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ewasa ini semangat untuk menjadikan gaya hidup sehat sebagai suatu kebutuhan
kaum urban telah menjamur diberbagai elemen masyarakat Indonesia. Terbukti
dengan maraknya tempat kebugaran yang banyak dibangun baik di perkotaan maupun
daerah-daerah terpencil. Tak hanya dengan berdirinya sasana kebugaran yang dapat
kita temui dimana saja, melainkan ada satu ajang prestasi yang mampu mengapresiasi
serta menunjang para aktifisnya dalam mengembangkan gaya hidup sehat di tanah air,
yaitu dengan kompetisi tubuh ideal atau masyarakat umum menyebutnya body contest
ataupun body fitness.

PEMIMPIN UMUM
Brahmantio Prayogo
PEMIMPIN REDAKSI
Alfian Lutfi
DESAIN & ARTISTIK
Team Desain
KONSULTASI AHLI
Syafrizaldy
Dr. Hario Tilarso, ApKO,
FACSM
REPORTER
Alfian Lutfi

E : beckr74@gmail.com

Ayyunii Sofiyana

E : Ayyunii Sofiyana@gmail.com

FOTOGRAFER
Satyo Bimo

E: satyobimo@hotmail.com

Entah apa pendapat mereka dengan dua artian kejuaraan tersebut. Namun terpenting
acara positif yang rutin digelar setiap bulan bahkan setiap minggunya ini, cukup menarik
daya pikat baik dari beberapa investor maupun pihak penyelenggara yang berlatar
belakang industri kebugaran. Sehingga kebutuhan mutualisme antara kedua pihak, yaitu
pihak penyelenggara dengan pihak kontestan saling bersinergi untuk memajukan gaya
hidup sehat dengan postur tubuh yang ideal.
Tak sedikit pula mereka para kalangan pemerhati fitness maupun badan Induk
Organisasinya sendiri yang menaungi kejuaraan tubuh berotot, yaitu PABBSI mengkritik
serta memberikan saran dengan adanya ajang kejuaraan ini. Mereka saling berpendapat,
jika kejuaraan tersebut merupakan ajang awal untuk para aktifis fitness di Indonesia
yang ingin berkecimpung di dunia binaraga, namun ada pula pernyataan miring yang
menjelaskan jika acara tersebut adalah hal untuk ajang promosi yang tidak mengacu
pada regulasi nasional maupun internasional yang kerap kali dipertandingkan.
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Dari beberapa fenomena tersebut tadi, kita sebagai pecinta olahraga kebugaran
tentunya sangat mengapresiasi sekali bagi mereka yang benar-benar berjuang demi
memajukan fitness dan binaraga di Indonesia. Selagi adanya wadah kejuaraan ataupun
mereka yang berkompeten mau membawa event tersebut menjadi lebih baik dan
tersusun berdasarkan aturan, kita wajib mendukungnya menjadikan kejuaraan tersebut
menjadi hal positif dan dapat dilegalkan secara nasional. Semoga saja akan lebih banyak
lagi masyarakat umum yang mau mengajak rekan mereka untuk berlomba-lomba
mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal.

Salam Fitness Mania
Alfian Lutfi

ATTENTION

Apabila Anda mempunyai artikel yang menarik, update, berisi dan pastinya berhubungan dengan dunia binaraga,
fitness, healthy lifestyle, segera kirimkan naskah anda ke Redaksi REPS Magz. Bagi yang artikelnya dimuat, REPS Magz
menyediakan kompensasi yang menarik. Naskah/artikel yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan dan menjadi hak
milik REPS Magz.
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seseorang yang mampu menerapkan
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awalnya. Dia adalah Canggih Fitrah
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dan pemenang Reps of the Month
bulan Oktober 2014.

42SPORTISI SELALU DI HATI

Kecintaanya terhadap olahraga fitness
memang terbilang matang dan serius.
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active QUOTE
“Hal yang paling sulit adalah keputusan untuk bertindak, sisanya hanyalah
keuletan”
						-Amelia Earhart-
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MENJAMURNYA KOMPETISI
BODYFITNESS DI TAHUN 2015

A

jang bodyfitness sebenarnya hanyalah batu loncatan untuk para
pecinta fitness agar lebih bersemangat lagi mengikuti event
dengan skala yang lebih besar seperti mens physique dan binaraga

S

eiring menjamurnya industri fitness Tanah Air,
peminat dari olahraga fitness semakin hari semakin
meningkat. Banyaknya penyelenggaraan ajang-ajang
bertema pamer otot ini banyak menuai kesuksesan
diberbagai kota khususnya Jakarta sebagai pusat
Ibukota Indonesia. Jumlah peserta yang melonjak
bahkan hingga lebih dari 500 orang dan kerapkali
diadakan setiap minggunya. Hal ini membuktikan
bahwa semakin lama semakin banyak bermunculan
sosok-sosok baru yang sadar akan arti pentingnya
hidup sehat, kebugaran, juga keidealan tubuh.

sekedar me-review kembali ajang bodyfitness. Ajang
yang hampir mirip dengan binaraga ini memang
belum mendapat legalitas dari pihak PB PABBSI.
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Pasalnya, ajang tersebut belum memiliki kriteria
penilaian otot yang lengkap dan hanya dianggap
sekedar kompetisi hiburan semata. Namun, ajang
ini lebih banyak diminati oleh banyak kalangan.
Khususnya bagi mereka yang baru terjun dalam dunia
pembentukan otot dengan ukuran otot yang belum
memenuhi syarat untuk masuk kriteria binaraga.
Tujuannya adalah mengapresiasi hasil kerja keras para
fitnessmania yang rajin datang berlatih membentuk
otot serta menjalani program diet. Bodyfitness
berbeda dengan menfitness atau sekelas men
Physique, karena dalam ajang bodyfitness otot yang
dinilai hanyalah bagian pinggang hingga tubuh bagian
atas. Sementara otot pinggang kebawah (otot kaki)
tidak masuk dalam kriteria penilaian juri.

Kriteria Bodyfitness
Awal berkembangnya bodyfitness dahulu mulai
giat dikampanyekan oleh Erwin Santoso SE., MM.,
selaku wakil presiden dari Sportindo, yang saat itu
bertemakan UBC (Ultimate Body Contest) dengan 3
kelas, diantaranya new beginning, ultimate body, dan
all season. Namun berbeda dibeberapa kejuaraan
lainnya, kompetisi yang mengusung tubuh ideal
dengan mengenakan celana jeans ini hanya justru
terbagi menjadi 2 kategori saja, seperti Beginner class
dan Professional class. Memang keduanya memiliki
tujuan yang sama, yaitu memajukan gaya hidup sehat
dengan olahraga fitness.
Seiring gaung mencuatnya kompetisi bodyfitness,
belakangan ini justru memberikan angin segar bagi
siapa saja. Euforia terhadap tubuh berotot mulai
banyak digandrungi oleh masyarakat awam sejak
tahun 2013an, dimana saat itu dikembangkan lagi
menjadi kategori NEW MUSCLE, MIDDLE MUSCLE,
dan PROFESSIONAL MUSCLE. Entah apa maksud
dari ketiga kategori tersebut. Namun secara garis
besarnya, ketiga kelas tersebut mengacu kepada
besarnya ukuran otot yang dipertandingkan.
Beberapa kalangan penting yang terkait dalam
penyelenggaraan ajang bodyfitness ini menuaikan
beragam reaksi serta pendapat mengenai
berlangsungnya kompetisi tersebut di Indonesia.
Berikut pendapat mereka para responden yang kami
himpun melalui pertanyaan yang kami berikan:
Sudut pandang penyelenggara
Yang pertama adalah sudut pandang penyelenggara.
Suatu acara dapat terselenggara berkat adanya
instansi atau oknum yang mewadahinya. Berbicara
soal ajang bodyfitness, ada 2 pendapat yang berbeda
dari beberapa penyelenggara, yang pertama tujuan
meraup keuntungan dan yang kedua karena adanya
kesadaran ingin memajukan industri fitness. Dua
tujuan yang bertolak belakang ini memang tidak bisa
dipisahkan dan kebanyakan penyelenggara memilih

tujuan yang pertama. Tidak dapat dipungkiri tujuan
untuk memperoleh keuntungan dari ajang semacam
ini cukup lumayan. Selain itu peranan sponsor yang
juga berperan serta cukup membantu. Namun, efek
negatifnya bila penyelenggara hanya mementingkan
keuntungan semata, acara yang diselenggarakan tidak
akan berjalan dengan baik.
Tujuan yang kedua adalah karena ingin memajukan
industri fitness. Hal ini mengarah kearah yang positif.
Secara tidak langsung, penyelenggaraan acara ini
dapat mengapresiasi para pecinta fitness yang baru
mulai terjun, untuk berprestasi layaknya mereka yang
sudah berada dikelas menfitness dan juga binaraga.
Hal tersebut secara tidak langsung juga mengajak
mereka yang belum berkecimpung didunia fitness
untuk berlatih dan mengikuti ajang tersebut.
Sudut pandang dewan juri
Selain penyelenggara, pihak yang memiliki wewenang
dalam terselenggaranya ajang bodyfitness adalah
dewan juri. Biasanya mereka yang ditunjuk menjadi
juri adalah atlet-atlet senior yang telah menorehkan
prestasi sehingga paham mengenai struktur otot
yang baik dan layak menjadi juara. Namun seringkali
terdapat kecurangan didalam penjurian yang
dilakukan oleh oknum yang bertugas. Adanya kriteria
penilaian yang tidak sesuai membuat pertandingan
yang murni menjadi tercoreng. Penilaian yang
harusnya dilakukan berdasarkan kualitas otot, tidak
berlaku lagi dan justru yang berlaku adalah sistem
penjurian berdasarkan kedekatan teman.
Saat diwawancari reps,
“yang paling
Syafrizaldi yang
terpenting bagi peserta
merupakan Atlet
adalah dapat menunjukkan
senior binaraga ini
hasil kerja keras mereka
justru angkat bicara
dalam berlatih. Mengenai
perihal kejuaraan
persoalan hadiah, para
bodyfitness
peserta mengaku tidak
di Indonesia.
memperdulikan jumlah
Menurutnya,
hadiah yang ditawarkan”
“perkembangan
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dunia fitness belakangan ini sangat marak, akan
tetapi sangat disayangkan untuk soal penilaiannya.
Jika dibinaraga tentu jelas, kategori mereka
ditentukan dengan timbang badan. Disamping itu
penilaiannya pun lengkap dari atas kepala hingga
ujung kaki. Namun jika di bodycontest ini, sangat
sulit sekali mereka para juri untuk menentukan kelas
mereka. Ketebelan sedikit dicoret, kekeringan sedikit
juga dicoret. Saya berharapnya semoga saja, wadah
kompetisi seperti ini yang perlu dijadikan perhatian
khusus oleh PABBSI. Dikarenakan PABBSI lah selaku
induk organisasi yang menaungi olahraga otot.
Melihat semakin berkembangnya olaharaga fitness,
serta pembibitan atlet regenerasi binaraga untuk
berikut saya kira ini perlu diseriuskan.”
Sudut pandang peserta
Kesuksesan ajang bodyfitness seringkali diukur dari
banyaknya peserta yang berpartisipasi didalam
acara tersebut. Untuk itu peran dari peserta
sangatlah penting dalam pelaksanaan kompetisi
tersebut. Semakin beragamnya kategori dalam
ajang bodyfitness membuat banyak orang tertarik
untuk berpartisipasi diajang ini. Semakin banyaknya
ajang tersebut diselenggarakan, semakin banyak
pula peminat fitness, karena mereka termotivasi
untuk berprestasi dibidang olah otot ini. Ajang ini
juga memunculkan peserta-peserta baru yang dapat
diperhitungkan dan kelak mampu bersaing dikancah
yang lebih tinggi seperti menfitness dan bahkan
binaraga.
10 |
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Tujuan mereka mengikuti kompetisi ini adalah untuk
menunjukkan hasil kerja keras mereka dalam berlatih.
Selain itu mereka juga ingin menorehkan prestasi
sebanyak-banyaknya. Mengenai persoalan hadiah,
para peserta mengaku tidak mempedulikan jumlah
hadiah yang ditawarkan. Meskipun hadiah yang
ditawarkan tidak lebih besar dari biaya mereka latihan
dan diet, namun prestasi diatas panggung adalah
suatu kebanggaan yang tidak ternilai harganya. Begitu
juga pengalaman bertanding yang berbeda-beda dan
bertemu banyak orang. Hal tersebut adalah hal yang
tidak akan pernah didapat apabila kita hanya berlatih
saja tanpa mengikuti pertandingan.
Sudut pandang sponsor
Yang terakhir adalah sudut pandang dari pihak
sponsor. Sponsor bekerja sama dengan penyelenggara
untuk mewadahi suatu acara sekaligus mendapat
keuntungan promosi. Kebanyakan pihak sponsor dari
acara bodyfitness sendiri adalah produk-produk yang
memiliki kaitan erat dengan dunia fitness, seperti
produk suplementasi, apparel olahraga, dll. Promosi
dengan cara seperti ini dinilai lebih efektif. Terlebih
dengan menambahkan diskon disetiap event seperti
ini, maka peminatnya akan semakin banyak.

Kesimpulannya adalah penyelenggaraan event
bodyfitness memiliki sisi positif juga negatif. Sisi
positifnya sendiri, penyelenggaraan event seperti ini
mampu menarik minat banyak orang untuk mulai
menerapkan pola hidup yang sehat serta berlatih
untuk memperoleh tubuh yang ideal dan berotot.
Namun, dibalik semua itu negatifnya adalah beberapa
kerugian yang peserta dapatkan dari mengikuti acaraacara yang tidak resmi sehingga terjadi banyaknya
kecurangan dari pihak yang ada didalamnya.

Ajang bodyfitness sebenarnya hanyalah
batu loncatan untuk para pecinta fitness
agar lebih bersemangat lagi mengikuti
event dengan skala yang lebih besar
seperti men physique dan binaraga.
Hal tersebut lebih baik ketimbang terus
berlatih namun tetap berada di level
bodyfitness saja. Untuk itu mari sukseskan
olahraga bertajuk membangun otot ini
agar industri fitness Indonesia semakin
maju. (ayu/alf)
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NUTRITION

Text : Ayyuni Sofiyana

Pernah mendengar pohon dan buah
mahkota dewa? Mungkin sebagian
orang sudah mengetahui pohon dan
buahnya dan memanfaatkannya
untuk bahan obat-obatan. Mahkota
dewa adalah tanaman asli dari
Indonesia yang berasal dari Papua
dan Irian Jaya. Tanaman mahkota
dewa memiliki buah yang berwarna
merah saat matang. Untuk itu selain
dimanfaatkan untuk obat-obatan,
tanaman ini seringkali digunakan
sebagai tanaman hias dan peneduh
dihalaman rumah.

BUAH MAHKOTA
DEWA BERBENTUK
BULAT. MEMILIKI DIAMETER
3 – 5 CM BERWARNA HIJAU
SAAT MASIH MENTAH DAN
BERUBAH MENJADI MERAH
MENYALA KETIKA MATANG.
DAGING BUAH MAHKOTA
DEWA BERWARNA PUTIH
BENING PEKAT SEPERTI
KOLANG-KALING DAN BERAIR.
DIDALAM BUAH TERDAPAT
BIJI YANG KERAS BERWARNA
KECOKLATAN.
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FASHION T-SHIRT

colour :

size: M, L, XL
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SINGLET
colour :
size : All Size

Foto : Bimo
Model : Dody Syahputra
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SWEATER JACKET
colour :
size: M, L, XL

FIT GLOVES
colour :
size: S, M, L, XL
Foto : Bimo
Model : Dody Syahputra
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HANDGRIP
colour :
size: S, M, L, XL

SABUK SEMI KULIT
colour :

size: S, M, L, XL

POWER
STRAP
colour :
size: All Size
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SUPPLEMENTFACT

Text : Alfian Lufti
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BODYBUILDING
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SUPPLEMENTFACT

Text : Ayyuni Sofiyana
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Sportisi Galby Gym Bandung
PROFILE GYM

Sosi Gym Bandung

Helios Gym Bandung

Hans Gym Bandung

Segar Gym Bandung
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Lidra Gym Bandung

Foto : Satyo Bimo | Concept Design : Raynal Everton

WOMEN FIT

Saya suka
diet karena
membuat
tubuh saya
sehat dan
serasa
lebih fit

“

Text : Ayyuni Sofiyana
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Apakah Anda ingin menjadi model fitness yang beruntung
mendapatkan hadiah dari kami? Jika Ya, maka Anda kami
tantang untuk bergabung di “Member of The Month” Reps-ID.
com yang setiap bulannya akan kami ambil dua pemenang,
seorang pria dan seorang wanita. Tertantang untuk
mengikutinya? Caranya mudah ikuti petunjuk dan ketentuan
dibawah ini:

JIKA FITNESS MANIA
•
•
•

Pria atau Wanita
Suka fitness dan memiliki bentuk tubuh proporsional
Senang di foto

•

Sehat lahir batin dan berwawasan luas

Kirimkan foto terbaru Anda :
a. Untuk pria foto Top Less, otot pinggang keatas terlihat jelas
b. Untuk wanita gunakan baju fitness two pieces tapi bukan bikini
(tampak perut)
Kirim 2 (dua) foto terbaru Anda ke : competition@reps-id.com
a. Untuk pria menunjukkan otot bagian depan&menunjukkan otot
bagian belakang (back).

- Foto harus asli tanpa menggunakan filter/soft focus/diffuser/
atau memakai teknik digital imaging/photoshop dan size
maksimal 500KB-- KAMERA BEBAS

KRITERIA
1. Fokus badan inshape, ekspresi muka, pose, simetri badan
2. Otot tidak perlu besar
3. Body seimbang dan simetri
4. Pose menarik dan ekspresif tidak kaku

BAGI YANG BERUNTUNG :
• Reps-id.com akan memilih satu orang pemenang dari pria

dan satu orang wanita yang dipilih setiap bulannya
di Reps-id.com.
• Untuk foto terpilih akan dipublikasikan oleh reps-id.com pada
side banner selama sebulan penuh
• Dan berhak mendapatkan 1 botol Amino 50tab dari Prolab
beserta T-shirt cantik yang dapat di ambil di redaksi reps-id.com

Redaksi reps-id.com :
Jl. Tengiri 4A, Rawamangun Jakarta Timur,
Phn. 021-47862148/54
Up. Bpk. Alfian.

b. Untuk wanita foto seluruh badan tampak depan dan belakang

Tampilin
capturan Side
Banner reps

FITNESSPROFILE

“

SAAT SAYA KERJA SAYA
MERASA NGGAK PEDE DAN
BADAN NGGAK ENAK BANGET.
SAYA COBA BUAT DIET DAN
COBA BUAT FITNESS HINGGA
KETAGIHANSAMPAISEKARANG”

M

Profil figur kali ini akan menceritakan seseorang
yang mampu menerapkan konsitensi berdasarkan
niat dan tujuan awalnya. Dia adalah Canggih Fitrah
Mahendra salah seorang Body
Fitness dan pemenang Reps
of the Month bulan Oktober
2014.

Foto : Satyo Bimo

engikuti kisah inspiratif perjalanannya dari
seorang pria gemuk yang tidak percaya diri
dengan penampilannya, hingga menjadi
seorang pria berbadan bagus seperti
sekarang ini rasanya cukup
menarik untuk menginspirasi para pembaca
ZOOM Magz yang memiliki masalah yang
sama dengan Canggih. Untuk itu Simak
profil Canggih Fitrah Mahendra berikut
ini.
AWAL TERJUN KE DUNIA FITNESS
Berawal dari ketidakpercayadirian
akan badan gemuknya, Canggih
memutuskan untuk datang ke gym
membentuk tubuhnya didukung
dengan diet. Bermacam-macam
diet telah ia coba, bahkan hingga
ia masuk rumah sakit karena
diet yang salah. Keluarganya
pun menentang dirinya untuk
melakukan diet, karena khawatir
akan kondisi Canggih. Namun,
belajar dari kesalahannya, pria yang
hobi bermusik ini mulai sedikit demi
sedikit paham bagaimana diet yang benar.
Ia juga mengikuti sertifikasi di Rai Institute
untuk berkonsultasi serta mengikuti beberapa
seminar tentang bagaimana fitness yang benar.
Hasilnya ia pun bisa sedikit demi sedikit menurunkan
berat badannya dan membentuk tubuhnya.
Disamping tujuan utamanya untuk memperbaiki postur
tubuh, Canggih juga menggeluti fitness dengan tujuan

kebugaran. Dulu saat ia masih bekerja
ditempat kerjanya, ia cenderung merasa
cepat lelah dan mudah sekali mengantuk.
Namun, sejak ia menggeluti dunia fitness,
kebiasaan buruk itupun berhenti. Fitness
berefek pada kebugaran tubuh dan
membuatnya merasa lebih sehat,
tidak cepat lelah, tidak mudah
mengantuk, bahkan tidak
mudah merasa lapar. Sehingga
ia mampu mengontrol pola
makannya sebagai upaya untuk
menurunkan berat badannya.
MANFAAT MENGGELUTI
DUNIA FITNESS
Setelah ia keluar dari
tempatnya bekerja, ia
memutuskan untuk
menggeluti dunia
fitness dengan serius.
Terbukti ia kini menjadi
seorang Personal Trainer
di sebuah gym di
daerah Kelapa Gading
Jakarta. Keseriusannya
dan konsistensinya di
dunia fitness semakin
membuahkan hasil. Semakin
lama, tubuhnya semakin
terbentuk dengan baik. Ia
juga mengikuti beberapa
kontes bodycontest dan
berhasil menjadi finalis
menyingkirkan beberapa
peserta, meskipun belum
menjadi juara 1 atau 2.“Suka
didalam dunia fitness selama saya
menggelutinya selama 2 tahun belakangan ini yaa walaupun
saya belum menjadi juara 1 atau 2, saya sudah pernah menjadi
finalis menyingkirkan sebagian lawan-lawan saya hingga babak
final.”

Text : Ayyuni Sofiyana
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Namun dibalik keberhasilannya bermetamorfosis dari
gemuk menjadi berotot seperti sekarang, ada saja yang
mengatakan keberhasilannya itu tidak ia capai dengan murni.
Beberapa temannya mengatakan bahwa ia menggunakan
steroid untuk mendapatkan tubuh yang proporsional seperti

sekarang. Ia menyanggahnya, karena memang usahanya selama
ini tanpa melakukan kecurangan dengan mengkonsumsi steroid. Ia
mendapatkan tubuh seperti sekarang ini dengan natural. “Dunia
fitness itu identik dengan drugs, terkadang biarpun saya sudah diet
mati-matian, tapi masih ada saja yang bilang bahwa saya drugs user,
padahal kenyataannya saya natural.”
POLA LATIHAN DAN POLA DIET
“Saya dulu gemuk kemudian mencoba berbagai diet sampai masuk
UGD karena dietnya nggak makan. Cuma yang saya jalanin sekarang,
diet low karbo, low fat, dan hi protein, serta istrahat yang cukup.
Awal-awal latihan saya suka cedera. Tapi kesininya saya belajar
bahwa fitness yang benar nggak akan menyebabkan cedera. Fitness
itu angkat beban tapi terkontrol. Nggak stuck di berat itu-itu aja. Tapi
perlahan naik sedikit demi sedikit dan pola makannya juga harus di
maintenance dengan baik.”
Sebagai seorang pecinta fitness, Canggih sudah terbiasa dengan
latihan dan diet yang dilakukannya sehari-hari. Ia biasa berkardio
di pagi hari setelah bangun tidur dalam keadaan perut kosong dan
hanya meminum 2 gelas air putih. Karena tidak adanya asupan
makanan saat itu, tubuh akan menggunakan lemak sebagai bahan
bakar untuk menghasilkan energi. Cara ini sangat efektif untuk
mereka yang ingin menurunkan berat badan. Ia biasanya jogging
sejauh 2-3 km dan kemudian kembali kerumah. Selesai berkardio,
Canggih melanjutkannya dengan sarapan. Ia biasa mengkonsumsi
8-10 butir telur ditambah dengan whey protein untuk asupan protein
didalam tubuhnya.

POLA LATIHAN YANG DILAKUKAN
CANGGIH YAITU:
•

HARI PERTAMA: Upper body/tubuh bagian
atas (chest, deltoid, shoulder).

•
•

HARI KEDUA: Back/Punggung.
HARI KETIGA: Legs/Kaki (hamstring,
calf,quadricep).

Untuk pola diet Canggih saat on season, ia biasanya mengkonsumsi
makanan tanpa garam, tanpa minyak dan tanpa gula. Dengan
kata lain semua makanan yang ia konsumsi diolah dengan cara
direbus atau dikukus. Sementara untuk off season, Canggih masih
menambahkan sedikit garam dimakanannya sebagai penambah
rasa. Untuk asupan karbohidrat, Canggih tetap menambahkan
karbohidrat didalam dietnya dengan catatan semua makanan
tersebut merupakan lean carbo, seperti nasi merah, sayuran dan
umbi-umbian.

BIODATA
Nama lengkap : Canggih Fitrah Mahendra
Nama panggilan : Canggih
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1989
Nama orang tua : Oka Mahendra, Ika Riyani
Tinggi badan : 171 cm
Berat badan : on season 64 kg/off season 70 kg
Makanan favorit : Jamur
Minuman favorit : Air Putih
Hobi : Memancing, Nyanyi, Bermusik
Cita-cita : Menjadi atlet profesional

CITA-CITA DAN HARAPAN UNTUK
DUNIA FITNESS INDONESIA
“saya berharap dunia fitness Indonesia makin
berkembang walaupun ketinggalan jauh dengan
negara tetangga”
Dunia fitness telah mengubah pandangannya
tentang pentingnya kesehatan selama 2 tahun
belakangan ini. Untuk itu ia berkeinginan
membuka sebuah pusat kebugaran
yang akan ia kelola sendiri. Ia
juga berharap agar dunia
fitness Indonesia semakin
berkembang. Dengan adanya
kontes-kontes dibeberapa
daerah di Indonesia dan
melahirkan banyak juarajuara baru yang dapat
diperhitungkan. Meskipun
dunia fitness Indonesia
masih jauh tertinggal
dari negara-negara
tetangga, namun seiring
berjalannya waktu pasti
dunia fitness Indonesia
bisa sejajar dengan
dunia fitness negaranegara lainnya dan
makin mendunia.
Sebelum mengakhiri
pembicaraan, Canggih
memberi sedikit kata-kata
semangat untuk mereka
yang baru akan fitness. “Bagi
teman-teman yang baru
akan berkecimpung didunia
fitness, jangan ragu dan takut.
Memang banyak kendala yang
dirasakan sebelum terjun kedunia
kebugaran ini. Terkadang kendala biaya
fitness mahal atau apalah. Jangan pernah takut
hanya karena hal seperti itu. Fitness itu nggak mahal, buktinya saya
lebih memutuskan terjun kedunia fitness dan keluar dari tempat kerja
saya. Hasilnya, saya masih survive hingga saat ini,” ujarnya. Canggih
juga mengingatkan agar tetap konsisten dengan apa yang kita geluti.
“

KUNCINYA ADALAH KONSISTEN.

PRESTASI
Top 5 Best Trainer di Best Fitness
Finalis Body Contest Drugfree Bupati Badung
– Bali
Pemenang Reps of the Month Oktober 2014

BOSAN PASTI ADA SAJA DISAAT KITA
FITNESS, TAPI DISAAT KITA BOSAN
LEBIH BAIK KITA AMBIL POSITIFNYA
SAJA. WAKTU NGGAK BISA KITA
BELI. DISAAT KITA KONSISTEN
LATIHAN 6 BULAN LALU STOP
GITU AJA ITU SAMA AJA DENGAN
MEMBUANG WAKTU. NAMUN, BILA
KITA KONSISTEN DENGAN NIAT DAN
TUJUAN KITA, SUATU SAAT APA YANG
KITA CITA-CITAKAN AKAN TERCAPAI.”
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P

ernah menduduki predikat finalis di ajang
pencarian bakat model berotot, membuat dirinya
menjalani hidup penuh dengan optimistis. Berikut
adalah wawancara Zoom Magazine kepada lelaki
yang akrab di sapa Bang Prayogi, ini dia wawancara
kami selengkapnya:

FITNESS

Q: Sejak kapan Anda mengenal fitness? Lalu apa alasan
Anda menggeluti dunia fitness?
A : Akhir tahun 2007 adalah awal saya mengenal fitness
serta menjadikannya sebagai hobi yang pada akhirnya
menjadi panduan hidup saya sehari-hari, fitness membuat
kita lebih disiplin dalam segala hal yaitu disiplin waktu,
disiplin bekerja dan disiplin hidup untuk lebih baik dari
sebelumnya, itu yang membuat saya tertarik untuk
menggeluti dunia ini.
Q : Apa yang membuat Anda begitu cinta dengan
olahraga ini?
A : Fitness adalah bukan masalah otot tapi fitness memberikan saya inspirasi
untuk hidup lebih punya arti, selain sehat buat diri sendiri, orang lain dan
keluarga, saking cintanya akhirnya saya pun membuat Perfecto gym sebagai
pembuktian betapa cintanya saya dengan olahraga ini.
Q : Apa hal terburuk selama Anda menekuni olahraga fitness? Apa
alasannya?
A : Dikaranekan saya seorang instruktur dan owner gym maka saya agak
kesulitan mengatur waktu untuk istirahat, saya sangat selalu mengkhawatirkan
dengan member-member yang baru memulai latihan, maka dari itu saya sangat
ingin mereka bisa mendapatkan program yang benar di gym yang saya dirikan.

EXERCISE & NUTRISI
Q : Bagaimana pola latihan Anda sehari-hari? Dan
bagaimana pola makan Anda sehari-hari?

Text : Alfian Lufti
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A : Saya selalu membiasakan program squat untuk
membuka program yang lain, dimulai dengan program
back di hari senin, program chest di hari selasa, otot
deltoids di hari rabu, kamis Squat+bicep dan ditutup
jum’at dengan progam Abs+Squat. Saya terbiasa dan
membiasakan diri untuk banyak mengkonsumsi buah dan

Foto : Satyo Bimo | Lokasi: New Friendly Gym Lubang Buaya

KECINTAANYATERHADAPOLAHRAGAFITNESSMEMANG
TERBILANG MATANG DAN SERIUS. PRIA GANTENG
BERBADAN KEKAR ASLI KOTA PALEMBANG INI, TAK
TANGGUNG-TANGGUNG MEMBERIKAN MOTIVASI
SERTAMASUKANPOSITIFKEPADAREKANJUNIORNYA
MENGENAI PENTINGNYA OLAHRAGA FITNESS BAGI
KEHIDUPAN KITA.

| Concept Design : Raynal Everton

MOTIVATION FIGURE

sayur-sayuran, ikan menjadi pilihan saya sebagai sumber protein essensial saya.
Q : Jenis suplemen apakah yang membuat tubuh Anda menjadi sterek?
A : 100% whey Scitec, Synta-6 BSN dan isobolic Nutrabolics adalah suplementasi pilihan
saya untuk menjaga masa otot yang senantiasa saya latih.
Q : Seberapa pentingkah suplemen Sportisi dalam program latihan dan nutrisi
Anda sehari-hari? Alasannya?
A : Sangat penting, tubuh yang dilatih sama seperti kita bekerja, kalo kita bekerja
mencari uang. Maka otot bekerja juga membutuhkan suplementasi, karena
dengan suplementasi yang baik maka hasilnya pasti memuaskan.

MOTIVASI
Q : Bagaimana antusias fitness mania di kota Palembang terhadap Produk
Sportisi? Jelaskan sedikit.
A : Sportisi sangat memiliki andil di Palembang,
fitness mania sudah tidak asing lagi dengan
produk-produk sportisi di palembang.
Q : Mengapa Anda begitu mencintai Produk
Sportisi? Dan bagaimana cara Anda membuat
komunitas team sportisi di kota Palembang?
A : Sportisi selalu dihati, itu ekspresi saya,
suplemen yang baik+terjangkau dan hasilnya
selangit. Komunitas didasarkan cinta untuk kota
saya palembang
Q : Apa harapan pribadi Anda untuk
kedepannya?
A : Palembang maju, Palembang bisa punya atlet
yang bisa berkompetisi untuk laga-laga nasional
dan internasional.

saya ingin palembang bisa
maju seperti kota-kota
lain, fitness manianya
begitu antusias dengan
lomba-lomba
yang diadakan
disini, semoga
Palembang
akan menelurkan
atlit berkelas dengan
adanya komunitas ini

Q : Apa pesan dan saran yang ingin Anda sampaikan kepada fitness mania di
tanah air?
A : Jangan pernah menyerah dengan kekurangan Anda, teruslah berfikir
positif bahwa kita bisa besar seperti atlet-atlet hebat, mari lebih disiplin
untuk latihan.

Foto : Satyo Bimo

PROFILE

Nama Lengkap		
: Prayogi SH
Nama Panggilan		
: Yogi
Tgl. Lahir		
: 31 Maret
Makanan Favorit		
: Salmon cah kangkung
Minuman Favorit		
: Super 02
Tinggi Badan		
: 180 cm
Berat Badan on/ off season : 84kg /73kg
Ukuran Baju		
:L
Hobi			: Traveling
Cita-cita			: Pengusaha
Gym			
: Perfecto Gym Palembang

PRESTASI
-

Finalis L-men of the year lampung 2011
Finalis nasional Mens Health 2010 palembang
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TRAININGLOG

CALISTHENICS WORKOUT
ATAU OLAHRAGA KEBUGARAN
YANG DILAKUKAN DIHALAMAN
TERBUKA, TENGAH MENJADI
TRENDING TOPIC YANG MULAI
BANYAK DIPERBINCANGKAN
OLEH BERBAGAI KOMUNITAS
KEBUGARAN DI INDONESIA.

J

FEEL HARDER, STRONGER, AND SIMPLE WITH

CALISTHENICS

W O R K O U T
Text : Alfian Lufti

Gerakan Dasar:

AUSTRALIAN PULL UP

A

ika sebelumnya kita mengenal
olahraga kebugaran di lapangan
terbuka seperti Crossfit, Parkour,
dan lain sebagainya, maka kali
ini Calisthenics adalah pilihan olahraga
tepat yang dapat membantu Anda
memiliki tubuh indah, tanpa permainan
alat beban seperti yang Anda jumpai
di gym. Praktis, ekonomis dan dinamis
tentunya dapat Anda jumpai pada
olahraga ini.
Calisthenics atau olahraga yang
menggabungkan antara tiang besi
dengan mengkombinasikan bodyweight
sebagai bentuk beban yang dilakukan
dengan cara menarik serta mengangkat
bagian tubuh, tergolong sebagai
olahraga kebugaran yang memfokuskan
kekuatan tangan, stabilitas, serta daya
tahan tubuh. Tak hanya itu, Calisthenics
workout yang awalnya merupakan
jenis olahraga gymnastic, kini mulai
diekspresikan dengan gerakan free style
yang lebih menarik dan unik. Namun
tentunya bagi Anda para pemula, pelajari
terlebih dahulu mengenai teknik-teknik
dasar dalam calisthenics itu sendiri
sebelum Anda memulainya.
Secara teknik dasar, calisthenics memiliki
beberapa gerakan basic yang sudah
semestinya Anda jumpai di gym, seperti
Pull up, Push up, Dips, Hanging Leg
Raise, Crunch, Sit up dan beberapa
gerakan lainnya. Dari keberagaman
gerakan dasar tersebut, kemudian para
ahli mengkombinasikannya ke berbagai
gerakan manuver yang lebih menantang,
seperti archer pull up, muscle pull up,
windshield wipers dan lain sebagainya.
Penasaran bukan bagaimana teknik
dasar dalam calisthenics itu dilakukan?
INI LATIHANNYA:

CRUNCH

B

DIPS

A

B

FULL PULL UP

A

B
A
Foto : Satyo Bimo
Model : Leo Azwan
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B

REVERSE GRIP PULL UP

C

A

D

B

ONE HAND PULL UP

A

C1

E

ARCHER PULL UP

B

B

Gerakan Kombinasi:

MUSCLE PULL UP

A
A

C

B
SELAMAT BERLATIH
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