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A. Fenomena Muay Thai di Indonesia  

Seni beladiri di Indonesia kian pesat, mulai yang berasal dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Mulai yang sulit hingga mudah, dan ada serius 

hingga menyenangkan. Muay Thai adalah salah satu seni bela diri 

mencakup segala sisi. Karena tekniknya mudah, bisa digunakan untuk jaga 

diri saat menghadapi pelaku kejahatan. Muay thai adalah jenis seni bela 

diri berasal dari Thailand, berarti Tinju Bela Diri dari Suku Thai. 

Seni bela diri ini sudah ada sekitar dua ribu tahun dan biasa 

digunakan oleh bangsa Siam di Thailand untuk melawan musuh dengan 

tangan kosong. Hingga saat ini, muay thai mulai berevolusi sehingga bisa 

digunakan sehari-hari tanpa menghilangkan unsur muay thai itu sendiri. 

Muay thai memiliki teknik sederhana yang menjadi dasar dari setiap 

gerakan. Umumnya, seni bela diri memiliki jurus andalan tersendiri yang 

membedakan dengan jenis bela diri lain. Namun dalam Muay Thai setiap 

orang bebas mengembangkan gerakan bela diri dengan teknik dasar 

tersebut. Teknik dasar disebut dengan 'Seni Delapan Tungkai' atau 'Ilmu 

Delapan Tungkai', di mana para Nakmuay (sebutan orang yang 

mempelajari muay thai) menggunakan delapan titik tubuh sebagai pusat 

serangan. Yaitu tangan (kepalan), siku., lutut, dan kaki (tendangan).   



Menurut (Ori Immanuel Hutama, 2014 : 2 dalam jurnal penelitian 

Analisis Kualitas Pelayanan Pada Sabai Muay Thai Bandung Menggunkan 

Metode Importance Performance Analysis. Muay Thai bukan sekedar seni 

bela diri namun dengan melakukan latihan berbasis Muay Thai sejumlah 

manfaat dapat diraih. Mulai dari pengendalian diri, kebugaran, penurunan 

berat badan dan mengurangi stres. Muay Thai merupakan latihan bela diri 

yang juga memiliki fungsi kardio, juga bisa menjadi ajang kompetisi dan 

latihan untuk kebugaran serta penampilan tetap terjaga. Karena dengan 

pola latihan yang benar didampingi oleh personal trainer dengan 

kombinasi latihannya dapat membakar sebanyak 700-1200 kalori dalam 

waktu satu jam.  

Muay Thai merupakan olahraga  yang  dinamis. Melalui  latihan  

ini,  kita  mampu  meningkatkan kekuatan fisik,  koordinasi, stabilitas,  

stamina  dan  kesigapan  tubuh.  Latihan  Muay  Thai  secara  teratur  tak  

hanya  menghasilkan  manfaat kebugaran tubuh namun juga membuat kita 

lebih sabar dan memiliki pengendalian diri lebih tinggi dan membantu 

menurunkan tingkat stres. Dengan berbagai macam manfaat yang didapat 

membuat Muay Thai dipilih oleh masyarakat. Saat ini semakin banyak 

masyarakat mulai sadar pentingnya hidup sehat dan ingin mecari tahu 

cara-cara yang menarik dan dapat bersenang-senang selama berolahraga 

yang menjadi pertimbangan konsumen untuk berlatih seni bela diri Muay 

Thai. 



Muay Thai juga merupakan salah satu seni bela diri yang memiliki 

banyak peminat di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Menurut 

Jerry Luhukay seorang atlet Muay Thai. Baginya, Muay Thai sudah seperti 

jalan hidup, bahkan filosofi dalam hidup. Muay Thai tidak hanya sekedar 

olahraga tetapi bagaimana menghormati sesama, menghargai sesama 

bagaimana kerasnya latihan dan baginya Muay Thai sudah menjadi bagian 

dari hidup. 

 

B. Sejarah Berdirinya Komunitas Muay Thai di Indonesia 

Sejarah terbentuknya Muay Thai Professional Indonesia (MPI) 

Berawal dari gagasan beberapa praktisi Muay Thai tanah air untuk 

membentuk sebuah Komunitas yang bernama Komunitas Muay Thai 

Indonesia (KaMI) pada 20 Oktober 2010. Gagasan tersebut timbul karena 

adanya persaingan yang tidak sehat antara gym - gym Muay Thai di 

Ibukota (Jakarta dan Sekitarnya) lalu para stakeholder Muay Thai 

menyatakan untuk lebih sering bersilahturahmi dan membuat kegiatan 

bersama daripada hanya bersaing tidak sehat. Akhirnya KAMI memulai 

upayanya tersebut dengan menerima tantangan dari World Professional 

Muay Thai Federation (WPMF) yang kebetulan telah memberikan Lisensi 

Promotor pertama Indonesia kepada Frans Mohede, yang kebetulan juga 

ditunjuk oleh komunitas sebagai Ketua KaMI untuk menggelar Event 

International pertama di Indonesia yang bertajuk “Bali Muay Thai Grand 

Match 2011” lalu lanjut dengan Bali Muay Thai Grand Match 2012 



keduanya diselenggarakan di Pantai Seminyak, Bali. KaMI juga dipercaya 

menjadi rekanan salah satu televisi swasta untuk menjadi Project Team 

untuk Program Reality Show “Tarung Muay Thai Indonesia” atau TMTI 

pada tahun 2012. Pada saat menjalankan program TMTI tersebut gagasan 

mendirikan MPI muncul. Karena KaMI melihat bahwa untuk menjadi 

stakeholder di Industri Hiburan Olahraga, Muay Thai Indonesia harus 

memiliki legalitas dan organisasi yang jelas didukung oleh Pemerintah 

(https://roadtovictory.id/home/rtv-about/profil-muay-thai-professional-

indonesia diakses pada 23 maret 2018) 

Komunitas Rambo Muay Thai juga merupakan komunitas Muay 

Thai tertua di Yogyakarta bahkan juga di Indonesia, komunitas Rambo 

Muay Thai berdiri sudah sejak tanggal 10 november 2005, seiring dengan 

semakin berkembangannya komunitas ini maka komunitas ini juga 

mendirikan cabang sasana di Kota Semarang dan juga Solo karena para 

pendiri Komunitas ini adalah seorang atlet yang sudah profesional dalam 

bidangnya dan sudah tidak diragukan lagi akan prestasi juga kemampuan 

, dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan pelatih dan selaku nya

ketua komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta Mas Mulyana 

menyebutkan bahwa tujuan mendirikan sasana Rambo Muay Thai ini 

ingin mengenalkan dan mengembangkan seni bela diri Muay Thai kepada 

masyarakat dari semua kalangan terutama anak – anak dan perempuan 

yang mana harus bisa melindungi diri sendiri, selain bela diri yang sudah 

pasti didapatkan tentu berlatih seni bela diri ini bisa membantu 

https://roadtovictory.id/home/rtv-about/profil-muay-thai-professional-indonesia
https://roadtovictory.id/home/rtv-about/profil-muay-thai-professional-indonesia


mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal dan masih banyak manfaat yang 

didapatkan. Dari sini peneliti semakin tertarik untuk melihat bagaimana 

pola komunikasi yang terjadi dalam komunitas Rambo Muay Thai 

Yogyakarta. 

 

C. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Profil Komunitas Rambo Muay Thai  

Komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta berdiri pada tanggal 

10 November 2005 terbentuk karena kecintaannya akan bela diri asal 

negeri Thailand tersebut, berawal dari belajar teknik dasar hingga 

sekarang sudah menyalurkan atlet – atlet muda yang mengikuti ajang 

pertandingan, komunitas ini baru dikenal oleh masyarakat luas pada 

tahun 2013, tujuan awal berdirinya komunitas ini hanya ingin 

mengenalkan bela diri Muay thai pada semua kalangan masyarakat 

baik anak – anak, dewasa hingga ibu rumah tangga. Seiring 

berkembangnya seni bela diri ini ternyata banyak pula yang ingin 

belajar muay thai karena ingin menjadi seorang atlet. Komunitas 

Rambo Muay Thai mempunyai visi dan misi diantarnya: 

 Visi : Menyongsong perkembangan Industri Olahraga Nasional 

khususnya pada bidang Seni Beladiri Muay Thai dengan upaya 

pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, Manajemen, 

Hiburan, Pelatihan dan Pengawasan agar Muay Thai Indonesia 

menjadi komoditas industri olahraga profesional. 



 Misi : Membangun Muay Thai Indonesia dari sisi pengembangan 

Olahraga sebagai sarana Pendidikan, Prestasi dan Hiburan. 

Merubah pandangan masyarakat awam yang menganggap olahraha 

beladiri sebagai kegiatan yang berbau kekerasan menjadi sebuah 

kegiatan yang bersahabat dan berguna bagi kesehatan Keluarga 

Indonesia. 

 

 

Gambar 2.1 :  

Logo Komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta 

(Sumber: Rambo Muay Thai Yogyakarta, 2019) 

 

2. Struktur kepengurusan  

Sebagai komunitas dan wadah bagi para penggemar seni 

bela diri Muay Thai, komunitas Rambo Muay Thai ini bersifat 

terbuka dalam keanggotaanya. Latar belakang nggota komunitas 

Rambo Muay Thai sangat beranekaragam mulai dari anak – anak, 



dewasa hingga orang tua. Meskipun tidak didasari dari latar 

belakang sosial yang sama namun komunitas ini mampu 

membuktikan jika belajar bela diri bisa untuk semua lapisan tidak 

terkecuali anak – anak dan wanita sekalipun. 

Struktur kepengurusan komunitas Rambo Muay Thai 

Yogyakarta sejak berdiri hingga sekarang memang sudah beberapa 

kali terjadi pergantian kepengurusan. Lama masa kepengurusan 

komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta hanya terjadi 4 tahun 

namun dari awal berdiri sampai sekarang Rambo Muay Thai 

Yogyakarta memilki ketua yang tetap. Dari data dokumen yang 

peneliti peroleh berikut susunan kepengurusan Komunitas Rambo 

Muay Thai saat ini :  

Penasehat Umum  : Roy Yonathan  

Wakil Penasehat   : Andy Liem 

Ketua    : Mulyanto 

Wakil Ketua   : Wahyu Wijaya 

Sekretarias   : Iwan Irawan 

Bendahara   : Roby Kurniawan  

Wakil bendahara   : Henok Sany 

Kepelatihan   : 1. Mulyanto 

  2. Wasith Aulawi 

  3. Wahyu Wijaya 

Seksi Peralatan  : 1. Monang Manuaruk 



  2. Heru Nugroho 

 

Struktur kepengurusan komunitas Rambo Muay Thai 

Yogyakarta tersebut diatas masih aktif hingga saat ini, para 

pengurus tersbut yang mengkoordinasi kegiatan – kegiatan 

kelompok.  

 

Gambar 2.2 :  

Anggota Komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta 

            (Sumber: Rambo Muay Thai Yogyakarta, 2019) 

 

3. Keanggotaan Komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta 

Komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta di dalam 

membesarkan komunitas diperlukan dukungan pengurus dan 

anggotanya, dalam penigkatan kualitas, pengurus mengupayakan 

berbagai hal yang dapat menarik Milanisti yang berdomisili di 

Kota Yogyakarta dan sekitarnya, salah satu langkahnya adalah 

memeperkenalkan berbagai kegiatan Komunitas Rambo Miay Thai 

Yogyakarta seperti  yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengurus 



tidak mempersulit sesama anggota bela diri lainnya yang ingin 

menjadi anggota komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta. 

Seluruh pecinta komunitas bela diri mauy thai yogyakarta 

bisa bergabung dan berlatih bersama, tidak ada batasan latar 

belakang sosial ekonomi maupun budaya dinkomunitas ini. 

Namun, ada persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi 

anggota komunitas Rambo Muay Thai Yogyakarta, yaitu dengan 

mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan membayar biaya 

pendaftaran untuk mendapatkan beberapa fasilitas seperti member 

card, voucher latihan selama satu bulan dan bisa diperpanjang 

kapan saja dan tentunya fasilitas tempat sasana berlatih yang bersih 

dan juga nyaman. 

 

 


