

lebih baik. Ketahanannya adalah agak 

Kasut ASICS Gel Kayano 
27 ni aku beli 

pertengahan 2020. 
Kusyen Dynamic 

Duomax ni amat bagus 
dan menyerap 
hentakan demi 

hentakan. 
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kurang berbanding kasut trail kerana ianya 

dibuat untuk dipakai dalam keadaan kering 

dan tidak terlalu basah. Namun ianya tidak 

mendatangkan sebarang masalah jika anda 

memakai kasut larian ini semasa hujan kerana 

yang penting selepas tamat larian pastikan 

anda mengeringkan kasut tersebut sehingga 

benar-benar kering sebelum kita 

menggunakannya kembali. Anda boleh 

membasuhnya dan menjemurkannya untuk 

digunakan pada waktu lain. Tapi korang kena 

ingat, untuk kasut larian yang terlalu murah 

atau anda beli di Shopee bergred rendah 

akan menyebabkan kasut tertanggal tapak 

atau hancur dengan mudahnya. Jadi, aku 

menyarankan jika hujan stop berlari dan 

lindungi kaki korang melainkan terpaksa jugak 

pakai. Kasut mahal (RM300, RM500 ke atas) 

akan ada teknologi yang membolehkan 

anda tetap boleh berlari dalam keadaan baik 

semasa hujan dan kasut tetap kukuh. Namun 

bila dah selesai berlari kena jugak jemur dan 

keringkan (bersihkan dahulu). 
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Jadi persoalan muncul adalah jenis 

mana kasut yang perlu kita dapatkan adalah 

semestinya kasut jenis road terlebih dahulu. 

Ianya boleh digunakan untuk trail juga cuma 

perlu berhati-hati sedikit di kawasan trail. Kasut 

road mempunyai banyak kegunaannya 

selain daripada berlari kerana boleh 

digunakan untuk bergaya pergi ke shopping 

mall tau juga ke pejabat serta beraya pun 

boleh.  

 

Jika tadi kita borak bab jenis kasut, 

tetapi ada satu lagi yang korang kena 

perhatikan jika lebih teliti adalah jenis tapak 

kaki. Lazimnya ramai orang mempunyai kaki 

yang berjenis neutral dan tidak menghadapi 

sebarang masalah untuk mendapatkan jenis-

jenis kasut larian di luar sana untuk kegunaan 

mereka. Tetapi jika mereka mempunyai kaki 

yang bercorak flat (try korang basah tapak 

kaki dan tekapkan dekat kertas A4 putih) atau 

high arch (memang besar “lohong” bawah 

kaki) ada kasut-kasut tertentu yang boleh 
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memudahkan urusan larian korang untuk 

berlari dengan selesa dan tak sakit kaki.  

Gambar kat di bawah menunjukkan jenis 

tapak kaki anda apabila anda berjalan.  

  
Sumber: 
http://injuredrunner.com/running_shoe.htm 
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Untuk kaki yang jenis neutral, ini adalah 

kaki yang paling sihat dan majoriti orang 

memang sebegini kakinya. Balance antara 

flat dan high arch. So kaki ini stabil dan sihat 

serta movement badan sewaktu berjalan dan 

berlari adalah paling terbaik. Mereka ini 

manusia dengan kaki normal yang 

mempunyai kelebihan memakai sebarang 

jenis kasut sebab majoriti kasut dibuat 

berdasarkan kasut berjenis neutral. Tetapi ini 

tidak bermaksud kaki yang neutral sahaja 

akan jadi atlit berjaya. Haile Gebrselassie iaitu 

seorang pemenang Berlin Marathon 

sebanyak empat kali adalah seorang flat feet.  

 

Flat arch pula merujuk kepada mereka 

yang mempunyai masalah kaki yang ke 

dalam dan akan menyebabkan masalah 

muscle strain apabila berjalan atau berlari. 

Jadi mereka yang mempunyai masalah flat 

arch ni mesti memakai kasut yang direka khas 

demi memastikan kestabilan yang baik ketika 

berlari. Buku aku ni takkan membincangkan 
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bagaimana nak betulkan flat arch (korang 

Google la sendiri) tetapi lebih kepada kasut 

yang sesuai untul flat arch. Biasanya korang 

boleh aje tanya pekedai kasut yang mana 

sesuai untuk pelari flat atau jika tak tahu boleh 

aje Google flat arch running shoes. Tapi 

contoh yang aku nak bekalkan adalah seperti 

Gel Kayano (ASICS) yang aku beli tu sebab 

aku flat arch punya kaki. Anda boleh juga 

dapatkan Brooks Adrenalie GTS (sekitar 

RM400) atau Hoka One One Arahi (juga 

sekitar RM400). Semua ini memang bagus 

untuk pelari yang mempunyai flat arch. Satu 

aje persoalan boleh ke pakai kasut neutral 

bagi yang flat arch ni? Boleh aje sebenarnya 

cuma kene betulkan dan kawal kaki semasa 

berlari supaya tak berlaku masalah pronation 

(kaki bahagian dalam termasuk dalam – 

tengok gambar tadi). Sebab tu ramai yang 

flat feets mempunyai masalah sedikit mencari 

kasut yang berkesudahan akhirnya mereka 

guna aje kasut neutral tetapi belajar 

mengawal kaki untuk tidak pronation semasa 
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berlari jika ingin mendapatkan kasut yang 

bagus untuk berlari kerana majoriti kasut 

hebat-hebat dibuat untuk pelari kaki neutral.  

 

High arch punya tapak kaki pula lebih 

kepada yang mereka mempunyai “lohong” 

pada kaki yang sangat ketara. Tetapi kasut-

kasut high arch ni pun power-power sebab 

yang geng neutral atau flat feets pun boleh 

pakai. Jadi kasut seperti Nike Vaporfly 

(pemegang rekod dunia pegang, Eliud 

Kipchoge), Saucony Endorphin, dan Brooks 

Ghost merupakan kasut-kasut hebat high 

arch yang direka untuk mereka ini. Dari segi 

ketebalan lapisan tapak mereka juga agak 

baik iaitu kasut-kasut ini ada dilengkap 

carbon plate iaitu sebuah teknologi yang 

digunakan untuk menyerap hentakan dan 

menstabilkan pelari untuk mendapatkan lebih 

tenaga untuk mara kehadapan dengan lebih 

laju tanpa usaha yang tinggi. Kasut-kasut 

sebegini adalah mahal dan berharga RM500 

sehinggalah RM1k ke atas. 
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Kesimpulannya apa jenis kasut yang 

korang nak beli dan pilih adalah bergantung 

kepada bajet yang ada pada tangan. Tak 

perlu membeli kasut yang terlalu mahal yang 

mengandungi “latest technology” kerana 

kasut2 ini direka untuk bergerak lebih laju dan 

lebih lama. Jika korang sekadar berlari biasa 

maka disarankan membeli kasut pada 

peringkat pertengahan iaitu sekitar RM200 ke 

RM500 adalah amat mencukupi dan sangat 

berbaloi. Kita bukan mengejar menjadi atlit 

(kecuali sesiapa yang ada duit lebih) tetapi 

lebih kepada kesihatan badan. Tapi jika ada 

duit lebih, apa salahnya merasa membeli 

kasut-kasut mahal ni sebab memang terbaik 

bila disarungkan dekat kaki dan anda pergi 

berlari di jalan anda akan mendapati betapa 

superb kasut-kasut yang level-level atlit ni 

pakai. Memang teramat padu dan pergi dia 

memang ada umphhh. 
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Ok kita dah cover smartphone, jam dan 

kasut. Tiga benda utama dalam berlari. 

Sebenarnya takde smartphone dan jam pun 

takpe janji ada kasut. Bahkan takde kasut pun 

takpe pakai selipar aje berjalan pusing taman 

tapi nanti sakit la kaki korang. So anggap 

kasut sukan aje penting. Tapi ada lagi ke? Ada 

lagi tapi aku taknak bincangkan lagi buat 

masa ni. Nanti aku sembang kat bahagian 

lain. Benda-benda ni seperti hydration beg, 

makanan tenaga seperti energy bar atau gel, 

tongkat lipat (orang putih panggil trekking 

pole ler) untuk korang yang masuk trail, 

headlamp untuk korang berlari malam-

malam, earphone Bluetooth, sunglasses (lari 

panas-panas kena ada), seluar khas tight 

untuk larian dan gloves (untuk yang berlari 

masa musim salji yang sejuk). So banyak lagi 

tapi benda-benda ni tak penting pun kecuali 

yang hardcore runners aje.  

  



 
 

 
 

CP 3  
L A R I  J A U H  S I K I T  

 

BOSAN BERJOGGING. Akan sampai satu 

peringkat nanti akan ada masa korang akan 

rasa agak bosan untuk berlari pada track 

yang sama. Contohnya di kawasan 

kediaman korang ada sebuah taman 

botanikal. Jadi anda dah jogging tempat 

sama setiap hari dan setiap minggu tanpa 

ada sebarang perubahan dekat jarak yang 

anda akan berjogging. Maksudnya mungkin 

anda dah berjogging satu round dekat 
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kawasan tersebut dan rasa macam nak 

tambah lagi bilangan round. Ianya mungkin 

membawa maksud anda kebosanan dan 

anda rasa sudah tiba masa nak naikkan ke 

dua pusingan atau tiga pusingan. Jadi anda 

mungkin nak tahu apa caranya nak naikkan 

secara betul proses begini. 

 

 Dalam proses persiapan ke arah ini 

pertama sekali korang kena pastikan yang 

badan korang dah bersiap sedia dan selesa 

dengan jarak sebelum ini. Macam mana nak 

tahu badan boleh ready dengan jarak yang 

lebih jauh adalah dengan melihat tahap 

kecergasan anda semasa berlari sebelum ini. 

Jika sudah tidak terlalu letih atau terasa 

tenaga masih ada maka boleh menambah 

jarak sebanyak 10% setiap kali. Contohnya jika 

sebelum ini korang berlari sebanyak satu 

pusingan lengkap kawasan rekreasi tersebut 

sejauh 3 km untuk satu loop, maka anda 

boleh lajak sedikit sejauh 3.3 km ataupun 

mengikut keadaan kawasan berlari anda 
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tersebut. Ada kemungkinan jarak sukar 

diagak maka boleh gunakan smartphone 

anda untuk monitor jarak. Dan jika tiada apps 

smartphone untuk mengukur jarak boleh 

sahaja tengok keadaan sekeliling tempat 

tersebut seperti berlari ke arah pokok yang 

berada di jauh sedikit atau pun ke arah 

tempat duduk yang anda lihat ada pada satu 

jarak yang munasabah. Bagi aku ini lebih 

bagus sebab korang berpandukan kawasan 

tersebut berbanding nak letak 10% atau 20% 

jarak atau mengukur secara menggunakan 

GPS. Susah sebenarnya nak ukur 

penambahan secara percentage tu seperti 

yang dicadangkan oleh runner-runner hebat 

di dalam Youtube mahupun media social. 

Jadi baiknya korang menambah secara 

keadaan sekeliling. Memang bosan 

sebenarnya nak berlari tempat sama dan 

apabila nak meningkatkan jarak larian maka 

korang nak tak nak kena mencari jalan baru 

sekeliling kawasan kediaman atau kawasan-

kawasan dalam Malaysia yang ramai guna 
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untuk berlari. Berlambak tempat berlari dalam 

dunia ni apatah lagi di Malaysia sebab asal 

ada jalan dan tanah boleh aje berlari tu 

belum masuk korang nak berlari tower run kat 

bangunan-bangunan tinggi macam 

apartment ke, kondominium ke, KL Tower ke, 

rumah sendiri ke (eh rumah sendiri dua, tiga 

tingkat aje paling tinggi tapi boleh aje buat 

selama 30 minit naik dan turun tangga). Jadi 

apa yang aku nak share ni adalah 

pengalaman aku berlari kat dalam Malaysia.  

 

  

Gambar semasa 
berlari di sekitar 

Kompleks 
Perkeso dan 

Kompleks Solar 
Melaka 
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B E R L A R I  K A W A S A N  P E R U M A H A N  

 

Tempat paling cepat akses korang nak 

berlari ni sebenarnya adalah di kawasan 

kediaman korang sendiri. Sebab penduduk 

tempatan pun korang dah kenal dan tahu 

sekelilingnya ada apa. Jadi takde masalah 

nak berlari sekeliling taman atau menjangkau 

ke taman sebelah ke, kampung sebelah ke 

atau mana-mana tempat pun sebab 

memang ko dah hadap jalan tu setiap hari 

dan tahu ini memang selamat atau tak 

selamat. Cuma satu aje korang kena buat 

Gambar aku 
selepas berlari 

sekeliling taman 
perumahan mak 

aku 
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sebab kawasan perumahan ni selalunya 

amat membosankan setelah beberapa kali 

berlari sebenarnya. Aku dah cuba dan baru 

2,3 kali memang aku pun rasa nak kena 

pusing ke taman sebelah dan bila dah pusing 

taman sebelah pun bosan jugak. Ko bosan 

sebab takde orang lain berlari sama kawasan 

tu dan ditambah pulak kawasan tu memang 

ko dah familiar habis. Dah la kawasan taman 

tu ko hadap tiap-tiap hari masa nak pergi 

kerja dan balik kerja lepas tu ko nak bantai 

berlari pulak kawasan tu. Awal-awal memang 

boleh tahan tapi bila dah kelamaan ko rasa 

dengan kenderaan pun banyak keluar masuk 

rumah (kena perhatikan selalu), masalah 

anjing mungkin ada, bosan pusing kawasan 

taman sama atau sebelah dan pelbagai lagi 

memungkinkan ko rasa nak pergi berlari dekat 

kawasan lain yang lagi bagus. Sebab tu 

kawasan taman perumahan ni bagus jika 

kawasannya memang sedap mata 

memandang seperti penuh kehijauan 

macam kawasan kampung-kampung yang 
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ada gunung-ganang atau bukit-bakau ke, 

ada sungai mengalir tepi atau air terjun ke 

dan sebagainya. Kalau semuanya rumah 

batu memang ko mati kutu la nak berlari 

sensorang sampai habis. 

 

B E R L A R I  K A W A S A N  R E K R E A S I  

A T A U  T A M A N  B O T A N I K A L  

 

Hah! Inilah tempat paling terbaik dan 

sangat diminati oleh semua jenis pelari tak 

kisah yang baru nak berlari atau dah lama 

berlari iaitu di kawasan rekreasi atau taman 

botanikal. Bagi aku tempat-tempat begini ko 

takkan rasa jemu sangat berbanding kawasa-

kawasan perumahan atau bangunan yang 

membosankan dan mental. Sebabnya 

kawasan rekreasi ini ianya ada banyak 

kelebihan berbanding kawasan-kawasan 

berbatu konkrit yang aku sebut tadi. 
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Pertama sekali kawasan rekreasi ini 

sentiasa dipenuhi oleh orang. Korang paham 

tak maksud aku apa? Maksud aku korang nak 

berlari ke atau berjalan aje ke memang 

korang InsyaAllah akan rasa selamat 

berbanding kawasan-kawasan konkrit. Dah 

situ memang tempat orang berlari atau 

berjogging jadi memang korang akan 

sentiasa berjumpa orang dan terserempak 

orang yang sama kalau korang rajin berlari 

hampir tiap-tiap hari. Banyak kawan-kawan 

baru korang akan buat dan itu meningkatkan 

motivasi untuk teruskan mengamalkan gaya 

hidup sihat dengan berlari. Bahkan kadang-

kadang akan ada  event larian Fun Run akan 

dibuat di kawasan tersebut. Cuma 

disebabkan ini musim Covid19 jadi belum ada 

event akan dibuat sehinggalah keadaan 

kembali menjadi normal. Bab event-event 

larian ni aku akan cover dalam topik lain 

jangan risau dari segi nak pilih event larian 

macam mana. hehe  
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Kawasan rekreasi ini juga merupakan 

terapi kepada pemandangan hutan dan 

suasana hijau dekat mata kita. Jadi 

sepanjang kita berlari, pemandangan yang 

indah dan menyeronokkan untuk kita lihat 

apatah lagi jika kawasan rekreasi itu 

mempunyai tasik di tengah-tengahnya. 

Korang pusing mengelilingi tasik untuk 

mendapatkan satu loop atau dua loop bagi 

menyempurnakan larian. Itu kelebihan berlari 

kawasan seperti ini sebab sejuk mata 

memandang apatah lagi jika kawasan 

rekreasi ini jenis berhutan dan redup 80 ke 90% 

dari sinaran matahari sepanjang masa. 

Maksudnya mungkin kawasan rekreasi itu 

lebih bercorak kepada taman botanikal atau 

hutan rekreasi di mana tumbuhan-tumbuhan 

hutan tumbuh dan membentuk kanopi. Tapi 

amat jarang menjumpai kawasan teduh yang 

ada tasik ditengah-tengah. Selalunya 

memang kawasan rekreasi yang ada tasik tak 

redup sangat berbanding kawasan rekreasi 

yang jenis hutan seperti taman botanikal. Jadi 
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peratusan orang berlari kawasan hutan 

rekreasi atau taman botanikal lebih banyak 

berbanding yang berlari di kawasan rekreasi 

yang ada tasik sebab faktor Malaysia ni kan 

panas dengan matahari bahkan jam 8 pagi 

pun dah panas dah. Macam di Melaka 

tempat aku berlari di Taman Botanikal Ayer 

Keroh, di mana ianya mempunyai tempat 

teduh lebih kurang 80% dari kawasan 

tersebut. Jadi kalau datang jam 9 atau 10 

pagi pun ada orang masih berlari lagi bahkan 

sehingga ke tengahhari. Kalua datang 

bersama keluarga juga memang bagus 

sebab sama-sama menikmati alam semula-

jadi yang segar. Memang terbaik kawasan 

hutan rekreasi atau taman botanikal ni.  Boleh 

datang pagi atau petang ianya adalah 

tempat yang sangat sesuai dan tak perlu 

fikirkan kawasan-kawasan lain melainkan 

sekali sekali nak merasa tempat-tempat 

berlari yang lain yang terdapat diseluruh 

Malaysia.  
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B E R L A R I  D I  K A W A S A N - K A W A S A N  

P O P U L A R  

Ok, jika sebelum ni korang dah berlari 

sekitar taman perumahan dan kemudian pergi 

pula ke kawasan rekreasi untuk bertukar-tukar 

tempat larian maka akan tiba masa bila dah 

kerap sangat berlari akan terjadi kedua-dua 

tempat tu pun korang akan rasa bosan. Bahkan 

akan dianggap itu tempat training aje sebab 

korang dah bosan sangat. Perkara ini terjadi kalau 

korang memang dah secara automatik menjadi 

seorang pelari tegar yang tidak lagi secara santai 

berlari tetapi mahukan lebih laju dan jarak lebih 

jauh. Ini akan digelar level serius untuk berlari 

walaupun mungkin tak laju tapi nak berlari dekat 

kawasan-kawasan popular. Aku akan kongsikan 

beberapa kawasan yang aku pernah pergi dan 

berlari sana samada semasa event atau sekadar 

berlari bersama-sama group larian. Ingat, 

kawasan-kawasan sebegini merupakan kawasan 

asing dan sangat dicadangkan berlari bersama-

sama rakan-rakan atau ahli keluarga (jangan 

berseorangan). 
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 Putrajaya merupakan kawasan paling 

banyak orang berlari atau berbasikal. Terutama di 

kawasan jalan Persiaran Perdana yang berjarak 

lurus 5km sehala dan jika buat patah balik boleh 

dapat 10km. Itu baru sekitar Persiaran Perdana 

dan belum lagi kawasan di sekitar sekeliling 

Putrajaya yang ada yang membuat sebanyak 

21km atau 42km. Event-event besar banyak 

dilakukan di kawasan ini pada musim larian 

disebabkan keadaan jalannya yang lebar 

PUTRAJAYA 
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mampu menampung jumlah yang besar pelari-

pelari untuk berlari. Persekitaran juga amat 

menarik dengan senibina bangunan-bangunan di 

sekeliling Persiaran Perdana ini. Ada dua buah 

hotel korang boleh duduk untuk semata-mata nak 

berlari kawasan ini iaitu Dorsett Putrajaya dan juga 

Zenith Hotel. Tapi yang paling strategik merupakan 

Dorsett Hotel. Korang parking kat bahagian 

parking hotel ini di bawah tanah dan kemudian 

check in hotel ini untuk nak berlari esoknya. 

Banyak pelari-pelari luar duduk hotel ini semata-

mata untuk berlari termasuklah aku. Jadi, selepas 

subuh sekitar jam 6.30 pagi korang boleh turun 

dan berlari 10km (5km pergi dan 5km balik) melalui 

Persiaran Perdana ini. Jika hujung minggu korang 

akan mendapati sangat meriah dengan pelari-

pelari dan juga mereka yang berbasikal melebihi 

dari jumlah kenderaan yang lalu lalang kawasan 

ini. Cuma jika hari bekerja jumlahnya kuranglah 

sebab dah nama hari bekerja jadi baik datang 

hujung minggu sabtu dan ahad untuk berlari. Sini 

berlari seorang diri boleh sebabnya banyak pelari-

pelari lain. Sangat memotivasikan diri apabila 

berlari kawasan sebegini untuk jarak yang jauh 

dan tempoh yang lama. 
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Parking yang sangat banyak juga 

disediakan disekeliling kawasan Persiaran 

Perdana ini terutama di kawasan Masjid Tuanku 

Mizan Zainal Abidin. Open area parking yang 

mampu memuatkan ratusan kenderaan disitu. 

Satu lagi kawasan adalah di Dataran Putra di 

mana ramai pelari parking di tepi jalan dan sekitar 

pusingan bulat tersebut. Usah risau soal di saman 

ke tidak sebab memang tempat tersebut boleh di 

parking oleh orang ramai untuk tujuan beriadah 

(berlari atau berbasikal) bersama-sama keluarga 

atau rakan-rakan. 
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KLCC adalah salah satu lagi tempat tarikan 

pelancong dan juga pelari untuk berlari 

mengelilinginya. Ada dua jenis pelari untuk 

kawasan ini iaitu satu jenis yang berlari di kawasan 

KLCC Park yang berjarak 1.3km aje satu loop 

(pusing la sampai lebam situ) atau berlari dari 

kawasan sekitar KLCC (ok part ni tricky sikit).  

KLCC-BUKIT TUNKU-DATARAN MERDEKA 
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Aku tak kisah sangat bab nak lari dalam 

KLCC Park tu (1.3km), tapi yang kritikal adalah 

berlari sekeliling kawasan KLCC. Ada route lalu 

Bukit Tunku, ada route lalu Dataran Merdeka dan 

ada jugak yang lalu entah celah mana untuk 

mendapatkan 21km (Half Marathon) atau 42km 

(Full Marathon). Tapi mostly orang buat 12km ke 

15km sebab itu memang laluan yang biasa pelari 

buat. Boleh refer https://www.plotaroute.com/ 

untuk check route larian ini sebab mostly pelari 

memang dah tahu laluan dia. 

 

Untuk berlari kawasan sebegini perlukan 

geng yang tahu laluan. Mesti dan wajib jika tidak 

korang bersedialah duit tambang untuk bayar 

Grab bawak korang pulang ke kereta atau ke 

station LRT. Risau korang penat dan terpaksa seret 

kaki sampai kaki takleh nak dibawak bincang dah. 

Jadi standby bawak duit sedikit untuk tambang 

dan cas betul-betul smartphone untuk panggil 

Grab kalaulah korang nak jugak degil berlari 

sensorang tanpa guidance dari pelari-pelari yang 

https://www.plotaroute.com/
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biasa berlari kawasan tersebut. Sangat 

dinasihatkan join geng larian dekat facebook tu 

atau bawak kengkawan join sekali nak berlari 

kawasan sebegini. Ini bukan taman rekreasi tapi 

berlari menyusuri bangunan-bangunan tinggi di 

tengah-tengah bandar KL.  

 

Laluan Bukit Tunku merupakan laluan 

paling mencabar. Evelationnya memang sekitar 

100m untuk 3km. Ini merupakan laluan utama jika 

acara larian terbesar di Malaysia iaitu Kuala 

Lumpur Standard Chartered Marathon (KLSCM) 

dijalankan (bab event nanti aku cover jangan 

risau nanti di lain chapter). Bukit Tunku ini bukanlah 

laluan berhutan atau berdenai (trail) tetapi laluan 

melalui rumah-rumah mewah yang terletak atas 

bukit di tengah-tengah bandar KL. Selalunya 

dekat sini banyak pelari berlatih hill training untuk 

bagi kaki diorang kuat untuk berlari sebab hill 

training ni bagus untuk kekuatan kaki demi berlari 

dengan lebih laju dan seragam. Oleh sebab itu, 

Bukit Tunku ni sangat digemari ramai orang untuk 

berlari disini dan memang banyak pun orang 

berlari kat sini sambil bila dah kat atas tu boleh 

tengok pemandangan bandaraya KL. Waktu 
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malam pun sangat seronok 

janji berlari beramai-ramai 

untuk elak kejadian tidak 

diingini berlaku. Waktu siang 

korang disarankan untuk 

berlari dari jam 6 pagi atau 

lebih awal pun takpe untuk 

tengok sunrise sekitar bandar 

KL ini dari atas bukit Tunku ni. 

Dekat Bukit Tunku ini cuma 

kena pastikan jaga adab dan 

tatasusila sebab rumah-

rumah mewah berharga 

jutaan ringgit ada di atas ini. 

Bukit Tunku ni 
walaupun mencabar 
larian tapi disebabkan 
pemandangan amat 
cantik bagi pelari-
pelari maka ianya 
merupakan tempat 
pilihan bagi pelari 
untuk berlari 
(Gambar Sumber 
Google Map Street 
View) 
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Mereka sudah semestinya 

tidak mahu diganggu 

privasi dengan kehadiran 

pelari-pelari yang 

mungkin berhenti seketika 

di hadapan rumah 

mereka atau berada di 

sekeliling rumah mereka 

dengan kerap. Jadi, 

pastikan jangan berhenti 

lama berdekatan dengan 

kediaman kecuali di 

bahagian-bahagian yang 

tiada perumahan untuk 

sesi bergambar atau 

bersantai seketika di atas 

tu menikmati pemandangan bandar KL. Namun 

apa yang pasti jika anda nak berlari dalam 

kawasan KL ini adalah lokasi penting yang korang 

kena pergi berlari bersama-sama rakan-rakan 

pelari.  

  

Gambar sewaktu di KM 
ke 34, larian KLSCM 2019. 
Kilometer ke 32 hingga 
35 merupakan laluan 
Bukit Tunku dan masa 
inilah pelari amatur 
hanya berjalan aje 
seperti aku. Dah berlari 
32 km selama 4-5 jam 
korang ingat ade 
tenaga lagi ke untuk 
amatur naik bukit 
berlari? hahahaha 
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Dataran Merdeka merupakan lokasi 

terakhir dari rangkaian berlari KLCC-Bukit Tunku-

Dataran Merdeka ini. Jadi setelah berlari 

menyusuri laluan berbukit ni maka korang akan 

berlari ke arah Dataran Merdeka untuk sesi 

penamat acara larian korang. Disitu memang 

tiap-tiap hujung minggu terutamanya jika hari KL 

Car-Free Day bahagian Dataran DBKL (Dataran 

Merdeka lain ye dari Dataran DBKL) tu amat 

happening. Seperti biasalah di Dataran Merdeka 

ni tempat korang berlepak setelah penat berlari 

dan juga tempat ahli keluarga korang menunggu 

korang setelah puas berlari. Sebab mungkin ada 

dikalangan member-member telah selesai awal 

berbanding korang yang membuat 21km. 
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 Tempat berikutnya yang aku pergi berlari 

adalah Taman Botani Kepong yang terletak di 

dalam kawasan pentadbiran Forestry Research 

Institute Malaysia (FRIM). FRIM ni memang dari dulu 

orang berlari sambal menikmati pemandangan 

hutan dan terdiri dari pelbagai jenis laluan. Ada 

laluan sekadar 1.7km, ada laluan 3km, ada laluan 

trail sejauh 10km dan pelbagai lagi jarak larian 

boleh dibuat di dalam kawasan ini. Jadi sesuaikan 

jarak korang berlari dalam ni sebab jika salah 

pusing anda terpaksa meluangkan masa berlari 

TAMAN BOTANI KEPONG 
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jauh sedikit dari kebiasaan disebabkan tersesat 

secara sengaja (banyak laluan tetapi jangan risau 

sebabnya ianya di dalam Taman Botani ni aje). 

Jadi tempat ini menjadi pilihan warga penduduk 

Taman Ehsan dan Desa Jaya. Sebab rumah mak 

mentua aku berada di Taman Ehsan jadi memang 

kerap aku datang berlari di sini bila aku pulang ke 

KL. Tempat ini juga ada tarikan baru iaitu Forest 

MEMANG SANGAT CANTIK 
PEMANDANGAN NAK 
BERLARI DI DALAM 
TAMAN BOTANI KEPONG 
NI SEBAB IANYA 
KOMBINASI HUTAN DAN 
TASIK. WAKTU PAGI 
BERLARI MEMANG 
MENYEGARKAN DAN 
SANTAI 
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Skywalk yang dibuka untuk orang ramai (tetapi 

kena bayar tiket la) kalau nak tengok hutan dari 

pemandangan atas. Korang boleh refer sendiri 

dekat https://www.facebook.com/FRIMKepong 

untuk maklumat lanjut sebab aku nak bercerita 

bab larian dan bukannya bab Forest Skywalk ni. 

Boleh Google aje sambil tu.  Jadi, kepada mereka 

yang berada berdekatan Kepong bolehlah 

meluangkan masa berlari dalam kawasan ini. 

Cuma problemnya bagi pelari tegar macam aku 

ni pemandangan aku tak tengok sangat sebab 

aku lari laju sikit dan bila dah selesai larian barulah 

sesi menikmati pemandangan sekeliling ini. 

Banyak juga orang yang buat senaman Yoga kat 

sini terutamanya warga veteran. Di bawah korang 

boleh tengok gambar laluan route aku berlari di 

Taman Botani Kepong ini. 

  

https://www.facebook.com/FRIMKepong
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Kepong Metropolitan Park ini tempat yang 

kedua kerap selepas Taman Botani Kepong aku 

jadikan tempat sebagai training ground aku. Apa 

bezanya tempat ni adalah tempat ni mengelilingi 

tasik sejauh dalam lingkungan 3.5km untuk satu 

loop. Jadi ramai yang berlari atau berjogging satu 

pusingan aje kecuali beberapa orang yang nak 

buat 10km jadi kena pusing 3 pusingan untuk 

melengkapkannya. Sini sebenarnya agak panas 

sedikit berbanding kawasan Taman Botani 

KEPONG METROPOLITAN PARK 
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Kepong atau Taman Botanikal Ayer Keroh di 

Melaka disebabkan kurangnnya pokok-pokok 

redup kalau lewat sangat berlari. Cuma apa yang 

bestnya kawasan ni adalah dekat dengan rumah 

apartment yang aku ada beli kat area sini.  

  

Keluar dari 
kawasan 
apartment 
rumah aku 
sebelah kiri ni, 
terus boleh 
akses Kepong 
Metropolitan 
Park ni dengan 
menggunakan 
access key 
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Kalau korang tengok laluan 

Kepong Metropolitan Park ni (KMP) ni, 

hamper 80% laluan sepanjang 3.5 km ni 

korang akan ada tasik disebelah kiri. 

Cuma yang tak best nanti akan ada satu 

peringkat tu korang kena menghadap 

sebelah kanan tu lebuhraya Middle Ring Road 2 

(MRR 2) yang bising sedikit dengan bunyi 

kenderaan. Walaupun ada pagar batu 

memisahkannya tapi bunyi tu still ada semasa 

berlari dekat situ. Tapi boleh abaikan aje dan 

Laluan Kepong 
Metropolitan 
Park yang 
diperoleh dari 
Garmin 
Connect. Masa 
ni aku buat 3 
round for 10km 
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teruskan berlari bersama-sama rakan-rakan, 

family atau diri sendiri. Selain itu, laluan KMP ni 

agak sempit sedikit dan korang kena sentiasa 

perhatikan mereka yang membawa basikal untuk 

beriadah di kawan ini supaya tidak berlanggar 

dengan mereka. Hujung minggu juga mungkin 

agak sesak sedikit sebab disini lagi ramai berlari 

dan beriadah bersama keluarga berbanding di 

Taman Botani Kepong. Lokasi kedua-dua tempat 

ini agak berdekatan dan aku pun bertukar-tukar 

tempat larian bila pulang ke rumah mentua atau 

rumah apartment aku ni. 
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Running track adalah satu-satunya tempat 

paling terbaik bagi sebarang kategori pelari 

kerana ianya satu-satunya tempat outdoor untuk 

pelari samada amatur atau professional berlari 

dengan kecederaan sangat minimum tetapi 

paling laju. Track stadium yang dibina ikut 

spesifikasi yang ditetapkan biasanya sangat 

lembut dan kalau handphone jatuh pun siap 

takde bunyi jatuh. Biasanya yang ikut benar-benar 

spesifikasi ini adalah seperti di Stadium Bukit Jalil 

dengan tracknya berwarna biru tu dan ianya 

RUNNING TRACK 
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memang lembut (takda sebarang keistimewaan 

pun track itu berwarna merah atau biru kerana 

ianya untuk tidak mahu track tersebut cepat 

pudar apabila terkena cahaya matahari). Nak 

melompat-lompat atas track tu pun tak rasa sakit 

dan macam melantun-lantun. Track sebegini 

dibuat daripada gabungan getah dan juga 

komponen jalan tar dan oleh sebab itulah ianya 

sangat kukuh dan lembut untuk digunakan oleh 

pelari-pelari untuk berlari laju dan selamat. 

 

Bezanya adalah akses ke stadium yang 

ada track sebegini agak limited disebabkan tidak 

semua orang awam mampu menggunakan. 

Kemudahan track ini biasanya ada di stadium-

stadium negeri dan juga universiti-universiti awam 

tempatan. Universiti awam majoritinya 

mempunyai stadium disebabkan kawasan 

universiti amat besar untuk sebarang 

pembangunan bahkan berlari di dalam kawasan 

universiti pun boleh dapat sehingga 10km atau 

21km tanpa loop. Itulah sebab aku dapat berlari 

untuk latihan speed terutamanya interval run 

dalam universiti sebab mempunyai keistimewaan 

sebagai seorang staf universiti. 
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Setiap satu pusingan membawa sebanyak 

400 meter (untuk bahagian yang paling dalam – 

ke arah padang) dan maximum sekitar 450m 

untuk lane yg 8 (ada yang 9 lanes). Jadi semasa 

acara larian olahraga seperti 100m, 200m, 400m, 

dan 800m mereka ada starting line mereka sendiri 

setiap individu dan kena disusun sedemikian jika 

tidak nanti akan ada pelari yang terpaksa berlari 

tambahan 50meter disebabkan semua 

mempunyai starting line yang sama. Berbeza 

dengan acara 1500m dan keatas, semua pelari 

berdiri di satu line yang melengkung secara agak 

rapat juga sebelum perlumbaan bermula. Tetapi 

seperti acara 800m, agak berlainan sedikit corak 

perlumbaan berbanding 100m, 200m dan 400m. 

Pelari 800m bermula pada tempat yang sama 

seperti pelari 400m bermula cuma bezanya pelari 

800m tidak perlu stay on lane mereka setiap masa 

dan dibolehkan memasuki ruang dalaman track 

(masuk lane pertama) setelah selesai lengkok 

pertama (dalam 100m selepas tu). Untuk 

1500meter, 3000m, 5000m, dan 10000m pula pelari 

boleh memasuki terus lane pertama sebaik sahaja 

bermula acara larian.  
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Sebenarnya terdapat banyak tempat-

tempat menarik untuk anda semua berlari di 

serata tempat di Malaysia. Cuma yang penting 

ada tempat dapat diakses ketika waktu running 

event berjalan sahaja disebabkan ianya tempat 

private yang khas untuk pekerja disitu atau 

penduduk disitu sahaja. Bahkan ada yang 

tempatnya adalah tempat terbuka tetapi 

memerlukan kebenaran dari pihak berwajib 

seperti melakukan larian trail yang perlu memasuki 

hutan-hutan tebal dan merentas sungai-sungai. 

Apa yang penting disini adalah keperluan korang 

untuk berlari samada secara santai atau pun 

memerlukan cabaran yang menduga mental 

anda. Bahkan, cabaran melengkapkan larian 

5km di running track pun memerlukan anda 

melengkapkan sebanyak lebih 12 pusingan 

pusingan 400m yang sama pemandangannya. Itu 

jika anda melakukan acara 5km di kawasan track 

tetapi bagaimana untuk acara 10km di dalam 

kawasan track? Mental fitness itu amat penting 

bagi seseorang untuk berusaha mencapai satu 

tahap yang boleh membanggakan kita dalam 

berlari dengan lebih laju dan pada masa yang 

sama kita hanya perlu mengekalkan sekadar 3 ke 
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4 kali seminggu sahaja masa untuk berlari atau 

selama 1 atau 2 jam sahaja. Bahkan masa 1 jam 

sehari sahaja diperlukan untuk kita untuk berlari 

dan selebihnya merupakan masa untuk 

persediaan warming up dan juga cooling down 

yang juga penting dalam dunia larian anda. Jadi, 

ianya bergantung kepada target individu yang 

perlu dicapai dalam menjadi seorang pelari. 

Pastikan kita ada matlamat yang jelas dalam kita 

berlari. 



 
 

 
 
CP 4  
M A S U K  E V E N T  
 

EVENT. Pada tahun 2020 bermula 18 March 

2020 sehingga saat buku ini ditulis masih lagi 

tiada event larian terbuka dijalankan. Namun 

itu bukan penghalang untuk aku bercerita 

bab event-event larian yang ada dan jenis-

jenisnya di muka bumi ini. Ada pelbagai jenis 

event-event larian dan target participant 

untuk pelari-pelari di luar sana dari pelari 

amatur sehinggalah bertaraf professional. Aku 

just nak cover bab event larian yang jarak 

jauh aje yang mungkin 5km atau fun run 

punya kategori aje tapi tak sembang bab 

larian anjuran sekolah-sekolah atau Kesatuan 
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Olahraga Malaysia. Aku fokus dekat running 

event yang diuruskan oleh organizer-organizer 

swasta yang bekerjasama dengan agensi 

kerajaan. Memang diorang kena 

bekerjasama dengan agensi kerajaan jugak 

sebabnya tempat larian kebanyakkan dimiliki 

oleh majlis-majlis tempatan dan juga kerajaan 

negeri. Jalan raya pun korang dah lalu pun 

dah dimiliki kerajaan persekutuan atau 

kerajaan negeri. Taman botanikal atau hutan 

rekreasi pun dimiliki agensi seperti Jabatan 

Perhutanan Negeri dan lain-lainnya. Kepong 

Metropolitan Park itu pun dimiliki oleh Dewan 

Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Taman 

Botanikal Ayer Keroh pula dibawah Majlis 

Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ).  
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 Sebelum aku bercerita soal event ni, 

perlu korang tahu sebab apa korang nak 

masuk event ni. Kalau tanya pelari-pelari kat 

luar sana termasuk aku, ada dua benda yang 

akan menarik perhatian orang ramai (bukan 

sahaja pelari) untuk menyertai event-event 

larian ini. Sebenarnya dua benda yang aku 

nak sebut ini paling utama selain dari harga 

event yang mungkin samada murah atau 

mahal dan juga dapat voucher-voucher 

menarik untuk korang guna beli kasut.  Dua 

benda yang aku nak bincangkan ini sangat 

kritikal dalam memasuki running event sebab 

ianya membolehkan korang berbangga 

dengan apa yang korang dapat untuk 

dipertontonkan kepada anak beranak, 

kawan-kawan, saudara-mara dan warga 

pelari yang tidak dapat menyertainya 

disebabkan limited slot untuk daftar (terlepas 

tarikh daftar larian atau dah maximum 

numbers of participants reached). 
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M E D A L  

Medal merupakan perkara pertama 

korang yang nak masuk running event ni kena 

tengok dahulu. Selalunya majoriti pelari akan 

tengok medal yang dibuat adalah cantik dan 

unik tak untuk bayar nak join running event ni. 

Jadi perkara ini amat penting bagi pelari 

sebab inilah sebab utama majoriti pelari-

pelari masuk untuk berbangga dengan koleksi 

medal yang unik dan cantik serta rare (dah tu 

Medal 
Skaievent 

Merdeka Run 
ini adalah 
untuk versi 
Virtual Run 
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takkan ada medal yang sama akan dibuat 

untuk event lain sebab mesti orang taknak 

masuk punya sebab medal copy paste sapa 

nak). Jadi, pentingnya buat pelari-pelari ini 

akan tengok dulu menarik ke tak medal yang 

dibuat itu terlebih dahulu kemudian baru join 

selain mempertimbangkan faktor-faktor yang 

lain seperti yuran penyertaan dan 

sebagainya.  

Ciri-ciri sebuah medal yang unik dan 

cantik adalah bergantung kepada setiap 

individu tetapi yang pentingnya medal 

tersebut bukanlah diperbuat daripada plastik 

yang bersalut warna keemasan macam 

korang punya medal masa menang merentas 

desa peringkat sekolah zaman dulu-dulu. Itu 

memang takkan ade orang masuk la dengan 

medal plastik dan kalau ada organizer yang 

buat begitu memang kena “ban” la seumur 

hidup sebarang event yang dianjurkan 

diorang. Dah kat website ko pergi letak medal 

yang shinning dan nampak unik dari besi tapi 
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malangnya masa hari running event tu 

selepas orang cecah finish line tengok-tengok 

rupanya medal yang diperbuat daripada 

plastik aje. Aku bercakap ni memang betul 

sebab memang ada pernah berlaku dan aku 

harap korang betul-betul survey dulu bab 

event organizer yang menganjurkan running 

event ni. Aku akan cover lebih lanjut nanti 

dalam ni jugak bab nak cari running event 

yang “bertauliah”. 

Selain dari itu, kebanyakkan pelari 

menyukai sekiranya medal tu bukan terlalu 

plain sangat. Contohnya macam medal 

Highway Challenge 2019 oleh Allianz ni. Unik 

sebab dia ada dua event larian berbeza 

untuk korang dapatkan dua medal yang 

boleh dicantumkan menjadi satu. Dia ada 

bahan magnet yang dapat dicantumkan 

dan akhirnya jadi seperti gambar di belakang 

text ini. Itu yang dinamakan unik Cuma 

bezanya korang kena berlari di kedua-dua 

event untuk mendapatkan medal-medal ini. 



 

 
93 

Lanyard untuk medal juga penting 

kerana takkan korang nak pegang aje medal 

tu atau pun dapat medal tapi lanyard buruk 

sangat dan takde sebarang tulisan pun dekat 

situ atau terlalu nipis macam beli lanyard 

murahan dekat kedai alat tulis untuk 

gantung nametag biase aje tu. 

Memang orang kecam sampai bila-

bila lah jadi. Kombinasi lanyard dan 

medal yang cantik serta unik 

memainkan peranan penting 

Lanyard dan 
Medal 

Pahang Eco 
Beach Run 

30KM ni 
antara aku 
paling suka. 
Tengok ler 
unik betul 

medal dan 
lanyardnya 
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menarik perhatian pelari untuk join event 

larian. Soal yuran mahal atau murah itu kita 

akan ceritakan kemudian sebab kalau terlalu 

mahal pun orang sukar nak join kecuali 

mereka yang ada banyak duit dan suka join 

running event ni mengumpul medal tak kisah 

laju atau tak berlari. 

Secara amnya, bila dah korang 

mengumpul medal banyak-banyak ni maka 

korang akan menyimpannya untuk dihiaskan 

di dalam rumah. Macam aku masih simpan 

dalam balang aje semua medal-medal yang 

aku dapat sebab aku janji dapat medal yang 

cantik dan unik aku simpan aje. 

Kebiasaannya majoriti medal-medal running 

event yang dianjurkan adalah cantik-cantik 

dengan yuran yang standard. Jadi, boleh aje 

pilih sebarang event larian yang dikehendaki 

dan join sebab memang orang tertarik ke 

running event bagi kebanyakkan orang 

adalah sebab medal dan bukannya nak 

berlari sangat pun. Janji selesai aje larian.  



 

 
95 

 

B A J U  L A R I A N  

Baju Larian merupakan faktor kedua 

orang akan pilih selepas medal. Dan seperti 

biasa korang sendiri dapat agak sebab apa 

pemilihan baju tu penting adalah semestinya 

sebab cantik dan unik. Cuma bezanya unik tu 

bukanlah kepada rekabentuk baju tu sebab 

mcm medal boleh ada macam-macam 

design macam bulat, petak, segitiga, bentuk-
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bentuk bangunan, haiwan dan lain-lain tetapi 

bab baju tetap sama aje iaitu berbentuk baju 

cuma beza kepada jenis kain dan apa yang 

organizer “conteng dan lukis” dekat baju tu. 

Kain semestinya berjenis 100% polyster 

atau nylon dengan keupayan tidak meyerap 

peluh yang memberatkan pelari berbanding 

kain cotton biasa yang korang pakai waktu 

pergi shopping mall tu. Jika korang nak tahu 

kebanyakkan jenama terkenal yang running 

event organizer guna adalah dari jenama 

Ultron, Prime dan juga Under Armour. Ada 

banyak jenama lain lagi dan ada yang takde 

jenama pun dari Bangladesh diorang ambil 

tetapi yang penting baju tu mesti ringan dan 

tidak menyerap peluh supaya tak lencun la 

dengan berat pakaian semasa nak berlari. 

Bagi kebanyakkan pelari, jenama Ultron 

paling digemari sebab ada teknologi Micro-

Dry Ultralite tu yang memenangi award 

Malaysia Book of Record pada tahun 2018. 

Difahamkan ianya seberat 75gram sahaja 
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dan memang tak rasa pakai di badan. Sebab 

tu lah ramai sekarang dah pakai running tee 

pada sebarang waktu seperti pergi ke 

shopping mall, ke pasar, ke restoran makan 

atau pun dalam berkunjung ke rumah-rumah 

kawan atau ke pejabat sekalipun disebabkan 

material kainnya amat selesa dipakai. 

Bahkan, ramai orang mengaku memakai 

running tee sewaktu tidur juga amat selesa 

kerana terasa menyegarkan dan 

menyejukkan berbanding baju jenis cotton 

yang biasa. 

Selain dari jenis material kain, apa yang 

dilukis di baju juga amat penting dalam 

pemilhan running event ni. Aku tak nak 

bercerita macam mana nak print dekat baju 

karang jadi buku berkaitan “How to perform 

printing on t-shirt” tetapi nak bercerita dua 

jenis biasa yang running event organizer biasa 

tempah dari orang tshirt printing untuk baju 

larian diorang.  
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Secara amnya ianya adalah jenis 

bercorak sebahagian sahaja dekat baju iaitu 

hanya dekat bahagian depan dan belakang 

baju akan dicetak organizer punya nama 

event dan belakangnya pula logo-logo yang 

sponsor event diorang ini. Kebanyakkan 

running event organizer memang buat paling 

simple yang boleh supaya baju tu tak la 

nampak crowded sangat dengan pelbagai 

jenis tulisan dan lukisan sebab yang penting 

nampak cantik dan unik. Jadi itu penarik 

kepada nak join event larian diorang 

anjurkan. 
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 Dan yang kedua adalah jenis process 

sublimination di mana baju tersebut 

di”embedded” kan sepenuhnya dengan 

lukisan yang menarik pada keseluruhan baju 

tersebut. Proses ini akan menjadikan lukisan tu 

sebahagian daripada fabrik baju tu dan hasil 

yang diperoleh adalah baju yang amat unik 

untuk dimiliki oleh ramai orang walaupun 

bukan pelari. Contoh macam baju Pahang 

Eco Beach Run kita boleh lihat bajunya 

dicetak keseluruhan dengan warna negeri 

Pahang dan ada mengambarkan keadaan 

pantai dengan daun-daun disekeliling baju.  
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 Jadi, kita dapat lihat dua perkara 

penting dalam pemilihan running event ini 

adalah berkisar kepada dua perkara utama 

ini dahulu sebelum memikirkan soal-soal lain 

iaitu medal dan baju yang cantik. Kedua-dua 

kos ini yang paling mahal disebabkan untuk 

medal dan baju sahaja kos mungkin 

mencecah RM30 ke RM50. Oleh sebab itu 

running event organizer terpaksa mencari 

sponsor untuk menyerap keseluruhan kos atau 

partial kos dalam melaksanakan event-event 

larian di Malaysia ini. Kebanyakkan running 

event sekarang dianjurkan oleh syarikat-

syarikat berskala besar seperti Larian Coway, 

Larian Milo, Highway Duo Challenge by 

Allianz, dan pelbagai lagi di mana syarikat-

syarikat besar atau badan-badan kerajaan itu 

sendiri ini akan melantik running event 

organize untuk menganjurkan event untuk 

mereka. Oleh sebab itu yuran yang dikenakan 

kepada orang ramai untuk menyertai running 

event mereka agak murah berbanding 

organizer yang tidak dilantik oleh mana-mana 
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syarikat. Dengan yuran yang murah dan 

ditambah lagi goodies pack yang diperoleh 

semasa selesai acara berlari juga menjadikan 

running event tersebut akan ada repeat 

customer yang datang dan daftar pada 

tahun berikutnya disebabkan sempurnanya 

running event yang dianjurkan. 
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P E M I L I H A N  R U N N I N G  E V E N T  

 Sebenarnya tiada secara spesifik 

running event apa yang sebenarnya secara 

pertama kali korang kena masuk. Sebab 

event ni macam aku cakap yang penting 

mempunyai medal dan baju yang penting 

serta yuran yang berpatutan maka boleh aje 

korang masuk tak kisah kategori apa yang 

korang masuk. Samada Fun Run 5km ke, 

10km, 21km atau 42km ke boleh sahaja masuk 

walaupun untuk buat pertama kalinya. 

Sebabnya, ada aje pelari-pelari di luar sana 

berlatih sehingga 40-50 km seminggu (sehari 

5-10 km) tetapi tak pernah masuk sebarang 

event pun dah sekadar hobi mengisi masa 

lapang berlari aje. Cuma setelah beberapa 

tahun berlari sedemikian, barulah ada hajat 

nak memasuki running event dan baru sedar 

potensi diri sangat bagus. Kemungkinan untuk 

memasuki event lagi selepas itu memang 

akan ada sebabnya once dah masuk event 

buat pertama kalinya, majoriti InsyaAllah akan 
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masuk next event pula. Tapi aku nak 

menceritakan serba sedikit peringkat atau 

jenis larian yang selalu ada dalam dunia 

running event ni. 

 

 Fun Run biasanya dianjurkan dalam 

jarak 3km ke 5km atau 

mungkin 7km. Ianya tak 

spesifik sangat sebab dia 

kena ikut kawasan dia buat 

running event tu. Jika satu 

loop tu 3km maka 3km la 

fun run dia dan sewaktu 

dengannya. Dan tujuan Fun 

Run ini kebanyakkan 

adalah berkisar soal 

kebajikan.  

  

Kebanyakan event 
Fun Run boleh 
dikenalpasti 

dengan keyword 
“Fun Run’, “Run 

with….”,dan juga 
“Charity”. 
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Yuran untuk Fun Run ini tidak boleh dikatakan 

murah atau mahal sebab ianya adalah 

bergantung kepada Event Organizer. 

Disebabkan ianya berlari sambil menderma 

jadi kemungkinan mereka ini tiada sponsor 

yang kuat dari syarikat-syarikat besar. Jadi 

mereka mengutip derma dan wang dari 

pelari-pelari melalui yuran yang dibayar. Jadi, 

bolehlah support mereka dengan memasuki 

acara mereka ini walaupun mungkin sedikit 

mahal dari kebiasaan yang dianjurkan 

organizer-organizer yang besar. Usah 

dirisaukan bab design medal dan baju kerana 

setakat yang aku pernah masuk kategori Fun 

Run ni ada sebahagiannya mempunyai 

design medal dan baju yang cantik. Tak rugi 

menyertai Fun Run berdekatan tempat 

kediaman korang tinggal disebabkan ianya 

bukan sahaja korang dapat berlari, tetapi 

dapat menderma membantu badan 

kebajikan, sihat tubuh badan dengan berlari, 

berjumpa ramai orang serta dapat post di IG 

atau FB apa aktiviti pada hari tersebut.  
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 Selain dari Fun Run oleh organizer 

bertaraf biasa, terdapat running event 

(samada Fun Run atau kategori larian jarak 

yang lagi jauh) yang hanya organizer yang 

bertaraf besar seperti badan kerajaan sendiri 

atau big budget company aje mampu 

melakukannya. Sebagai contoh yang paling 

terbaik adalah Fit Malaysia Run ketika Bulan 

Sukan Negara anjuran Kementerian Belia dan 

Sukan sendiri. Event seperti ini adalah 

percuma dan yang terbaiknya medal akan 

diperoleh secara percuma (tapi terhad 

pendaftarannya). Terdapat lagi banyak 

event Fun Run yang dianjurkan dengan harga 

yang sangat murah apabila dianjurkan oleh 

badan-badan kerajaan ini dan peserta-

peserta larian juga mendapat medal dan 

baju yang cantik.  
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 Adakah syarikat-syarikat hebat di 

Malaysia menganjurkan Fun Run ini? Sudah 

semestinya. Di Putrajaya, puluhan ribu setiap 

tahun akan memasuki MILO Breakfast Day Run 

yang diadakan setiap tahun yang diadakan 

bermula 2013 lagi. Ianya bukan terhad 

kepada Putrajaya sahaja tetapi di beberapa 

lokasi utama di seluruh Malaysia seperti Pulau 

Pinang dan Johor Bahru oleh syarikat Milo ini. 

Yuran yang dikenakan adalah sangat murah 
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dan berpatutan dan yang 

paling penting medal dan 

baju juga peserta-peserta 

larian akan dapat. Aku 

memang masuk sejak 2017 

lagi dan sehinggalah 2019. 

Masa 2017 masuk secara berseorangan, 2018 

dan 2019 adalah bersama keluarga siap 

anak-anak aku yang kecik lagi pun aku 

bawak guna stroller. Cuba korang tengok 

AKU BERSAMA-
SAMA 
KELUARGA AKU 
SERTA RAKAN 
KELUARGA WIFE 
AKU. INILAH 
LARIAN MILO 
BREAKFAST DAY 
2019 YANG 
SANGAT 
HAPPENING. 
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gambar goodies yang aku dapat dengan 

bayaran RM39.90 per peserta. Baju running 

tee pun dapat tapi tak ditunjukkan dalam 

gambar. Dan apa yang paling best adalah 

event sebegini ko boleh minum air milo 

sampai pecah perut pun takpe kerana 

berpuluh van air milo percuma ko boleh 

minum. Minum aje sampai muntah pun takpe. 

Itulah hebatnya jika organizer yang 

menganjurkannya dari 

syarikat gergaji sebegini. Suasana dari hotel 
ke arah tempat 
parking kereta 

sewaktu event Milo 
Breakfast Day 2019 

di Putrajaya 
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Selain dari larian yang dianjurkan syarikat Milo 

ni, ada lagi dari organizer-organizer lain 

contohnya dari Alliance Bank yang 

menganjurkan IJM Allianz Duo Highway 

Challenge oleh syarikat IJM dan Allianz, Kuala 

Lumpur Standard Chartered Marathon 

(KLSCM) bukannya anjuran Standard 

Chartered ye cuma dia sponsor title dari awal 

zaman lagi. Penganjur adalah Dirigo Events 

Sdn. Bhd. (https://www.dirigo.com.my/). Ada 

Jadi, Sekarang ini disebabkan COVID19, 

event-event larian terpaksa ditangguhkan 

dan diharapkan dapat kembali pada 2021 

atau 2022 nanti.  

 

 Selain dari Fun Run, ada kategori running 

yang lain seperti 5km, 10km, 21km (disebut 

sebagai Half Marathon, HM) dan juga 42 km 

(disebut Full Marathon, FM). Tidak semua running 

event organizer berani menganjurkan sehingga 

FM disebabkan kekangan bajet dan juga fasiliti 

kerana jarak yang besar untuk cover kakitangan 

dan keselamatan peserta. Jadi, majoriti kita boleh 

https://www.dirigo.com.my/
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katakan akan menganjurkan 5km atau 10km 

sahaja dan sebahagian sahaja yang akan 

anjurkan sehingga 21km. Untuk 42km hanya 

segelintir yang akan menganjurkannya seperti 

Jadual 1 di muka surat sebelah di mana ini adalah 

senarai event FM dari organizer yang sangat 

diyakini dalam penganjuran FM. Jika dilihat 

kembali, faktor seperti kelulusan kerajaan 

tempatan dan juga pihak berkuasa termpatan 

amat diperlukan untuk sesetengah tempat 

bahkan jika FM dijalankan banyak laluan trafik 

terpaksa ditutup dan ini memungkin fungsi 

sesebuah kawasan terutama bandar akan terjejas 

seketika akibat kenderaan dan perniagaan 

terpaksa ditutup buat sementara waktu. Jika 

waktu pagi mungkin perlu ditutup sehingga jam 12 

tengahhari sehingga selesai dan jika malam 

mungkin seawal jam 6 petang perlu ditutup semua 

perniagaan di kawasan terbabit akibat tidak lagi 

dapat keluar atau masuk kawasan larian tersebut. 

Ini jelas perlukan kerjasama yang sangat kukuh 

antara organizer dan juga pihak berkuasa 

tempatan. 
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Jadual 1: Antara event marathon di Malaysia 

Bil Nama Marathon Lokasi 

1 Kuala Lumpur Standard 

Chartered Marathon 

Kuala Lumpur 

2 Penang Bridge 

International Marathon 

Penang 

3 Twincity Marathon Cyberjaya 

4 Borneo Marathon Sabah 

5 Putrajaya Night 

Marathon 

Putrajaya 

 

 Terdapat lagi banyak organizer bermula 

2019 menganjurkan FM iaitu seperti di Johor, 

Melaka, Kuching, Perli, Perak dan hampir semua 

negeri di Malaysia menganjurkan. Namun pada 

2020 terhenti akibat COVID19 dan insyaAllah 

pada masa hadapan akan ada kembali 

marathon di setiap negeri. Penganjuran banyak 

marathon ini sebenarnya akan melahirkan lebih 

ramai pelari-pelari professional yang seterusnya 

akan membangunkan sukan larian di Malaysia ini. 

Sukan larian ini aktif dengan peserta bermula 2010 

dan semakin berkembang jumlah pelari di 

Malaysia yang melakukan FM. Ini secara tidak 

langsung membolehkan setiap keluarga paling 
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tidak melahirkan seorang pelari samada amatur 

atau professional. Hobi yang hanya memerlukan 

kasut sahaja ini tidak memakan kos sampingan 

seperti pembelian alatan seperti sukan basikal 

yang memerlukan penjagaan basikal, sukan 

badminton untuk penjagaan raket dan 

sebagainya. Oleh itu ianya satu sukan yang 

sangat murah dan berbaloi untuk diterokai oleh 

seluruh rakyat Malaysia. Aku rasa korang nak 

berlari berkaki ayam atau berselipar pakai seluar 

jeans pun takpe takde hal punya.  

 

 Jadi, apa yang penting adalah join aje any 

event yang ada berdekatan tempat kediaman 

korang sebelum menerokai event—event larian di 

tempat lain. Disinilah korang boleh aktif dan pada 

masa yang sama makan Celup Tepung di 

Terengganu selepas memasuki acara Larian 

Antarabangsa Jambatan Sultan Mahmud 

(LAJSM). Kemudian masuk pulak larian di Johor 

menerusi Johor Marathon dan ke Perlis pula 

mengikut Perlis Marathon. Tak perlu memasuki 

acara FM (42km), memadai 5km atau 10km 

sahaja bersantai-santai tak perlu lari pun 

tamatkan dalam masa yang ditetapkan (cut off 
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time). Janji ada pengalaman join pelbagai event 

larian yang mengujakan dan disamping bertegur 

sapa dengan pelari lain.  

 

E V E N T  L A R I A N  V I R T U A L  

  

Buku ini ditulis semasa sesi acara larian 

masih belum boleh dilaksanakan disebabkan 

Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia (PKP) 

dan walaupun ada kawasan yang sudah pun 

dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan 

Bersyarat (PKPB) atau fasa Perintah Kawalan 

Pergerakan Pemulihan (PKPP), namun acara 

yang memerlukan orang berhimpun dengan 

kehadiran penonton dan peserta yang ramai 

masih belum dilaksanakan.  

 

 Jadi apa yang running event organizer 

ini buat adalah menganjurkan sesi Virtual Run. 

Sesi Virtual Run (VR) ini dah lama sejak 

sebelum zaman COVID19 lagi jadi ianya tidak 

asing cuma ianya memerlukan anda 

mengumpul sejumlah jarak untuk 
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mendapatkan medal dan baju larian 

(majoritinya hanya memberi medal) dan 

tanpa goodies yang lain. Anda hanya perlu 

submit rekod larian menggunakan data dari 

STRAVA atau Garmin Connect anda 

menggunakan kaedah manual atau 

automatik. Manual seperti biasalah anda 

kenalah hantar screenshot dan isi detail jarak 

anda berlari di dalam form online yang diberi 

link oleh organizer. Agak melecehkan sebab 

kena buat satu persatu bagi setiap larian 

yang dilakukan. Kalau automatik pula, ianya 

memerlukan anda berlari sahaja dan nanti 

dia automatic sync data dari STRAVA atau 

Garming Connect atau lain-lain apps yang 

organizer support dalam apps mereka. Cuma 

masalah yang berlaku adalah setiap 

organizer perlu datangkan dengan apps 

mereka sendiri untuk synckan dengan STRAVA 

atau Garmin Connect. Jika tidak apps yang 

paling mudah adalah berbentuk form untuk 

pelari update menerusi screenshot dan akan 
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disahkan manual oleh pihak organizer setiap 

hari. 

 

 

  

  

KLCSM 2020 VR App 
digunakan untuk 

merekodkan 
activity larian. Data 

diambil secara 
automatic dari 

Garmin kepada 
App mereka ini 
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 Selain dari VR yang memerlukan setiap 

individu melengkapkan larian samada secara 

one run atau accumulated run, ada juga  VR 

yang memerlukan anda melengkapkan jarak 

secara berpasukan. Contoh terunggul adalah 

acara Team Challenge oleh Neopulse Sdn. 

Bhd. menggunakan Biib App. Aku dan group 

Kuatagh Runner (team running yang dibentuk 

melibatkan ahli-ahli dari bekas sekolah 
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Maktab Rendah Sains MARA Kuantan) sudah 

memasuki acara ini dari 2018 lagi sejak ianya 

diperkenalkan dan diteruskan dengan lagi 

sehingga tahun 2020 dengan Round Malaysia 

Challenge (2019) dan terbaru pada tahun 

2020 adalah Restart Malaysia Challenge. 

Ianya dari syarikat Neopulse Sdn. Bhd. dan 

telah menarik perhatian VR paling ramai di 

Malaysia untuk acara VR pada ketika itu iaitu 

seramai. Caranya amat mudah iaitu 

memastikan kumpulan larian korang 

melengkapkan jumlah jarak 1963 minimum 

untuk mendapatkan team plaque untuk 

diabadikan sebagai momento. Dan peserta 

larian juga perlu melengkapkan minimum 

16km jarak dalam masa yang ditetapkan 

untuk mendapatkan running t-shirt (diberi 

masa dalam sebulan dan dikumpul secara 
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accumulated run). 

Untuk tujuan itu, 

korang kenalah 

berlari sehari 1km 

pun atau berjalan 

1km sehari pun 

takpe untuk 

mendapatkan tshirt 

setelah membayar 

yuran RM39.90 

(untuk event. Inilah event VR paling happening di 

Malaysia berbanding VR-VR yang lain. 

 

PLAQUE BESI INI HANYA DIBERIKAN SATU SAHAJA UNTUK SETIAP 
TEAM TAPI KORANG JUGAK BOLEH TEMPAH UNTUK DIRI SENDIRI 
DENGAN HARGA YANG BERPATUTAN SELAIN DARI MENDAPAT 

TSHIRT RUNNING SETIAP INDIVIDU. JADI TIADA MASALAH 
KERANA NAMA KORANG ADA DALAM TU DAN MENJADI SATU 

KENANGAN BERLARI SECARA VR DAN MENCAPAI MISI INDIVIDU 
DAN KUMPULAN. EVENT NI MASUK MALAYSIA BOOK OF RECORD 

TU. SO PERGI KE WWW.GETBIIB.COM UNTUK EVENT TEAM VR 
TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA. TAPI SYARATNYA MESTI ADA 

KUMPULAN YE. 

http://www.getbiib.com/
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U L T R A  M A R A T H O N  D A N  T R A I L  

R U N  

 

 Kategori ini adalah kategori yang aku 

anggap dianggap unik sebab ianya 

melibatkan kepelbagaian jarak dan 

halangan. Ianya amat berbeza berbanding 

larian biasa dilakukan oleh pelari amatur atau 
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professional yang lain kerana coraknya juga 

berbeza disebabkan tidak semua orang 

memasuki kedua-dua jenis larian ini dan 

paling tinggi pun dalam Malaysia sekitar 

ratusan pelari sahaja berbanding ribuan oleh 

event larian biasa. Event sebegini memang 

memerlukan mental dan kekuatan yang 

sedikit kuat berbanding event larian biasa.  

 

 Keperluan memasuki running event 

kategori ini biasanya hanyalah ditujukan khas 

buat mereka yang sudah biasa berlari jarak 

jauh atau yang sukakan cabaran unggul 

selain dari berjogging biasa. Aku sendiri pun 

tak pernah lagi memasuki sebarang ultra 

marathon kecuali satu atau dua trail run sejak 

berkecimpung dalam dunia larian ini. Ianya 

memerlukan juga anggota badan korang 

sangat sihat dan takde sakit lutut atau kaki 

sebab jika ada baik korang lupakan aje niat 

dan hasrat korang sebab ini level lain. Kalau 

korang rasa tough bolehlah masuk dan 

anggap apa aku cakap ni sebagai satu kata-
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kata cabaran dan khas buat pembaca buku 

aku ni yang tak takut cabaran. Bahkan jika 

anda nak tahu, sekiranya anda nak masuk 

peringkat International Ultra Marathon seperti 

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) yang 

terkemuka di dunia, korang mesti berjaya 

mendapatkan point-point penting dari event-

even ultra dan trail ini. UTMB ini adalah event 

Ultra Marathon dan Trail yang terunggul di 

dunia.  
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Perlu diingatkan adalah sentiasa 

mengkaji dahulu setiap running event 

organizer yang anda mahu sertai dari segi 

sejarah dan juga kebenaran dari pihak 

berwajib. Soal keselamatan harus diambil kira 

dan pihak organizer sebenarnya wajib 

mengambil insurans untuk setiap peserta. 

Peserta larian juga perlu memastikan 

keadaan sekeliling tempat mereka berlari 

adalah selamat dan ada barrier atau 

pengawal lalu lintas mengawal mereka 

disamping ada van ambulan untuk sebarang 

kemungkinan menghadapi peserta larian 

yang menghadapi masalah kesihatan 

semasa berlari. 
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V I P E R  C H A L L E N G E  

Selain daripada event-event larian 

yang aku sebutkan di atas, terdapat juga 

beberapa jenis event larian yang still based on 

running. Contohnya adalah viper challenge. 

Viper Challenge ini adalah satu event larian 

berhalangan yang bukan sekadar halangan 

tahap biasa tetapi menguji kekuatan seluruh 

anggota badan untuk kita melepasinya 

dengan kekuatan fizikal dan teamwork yang 

padu. Aku berpeluang memasuki event Great 

Easter Viper Challenge 2019 pada sekitar 7 

Disember hingga 8 Disember 2019. Event 

seperti ini biasanya sangat terhad 

penyertaannya dan yuran penyertaannya 

juga agak mahal sedikit. 

Walaubagaimanapun, event seperti ini amat 

bagus buat mereka yang fokuskan kepada 

pengujian kekuatan berbanding larian 

kerana ianya memerlukan gabungan 

kekuatan tangan dan kaki untuk 

melepasinya.  
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CP 5  
M A C A M  N A K  L A J U  L A G I  
 

LAJU. Perkataan ini muncul hanya dikalangan 

pelari yang biasanya sudah pun berjaya 

mengharungi satu fasa kematangan dalam 

dunia larian iaitu sudah terlalu lama maintain 

pace yang sama aje. Maksudnya korang dah 

berlari pusing taman, pusing track, pusing 

bandar dan pelbagai lagi tapi niat sekadar 

macam suka ria aje untuk kesihatan cuma 

bezanya selepas memasuki beberapa event 

Fun Run baru tahu bahawa nak juga rasa laju 

dan tamatkan awal dengan bangganya 

berbanding orang lain atau pelari lain. Terasa 
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aura nak bersaing dengan pelari lain atau 

menamatkan dengan lebih awal untuk jarak 

yang sama. Aku akan cuba kongsi idea dan 

tips bagi korang pergi lebih laju dari 

kebiasaan supaya tak merasa bosan dengan 

kelajuan dahulu dan sekarang walaupun usia 

kita ini meningkat. Perlu diingatkan motivasi 

larian ini kena sentiasa dipertingkatkan atau 

diperbaharui dengan pelbagai cabaran baru 

kerana biasanya memang pelari akan kurang 

motivasi setelah sekian lama berlari tidak kisah 

sebelum ni berlari jauh atau berlari laju. 

Biasanya terjadi jika takde target larian dah. 

Macam ko dah kurus setelah beberapa bulan 

berlari maka target baru takde jadi susah nak 

maintainkan balik larian. Target dah capai 

buat apa korang nak gi berlari lagi (kata otak 

kita kepada diri kita secara separa sedar). 

Jadi pentingnya kena ada sentiasa target 

yang diperbaharui setiap kali kita mencapai 

target sebelumnya. Contohnya target nak 

hilang 10kg dari 80kg ke 70kg dengan berlari 

dan semua itu tercapai dalam masa 10 
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minggu. So bila dah tercapai korang kena set 

minda nak ada target baru iaitu nak berlari 

jarak jauh sedikit pulak dengan kelajuan yang 

lagi laju contohnya 5km dalam masa 30 minit 

ke dan sebagainya. Aku nak mengingatkan 

bahawa usia bukan penghalang kita nak 

catat masa lebih baik dari orang muda. Kita 

boleh buktikan yang walaupun ada yang 

berumur 50 tahun ke atau 40 tahun ke masih 

boleh menyaingi kelajuan mereka yang 

berusia 20 dan 30 tahun dengan cara larian, 

permakanan dan latihan yang betul. 

 Jadi, sebelum nak memulakan target 

berlari dengan lebih laju tu korang kena 

pastikan dahulu target motivasi yang lain 

telah pun sampai yang tidak berkaitan 

kelajuan. Boleh aje nak kurus dengan berlari 

semakin laju tapi aku nak ingatkan berlari laju 

memang memerlukan korang berat tu 

dikurangkan ke satu peringkat yang 

munasabah mengikut ketinggian tertentu. 

Contohnya majoriti pelari memiliki kelajuan 
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yang baik semasa berlari dengan berat sekitar 

60kg hingga 70 kg bagi pelari lelaki dan 

perempuan adalah kurang sedikit 

berbanding itu iaitu mungkin sekitar 50kg ke 60 

kg. Ini adalah berdasarkan pemerhatian 

rambang aku terhadap berat rakan-rakan 

pelari yang aku kenal dalam kelajuan mereka 

untuk jarak larian tertentu terutamanya untuk 

5km dan 10km. Berat memainkan peranan 

penting untuk korang berlari laju disebabkan 

badan yang ringan memudahkan 

pergerakan melawan angin yang datang dari 

hadapan dan membawa korang dengan 

kelajuan munasabah. Aku tak syorkan mereka 

yang melebihi dari berat yang aku 

cadangkan tu berlari laju disebabkan berat 

badan ditampung oleh kaki dan lutut yang 

terpaksa mengimbangi badan yang berat 

untuk bergerak laju. Pastikan kurangkan berat 

badan dahulu dengan mengamalkan slow 

run terlebih dahulu (jarak diutamakan) 

berbanding terus laju pada peringkat awal. 
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 Untuk laju apa korang kena buat 

adalah pastikan cari tempat yg terbaik untuk 

korang mencatatkan masa tersebut. Boleh 

aje pelbagai tempat tapi nak monitoring nanti 

susah prestasi semasa. Jadi pilih lah tempat 

taman botanikal ke, track stadium ke, 

kawasan kediaman korang ke janji ianya satu 

laluan yang korang akan kena hadap hari 

demi hari atau minggu demi minggu sebab 

nak catatkan masa yang lebih baik dari 

sebelumnya. Janganlah rumah ko kat Melaka 

tapi gi nak catatkan masa terbaik di Putrajaya 

maka susah sikit begitu melainkan nak simpan 

“Running Hurts. You better accept that from the beginning, or 
you are not going anywhere.” 

 
Bob Kennedy  

Retired with 12:58 minutes for 5km 
American distance runner 
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buat masa terbaik masa berlari di Putrajaya 

maka itu boleh. So korang kena target betul 

betul kat mana nak catatkan masa terbaik ini.  

Bukannya main hentam aje janji makin laju 

sedangkan jarak berbeza. So kena letak satu 

jarak yang bersesuaian serta munasabah. 

Contohnya satu loop Taman Botanikal Ayer 

Keroh yang aku pergi adalah sekitar 3.2 km 

hingga 4 km. Ada banyak laluan dalam tu 

dan kena pilih satu untuk mencatatkan masa 

terbaik. Ini penting untuk monitoring korang 

punya prestasi dan aku amat tekankan bab ni 

sebab korang dah nak move ke arah pelari 

yang berlari dengan padu dan hebat 

bergaya menamatkan perlumbaan larian 

dengan catatan masa terbaik. Walaupun 

bukanlah aku nak jadikan korang jadi pelari 

power menamatkan podium tapi setidaknya 

mungkin yang tengah baca buku aku ni akan 

menjadi pelari power. Dapatlah 

menyumbang secebis ilmu yang bermanfaat. 

Jadi penting untuk korang setkan satu tempat 

khas untuk catatan masa terbaik larian itu. 
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 Sebaik sahaja dah menetapkan 

tempat yang bakal dijadikan platform untuk 

mencatatkan masa terbaik maka tiba sesi 

latihan untuk tujuan ini. Lajunya larian korang 

ini adalah setelah korang berjaya 

mendapatkan satu Personal Best untuk 

tempat tersebut. Sebagai contoh tempat 

larian tu mempunyai jarak 4km dan sebelum 

ini anda pusing aje tempat larian tu tak kisah 

kelajuan sebab kejap laju dan kejap slow atau 

berjalan. Anda ada aje tengok smartphone 

tengok arini macam laju sikit, esoknya pulak 

slow, lusanya pulak laju terlebih dan 

seterusnya tetapi ianya sekadar sekitar 

kelajuan itu aje. Itu bukan semakin laju atau 

menandakan anda semakin laju tapi itu 

sekadar nasib dan mood yang baik serta 

permakanan yang bagus sehari sebelum 

membolehkan anda mencatatkan masa 

lebih baik dari sebelumnya. Jadi untuk laju 

yang betul-betul dipertingkatkan adalah 

dengan membuat latihan kelajuan untuk 

memastikan pace korang tu adalah seragam 
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dan berbaloi serta dapat dibezakan. Sebab 

dalam dunia larian ada pelbagai jenis latihan 

dan latihan yang common adalah easy run, 

tempo run dan speed/interval run. Kita boleh 

tengok satu persatu selepas ini. Aku akan 

menceritakannya dari segi pengalaman aku 

mendapatkan kelajuan yang seragam ini 

dengan menggunakan contoh paling unggul 

iaitu 5km di bawah 30 minit. Tak susah pun nak 

dapatkan 5km bawah 30 minit dengan usaha 

yang betul dan motivasi yang unggul ditanam 

dalam diri. 
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1 S T  –  M A S A  T E R B A I K  

 Langkah pertama nak berlari laju 

adalah mendapakan masa terbaik. Caranya 

amat mudah iaitu pergi ke tempat anda 

selalu berlari tak kira jarak maka mulakan 

larian dengan jam GPS anda tak kisahlah 

jenama Garmin ke, COROS ke dan sewaktu 

dengannya atau dengan smartphone. Anda 

perlu setkan dalam minda nak berlari sehabis 

baik dan kalau penat berjalan janji kena 

selesaikan satu jarak tempat anda berlari tu. 

Aku tak kisah korang selalu buat dua loop ke 

tiga loop ke janji kena set jarak yang korang 

nak set. Kalau tiga loop, maka buat sehabis 

baik tiga loop tu.  Contoh macam laluan 5km 

aku kat gambar bawah ni. 
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Dalam gambar tu aku berlari 5km, jadi 

korang carilah tempat korang dan berlari 5km 

sehabis baik. Aku ada Garmin yang boleh set 

untuk kira jarak 5km aje kemudian stop. Jadi 

catatan masa tu akan berhenti dekat 5km 

aje. Jadi kalau korang ada jam GPS lagi 

senang berbanding smartphone nak kena 

touch screen dengan tangan berpeluh lagi. 

Jadi bila dah selesai berlari, korang tengok 

berapa catatan masa korang 

dapat dan berapa pace yang 

korang dapat. Dari contoh, 

bagi lelaki pace 8:00/km amat 

santai aje ni dan baru mula 

berlari dan bagi perempuan ini 

adalah mencabar sedikit. Ok, 

dapatkan rehat satu atau dua 

hari sebelum memulakan 

latihan berikutnya.  

Sebagai contoh jika 
masa yang 

dicatatkan adalah 
40 minit untuk 5km 

korang tu 
(termasuklah korang 
berlari + berjalan + 

merangkak ke demi 
menyelesaikan 

larian), maka korang 
kene tengok pace 
per km pulak. 40 

minit (guna contoh 
tadi) bermaksud 

8:00/km. 
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2 N D  –  M A S A  U L A N G A N  

Selepas berehat dengan baik selama 

satu atau dua hari, tiba masanya untuk 

korang sekarang kembali berlari. Anda kena 

ingat yang bila nak laju bermaksud paling 

minimum latihan seminggu untuk bab laju ni 

mestilah 3 kali seminggu. Itu jumlah minimum 

korang kena meet dan boleh selang seli tak 

perlu setiap hari berlari. Aku selalu buat 3 kali 

ke 4 kali aje seminggu berlari kecuali bila nak 

masuk event-event penting maka latihan 

larian dipertingkatkan lagi sehingga 4 ke 5 kali 

seminggu. Aku bukan target nak menang pun 

tapi bila ada running event yang ada timing 

chip ni aku akan cuba berusaha bersungguh-

sungguh dan dapatkan catatan top 5% dari 

jumlah peserta kategori tersebut. Jadi 

sebarang pelari yang nak laju korang mesti 

maintainkan berlari 3 kali seminggu dan cari 

hari-hari tertentu untuk latihan larian ni. 

Sebagai contoh setiap hari Selasa, Khamis 

dan Sabtu korang akan berlari. 
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OK, kita kembali kepada latihan 

pengulangan kali ini dengan effort yang 

kurang sedikit iaitu sekitar 70% atau 2/3 dari 

kekuatan sebelum ini. Jadi macam mana nak 

diukurkan 70% tu sebab korang pun mana 

tahu nak ukur pakai apa walaupun pakai jam 

GPS yang canggih macam Forerunner 235 ke 

atau Fenix 6 ke. Caranya mudah aje korang 

aritu memang ada jam atau smartphone tulis 

catatan masa adalah 8:00/km untuk pace 

korang ni kan? Kira 8:00/km tu pun dah 

berhempas pulas tak kisah lelaki atau 

perempuan janji ada satu pace yang anda 

dapat. So dari pace tu, korang set aje tambah 

dua minit lagi iaitu 10:00/km untuk nak berlari 

kali ni. Sebenarnya macam tak logic pulak 

macam mana 2/3 atau 70% boleh dapat 

pace 10:00/km calculation apa aku guna tapi 

itulah caranya. Iaitu dari 40 minit tu adalah 

100%, maka kali ini kalau nak slowkan sikit 

maka kena tambah 1/3 atau 30% dari 40 minit 

tu menjadikan masanya macam tambah lagi 

10 minit ke 12 minit (aku ambil tambah 10 minit 
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la senang). Jadi total time adalah 50 minit. So 

basically korang akan dapat pace 10 

sebenarnya untuk setiap km. Sekarang korang 

guna pace tu walaupun nampak slow yang 

amat macam berjalan untuk sesi 

pengulangan kali ini. Kali ini aku nak korang 

maintain aje pace 10 (boleh juga buat range 

ke 9) ni dan memang kena tengok jam dan 

biasakan dengan pace ini dan setkan ianya 

dalam range 9:00/km ke 10:00/km. Korang 

dah bawak laju sebelum ini sedaya upaya 

jadi larian kedua ini adalah untuk easy run 

sahaja dan bukan push laju setiap kali nak 

berlari.  

 

Larian Sedaya Upaya

Sedaya Upaya 
Tamatkan
Dapatkan Data Pace 
dan Total Time

Easy Run

Maintainkan pace 
yang sama setiap km
Relax
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 3 R D  –  L A R I A N  P A N J A N G  

Jika diikutkan ini merupakan larian yang 

ketiga selepas mencatatkan masa terbaik 

masa dan juga sesi pengulangan dengan 

easy run. Selepas 1,2 hari kembali ke tempat 

anda berlari tadi dengan larian yang panjang 

sikit kali ini (pusing tambahan 1 atau 2km) 

dengan pace yang sama dengan sebelum ini 

tetapi bezanya adalah dengan pace yang 

sedikit laju menghampiri pace masa terbaik. 

Contohnya jika sebelum ini pace 8:00/km, 

maka dapatkan pace antara 8:30/km hingga 

9:00/km. Sebelum itu aku kena pastikan 

korang memang kena ada jam atau 

smartphone untuk lihat dan merasai pace ini 

macam mana. Lama-kelamaan anda tak 

periu melihat jam terlalu kerap untuk 

maintainkan pace sebab anda dah tahu ini 

samada pace 7, 8 atau 9 secara semulajadi. 

Kebiasaan ini akan datang setelah korang 

dah berlari sekurang-kurangnya dalam 

sebulan atau dua bulan dalam jumlah larian 3 
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kali seminggu. Lagi kerap anda berlari dan 

maintain pace yang sama maka lagi power 

anda dapat detect berapa pace anda 

semasa berlari tanpa melihat jam. Larian 

panjang ini penting untuk membina daya 

ketahanan untuk mengekalkan pace selama 

mungkin tanpa kita perlu laju dari pace yang 

ditetapkan. Kena banyak bawak bersabar 

sedikit kerana ianya akan membuahkan hasil 

yang baik setelah mengikutinya dengan baik. 

Ini adalah antara cara aku mendapatkan 

masa terbaik bulan demi bulan kerana 

semakin anda berlari laju, semakin tinggi 

tahap kesukaran untuk mendapatkan pace 

yang lebih laju terutamanya untuk pace 

warga Kenya pace 3:00/km ke 4:00/km yang 

bertaraf atlit professional atau elit.  
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4 T H  –  L A R I A N  P A C E  M A S A  

T E R B A I K  

Ini merupakan larian ke-4 yang korang 

kena buat dengan kali ini pacenya adalah 

hampir kepada pace yang sama anda buat 

pada sebelum ini. Syaratnya adalah 

mengekalkan pace masa catatan masa 

terbaik tersebut sepanjang larian tanpa 

langsung ubah pace. Maksudnya 

mengekalkan pace 8:00/km sepanjang masa 

dan bukannya bermula dengan pace 

6.00/km dan kemudiannya penat dan 

terpaksa berjalan dengan pace 10:00/km. 

Korang kena pastikan cuba sedaya upaya 

bermula dengan pace yang sama sahaja 

sehingga tamat. Cuma diperingkat akhir 

anda boleh melakukan pecutan dengan 

kekuatan yang ada sehinggalah mencapai 

masa terbaik berbanding dari sebelumnya. 

Contohnya dari KM 1 hingga KM 4 semuanya 

pace 8:00/km dan pace KM ke 5, anda 

melakukan sedikit laju dengan pace 7:30/km 
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dan terus memecut dengan tenaga yang 

ada sekitar 200 ke 300 meter terakhir. Maka itu 

akan jadi catatan terbaik anda terbaru dan 

tahniah diucapkan!!!.  

 Tapi sebentar, takkan la semudah ini 

kita dapat catatan terbaik setiap minggu. 

Sebenarnya peringkat awal memang mudah 

nak pecahkan catatan peribadi atau 

personal best (PB). Ianya dibuat dalam 

keadaan kita masih lagi tidak fit dan badan 

tengah proses menjadikan kita semakin fit. 

Jadi peringkat awal mendapatkan PB 

memang seperti tiap-tiap minggu atau bulan 

dipecahkan rekod sebelumnya. Tapi nanti 

aku akan ceritakan dalam topik berikutnya 

iaitu nak mendapatkan sub 30 minit untuk 5km 

dan juga sub 1 hour untuk 10km. Part ni akan 

berlaku adjustment sedikit dekat training aku 

sarankan ini. Aku nak mengingatkan korang 

ini adalah training style aku yang 

sememangnya aku dah jalani sendiri dan 

buat. Tidak menggunakan sebarang teknik 
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larian oleh orang lain kerana setiap orang itu 

berbeza-beza. Pengalaman dan corak 

training yang aku share ini aku jugak share 

dengan rakan-rakan aku dan ada di antara 

mereka menggunakan cara sama dan ada 

yang menggunakan cara berbeza. Cara aku 

ini adalah paling mudah aku rasa setakat ini. 

Semudah 1-2-3 aje. Ianya dapat disimpulkan 

seperti carta di bawah: 

Larian Sedaya Upaya

Gunakan pace average 
terlaju anda sebelum ini

Dapatkan Data Pace 
dan Total Time

Larian Jarak Jauh

Lakukan larian dengan pace yang hampir sedikit 
dengan pace terlaju anda. Kurang 30 saat ke 1 

minit per km.

Easy Run

Maintainkan pace kurang 1 hingga 2 km per minit 
yang sama setiap km
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 Kesimpulannya, korang akan melalui 

fasa yang aku sebut ini berulang kali 

sehinggalah mencapai target larian korang. 

Satu perkara lagi target speed (pace) tu 

korang mesti set kan dalam minda nak pace 

apa sebabnya training apa pun takkan 

menjadi jika takde target sebab dari targetlah 

anda akan dapat motivasi untuk 

melakukannya. Jika anda dah dapat 

akhirnya target yang dihajati maka proses 

berikutnya adalah samada mengekalkannya 

atau pun menjadi lebih laju. Semua itu bukan 

kena tanye member atau sanak saudara bro 

or sis, tapi kena tanya diri sendiri selaju mana 

nak pergi. Adakah selaju pelari Kenya 
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ataupun sekadar pelari laju yang munasabah 

top 5% sahaja dari pelari di Malaysia (rank top 

5 dari 100 orang pelari sebagai contoh). Jadi 

itu persoalan yang timbul untuk diri sendiri 

menilai kemampuan diri dan target. Ingat, diri 

kita pun penuh dengan aktiviti dan juga 
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tugasan lain sebab kita bukannya atlit tetapi 

jika ke arah itu maka setkan target anda 

betul-betul. 

 Perlu juga aku ingatkan korang yang 

baru bermula berlari untuk speed ni untuk 

betul-betul jaga permakanan sebab kali ini 

speed betul-betul main dengan otot dan 

kekuatan badan. Speed memerlukan 

kekuatan muscle yang power dan high 

impact sebab korang nak hentak kaki kat 

tanah tu dengan lebih laju dan kuat. Jadi 

pentingnya untuk menjaga pemakanan 

dengan permakanan seimbang dan elakkan 

benda bergula banyak sangat telan. Eh, 

tertanya pulak kita bukan ke gula diperlukan 

untuk tenaga berlari ke? Betul, gula memang 

diperlukan tapi dapatkan dari sumber natural 

yang lebih baik berbanding gula dari sumber 

bukan asli. Pastikan kawal jumlah gula yang 

perlu diambil dengan mengambil jumlah 

yang berpadanan dengan kita punya jarak 

larian pada keesokkan harinya. Jumlah kalori 
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yang keluar mestilah sentiasa melebihi yang 

masuk ke dalam badan kerana itu manfaat 

berlari. Jika tidak nanti akan sama aje berat 

tak naik dan tak turun. Tapi memang orang 

nak turunkan berat badan adalah dengan 

mengawal makan. Berlari tak menurunkan 

sangat berat badan jika tak kawal 

permakanan. Penyakit masih ada dan tidak 

dapat dihilangkan atau dikurangkan secara 

mutlak jika permakanan tidak dijaga. 

Kawalan makanan amat penting dalam 

berlari atau bersenam. 

FITNESS IS 

20% EXERCISE 

80%NUTRITION 



 
 

 

 
 
CP 6  
5 K M  S U B  3 0  M I N U T E S   
1 0  K M  S U B  1  H O U R  
 

PACE 5. Ini adalah satu pace yang 

memisahkan sempadan antara pelari yang 

bertaraf “serious pace” dengan “adjustment 

pace”. Ianya menjadi satu benchmark di 

mana pelari yang ada pace sebegini biasa 

telah berlatih berlari sekurang-kurangnya dua 

atau tiga kali seminggu dengan mengambil 

kira faktor sentiasa istiqamah dalam berlari 

dan telah pun menjadi rutin mingguan atau 

hobi yang membawa manfaat kat diri sendiri 

untuk kesihatan fizikal dan mental.  
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 “Serious pace” itu merujuk kepada 

mereka atau pelari yang ingin berlari dalam 

keadaan laju dan bersaing secara amatur. 

Ianya terma yang aku guna untuk mereka 

yang berlari secara santai tapi laju. If korang 

nak tahu, mereka ini dah cukup sampai 

dapat pace antara 5:00 ke 6:00 pun sudah 

memadai dan sudah boleh menjanjikan 

nombor yang bagus untuk semua kategori 

larian dari 5km, 10km, 21km dan juga 42km. Ini 

adalah satu pace yang orang awam (yang 
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bukan professional) boleh gunakan untuk 

maintain sepanjang masa tanpa perlu pun 

bergerak ke pace bawah dari 5 iaitu pace 3 

atau 4 seperti professional atau elit runners.  

“Adjustment Pace” pula merujuk 

kepada mereka yang tidak secara laju ingin 

berlari tetapi ingin mendapatkan speed 

sedikit. Mereka ini pelari yang santai tetapi 

tidak terlalu laju. Kerap berlari tetapi hanya 

fokus maintain sekitar pace 6:00 ke 7:00 bagi 

lelaki dan 6:00 ke 8:00 bagi perempuan (julat 

perempuan lagi besar disebabkan 

berdasarkan pemerhatian mereka ada yang 

setanding pace lelaki dan ada yang 

majoritinya juga sekitar pace 7:00 – 8:00). 

Mereka sangat jarang atau tidak pernah 

menjejaki pace 5:00 – 6:00 (per km) 

disebabkan tiada keinginan untuk berlari 

selaju demikian kerana faktor tidak 

keterlaluan mendapatkan kedudukan dan 

timing yang bagus untuk larian mereka. 

Cuma mereka tidak mahu juga diletakkan 
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antara kelompok terakhir di dalam event 

larian yang mereka masuk. Ini adalah merujuk 

kepada mereka yang lebih gemar lari 

bersantai dan pada masa yang sama tidak 

terlalu laju atau perlahan berbanding orang 

yang berlari laju pace 5 dan ke bawah. 

Sebelum aku nak tulis lebih lanjut 

korang kena pastikan yang korang dapat 

maintain berlari tiga kali seminggu sebab jika 

tidak plan ini tidak akan menjadi. Aku tak 

follow mana-mana plan sebab ini plan yang 

paling simple dan mudah aku rasa semua 
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orang ikut (yela semua orang pun mengaku 

plan dia paling simple hahahah). So, pastikan 

korang dah biasa berlari 3 kali seminggu tapi 

masih tersangkut nak pergi ke bawah 30 minit 

(untuk 5km) dan 1 jam (untuk 10km).  

1 S T  -  L A R I  5  K M  A J E  

 Dua minggu pertama atau lima/enam 

larian korang mesti set untuk berlari 5 km aje. 

Memang aku target korang kena berlari jugak 

total plus minus pun 5km. Janganlah 3km aje 

atau 4km tapi if lebih pun bagus tapi 

disebabkan ko target untuk 5km maka 

berhentilah dekat 5km. Matlamat aku buat 

macam ni adalah nak membiasakan badan 

korang mampu berlari nonstop sejauh 5km 

tanpa berjalan. Tapi kalau penat berjalan, tak 

usah stop jam GPS korang 

atau smartphone tu. Aku 

nak korang berlari 

semampu boleh janji jarak 

5km. Tiap-tiap training tak 

kisah lokasi. Berbukit ke, flat 

TUJUAN AKU ADALAH 

NAK PASTIKAN KORANG 

SELESA UNTUK BERLARI 

5KM DARI BERLARI 10KM 

BUAT MASA INI. KORANG 

TAK USAH RISAU JARAK 

LAIN. LENJAN AJE 5KM 
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ke, atas track ke. Janji 5km total distance 

sekali berlari. Layan 5km aje. Jangan berenti 

tak kisah pace.  Cuma pastikan sampai satu 

peringkat tu korang kene berlari dari awal 

sampai akhir. Itu fasa paling pertama iaitu 

berlari nonstop dengan kelajuan yang 

munasabah lah contohnya pace 7 ke, pace 

6 ke tak kisah janji berlari. Awal-awal mungkin 

ada stop tapi lama kelamaan takde stop dah. 

Aku nak mencadangkan korang pergi la 

berlari tempat yang flat sikit janganlah tempat 

berbukit sebab memang kaki ko jadi padu 

betul nanti. Bayangkan pace 5 dekat 

kawasan berbukit. Ko masuk event kat 

kawasan landai boleh dapat pace 4 beb 

nanti. Itu kelebihan mereka yang berlatih di 

kawasan bukit tapi part ni aku explain lagi 

nanti dekat training untuk 10km punya. So kita 

fokus dulu dekat 5km nonstop running ni. 
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2 N D  –  L A R I  P A C E  5  B E R M U L A  

Apabila sampai satu peringkat yang 

jarak 5km yang korang lari tu dah rasa selesa 

(tak kisah pace berapa pun) dan non-\stop 

running, maka bermulalah episode ko kena 

berlari 1st km yang pertama dengan pace 5 

dan diikuti dengan cuba bertahan dengan 

pace 5 tu semampu boleh next km sampailah 

km ke 5. Fuhhhhh!!!!! Boleh ke? 

 

Jawapannya sememangnya boleh. 

Tapi memerlukan masa bergantung kepada 

tahap fitness yang ada. Bezanya ko tak perlu 

risau nak kena tempo run ke, speed run ke, 

interval run ke, easy run ke dan sebagainya 

sebab takut ko sendiri akan pening kepala 

nak buat mana dulu ni sebab pelbagai jenis 

latihan untuk bagi laju ni sebenarnya. Tapi 

cara aku ni adalah one go aje. Ko lari aje 

lantaklah apa jenis run pun. Dan ianya 

menjadi buat aku yang malas pikir nak buat 
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larian apa arini sebab menyusahkan pening 

kepala sebab janji ko lari aje. 

 

So, apa yang korang kena buat adalah 

balun pace 5 masa 1st km dan kemudian km 

yang berikutnya korang maintain berlari pace 

yang biasa korang berlari. Kalau pace 6, 

maka teruskan dengan pace 6 dan kalau 

pace 7, maintainkan dengan pace 7. 

Nonstop running ye tanpa berjalan KECUALI 

peringkat awal korang buat begini. Sebab 

bayangkan anda balun pace 5 masa 1st km 

mahu semput masa lagi 4 km berikutnya. 

Takpe, korang jalan pun takpe bila penat 

untuk next km janji berlari balik bila dah ada 

tenaga. Mungkin korang tertanya nak sampai 

bila? Jawapannya sampai ko boleh maintain 

buat pace 5 1st km dan berlari pace biasa 

balik lagi baki 4km tanpa berhenti atau 

berjalan. Contohnya pace 5:30/km dekat km 

yang pertama, yang baki 4km korang mampu 

berlari pace 6:50 aje average (tengok la jam 

pace berapa ko berlari). 
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 3 R D  –  N O N S T O P  P A C E  5  

 Seterusnya langkah akhir adalah ko 

dah berlari pace 5 masa 1st km, maka kali ini 

adalah untuk ko teruskan untuk lain-lain km 

sampailah ko berjaya tamatkan larian pace 5 

untuk setiap 5km. Ianya mungkin memakan 

masa seminggu, atau dua minggu atau 

sebulan bergantung kepada tahap fitness 

badan korang. Jadi 

teruskan aje berlari 

begini tanpa perlu ada 

pun slow run ke, walk ke 

dan sebagainya. 

Sarung kasut dan lari 

terus. 

Contoh 5km yang 
aku buat dekat 
kawasan berbukit. 
Aku memang start 
laju. Dan kemudian 
maintain. Itu memang 
style aku dan ianya 
dipanggil positive 
split. Kaedah ini mmg 
majoriti buat pun jadi 
ianya sesuatu yang 
normal walaupun 
nampak macam 
semakin slow 
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 P O S I T I V E  A N D  N E G A T I V E  

S P L I T  

Positive dan negative split ini 

sebenarnya takde apa-apa sangat pun yang 

boleh diceritakan cuma bezanya dari segi 

adalah ianya samada semakin slow atau 

semakin laju. Pelari amatur atau elit pun 

banyak yang bacaan mereka terutama FM 

(42km) mempunyai bacaan positive split 

sebab first 21km (first HM) adalah lagi laju dari 

second 21km (second HM). Pelari amatur 

sememangnya begitu tetapi pelari elit level 

pun begitu juga. Harus diingatkan jugak 

bahawa cubaan untuk negative split 

sebenarnya agak berisiko kerana dikhuatiri 

samada korang berjaya melajukan larian 

atau pun tersangkut dekat kelajuan tertentu 

dan mendatar aje. Benda ni perlukan praktis 

dan sebenarnya aku pun tak suka buat 

sangat negative split sebab tak berbaloi 

sangat buat pelari amatur atau “citizen 

runner” macam kita ini. Citizen runner ini refer 
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kat diri kita yang bekerja, berfamili, dan ada 

pelbagai lagi perkara nak buat dalam 

kehidupan tetapi ada masa untuk berlari 3 

atau lebih kali seminggu. Itulah citizen runner 

yang bukan tugas hakiki berlari. Berlari tu 

macam hobi masa lapang dan minat aje tapi 

nak jugak laju 

untuk 

mendapatkan 

kedudukan 

terbaik dalam 

running event 

yang dimasuki.  

  

Contoh larian 5km aku 
dengan average pace 
4:38/km. Bermula dengan 
penuh kelajuan sebelum 
turun dan cuba maintain. 
Pada peringkat akhir 
melakukan pecutan 
menamatkan penuh 
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Jadi, positive split masih banyak 

digunakan oleh pelari-pelari biasa untuk 

survive dalam larian diorang. Bahkan bukan 

totally positive split sangat pun. Sebenarnya 

start dengan laju (bukan sangat laju) pada 

peringkat awal dan kemudian slow down 

sedikit pada pertengahan. Pada peringkat 

akhir kembali laju untuk ke garisan penamat 

dan menamatkan perlumbaan dengan 

bergaya dan penuh padu untuk berbangga 

depan kawan-kawan dan famili serta letak di 

media social mendapat ranking terbaik.  

 

Jadi selepas ini aku akan explain 

macam mana nak dapatkan sub 1-hour 10km 

pulak. 10km sub 1-hour ini agak sukar sedikit 

berbanding 5km tadi disebabkan jaraknya 

lagi panjang (double tu) dan memerlukan 

daya tahan badan yang agak tinggi untuk 

maintainkan kelajuan pace 5 untuk 10km. Tapi 

ianya boleh dicuba dan dipraktiskan tanpa 

perlu berlari 10km tiap-tiap kali training larian 

(dalam 3 kali seminggu tu).  
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1 S T  –  1 0 K M  C A R A  A K U  

Mendapatkan 10km bawah 1 jam 

adalah satu perkara yang mencabar iman 

kita juga sebab ianya melibatkan mental 

fitness selain dari physical fitness. Sebabnya 

apa adalah korang kena berlari sejam pace 

5. Bayangkan selama sejam tu apa korang 

akan rasa. Nak train minda tahan 1 jam atau 

berlari 10km adalah satu perkara yang 

perlukan ketelitian. Jadi aku nak tunjuk apa 

yang korang boleh buat berdasarkan 

pengalaman aku. Korang boleh cuba dan 

untuk aku memang terbukti ianya berjaya 
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walaupun tanpa berlari 10km dengan kerap 

dalam sebulan tu. Pentingnya sekarang ini 

adalah membuatkan mental dan fitness sync 

untuk membuahkan hasil yang sangat 

memberangsangkan dalam running event ke 

atau pun sekadar training larian anda sendiri. 

 

Jadi, apa yang korang kena buat 

pertama sekali adalah sudah tentu pergi 

merasa bagaimana berlari 10km nonstop ini 

rasanya. Tak kisah samada anda berjalan ke 

atau berlari ke atau walk-run ke run-walk ke 

janji anda habiskan 10km nonstop tanpa 

berhentikan jam anda. Bab ini korang kena 

pastikan dapat dahulu feelsnya bagaimana 

rasanya berlari 10km tanpa berhenti dan 

keperitan yang ada di dalamnya sebab daya 

tahan mental tu yang paling kita diperlukan. 

Bila mental dapat menahan dan menepis 

segala gangguan yang menyebabkan kita 

rasa penat dan malas nak berlari lama-lama, 

maka disitu baru kita akan bina speed dalam 

larian 10km kita. Jadi, pergi berlari 10km. 
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2 N D  –  W A R M  U P ,  5 K M  A N D  C O O L  

D O W N  

Ok, once dah biasakan diri dengan 

berlari 10km tak kisah pace berapa. Sekarang 

tanggungjawab korang adalah membawa 

pace 5 (5:00 ke 5:59) ke dalam 10km yang 

korang bakal lari. Cara 

ini memerlukan 3 kali 

seminggu sahaja untuk 

dapatkan pace 5 untuk 

10 km. Jadi, aku 

beranggapan korang 

dah berjaya 

menamatkan satu larian 

10km tidak kisah pace. 1 

jam 10 minit ke, 1 jam 20 

minit ke atau mana-mana distance yang 

boleh dan aku buat list untuk pastikan jugak 

memenuhi syarat mendapatkan 10km sub-1-

hour plan yang aku nak sharekan ni. 

Sebenarnya aku tak rasa korang yang pernah 

berlari 5km sub 30 minutes akan dapat timing 

BERLARI SUB 1 HOUR 10K 

1. PERNAH BERLARI SUB 30 
MINUTES UNTUK 5K 

2. PERNAH BERLARI 10KM 
TANPA MENGIRA PACE 

3. 3 KALI SEMINGGU 
SEKURANG-KURANGNYA 
LATIHAN BERLARI.  

4. MEMPUNYAI JAM GPS 



  

162 

10k atas dari 1 jam 10 minit. Mostly aku rasa 

dapat 1 jam 3 minit, 1 jam 5 minit ke dan 

sewaktu dengannya. Sebab fokus utama 

sekarang ini adalah maintain untuk another 

5km aje lagi dan menamatkan dengan 

bergaya. 

 

So, apa yang korang kena buat adalah 

pertama sekali adalah melakukan perkara 

berikut: 

 

Untuk warm up dan run easy tu, korang 

boleh adjust ikut kemampuan sebab fokus 

utama adalah incorporate 5km run with pace 

5 di dalam run 10km tersebut. Sebagai contoh 

dalam larian aku 10km dalam screenshot 

garmin split yang aku buat. Dari peringkat 

• Warm up run 1km 
• Run easy 2km (any pace yang biasa) 
• Run pace 5 untuk 5km 
• Run easy 1km (any pace) 
• Cool down run 1 km (slower than run easy) 
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awal apa yang disetkan 

adalah aku berlari 2km 

dalam keadaan sangat 

relax dan kemudian 

pada run seterusnya aku 

melakukan negative split 

ke arah pace yang lebih 

laju. Ada versi yang lebih 

pendek dari yang tadi 

iaitu first 2km atau 1km 

korang melakukan easy 

run dan kemudian slowly 

push toward faster time. 

Tapi ini memerlukan 

masa. Untuk 

mendapatkan 10km 

yang sub 1-hour memerlukan masa 

berbanding 5km sub 30 minit.  

Rules penting nak dapatkan sub 1 hour cara aku 
1) Pastikan ada larian 10km dalam masa seminggu di mana ada 

pace 5 sejauh 5km di dalamnya. Selebihnya boleh menggunakan 
pace bertahan. 

2) Pastikan melakukan larian 5km untuk baki lagi dua larian (based 
on 3 kali larian seminggu) dengan easy run and speed run. 

3) Maintain kekuatan kaki dan permakanan dengan baik. 
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Sebenarnya proses untuk 

mendapatkan sub 1-hour larian 10km ini 

memerlukan kecekalan dan daya tahan 

yang tinggi untuk pastikan anda mampu 

berlari dalam keadaan laju dalam jarak yang 

jauh. Aku tak menggunakan teknik larian 

yang expert guna sebab aku bukan atlit. 
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Secara terus terang aku mengatakan sebagai 

pelari yang amatur, adalah lebih baik kita 

tengok keadaan diri kita ini samada boleh 

follow atau tak sesuatu training plan itu. Cuma 

ini aku share pengalaman dan cara aku 

berlari dan mendapat sub 1-hour. Sebab 

itulah yang penting adalah cuma berlari 3 kali 

seminggu sahaja. Masa yang ada adalah 

untuk berehat atau slow walk sebab muscle 

akan pulih dan akan digunakan untuk larian 

seterusnya.  

 

Katakan dalam seminggu ada 3 kali 

larian. Hujung minggu setkan untuk berlari 

10km di mana kita akan setkan berlari pace 5 

di dalamnya dan selebihnya menggunakan 

pace yang bertahan atau seragam seperti 

pace 6 atau 7. Untuk improve, aku 

mencadangkan untuk memulakan larian 

pace 5 pada peringkat awal dan kemudian 

baki 5 km berikutnya adalah pace yang 

perlahan sedikit. Setiap minggu improve 

dengan menambah jarak di dalam 10km 
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tersebut untuk pace 5 sebanyak 500 meter. 

Maksudnya jika sebelum ini 5km dari 10km 

merupakan pace 5, maka setkan untuk 6km 

pula dan selebihnya pace yang lebih rendah 

atau yang mampu bertahan. Pastikan 

sentiasa berlari dan jangan berhenti. Sebab 

itu penting untuk biasakan 5km pertama 

berlari pace 5 dan selebihnya boleh 

menggunakan sebarang pace. Pertingkatkan 

sedikit demi sedikit sehinggalah sampai satu 

peringat boleh melakukan pace 5 dari awal 

sehingga akhir. Maka dapatlah sub 1-hour 

untuk 10 km. Tahniah!!!!. Untuk next topik aku 

akan presentkan kat korang teknik-teknik 

larian yang “official” iaitu yang bukan cara 

aku. Korang boleh follow macam tu atau pun 

style aku buat ni. Style aku ni memang steady 

sikit sebab aku berlari aje dan kadang-

kadang aje rasa nak ikut teknik latihan larian 

yang “Official”. 

 



 
 

 
 
CP 7  
J e n i s - j e n i s  L a t i h a n  l a r i a n  
 

LATIHAN LARIAN. Latihan larian ni sebenarnya 

aku berani jamin tak semua ikut sebabnya 

majoriti runner sarung kasut dan berlari aje 

sekuat mungkin atau paling kurang ikut mood 

nak slow ke nak laju ke atau nak hill training ke 

dan lain-lain. Top 10 atau 20% aje dari para 

pelari ni akan berlatih betul-betul ikut norma 

latihan larian berbanding yang lain-lain. 

Macam aku sendiri pun malas sangat nak 

follow betul-betul latihan larian ni sebab 

korang if takde disiplin memang out la 

melainkan mampu self-dicipline. Yang power-

power semuanya samada mempunyai coach 
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yang bagus monitor dan suruh buat training 

dia atau pun korang sendiri boleh self-

dicipline layan apa jenis larian nak dibuat 

arini. Ada aje jam hebat-hebat ada training 

plan dan kena ikut hari ini kena buat apa dan 

apa. Kalau korang tanya aku, aku ada ikut ke 

apa yang jam Fenix 5s aku suruh (bila 

subscribed to running plan)? Memang awal-

awal bersemangat, tapi disebabkan aku ada 

kerja dan komitment lain jadi memang ke laut 

la training plan sebab kita bukan full time 

runner pun. Ko kena ingat buku ini ditulis untuk 

citizen runner yang biasa-biasa aje bukan 

untuk citizen yang nak kejar dapat podium 

sangat pun. If korang nak kejar podium 

korang kena be serious dan disiplin tinggi. 

Buku aku target untuk peringkat awal punya 

pelari yang nak laju tapi santai. Dapatlah 

ranking larian elok sikit dari dapat last-last atau 

bawah dari average. At least ke tahap 

membanggakan orang kampung atau boleh 

post ke fb atau IG “Aku top 10% weh!!!”. 
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 Jadi, apa sebenarnya training (aku 

sebut latihan larian selepas ini sebagai 

“Training” ye) yang diperlukan untuk menjadi 

pelari yang no longer santai tapi laju atau pun 

nak masukkan juga dalam training korang 

untuk berlari laju tapi santai? Ada pelbagai 

jenis dan aku cuba explain dengan ayat aku 

sendiri dengan paling mudah supaya korang 

paham apa nak kena buat dan apa 

kesannya bila korang buat serta kekerapan 

yang korang kena buat untuk latihan tersebut.  
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1 S T  –  P E N G E N A L A N  K E P A D A  Z O N  

L A R I A N  

 Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis 

training, aku kena explain dengan detail sikit 

berkaitan zon larian ini. Tapi problemnya 

benda ini perlukan Heart Rate (HR) monitor 

sekurang-kurangnya jam yang ada fungsi 

pengesanan HR kat pengelangan tangan. If 

takde takpe korang baca aje sebagai 

rujukan. Tapi aku cadangkan korang beli la 

jam GPS satu yang ada fungsi HR. Penting 

jugak if nak berlari laju tapi santai. Takde pun 

boleh tapi korang kena agak-agak la apa 

rasa pada badan untuk setiap zon tu. Ini kita 

panggil sebagai zon HR untuk jantung korang 

semasa membuat aktiviti yang memerlukan 

intensity yang tinggi. Cuma apa yang perlu 

aku nak beritahu kat sini HR dipengaruhi oleh 

segala macam faktor. Apa maksudnya? 

Maksudnya HR ni boleh naik disebabkan 

stress, permakanan, tak cukup tidur ke, mental 

piker bab lain ke dan pelbagai lagi. Jadi 
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memang sukar untuk dikawal kecuali mereka 

yang benar-benar elit mampu mengawalnya 

sebab fokus utama adalah memastikan otak 

kita hanya pikir bab menyelesaikan larian 

dengan bertenaga aje. Tapi jika semasa 

berlari dah mula pikir semalam punya 

permasalahan, rasa lapar, rasa stress dan 

pelbagai lagi macam maka sedikit sebanyak 

memang menganggu bacaan HR pada hari 

korang berlari. Jadi, untuk memastikan 

bacaan HR kita cantik semasa berlari, cuba 

fokus mental kepada larian yang hendak 

dibuat pada hari tersebut sambal memikirkan 

perkara-perkara yang mengembirakan. Tak 

salah berangan sebab korang aje tahu dalam 

minda korang boleh pikir apa jua 

kemungkinan membolehkan HR itu tenang 

dan seragam.  Pemakanan juga pastikan 

mengamalkan permakanan seimbang dan 

mencukupi untuk badan. BIla kedua-duanya 

baik, HR pada hari berlari akan menjadi 

cantik.  
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Carta Zone di atas adalah pengelasan zone 

larian oleh jam Garmin. Sesiapa yang ada jam 

Garmin akan menggunakan Garmin Connect 

Apps dekat phone. So analisis ini akan keluar 

bila dah selesai larian yang dibuat dan 

memaparkan time in HR zones untuk 

keseluruhan masa larian. Jadi korang tengok 

Carta Zone 

Graf HR 
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ada Zone 1 sampai Zone 5 (maksimum, takde 

Zone 6 dan ke atas). Gambar zone ini tak 

beritahu secara accurate bila masanya kita 

Zone 1, bila masanya Zone 3 dan seterusnya 

kecuali melihat kepada graf HR yang 

disertakan. Dapat dilihat pada aktiviti larian 

selama hampir 30 minit ini didapati HR 

semakin naik pada minit ke 20 sehinggalah 

penamat. Ianya naik berperingkat dari sekitar 

bawah 150 pada 11 minit pertama dan 

kemudian naik di atas 150 pada sekitar 8-9 

minit seterusnya dan naik lagi sehingga ada 

mencecah HR 200 pada aktiviti larian ini. 

Graf Pace 
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Mungkin ada tertanya adalah aku semakin 

laju ketika ini? Jawapannya tidak dengan 

melibat graf pace. Berdasarkan graf pace, 

kita boleh melihat kelajuan seperti sama 

sahaja tetapi HR tetap naik disebabkan 

badan mungkin terlalu stress atau mental 

terlalu intense atau penat untuk mengekalkan 

kelajuan maka HR tetap naik walaupun ada 

satu peringkat itu dalam graf pace aku (rujuk 

graf pace yang sama) terpaksa berjalan 

dalam 30 saat disebabkan kepenatan dan 

sambung berlari. Jadi terdapat pelbagai 

kemungkinan yang membuatkan HR itu naik 

walaupun kelajuan semakin perlahan 

ataupun accuracy jam itu sendiri sedikit 

terganggu. Accuracy jam untuk HR adalah 

sekitar 90% dan ke bawah manakala untuk 

chest HR monitor pula (strap dekat badan) 

adalah sekitar 99%. Jadi terdapat margin 10% 

paling kurang disitu. Boleh merujuk 

https://breakingmuscle.com/fitness/chest-

strap-vs-wristband-heart-rate-monitors untuk 

keterangan lanjut berkaitan perkara ini. 

https://breakingmuscle.com/fitness/chest-strap-vs-wristband-heart-rate-monitors
https://breakingmuscle.com/fitness/chest-strap-vs-wristband-heart-rate-monitors
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 Jadi, berbalik kepada zone-zone tadi, kita 

pecahan zone adalah bergantung kepada jenis 

cara bacaan zone yang kita tetapkan pada jam 

atau device kita. Dua common heart rate reading 

yang kita boleh setkan dan guna adalah %MHR 

dan %HRR. MHR (Maximum Heart Rate) 

menggunakan kaedah di mana kita tolakkan 

umur kita dengan angka 220. Jadi, umur aku pada 

tahun 2021 ini adalah 36 tahun. Jadi 220 – 36 

bersamaan dengan 184. Maka itu adalah 

Maximum Heart Rate. Dari segi percentage zone 

pula akan dipecahkan kepada beberapa 

bahagian. Disitu korang boleh check atau 

bayangkan dari segi percakapan atau 

kepenatan berlari itu untuk setiap zone larian. 

Biasanya pelari amatur kebanyakkan pergi ke 

zone 2,3 dan 4. Zone-zone ini merupakan zone 

yang dikira selamat dan tak keterlaluan sehingga 

mengugat kesihatan dan juga diri dari terlampau 

letih. Kecuali jika fit, zone 5 boleh dicapai dan 

maintain untuk masa yang lama (zone ini memberi 

boost dari segi tenaga untuk berlari laju). Perlu 

diingatkan juga, faktor mental juga memberi 

kesan kepada HR kita untuk beralih zone. 
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Satu lagi HRR (Heart Rate Reserve) pula 

menggunakan kaedah mendapatkan bacaan 

HR ketika berehat dan bacaan HR yang 

maksimum. Kaedah ini lebih bagus berbanding 

MHR kerana MHR sebenarnya lebih sesuai untuk 

mereka yang berada pada peringkat amatur 

untuk aktiviti fizikal. Ini kerana apabila seseorang 

itu semakin bertambah fit dan training larian yang 

dijalankan adalah semakin berat, maka zone 

larian korang sebenarnya sudah berubah kepada 

tahap yang lain. Pendek kata sebelum ini Zone 4 

pada MHR, telah berubah ke Zone 3 disebabkan 

jantung mampu menahan larian laju yang dibuat 

dengan baik tanpa merasa penat. 
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Cuma kesukaran menggunakan HRR adalah 

anda kena dapatkan bacaan Resting HR yang 

seragam ketika berehat atau bangun dari tidur. 

Saat bangun dari tidur terus korang kena pantau 

HR atau pun memakai jam GPS di tangan semasa 

tidur. Jadi, apabila bangun nanti check HR anda 

dan setkan HR tersebut di dalam jam.  

 Satu lagi kaedah pengiraan zone training 

adalah menggunakan LTHR (Lactate Threshold 

Heart Rate). LTHR menggunakan effort korang 

selama 30 minit hingga ke 1 jam secara zone 4 

majoritinya dan ke atas. Anda jangan sesekali 

lakukan jika tidak fit atau tidak mempunyai 

training larian yang sistematik. Ini adalah kaedah 

yang paling sukar untuk menentukan zone 
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training. LTHR menyukat tahap threshold larian 

anda menggunakan bacaan HR anda dan juga 

pace larian yang anda lakukan untuk seolah-olah 

berlumba (bukan pertandingan). Effort ini perlu 

menggunakan alatan yang benar-benar 

accurate seperti jam GPS yang dilengkapi fungsi 

HR yang terkini dan accurate ATAU pun 

menggunakan HR strap (yang pasang atau lilit 

dekat badan anda tu) untuk menyukat bacaan 

jantung secara direct berbanding menggunakan 

jam. Zone training untuk LTHR mempunyai 

sehingga 8 zone training berbanding 5 pada 

kebiasaannya seperti MHR dan HRR. Tahap 

peratusan juga melebihi sehingga 100% (sehingga 

106% effort dan ke atas) di mana ada melibatkan 

Anaerobic dan Power Zone pada peringkat 

menghampiri dan melebihi 100% tersebut. Ini tidak 

banyak digunakan oleh pelari amatur atau pelari 

santai (kebanyakkan guna HRR atau paling biasa 

MHR) untuk menyukat tahap prestasi mereka. Ini 

kerana LTHR hanya sesuai digunakan untuk 

mereka yang benar-benar fit dan sudah biasa 

melakukan aktiviti larian yang memeritkan serta 

dalam tempoh yang sangat lama.  
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Jadi, kita dah berbicara bab training zone. 

Agak panjang jugak so kita boleh masuk bab 

jenis-jenis larian yang korang boleh guna 

untuk tidak berlari satu jenis aje sebab nanti 

bosan. Walaupun aku sendiri pun tak ikut 

sangat dan main belasah aje berlari ikut 

mood nak easy run ke, nak tempo ke dan 

sebagainya sebab kekangan masa dan 

tempat, tapi penting untuk korang tahu dan 

buat sekali sekala jika nak buat. Tak buat pun 

takpe sebab kita bukan atlit sepenuh masa ke 

atau nak kejar podium ke. Sebab bila nak 

kejar podium atau jadi atlit betul tu dah 

sembang bab lain. Bukan objektif buku ini 

sebab objektif buku ni nak bagi korang lari 

dengan santai tapi laju dan mampu tapau 

sebahagian besar pelari-pelari lain. Dapat top 

10% dalam ranking event-event larian dah 

cukup dah. Bayangkan dapat nombor 50 dari 

500 ke. Itu dah cukup membanggakan bukan 

nak kejar podium atau top 10 ke dan 

sebagainya. So, mari kita sembang sikit bab 

jenis-jenis larian ini.  
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2 N D  –  L O N G  R U N ,  L S D  D A N  E A S Y  

R U N  

 Long run ni paling mudah la aku katakan. 

Korang just lari aje dengan santai dan maintain 

zone 2 dan 3 untuk tempoh yang lama. Dah nama 

pun long run. Ianya bukan bab jarak tapi lebih 

kepada bab nak berlari lama bagi badan biasa 

dengan masa larian tu. Selalu kalau kat Malaysia 

korang akan start berlari lepas subuh tu sebab 

sejuk takkan la korang nak start lepas jam 9 pagi 

dengan kepanasan cuaca di garisan Khatulistiwa 

ni. Ataupun malam sekitar jam 10 malam ke atas 

selepas korang semua dah rehat dan sola tapa 

semua baru ke tempat yang sesuai yang tiada 

kenderaan sangat selepas jam 10 malam ke atas. 

Tapi hati-hati jugak sebab malam ni bahaya 

sebab banyak pemandu yang kurang nampak 

korang berlari terutama jika menghampiri jam 

tengah malam. Sebab tu aku mencadangkan 

siang lepas subuh atau jam 4,5 pagi sebelum 

subuh sebab kereta memang kurang sangat 

masa tu dan kebarangkalian dilanggar pemandu-

pemandu kenderaan agak kurang. Yela kes pelari 

dilanggar pemandu mabuk dan sebagainya dah 
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banyak jadi aku nak korang berhati-hati di mana 

jua anda berlari. Lari dengan kawan-kawan jika 

boleh supaya senang nak dipantau berbanding 

larian secara solo. Sebab kategori ini adalah 

kategori korang berlari lama-lama dan sangat 

dicadangkan lari dalam keadaan berkumpulan. 

Geng Kenya pun suka lari berkumpulan samada 

long run, LSD atau easy run. Kadang-kadang aje 

diorang berlari solo. Tapi long run atau LSD diorang 

aku rasa if korang follow dapatlah paling tidak 

pun 500meter aje kot tak pun 200meter. Depa 

main pace 4 tu memang santai abis la kot tatkala 

korang rasa macam nak pitam dah diorang boleh 

lagi teruskan sampai 20-30km sekali harung.  
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Jadi berbalik kepada soal long run. 

Contohnya korang nak dapatkan larian 10km 

dalam masa 1 jam atau kurang. Jadi kenalah buat 

long run 1 jam atau 1 jam 30 minit ke. Sebabnya 

nak berlari kurang 1 jam untuk 10 km tapi training 

setakat 30 minit aje maka sukar sikitlah nak 
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mendapatkan masa kurang 1 jam untuk 10km tu. 

Bukan aku kata tak boleh sebab aku pun sendiri 

memang berlatih berlari 1 jam dan kemudian 

pada hari aku nak buat Personal Best (PB) untuk 

10km baru aku akan pecut pace 5 atau 4 jika 

mampu. Long run ni bagi korang rasa macam 

mana mental nak lari jarak tersebut untuk merasai 

bagaimana rasanya. Ianya juga bertujuan 

menaikkan stamina dan endurance (daya tahan). 

Bayangkan stamina tu macam tabung tenaga. 

Nak besarkan tabung tenaga tu bukan dengan 

beli tabung baru. Tapi dengan berlari lama-lama 

sampai ianya besar. Jadi bila stamina dah besar 

dan tinggi, korang mampu bertahan pace 4 atau 

5 ke dalam keadaan yang lama. Cuma part laju 

nanti aku explain dalam topik speed run dan 

interval nanti.  

 

 Long Short Distance (LSD) ni lebih slow 

sedikit berbanding long run. Macam long run 

korang still berlari dengan effort yang kurang 

berbanding larian biasa (easy run) tetapi LSD 

adalah slow lagi cuma bezanya dekat masa dan 

jarak tu lagi jauh. Ianya dibuat pada hujung 

minggu hampir 3 ke 4 jam lamanya. Kalau sejam 
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ke dua jam bukan LSD tu just exercise aje atau 

long run biasa aje. Ianya sesuatu yang lagi lama 

dan lagi jauh berbanding larian-larian lain. Ini 

biasanya korang kena bawak kengkawan sekali 

nak berlari. Nak sensorang boleh tapi lebih 

kepada melayan minda dan mental tanpa perlu 

berusaha sangat. Boleh berenti-berenti dan juga 

bawak beg kecik untuk makan dan minum sikit. 

LSD ini sangat membantu untuk mereka yang 

mengejar 21km (Half Marathon) atau 42km (Full 

Marathon). Kalau korang buat 10km atau 5km aje 

takpayah pun takpe LSD ini. Baik isi masa lapang 

buat benda lain sebab ianya memang lama. 

Sekali sekala join team kengkawan lain bolehlah 

sebab larian LSD ni santai-santai dan sekadar 

untuk nak bagi kaki biasa dengan jarak yang jauh 

dan membina daya tahan (endurance). 

 

 Easy run pula lebih mudah sebab ianya 

larian yang biasa sebab ianya tak laju dan tak 

slow. Korang just berlari aje tanpa hirau ianya slow 

ke atau laju sebab motif easy run ini lebih kepada 

nak bagi kecergasan badan sentiasa berada 

paras optimum. Tidak terlalu push sangat badan 

atau tidak terlalu relax sangat badan. Semuanya 
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adalah berkadaran sederhana dan mencapai 

target tertentu sebagai contoh nak berlari 45 minit 

ke, atau nak berlari 10km aje arini. Korang just 

layan aje sebab nak stay fit. So, ini kategori larian 

yang orang biasa buat termasuk aku. Korang 

sarung kasut dan terus berlari aje tanpa 

menghiraukan pace berapa korang nak buat. 

Cuma letakkan perbezaan dekat situ yang korang 

bukan nak lari laju aje. Just sekadar nak go and 

run. Boleh juga dikatakan secara recovery run 

walaupun recovery sebenarnya jatuh dekat 

kategori lain tapi ianya sama aje dari segi 

objektifnya iaitu kita cuma nak berlari secara 

sekejap 30-45 minit atau jarak 5 ke 10km untuk 

kekalkan kecergasan. Biasanya selepas korang 

selesai larian korang akan rasa macam biasa aje 

tak penat sangat pun dan boleh buat kerja lain 

macam biasa. Pelari amatur biasanya banyak 

mengamalkan easy run aje demi mengekalkan 

kecergasan. So sebenarnya majoriti orang dan 

pun berlari dalam keadaan ini sebenarnya (easy 

run) tanpa tahu larian yang mereka lakukan tu 

adalah easy run. 
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3 R D  –  F A R T L E K ,  I N T E R V A L  D A N  

T E M P O  R U N  

Fartlek ini merupakan salah satu kaedah 

berlari yang aku sangat gemar sekali. Apa yang 

aku terangkan dalam topik sebelum ini adalah 

lebih kurang aje iaitu korang just hit the road  and 

lari. Kalau penat berlari slow sikit dan kalau ok 

berlari laju sikit. Jadi Fartlek ini macam tu, korang 

ada masa warm up, speed, slow down and speed 

balik pada keadaan tertentu. Tiada syarat khusus 

sebab ianya mixed running method. Jadi 

kebanyakkan rakyat marhaen buat adalah fartlek 
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sebenarnya sebab diorang ni kadang-kadang 

laju dan slow mengikut citarasa sendiri semasa 

berlari. Tetapi adalah amat disarankan membuat 

ianya lebih berstruktur supaya tersusun sikit training 

tersebut. Fartlek ini membantu kita improve dari 

segi pelbagai jenis seperti melajukan larian kita, 

membantu meningkatkan daya tahan 

(endurance), membantu kita mempelbagaikan 

rancangan larian (bila perlu slow dan bila perlu 

laju) dan sebagainya. Korang buat fartlek pun 
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dah cukup dalam training larian korang selama 3 

atau 4 kali seminggu itu. Fartlek ini banyak benefit 

yang tersembunyi macam “All In One” atau satu 

set pakej lengkap untuk korang gunakan. Itu yang 

aku cakap bagus sebenarnya dalam topik 

bagaimana nak berlari bawah 30 minit untuk 5km 

dan bawah 1 jam untuk 10km. Aku memang 

gunakan fartlek ini untuk membantu diri aku capai 

cepat bawah 1 jam dalam masa yang amat 

singkat. Jadi, tak salah menggunakan kaedah ini 

sahaja berbanding kaedah lain. Terapkan dalam 

diri kita adalah sekadar pelari santai tapi laju. 

 

 Bagaimana pula dengan Interval run? 

Interval run ini pula lebih kepada penyediaan kaki 

kita ke arah speed larian yang lebih laju. Korang 

sebelum ini dah mampu berlari jauh 10km atau 

maybe 21km tetapi speed dia ada masa sampai 

ke tahap tertentu sahaja. Memang korang akan 

bertambah laju sewaktu berlari 10km atau 21km 

sebab tiap-tiap minggu training sedemikian 

dengan high mileage (seminggu korang total 

jarak mungkin 40 ke 60km – tapi ini pun dah bukan 

kategori rakyat marhaen dah tapi serious runner 

dah ni), tetapi sebenarnya bila kita add speed 



 

 
191 

training sikit ianya akan membantu kita 

menamatkan larian lebih awal. Bezanya interval 

run ini korang tak boleh buat selalu. Mostly dalam 

dua minggu sekali atau paling kerap seminggu 

sekali. Seminggu sekali tu bagi orang yang training 

5 ke 6 kali seminggu dan dua kali seminggu tu bagi 

yang training 3-4 kali seminggu. Ianya 

memerlukan kekuatan kaki yang telah dibina 

menerusi larian jarak jauh dan sebagainya. Larian 

interval ini selalunya sangat keras dan 

memerlukan daya tahan yang tinggi.  
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Jadi apa bezanya antara fartlek dan interval? 

Jawapannya mudah sahaja, fartlek adalah 

satu continuous run yang memerlukan korang 

sentiasa berlari dalam keadaan tidak 

berstruktur berbanding interval. Anda boleh 

laju dan perlahan ikut suka tanpa ikut fartlek 

yang berstruktur. Interval training pula adalah 

satu corak tersusun yang selepas sesi run hard 

contohnya sejauh 400m korang boleh 

berjalan kejap 3 minit dan terus sambung lari 

lagi 400m dengan kuat dan berhenti semula. 

Ianya seolah-olah sesi berlari 400m sahaja dan 

kemudian rehat jap dan sambung balik. 

Tempat yang sama aje. Fartlek ini berbeza 

sebab ianya melibatkan keseluruhan masa 

dan terus sambung berlari sampailah tamat 

contohnya larian selama 30 minit atau 1 jam. 

Jadi disitu ada varities of run yang korang 

boleh adaptkan dalam larian korang. Itu yang 

ramai orang membuat fartlek berbanding 

interval cuma bezanya fartlek amat sesuai 

untuk orang biasa. Interval pula digemari 

mereka yang sukakan speed lagi laju semasa 
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berlari. Jadi, aku mencadangkan korang 

boleh cuba kedua-duanya. Sebabnya ianya 

terserah kepada korang untuk tengok 

hasilnya selepas selesai training-training 

tersebut. Memang bagus jika dibuat fartlek 

dengan kerap dan dicampur dengan interval 

training. Contohnya dalam sebulan ada 10 

training fartlek dan 2 interval training. 

Manakala selebihnya boleh buat long run, lsd 

atau easy run aje sebabnya larian bercorak 

jarak jauh ini adalah mono pace sahaja iaitu 

stay pada satu sahaja pace tak laju dan tak 

slow (tetapi lebih kepada slower pace). 
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 Seterusnya aku nak berbicara berkaitan 

tempo run. Kita dah tengok fartlek dan 

interval run jadi apa sebenarnya tempo run ini 

dalam dunia larian? Tempo run adalah 

sebuah teknik training yang berada pada 

zone 4 dan menghampiri pace yang dibuat 

masa Personal Best (PB). Jadi tempo run ini 

seperti actual race sebenar yang bakal 
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mencatatkan new PB tetapi tidak selaju yang 

bakal dibuat semasa race event. Cuma 

perlahan sekitar 20 ke 30 saat (pendek kata 

perlahan sedikit sahaja berbanding target 

pace semasa event). Jadi tujuan tempo run ini 

adalah untuk memastikan korang dapat hold 

pace yang ditarget itu untuk tempoh yang 

agak lama tanpa sebarang drop dari segi 

kelajuan. Dari segi perbezaan dengan fartlek, 

tempo run adalah agak seragam dan 

merupakan satu larian yang agak laju dan 

lama berbanding larian-larian lain serta 

mementingkan pace yang dibuat sentiasa 

kekal atau dalam range yang sangat dekat 

(maintain pace). Kebanyakan pelari tegar 

selalu spend masa sekitar seminggu sekali 

(bagi yang training 4 ke 5 kali seminggu atau 

lebih) untuk tempo run ini namun terpulang 

kepada kondisi pelari. Aku mencadangkan 

agar tempo run ini korang buat dengan kerap 

jika boleh kerana ianya amat membantu 

untuk pergi lebih laju dalam masa yang lama 

dan membantu menaikkan stamina badan. 
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4 T H  –  H I L L  R E P E A T  D A N  T R A I L  

T R A I N I N G  

Hill repeat merupakan salah satu 

kegemaran atlit-atlit professional atau elit 

dalam memastikan kelajuan mereka dalam 

berlari jarak jauh bertenaga dan mampu 

bertahan lama. Pelari amatur seperti aku pun 

ada juga buat kadang-kadang sebab 

kepentingan hill repeat ini adalah semata-

mata untuk menambah kekuatan kaki dalam 

berlari dalam tempoh yang lama dan 

mengekalkan kelajuan (pace) yang diingini. 

Tiada format yang mengatakan bagaimana 

tahap darjah bukit yang perlu dikatakan 

sebagai hill repeat namun ianya memerlukan 

gradient tempat tersebut sekitar 10% atau 

20%. Lebih daripada itu ianya adalah amat 

terlalu sukar dan ianya akan lebih kepada 

pendakian. Majoriti akan spend di tempat 

yang gradient sekitar 10% sahaja dan lebih 

daripada itu akan boleh menyebabkan injury 

pada kaki dan lutut akibat terlalu kuat 



 

 
197 

tekanan semasa melakukan larian mendaki 

bukit. Jadi, apakah corak hill repeat ini? Hill 

repeat ini memerlukan pelari berlari laju dan 

perlahan (recovery atau walk) pada masa-

masa tertentu.  dan amat mudah kerana 

ianya memerlukan anda cuba berlari laju 

menaiki bukit dan menuruni bukit dalam 

keadaan recovery.  
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Trail running pula merupakan salah satu 

jenis larian yang membolehkan anda berlari 

setelah bosan berada di jalan raya untuk 

training. Cuma bezanya untuk kawasan trail 

ini ianya memerlukan korang memakai kasut 

yang sesuai untuk trail iaitu seperti yang 

diterangkan dalam topik CP 2 dalam buku ini. 

Bezanya adalah trail running sangat 

digalakan pergi dalam keadaan 

berkumpulan kerana bahaya dan risiko amat 

tinggi berbanding di jalan raya. Mungkin di 

jalan raya ada risiko kenderaan tetapi di trail 

risikonya adalah berlainan. Kes hilang, kes 

kecederaan, kes terjumpa binatang buas dan 

pelbagai lagi akibat sesat dan tidak 

menjumpai jalan keluar. Bahkan ada yang 

pengsan akibat tidak makan kerana trail ini 

tiada petrol station tepi jalan nak beli air atau 

makanan untuk makan. Trail running 

memerlukan korang bersedia dari segi 

kelengkapan dan perkakasan tertentu. Salah 

satu requirement semestinya adalah 

berkumpulan.  
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 Jadi apakah keperluan untuk trail 

running ini sebenarnya? Trail running ini 

merupakan aktiviti berlari di dalam kawasan 

hutan atau denai dengan keadaan terrain 

yang tidak rata dan bersemak samun 

(mungkin) atau berair (sungai kecil). Kategori 

trail yang mudah mungkin sekadar menyusuri 

ladang kelapa sawit bersebelahan jalan raya 

aje dan kemudian tembus ke jalan besar 

kembali tetapi kategori trail yang sukar 

adalah dikeliling hutan dan mengharungi 

segala rintangan-rintangan alam semulajadi 

yang terdapat di dalam kawasan trail 

tersebut. Jadi latihan trail ini sebenarnnya 

amat membantu dari segi meningkatkan 

tahap stamina dan daya tahan badan untuk 

mendapatkan kekuatan kaki yang baik 

kerana ianya menggunakan pergerakan 

yang lagi dinamik berbanding larian di 

kawasan jalan yang biasa. Adalah disarankan 

agar jika korang dapat berlari bersama-sama 

rakan-rakan larian anda di kawasan trail 

sekali-sekala.. 
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5 T H  –  M A F F E T O N E  M E T H O D  

 Ini merupakan salah satu teknik popular 

yang ramai pelari di Malaysia atau di dunia 

(tapi bukanlah majoriti) sedang hangat 

diperkatakan dan dipraktiskan di dalam alam 

dunia larian. Iaitu Maffetone Method (boleh 

layari website owner dia - 

https://philmaffetone.com/method/) atau 

dipanggil sebagai MAF sebagai nama 

ringkasnya. Diperkenalkan pada sekitar 1980-

an lagi tetapi baru dipopularkan sekarang 

dalam dunia larian. So apa sebenarnya teknik 

larian ini? Teknik larian ini adalah 

menggunakan satu formula yang 

https://philmaffetone.com/method/
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memerlukan korang berlari pada satu HR. 

Formulanya menggunakan: 

 

 180 – Umur Anda = Ideal HR  

 

 Jadi, Ideal HR itu merupakan zone HR 

anda yang anda kena maintain. Jadi sebagai 

contoh aku berusia 36 tahun. Bermaksud 180 – 

36 bersamaan dengan 144. Dan range yang 

dikatakan sesuai dalam buku MAF (korang 

boleh download free kat website dia) adalah 

sekitar 144 – 134. Ini sangat memeningkan 

jugak bagi aku sebab itu rate yang aku rasa 

aku terpaksa berjalan jugak kot atau zone 2 

punya zone larian. Disini ramai pelari kena 

banyak bersabar sebab ianya memerlukan 

daya tahan mental yang tinggi untuk 

mengharungi larian slow sebegini untuk 

membantu meningkatkan mutu larian korang. 

Ada sebab dia memerlukan korang berlari 

zone 2 ini (aku anggap MAF ini larian Zone 2 

sebenarnya kerana ramai pelari memberitahu 

ini merupakan zone 2 larian mereka) untuk 
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membantu korang berlari dengan lebih elok 

di kemudian hari. Jadi kita tertanya apa 

sebenarnya benefit berlari kaedah MAF ini? 

 

 Berdasarkan hasil kajian sendiri aku 

dengan pelari-pelari dan juga aku sendiri juga 

pernah cuba. Kebanyakkan mendatangkan 

hasil yang agak lambat jugak untuk melihat 

kebersanannya. Ianya juga memerlukan 

korang untuk diet nutrient yang baik seperti 

mengurangkan gula dan makanan 

berkolestrol. Jadi, apabila anda berlari zone 2, 

secara tidak langsung berlaku fat burning. 

Sebabnya anda berlari sebelum ini dalam 

keadaan terlalu banyak fat dalam badan 

dalam kebanyakkan badan-badan pelari 

samada amatur atau professional. Jadi 

apabila lemak atau fat itu dibakar secara 

istiqamah, secara tidak langsung ianya 

membantu meningkatkan daya ketahanan 

badan untuk pergi lebih jauh. Perlu diingatkan 

juga yang jika anda lakukan MAF ini, ianya 

amat sesuai untuk larian berjarak jauh seperti 
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10km atau Half Marathon kerana benefit dia 

lebih nampak berbanding jarak yang lagi 

rendah seperti 5km. MAF juga dipilih sebagai 

pilihan kerana ianya membantu anda berlari 

satu jarak yang jauh atau lama tetapi dengan 

recovery yang sangat cepat. Seolah-olah jika 

pagi anda melakukan MAF selama 1 atau 2 

jam, petangnya anda boleh buat lagi MAF 1 

atau 2 jam. Ianya tidak seperti latihan-latihan 

yang lain yang memerlukan korang berlari 

kaedah biasa seperti tempo run atau easy run 

dan berehat untuk keesokkan harinya. Itu 

yang diperkatakan kelebihan MAF ini hasil dari 

kajian saya sendiri di kalangan pelari-pelari 

yang saya kenal. Jadi, korang sendiri boleh 

Google apa kelebihan-kelebihan lain MAF 

training ini. Sebab bagi aku, aku berpendapat 

ianya adalah sejenis long run yang easy pace 

sahaja untuk fat burner bagi memastikan 

badan kekal seimbang untuk larian. Pelari-

pelari hebat bertaraf dunia tak guna pun 

teknik ini sebab depa latihan depa lain dan 

ada doktor tersendiri untuk pantau 
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kecederaan dan sebagainya. Jadi, ini adalah 

kaedah rakyat marhaen di mana ianya 

mengelakkan korang injury ketika berlari dan 

membantu untuk membakar lemak untuk 

berlari lebih laju. Jika ditanya adakah aku 

melakukan MAF ini? Jawapannya on dan off 

aje. Tapi sebenarnya aku jarang buat pun. 

Aku buat kaedah larian biasa dan teruskan 

berlari. Ramai aje yang berlari gunakan 

kaedah biasa. Asalkan selang seli dan 

janganlah asyik berlari laju zone 4 dan 5 aje. 

So ada hari korang berjalan, ada hari korang 

berlari. Itu aje sebenarnya. Tak guna korang 

pakai atau belajar macam-macam method 

tapi tak praktik sangat. So, aku nasihatkan 

pelari-pelari yang mungkin macam aku 

mentalnya berfungsi agar berlari aje ikut 

kesukaan kita. Nak laju arini ke, nak slow arini 

ke, nak buat interval ke dan sebagainya amat 

dipersilakan. Korang aje yang tahu badan 

korang macam mana dan apa yang 

sebaiknya. 



 
 

 
 
CP 8  
P E N G A L A M A N  2 1 K M  D A N  
4 2 K M  
 

HALF MARATHON DAN FULL MARATHON. Aku 

bukanlah pengemar untuk acara larian Half 

Marathon (HM) sejauh 21km ataupun Full 

Marathon (FM) sejauh 42km. Kesemua 

training-training aku tak pernah pun ke arah 

HM atau FM disebabkan minat aku terhadap 

larian 5km dan 10km sahaja. Mungkin nanti 

bila dah tua sikit baru akan menjengah ke 

arah HM atau FM ini. Sebabnya kedua-dua ini 

merupakan larian yang amat memerlukan 

training yang intensif berbanding 5km atau 

10km. Ianya jauh bagi rakyat marhaen dan 
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sememangnya jika ada event tu HM dan FM 

lah yang paling kurang penyertaannya 

berbanding Fun Run kategori 5km atau 10km. 

Jadi aku nak menceritakan sedikit 

pengalaman aku memasuki FIRST HM dan 

juga FM. Aku dah masuk banyak kali dah HM 

punya event dan buat training sejauh HM 

tetapi untuk FM hanya sekali aje setakat ini 

aku masuk iaitu di KLSCM. Tapi aku akan 

sharekan apa yang berlaku dan suasana 

sebelum dan selepas memasuki event-event 

yang ada jarak jauh sebegini. Satu event 

yang popular dikalangan pelari-pelari tegar 

dan sedikit sahaja yang bukan tegar akan 

memasukinya (HM atau FM). Sebelum aku 

memasuki sub topik pengalaman HM dan FM 

aku akan menceritakan serba sedikit 

berkaitan HM dan FM untuk memberi 

gambaran bagaimana training untuk kedua-

dua ini berlangsung dalam kehidupan harian 

korang bagi menamatkan cabarannya. 
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1 S T  –  T R A I N I N G  H M / F M  

Total Jarak Seminggu. Yes, first sekali 

korang kena paham yang ianya amat 

mementingkan berapa jauh dalam seminggu 

korang berlari untuk menamatkan cabaran 

HM dan FM dalam event. Boleh tak tak cukup 

mileage? Boleh aje tapi nanti cramp semasa 

berlari HM korang menanggung menyeret 

kaki tu sampai ke finish line dan kena rehat 

berminggu-minggu sakit kaki. Berapa mileage 

yang sesuai (orang panggil mileage juga 
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walaupun kita guna kilometer – takpe janji 

ade term) adalah bergantung kepada tahap 

berapa lama nak selesaikan larian korang. 

Sebabnya korang bukan Eliud Kipchoge yang 

lari FM pun 1 jam 59 minit aje atau rekod dunia 

dia 2 jam 1 minit lebih tu. Tapi korang sekadar 

citizen runner yang berlari pun santai-santai. 

Cuma untuk marathon ni korang kena 

memang cukupkan jumlah jarak yang betul 

supaya dapat lari dengan baik tanpa 

kecederaan di dalam larian HM atau FM. 

Kalau HM takpe lagi sebab 21km aje tapi FM if 

cramp dekat tengah-tengah perjalanan 

sedangkan nak harung lagi 21km (katakan 

dah menyelesaikan 21km) maka samada 

korang DNF (Do Not Finish) atau seret la kaki 

sampai finish line dengan kecederaan kaki 

kelak.  

Jadi berapa jarak yang perlu 

diselesaikan seminggu paling standard? Untuk 

jawapan itu sebenarnya adalah terletak 

pada berapa target masa yang korang nak 
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selesaikan HM atau FM. Formula untuk 

menyelesaikan atau menamatkan HM/FM 

adalah tidak sama seperti menyelesaikan 5km 

atau 10km. Ianya memerlukan perancangan 

yang teliti berbanding 5km/10km. Jika 

5km/10km tidak memerlukan seseorang 

individu mengumpul mileage yang tinggi pun 

dalam seminggu cukup seminggu 3-4 kali 

berlatih berlari dalam 3km ke 5 km sekali lari 

dah mencukupi. Jadi untuk HM/FM adalah 
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sangat bergantung kepada target masa nak 

menyelesaikan larian. Aku sertakan contoh 

pengiraan oleh Pete Riegel dalam 

menentukan jumlah jarak dalam seminggu 

untuk training HM/FM. Jika dilihat, predicition 

time untuk HM aku adalah 2 Jam 45 Saat. 

Bermaksud ianya adalah Pace sekitar 5:43/km 

untuk sejauh 21km. (Boleh layari 

https://www.omnicalculator.com/sports/mar

athon-pace untuk calculate pace target 

anda. Bermaksud jika anda hendak 

menamatkan 21km maka anda perlu 

maintain pace 5:43/km untuk setiap kilometer 

sejauh 21km. Dan untuk memastikan pace 

korang tetap stabil pada 5:43/km tu, korang 

kena pastikan larian jarak jauh seperti long run 

dilakukan setiap minggu. HM sebagai 

cadangan memerlukan dua kali ganda 

jumlah jarak larian seminggu untuk mencapai 

pace tersebut. Ini bukan merupakan satu 

jawapan solid tetapi ianya sangat subjektif 

untuk setiap pelari namun sesuai dijadikan 

panduan kepada pelari-pelari amatur. 

https://www.omnicalculator.com/sports/marathon-pace
https://www.omnicalculator.com/sports/marathon-pace
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Contohnya seperti berikut: 

Training Half Marathon 

1. Untuk mendapatkan pace 5:43 untuk 

HM, pastikan anda berlatih jarak yang 

sama anda berlatih untuk 10km 

sebanyak dua kali ganda. Contohnya 

jika sebelum ini anda berlatih 20km 

untuk mendapatkan masa terbaik 

dalam 10km maka tiba masanya anda 

berlatih 40km pula untuk HM.  

2. Selalunya HM training memerlukan 10 

ke 12 minggu dengan kepelbagaian 

jenis larian seperti LSD, Easy Run, Interval 

dan sebagainya 

3. Training untuk jarak jauh mestilah 

ditambah di mana jika sebelum ini 

anda buat 10km long run anda adalah 

7km. Maka kali ini untuk HM long run 

anda adalah sejauh 14km atau 15km 

untuk sekali sesi larian. 
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Pokok utama latihan HM/FM ini adalah 

membuat sebanyak mungkin jumlah mileage 

dalam masa seminggu bagi mendapatkan 

pace yang terbaik semasa berlari. Jika korang 

mengekalkan jumlah jarak yang sama 

seminggu dan kemudian nak berlari HM/FM 

maka tunggulah episod kaki “cramp” atau 

mental down akibat berlari lama sgt dan rasa 

malas. Walaupun korang mencatatkan masa 

larian 10km dalam masa 50 minit atau 55 minit, 

ada kemungkinan masa untuk HM akan 

menjadi sekitar 2 jam 30 minit atau pun paling 

laju 2 jam 10 minit akibat kaki cramp atau 

mental down (mula pikir malas lari pada km 

ke-17,18) sebelum tiba di garisan penamat. 

Penting sebenarnya selama 5 ke 10 minggu 

sebelum minggu latihan akhir larian HM/FM 

untuk mencatatkan setinggi mungkin jumlah 

jarak larian bagi meningkatkan endurance 

atau daya tahan mental menghadapi larian 

jarak jauh ini. Sebab tu korang tengok orang 

muda mudi jarang masuk FM. Umur dah 30++ 

baru jejak ke FM.  
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2 N D  –  P E N G A L A M A N  H M  

P E R T A M A  D A N  S E T E R U S N Y A  

Aku nak menceritakan pengalaman 

aku menghadapi HM kali pertama kalinya 

dan lain-lainnya walaupun aku taklah hebat 

sangat HM aku catatan masa pun 2 jam 15 

minit aje sebab aku malas berlatih lari jauh-

jauh ini. Ianya memenatkan dan 

membosankan sebab aku jugak sebagai 

gamer yang gemar bermain game konsol 
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atau komputer serta sangat suka travel ke 

sana sini bersama keluarga. Jadi aku 

memang spend masa aku jam 7 pagi sampai 

8 atau 9 pagi aje berlari dan malas sangat nak 

berlari 2 ke 3 jam lamanya. Tapi takpe aku 

akan menceritakan bagaimana aku 

menghadapi HM aku buat pertama kalinya 

dan seterusnya. Ianya boleh dijadikan 

pengajaran bahawa berlari HM/FM ini sangat-

sangat memerlukan korang mencatatkan 

jarak larian perminggu yang tinggi untuk 

menamatkan larian HM/FM dengan bergaya. 

D a f t a r  

 Aku pernah beritahu dekat topik awal-

awal buku ini aku berlari bermula sekitar 2008 

semasa aku mengambil master di Universiti 

Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor. 

Kawasan larian aku agak pelik sebab bukan 

nak berlari dalam kampus UTM tu tetapi lebih 

kepada nak berlari di Hutan Bandar Mutiara 

Rini. Masa itu aku tengok dalam UTM pun 
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mana ada orang berlari if tak silap aku dan 

culture berlari tu takde lagi apatah lagi event-

event yang banyak semasa zaman tu. Aku 

rasa sukan larian masih tidak popular lagi time 

tu sebab itu bukan zaman viral atau zaman 

Facebook atau IG. Walaupun dah 

diperkenalkan lama dah media sosial tapi tak 

ramai orang menggunakannya sangat 

bahkan Yahoo Messenger dan sewaktu 

dengannya masih ada orang guna. 

Handphone pun masa tu mana ada canggih 

lagi macam smartphone sekarang. Nak 

tangkap gambar pun jarang ada sebab 

tahun 2008 tu teknologi smartphone masih 

kurang sangat. So, takdelah viral orang berlari 

ke nak update media social ke kecuali 

blogspot aje time tu amat popular. Masa 

zaman tu orang masih guna computer untuk 

update status dan sebagainya. Smartphone 

untuk bercakap dan sms/mms aje dengan 

rate yang tinggi serta data plan pun macam 

takde aje aku rasa zaman tu.  
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 Ok berbalik soal daftar, aku sebenarnya 

once berkahwin sekitar 2011 aku dah kurang 

berlari dah dan memang sekitar 2011 sampai 

awal 2016 aku macam berlari setahun boleh 

bilang guna jari kot. Itu macam tempoh aku 

off dalam dunia larian secara tidak langsung 

tapi still berlari tapi sangat jarang. Jadi, aku 

daftar nak masuk HM ini sebab aku kagum 

ada member aku Mohd Naim yang dulu 

sama-sama belajar Sarjana Muda 

Kejuruteraan (Komputer) di UTM memasuki FM 

Kasut ni aku beli 
khas untuk sesi 
nak berlari nanti 
untuk PNM 2016. 
Lama tak berlari 
aku main beli 
aje kasut taktau 
pula ni jenis trail 
time tu. 
Hahahaha. 
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dalam SCKLM 2016 pada 7 Ogos 2016 dan 

menamatkannya dengan berjayanya 

walaupun masa dicatatkan adalah 6 jam 

lebih kot. So, aku ambil kesempatan ini untuk 

aktif balik dunia larian aku dan mendaftar 

untuk Putrajaya Night Marathon (PNM) 2016 

kategori HM. Fuh, memang masa tu aku 

daftar aku tak pikir lagi jauhnya HM ini macam 

mana so aku main tibai aje daftar dan berlatih 
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tu pikir kemudian. Aku daftar tu selepas sahaja 

SCKLM tamat sebab tengok member aku 

Mohd Naim tu tamatkan SCKLM FM. Jadi 

dalam beberapa hari selepas tu aku pun cari 

event yang terdekat untuk nak masuk acara 

HM/FM dan memilih untuk mengambil HM 

terlebih dahulu sebab FM jauh sangat 

jaraknya. Jadi selepas mendaftar maka 

bermula sesi official training larian aku untuk 

HM bulan November tu (PNM). Mujurlah 

memang tahun 2016 itu aku dah start berlari 

sekitar Februari 2016 setelah menyepi dan 

sangat kurang aktif dari 2011 lagi dalam dunia 

larian ini. Jadi aku dah tanamkan azam nak 

kembali aktif dalam dunia larian aku ni dan 

even selepas aku menyelesaikan HM bulan 

November itu pun nanti aku akan terus berlari 

sekurang-kurangnya 3 kali ke 4 kali seminggu. 

Aku anggap HM yang aku masuk ini 

merupakan pembakar semangat untuk 

berlari dengan istiqamah dan sehingga akhir 

hayat sebagai hobi yang sihat dan baik untuk 

diri aku dan keluarga aku. 
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T r a i n i n g  d a n  S e b e l u m  E v e n t  

Kalau korang tengok data dari Adidas 

Running App di muka surat sebelumnya 

(dulunya dikenali sebagai Runtastic tetapi 

telah dibeli oleh Adidas), korang dapat 

perhatikan larian aku pada 2016 still tidak 

beberapa serius. Jika dilihat bulan June dan 

July merupakan bulan tidak aktif disebabkan 

puasa dan raya maka semuanya stop 

sekejap. Sedangkan boleh aje selepas solat 

tarawih tu spend masa buat 5k kejap di sekitar 

kampus. Cuma antara hendak atau taknak 

aje. Berlari untuk kekalkan kecergasan dan 

maintain fit dah cukup. Tetapi berbalik 

kepada soal data Adidas Running App 

tersebut, bulan Ogos aku aktif balik 

sehinggalah September 13, 2016. Di mana aku 

stop tu adalah disebabkan aku perlu ke 

Czech Republic atas urusan pekerjaan dan 

penganjuran bersama persidangan 

antarabangsa.  Satu pengalaman pergi ke 

negara eropah buat diri aku dan terpaksa aku 
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stop larian aku bulan 9 dan 10 tu. So sewaktu 

di negara sana memang tiada masa pun nak 

berlari sebab nak enjoy pemandangan 

tengok negara eropah. If tak silap aku, dalam 

seminggu gak atau lebih aku pergi ke sana. 

Jadi selepas balik memang aku tak berlari pun 

sebab pergi pertengahan bulan September 

dan pulang sekitar akhir September. Bulan 

Oktober memang aku rest betul-betul tak 

berlari langsung. Dan jika korang tengok balik 

data larian, beberapa hari sebelum nak HM 
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baru aku start berlari balik itu pun sekadar 

menghampiri 3km aje larian aku dari 6 

November hingga 9 November 2016. Masa ini 

aku memang pasrah aje apa yang berlaku.  

So, aku dah book awal Pullman 

Putrajaya dan bilik yang besar jugak aku pilih 

supaya bila aku penat berlari malam tu ada 
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ruangan sofa di hadapan untuk duduk relax 

dulu setelah penat berlari. Aku memang dah 

rancang betul-betul sebab aku yakin akan 

tamat tapi bukanlah penamat yang power 

cuma below cut-off time lah 3 jam 30 minit. 

Jadi aku kena berusaha betul-betul dan 

dengan tak cukup trainingnya aku kena 

pastikan tidak cramp aje semasa berlari tu. 

Petangnya selepas check in hotel aku rehat 

kejap dan pergi makan petang di sekitar 

Putrajaya. Aku rasa event larian aku tu start 

area jam 8,9 malam if tak silap. So, 

preparation dari segi barang larian 

memang dah disediakan. Cuma 

time ni aku lari memang 

tak menggunakan jam 

untuk track HR walaupun 

di HR ada dia tunjukkan 

data HR. Itu tak betul 

sebab aku tak pakai jam 

pun kecuali bawak 

Iphone 6 Plus aku masa tu 

untuk berlari.  

Sebelum berlari 
dan first event 

aku dalam 
dunia larian 
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S E M A S A  D A N  S E L E P A S  E V E N T  

Jadi, sebaik sahaja aku tiba di lokasi 

event menggunakan GRAB (aku guna GRAB 

aje hantar aku dari Pullman ke lokasi event di 

hadapan bangunan Perbadanan Putrajaya) 

maka aku pun berjalanlah sekeliling sambal 

melihat ramai pelari-pelari lain lagi yang 

sedang memanaskan badan dengan 

stretching, berjogging sekeliling lokasi event, 

dan juga berborak bersama rakan-rakan. Aku 

memang first time tengok event larian dan 

masuk semestinya rasa jakun sedikit dan ada 

warga Kenya atau Afrika pun ada masuk 

yang sememangnya depalah yang paling ke 

hadapan dan memenangi larian FM (depa 

masuk FM aje kebanyakkannya dan bukan 

HM) sebab FM pun diorang buat 2 jam lebih 

aje takkan nak masuk HM yang sejam aje kot 

diorang buat berbanding kita yang kena 

darab dua dengan jumlah masa depa buat. 

Aku pun sedikit sebanyak melakukan 

beberapa dynamic stretching atau active 
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stretching bagi membolehkan HR aku naik 

sedikit supaya bersedia untuk memulakan 

larian sejauh 21km ini. Jujur aku katakan yang 

aku sendiri tak pasti berapa jauh sebenarnya 

jarak 21km ini dan sepenat mana sebenarnya.  
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Dari segi data yang diperoleh oleh 

Adidas Running App ini adalah didapati 

bahawa pada peringkat 1/3 (7km) pertama 

kelajuan aku adalah sekitar pace 7:00/km. 

Jadi, waktu ini mungkin excited dan pace pun 

mengikut rentak semua orang yang ada kat 

situ pun sedang berlari. Terasa seronok pula 

ramai-ramai berlari nak menamatkan PNM ini. 

Cuma apabila sahaja memasuki km ke 8 

maka bermulalah episode aku terpaksa run-

walk sahaja. Pace 9 dan 10 ini adalah pace 

yang aku majoriti atau separuh dari 

perjalanannya adalah berjalan bagi setiap 

kilometer. Pace 9 merupakan pace aku 

banyak berlari sedikit dan Pace 10 

merupakan pace aku banyak berjalan sedikit. 

Jadi secara tidak langsung ini adalah pace 

bila korang terlupa atau mengabaikan 

training jarak mengumpul jarak menerusi 

jumlah mileage per minggu. Dengan 

persediaan pun sangat kurang maka inilah 

yang berlaku. KM ke 8 hinggalah KM ke 21 

semuanya merupakan acara cuba sedaya 
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upaya mengabiskan apa yang dimulakan. 

Water station yang disediakan lengkap dan 

ada kemudahan spray muscle strain oleh 

petugas medic yang sentiasa park ambulan 

diorang pada kawasan-kawasan tertentu. 

Sampai satu peringkat tu kaki aku melecet 

disebabkan penggunaan stokin yang kurang 

bagus (kasut memang dah ok) dan terpaksa 

dibalut dengan bandage akibat berlaku 

masalah kemelecetan yang sederhana serius. 

Mujurlah ada ambulan dan petugas medic 

memberi balutan awal pada kaki dan dapat 

meneruskan seperti biasa larian.   
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 Sebaik sahaja menamatkan 

perlumbaan HM ini dengan catatan masa 3 jam 

12 minit maka aku memang rasa bangga sangat 

dengan kejayaan ini walaupun orang lain 

mungkin yang pelari tegar mencatatkan sub 2 jam 

tapi bagi aku ianya satu pencapaian sangat baik. 

Bayangkan tanpa latihan yang proper aku 

berjaya tamatkan dengan jayanya. Cuma jika 

berlatih boleh dapat catatan masa dengan jauh 

lebih baik berbanding masa ini. Dapatlah buat 

pertama kali sebuah medal HM dengan sebuah 

baju finisher yang sangat bermakna dalam 

kehidupan seorang pelari amatur macam aku. 

Itulah baju larian finisher pertama dan medal 

pertama untuk diri aku. Tapi malangnya baju 
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finisher HM PNM 2016 ni dah tak elok dan sudah 

dibuang sejak 2019 lagi sebab kerap pakai. 
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 Selepas dari PNM 2016, pelbagai lagi 

event HM aku masuk bermula 2017 hinggalah 

2020 (sebelum COVID19 Perintah Kawalan 

Pergerakan (PKP)). Mostly range masa yang 

aku selesaikan adalah sekitar 2 jam 10 minit 

hinggalah 2 jam 30 minit. Faktornya adalah 

aku memasuki HM disebabkan sebagai faktor 

fun in running aje. Bermaksud aku training still 

for 5km dan 10km tetapi tidak menambah 

dengan ketara jumlah jarak larian aku untk 

setiap minggu (aku lebih berfokus ke jarak 

5km dan 10km aje). Walaupun aku ambil HM, 

tetapi latihan aku still sama macam nak buat 

5km atau 10km cuma ditambah baik dengan 

meningkatkan sedikit long run kepada 15km 

sebulan sekali atau 2 kali jika ada geng lari. 

Disebabkan mostly aku concentrate on solo 

running jadi aku memang prepare mental aku 

for 5km dan 10km punya larian sahaja dan 

untuk 21km aku akan cuba sedaya upaya aku 

untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, aku 

akan maintain pace yang baik pada sekitar 

15km sahaja dan lebih 6km lagi aku akan 
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kena drop pace kepada 6 kot disebabkan 

samada cramp atau mentally down sebab 

malas sangat berlari jauh-jauh serta lama-

lama. Sebab itu aku menyarankan korang 

semua agar fokus untuk apa sebenarnya 

korang nak achieve dalam dunia larian ini. 

Adakah memang nak go for HM atau FM 

(banyakkan mileage per week) atau sekadar 

nak berlari dengan laju pada acara 

5km/10km sahaja sampai bila-bila. Ianya 

amat bergantung kepada sejauh mana 

korang nak pergi dalam dunia larian. Sekadar 

biasa-biasa, pelari tegar, pelari professional 

atau pelari elit yang ada jurulatih. 

Jawapannya adalah tergantung kepada 

sejauh mana anda mampu berlatih, masa 

yang ada untuk berlatih, motivasi yang ada 

(lama ni nak lari bertahun-tahun nak maintain 

kena lari aje) dan lain-lain lagi. Jangan jadi 

tahun ini aktif, tapi tahun depan rehat dan 

sebagainya.  Lari biarlah perlahan dan sedikit 

sahaja 3 atau 4 kali seminggu dari merasa 

tertekan dan stress sebab kena lari sentiasa.   
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3 R D  –  P E N G A L A M A N  F M  

P E R T A M A  –  K L S C M  2 0 1 9  

Baiklah, tadi aku berborak bab aku 

masuk Half Marathon dan korang dapat 

tengok betapa aku kurang mengemari acara 

HM disebabkan training mileage kena tinggi 

jika nak tamatkan dengan masa yang 

bergaya seperti sub-2 hours. Jika tidak korang 

kena berpuas hati dengan 2 jam 30 minit ke 3 

jam dengan berlatih secara biasa. Kalau 

korang ikut cara aku, tiga kali seminggu 

memang dah boleh tamatkan HM tu dalam 

masa 2 jam 30 minit atau 3 jam. Jika kurang 

mungkin 3 jam ke 3 jam setengah. So 

basically, memang korang memang boleh 

buat pun jika tak kisah sangat bab masa. 

Seperti yang aku nak bagitau korang yang 

buku ini aku tulis untuk korang berlari santai 

macam aku tanpa pikir sangat nak kena hari-

hari training. Aku memang berlatih ikut suka 

hati aku dan kenkadang seminggu tu adalah 

aku tak lari langsung. Jadi ini target buku aku 
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sebab aku nak bawak korang untuk berlari 

santai tapi laju untuk acara 5km atau 10km 

dan kelajuan biasa (pace 6 atau 7) untuk HM.  

Jadi, bagaimana untuk FM. Ok ini paling 

kritikal sekali. Untuk FM aku memang takkan 

suggest korang masuk kalau langsung tak 

berlatih high mileage sekurang-kurangnya 43- 

ke 40 km seminggu. Kalau kurang dari itu dan 

korang masih masuk jugak FM aku takut 

korang cramp dan DNF aje (Do Not Finish). 

Korang kena ingat, korang kena lepasi check 

point tertentu pada waktu tertentu jika tidak 

ada bas akan paksa anda naik bas tandanya 

anda dah DNF. So jangan cuba kalau taktau 



  

234 

apa korang tengah buat. Aku nak bawak 

korang bagaimana pengalaman aku berlatih 

untuk FM sebab aku daftar buat pertama 

kalinya FM untuk Kuala Lumpur Standard 

Chartered Marathon (KLSCM) pada tahun 

2019. Nama asalnya adalah Standard 

Chartered Kuala Lumpur Marathon (SCKLM) 

namun ditukar kepada KLSCM untuk 

mengikuti langkah event-event besar di dunia 

yang meletakkan nama tempat sebagai 

awalan (contohnya seperti Berlin Marathon 

dan London Marathon). Berkaitan slot larian 

event larian yang besar ini, susah nak 

dapatkan slot sebab keutamaan diberikan 

kepada mereka yang pernah mendaftar 

dahulu. Mereka yang belum pernah 

mendaftar akan diberikan peluang sebaik 

sahaja tempoh pendaftaran “return 

customer” (pelari yang pernah mendaftar 

KLSCM 2018 dan sebelumnya) untuk 

mendaftar dahulu. Mereka yang tidak pernah 

daftar perlu menunggu tarikh kemudiannya 

dan kena daftar awal-awal kerana slotnya 
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amat terhad. KLSCM merupakan event paling 

top 1 di Malaysia dalam diari seorang pelari. 

Ianya sangat grand dan bukan calang-

calang yang memasuki event ini. Jumlah 

semua participants (pelari) untuk semua 

kategori (FM, HM, 10km, 5km dan lain-lain 

macam Kids Dash 1 km dan sebagainya) 

adalah sekitar 40,000 lebih orang (rujukan - 

https://www.kl-marathon.com/news/69/). 

Jadi aku berjaya mendapatkan slot aku 

secara “ballot” untuk larian pertama kalinya 

FM dalam kamus kehidupan pelari aku.  

Bayangkan lariannya adalah pada 29 

September tetapi pada 22 Februari lagi kena 

beli. Jika tak silap, siapa yang pernah 

memasuki KLSCM sebelum ini boleh 

mendaftar lagi awal dari ini.  

https://www.kl-marathon.com/news/69/
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Untuk pendaftaran KLSCM 2019, pelari 

yang tidak mendapat keistimewaan sebagai 

pelari yang pernah 

mendaftar 

sebelumnya (2018 

dan ke bawah) 

mestilah mendaftar 

secara “ballot” 

terlebih dahulu dari 

13 februari 

sehinggalah 19 

februari 2019. 

Kemudiannya sistem 

mereka akan memilih 

secara randomize 

mereka yang berjaya 

menerusi slot yang 

ada kekosongan. Mereka yang berjaya wajib 

membuat pendaftaran dan pembayaran 

dalam tempoh tertentu dan jika tertinggal 

maka peluang akan diberikan kepada 
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mereka yang lain. Sistem ballot ini 

sememangnya digunakan oleh majoriti event 

larian yang besar seperti Berlin Marathon, 

London Marathon dan lain-lainnya.  

T r a i n i n g  d a n  S e b e l u m  E v e n t  

Untuk kali ini, FM mesti kena melalui fasa 

training yang memeritkan iaitu perlu sekurang-

kurangnya melakukan larian jarak jauh iaitu 

HM seminggu sekali. If korang tanya aku, aku 

start dalam 3 bulan sebelum tarikh event 

larian tu untuk sesi latihan. Disebabkan aku 

berniat nak survive sahaja dalam event larian 

tu, jadi aku setkan sekurang-kurangnya 

mileage bulanan mestilah disetkan 100km ke 

atas. So, pada July dan Ogos 2019 tu 

memang tinggi mileage aku iaitu sekitar 

100km ke 120km. Sebenarnya tak cukup 

jumlah ini sebab sepatutnya seminggu mesti 

100km dan bukannya sebulan. Dan training 

mesti sekurang-kurangnya 4-5 kali seminggu 

berbanding 3 kali seminggu aje macam biasa 
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aku buat. Nak training sampai 4-5 kali 

seminggu agak sukar bagi rakyat marhaen 

macam aku yang ada tanggungjawab dan 

pelbagai lagi kekangan yang perlu 

didahulukan berbanding nak berlari aje as 

family person. Jadi, aku masih maintain 

training 3 kali seminggu atau kadang-kadang 

4 kali seminggu dengan jarak antara 5km ke 

10km pada setiap kali aku berlari. Cuma 

setiap minggu itu pasti akan ada larian 10km 
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berbanding sebelum ini layan 5km aje. 

Terdapat pelbagai variasi training untuk 

marathon boleh didapati di internet dan apa 

yang kena buat adalah follow salah satu. Misi 

utama adalah memastikan ada larian jarak 

yang jauh menghampiri jarak FM seperti 25km 

atau 30km pada setiap hujung minggu. Oleh 

sebab itu, larian FM ini tidak ramai (contohnya 

aku sendiri) yang menamatkan dengan 

catatan masa kurang 5 jam untuk rakyat 

Malaysia. Berdasarkan graph yang aku 

generate untuk result SCKLM 2018 (waktu ni 

masih guna nama ni), korang boleh 

perhatikan betapa median finisher tu berada  

di kawasan 5 jam ke 6 jam. 

  
Sumber: KL Marathon website 
under 2018 Result section 
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 Jika diperhatikan, data PDF 

menyatakan untuk keputusan FM SCKLM 2018 

dari laman web KL-Marathon tersebut adalah 

sebanyak 8450 peserta larian kategori FM. Dari 

8450 peserta, didapati median masa adalah 

pada catatan masa 5 jam dan 47 minit. Untuk 

mencatatkan masa tersebut, larian tersebut 

mestilah sentiasa berada pada pace 8:14/km. 

Jadi, untuk memastikan anda mendapatkan 

masa tersebut, pastikan anda mampu berlari 

semasa training dengan keadaan pace 

sekitar 8:00/km untuk sesi 25km atau 30km LSD 

anda. Marathon adalah satu sesi larian yang 

anda perlu mengekalkan kelajuan pace 

anda dari km pertama sehinggalah km ke 42 

dan oleh sebab itu latihan LSD amat 

diperlukan dengan kelajuan yang sesuai. 

Perlu diingatkan juga pace 8:00/km 

membawa maksud anda perlu sekurang-

kurangnya berlari selama minimum 2 jam ke 3 

jam untuk sesi LSD tersebut. Aktiviti LSD amat 

diperlukan dalam keadaan berpasukan atau 

group supaya anda tidak kebosanan berlari 
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kerana ianya akan memakan masa yang 

lama untuk menyelesaikannya. Sentiasa 

target dan calculate pace yang sesuai untuk 

diri anda dengan menggunakan aplikasi web 

pace calculator di Internet. Salah satunya 

yang anda boleh gunakan adalah di laman 

web Active.com yang sangat mudah 

(https://www.active.com/fitness/calculators/

pace). Jadi, rancang betul-betul beberapa 

bulan sebelum first FM anda bermula sebab 

anda sahaja yang mampu setkan dalam diri 

nak tamatkan sub 5 jam, 6 jam atau pun 

mahu mencabar diri mendapatkan sub 4 jam 

(pace 5). Aku? Aku memang set nak 

tamatkan aje within cut-off time. Sebab tu 

berlatih pun cukup-cukup makan aje. 

https://www.active.com/fitness/calculators/pace
https://www.active.com/fitness/calculators/pace
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H a r i  K e j a d i a n  ( e v e n t  d a y )  

Aku menginap di Hotal Ancasa 

berdekatan dengan Pudu Central Bus 

Terminal (dulu orang panggil Puduraya Bus 

Station) dengan membawa keluarga aku 

bersama untuk meraikan hari bersejarah ini. 

Korang pun tahu atau if takt ahu pun takpe 

yang KLSCM ini ibarat satu perayaan bagi 

pelari-pelari di Malaysia. Semua yang top di 

Malaysia akan bersaing merebut top 10 tak 

kisah kategori FM, HM atau 10km. Kecuali diri 

aku la yang aku rasa dapat top 1000 pun dah 

bersyukur sangat untuk kategori FM tu dengan 

trainingnya yang ke Laut China Selatan.  

So sementara menunggu jam 3 pagi 

seperti dalam jadual yang aku ada sertakan 

dalam page sebelumnya, aku dan famili 

merantau sekeliling kawasan Hotel Ancasa ni 

dan singgah beberapa tempat sekitar. 

Disebabkan agak sibuk dan panas sedikit 

tempat ni, kitorang keluar dalam petang sikit 

sekitar jam 6 begitu dan ronda-ronda 
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sekeliling cari makan dan sempat juga 

singgah Family Mart pada malamnya. Selepas 

tu aku tidur awal dan setkan jam bangun 

sekitar jam 2 pagi. 

Perjalanan nak ke Dataran Merdeka 

(starting point FM) adalah sekitar 1km jugak, 

tetapi dia punya tahap happening dari hotel 

aku dah berlambak pelari dari segenap 

kawasan sekitar berduyun-duyun bergerak ke 

arah Dataran Merdeka. Sempat gak tegur 

sesama pelari lain yang jika korang nak tahu, 

pelari-pelari sentiasa support antara satu 

sama lain. Sebab tu korang boleh aje tegur 

mana-mana pelari yang korang jumpa dan 

bukan risau takkan ditegur balik tapi risau 

korang kena layan borak lama. So, itulah 

yang menariknya dunia larian ini. Jadi berbalik 

penceritaan tadi aku bergerak ke Dataran 

Merdeka dalam anggaran masa 15 minit 

untuk tiba di sana. Sebelum sampai aku tak 

dapat bayang macam mana seramai ribuan 

peserta FM akan berada dekat situ. Tetapi 
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sebaik sahaja aku sampai, memang seperti 

lautan manusia. Aku kena bermula di Pen 4. 

“Pen” ini macam satu penanda yang telah 

ditanda dari nombor 1 hingga 4 yang merujuk 

kepada tahap “larian” anda. Boleh aje 

korang pilih Pen 1 tapi nanti menganggu 

mereka yang nak berlari pace 4 dan 5 nanti 

tatkala korang start dengan pace 7,8. Jadi 

sebab itulah aku amik Pen 4 paling last sebab 
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aku baru first time dan tahu aku tak laju. 

Hahahaha. Jadi, kalau dekat Elite Athletes tu 

(depan dari Pen 1) adalah yang 

memang geng-geng boleh lari pace 3 

dan rakyat biasa macam kita takde 

peluang kot nak 

daftar masuk 

kategori tu 

melainkan korang 

berusaha dan 

mencipta nama 

yang korang boleh 

layan pace 3 untuk 

FM. Geng Kenya 

pun ada masuk dan 

dioranglah antara 

majoriti di depan tu. 

Jadi, aku cukuplah 

bersyukur di Pen 4 

dengan niat hendak menamatkan dengan 

jayanya aje FM aku yang pertama kali dalam 

sejarah hidup aku walaupun aku tahu 

mileage aku sekadar sejemput aje. 

Gambar aku 
di Pen 4 
starting point 
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F l a g  O f f  ( e v e n t  d a y )  

Aku bermula dengan keadaan sangat 

selesa jam 3 pagi tu. Untuk first 15 km (sebelum 

berhenti solat subuh) memang aku berlari 

dengan keadaan baik dan tenang sambal 

mengikuti flow peserta-peserta Pen 4 yang 

lain. Maaf aku tak sempat tangkap sebarang 

gambar sebab masih 

concentrate nak 

berlari dengan 

keadaan tenang dan 

selesa. Pace 6 dan 7 

aje aku maintain sebab 

nak bagi tahan sampai 

finish line nanti 

kononnya. Dekat jam 

tertera akan 

menamatkan larian 
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dalam masa 4 jam 

ke 5 jam aje. 

Memang aku rasa 

seronok betullah 

dan berlari 

dengan penuh 

semangat. Jadi 

sebelum aku 

berenti solat subuh 

sepanjang 15km 

memang kelajuan 

kaki aku dapat 

tampung tanpa 

rasa penat dan 

keletihan. Sekitar 

km ke 15-16 aku 

tengok ramai dah 

berenti untuk solat subuh di kawasan 

bangunan Tabung Haji. Aku pun berenti 

tanpa memberhentikan jam aku dan aku 

biarkan masa bergerak untuk aku tahu aku 

tengah berhenti untuk solat. Agak berpeluh 

juga sedikit ketika itu tapi dalam surau Tabung 
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Haji tu ada aircond so tak jadi masalah 



 

 
249 

sangat. Kami semua dalam tu ada solat 

berjemaah termasuk aku. Cuma lepas solat 

subuh berjemaah tu 

kami semua doa 

sendiri-sendiri dan 

keluar menyambung 

perjalanan larian FM. 

Korang boleh tengok 

catatan masa jam 

Garmin aku yang 

pada km ke 15 dan 

16 agak lama sedikit 

sebab berhenti solat 

subuh. So, selepas tu 

aku sambung 

perjalanan larian dan 

selepas ini bermula 

azab for the next 

21km yang 

berikutnya. 
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Untuk perjalanan yang second HM 

(fasa lagi 21km) berikutnya, bermulalah 

episode aku mula keletihan kaki. Pada sekitar 

km ke 21 hingga 30 ada kelihatan pace 

10:00/km mula kelihatan melambangkan aku 

banyak berjalan dari berlari. Itu sesuatu yang 

memang aku jangka sebab latihan aku pun 

kurang. KM ke 21 ke 30 melibatkan kawasan 

sekitar Lebuhraya Duta – Ulu Kelang (DUKE) 

sebelum memasuki Jalan Kuching.  
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Pemandangan sekitar sini hanyalah 

lebuhraya dan aku boleh bagitau masa ini 

aku rasa majoriti yang bersama-sama dengan 

aku ketika ini sekadar berlari jogging santai aje 

disebabkan kepenatan. Tetapi, kesemua 

pelari perlu ingat yang mereka kena melalui 

beberapa checkpoint tertentu pada masa 

tertentu supaya tidak diangkut oleh bas yang 

bertindak sebagai sweeper. Jadi, anda ada 

dua pilihan jika kepenatan iaitu samada 

meneruskan jugak atau pun menunggu 

ditempat checkpoint tertentu untuk diangkut 

oleh sweeper bus. Jadi bila diangkut oleh bas 

maka anda tak dapatlah segala goodies 

pack, baju finisher dan medal KLSCM. Jadi, 

semangat yang ada sekarang dikalangan 

pelari-pelari semasa ini adalah menamatkan 

larian dengan jayanya. Semua yang berada 

disini boleh menamatkan larian dalam masa 6 

jam ke 7 jam jika maintain pace yang sama 

iaitu di bawah pace 10:00/km. 10:00/km 

adalah bersamaan FM sebanyak 422 minit 

(42.2 km x 10:00/km) atau 7 jam 2 minit.  
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Untuk KM ke 31 hingga 40, ianya 

merupakan fasa sangat kritikal bagi aku untuk 

menggunakan segala tenaga yang ada 

sedaya upaya menamatkan larian. Waktu ini, 

yang penting adalah menamatkan larian 

dalam masa yang ditetapkan oleh cut off 

time iaitu 7 jam 30 minit. Laluan sepanjang KM 

ke 31 hingga 40 adalah laluan sedikit berbukit 

dan melalui kawasan Bukit Tunku. Disini 

semakin banyak pelari mula hanya berjalan 

untuk menamatkan perlumbaan dan sekali 

sekala sahaja berlari. Aku sememangnya 

berlari secara solo tanpa sebarang kawan 

waktu ini (ramai member dah berada di 

hadapan atau kat finish line dan ada jugak 

yang dibelakang 2,3 km) memang merasai 

kebosanan berlari terlalu lama. Masa ini ramai 

pelari pun berkenalan satu sama lain dan 

berborak. Aku pun ada borak dengan satu 

mamat ni yang dulu berlari FM 42.2 km dia 

buat 4 jam lebih aje sebelum tak lama selepas 

itu dia ada mengalami kecederaan akibat 
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larian. Pernah diceritakan oleh pelari 

berkenaan yang beliau pernah dipapah 

dalam masa 1 jam untuk 1km oleh pelari lain 

untuk menamatkan larian. Bayangkan sudah 

melalui 41km (tinggal lagi 1km lagi), kaki 

beliau injured dan rasa tak mahu meneruskan 

lagi larian. Tetapi semangat pelari ini lain, 

setiap pelari itu ada semangat untuk 

memotivatekan pelari lain dan apa yang 

berlaku ada pelari muda muncul dan 

sanggup memberi pertolongan memapah 

sehingga finish line sebelum diberi bantuan 

oleh petugas kesihatan. Jadi, jika anda yang 

sudah berada di atas jalan raya untuk berlari 

atau di mana jua, akan sentiasa ada pelari 

lain yang anda tidak kenal pun akan bertegur 

sapa. Inilah dunia sukan yang mereka saling 

support antara satu sama lain dan bersaing 

secara sihat. Bagi aku, larian merupakan 

antara sukan yang menyatukan pelbagai 

jenis bangsa dan agama dalam satu 

persefahaman yang unik dan baik. 
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F i n i s h  L i n e  

 Aku menamatkan larian dalam masa 6 

jam 28 minit dan 57 saat. Walaupun agak 

berlainan dengan masa dan jarak yang 

dicatatkan oleh jam Garmin (mungkin faktor 

GPS lost connection dan lain-lain isu jam), 

namun ini merupakan kenangan amat 



  

256 

bermakna buat aku dalam menyertai larian 

FM buat pertama kalinya.  Medal yang aku 

dapat dalam KLSCM 2019 ini merupakan satu 

tanda pencapaian diri yang sebenarnya 

untuk mendapatkan medal ini perlukan daya 

ketahanan yang tinggi. Tahniah juga kepada 

pada kesemua pelari yang berjaya 

menamatkan larian 42.2km ini dan 

mendapatkan medal mereka. Jadi, 

sememangnya marathon ini merupakan 

sebuah larian yang memerlukan latihan larian 

yang berkala agar mampu menamatkan 

larian dengan catatan masa yang lebih baik. 

Sebab aku pun ambil masa seminggu selepas 

larian KLSCM ini untuk kembali membuat 

recovery run demi merehatkan kaki yang 

keletihan selepas berlari 42.2km. Banyak yang 

aku pelajari hasil daripada penyertaan aku 

dalam marathon ini untuk dikongsi buat 

rakan-rakan yang ingin secara santai berlari 

dan juga menamatkan FM tanpa perlukan 

latihan yang terlalu banyak walaupun masa 

menamatkannya mungkin sekitar 6 jam. 
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4 T H  –  A P A  Y A N G  D I P E L A J A R I ?  

Sehingga buku ini ditulis, larian yang 

banyak aku buat masih lagi sekadar 5km 

hampir setiap minggu sebanyak 3 kali 

seminggu. Cuma kadang-kadang selang 2 

minggu akan ada larian 10 km dari aku. Larian 

HM (21km) sudah lama aku tak berlari sejak 

Februari 2020 (sebelum PKP) dan apatah lagi 

30km LSD atau FM (sejak KLSCM). Kedua-dua 

larian bertaraf LSD (15km ke atas) juga lama 

tidak dilakukan walaupun dilakukan secara 

perlahan atau santai. Mungkin disebabkan 

semangat nak berlari masih lagi kurang 

disebabkan event masih tiada setakat buku 

ini ditulis (PKP) maka sekadar berlari untuk 

mengekalkan tahap fitness yang baik. Jadi 

larian 5km atau 10km sudah memadai untuk 

aku. Ada aje yang masih aktif dan sentiasa 

menguatkan motivasi dengan mencabar 

masa PB atau memasuki Virtual Marathon 

yang dianjurkan oleh pelbagai penganjur 

acara larian.  
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ntuk FM dan HM, pentingnya untuk 

korang pastikan latihan diadakan sekurang-

kurangnya 3 kali seminggu dengan total 

mileage mesti setara dengan jumlah jarak 

yang bakal dimasuki. Jika HM pastikan 

seminggu itu jumlah jarak adalah 21km dan 

jika FM pula jumlah jarak adalah 42km. 

Adalah penting aku ingatkan ini formula yang 

hanya membolehkan korang menamatkan 

FM dengan paling laju pun adalah dalam 

lingkungan 5 jam ke 6 jam jika bernasib baik. 

Aku training dengan jumlah jarak mileage per 

minggu untuk 3 bulan sebelum adalah 

sekadar 30 jam seminggu dan sebenarnya 

terus terang itu tidak mencukupi. Itu 

menyebabkan daya tahan kaki aku tidak 

mampu bertahan lebih daripada 30km 

(bahkan seawal km ke 21 jika di dalam first FM 

aku). Hasilnya adalah sekadar berpuas hati 

dengan 6 jam setengah yang aku dapat 

untuk result KLSCM 2019 aku. Jadi amat aku 

tekankan disini bahawa korang kena pastikan 

LSD atau long run sejauh 20km ke 30km dibuat 
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sebanyak seminggu sekali setelah berlari 

sekitar 10 ke 15 km pada hari-hari biasa 

(mengambil kira 3 ke 4 kali seminggu berlari) 

supaya korang mampu menamatkan FM 

dalam lingkungan 4 ke 5 jam sahaja. 

Marathon plan boleh didapati di mana juga 

samada menerusi plan yang disediakan oleh 

jam running anda (seperti Garmin, Suunto, 

dan sebagainya) atau pun menerusi carian di 

Internet. Cuma perkara yang perlu ada 

adalah disiplin dalam mengikuti setiap latihan 

kerana atlit professional ada jurulatih yang 

sentiasa mengikuti dan mengarahkan mereka 

tetapi tidak bagi rakyat marhaen macam kita 

yang diri sendiri sahaja yang memantau. Oleh 

itu, fokus kepada minda untuk mengikuti plan 

yang disediakan kerana kelak jika ada 

terkurang maka kemungkinan masa yang 

dikehendaki boleh terjejas dan tersasar dari 

sasaran (itu yang jadi dekat diri aku). Namun, 

aku anggap ini sebagai satu cabaran dan 

pengalaman berharga bahawa pentingnya 

latihan yang betul untuk FM. 
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CP 9  
K E T A G I H A N  B E R L A R I  D A N  
M E M O T I V A S I K A N  L A R I A N  
 

SERONOKNYA BERLARI. Akan tiba satu masa 

akan korang merasakan keseronokan berlari 

itu sentiasa membara dalam diri. So, dalam ini 

aku nak menceritakan bagaimana kita nak 

memastikan ketagihan berlari itu dapat 

dikendalikan dengan keadaan yang positif 

dan tidak membawa kepada sebarang 

kesan negatif terhadap perkara-perkara lain 

dalam kehidupan ini. Sebab soal ketagihan ini 

memang akan berlaku pada mereka yang 

mula merasa keseronokan berlari sehingga 

berlaku kesan negatif samada pada diri 
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sendiri atau sekeliling kita. Jadi mari kita lihat 

bagaimana untuk positifkan ketagihan berlari 

ini supaya nampak neutral di kalangan 

masyarakat. 

F A M I L I  

Aku tahu ramai runner yang 

sememangnya single atau erti kata lain belum 

berkahwin. Tetapi ada sebahagian yang lain 

merupakan pelari yang sudah beranak pinak 

dan mempunyai komitmen keluarga. Oleh itu, 

penting untuk kita tahu dalam menguruskan 

diri apabila berlaku ketagihan untuk berlari. 

Sebagai contoh, ambil pendekatan untuk 

sentiasa mengatur dengan elok jadual harian 

korang untuk seminggu atau 

sebulan mendatang. 

Langkah ini amat baik 

kerana dengan planning 

yang baik, korang boleh 

ada masa 

beriadah 

bersama 

 

 

 



 

 
263 

keluarga dan juga tidak ketertaluan nampak 

hanya nak berlari aje. Katakan korang laki bini 

bekerja, dan perlu hantar anak seawal jam 7 

pagi tetapi tidak boleh terlalu awal sangat. 

Jadi dengan nak ke tempat kerja lagi jam 8 

maka tak sempatlah anda nak berlari pagi tu 

kecuali jika anda flexible masanya atau jenis 

bekerja sendiri di mana ianya amat mudah 

dilakukan iaitu terus sahaja selepas hantar 

anak-anak boleh terus ke kawasan rekreasi 

atau larian untuk berlari. Selepas selesai berlari 

balik rumah mandi dan meneruskan 

komitmen lain selepas itu seperti bekerja dan 

sebagainya. Tetapi jika bekerja fixed time, 

maka pada sesi petang, rancang supaya ada 

sistem penggiliran dalam mengambil anak 

dalam seminggu tersebut supaya 

memudahkan anda sebaik sahaja selepas 

selesai sesi bekerja anda terus berjogging di 

mana-mana lokasi berdekatan tempat kerja 

anda. Adalah disarankan korang yang 

bekerja di tempat yang jika balik rumah jem 

teruk baik berlari aje dekat sekeliling tempat 
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kerja anda atau kawasan rekreasi atau larian 

berdekatan tempat kerja berbanding 

berdekatan kawasan tempat tinggal sebab 

dikhuatiri anda tersekat dalam jem lagi lama 

dan masa nak berlari semakin terhad sebab 

nak dekat waktu maghrib dah. Jika berlaku 

sedemikian baik korang berlari selepas Isyak.  

Jadi perancangan amat teliti 

diperlukan bagi mereka yang bekeluarga 

agar tidak melampaui batas akibat 

mengabaikan pasangan dan anak-anak 

kerana ingin sangat berlari. Penting disini 

untuk neutralizekan semuanya agar korang 

dapat berlari dalam keadaan baik dan 

tenang. Aku bukan ape, aku nak cakap kita 

ni bukan atlit, sekadar berlari santai aje. Jadi 

tak perlu keterlaluan sangat melainkan 

korang memang ok aje dengan pasangan 

nak berlari setiap hari dan setiap masa. Kena 

fikirkan juga perasaan dan masa untuk spend 

bersama diorang yang berkorban masa 

lapang demi bagi korang masa berlari. Hari 
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bekerja memang dah tak jumpa 8 sampai 5. 

Malam pulak berlari. Hujung minggu pulak 

berlari LSD dan long run sampai tengahhari. 

Jadi bila masa nak bersama keluarga dan 

sebagainya melainkan korang ni memang 

atlit level negara. Aku target pembaca buku 

aku ni pun level santai aje bukannya pelari 

tegar. Pelari tegar tak baca kot buku ni sebab 

depa dah power bab nak training berlari ni 

dan semua aku tulis ni depa dah tau lama 

dah betul tak? (kot-kot la yang tengah baca 

ni pelari professional atau atlit. hehehe). Jadi 

seimbangkan semuanya agar semua dapat 

beroleh manfaat. Perkara ini tidak berlaku 

kepada yang single runner. Sebab lantak kat 

diorang nak lari pagi petang dan malam 

setiap hari termasuk hari minggu sebab 

diorang takde komitmen kecuali komitmen 

kerja aje. Famili pun balik time raya aje kot. 

Contoh aje aku cakap tu no hard feeling pun 

ye buat single runner (pelari). Jadi kepada 

pelari yang berjenis famili (dan bukan atlit 

level), korang rancang betul-betul plan larian 
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agar semuanya baik-baik aje dan famili itu 

penting dari larian sebab dioranglah yang 

akan support korang. 

 

K E R J A  

Macam yang aku ada mention dalam 

topik famili tadi, untuk soal kerja juga perlu 

korang titik beratkan. Jangan terlalu fokus 

atau spend masa sehingga memudaratkan 

pekerjaan korang akibat hobi korang ni. 
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Peningkatan diri dalam kerjaya jugak penting 

sebab dengan adanya pekerjaan korang 

dapat beli kasut, dapat bayar yuran masuk 

event dan sebagainya. Amat penting untuk 

mendahulukan pekerjaan yang perlu 

disiapkan terlebih dahulu berbanding larian 

korang tu. Jika kena pergi side atau travel ke 

negara-negara asing disebabkan arahan 

bertugas, maka pergilah dan bawa bersama 

kasut sukan anda. Korang boleh aje berlari di 

mana-mana asalkan sentiasa peka dengan 

keselamatan diri. Ada member aku yang juga 

senior sekolah aku (MRSM Kuantan) batch 

1992 ada ditugaskan di Taiwan sekitar 2019 ke 

2020. Dia boleh aje berlari di kawasan-

kawasan bandar bahkan masuk marathon 

lagi dekat negara sana. Jadi, tiada masalah 

jika ada komitmen kerja janji uruskan dengan 

betul bila masa perlu berlari dan bila masa 

untuk bekerja.  
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Untuk mereka yang sememangnya 

pekerjaan diorang adalah melibatkan larian 

atau sukan itu tiada masalah, sebab diorang 

memang itu dah jadi keje. Macam main 

game, kalau memang korang keje sebagai 

Game Developer, memang korang develop 

game dan kena (wajib) main game untuk 

tahu perkembangan terkini apa yang perlu 

dimasukkan dalam game yang korang 

develop. Jadi berbalik kepada soal larian, 

korang kena sedar dengan diri sendiri yang 

mana satu lebih penting, nak kerjaya demi 

masa depan atau pun berlari itu lagi penting. 

Usah dahulukan larian berbanding kerjaya. 

Pentingnya korang sentiasa fokus kepada 

mutu kerjaya dahulu sebabnya korang boleh 

aje berlari selepas atau sebelum pergi kerja. 

Korang tak perlu bagi alasan kerja banyak 

dan tak sempat berlari. Sebenarnya takde 

pun alasan begitu, korang aje yang tak 

rancang bila masa free untuk berlari. Boleh 

aje berlari tengah malam atau awal-awal 

pagi sebelum subuh atau selepas subuh. Atau 
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sebelum masuk kerja bawak pakaian siap-

siap dari rumah selesai berlari mandi di masjid 

ke kemudian terus datang kerja. Tidak 

menjadi masalah buat mereka yang berbuat 

demikian sebab aku pun buat macam tu di 

mana aku lepas hantar anak aku pergi 

sekolah, aku terus ke ofis pakai siap-siap baju 

berlari dan berlari sekeliling kampus. Sebaik 

selesai berlari aku pergi mandi (rehat kejap la 

bagi hilang peluh).  

So yang menghalang korang dari 

berlari bukan pekerjaan korang pun tetapi 

adalah sanggup atau berdisiplin atau tak 

dalam nak maintain kualiti dan kuantiti larian 

korang untuk pengekalan prestasi dan 

stamina larian. Paling penting adalah 

merancang dalam jadual khas 

menggunakan smartphone korang tu buat 

satu Weekly Notes yang tulis bila free untuk 

berlari dan tulis bagaimana nak 

menjayakannya. Maksud aku tulis plan betul-

betul dan jadikan ianya sebagai sebuah set 
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atau plan larian korang. Jadi, ada hari boleh 

repeat aje set yang sama untuk hari-hari lain 

yang korang bekerja dengan pattern yang 

sama.  

 

  

Jika ada perubahan contohnya 
korang kena outstation ke dan 

sebagainya, rancang plan 
penggantian seperti membawa kasut 

dan berlari waktu petang sebaik 
sahaja selesai outstation boleh 

melakukan easy run 30 minit sebelum 
pulang. Jika tak sempat sangat 

pusing aje sekitar kawasan tersebut 
janji selamat dan tiada binatang liar 

atau kenderaan berat. 
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U M U R  

Part ni aku tak concern sangat 

sebabnya umur ini hanya angka. Prestasi 

seseorang tidak bergantung sangat kepada 

umur seseorang terutama jika melibatkan 

long distance running seperti HM dan FM. Aku 

boleh katakan majoriti yang memasuki FM 

atau marathon ni adalah dikalangan mereka 

yang berusia 30 tahun hingga 50 tahun 

berbanding mereka yang berusia 20an dan 

50an. Ini disebabkan faktor usia 30-50 tahun ini 

adalah fasa paling stabil dalam kehidupan 

seseorang itu di mana majoriti dari mereka 

yang bekerja sudah mencapai tahap 

financially stable dan healthy body pada 

tahap puncak (bermaksud yang tertinggi 

kesihatan). Bukan aku nak cakap yang umur 

20an atau 50an ke atas tak boleh berlari tapi 

aku merujuk kepada fakta data-data pelari 

yang korang boleh refer dalam mana-mana 

event larian yang ada di Malaysia ini. 

Contohnya dalam KLSCM 2018, di mana 
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jumlah peserta FM Men Malaysia Open 

adalah sebanyak 4076 orang manakala FM 

Men Malaysia Veteran sebanyak 2119. FM 

Men Malaysia Veteran pula sebenarnya 

majoriti berusia sekitar 40-50 tahun. Selain itu 

sumber dari sebuah laman web sukan larian 

RunRepeat (https://runrepeat.com/12-

percent-more-likely-to-run-a-marathon-at-a-

milestone-age) juga menunjukkan majoriti 

umur adalah sekitar 30 ke 50 tahun 

merupakan usia kegemilangan pelari dalam 

dunia marathon. 

 

  

https://runrepeat.com/12-percent-more-likely-to-run-a-marathon-at-a-milestone-age
https://runrepeat.com/12-percent-more-likely-to-run-a-marathon-at-a-milestone-age
https://runrepeat.com/12-percent-more-likely-to-run-a-marathon-at-a-milestone-age
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 Jadi, ianya amat penting untuk setiap 

pelari tahu kekangan dan kekuatan masing-

masing sebelum memulakan tahap larian 

yang bersesuaian dengan umur dan juga 

kesihatan badan. Saranan aku adalah 

sentiasa melakukan pemeriksaan medical 

check-up setahun sekali untuk mengetahui 

samada kita fit atau tidak untuk melakukan 

larian setiap hari atau minggu disamping 

menjaga permakanan yang seimbang untuk 

diri sendiri. Jadi, bila kita peka dengan 

kesihatan kita, secara tidak langsung kita 

akan mampu berlari dengan baik walaupun 

umur menjejaki usia emas. Saya mengenali 

individu yang berusia 60 tahun namun 

mampu menghabiskan Marathon dalam 

masa 4 jam 30 minit sahaja dan HM dalam 

masa kurang dari 2 jam. Beliau merupakan 

aktif bersukan sejak zaman sekolah lagi 

sehinggalah berusia 60 pada tahun 2021 dan 

masih mengekalkan kecerdasan dengan 

berlari jarak jauh sekitar 10km ke 20km pada 

setiap larian. Mileage terkumpul bulanan 
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adalah sekitar 200 ke 300km. Individu ini ialah 

Dato Dr. Kamariza yang merupakan seorang 

Doktor di sebuah klinik di Kuantan, Pahang 

aktif sejak zaman sekolah sehinggalah 

sekarang dan masih lagi berbisa. Jadi, usia 

bukanlah penghalang untuk kita berlari 

sebaliknya adakah diri kita sendiri yang 

menghalang peluang kita aktif untuk masa 

tua kita dengan tidak menjaga permakanan 

dan juga kesihatan badan.  
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T A R G E T  

Untuk bahagian ini, kita kena cepat-

cepat fokus apakah target kita sebaik sahaja 

kita terjebak dalam dunia larian. Seeloknya 

sentiasa ada short term target dan juga long 

term target. Kebanyakkan dari kita mungkin 

menyedari bahawa sebenarnya target ini 

sebenar satu perkara yang sentiasa boleh 

berubah-ubah mengikut keadaan. Namun 

korang kena ingat yang target inilah yang 

membantu korang untuk mendapatkan pace 

yang lebih baik demi menamatkan larian 

dengan keadaan masa yang baik.  

Jadi, macam mana nak mendapatkan 

target yang baik untuk diri anda dalam dunia 

larian ini? Pertama sekali korang mestilah 

setkan dahulu short term mission dalam nak 

berlari sebagai contoh: 

 Mengurangkan berat badan 

 Menghilangkan stress 

 Mengisi masa lapang 
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 Merasmikan tempat jogging baru 

 Mengamalkan budaya hidup 

sihat bersama-sama keluarga 

Dan pelbagai lagi contoh-contoh yang 

mungkin anda sendiri aje yang tahu demi nak 

berlari. Tak perlu fikir lagi long term mission 

sebab target utama adalah korang nak 

berjogging atau berlari. Sebabnya 

mendapatkan short term mission ini adalah 

untuk sesuatu yang apabila sampai satu 

peringkat maka anda akan fikirkan long term 

mission pula. Short term mission akan sentiasa 

ada dalam diri walaupun telah dicapai 

kerana untuk mencapai long term mission 

tersebut, short term mission itu yang akan 

membantu.  

Long term mission ini muncul 

disebabkan faktor semangat untuk larian ini 

semakin membara untuk korang berlari lebih 

laju. Untuk itu mungkin buku aku ni tak boleh 

menyumbang sangat sebab target aku 
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kepada mereka yang baru berjinak-jinak dan 

tahap awal mahu memulakan larian. Mereka 

yang berada di tahap long term mission 

selalunya mereka akan setkan: 

 Mendapatkan FM dalam masa 

kurang 4 jam  

 Mendapatkan HM dalam masa 

kurang 1 jam 30 minit.  

 Berlari Ultramarathon 

Jadi, long term target ini biasanya perlu 

melalui beberapa proses short term mission 

yang diperbaharui seperti melakukan interval, 

tempo, easy and LSD run pada tahap-tahap 

tertentu.  
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 Oleh itu, amat penting untuk kita 

fokuskan keutamaan diri kita dalam dunia 

larian ini agar semua motivasi tersebut 

membawa kita untuk pergi lebih jauh dan 

lebih lama dalam sukan larian. Adalah amat 

digalakkan juga jika mampu, korang 

menceburi bidang sukan lain seperti 

berbasikal dan juga berenang. Jadi ini secara 

tidak langsung sedikit sebanyak tidaklah 

membosan diri anda dalam bersukan dengan 

satu jenis sukan sahaja. Namun harus 

diingatkan juga, tidak ramai yang mampu 

atau sanggup maintain kepelbagaian jenis 

sukan ini kerana faktor kesibukan masa 

bekerja dan juga bersama-sama untuk aktiviti 

famili. 



 
 

 
 
CP 10  
J U M  L A R I ! ! !  
 

JUM LARI!!!. Ini merupakan topik terakhir untuk 

buku ini yang akan merangkumi kesimpulan 

semua topik-topik sebelumnya. Jadi, mari kita 

tengok apa sebenarnya kita perlukan dalam 

memasuki dunia larian yang sarat dengan 

kepelbagaian ragam dan suasana di 

dalamnya. 

 Pertama sekali aku nak tekankan sekali 

lagi, untuk korang yang nak memulakan larian 

atau nak memasuki alam larian ini sebagai 

salah satu option budaya hidup sihat adalah 

amat di alu-alukan tidak kisah apa 
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background korang sebelum ini. Korang 

boleh start dengan berjalan mengelilingi tasik 

ke, taman perumahan ke, kawasan taman 

botanikal ke, atau sebagainya janji korang 

berjalan samada guna kasut atau selipar atau 

nak berkaki ayam. Tak usah fikir nak beli itu ini 

dan sebagainya sebab ini sukan paling 

murah. Sebarang kasut pun sudah memadai 

untuk korang melakukan aktiviti ini. Baju atau 

seluar sukan pun tak perlu pun takpe, pakai 

aje baju pejabat tu sebaik sahaja balik dari 

pejabat janji basuh sebab peluh dah melekat 

dekat baju dan seluar. Pokok utama sekarang 

adalah go outside and run. Buat itu dahulu 

tanpa fikirkan apa nak kena beli dan buat 

sebab nanti akan menangguhkan apa yang 

niat di hati. Kalau takde tempat atau malu 
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sekalipun nak pergi 

ke tempat-tempat 

awam korang boleh 

aje naik tangga dan 

turun tangga tempat 

kerja korang tu 

selama 30 minit. Pusing 

bangunan tempat kerja ke, atau pusing 

sekitar tempat parking anda ke (sambil 

berhati-hati tengok sekeliling) dan 

sebagainya.    

 Bab permakanan? Aku secara serius 

nak bgtau yang bab permakanan aku 

tidaklah terlalu jaga atau terlalu biar. Sehari 

sebelum half marathon ke atau marathon ke 

atau lain-lain larian aku main hentam aje 

makan apa aku nak. Aku nak tanya korang, 

korang nak lari ke atau nak jaga makan. Jaga 

makan ni benda yang perlukan disiplin, kalau 

PERMAKANAN 
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disiplin out bab jaga makan aku suggest untuk 

korang sikit-sikit adjust. Banyak cara untuk 

korang nak kurus dan sihat jadi aku tak 

menekankan sangat bab permakanan 

dalam buku aku ni. Korang boleh aje baca 

berlambak artikel di Facebook (FB) ke, 

Instagram (IG), hasil carian Google ke dan 

lain-lainnya bab nak kurus dan sihat. Sorry aku 

takkan sentuh bab tu sebab aku tulis buku ni 

nak bagi korang berlari tanpa pikir sangat 

bab makan.  

Cuma aku nak pesan kat korang yang 

dalam dunia ni kita kena pikir dua aje. Korang 

nak hidup dengan keadaan berpenyakit atau 

nak hidup dengan keadaan sihat? Kalau aku 

tanya begini korang nak teruskan melantak 

bubble tea dan fast food setiap hari? 

Makanan-makanan sebegini sekarang 

memang tak nampak sebarang effect tetapi 

kelak bila korang dah mencecah usia 50 

tahun ke atas bahkan seawal usia 30an dan 

40 an pun dah berlambak menghidap 
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penyakit disebabkan permakanan. Benda ni 

boleh fikir dengan logic akal aje sebabnya 

setiap kali korang makan atau minum benda 

tidak sihat ni sebenarnya korang 

memang tahu pun 

ianya tak bagus. 

Perkara pokok 

adalah cut 

sugar dan fast 

food aje. Gula 

dan trans fat tu 

dalam setiap 

makanan yang 

korang ambil tu. Benda 

ni jadi sedap sebab ianya manis dan seronok 

di makan. Takkan la tiap-tiap hari nak layan 

bubble tea, air bikarbonat dan layan burger 

fast food. Jadi pesanan aku sampai tahap ini 

aje. Sebab bab makan ni kalau nak 

diceritakan memang akan ada satu buku lagi 

la kot sebab ianya memang takkan habis. 

Selalunya jika korang esoknya nak berlari jauh 

macam long run atau LSD, korang akan 
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makan banyak carbo (orang panggil carbo 

load) sehari atau dua hari sebelum bagi 

simpan tenaga banyak sikit. Jadi masa lari 

bawak tambahan air tenaga dan gel tenaga 

untuk diminum/sedut/makan bagi 

menambah tenaga terutama jika LSD sejauh 

30 ke 35 km bagi yang berlatih untuk 

marathon. Sebab tu aku cakap bab makan ni 

subjektif, kalau geng marathoner ni bab 

makan memang kena banyak sikit kuantiti 

dari segi karbohidratnya sebab nak bagi ada 

tenaga dalam badan. Tapi korang kena 

paham dia nak berlari jauh 25km ke 35km dan 

korang pula sekadar nak berjogging santai 

5km selama sejam aje yang aku taktau 

samada ada bakar lemak banyak mana pun 

aku tak pasti mungkin kadar korang makan 

hari tersebut melebihi apa yang korang 

berjogging kot. Jadi, harap kita sama-sama 

fikirkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. 

Sebab untuk korang berlari jarak jauh atau 

laju, memang kena fit atau ringan sikit badan. 

Jika tidak akan terasa badan terpaksa 
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membawa berat yang tidak munasabah dan 

mengakibatkan sakit kaki dan sebagainya. 

Terus akan moral down dan taknak 

berjogging atau berlari dah. 
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Majoriti pelari sebenarnya seronok 

berada di dalam group larian. Sebabnya 

adalah dalam group larian korang dapat 

bertukar-tukar pendapat dan pandangan 

dalam kepelbagaian aspek. Contohnya dari 

segi postur badan yang betul sewaktu berlari. 

Mungkin ada dikalangan pelari yang akan 

bagi gambar tengah berlari (orang lain tolong 

tangkapkan gambar) dan anda pun insert 

photo dalam group whatsapp. Secara tidak 

langsung nanti akan ada mereka yang lebih 

expert (kalau group larian korang ada yang 

berstatus expert la) akan tegur dari postur 

badan yang betul sewaktu berlari. Bahkan 

ianya menjadi medan untuk korang sentiasa 

update dengan event-event larian yang 

bakal ada di Malaysia atau luar negara. Jadi, 

anda pun yang ada dalam group tu boleh 

sebarkan maklumat yang ada di kawasan 

GROUP LARIAN 
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tempat tinggal anda dengan diorang yang 

berada di dalam group Whatsapp terbabit. 

Adalah penting sebenarnya untuk berada di 

sebuah group whatsapp larian yang aktif 

sebab ianya sebagai pemberi semangat 

untuk terus aktif dan berlari. Jika anda 

standalone sahaja sebagai single runner 

maka kelak akan hadapi kesukaran sedikit 

untuk kekal bermotivasi dalam dunia larian. 

Sebenarnya ianya lebih kepada wajib 

memasuki group-group larian yang sedia 

ada. Majoriti adalah berdasarkan kawasan 

setempat punya group larian dan ada yang 

berdasarkan group larian sekolah lama. 

Bahkan ada yang mempunyai sehingga lebih 

dari satu group larian untuk saling 

mendapatkan informasi terkini berkaitan 

dunia larian. Ini sesuatu yang amat bagus 

kerana lagi banyak group larian yang anda 

ceburi atau masuk, lagi banyak benefit yang 

akan diperoleh. Cuma pastika yang ketua 

group larian tersebut (biasanya akan ada 
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ketua group) tidak kisah anda memasuki 

pelbagai group larian lain sebabnya ada 

kemungkinan ada event larian yang 

memerlukan penyertaan secara 

berkumpulan. Mungkin group leader akan 

kecewa jika anda secara tiba-tiba mewakili 

group lain dan akhirnya berlaku sedikit 

kekacauan dan kekusutan disitu. Jadi, 

pastikan tiada masalah besar yang terjadi 

sekiranya korang memasuki lebih dari satu 

group larian dan mendapat consent dari 

group leader berkaitan. 

 Aku mempunyai satu aje group larian 

iaitu Kuatagh Runners. Group ini aku masuk 

pada sekitar tahun 2017 di mana ianya 

sempena event ANSARA fun run pada 26 

Februari 2017 dan sejak dari itu aku kekal 
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dalam group ini. Pelbagai perbincangan dan 

juga event dimasuki bersama-sama sejak dari 

2017 dan yg paling terkini adalah sebelum 

musim COVID-19 iaitu KLSCM 2019. Pada 

tahun 2018 juga kami menganjurkan event 

larian kami sendiri yang hanya terhad kepada 

mereka yang ada kaitan dengan Maktab 

Rendah Sains MARA dan ahli keluarga sahaja. 

Memasuki group larian ini amat memberi 

semangat kepada aku untuk terus berlari dan 

mencipta rekod-rekod atau mencuba teknik-

teknik baru untuk memperbaiki mutu larian. 

Apa yang penting adalah sesi gathering 

selepas tamat perlumbaan di mana kami 

semua bergambar sebaik sahaja tamat sesi 

larian. Walaupun mungkin tidak 100% dari ahli 

group memasuki event larian yang 

dicadangkan, namun terdapat beberapa 

individu yang sama akan tetap ada untuk sesi 

bergambar. Mereka inilah yang aktif dan 

membantu perkembangan group larian kami 
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ini termasuklah aku sekali yang membawa 

ANSARA Fun Run 
2017 (ATAS) 
2019 (BAWAH) 
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masuk beberapa rakan-rakan dari satu batch 

yang sama (aku dari batch SPM 2002 – disebut 

sebagai K02 MRSM Kuantan).  Setakat ini, 

group inilah yang aku satu-satunya masih 

maintain disebabkan semangat semuanya 

bersekolah di sekolah yang sama iaitu MRSM 

Kuantan.  

 Jadi, apa yang aku nak tekankan disini 

adalah perlunya korang kepada sebuah 

group larian yang boleh membantu 

perkembangan larian korang ke tahap yang 

lebih baik. Mulakan dengan memasuki event-

event tempatan sekitar kawasan larian dan 

bertegur sapalah dengan mereka yang 

sedang berlari. Perkara utama yang perlu 

korang buat jangan tanya dahulu group 

larian tetapi tanya dari segi macam mana 

training, hari apa training, selalu training solo 

ke dan bagaimana. Bila dah dapat tahu 

mereka yang boleh di bawa bincang atau 

jenis senang dengan diri kita maka aturkan 

sesi berlari bersama seperti sesi long run atau 
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LSD. Bab group larian tak perlu bertanya lagi 

pada ketika itu kerana target sekarang 

adalah mencari sebanyak mungkin kenalan 

dalam dunia larian. Kelak bila dah makin 

ramai kenalan maka akan ada invitation 

untuk join group larian diorang. Bagi aku, 

elakkan memasuki group larian orang lain 

secara paksaan seperti memaksa pelari lain 

meminta di masukkan dalam group larian. 

Sebabnya setiap group larian ini ada 

“chemistry” nya tersendiri. Sebab itu fokus 

utama sekarang adalah berkenalan dengan 

pelari-pelari sekitar event kawasan korang 

dahulu. Kelak bila sudah beberapa kali berlari 

bersama-sama mereka dan tahu korang ni 

jenis menepati 
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janji untuk turun berlari maka pada masa 

tertentu akan ada offer untuk masuk group 

larian diorang. Ini lebih bagus daripada 

melakukan desakan nak memasuki sesebuah 

group larian. Mereka (ahli) nak tahu dahulu 

yang korang ni jenis selalu berlari ke tak, selalu 

menepati janji ke tak dan sebagainya. Bukan 

apa, nanti kata nak long run atau LSD jam 6 

pagi selepas subuh tapi sampai jam 7 pagi tak 

muncul-muncul pun. Pelari ni takkan 

menunggu if korang lambat. Dan bila korang 

lambat diorang akan malas menunggu 

korang dah. So, kena hati-hati bila nak janji 

untuk sama-sama berlari. So, pastikan bab 

menepati janji untuk berlari ini disematkan di 

dalam hati untuk memastikan diorang 

percaya kesungguhan korang dalam dunia 

larian. Chemistry perlu dibentuk terlebih 

dahulu bersama-sama ahli group larian yg 

lain. Maksud aku chemistry tu adalah seperti 

rasa kekeluargaan dan saling support sesama 

ahli. Inilah yang baru dikatakan group larian 

yang baik kerana bukan sekadar masuk 



  

294 

group larian untuk mendapat nama sahaja. 

Jadi sentiasa pastikan terlebih dahulu niat 

korang sebelum nak join mana-mana group 

larian. Adalah amat disarankan korang 

sekurang-kurangnya memang hujung minggu 

korang akan berlari jika tidak mampu 

seminggu tiga kali larian. Sebab majoriti larian 

secara berkumpulan dalam group larian 

dilakukan pada hujung minggu. Cuma kena 

ingat juga bahawa kemungkinan pace atau 

kelajuan yang di bawa mungkin laju dan 

untuk sebab itu korang kena pastikan yang 

korang pernah berlari bersama-sama ahli 

group yang lain dahulu atau memberitahu 

kekuatan dan kekurangan diri dalam dunia 

larian. Mereka akan sesuaikan kelajuan untuk 

anda sama-sama ikut dan berlari.  
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Dalam dunia larian, korang tidak 

terkecuali dalam mencari atau setkan idola 

larian korang. Ada pelbagai kategori idola 

iaitu ada peringkat International, peringkat 

National, dan paling best peringkat amatur 

atau dalam group larian itu sendiri.  

Sebab apa aku kata peringkat amatur 

ini paling best sebabnya korang dapat 

seolah-olah 1 to 1 (one to one) coaching 

secara percuma dari mereka yang agak laju 

dan kiranya top 1% dalam Malaysia dan 

merupakan sama macam korang iaitu 

bekerja, ada famili, dan disiplin kurang out sikit 

berbanding korang. Sebab nak laju lagi 

memang kena disiplin tinggi. Lagi rendah 

disiplin maka korang stay la sampai bila-bila 

pace yang korang buat setiap kali berlari tu. 

Bayangkan diorang maybe share corak 

training, dan juga nasihatkan korang secara 

IDOLA LARIAN 
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peribadi melalui group whatsapp atau 

melalui private message. Ataupun semasa 

sesi larian bersama korang. Walaupun korang 

tak dapat bersama idola tersohor Eliud 

Kipchoge yang buat marathon 1 jam 59 minit 

tetapi at least korang dapat bersama mereka 

yang buat marathon 4-5 jam (pace 4 ke pace 

7) berbanding korang yang buat 6-7 jam. 

Usah bayang sub 2 hours marathon (pace 2) 

jika 4 jam punya marathon pun tak cecah lagi 

apatah lagi 3 jam punya marathon (pace 3 ke 

pace 4). Jadi, mereka yang merupakan idola 

kawasan atau group larian boleh bantu anda 

secara peribadi untuk meningkatkan prestasi 

diri. Melainkan memang Eliud Kipchoge itu 

merupakan kawan karib sejak umur 1 tahun 

maka bolehlah kot cuma jika berlaku 

demikian mungkin korang pun nak dekat 

sama laju aje dengan dia.  

Kalau di Malaysia, jaguh utama dalam 

dunia larian adalah Tan Huong Leong 

(pemegang rekod Marathon terlaju Malaysia) 
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(FB: leo.tan.37) dan Muhaizar Mohamad  

(FB: muhaizar). Mereka berdua ini merupakan 

tokoh utama dalam dunia larian marathon di 

Malaysia. Namun, berbanding Leo Tan yang 

merupakan atlit yang berlatih di Taiwan,  

Muhaizar Mohamad merupakah atlit pelari 

yang berada di dalam Malaysia dan juga 

merupakan seorang anggota tentera. 

Mereka ada memenangi beberapa pingat di 

dalam dan luar negara untuk acara 

marathon. Manakala untuk Half Marathon, 

Prabudass Krishnan mencatatkan masa 1 jam 

7 minit pada tahun 2019 yang merupakan 

rekod Malaysia terkini. Beliau 

Muhaizar 
Mohamad 
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mencatatkannya semasa di Gold Cost Half 

Marathon event. Jadi, ini merupakan idola-

idola tempatan yang korang mungkin paling 

dekat korang dapat jumpa semasa event-

event larian tempatan. Boleh follow diorang 

kat facebook atau IG perkembangan dan 

sesi latihan yang mereka lakukan. Cuma 

mereka ini bertaraf atlit dan dilatih oleh 

jurulatih secara langsung atau tidak langsung 

yang memantau perkembangan diorang.  

Selain dari jaguh-jaguh atlit negara ini 

ada juga yang bukannya atlit tetapi 

merupakan citizen runner yang power. Term 

“citizen runner yang power” tu merujuk 

kepada mereka yang bekerja, bukan atlit, 

tapi sangat kerap berlatih berlari. Pace 

mereka pun hebat dan beza masa finisher 

dengan mereka yang bertaraf atlit pun 

sekadar kurang dari 5 minit untuk HM dan 5-10 

minit untuk FM sahaja. Jika atlit Malaysia 

mencatatkan 2 jam 25 minit untuk FM, mereka 

ni catat PB 2 jam 30 minit dan untuk HM pula 
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jika catatan masa yang dibuat adalah 1 jam 

10 minit oleh atlit Malaysia, maka mereka ini 

buat dalam masa 1 jam 15 minit. Mereka ini 

merupakan barisan kedua yang korang boleh 

sangat Private Message/Direct Message 

(PM/DM) dekat facebook dan IG dan 

selalunya respon mereka lagi bagus sebab 

mereka sendiri control akaun tersebut. 

Bahkan, anda akan kerap jumpa diorang di 

kebanyakkan event-event tempatan 

disebabkan purata mereka masuk event-

event tempatan berbanding atlit-atlit tadi 

adalah lebih banyak dan kerap.  

Peringkat yang lebih rendah dari 

peringkat atlit dan citizen yang power tu 

adalah peringkat group runners. Dalam group 

runners anda sudah pasti ada yang paling top 

and power dalam bidang larian. Sudah 

tentulah bila group larian ditubuhkan dan 

ada whatsapp group tersendiri, para pelari ini 

biasanya akan menayangkan pace masing-

masing dan itu memang ibarat adat dalam 
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group larian. Usah risau kerana itu memang 

the nature of runner di mana mereka 

berbangga dengan usaha mereka nak berlari 

selaju atau sejauh begitu. Anda boleh tanya 

sebarang soalan dan nasihat kepada mereka 

sebab mereka ini paling dekat dengan anda. 

Dan peratusan nak dikongsi kejayaan itu 

memang amat tinggi sebab mereka akan 

sentiasa update dan dapat follow mereka 

melalui Garmin Connect ataupun mungkin 
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melalui Strave setiap latihan mereka. Bahkan 

lokasi tempat mereka berlatih pun dapat 

diketahui. Oleh itu, mereka ini amat sesuai 

dijadikan idola untuk peringkat group. 

Peluang untuk berlatih bersama bersama 

mereka amat tinggi sebab dah korang satu 

geng larian mesti akan ada sesi long run dan 

LSD bersama tinggal ko dapat catch up ke 

atau kena tinggal dan balik sendiri ke rumah 

itu aje. Jangan risau, diorang takkan 

tinggalkan korang punya walaupun pace 

korang slow dan baru pertama kali sertai sesi 

long run atau LSD bersama group larian. 

 Jika diikutkan hierarki berlatih bersama 

idola baru orang awam yang aku buatkan (ini 

sekadar anggaran aku), kebarangkalian 

amat tinggi adalah mereka yang berada di 

dalam negara kita iaitu yang merupakan 

level atlit tempatan sehinggalah ke otai group 

runner/kawasan. Kebanyakkan akan pergi ke 

arah citizen runner yang power dan otai 

group kawasan sebab latihan adalah secara 
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tanpa jurulatih dan mereka initiate sendiri 

latihan mereka. Jadi, pastikan korang yang 

berminat untuk lari dengan lebih baik dan laju, 

untuk sentiasa peka dengan bila next mereka 

akan melakukan long run atau LSD. Diorang 

sedia membantu dan bersama-sama bagi 

korang semangat untuk pergi lebih jauh dan 

lebih laju. Jika tidak mampu bersama otai 

group yang power, sentiasa ada dalam satu 

group runner mereka yang secondary atau 

third level yang melakukan long run atau LSD 

dengan lebih perlahan dan kurang laju. Itulah 

kebaikan yang diperoleh jika anda memasuki 

sebuah group larian di mana ada 

kepelbagaian sesi training yang berbeza 

tahap walaupun semuanya dalam satu 

group. Bahkan ada dikalangan otai runner 

dalam group korang ni sebenarnya dah 

melakukan long run atau LSD sehari sebelum 

(contohnya pada hari Sabtu) dan 

kemudiannya pada hari berikutnya (katakan 

hari Ahad pula) mereka sanggup sama-sama 

perlahan dan jadi sweeper bantu orang yang 
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paling terakhir berlari untuk melengkapkan 

long run atau LSD. Inilah semangat dalam 

group runner yang ada untuk membantu ahli-

ahlinya sentiasa improvekan performance 

masing-masing. Bagi seorang pelari, kejayaan 

itu dicapai hasil latihan secara teamwork dan 

bukannya individu. Hasil latihan secara 

teamwork sentiasa lebih baik dalam dunia 

larian disebabkan sentiasa ada “push factor” 

yang anda akan dapat sewaktu berlari. Ianya 

amat berbeza dengan larian solo yang anda 

terpaksa bergantung kepada mental 

semata-mata demi menghabiskan jarak yang 

dilalui.  

  



  

304 

 Motivasi memang amat diperlukan 

dalam kita berlari, jadi selain dari apa yang 

aku sebutkan dalam subtopik-subtopik 

sebelum ini, motivasi yang memungkinkan 

korang berlari itu amat diperlukan dalam 

dunia larian atau sebarang jenis sukan. 

Pendek kata dapatkan satu alasan untuk 

korang memulakan gerak langkah untuk 

gaya hidup yang aktif. Sudah pastilah yang 

pertama adalah untuk nak hidup sihat dan 

bertenaga dari hidup tapi sakit dan kurang 

bertenaga serta lemah.  

JADI? JUM LARI!!! 



 
 

 P EN GHA RGA AN  
 

Aku ingin mengucapkan terima kasih 

buat mereka yang terlibat samada secara 

langsung atau tidak langsung. Terutamanya 

isteri tercinta Nur Baizura Abdul Jalal dan 

anak-anak Izz Nur Zahra dan Izz Muhammad 

Zayn atas pengorbanan masa yang aku 

terpaksa hadap laptop pada hari minggu 

jugak demi menyiapkan tugasan buku ini 

yang memakan masa sebulan setengah 

jugak ni. Buat rakan-rakan larian, ucapan 

terima kasih atas sesi berlari bersama-sama 

sewaktu dulu, sekarang dan akan datang. 

Terutama kepada rakan-rakan larian dari 

tempat aku bekerja iaitu Azlishah, Nik Ajad, 

Anas, Adib, Ranjit, Badrul, Lutfi, Mazran, Majid, 

Sanusi, dan lain-lain lagi yang mungkin saya 

terlupa nak memasukkannya.  
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Dan yang paling utama adalah dari 

group Kuatagh iaitu Din (paling laju), Pak Chu 

(sama jugak laju gak ni ngan Din), Sam (jaguh 

long distance), Hasnor atau bob (otai long 

distance gak ni), Ajim (kapten pasukan yang 

banyak merantau negara orang), Rashidi 

(power beb HM dia umur nak 50 tapi sub 2 

hours beb baru-baru ni), Otai power Dato Dr. 

Kamarizan (Doktor klinik dan umur nak 60 tapi 

4 jam 25 minit aje FM, HM dia pun sub 2 hours 

dan selalu berlatih 21km++ hujung minggu), 

kak Aidora (yg sukak larian Viper event dan 

suka berlari di area Bukit Tiara), Alin, Alya TR, 

Amin, Ariff (geng K02 jugak) atau aka RIppin 

aku panggil dia dulu, Kak Aroule yang banyak 

menasihati aku bab larian, Asfarina, Atim, 

Azid, Abam Azizee arkitek power, Azmil geng 

k02 Kuatagh, Azrin, Azwar, CazaAzmy, Che 

Pah, Coach Joe, dayang, Dy Yodi our runner 

yang ada klinik, EddieK92 yang suka berlari 

kadang-kadang, Edinolfi geng basketball 

yang suka berlari tempat sama dekat 

perumahan dia aje 5km dan 10km aje, Emry, 
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Erinn, Erma, Fazellia, FInazM, Fuhai, Kak Hasnor, 

Hezrin, kak Anna (our penyelam), Irwan, JOV, 

Khadijah, latape, Matsyu (kadang-kadang 

aje dia lari dia ni), Mazmi, Kak Mona our runner 

di Putrajaya, myizha, NadiaRR, Naza, Nitahain, 

Penyu, Putri A, Raja Nor, RE DO, abam Rommel 

, Kak Rosniah yang juga penasihat group 

Kuatagh, Kak Rozihani dan husband dia 

Abam Zul Hasnan yang always together 

berlari dan update bab makanan di 

facebook, Sauqi, Shade, Shahrul, Shamsul, 

Shidi batch k92, Shuk, Syariman, Kak TIni 

UNIMAP, Tinie, Tonchik, yamster, Yazid, Yus 

K97, kak Zarid yang orang kuat FRIM, ZITI, 

Zulmajdi, ZuluMY, kak Hayatee, Abam Zun our 

cancer fighter yang sentiasa positif dan tetap 

bersama-sama dalam group larian kuatagh 

memberi semangat kepada kitorang, Nairul 

(yg baru berlari dan dari batch aku jugak), 

abam Amir yang banyak berjasa memberi 

penjelasan bab larian, dan lain-lain ahli yang 

saya ucapkan terima kasih atas ilmu larian.  
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SANTAI TAPI LAJU 
HAMZAH ASYRANI SULAIMAN 

Aku seorang pensyarah di salah sebuah universiti awam yang amat meminati sukan 

berlari dan juga sukan bermain game di konsol atau komputer. Bagi aku, masa untuk aktif 

kita mesti ada supaya kita adil kepada badan kita untuk memastikan tubuh badan sihat 

dan bertenaga. Selain dari itu, aku focus kepada larian 5km dan 10km berbanding 21km 

dan 42km. Ini kerana dua kategori ini hanya memakan masa antara 30 minit ke 1 jam 

sahaja untuk menyelesaikannya berbanding HM dan FM. 

Aku amat berharap buku aku ni membantu mereka 

yang baru bermula nak berjinak-jinak dalam dunia 

larian ini dapat berlari dengan lebih baik dan 

bermutu tinggi walaupun sibuk dalam dunia 

korporat/kerjaya dan berfamili. 

 
 
 

Sering kali orang bertanyakan kepada aku, macam mana nak berlari dalam keadaan 
disiplin kurang, masa terhad dengan kerjaya dan sebagai seorang yang berfamili. Aku akui 
memang sukar untuk mendapatkan jawapan mutlak untuk jawapan tersebut tetapi 
dalam dunia larian ini, ianya tidak tertakluk kepada satu jawapan aje. Jawapan aku bagi 
sememangnya berbeza antara setiap individu tetapi asasnya tetap sama iaitu sentiasa 
fikirkan yang berlari ini tidak menyusahkan dan memudahkan. Pakai aje baju kerja ke atau 
selipar ke dan mulakan langkah berjalan laju atau berjogging selama 30 minit di kawasan 
pejabat atau kawasan taman. Nak senang beli kasut sukan dan stokin letak aje dalam 
kereta jangan bawak keluar. Sebaik habis aje waktu kerja terus sarungkan dan berlarilah 
sekeliling pejabat. Jika malu, gi aje drive ke tempat rekreasi berdekatan dan berjogging. 
Kalau dah “advance” sikit siapkan set baju dan seluar sukan dalam boot kereta untuk 
ditukar di tandas awam atau ofis dan terus ke kawasan berlari. 
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