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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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Sesungguhnya upaya dalam membentuk tubuh dengan memperbesar masa otot 
melalui serangkaian latihan fisik sudah lama dikenal sejak zaman Yunani kuno. Dan 
tahun awal perkembangan binaraga di dunia barat berlangsung pada kurun waktu 
1880 hingga 1953. Binaraga belum benar-benar ada sebelum akhir abad ke-19 
yang dimulai oleh Eugen Sandow dari Prussia (kini Jerman utara), yang dihormati 
sebagai “Bapak Binaraga Modern”. Ia dianggap sebagai perintis olahraga ini karena 
memperbolehkan penonton menyaksikan fisiknya dalam “penampilan pamer otot”.  
Kontes binaraga perdana dunia yang digelarnya pada 14 September 1901 yang 
disebut “Great Competition” dan digelar di Royal Albert Hall, London, Inggris.

Baru kemudian pada tahun 1970-an, binaraga semakin terkenal dan mendapatkan 
publisitas besar berkat penampilan Arnold Schwarzenegger dan rekan-rekannya. 
Pada dekade ini pula organisasi International Federation of BodyBuilding & Fitness 
(IFBB) mulai mendominasi cabang olahraga ini. Kini Mr. Olympia adalah kontes 
binaraga paling bergengsi di dunia, dan sejak 1977, sang juara mendapat piala 
perunggu Sandow serta hadiah uang.

Di Indonesia, binaraga mulai dikenal sejak tahun 1950-an setelah perang 
kemerdekaan Indonesia. Kejuaraan binaraga Mr. Indonesia pernah digelar pada 
tahun 1952. Binaraga pun dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga SEA 
Games dan Pekan Olahraga Nasional. Otoritas binaraga nasional Indonesia adalah 
Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI).

Kontes binaraga di Indonesia seperti Mr. Indonesia, Siswaraga untuk amatir dan 
Pestaraga, disamping kejuaraan nasional binaraga yang digelar oleh PABBSI. Kini 
dengan semakin banyaknya gelanggang olahraga, gym atau fitness	center, banyak 
orang yang berolah raga angkat beban untuk mendapatkan bentuk tubuh yang 
lebih ideal. Dalam industri binaraga modern, “binaragawan profesional” secara 
umum merujuk kepada binaragawan yang telah memenangi kompetisi kualifikasi 
sebagai tingkat amatir dan mendapatkan “pro card” dari IFBB. Seorang binaragawan 
profesional berhak mengikuti kompetisi binaraga dunia, termasuk Arnold Classic dan 
the New York Pro. Merebut gelar di berbagai kontes binaraga internasional dapat 
menjadikan mereka berhak untuk ikut serta dalam Mr. Olympia, kontes binaraga 
paling bergengsi dan dianggap tertinggi di dunia binaraga profesional. Gelar 
binaraga internasional bergengsi lainnya adalah Mr. Universe.

Binaraga alami atau natural	bodybuilding merujuk pada kontes binaraga dimana 
peserta secara rutin harus lulus tes bebas zat ilegal, barang siapa yang tidak lulus 
tes dilarang untuk mengikuti kontes ini di masa depan. Tes dilakukan melalui uji 
sampel urin. Zat-zat ilegal yang dilarang antara lain Anabolik	steroid, Prohormon, dan 
Diuretik.

Salam Olahraga

Dini Atria

Sejarah Binaraga & 
OrganiSaSinya

EdITOrIAl

Model : Yana Joss 
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Cover Design : Raynal Everton Rumapar
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08       international organization 
of BodyBuilding

                    Kompetisi binaraga dan fitness adalah 
suatu ajang persaingan, diperuntukan 
bagi mereka yang memiliki kebolehan 
dalam memamerkan keindahan fisik 
berupa goresan otot yang sempurna. 

12   DeaDlift Routine foR 
CoRneRstone of stRength

Deadlift adalah nama istilah 
salah satu teknik latihan beban 
yang diterapkan fitness mania 
untuk membentuk kesimetrisan 
otot punggung, melalui gerakan 
mengangkat bar dengan posisi 
menekuk dan menegakan badan.

16KaCang Polong

Kacang polong merupakan salah satu 
komponen polong-polongan yang 
banyak dijumpai di berbagai kuliner 
seperti pada nasi goreng, aneka sup, 
tumisan, fuyunghai dan beberapa 
merek camilan.  

20aBs WoRKout foR MoM

Mengencangkan area perut yang 
kendur, memang sudah menjadi 
tugas wajib bagi seorang ibu setelah 
melahirkan. Apalagi kecemasan 
perut membuncit tersebut selalu 
saja menghantui jika tidak sesegera 
mungkin diatasi. 

24seRBa-seRBi  MR P

Reps mania, menjelajahi anatomi 
tubuh kita seperti halnya masuk 
dalam sebuah dunia misteri. Sesering 
apa pun kita melihatnya, masih saja 
ada hal yang belum atau tidak kita 
ketahui.

26Do again, Do again, anD 
KeeP suCCess       

Berawal dari bola basket kemudian 
beralih pada dumbbell. Chris merubah 
ototnya menjadi tumbuh berkembang 
layaknya sebuah tanaman yang rutin 
dipupuk. 

38ananD KRishna 
sPiRitualitas Dan   

            tanggung JaWaB sosial                                          
Bagaimana mempelajari sifat-sifat 
ketuhanan? Belajarlah lewat alam. 
Alam semesta memberi tanpa syarat, 
sementara pemberian kita jarang 
tanpa syarat. Selalu ada embel-embel        
 “syarat dan kondisi berlaku”.

40taKluKKan Panggung & 
Raihlah hasilnya

Yana Joss, begitulah sebutan panggung 
bagi pendatang baru kita yang 
namanya belakangan ini sering 
disebut-sebut pada setiap kejuaraan 
menfitess. Dahulu, namanya memang  
jarang  terdengar dan kurang 
diperhatikan bagi para pengamat 
kompetisi body	contest. 

50tRaPs attaCK BentuK 
PunDaK setinggi gunung

Salah satu bagian otot tubuh Anda 
yang Anda terlihat lebih macho,  dan 
bila Anda adalah seorang pria maka 
trapesius atau pundak Anda adalah 
jawabannya.

activeQuote
“Hari ini, kita pasti lebih baik dari hari kemarin. Untuk bisa berhasil, keyakinan 
itu modal yg utama.” 
                                 
      -NN-
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mENJAGA TUBUH 
TETAP SEHAT

Untuk	menjaga	tubuh	tetap	sehat	dan	
fit,	mana	sebaiknya	yang	kita	lakukan	

apakah	lebih	baik	berolahraga	satu	kali	dengan	
durasi	2,5	jam	lalu	di	hari	lain	tak	perlu	olahraga	
atau	durasi	150	menit	dibagi	menjadi	5	kali	
seminggu?												
(Cyntia	–	Denpasar)

Tidak ada aturan tertentu mengenai 
durasi latihan, karena sesungguhnya 

dengan meningkatnya stamina Anda,  Anda 
dapat meningkatkan durasi dan intensitas 
untuk menaikkan performa fisik  tergantung 
tujuan diawal. Jika Anda hanya ingin bugar 
saja maka latihan teratur seminggu 3x dengan 
kombinasi beban dan cardio sudah cukup. Jadi 
sebaiknya daripada latihan 1x 2,5 jam lebih 
baik 3-5x seminggu masing-masing  45 menit. 
Hasilnya akan lebih baik dan jaga gizi Anda 
seimbang. Tubuh Anda butuh latihan dengan 
frekuensi lebih sering dan intensitas serta 
durasi yang cukup untuk menjadi bugar, jadi 
latihan sekali saja seminggu dalam waktu 2,5 
jam kurang menstimulasi Tubuh Anda untuk 
menjadi bugar.

dIET YOYO

Apa	itu	diet	yoyo?	Bagaimana	prosesnya,	serta	
kerugiannya	lalu	pengaruhnya	bagi	tubuh?																																																																			

 (Dedy-Bandung)

Diet yoyo bukanlah salah satu jenis diet, 
disebut demikian karena berat badan fluktuasi 

terus naik turun. Dan Anda tidak pernah mencapai 
target apakah naik berat atau turun berat. Biasa 
disebabkan karena menu diet yang tidak seimbang atau 
diet puasa alias tidak makan saat Anda tidak makan 
berpuasa metabolisme Anda menjadi turun dan berat 
Anda turun, namun begitu Anda makan berat Anda 
langsung loncat naik kembali kadang melebihi berat 
semula. Itulah yang disebut diet yoyo alias diet salah 
kaprah. Jaga gaya hidup sehat pola makan Anda dan 
latihan Anda, itulah diet yang benar, yaitu diet yang 
menjadi bagian dari gaya hidup sehat Anda. 

OlAHrAGA SAAT HAId

Reps,	Olahraga	apa	yang	kira-kira	cocok	dilakukan	
saat	sedang	haid?	Karena	biasanya	pada	saat	

sedang	haid	biasanya	nyeri	seringkali	dan	mengganggu.	
Tubuh	menjadi	lemas	dan	enggan	beraktivitas.														
	(Maya-Cinere)

Cobalah dengan melakukan olahraga yang paling 
ringan ini dapat membantu menyemangati Anda 

kembali melakukan berbagai aktivitas serta meringankan 
nyeri pada perut. Misalnya lakukan stretching ringan saja 
sehingga otot-otot menjadi lebih lemas dan tidak kaku.  
Atau apabila Anda terbisa bangun lebih pagi cobalah 
berjalan-jalan atau berlari kecil disekitar rumah selama 
30 menit. Sambil menghirup udara segar dan menikmati 
pemandangan sekitar, olahraga ini akan membuat Anda 
kembali fresh serta siap beraktivitas kembali.

Nah, untuk olahraga yang satu ini diam-diam menjadi 
favorit bagi banyak orang. Membantu tubuh agar lebih 
rileks, olahraga yang berfokus pada pernafasan ini sangat 
membantu mengatasi problem kesehatan dan membuat 
tubuh tetap bugar. Rasa sakit pada perut saat haid mudah 
diatasi dengan yoga yang juga membantu memperlancar 
peredaran darah.  Beberapa olahraga seperti yang 
disebutkan tadi boleh Anda coba untuk meringankan nyeri 
pada saat haid. 
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mAINArTIClE

K
ompetisi binaraga ataupun fitness merupakan 
suatu ajang persaingan, yang mana 
diperuntukan bagi mereka yang memiliki 
kebolehan dalam memamerkan keindahan 

fisik berupa definisi otot yang sempurna. Fakta yang 
berkembang saat ini menunjukan, bahwa begitu banyak 
ikatan induk organisasi binaraga baru yang mulai 
bermunculan. Atas landasan teori yang sama, yaitu 
mempromosikan pola hidup sehat, mereka pun berlomba-
lomba menggelar kejuaraan binaraga dan body	fitness 
sebagai pelengkap serta bentuk apresiasi kepada mereka 
yang sudah bersusah payah membentuk keindahan tubuh 
berototnya.

Bila berbicara 
mengenai 
pembentukan otot, 
tentunya ada hal menarik 
mengapa para fitness mania 
terobsesi untuk berlomba mengolah 
ototnya sesempurna mungkin. 
Salah satu target utamanya adalah 
bersaing pada sebuah kejuaraan. 

Text : Alfian Lutfi
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Agar tidak dibilang ‘kudet’ (kurang update) 
dalam mencermati perkembangan informasi 
binaraga internasional bukanlah suatu keharusan 
yang wajib dikonsumsi bagi setiap binaraga 
maupun fitness mania. Namun sekiranya kita 
perlu memahami dan mengerti pula akan induk 
organisasi maupun informasi kejuaraan apa saja 
yang sering dimainkan diluar sana. Setidaknya 
ada begitu banyak organisasi binaraga yang 
menaungi kejuaraan binaraga ataupun ideal 
fitness di dunia. Dari keberagaman organisasi 
seperti itulah binaraga ataupun fitness mulai 
banyak diikuti dan menjadi kegemaran dalam 
membuktikan pahatan tubuh terbaiknya. Berikut 
adalah nama-nama organisasi yang berperan 
dalam kejuaraan binaraga maupun figure	fitness	
internasional: iFbb, nPc, iFPa, ocb, nanbF, WbFF, 
muscle mania, cbFF, nga, Real, Fame,Unba, 
inba, inbF, nPa.

IFBB

B
erdiri 
sejak 
tahun 
1946 

di Montreal 
berkat gagasan yang diusung Ben bersama 
Joe Weider, maka terciptalah suatu federasi 
binaragawan Internasional yang dikenal dengan 
IFBB. IFBB atau singkatan dari International	
Federation	of	Bodybuilder & Fitness merupakan 
suatu induk organisasi binaraga tertinggi 
dalam pencapaian prestasi sebagai seorang 
binaragawan profesional. Di tahun 1965 Joe 
menciptakan kejuaraan binaraga bertemakan 
Mr. Olympia. Disambut tahun 1980, Joe 
kembali mendirikan kejuaraan binaraga yang 
diperuntukan bagi wanita (Women	Bodybuilder). 
Melihat pesatnya binaraga di dunia dengan 
keaneka ragaman genetik peserta, Joe pun 
mengembangkan wadah kompetisinya dengan 
Fitness Olympia di tahun 1995 dan figure 
Olympia pada tahun 2003. 

Arnold Classic

T
ahun 1989 
merupakan 
tahun paling 
berarti bagi 

Arnold Schwarzenegger yang dahulu menjabat 
sebagai ketua Komite Profesional pertama. 
Ia bersama sahabat koleganya Jim Lorimer 
mengajak bekerjasama dengan IFBB untuk 
menggelar kompetisi binaraga bertemakan 
Arnold Classic. Namun seiring berjalannya 
waktu, perkembangan kejuaraan Arnold Classic 
tak hanya diminati kalangan binaraga saja. 

Melainkan atlet manapun turut memeriahkan 
pesta kebugaraan yang diselenggarakan Arnold 
ini. Pasalnya dalam kejuaraan tersebut, Arnold 
menggelar berbagai perlombaan kebugaran 
lainnya seperti powerlifting, bela diri, gymnastic, 
gulat, tinju, strongman, dan lain sebagainya. 
Secara konsep awal kejuaraan binaraganya itu 
sendiri, Arnold Classic terbagi dalam 4 kategori 
kejuaraan yang dimainkan diantaranya: Arnold	
Classic,	Miss.International,	Fitness	International, 
dan Figure	International.

Peraih medali pada Arnold Classic tahun 2013 ini 
telah beralih tangan dari Branch Warren kembali 
pada Dexter Jackson, setelah 6 tahun belakangan 
ini trophy tersebut menghindar darinya. Dalam 
kategori Miss. International kembali diraih 
oleh Iris Kyle. Berlanjut pada kategori Fitness 
International berhasil dibawa pulang oleh Tanji 
Johnson dan Figure International direbut oleh 
Candice Keene.

Bila dikaitkan dengan pembahasan tadi, maka 
Mr.Olympia dan Arnold Classic merupakan dua 
kompetisi professional yang berbeda namun 
masih tetap dibawah naungan organisasi IFBB. 
Bersaing agar menjadi binaraga professional 
merupakan suatu tekad ambisi yang harus 
dicapai bagi para kontestan. Meskipun sering 
berkompetisi bukan berarti disebut professional, 
jika mereka belum meraih tiket pro	card.

NPC 

O
rganisasi 
berikutnya 
adalah 
NPC atau 

singkatan dari National	Physique	Comitte 
yang merupakan suatu lembaga organisasi 
binaragawan amatir terbesar di Amerika Serikat. 
Organisasi tersebut didirikan oleh mantan 
anggota komite American Athletic Union (AAU) 
Jame B Manion di tahun 1982. Disinilah langkah 
awal bagi seorang binaragawan untuk melaju 
pada kejuaraan terbesar. 

Komite yang berafiliasi dengan IFBB ini  
membuka kesempatan bagi para binaragawan 
amatir untuk melaju ke tahap professional 
dengan bersaing pada kejuaraan bertaraf lokal 
dengan beragam divisi perlombaan. Bagi para 
pemenang di NPC Nationals Championship atau 
meraih gelar juara umum pada NPC USA, berhak 
mendapatkan apresiasi penghargaan berupa Pro 
Card guna melaju ke jenjang persaingan terberat 
berikutnya. Namun sangat disayangkan, komite 
penyelenggara kompetisi ini belum sepenuhnya 
dijumpai di belahan negara asia. Hanya saja 
mewakilkan beberapa negara Amerika. 
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mAINArTIClE

Adapun tema kualifikasi kejuaraan untuk 
melaju ke IFBB yang diselenggarakan NPC, 
diantaranya: NPC Junior USA Championships, 
NPC Junior National Championships, NPC Team 
Universe Championships, NPC Masters National 
Championship, NPC USA Championships, NPC 
National Championships.

 

iFPa

Sebagaimana 
federasi 
tertinggi 

di dunia seperti IFBB, IFPA atau singkatan 
dari International	Federation	of	Physique	
Athletes merupakan suatu induk organisasi 
yang menaungi kompetisi binaraga natural 
berkelas profesional. Organisasi ini pun 
memiliki organisasi afiliasi yang mengantarkan 
binaragawan amatir ke jenjang profesional. 
Agar dapat bersaing pada kompetisi ini, 
diperlukan pula pro	card guna bersaing sebagai 
kompetitor binaragawan natural	professional. 

Menurut informasi yang dilansir melalui 
thenaturalmusclenetwork.com, sekiranya 
ada beberapa tema kategori kejuaran yang 
diselenggarakan IFPA disetiap tahunnya. 
Seperti IFPA Yorton Cup Pro World 
Championships, IFPA Pro Classic, IFPA Pro 
Global Championships, IFPA Pro International, 
IFPA Pro Masters, IFPA Pro Masters World 
Challenge, IFPA Masters Pro Cup, IFPA Pro USA, 
IFPA Pro North American, IFPA Pro Bowl.

ocb 

Organization	
Competitive	
of	Bodybuilders atau disingkat OCB, 

merupakan organisasi pesaing binaragawan 
natural	diperuntukan bagi kalangan pemula. 
Didirikan pada bulan Januari tahun 2003 
oleh Matt Shepley yang merupakan seorang 
binaragawan natural, organisasi ini dianggap 
sebagai wadah persaingan otot yang lebih 
diminati. Tujuan yang diangkat adalah memberi 
peluang bagi para atlet natural	dalam meraih 
tiket professional, serta berkesempatan 
bersaing pada kejuaran bertaraf internasional. 
Selain itu, mengeksposur para atletnya untuk 
tampil di media adalah manfaat berikutnya 
bagi para atlet yang telah meraih predikat 
professional. Agar dapat menuju IFPA, sudah 
seyogyanya seorang atlet binaraga natural	
memperoleh lisensi tiket	pro	card dengan 
menjuarai kompetisi yang diselenggarakan 
OCB.

Tak hanya bersaing pada kejuaraan OCB saja 
agar dapat melaju ke IFPA. Melalui NANBF atau 
North	American	Natural	Bodybuilding	Federation, 
para atlet natural	pun berkesempatan meraih 
tiket pro	card nya. Secara ideologis NANBF 
juga memiliki prospektif kedepan yang 
sejalan dengan OCB, yaitu mempromosikan 
binaraga natural	dimata dunia. Hampir setiap 
bulan dalam setahun OCB menyelenggarakan 
kompetisinya diberbagai negara di Amerika, 
bertemakan kejuaraan yang sesuai dengan 
tempat dimana event tersebut diselenggarakan, 
seperti OCB Natural, OCB Natural 
Championship, OCB Tri-state Championship, 
OCB Main Event.

muscle mania

muscle Mania 
adalah 
serangkaian 

kontes binaraga natural 
yang menampilkan fisik terbaik dari seluruh 
dunia. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 
1991, Muscle Mania bertujuan mempelopori 
industri fitness dengan menghadirkan 
tour kompetisi binaraga natural	berkelas 
dunia. Dengan terobosan yang berani 
dan penuh tantangan, Muscle Mania pun 
menyatakan bahwa event kejuaraan yang 
diselenggarakannya tersebut menjadikan 
suatu wadah kejuaraan paling bergengsi bagi 
para binaraga natural. Tujuannya agar para 
binaragawan lebih tetap sehat dan bugar 
dengan prestasi yang fair.

Secara teknis kejuaraan Muscle Mania terbagi 
dalam berbagai kelas berdasarkan berat badan, 
usia dan jenis kelamin yang terkelompok dalam 
2 kategori amatir “pemula” dan professional. 
Jika dibandingkan dengan kontes sebelumnya, 
Muscle Mania memiliki divisi kompetisi 
amatir yang tak jauh kalah menarik, seperti 
diantaranya kelas binaraga yang terbuka untuk 
pria dan wanita, kelas untuk pendatang baru, 
master, grand	master, dan junior. Namun setelah 
gelar professional diraih, akan menghilang atau 
dicopot bila peserta tersebut bersaing pada 
kejuaraan professional di luar regional Muscle 
Mania.
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LaLu kategori apa saja yang umum diadakan?

Begitu banyak kategori persaingan yang diperlombakan pada 
setiap organisasi binaraga. Akan tetapi, itu semua menjadikan 
sebuah prasarana bersaing agar lebih sportif dan dinamis. Beda 
porsi tubuh, beda pula kategori kelas yang dimainkan. Fitness	
mania	lebih bebas mengekspresikan keindahan tubuhnya 
dengan mengikuti kelas yang sesuai proporsional tubuh. 
Berikut klasifikasi kelas dari masing-masing federasi binaraga 
internasional.

iFbb

Kategori Pria : Bodybuilding Classic (170cm, 175cm, 180cm, 
180+cm), Men Fitness (170cm, 175cm, 180cm, 180+cm)

Kategori Perempuan : Women Fitness, Women Bodyfitness (158 
cm, 163 cm, 168 cm dan 168+cm)

nPc

Kategori Pria : Pesaing pria untuk kualifikasi Pro (terbagi 6 
kelas), kelas menengah untuk Amerika Serikat dan kejuaraan 
nasional (terbagi 7 kelas)

Kategori Perempuan : Female Weight Classes, terbagi menjadi 
3 kategori dengan kelas-kelas yang berbeda (2 kelas, 3kelas, 4 
kelas)

iFPa

Kategori Pria :  Men’s Bodybuilding

Kategori Perempuan : Women’s Bodybuilding, Figure dan Bikini

ocb

Kategori Pria : Mens Physique, Mens Bodybuilding, Mens Figure, 
Mens Fitness Model

Kategori Perempuan : Womens Physique, Miss. Bikini, Women 
Fitness Model

muscle mania

Kategori Pria : Open Men, Novice Men, Junior, Teenage, Masters, 
Grand Masters, Super Masters, Profesional

Kategori Perempuan : Open Women

Perlu diingatkan kembali, hidup matinya seorang binaragawan 
Indonesia ditentukan oleh kemana ia harus berinduk. Tidak 
ada larangan yang menyatakan atlet binaraga Indonesia 
haram mengikuti kompetisi di luar negeri, itu tandanya bukan 
berarti ia harus mengabaikan induk organisasi Indonesia yaitu 
PABBSI.  Sebagaimana ketetapan yang dikeluarkan organisasi 
luar, bahwa seorang atletnya dilarang mengikuti kejuaran lain 
selain dibawah naungan organisasi induknya. Maka PABBSI pun 
turut memberlakukan aturan main yang sama bagi para atlet 
Indonesia. Bila pelanggaran itu terjadi, maka atlet tersebut siap 
menerima sanksi baik berupa skorsing ataupun tidak diikutkan 

main dalam pertandingan yang mengatasnamakan Negara 
Indonesia, seperti SEA GAMES dan ASEAN GAMES. 

Sebagaimana 
diketahui bahwa 
organisasi binaraga 
kita (PABSSI) masih 
berinduk pada 
Southeast	Asian	
Bodybuilding	and	
Fitness	Federation 

(SEABBF) dan  Asian	Bodybuilding	and	Fitness	Federation (ABBF). 
Namun dahulu sempat berdiri pula cabang induk IFBB di 
Indonesia, yang disebut dengan Ferderasi Binaraga Indonesia 
(FBI). Namun kemunculan organisasi tersebut dituding 
menimbulkan kekisruhan di tubuh PABBSI, sehingga pada 
akhirnya FBI dinyatakan ditutup untuk menghindari terjadinya 
sengketa yang berkepanjangan.

Sebagai pecinta	fitness, membekali wawasan seputar organisasi 
beserta kejuaraan binaraga dan fitness terkini merupakan 
suatu kebiasaan yang tidak harus dilewatkan begitu saja. Masih 
banyak organisasi lainnya yang belum sempat dikupas dari 
pembahasan singkat tadi. Mengupgrade kembali informasi 
melalui media, rupanya cukup menjadi referensi tambahan 
yang senantiasa menginspirasi Anda untuk mentransformasi 
bentuk tubuh maupun segi wawasan. Mungkin bagi Reps 
mania, yang notabennya sebagai seniman otot yang ingin 
go	international, tidak ada salahnya jika Anda sejak dini 
memperbarui informasi perkembangan kompetisi di luar 
sana. Bisa jadi Anda lah salah satu regenerasi binaragawan 
Indonesia berikutnya yang akan mengukir prestasi dunia. 

Namun perlu digaris bawahi pula, bahwa 
pertandingan tersebut masih dibawah 
naungan PB PABBSI yang selaku induk 
organisasi binaraga kita.
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mUSClEBUIld

Deadlift adalah nama istilah salah satu  
teknik latihan beban yang diterapkan 
fitness mania untuk membentuk 
kesimetrisan otot punggung, melalui 
gerakan mengangkat bar dengan posisi 
menekuk dan menegakan badan.

Berolahraga dengan teknik deadlift tergolong dapat 
meningkatkan kemampuan fisik lebih prima dan 
maksimal.Karena gerakan yang dilakukan pada 
deadlift	melibatkan seluruh bagian otot, terutama 
area otot punggung, kaki, dan tangan. Banyak yang 
mengkhawatirkan, jika teknik ini dilakukan dapat 

menyebabkan cedera fatal pada tulang punggung, atau bahkan 
mengubah struktur fisik perempuan layaknya pria. Namun faktanya, bila 
deadlift dilakukan sesuai dengan aturan dapat memberikan manfaat yang 
luar biasa baik menegakan posisi tulang punggung yang membungkuk 
serta membugarkan stamina.
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Manfaat

Setiap latihan beban tentunya memiliki manfaat 
dan tujuan mengapa latihan tersebut harus 
dilakukan. Berikut manfaat yang didapatkan, 
jika Anda melakukan deadlift:

Gerakan terbaik untuk keseluruhan 
baGian tubuh dalam 1x latihan

Jika diharuskan memilih gerakan terbaik 
dengan manfaat pembentukan otot 

terbanyak dalam kurun waktu relatif singkat, 
maka jawabannya adalah berlatih deadlift. 

Setidaknya dalam 1RM (repetisi maksimum), gerakan 
deadlift menghasilkan kontraksi otot lebih lebih banyak. 

Yang tertuju pada beberapa bagian titik otot tambahan, 
seperti bahu, trapezius dan kaki.

membanGun posterior chain berdiri kokoh

Secara keseluruhan jaringan posterior punggung sangatlah 
berperan penting dalam membangun tubuh menjadi tegap, 
yang terdiri dari glutes,	hamstring	dan spinal	erectors. Otot-
otot inilah yang bertanggung jawab agar tubuh senantiasa 
berdiri tegak. Sebuah hasil kondisi posterior yang lemah, 
dapat memungkinkan terjadinya cedera serius pada sistem 
pergerakan punggung Anda. Selain itu juga menyebabkan 
nyeri punggung bawah menjadi tak tertahankan, seperti rasa 
ngilu dan kram. Jika kendala tersebut tak segera diatasi, maka 
secara otomatis akan berdampak pula pada kesulitan tubuh 
melakukan kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan yang 
berkenaan dengan mengangkat ataupun memikul.

meninGkatkan postur & menGuranGi cedera 
punGGunG

Memiliki riwayat nyeri punggung? Bisa saja terjadi 
karena jaringan posterior Anda lemah. Berlatih deadlift 
menjadi suatu upaya terapi dalam memperkuat otot-otot 
penting tersebut dan membantu memperbaiki keseimbangan 
punggung dalam jangka panjang. Membiasakan berlatih 
deadlift	1-2 hari dalam seminggu membantu Anda 
meringankan rasa sakit pada punggung serta mencegah tubuh 
membungkuk secara pemanen.

latihan funGsional sehari-hari

Memanfaatkan latihan deadlift	bukan berarti Anda tidak dapat 
mengaplikasikannya pada kegiatan sehari-hari. Begitu banyak 
pekerjaan rumah yang sesuai gerakan deadlift. Secara teori 
gerakan tersebut dilakukan dengan mengambil suatu objek 
dari lantai lalu mengangkatnya. Perhatikanlah tingkat 
keamanan pinggang Anda, dengan cara membusungkan 
dada disaat badan mulai dibungkukan.

latihan deadlift juGa melatih otot baGian perut.

Siapa bilang deadlift tidak dapat membentuk otot 
perut? Faktanya seluruh gerakan yang mengandung unsur 
weigthtraining, secara tidak langsung turut melibatkan bagian 
otot perut. Tak terkecuali dengan deadlift	sekalipun. Sesuai 
dengan anatomi tubuh, gerakan deadlift	hampir menyerupai 
teori latihan crunch. 

Bagaimana deadlift yang tepat?
Gerakan yang pas dengan struktur pondasi tepat dan tidak 
dilakukan secara asal-asalan adalah faktor utama yang 
wajib diperhatikan sebelum Anda menghajar otot punggung. 
Sekiranya ada 3 teknik deadlift yang umum dilakukan pada 
setiap orang, Ketiga teknik tersebut dapat Anda pilih sesuai 
dengan tingkat kenyamanan saat melakukan.

SuMo DeaDlift

Sesuai dengan nama, sumo deadlift	dilakukan sebagaimana 
layaknya seorang petarung sumo. Seperti melebarkan kedua 
kaki menghadap terbuka serta menjongkokkan glute	dan 
hamstring disaat menurunkan bar. Sebagai pondasi awal, sumo 
deadlift	memang sengaja diambil agak sedikit melebar. Hal 
ini disebabkan gerakan compound pada sumo deadlift selain 
bertujuan membangun postur punggung juga membentuk 
beberapa bagian otot lainnya seperti quadriceps,	hamstring,	
abductor	muscle bahkan bokong sekalipun. Begitu banyak 
manfaat pembentukan otot yang dapat dirasakan jika teknik 
tersebut diterapkan sesuai aturan.
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mUSClEBUIld

DeaDlift Conventional

Variasi gerakan motorik dalam teknik deadlift berikutnya 
disebut deadlift	conventional. Yang mana gerakan deadlift	
tersebut dilakukan seperti Anda melakukan squat, hanya saja 
penempatan posisi bar yang membedakan diantara keduanya. 
Jika gerakan squat, kita dibebankan dengan memikul bar. 
Maka pada deadlift	conventional, kita diharuskan mengangkat 
bar dengan menariknya dari bawah hingga sejajar lutut, lalu 
meletakannya kembali diatas lantai dan mengulanginya 
hingga mencapai jumlah repetisi yang diinginkan. Proses 
pembentukan melalui teknik seperti ini masih tergolong 
sebagai latihan komponen, yang dimana masih melibatkan 
beberapa bagian otot lainnya.

RuManian DeaDlift

Bila Anda ingin menghancurkan lemak di area punggung 
dan berencana membentuknya seperti huruf “V” dengan 
goresan otot terlihat ramping, cobalah lakukan teknik 
berikut ini. Rumanian	deadlift, yaitu gerakan yang dilakukan 
dengan mengangkat bar dari posisi awal diletakan hingga 
setinggi kedua lutut, lalu menurunkannya kembali secara  
menggantung, dengan kata lain tidak menyentuhkannya di 
atas lantai sebelum jumlah repetisi terpenuhi. Kemudian posisi 
kaki pun tidak disarankan untuk ditekuk melainkan terfokus 
pada gerakan menekuk pada pinggang. Keutamaan berlatih 
dengan teknik Rumanian deadlift memang lebih memfokuskan 
pada posterior	chain	Anda, tidak ada bagian otot lainnya yang 
dapat menunjang pembentukan.

 

grip
Kunci kesuksesan lain yang membuat deadlift dapat 
tereksekusi secara aman adalah dengan memperhatikan 
jenis grip	(pegangan) Anda disaat menggenggam bar. 
Memposisikan genggaman secara kuat dapat menentukan 
seberapa besar jumlah beban yang mampu diangkat. Anda 
pun dapat menggunakan pelindung tangan sejenis sarung 
tangan maupun hand	grip yang bersifat merekat dan tidak 
licin. 

beRikUt jenis-jenis gRiP yang Pas 
dengan kenyamanan anda

1.  Mixed grip

Menggenggam bar dengan sikap tangan 
berselang-seling, diupayakan agar posisi bar 
terkunci secara seimbang baik dari sisi depan 
maupun belakang. Hanya saja, sikap tangan 
yang berselang-seling tersebut disinyalir 
dapat mempengaruhi kesimetrisan otot bahu 
maupun trapezius. Untuk menyiasatinya, 
lakukanlah secara bergantian disetiap 1setnya.
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2. Overhand grip

Teori teknik grip selanjutnya bertujuan  
mengoptimalkan kekuatan angkatan bar 
dengan mensejajarkan genggaman menghadap 
ke dalam. Mungkin Anda pun secara tidak sadar 
sering melakukannya. Karena teknik overhand	
grip seperti ini sangat mendasar dan sering 
dijumpai saat Anda melakukan teknik latihan 
beban lainnya seperti lat	pull	down,	bench	press,	
squat, dan beberapa gerakan lain. 

3. The hOOk grip

Mengaitkan jempol didalam kepalan ketika 
tangan menggenggam bar, merupakan teknik 
yang dilakukan pada hook	grip. Walaupun Anda 
belum terbiasa, hook	grip diterapkan untuk 
mengontrol keseimbangan bar lebih baik dengan 
beban lebih berat. Selain itu genggaman pada 
bar pun akan terkunci secara aman agar tidak 
bergeser. Anda dapat memvariasikan pegangan 
ini dengan mixed	grip.

1

2

3
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KAcAng Polong
NUTrITION

K acang bernama lain ercis ini memiliki warna 
hijau dengan ukuran biji yang lebih besar 
bila dibandingkan dengan kacang hijau. Ia 
merupakan kerabat dekat kacang kapri. Bahkan 
banyak yang beranggapan kacang polong dan 

si kapri menunjuk pada jenis kacang yang sama. Memang 
secara fisik, agak susah membedakan kedua jenis kacang 
ini. Banyak yang tidak tahu bahwa kacang polong justru tak 
bisa dikonsumsi dengan polongnya. Bagian yang diambil 
adalah biji. Sementara itu kacang kapri justru sebaliknya. 
Ia dkonsumsi bersama polong kacangnya dan dipanen saat 
kacang masih muda. 

Kandungan Gizi Kacang Polong 

Kacang polong sesungguhnya berasal dari Belanda. Kata 
“ercis” sendiri berasal dari kata “erwtjes” dalam bahasa 
Belanda. Kacang polong ini diduga masuk ke Indonesia pada 
saat Belanda menjajah negeri ini. Saat ini, kacang polong 
banyak tersedia di Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah, 
kacang polong menjadi salah satu komoditi yang serius 
dibudidayakan. 

Pada kacang polong mengandung air 10%, 8, protein 1%, gula 
34%, 31% lemak, serat dan abu, yang diwakili oleh kalium 
mineral, kalsium, natrium, magnesium fosfor, zinc, selenium, 
dan zat besi. Biji dari kacang polong juga mengandung 
vitamin B (B1, B2, B3, B5, B6 dan B12), vitamin C, vitamin E, K 
dan J dan diet folat.

Kacang polong ini banyak digemari sebab rasanya memang 
nikmat. Selain itu ia juga dikenal menyehatkan. Kacang 
polong diketahui kaya akan protein nabati. Dengan 
mengkonsumsi kacang polong, Anda dapat memenuhi 
kebutuhan protein harian Anda. Selain protein, kacang polong 
juga mengandung banyak asam amino. Perpaduan protein dan 
asam amino akan membuat kinerja ercis atau kacang polong 
jauh lebih baik.

Selain protein, kacang polong juga dikenal 
mengandung sejumlah senyawa penting lainnya, 
antara lain: 

1. Asam folat, Dalam 100 gram kacang polong terdapat 
65 mcg atau sekitar 16% asam folat. Ini merupakan 
enzim yang sangat penting dalam proses sintesa sel 
baru di dalam tubuh. Asam folat ini dikenal sangat 
penting dikonsumsi khususnya oleh ibu hamil sebab 
folat merupakan salah satu komponen yang mampu 
mencegah	cacat	pada	janin. 

2. Thiamin, dalam 100gram kacang polong, terdapat 
0,2mg thiamin. Zat ini sangat penting dalam proses 
metabolisme untuk menghasilkan energi dan juga 

menyuplai atifitas saraf dan juga otot. 

3. Vitamin K, per 100gram kacang polong 
terdapat 5mcg vitamin K. Ia diperlukan 

dalam proses pembentukan darah, serta 
dalam proses pembentukan dan 

perbaikan susunan tulang. 

4. Asam pantotenat, dalam 
100gram terdapat sekitar 

0,6mg. ini dibutuhkan dalam 
proses pemecahan glukosa juga 

asam lemak. 

Kacang polong merupakan salah satu komponen polong-polongan 
yang banyak dijumpai di berbagai kuliner seperti pada nasi goreng, 
aneka sup, tumisan, fuyunghai dan beberapa merek camilan. Kacang 
polong memang nikmat, tak heran bila banyak yang menggemarinya. 

Text : Dini Atria
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5. Niasin, zat ini dibutuhkan dalan 
menetralkan racun di dalam tubuh. Ia 
juga diperlukan dalam proses sintesis 
lemak dan mampu merangsang nafsu 
makan dan juga mampu membantu 
sistem pencernaan dalam tubuh dan 
memperbaiki jaringan kulit juga saraf. 

6. Riboflavin, Zat ini dibutuhkan untuk 
memperbaiki kulit, menyehatkan mata 
dan mampu merangsang produksi energi. 

7. Fosfor, dalam 100gram kacang polong 
terdapat 99mg fosfor. Zat ini dikenal 
berperan penting dalam metabolisme 
tubuh baik itu metabolisme karbohidrat, 
lemak juga protein. 

8. Potasium, sebanyak 10% per 100gram 
kacang polong. Senyawa ini sangat 
penting untuk mendukung jalannya 
fungsi saraf secara benar. 

9. Senyawa lainnya yang tersembunyi di 
dalam kacang polong adalah magnesium, 
mangan, tembaga, zat besi, serat juga 
zinc. 

Mencermati senyawa yang terdapat di dalam 
kacang polong, rasanya wajar bila kita menggiatkan 
konsumsi legume yang satu ini. Tak ada salahnya 
Anda memasukkannya di dalam daftar menu 
konsumsi harian Anda. Terlebih lagi, kacang polong 
ini mudah diolah. Pastikan Anda membeli kacang 
polong yang permukaan kulitnya sempurna ya! 
Sebab jika ada cacat, itu berarti kacang polong 
tersebut telah mengalami penurunan nutrisi. 
(tentangkacang.blogspot)
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U
sai melahirkan tak kembali 
pada bentuk semula? 
Tentunya menjadikan 
rasa tak nyaman bagi 
para kebanyakan ibu.  

Bagaimana cara cepat langsing karena berat badan 
yang naik secara drastis dan tubuh yang menggemuk 
disaat hamil. Belum lagi perut dan lengan yang terlihat 
menggelambir karena tumpukan lemak. Namun untuk 
melakukan olahraga dalam membentuk tubuh ideal 
setelah bersalin, terkadang menjadi salah satu masalah 
yang kerap mendatangi kaum wanita pasca melahirkan.  

Tahukah Anda, bahwa menurut teori medis, berat badan 
disaat hamil seharusnya dapat turun mencapai 8,5 kg 
dibulan kedua pasca melahirkan. Hal ini sebagaimana 
dilaporkan oleh Subcomittee on Nutrition During 
Lactation. “Dengan  mengurangi 25% asupan makanan 
tidak akan membuat bayi menjadi kekurangan gizi,” 
ungkap konsultan pengontrol berat badan dari Shape Up 
Indonesia.

Hasilnya, ibu juga akan dapat mengurangi 0,6 hingga 
0,8 kg per bulan pada 4 hingga 6 bulan pertama. Namun 

memang jika ingin mengurangi makan dan berolah raga 
untuk pembentukan tubuh kembali seperti sedia kala, 
akan aman bila dilakukan setelah bulan kedua atau ketika 
memasuki bulan ketiga pasca melahirkan karena tubuh 
butuh masa penyembuhan dan adaptasi”.

Demi mendapatkan bentuk tubuh langsing ideal seperti 
sedia kala, diet ketat dan olahraga keras pun sering kali 
dilakukan. Ada yang berhasil namun banyak pula yang 
gagal. Menurut pakar diet Mara Newman, normalnya berat 
badan wanita bisa naik antara 11 kg hingga 16 kg selama 
dan pasca melahirkan dan itu masih terbilang sehat. 
Meski begitu, tetap saja wanita ingin memiliki berat dan 
bentuk tubuh ideal, atau setidaknya tubuh kembali seperti 
sebelum memiliki anak. Kabar baiknya, setiap wanita 
kemungkinan bisa tubuhnya kembali normal seperti dulu. 
Dan kabar kurang baiknya, perlu waktu cukup lama dan 
kesabaran tinggi untuk melakukan itu semua. Namun 
lantas apa yang membuat para Ibu gagal menurunkan 
berat badan kendati telah hampir setahun menyusui?

Mitos yang membuat gagal diet pasca 
melahirkan diantaranya :

FATlOSS

Mengandung dan memiliki 
buah hati, merupakan 
impian bagi kebanyakan 
kaum wanita, namun 
dilema pasca melahirkan 
terkadang menjadi mimpi 
buruk bagi kaum Hawa.  

Text : Dini Atria
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Khawatir ASI Terhenti 

Beberapa orang kerap mengaitkan bayi baru lahir yang kerap 
menangis dengan produksi ASI yang berkurang. Lalu ujung-
ujungnya, sang Ibu yang dituding kurang memperhatikan 
kebutuhan gizi saat menyusui. “Padahal proses produksi ASI 
bukan seperti itu. Bila makan banyak lantas ASI nya menjadi 
lancar”.

Banyak mitos yang berkembang ini menimbulkan pemahaman 
yang keliru dikalangan para ibu. Padahal yang paling 
banyak berperan agar ASI lancar adalah kondisi psikis ibu. 
“Jika ibu rileks, tidak panik, bahagia, otak akan mengirim 
sinyal untuk produksi oksitosin yang berperan membuat ASI 
mengucur keluar”. Inilah sebabnya dokter kerap menyarankan 
Ibu menyusui langsung bayinya karena proses ini juga 
menstimulus otak dan membuat ASI menjadi lancar.

Kebutuhan Makan Terbatas 

Saat menyusui bukan berarti saatnya makan sebanyak-
banyaknya demi sang buah hati. Kebutuhan tubuh ibu disaat 
menyusui hanya sekitar 1800 hingga 2000 kal. Sedangkan 
kebutuhan tambahan untuk produksi ASI adalah 300 hingga 
700 kal. “Inilah sebenarnya kunci yang dipegang untuk 
penurunan berat badan pasca melahirkan”. Jika Anda sulit 
menakar berapa porsi 2100 Kal tersebut, cukup ikuti sinyal 
yang diberikan tubuh. “Makan jika Anda merasa lapar saja dan 
kurangi ¼ dari yang dibutuhkan”.

Sisanya, makan dalam porsi seimbang antara lauk pauk, 
sumber karbohidrat dan sayur. Bagi piring dalam tiga 
bagian dan penuhi dengan porsi seimbang jenis makanan 
tersebut.“Ingat, bayi hanya butuh karbohidrat baik, protein, dan 
lemak baik. Bayi tidak membutuhkan gula, tepung dan minyak”.

Malasnya mengurus Bayi Sendiri  

Banyak para Ibu yang masih malas mengurus bayinya sendiri, 
dengan berbagai macam alasan, padahal selain mengurangi 
porsi makanan, hal lain yang akan membantu penurunan berat 
badan pasca melahirkan menjadi sukses adalah mengurus bayi 
sendiri. “Mengurus bayi sendiri dapat membakar 175 kalori/
jam pada wanita dengan berat hingga 70 kg. Ini lebih besar 
dari kalori yang dikeluarkan saat jalan-jalan dimal perjam”.

Sebaiknya pertimbangkan untuk secara maksimal mengurus 
bayi sendiri saat sedang cuti melahirkan. Dan setelahnya, Ibu 
masih bisa mengikutsertakan bayi dalam proses pelangsingan 
seperti berolah raga dengan buah hati. 

untuk meminimalis gagalnya diet  sebaiknya ikuti 

tips cara diet cepat langsing pasca melahirkan 

untuk membentuk tubuh ideal berikut ini : 

 Jangan Langsung Nge-gym

Dr. Michael Johnson, spesialis OB/GYN di University of 
California, Los Angeles mengatakan tidak perlu terburu-buru 
latihan di gym untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal dengan 

segera pasca melahirkan. Selama kehamilan, volume darah 
meningkat sedikitnya 15 persen. Jadi sangat wajar jika tubuh 
membengkak. Kondisi tubuh yang belum terlalu pulih justru 
dapat menimbulkan masalah kesehatan yang baru. 

“Wanita sering merasakan cincin di jarinya lebih sempit 
saat hamil, itu lebih sering diakibatkan volume darah yang 
meningkat,” ujar Dr. Johnson. Cairan yang membuat tubuh 
terlihat gemuk ini akan berkurang segera setelah kelahiran 
melalui urin. Biasanya, urin akan keluar sangat banyak antara 
dua sampai tujuh hari dan berat badan pun berkurang sedikit 
demi sedikit. 

Pasang Target yang Rasional

Perlu diingat, yang Anda harapkan adalah tubuh yang kembali 
normal seperti sebelum melahirkan, bukan lebih kecil atau 
lebih langsing. Jadi jangan berharap terlalu muluk-muluk 
untuk mendapatkan tubuh bak model catwalk jika bentuk 
tubuh Anda sedari awal sudah berbentuk pear atau apel. 
Waktu paling cepat untuk mengembalikan bentuk tubuh 
pasca melahirkan adalah enam hingga tujuh bulan; dilakukan 
dengan diet sehat dan olahraga teratur. Jangan melakukan diet 
ekstrim karena tubuh Anda memerlukan banyak nutrisi untuk 
masa pemulihan dan menyusui bayi.

Tak Perlu Khawatir Perut Buncit

Perut yang buncit dan kendur menjadi salah satu masalah 
yang paling banyak dikeluhkan sehabis melahirkan. Hal 
ini sangat wajar, karena jaringan sel dinding perut pasti 
memanjang seiring bertumbuhnya janin saat masih di 
kandungan. Proses perut untuk kembali normal biasanya 
memakan waktu tiga sampai enam bulan pasca kelahiran. Jadi 
percuma saja jika Anda melakukan olahraga sit	up atau crunch 
sebanyak apapun, dengan harapan perut bisa kembali rata 
dengan segera.

“Anda bisa melakukan sit	up dan crunch sepanjang hari tapi 
tidak akan menghasilkan apa-apa. Harus sabar dan harapannya 
rasional,” tambah Dr. Johnson.

Pilih Olahraga yang Tepat

Pasca melahirkan, bukan berarti Anda boleh bermalas-
malasan. Tetap lakukan aktivitas fisik yang berfokus pada 
pergerakan tubuh secara keseluruhan. Latihlah postur tubuh 
pada beberapa minggu pertama setelah melahirkan. Saat 
duduk dan menyusui, jaga posisi punggung tetap lurus. Bisa 
juga mengenakan alat bantu seperti korset bila tubuh terasa 
tegang.

hindari olahraga berintensitas tinggi seperti 
lari dan jogging, setidaknya delapan minggu 
setelah melahirkan. pilih latihan yang lebih 
ringan misalnya berenang atau sepeda santai. 
(dince/Laili/TN)
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A nda tidak perlu takut ataupun gelisah 
jika kondisi perut tidak membalik seperti 
sediakala. Yang terpenting adalah memulihkan 
terlebih dahulu akan kondisi pasca melahirkan 
Anda, hingga dokter merekomendasikan 
kembali berolahraga. Lakukanlah olahraga 

secara rutin dengan intensitas tidak terlalu berat. Berikut 
adalah tips latihan sederhana yang dapat mengencangkan 
perut, sebagaimana Anda sebelum melahirkan.

Air Bike 

B
erbaringlah 
diatas 
matras 

dengan melipatkan 
kedua tangan 
dibelakang kepala, 
lalu tekuklah lutut 
Anda menyerupai 
sudut siku. Untuk 
mengawali 
gerakan, angkat 
kepala dan 
lutut menyilang 
seolah-olah ingin 
bersentuhan. 
Jika sikut kanan 
mengangkat,maka 
lutut kirilah yang 
harus diangkat, 
begitu pula dengan 
sebaliknya. Sesuai 
dengan namanya, 
maka sikap sit-up	
air	bike	dilakukan 
sebagaimana Anda 
mengayuhkan 
pijakan sepeda.
Untuk mendapatkan hasil yang signifikan. lAkukAnlAh 12-15 
reps di setiAp mAsing-mAsing sisi kAki seBAnyAk 3set.

CrunCh - hAnds OverheAd 

U
ntuk gerakan selanjutnya, Anda cukup berbaring 
rileks pada matras.Kemudian tempelkan kedua 
telapak tangan sejajar diatas kepala dengan sikap 

tangan lurus dan kedua kaki menekuk. Angkatlah kepala Anda 
sedikit diiringi kedua tangan dan penarikan nafas. Untuk 
menyempurnakan gerakan, tahan sejenak ketika perut mulai 
ditekukkan. Rasakanlah kontraksi pada perut bagian atas. 
lAkukAnlAh 12-15 reps dAlAm 3 set.

FEmAlEExErCISE

Mengencangkan area perut yang kendur, memang sudah menjadi tugas wajib 
bagi seorang ibu setelah melahirkan. Apalagi kecemasan perut membuncit 
tersebut selalu saja menghantui jika tidak sesegera mungkin teratasi. Salah satu 
upaya umum yang dilakukan para ibu adalah kembali merutinitaskan nge-gym 
sebagai aktifitas pembentukan tubuh dengan memfokuskan latihan perut. 

Text : Alfian Lutfi
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leg rAise

B
anyak orang yang mengeluhkan bagaimana caranya 
mengencangkan V-Abdominal. Salah satu tekniknya 
adalah melakukan leg	raises. Mungkin terbilang mudah, 

namun jika dilakukan cukup membuat kontraksi disekujur 
perut bawah Anda begitu kencang.

Anda tidak perlu cemas ataupun ragu. Lakukanlah dengan 
berbaring diatas matras dengan tumpuan pada tubuh maupun 
kedua tangan. Kemudian angkat kedua kaki Anda serentak 
hingga tegak lurus. Selanjutnya turunkan secara perlahan-
lahan, dengan catatan tidak menyentuhkannya di atas lantai 
sebelum jumlah repetisi terpenuhi.

Memang disaat menaikan ataupun menurunkan kaki, 
posisi tubuh Anda akan sedikit goyang dan bergeser. Untuk 
menyiasatinya Anda dapat menyilangkan kedua tangan 
dibelakang pinggang ataupun memegang matras yang Anda 
tiduri.

knee rAise

M
asih tetap di matras dengan sasaran otot 
perut yang sama. Jika sebelumnya kaki Anda 
diangkat secara bersamaan secara lurus. Kali 

ini kedua kaki tersebut diangkat dengan menekukkan 
pada kedua lutut.

Lokasi :
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stiCk side Bend 

L
atihan berikutnya 
dilakukan guna 
mengencangkan 

area perut samping 
Anda. Adapun cara 
melakukannya adalah 
dengan memikul sebuah 
alat bantu berupa 
tongkat tepat di bagian 
pundak. Lalu gerakanlah 
dengan memiringkannya 
ke kiri dan kanan, 
dengan catatan posisi 
pinggang tetap statis 
atau tidak mengikuti 
alur goyangan tubuh 
yang melintang. Hitung 
repetisi Anda sebanyak 
12 reps 3set.

seAted stiCk twist

U
ntuk mengencangkan perut samping, Anda tidak perlu 
repot-repot pergi ke gym  demi mencari alat twisting. Cukup 
duduk di matras dengan memikul sebuah tongkat, lalu 

memutarkannya ke kiri dan kanan layaknya sebuah baling-baling. 
Maka manfaat pengencangan perut samping pun dapat Anda rasakan 
hanya sekedar bersantai di rumah. Lakukanlah dengan posisi tubuh 
tegak dan jumlah repetisi sebanyak mungkin, selagi tubuh Anda 
membutuhkan tips latihan seperti ini.

FEmAlEExErCISE

SELAMAT BERLATIH
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SEx&BEAUTY

Setiap individu telah dianugerahi 
tubuh yang sehat dari Sang Pencipta, 
untuk itu sepatutnyalah kita harus 
pandai bersyukur. Pasalnya, tubuh yang 
telah bersama kita selama ini ternyata 
menyimpan sejumlah keajaiban yang 

tidak pernah dibayangkan. Salah satu yang menyimpan 
misteri ialah Mr P.  Apakah Anda telah benar-benar 
mengenalnya bagian sensitif tersebut?

Text : Dini Atria

Serba-
Serbi        
Mr P
Reps mania, 
menjelajahi anatomi 
tubuh kita seperti 
halnya masuk 
dalam sebuah 
dunia misteri. 
Sesering 
apa pun kita 
melihatnya, 
masih saja 
ada hal yang 
belum atau 
tidak  kita ketahui.
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Berikut adalah beberapa 
fakta unik tentang Mr P 
Fakta 1

Bagi Anda pecinta rokok berhati-hatilah, 
karena merokok dapat membuat Mr P Anda 
memendek hingga lebih dari satu sentimeter. 
Ereksi bergantung pada peredaran darah yang 
lancar. Bila peredaran darah Anda tidak lancar, 
maka sirkulasi ereksi pun menjadi terhambat. 
Karenanya, meskipun Anda tidak peduli dengan 
kesehatan paru-paru, setidaknya pikirkan masa 
depan “teman kecil” Anda.

Fakta 2

Saat ini ilmu kedokteran sudah semakin 
berkembang, dokter dapat menumbuhkan kulit 
pada korban luka bakar dengan menggunakan 
kulup Mr P dari bayi yang disunat. Satu kulup 
dapat memproduksi 2.300 meter persegi kulit 
baru. Wow, jumlah yang menajubkan bukan?

Fakta 3

Kelenjar prostat yang membesar dapat 
menyebabkan gangguan ereksi dan ejakulasi 
dini. Bila Anda memiliki masalah seksual yang 
belum jelas, maka yang pertama dokter lakukan 
adalah akan segera mengecek prostat Anda.

Fakta 4

Rata-rata pria mengalami orgasme selama 
enam detik, sementara wanita selama 23 detik. 
Hal ini berarti bila ingin disamakan, setiap 
satu kali orgasme wanita berarti empat kali 
orgasme pada pria.

Fakta 5

Spesies tertua yang memiliki alat 
kelamin jantan ialah hewan laut 
bernama Colymbosathon	ecplecticos. Dalam 
bahasa Yunani, kata itu berarti perenang hebat 
dengan kelamin yang besar.

Setelah kita bahas mengenai Fakta sang Mr. P, ternyata masih ada 
banyak hal yang ingin diketahui pria mengenai “teman kecil” nya ini. 
Namun tak semua pria mau membahas masalah tersebut dengan 
teman atau dokter ahli. Mungkin keterangan berikut dapat menjawab 
keingintahuan para Reps mania seputar Mr. P.

Apakah semakin besar Mr P 
semakin baik?
Terkadang ukuran Mr. P dapat menjadi salah satu hal yang membuat 
pria menjadi was-was. Mereka takut jika ukuran organ intim mereka 
tak mampu memuaskan pasangannya. Nyatanya, tidak semua wanita 
peduli dengan ukuran Mr. P pasangan. Maka dari itu, pria cukup fokus 
pada organ intimnya masing-masing, lebih banyak mencoba posisi 
seks, foreplay dan hentikanlah kebiasaan membandingkan ukuran.

Apakah khitan menurunkan 
sensitivitas Mr. P?
Karena ada sel dan jaringan di sekitar Mr P dipotong ketika khitan, 
tentu ada kemungkinan prosedur tersebut mampu menurunkan 
sensitivitas Mr. P terhadap rangsangan. Meskipun demikian, ternyata 
banyak pria yang mengaku tetap bisa merasakan kenikmatan 
meskipun mereka telah dikhitan.

Dalam sehari, Mr. P bisa 
berereksi berapa kali?
Jumlahnya tidaklah sama pada setiap pria. Kebanyakan Mr. P 
menegang ketika mereka sedang tidur dan adanya rangsangan dari 
pasangan. Namun jika ada kasus pria berusia kurang dari 30 tahun 
mengalami ereksi karena kursi getar, maka berkonsultasi dengan 
dokter perlu Anda lakukan.

Bagaimana dengan masalah 
disfungsi ereksi?
Ada banyak hal yang menyebabkan pria menderita disfungsi ereksi. 
Misalnya gangguan kesehatan fisik, mental, kebiasaan merokok, dan 
minum alkohol. Pria perlu mencari tahu akar dari masalah disfungsi 
ereksi, sebab kondisi tersebut tidak dapat diatasi secara instan.

Apakah bentuk Mr P yang 
bengkok itu berbahaya?
Mr. P yang bentuknya sedikit bengkok ke kanan atau kiri sebenarnya 
tidak berbahaya. Bahkan bentuk Mr. P seperti itu dapat dijadikan 
‘senjata’ bagi pria untuk memuaskan pasangannya. Namun jika 
bengkok Mr. P membuat pria kesakitan, segeralah konsultasi dengan 
dokter.

Itulah beberapa pertanyaan umum seputar Mr. P yang terkadang 
canggung untuk dibicarakan pria. (da/dari berbagai sumber)                                                                            

  Semoga bermanfaat
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INTErNATIONAlPrOFIlE

Berawal dari bola basket kemudian beralih pada dumbbell. 
Chris merubah otot nya menjadi tumbuh berkembang 
layaknya sebuah tanaman yang rutin dipupuk.  tak 

ada otot jika tak rutin dilatih dan tak di beri nutrisi. 
Begitulah kiasan yang digambarkan dirinya dalam 

membentuk tubuh berotot. 

Text : Alfian Lutfi
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p
emilik nama lengkap 
‘Chris Jenkins’, mengaku 
sangat terobsesi dalam 
membangun tubuhnya 
menjadi lebih besar dan 

berotot. Awal kecintaanya terhadap 
muscle	workout, bermula saat ia 
mengawali karirnya sebagai pemain 
basket. Mengaku cinta olahraga 
basket selama 10 tahun, ia pun 
mengeksperimenkan tubuhnya dengan 
berlatih bersama sepasang dumbbell 
di rumah. Sekedar mendapatkan 
tubuh dan stamina yang kuat pada 
saat itu merupakan tujuan utama ia 
bereksperimen. Akan tetapi, setelah 
melihat bentuk lengannya berkembang 
begitu pesat, Chris pun memutuskan 
hengkang dari basket dan serius 
berlatih beban disaat dirinya menginjak 
usia ke 20 tahun. Berniat hanya ingin 
mendapatkan otot, namun lama 
kelamaan menjadi mengasyikan dan 
melihat potensinya berbakat dalam 
bidang pembentukan otot, ia pun 
menasbihkan dirinya sebagai seorang 
bodybuilder bukan basketball	player.

otot bagus tidak membuat 

saya minder

Bersama rekan sejawatnya “Susan 
Baxter”, Chris berkunjung ke Indonesia 
guna meramaikan kemeriahan acara 
bodybuilder	and	fitness	competition 
yang diselenggarakan Juni lalu. 
Keberagaman antusias para peserta 
pun turut membuat decak kagum 
tersendiri bagi Chris untuk menyaingi 
binaraga Indonesia. Kebanggaannya 
tersebut bukanlah berarti ia merasa 
minder karena ototnya tidak sebagus 
binaraga kebanggaan tanah air kita. 
Melainkan ia terpana melihat jerih 
payah serta kesungguhan masyarakat 
Indonesia dalam mengemas tubuh 
indah. “ Bodybuilder Indonesia memiliki 
kesempurnaan otot terbilang bagus, 
keren, dan simetris. Begitu juga definisi 
otot-otot yang kering dan tajam” Ucap 
Chris saat mengutarakan komentarnya 
mengenai binaraga di Indonesia.

Goal

Membidik prestasi diajang Mr. Olympia 
merupakan  cita-cita besarnya untuk 
ke depan. Meskipun kali ini telah 
mendapatkan gelar Mr.	National, 
namun bukan berarti Chris merasa 
puas atas segala kerja keras yang 
diperolehnya sampai saat ini. Berbicara 

seputar gol, dalam jangka pendek 
Chris menargetkan dirinya agar dapat 
bersaing dan meraih prestasi di Mr. 
Australia. Berbagai persiapan mulai 
bulking hingga proses cutting pun telah 
disiapkannya mulai sekarang. “Saya ingin 
memenangkan kompetisi di kelas berat, 
serta mendapatkan kartu Pro untuk 
beranjak kesana. Bersaing di Amerika 
sebagai seorang amatir dan menjadi 
cover diberbagai majalah adalah tujuan 
utama saya yang mungkin sangat 
menyenangkan”.

Hal menarik

Mengangkat dari satu beban ke beban 
lainnya adalah suatu aktifitas favorit yang 
dijalaninya selama 4 tahun belakangan 
ini. Bahkan semasa bergelut dengan 
basket, niatan nge-gym pun selalu 
bermunculan, hanya saja belum ada 
momen tepat yang mempertemukannya. 
Ketika di tanya mengenai hal menarik 
selama terjun di dunia fitness, Chris pun 
menjawab “ weight	training merupakan 
hal menarik bagi saya selama ini, 
mendapatkan size otot yang besar 
dan lebih besar adalah suatu hal yang 
membuat saya begitu mencintai fitness. 
Tak hanya itu, suatu kebanggaan yang tak 
terlupakan bagi saya ketika berpose diatas 
panggung. Menjadi bersemangat dan 
gembira tentu ada pada diri saya disaat 
para penonton maupun penggemar mulai 
bertepuk tangan dan bersorak untuk saya”.

Q : Bagian otot manakah yang menjadi 
favorit Anda saat berlatih?

A : Saya menyukai keindahan otot 
punggung atau sayap, karena saya 
memiliki keunggulan genetik pada bagian 
otot tersebut.

Q : Bagaimana dengan ABS, apakah Anda 
rutin melatih otot tersebut?

A : Saat menjalani proses bulking, saya 
tidak pernah sekalipun melatih otot perut. 
Namun menjelang masa kompetisi, sedikit 
demi sedikit saya mulai melatih ABS 
disertai dengan program diet yang ketat.

Q : Ceritakan pada kami bagaimana 
program nutrisi Anda berjalan? 

A : Di pagi hari sebelum berlatih, saya 
rutin mengonsumsi 2 scoop	Hydrowhey	
di campur dengan blueberry ditambah 
dengan makan nasi merah ataupun 
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roti gandum panggang. Ketika hendak berlatih, saya 
menggabungkan amino	energy, glutamine dan creatine sebagai 
tenaga saya. Dan setelah latihan, kembali saya mengonsumsi 
gula powder beserta 1 scoop	amino	energy dan hydrowhey. 
Menyambut siang hari, 250gram-500gram dada ayam 
dikombinasikan dengan kentang manis dan beras merah 
adalah menu kesukaan saya. Lanjut malam hari, saya kembali 
menyajikan menu penutup dengan 2 scoop	casein dan 2 scoop	
hydrowhey.

Q : Bagaimana pendapat Anda 
tentang kompetisi binaraga dan 
fitness di Indonesia?

A : Sangat mengagumkan kami 
berada disini. para peserta di 
Indonesia memiliki tubuh yang 
proporsional dengan definisi otot sangat 
kering dan unik. Awalnya saya mengira 
Indonesia tidak memiliki binaragawan 
sebaik bodybuilder di luar sana. Namun 
ternyata, perkiraan saya tersebut sangatlah 
berbeda dengan fakta yang saya lihat 
sekarang. Bagi saya “fitness itu bagus” 
(ucapnya dengan ejaan bahasa Indonesia).

Terakhir Chris mengajak binaragawan 
maupun fitness mania untuk terus berprestasi 
dalam kejuaraan bodybuilder maupun 
berkarir sebagai fitness model bertaraf 
nasional maupun internasional. Melalui 
filosofinya “Do	again,	do	again,	and	keep	success”, 
Chris mengutarakan makna yang terkandung 
dalam filosofinya tersebut. Bahwa memiliki 
tujuan dalam satu bidang profesi merupakan 
suatu kewajiban yang harus dilakukan, 
melakukan apa yang akan dilakukan untuk 

mengejar suatu impian adalah pekerjaan yang tidaklah mudah. 
Niat yang kuat serta konsistensi menjadi peranan terpenting 
dalam mewujudkan prestasi itu semua.(AL)

BioData

Nama Lengkap         : Chris Jenkins

Nama Panggilan      : Chris

Tempat & Tgl. Lahir : Sydney Australia, 28 April

Tinggi Badan  : 182 cm

Berat Badan off/on  : 126 kg

Makanan Favorit  : Ayam dan Nasi

Minuman Favorit  : Platinum Hydrowhey rasa   
     Coklat.

Hobi : Basket, mendengarkan musik, makan & 
mengoleksi semua atribut yang berbau Nike dan 
Jordan.

PReStaSi 

•	 2008 IFBB Mr Australasia Novice

•	 2010 IFBB Mr All States Heavyweight

•	 2010 IFBB Saltwater Classic Invitational 
Winner

•	 2010 Mr New South Wales

•	 2013 Super Heavyweight Mr Australia 
4th Place
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M
enentukan siapakah yang berhak mendapatkan kontrak atlet Sportisi 
berikut hadiah tunai menarik, cukup menjadi perdebatan sengit 
diantara  para pesaing otot lainnya. Mereka bersama-sama menunjukan 
kebolehannya dalam memamerkan keindahan proporsional otot yang patut 

disaksikan oleh khalayak luas. Berikut nama-nama pemenang audisi SFBB 7 kota 
yang melaju babak grand final di Jakarta.

Juara 1          : Iyon - Dimensi Gym Balikpapan
Juara 2          : Fendik Novianto - Koni Fitness Samarinda
Juara 3           : Imam Sukardi - Fatma Fitness Kukar
Peringkat 4   : Wendy Aike - Zen Fitness Balikpapan
Peringkat 5   : Ramadhana - Zen Fitness Balikpapan
Peringkat 6   : M. Saleh  - Fatma Fitness Kukar
Peringkat 7   : Kurniawan - Benk Gym Samarinda
Peringkat 8   : Hendri - Studio 21 Balikpapan
Peringkat 9   : Moh. Arsani - Benk Gym Samarinda
Peringkat 10 : Sugiarto - Star Gym Balipapan

The Best Sixpack  : Weindy Eike - Zen Fitness 
Balikpapan

Setelah melewati audisi 7 kota, maka terpilihlah 
nama-nama pemenang audisi Sport nFit Body 
Battle yang akan mewakili masing-masing 

daerahnya untuk melaju ke Grand Final di 
Jakarta. Setidaknya masih tersisa 3 kota lagi untuk 

menentukan siapa juara terbaik yang akan terpilih 
bersaing di Jakarta, diantaranya audisi kota Surabaya, 
Manado dan Bali. 
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Juara 1          : Chimenk Cool - Rizal Gym Makassar

Juara 2          : Irfandi - Diamond Gym Makassar

Juara 3           : Rusmin - Max zone

Peringkat 4   : Cambes Purba - Ishaha Club Sorong

Peringkat 5   : Jumriady - Aurum Xerxes gym

Peringkat 6   : Zainal Laode - Majapahit Kendari

Peringkat 7   : Eko Nurdiyanto - Exyst Gym Makassar

Peringkat 8   : Yogi - Jakarta Sport Kendari

Peringkat 9   : Firman Lattabo - Max Zone Gym

Peringkat 10 : Wana Baskara - Majapahit Kendari

The Best Sixpack : Rusmin - Max Zone
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Juara 1   : Andre Miraz - Kembar Gym.

Juara 2  : Ricky Ari - One O One Gym

Juara 3  : Iwan Rafflesia - Rahmat Gym Bogor

Peringkat 4 : Arnold Agustinus - VIP Gym

Peringkat 5 : Roni - Orbit Gym

Peringkat 6 : Rocky Lumowa - Rai Fitness

Peringkat 7 : Muhmmad Iqbal Fauzi - TC Gym

Peringkat 8 : Acep Kurnia - TC Gym

Peringkat 9 : Saliman Orlando - TC Gym

Peringkat 10 : Hendro - Scorpion Gym

The Best Sixpack : Andre Miraz - Kembar Gym
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Nama : ________________________________

TempaT/TaNggal lahir : ________________________________

alamaT peNgirimaN : ________________________________

   ________________________________

KoTa : ________________________________
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dYNAmIC FASHION

PENAMPILAN         
EKSOTIK 
Tampilan gaya wanita energik di 
setiap saat adalah suatu nilai 
keeksotisan karakter yang tak 
ternilai harganya. Membalut 
indahnya tubuh ini dengan adidas 
tank top rupanya menjadi ide 
cemerlang saat menghadiri 
aktifitas bernuansa sporty.
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GIrLy MAKE 
ME SO 
cOMfOrTAbLE
Tak terelakan tubuh ini jika 
kenyamanan saat berolahraga 
dibalut dengan keunikan tank 
top dan rock mini. Kesempurnaan 
inilah yang sepintas membuat aura 
feminine tumbuh pada momentum 
sporty Anda.
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dYNAmIC FASHION

LIKE A WINNEr
Pancarkan semangat sang juara, 
melalui kesempurnaan gaya dan 
optimisme berlatih
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ExPLOrATION                                                                     
yOur STyLE
Eksplorasikan hari-hari nge-gym kamu dengan 
bra sport berwarna pink dan short pants 
hitam hasil terobosan Adidas sport wear.
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ExPErTSAYS

Anand Krishna, PhD*

Bagaimana 
mempelajari sifat-
sifat ketuhanan? 
Belajarlah lewat 
alam. Alam semesta 

memberi tanpa syarat, 
sementara pemberian kita 
jarang tanpa syarat. Selalu ada 
embel-embel “syarat dan kondisi 
berlaku”.

Tak	seorangpun	dapat	
menjelaskan	
keberlimpahan	berkahNya,	dan
pemberianNya	yang	tanpa	syarat;
Banyak	satria	dan	penguasa
mengemis	dihadapanNya;
para	suci	senantiasa	
merenungkan	keagunganNya;
sungguh	tak	terhitung
	jumlah	mereka	semua;

Anehnya, setelah meraih segala 
berkah dan pemberian alam, 
manusia tetap...

Tidak Tahu diri
Namun,	banyak	pula	pedusta	
hidup	sia-sia;
sepanjang	usia	menerima	dan	
mengambil,
tanpa	memberi	dan	berbagi;

Menerima dan memberi adalah 
hukum alam. Dengan menyalahi 
hukum tersebut, akhirnya kita 
pula yang menderita.
“Angin boleh masuk ke dalam 
rumah, tapi tidak boleh keluar.” 
Lucu bukan? Tapi, demikianlah 
yang biasa kita lakukan. Kita 
tidak memberi peluang kepada 
angin untuk bersirkulasi di 
dalam rumah, kemudian keluar 
lewat lubang angin, sehingga 
ada angin segar yang masuk 
lagi.

Dengan tidak berbagi, tidak 
memberi, kita menciptakan 
kesumpekan bagi jiwa kita 
sendiri. Angin boleh masuk, tapi 
tidak boleh keluar, hasilnya: 
“masuk angin”.
Krishna mengatakan dalam 
Bhagavad	Gita	bahwa seorang 
yang senantiasa menerima 
dan  mengambil tetapi tidak 
memberi dan berbagi adalah 
seorang pencuri. Dalam hal ini, 
ajaran Nabi Muhammad jelas 
sekali: mereka yang kurang 
beruntung berhak atas sebagian 
dari penghasilan kita.

dengan Mengabaikan 

kewajiban kiTa
Untuk memberi dan berbagi, 
sesungguhnya kita sudah 
bertindak zalim. Kekejaman 
seperti itu biasanya beranak 
pinak. Sifat-sifat jelek lain 
membuat kita semakin kejam:

banyak	korban	dusta	mereka	
hidup
teraniaya	dan	tertindas;

sPiRitUalitas & 
tanggUng jaWab sosial

Tak	seorang	pun	dapat	menjelaskan	keberlimpahan	berkahNya,	dan
pemberianNya	yang	tanpa	syarat;

Banyak	satria	dan	penguasa	
mengemis	di	hadapanNya;

para	suci	senantiasa
merenungkan	keagunganNya;

Sungguh	tak	terhitung
jumlah	mereka	semua;

Namun,	banyak	pula	pedusta	hidup	sia-sia;
sepanjang	usia	menerima	dan	mengambil,	

tanpa	memberi	dan	berbagi;
banyak	korban	dusta	mereka	hidup

teraniaya	dan	tertindas;
Semuanya	terjadi	atas	kehendakMu.

Wahai	Pemberi	Agung;	
Engkau	pula	Hyang	Maha	Membebaskan

dari	segala	penderitaan;
Tak	ada	yang	mampu	mengaturMu;
mereka	yang	mengatakan	demikian,	

hanyalah	menunggu	waktu	untuk	menjadi
korban	kesia-siaan	dirinya.

Dia	Hyang	Maha	Tahu	adanya
(Dia	yang	menentukan	siapa	mesti	diberi	apa);

Barang	siapa	memahami	hal	ini,
meraih	berkah	untuk	memujiNya;

wahai	Nanak,	demikian	
(karena	berkah	peraihannya	itu)
ia	menjadi	raja	diatas	para	raja.

Sri Guru Granth Sahib
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-------------------------------------------------------
*PAKAR PEMBERDAYAAN/PENGEMBANGAN 

DIRI, MEDITASI, AYURVEDA, dan YOGA 
di Tanah Air, Anand Krishna juga dikenal 

sebagai seorang humanis dan penulis yang 
sangat produktif. 

-------------------------------------------------------

YaYasan anand ashram 
Centre for Holistic Health & Meditation

Jl. Sunter Mas Barat II-E,
Blok H-10/No.1 - Jakarta 14350

Phone: 0818163391
Email: ashram@anandkrishna.org

www.anandkrishna.org dan www.aumkar.org 

L’Ayurveda - One Stop Holistic Care
 

Ingin sehat Jiwa, Raga, dan Emosional?
Kami di L’Ayurveda, di bawah bimbingan

Anand Krishna, 
siap mentransformasi hidup Anda.

Komplek Ruko Golden Fatmawati J/35 Jakarta
Phone/Fax. (62-21) 7591 5813.

Jl. Pura Mertasari 27 Sunset Road Area
Kuta, Bali

Phone/Fax. (62-361) 780 1595, 847 7490
Website: www.layurveda.com, Email: info@

layurveda.com 

* L’Ayurveda Jakarta dan Bali (www.layurveda.com) 
memberikan pelatihan pemberdayaan diri

(neo self-empowerment) yang dipelopori oleh 
penulis (www.anandkrishna.org). Juga menangani 

adiksi dengan AyurHypnotherapy.

Tulisan ini merupakan adaptasi dari 
salah satu bab dalam buku terbaru Anand Krishna, berjudul 

“Alpha & Omega Spiritualitas, 
Japji bagi Orang Modern”, 

diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama

Sayang, beribu-ribu kali sayang, 
banyak pedusta meraih kedudukan 
penting. Dan penganiayaan dan 
penindasan terhadap kaum kecil, 
minoritas, atau mereka yang 
dianggap berbahaya, makin menjadi-
jadi. Ada kalanya seorang yang 
ditindas putus asa. Kiranya kepada 
merekalah Guru Nanak dari tradisi 
Sikh menunjukkan penggalan bait 
dibawah ini:

Semuanya	terjadi	atas	kehendakMu.
wahai	Pemberi	Agung;
Engkau	pula	Hyang	Maha	
Membebaskan
dari	segala	penindasan;

Sebagian orang merasa: “Jika 
semuanya terjadi atas kehendakNya, 
maka seorang yang mengalami 
penindasan pun sedang menderita 
karena kehendakNya.” Sebagian lagi 
beranggapan: “Bukankah semuanya 
terjadi sesuai dengan hukum karma, 
maka untuk apa mencampuri urusan 
karma orang? Biarlah ia menjalani 
karmanya, ditindas ya terima saja, 
supaya selesai.” Pendapat-pendapat 
seperti ini menunjukkan:

keengganan kiTa unTuk 
MeMbanTu

Sesungguhnya, keengganan kita 
untuk melayani. Hukum Karma 
bukanlah “hukuman” sebagaimana 
diartikan oleh banyak orang yang 
tidak memahami konsep karma. 
Hukum Karma adalah Hukum Karya, 
Hukum Tindakan.
Ketika Anda membantu atau 
melayani seseorang, Anda sudah 
bertindak baik sesuai dengan Hukum 
Karma. Sebaliknya, ketika Anda 
melihat seorang ditindas, dizalimi, 
dan Anda tidak berbuat apa-apa, 
maka anda sudah bertindak tidak 
baik, sesuai dengan Hukum Karma 
yang sama.
Ingat, setiap tindakan baik berakibat 
baik, dan setiap tindakan yang tidak 
baik berakibat tidak baik. Silakan 

memilih sendiri, mau bertindak baik 
supaya berakibat baik atau bertindak 
tidak baik supaya berakibat tidak 
baik?
Ketika Anda melayani atau 
membantu orang lain, sesungguhnya 
Anda telah membantu dan melayani 
diri sendiri. Terlepas dari orang yang 
Anda bantu “terbantu” atau tidak, 
Anda sudah berbuat baik, dan sudah 
membantu diri sendiri.
Svami Vivekananda pernah 
mengatakan:

“Merusaknya TaTanan 
sosial...

“Bukanlah disebabkan oleh tindakan 
para penjahat, tetapi oleh orang-
orang baik yang tidak bertindak 
(untuk mencegahnya)”.

“Society	does	not	go	down	because	of	
the	activities	of	criminals,
But	because	of	the	inactivities	of	the	
good	people.”

Para spiritualis senantiasa sigap dan 
bertindak cepat untuk mencegah 
kejahatan. Mereka bukanlah petapa 
pesimis, “Apa yang dapat kami buat, 
paling kami bisa berdoa saja.” Sikap 
pesimis dan gampang menyerah 
bukanlah ciri para spiritualis. Seorang 
spiritualis selalu optimis, dan tidak 
pernah tunduk pada kezaliman dan 
ketidakadilan.
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FITNESSPrOFIlE

B erbagai cercaan, hinaan, serta sindiran 
yang menjatuhkannya, tak lantas  
membuat dirinya terbujur kaku 
begitu saja. Berlatih dan 

terus berlatih adalah pedoman yang 
mengantarkan namanya menjadi sang 
juara.

Mengaku mengenal fitness	sejak 
tahun 1997, bermula ketika ia melihat 
teman-teman koleganya memiliki 
bentuk badan yang bagus. Saat 
itulah, Yana Setiadi (nama aslinya)  
mulai tertarik untuk mengawali 
wawasan tentang fitness dengan 
rajin nge-gym. Jauh dari kegiatan 
yang memadatinya sekarang. Dahulu ia 
mengaku sempat fakum dari latihan beban 
sampai tahun 2008, ini disebabkan berbagai 
faktor pekerjaan yang menuntutnya 
harus menanggalkan olahraga besi. 
Saat ini, pria berambut punk yang 
menyukai nasi pecel, masih disibuki 
dengan kegiatan seputar olahraga otot 
maupun syuting. Mulai dari mengelola 
gym yang baru saja dirilisnya 
beberapa tahun lalu, mengaplikasikan 
pengalaman fitnessnya dengan 
menjadi personal	trainer, berlatih 
untuk persiapan lomba, hingga 
menjadi figuran di berbagai film dan 
sinetron.  

Dengan ciri khas gaya perlentenya,  
menggunakan perlengkapan aksesoris 
disekujur tubuh mulai dari kalung, 
gelang rantai, hingga batu cincin 
tak luput dari kebutuhan gaya yang 
melekat di setiap keindahan otot 
yang sudah dipahatnya. Rutin berlatih 
seminggu 5 kali dan istirahat teratur, disiplin makan 
bersih secara ketat, ditambah dengan mengkonsumsi 
suplemen, menjadi rahasia di balik kesuksesan tubuh 
yang dimilikinya selama ini. Tak hanya itu, jika dirinya 
diharuskan bermimpi ataupun berangan-angan untuk 
kedepannya. Secara lugas ‘Yana’ menghendaki dirinya 
dapat menyaingi sang idola yaitu Ricky Daud dan Dody 
Syahputra. Meskipun tidak hari ini dan tidak tahun ini 
pula, ia berharap kehidupan manusia tentunya akan 
terus berputar layaknya sebuah roda. Mungkin di 
kemudian hari kelak ia dapat meraih segala mimpi dan 

mencapai prestasi yang ada dalam 
benaknya selama ini. 

Menaklukan  dari satu panggung 
ke panggung lain dengan event 
yang berbeda, nampaknya tidak 
membuatnya jera akan proses 
diet serta ketatnya persaingan 
saat di atas panggung. 

Justru itu semua menjadi 
suatu hiburan tersendiri untuk 
mempromosikan dirinya pada 

Yana Joss, begitulah sebutan panggung bagi 
pendatang baru kita yang namanya belakangan 
ini sering disebut-sebut pada setiap kejuaraan 
menfitess. Dahulu, namanya memang  jarang  
terdengar dan kurang diperhatikan bagi 
para pengamat kompetisi body contest. 
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komunitas fitness. “Pada	dasarnya,	tujuan	saya	sering	
mengikuti	lomba	ingin	dikenal	sama	teman-teman	gym	
saja.	Dan	yang	kedua	sebagai	pengalaman.	Walapun	
kita	gak	menang,	yaa	terusin	aja	yang	penting	kita	kan	
ikut	perlombaan.	Nanti	lama-kelamaan	kita	juga	akan	
dikenal	dengan	sendirinya.	Target	setelah	terkenal	
sebenarnya	sih	gak	ada,	tapi	jika	ada	label	suplement	
yang	menawarkan	untuk	menjadi	atletnya,	ataupun	
diminta	untuk	memerani	peran	dalam	syuting	yaa	boleh	
juga”, jawab lelaki yang mempunyai cita-cita sebagai 
tentara ini.

Kegiatan latihan fisik dan urusan kompetisi yang 
dijalaninya selama ini, semua dilalui dengan aura 
positif. Tidak ada sekelumit derita apapun saat 
bergelut dengan kedua hal yang baginya amat 
menyenangkan. Namun disela ritual nge-gym nya, 
Yana memiliki keistimewaan berbeda dengan 
atlet lain pada umumnya. ”Jika	sudah	fokus	latihan	
pada	satu	titik	otot	yang	sulit	dibentuk,	saya	sering	
menggunakan	10	set	dengan	10	repetisi	pada	satu	
teknik	gerakan.	

Selebihnya	saya	hanya	menggunakan	1	set	dengan	15	repetisi	disetiap	otot-
otot	kecil	yang	akan	saya	mainkan.	sebenarnya	sih	dulu	suka	main	dada.	
Ketika	otot	dadanya	sudah	membesar	dan	otot-otot	lainnya	jadi	ketinggalan,	
main	dada	pun	mulai	ditinggalkan.	Dan	sekarang	lebih	fokus	ke	otot	perut	
dan	deltoids”.

Di akhir perbincangan, Yana menyampaikan. Tidak ada kata bosan, malas, 
ataupun capek ketika fitness mania menghadapi fase pembentukan 
otot. Jalani dan resapi akan keindahan jerih payah itu semua. Dan yang 
terpenting adalah tetap bersemangat dan ikutilah berbagai perlombaan 
yang diselenggrakan, agar Anda dikenal serta mendapat wawasan yang 
tak ternilai harganya. 

PRestasi   

- Syuting Sinetron: Cinta Memang Gila,              
  Putri Cantik, Hanya Tuhan Yang Tahu,                
  Si  Bajaj, Si Yoyo, Si Kembar.

- Juara I & Best Sixpack Club PM 2010.

- Juara I Fit For Two Body Contetst Mall BTC  
  2010. 

- Juara I Muscle Mania BodyContest 2012.

- Juara I Muscle Mani Universal Twinlab   
  2012.

- Juara I New Indonesia Bodycontest Pejaten    
  Village 2013.

- Juara II Star Fitness Cikarang 2012.

- Juara III Femara Cup Bandung 2011.

- Juara III Bangka Body Cntest 2012

- Peringkat V  Kranji Ideal Body Contest   
  2011

- Peringkat V Muscle mania Bodybuilding  
  Open 2012.

- Peringkat V Starfitness 2 Mall Pluit Village  
  2013.

- Peringkat IX DANPASPAMPRES 2013.

biodata 
Nama Lengkap  : Yana Setiadi
Nama Panggilan  : Yana
Tempat & Tanggal Lahir : Madiun, 24 September
Tinggi Badan  : 165 cm
Berat Badan off/on  : 70kg /65kg
Makanan Favorit  : Nasi pecel
Minuman Favorit  : Es Campur
Cita-cita   : Tentara
Gym   : Reka Gym & Aby Gym

 “BaHwa HidUp 

seHaT adaLaH 

MiLiK seMUa 

Orang, 

KesaBaran, 

KeTeLaTenan, 

serTa KeseriUasan 

MenjaLani sUaTU 

prOses adaLaH 

KUnci UTaMa daLaM 

MeMBenTUK TUBUH Menjadi 

prOpOrsiOnaL
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BOdYBUIldEr PrOFIlE

N amun, jika melihat  potensi 
bakat yang dimilikinya, 
ia memang pantas bila 
menasbihkan dirinya sebagai 
seorang binaragawan sejati.

Yoseph Bordjap, begitulah nama lengkap 
pria yang mengidolakan atlet legendaris 
asal Papua “Levi Rumbewas”. Mengaku 
memiliki kesibukan sebagai seorang 
personal	trainer ‘weight	training’ dan fokus 
berlatih, Yosep dulunya adalah seorang 
olahragawan sepakbola dan tinju. Dua 
cabang olahraga tersebut ternyata 
menjadi bekal utama yang menjembatani 
dirinya pada sosok binaraga dan pulau 
jawa. “Awalnya	saya	berfikir,	mengapa	
orang	jawa	bisa	sampai	ke	tanah	Papua.	
Sedangkan	saya	sendiri	tidak	bisa	ke	tanah	
Jawa.	Atas	dasar	pemikiran	sepeti	inilah	
saya	mulai	mencari	jalan	agar	saya	dapat	
menginjakan	kaki	di	Jawa,	hingga	akhirnya	
terpikirlah	dua	cara	untuk	dapat	mengarah	
kesana.	Diantaranya	dengan	sekolah	atau	
olahraga.	Mulanya	saya	ikut	pelatihan	
sekolah	sepakbola	namun	kemudian	beralih	
pada	tinju”, ucapnya saat mengawali topik 
perbincangan dengan Reps.

Q :  Apa saja motivasi yang 
mengantarkan Anda pada binaraga?

A : Pertama ingin mempunyai 
bentuk tubuh yang bagus. 
Motivasi saya yang kedua, 

ingin mengikuti jejak atlet 
binaraga kebanggaan 
rakyat Papua, yaitu 
Levi Rumbewas. Saya 
sangat ingin sekali 
mengharumkan nama 
daerah saya disetiap 
kejuaraan tingkat 
nasional maupun 
daerah.

Q : Bagaimana Anda 
beralih profesi sebagai 
seorang binaraga? 
Dan Apakah Anda 
menyukainya?

A : Waktu saya menjadi 
atlet tinju, pukulan saya 
kurang begitu bagus, 
sehingga membuat saya harus 
tersisihkan dari seleksi daerah. 
Semenjak itulah saya mulai di 
kenalkan teman untuk nge-gym 
agar 

Merantau demi sebuah gelar prestasi adalah 
fokus tujuan yang di miliki pria berkulit hitam 
asal kota Papua ini. Semua perjuangannya 
mulai dari meniti karir sebagai olahragawan 
sepakbola, tinju hingga pada akhirnya menjadi 
seorang bodybuilder pernah dilakoninya. 

Text : Alfian Lutfi
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pukulan saya mendapatkan kekuatan saat diatas ring. 
Disaat asyik berlatih beban, enam bulan kemudian, 
tiba-tiba saya diajak mengikuti seleksi binaraga 
daerah untuk kualifikasi PRA PON pada tahun 1995. 
Dan saat itu saya terpilih untuk mewakili daerah 
saya sebagai atlet binaraga pada ajang PON ke XIV 
di Jakarta pada tahun 1996. Dan dari sanalah saya 
menyukai binaraga.

Q : Dari mana dan bagaimana Anda mengemas tubuh 
Anda menjadi berotot?

A : Kalau masalah badan jadi berotot dan kering, itu 
karena pola latihan dan program diet yang disiplin 
dan sebagai penunjangnya, tentu saja tidak jauh-
jauh dari suplemen pastinya. Berbicara mengenai 
suplemen, saya lebih suka mengkonsumsi amino, 
karena amino sangat penting bagi tubuh untuk 
memulihkan kinerja otot. Selain itu, whey protein 
ditambah dengan BCAA adalah dua komponen 
suplementasi yang amat saya sukai dalam 
membangun otot menjadi lebih besar. Menjelang 
masa kompetisi, saya sering menggunakan teknik 
piramida di setiap bagian otot yang dimainkan. Tapi 
ketika menjalani proses bulking, jumlah repetisi saya 
kurangi dan berat beban saya tambahkan.

BIodAtA
Nama Lengkap  : Yoseph Bordjap

Nama Panggilan  : Yoseph

Tempat & Tanggal Lahir : Papua, 9 November 

Tinggi Badan  : 160 cm

Berat badan off/on : 82kg /65kg

Makanan favprit  : Dada ayam

Minuman favorit  : Air putih

Cita-cita   : Menjadi yang terbaik bagi  
                                   banyak orang

Gym   : Andhika Gym

PrestAsI   

Juara 2 Mr. Indonesia seleksi kota semarang
Juara 2 Pesta Raga 
Juara 5 Prapon Surabaya

Ada empat poin yang 
perlu fitness mania 

terapkan agar tubuh 
dapat berotot yaitu: 
latihan yang benar, 

makan teratur, istirahat 
cukup, dan yang terakhir 

adalah suplemen

Q : Bagaimana fase diet Anda 
sendiri?

A : Saat menjalani fase diet, menu 
andalan saya diantaranya beras 
merah, putih telur, ikan bakar, 
ayam bakar, lalu diimbangi dengan 
suplemen. Kalau ngomong soal 
cheating sendiri, ya jujur aja dalam 
seminggu bisa 2-3 hari, itu pun 
kalau mulut terasa mulai tidak 
enak. Tetapi kalau sudah menjelang 
kompetisi, mau gak mau diet nya 
harus tetap terjaga dan ketat.

Dialog terakhir yang sempat Yoseph 
ungkapkan mengenai proses 
pembentukan otot bahwasannya 
“melatih	badan	berotot	tidaklah	
semudah	sebagaimana	kita	
membalikkan	telapak	tangan.	Itu	
semua	membutuhkan	proses,	salah	
satunya	dengan	latihan.	Banyak	orang	
mengatakan,	untuk	membentuk	tubuh	
berotot	sangatlah	mudah.	Ada	begitu	
banyak	jalan	yang	mempercepat	
pembentukan	otot,	tapi	apakah	
teman-teman	fitness	menyadari	
akan	dampaknya	seperti	apa”, 
jelasnya sebagai ungkapan penutup 
pembicaran bersama Reps.
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FEmAlEFITNESS

ramah, supel dan senang bersenda gurau 
adalah gaya bergaulnya yang membuat 
pembicaraan Reps begitu akrab. Lantas 
seperti apakah sosok kepribadian serta 

perjalanannya selama bergelut dengan dunia 
fitness? let’s check it out…

Secara manusiawi, wanita tidak ditakdirkan 
memiliki otot layaknya seorang laki-laki, wanita 
lebih kepada tubuh yang ramping dan lemah 
gemulai. Namun wanita yang satu ini terbalut 
dengan otot yang kencang pada area tubuh 
terpenting, dan rupanya menjadi suatu daya pikat 
tersendiri bagi Suz untuk pergi ke gym. Kecintaan 
terhadap fitness bermula semenjak ia menduduki 
bangku kuliah. “Saya	tidak	tergolong	orang	
bergenetik	endomorph,	melainkan	tipe	tubuh	saya	
cukup	cepat	memiliki	tubuh	atletis	dengan	sedikit	
tonjolan	otot.	Mengerti	akan	kebutuhan	tubuh	untuk	
dibentuk	adalah	suatu	hal	yang	menyenangkan	bagi	
kehidupan	saya”, ucapnya disertai senyuman manis.

exciTed cOMe TO indOneSia

Saat itu Suz begitu kagum melihat antusiasme 
masyarakat Indonesia tentang budaya hidup sehat 
dengan olahraga fitness, khususnya bagi kaum 
perempuan. Ini terbukti setelah ia melihat nominasi 
Miss	Fitness diperlombakan pada kejuaraan The	One	
Bodybuilding	&	Fitness	Championship Juni lalu. Tak 
henti-hentinya Susan mengapresiasikan beberapa 
wejangan kepada para pengunjung perihal tips 
pola hidup sehat sebagai bentuk kekagumannya. 
Awalnya sih agak sedikit ragu, namun setelah 
melihat banyaknya pengunjung yang berdatangan 
ditambah pula kontestan yang mengikuti kategori 
Miss	Fitness	begitu atraktif dan energik, rasa ragu 
pun mulai surut. Tak hanya memberikan inspirasi 
tentang fitness dan pola hidup sehat, Susan yang 
dikenal sebagai seorang instruktur zumba pun tak 
mau ketinggalan untuk menunjukan kebolehannya 
dengan bergoyang zumba.

Merupakan suatu kehormatan bagi Reps 
untuk bertatap muka serta berdialog secara 
langsung bersama atlet cantik Susan Baxter 
saat berkunjung ke Indonesia. Susan Baxter 
atau lebih akrab di sapa Suz merupakan 
figure fitness yang baru-baru ini menduduki 
peringkat 7 pada kategori Miss Shape NAC 
World Championship di Cypruz. 
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cOMpeTed in The wOrld & 
geT TOp Six iS My gOal

Saat ditanya perihal goal ke depan, 
Suz menjawab dirinya tidak mau 
memprioritaskan menjadi seorang 
bodybuilder. Melainkan targetnya 
ingin terus bersaing pada kompetisi 
berkelas dunia sebagai figure	fitness	
ataupun	fitness	model. Bukan hanya 
sekedar bersaing pada laga kontes 
bertaraf Internasional, menduduki 
posisi top	six adalah harapan besar 
pula yang membelenggu di dalam 
benaknya setelah ia berhasil meraih 
peringkat 7 pada kejuaraan NAC 
World Championship di Cypruz.

aBOuT rOuTine

Layaknya manusia biasa Susan punya 
segudang kesibukan sebagaimana 
orang lain miliki. Namun satu hal 
yang menjadi pekerjaan sulit dan 
sering dikeluhkan bagi setiap orang 
adalah bagaimana membagi waktu 
antara hobi dengan pekerjaan. Bagi 
wanita yang sibuk menjadi seorang 
presenter di Highlanders TV dan 
staff kedokteran yang meneliti 
tentang hambatan orang melakukan 
olahraga, tidaklah sulit untuk 
membagi itu semua. 

Terbiasa bangun pukul 5 pagi 
kemudian di lanjut dengan aktifitas 
olahraga beban, adalah kebiasaannya 
sehari-hari sebelum berangkat ke 
kampus. Setelah sibuk di kampus 
pada pagi hari, Suz juga mengajar 
untuk kelas zumba yang tak dapat 
dia tinggalkan. Sepulangnya dari 
kampus, lagi-lagi wanita penggemar 
pancake ini, berlatih ke gym guna 
mendapatkan postur tubuh yang 
sesuai dengan targetnya.

nuTriTiOn

Mengonsumsi suplementasi adalah 
kewajiban yang tak terlewatkan bagi 
seorang Susan sembari melakukan 
rutinitas di gym ataupun di rumah. 
Tujuannya sangat simple, memberi 
pelayanan terbaik terhadap kinerja 
tubuh dengan asupan nutrisi 
seimbang guna mendapatkan postur 
proporsional dan seksi.

Sesuai dengan menu kesukaannya, 
maka nutrisi di waktu pagi adalah 
dengan mengonsumsi pancake 
yang dikombinasikan	protein	hydro	
whey, multi vitamin, BCAA, glutamine, 
dan buah pisang. Ketika memasuki 

makan siang, Suz menjadikan bahan 
hidangannya kaya akan sayur-
sayuran. Selain itu, ia menambahkan 
puding berikut hydro	whey	dengan 
salad sebagai cemilannya disaat 
lapar. Menjelang makan malam, ia 
mengutamakan nasi merah ditambah 
dengan ikan sebelum kembali 
beraktifitas di gym. Sesampainya 
di rumah, sebelum tidur ia rutin 
menyajikan cemilan dengan hydro	
whey, casein	optimum,	amino, di 
lengkapi dengan yogourt.

Saat memasuki sesi workout jauh 
30 menit sebelum latihan, gadis 
berambut ikal pirang ini gemar 
mengonsumsi platinum	pre dan 
amino	energy	sebagai pasokan tenaga 
sebelum nge-gym. Namun disela 
sesi latihan, BCAA dicampur dengan 
hydro	whey menjadi kebutuhannya 
sewaktu tubuh beraktifitas begitu 
keras. Ketika di tanya Reps mengenai 
bagian tubuh favorit, Susan pun 
menjawab bokong adalah bagian 
tubuh favorit selama berpenampilan 
ataupun saat berlatih.

BeauTiful wOMen Or 
MuScular wOMen

Entah sedang bingung memilih 
diantara keduanya atau memang 
sejujurnya otot adalah pilihan 
Susan berdasarkan pertanyaan 
yang dilontarkan Reps. Namun 
pada hakikatnya, menurut dirinya 
menyikapi kedua hal tersebut 
secara bersamaan adalah suatu 
keputusan teramat bijak dan 
saling berkesinambungan. 
Mengkombinasikan antara wanita 
cantik dengan wanita berotot 
tidaklah terbilang sulit untuk 
didapatkan. Tinggal bagaimana 
caranya mendapatkan itu semua. 

Ia pun menambahkan 
didalam situsnya http://www.
topmarknutrition.co.nz saat 
menceritakan perjalanannya ke 
Jakarta, bahwa hal terseksi bagi 
seorang wanita adalah bagaimana 
membuatnya lebih percaya diri dan 
bahagia. Dengan sepenuh hati saya 
pun setuju jika selazimnya wanita 
dan pria sama-sama memiliki bentuk 
tubuh serta ukuran yang berbeda. 
Kita semua berbeda dan menurut 
saya ini adalah sesuatu hal yang 
patut untuk dihargai.
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FEmAlEFITNESS

prOfiLe  
Nama Lengkap  : Susan Baxter  
Nama Panggilan  : Suz 
Tempat dan tgl lahir : Ireland, 13 Juli 
Nama kedua orang tua : Alice and Dave 
Makanan Favorit  : Cheese cake, Optimum   
     nutrition diet Protein bars 
Minuman Favorit  : Air mineral  
Tinggi   : 159 cm 
Berat badan on / off : 50kg and 53 kg 
Ukuran baju  : XS 
Hobi   : Fitness, Zumba, Reading,   
       Traveling. 
gym   : Olympic gym New Zealand 

presTasi
- Runner Up New Zealand People’s Choice fitness instructor  
  2010

- New Zealand People’s Choice Fitness instructor 2011

- Runner Up New Zealand People’s Choice fitness instructor  
  2012

- Miss New Zealand shape 2012

- Placed 7th in World bodybuilding championships 2013
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audisi jakarTa  Pluit Village - 12 Mei 2013
Pemenang : Chalfin  - Rai Fitness Bandung
Runner Up : Dede Hermawan - OS Bond Gym

audisi yogjakarTa gedung MMTC - 26 Mei 2013
Pemenang : Andi Sutanto - Paradise Gym Semarang
Runner Up : Mustqim Firdaus - Grand Aston

audisi Pekanbaru gedung juang’45 - 2 juni2013
Pemenang : Nico Paticene - Champions Gym 
Runner Up : Kiko Rizaldi - Person Gym Padang

audisi PaleMbang Palembang indah Mall - 6 juni 2013
Pemenang : Dody Syahputra - Sportisi Palembang
Runner Up : Firman - Svasta Gym

audisi Manado Mega Mall - 9 juni 2013
Pemenang : Donald Christian - Studio Bugar
Runner Up : Aca Van Diesel - Xerxes Gym

audisi Makassar Mall gTC Makassar - 16 juni 2013
Pemenang : Aca Van Diesel - Xerxes Gym
Runner Up : Kristian Warpit - Ishaha Club Sorong

 

audisi balikPaPan Mall balconi - 30 juni 2013
Pemenang : Dedy Topani - Benk Gym
Runner Up : Fendik Nofianto - Koni Fitness

audisi bandung Miko Mall - 18 agustus 2013
Pemenang  : Dzulkohar - Rahmat Gym Bogor
Runner up : Jhonny Samuel - Rai Ftiness Bandung
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TrAININGlOG

Untuk membentuknya bagi sebagian orang mudah, namun 
sebagian lagi mengatakan sulit. Perhatikan trik latihan 
berikut dan tekniknya supaya Anda memiliki pundak 
setinggi gunung dan tampak terlihat macho.

By : Brahmantio

Salah satu bagian otot tubuh agar Anda terlihat lebih 
macho,  dan bila Anda adalah seorang pria maka 
trapesius atau pundak adalah jawabannya. 
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BarBel uprighT rOw

pPegang bar dengan jarak merapat, 
lalu lebarkan kedua sikut Anda 
melebihi lebar bahu. Angkat 
bar keatas hingga setinggi 

leher, kemudian tahan sejenak dan turunkan 
kembali secara perlahan. Saat di posisi bawah 
jangan biarkan lengan mengunci dan otot 
Anda beristirahat, tetap jaga kontraksi otot 
dengan menahan beban. Ketika mengangkat 
ataupun menurunkan jangan sesekali 
Anda mengayun-ayunkan badan, itu sama 
halnya Anda melakukan cheating dengan 
memanfaatkan momentum yang semestinya 
tidak akan membentuk traps Anda

Behind BarBell Shrug

ini latihan utama untuk membentuk pundak, pegang 
bar di belakang tubuh Anda kira-kira selebar bahu. 
Kemudian angkat pundak untuk mengangkat beban, 
pastikan lengan Anda tidak ikut menekuk. Karena jika 

Lakukan 4 set 8-12 
repetisi dengan beban 
sedang

Lakukan 4 set 8-12 
repetisi dengan beban 
sedang

 SEPTEMBER 2013 - REPS Magz     |     51



TrAININGlOG

hal itu terjadi, fungsi lengan Anda hanya sebagai cantelan saja. Saat 
dipuncak gerakan tahanlah sebanyak 3 detik dan melepaskannya 
perlahan. Saat di posisi bawah sekali lagi jangan dilepas begitu saja, 
tapi jaga kontraksi otot dan lakukan repetisi berikutnya. Anda dapat 
melakukan shrug	dengan menggunakan plat barbell seperti gambar 
disamping atau dumbbell sebagai variasi.

lying caBle uprighT rOw

Kelebihan latihan ini dibandingkan upright	row	biasa adalah Anda bisa lebih mengisolasi otot pundak tanpa 
melakukan kecurangan. Karena posisi tubuh berbaring statis dan tidak bisa berayun-ayun, selain itu sifat cable yang 
bebannya selalu konstan. Prinsipnya sama dengan upright	row	barbell, tarik dan tahan sejenak lalu melepaskannya 
kembali dengan tetap menjaga kontraksi otot. kontraksi otot. 

Lakukan 3 set 8-12 
repetisi
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Lakukan 3 set 8-12 
repetisi

wide grip T-Bar 
Shrug

pegang dua handle T-BAR angkat dan lakukan shrug 
seperti biasa, tahan dipuncak gerakan 2-3detik sebelum 
melepaskan kembali lakukan 3 set , masing-masing set 
sampai failure pada setiap masing-masing set nya.
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ExPErTSAYS

a dapun manfaat dari latihan 
beban secara umum adalah 
sebagai berikut :

- Otot menjadi kuat, sehingga dapat 
mengangkat beban lebih berat lagi.

- Otot menjadi lebih besar, karena 
serabut otot mengalami hipertropi 
(pembesaran).

- Otot tidak mudah lelah, sehingga gerakan dapat 
dilakukan lebih lama.

- Tendo (bagian otot yang menempel pada tulang) 
menjadi lebih kuat.

- Ligament (jaringan yang memperkuat tulang) 
menjadi lebih kuat dan lebih lentur.

- Pelumasan didalam sendi menjadi lebih baik.

- Sendi menjadi lebih kuat dan lentur.

- Tulang menjadi lebih padat dan kuat.

Agar menjadi fit, orang 
melakukan latihan untuk 
menguatkan jantung dan 
otot tubuh. Latihan otot ini 
juga lazim disebut latihan 
beban (weight training), 
bertujuan agar otot tubuh/
otot skelet, dan persendian 
menjadi kuat. Tentunya 
bila otot dan jantung kuat, 
prestasi akan meningkat. 
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Sebetulnya latihan chest press itu tidak apa-apa untuk 
wanita, karena tidak menjadikan otot menjadi sangat 
besar. Manfaatnya tetap besar, yaitu memperkuat 
gerakan melempar, mendorong dan memukul. Manfaat 
lain adalah dari segi keindahan tubuh, latihan ini 
menjadikan payudara menjadi kencang, tidak turun. Hal 
ini disebabkan pada saat otot dada menguat, payudara 
tertarik keatas sehingga menjadi lebih kencang.

Agar dapat mencapai manfaat-manfaat tersebut, 
maka latihan beban harus dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :
- Lakukan 2-3 kali seminggu.

- Berat beban yang diangkat harus disesuaikan dengan 
kemampuan seseorang. sebagai contoh, beban yang 
diangkat = 7 - 8%  kali 1 rM. (1 rM = repetisi Maximal, 
suatu berat beban yang maximal bias diangkat pada 1 kali 
gerakan)

- repetisi (ulangan) adalah sebanyak 8 – 12 kali untuk 
penguatan secara umum. Untuk meningkatkan power, 
repetisi adalah 6-8 kali dengan beban maksimal.

- Nafas harus dibuang pada saat mengangkat beban.

- tidak boleh menahan nafas.

Salah satu bentuk latihan adalah latihan untuk memperkuat 
otot dada. Otot ini merupakan salah satu otot yang penting 
karena fungsinya adalah untuk melempar, mendorong, 
memukul. Gerakan ini terdapat pada banyak cabang olahraga 
seperti tinju, silat, karate, renang, angkat besi dll.

Bentuk latihannya dapat Berupa :
- Push up, yaitu berbaring tertelungkup lalu mendorong 

lantai.

- Chest	press, yaitu terlentang dengan mengangkat barbell 
ber ulang-ulang.

- Berat beban dan cara latihan sama dengan seperti tadi. 

Pada latihan ini penting sekali nafas diperhatikan, 
yaitu buang nafas pada waktu mengangkat beban dan 
tarik nafas pada saat beban turun. Bila menahan nafas, 
maka tekanan dalam rongga dada akan makin membesar, 
sehingga mengganggu aliran darah balik ke jantung dan 
otak akibatnya, dapat terjadi pingsan, karena kurang pasokan 
darah ke otak. 

Untuk pria, latihan 
ini bermanfaat untuk 
melatih otot dada 
sehingga sangat kuat 
untuk mendorong dan 
memukul. Pada binaraga, 
pembesaran dada 
tentunya menjadi bagus 
otot dada dan bentuknya 
lebih simetris.

Pada wanita, latihan ini 
sering tidak dianjurkan, 
karena menjadikan 
bentuk dada menjadi 
bidang, sehingga proporsi 
badan besar diatas. 

CArA yANg BeNAr UNtUk LAtIhAN Chest 
Press PAdA wANItA AdALAh seBAgAI 
BerIkUt :

- Latihan beban harus melatih semua otot 
dibadan.

- Khusus untuk otot dada, cara latihan sama 
dengan pria, hanya berbeda pada jumlah 
bebannya. Biasanya beban yang diangkat 
wanita  lebih ringan 30% dari beban pada pria.

- Jangan lupa untuk selalu melakukan 
peregangan (stretching) sebelum dan sesudah 
latihan, sehingga otot tidak terasa sakit/
pegal-pegal. Selain itu peregangan juga akan 
membuat flexibilitas meningkat.

- Untuk tenaga juga tidak dibutuhkan 
penambahan kalori yang banyak atau 
penambahan suplemen dengan makan yang 
benar dan cukup maka tenaga yang diperlukan 
akan cukup untuk latihan beban.
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rEPSrEPOrTrEPSrEPOrT

Pada tahun 2013 ini adalah tahun 
yang special bagi Celebrity Fitness. 
Karena diusianya yang genap 
10 tahun ini, Celebrity Fitness 
membuka kembali klub barunya di 
daerah Jakarta Selatan, tepatnya 
di Kasablanka. Klub terbaru ini 
merupakan klub ke 24 bagi Celebrity 
Fitness regional Jakarta. Dengan
menghadirkan fasilitas terbaru seperti 
RFID (Identifikasi Frekuensi Radio), 
Loker, serta alat-alat terbarunya.

Dalam klub Celebrity Fitness kali ini 
mempunyai 3 klub unggulan,seperti 
diantaranya Aerobic, Cycling, dan 3D 
Fun Group Functional Studio. Bukan 
hanya itu saja, kini CellFit memiliki 
alat-alat terbaru seperti Treadmill 
yang dilengkapi dengan fasilitas 
internet, sehingga para member lebih 
mudah mengakses secara langsung 
akun Facebook, Twitter, serta email 
dari member itu sendiri. Semua alat-
alat itu dikembangkan oleh partner 
setia Cellfit yaitu Prima Fit.

Selain itu Cellfit juga menyajikan satu 
kelas terbaru bertemakan “Hit Back”. 
Dimana Hit Back
merupakan kelas terbaru dari 
Cellebrity Fitness untuk membantu 
member setia mendapatkan bentuk 
tubuh idaman. Dalam kelas ini 
sangatlah baik untuk meningkatkan 

kemampuan cardiovasculsar 
serta menurunkan berat badan. Karena 
dalam kelas ini dapat membakar kalori 
sebanyak 300-600 kalori. 
“Hit Back” bisa dilakukan oleh 2 orang 
yang berpasangan, karena sangat baik 
untuk menyalurkan energi positif 
kepada rekan main kita sendiri. 
Jadi bisa dibuktikan bahwa kami 
sangat memperhatikan kebutuhan 
para member secara detail dengan 
selalu melakukan inovasi terbaru, 
yang menjadikan bahwa Celebrity 
Fitness sebagai pusat kebugaran yang 
memiliki konsep selalu berbeda dari 
klub lainnya”, tutup Hendra Nugraha 
–Vice President Brand & Marketing 
Services Celebrity Fitness.
“Celebrity Fitness Kota Kasablanka 
memiliki tempat Aerobic dengan 
tehnik tata pencahayaan yang 
dapat bergerak mengikuti hentakan 
kaki. Serta ruangan 3D Fun Group 
Functional studio yang bersifat 
multifungsi untuk berbagai kelas 
seperti Fast Fit, TRX, Bosu dan 
Floating Yoga. Ini semua sengaja 
dirancang sangat nyaman untuk para 
member. Ujar Hendra Nugraha - Vice 
President Brand &Marketing Services 
Celebrity Fitness. (Bimo)

Grand OpeninG 
Cellebrity Fitness KOta 
KasablanKa with new 
Classes prOGram

dni BOdY cOnTesT 
Mangga dua square

Pemenang DNI BODY CONTEST Mangga Dua 
Square

Kategori Junior
1. Didi Kurniawan
2. Frank Lie
3. Jeramiah Lakhwan
4. Fauzan iqbal
5. Masyhuri
6. Mulyadi (Achilles Gym)
7. Wendri
8. Uri Ariyanto (New Friendly Gym)
9.  Andi (Surya Fitness)
10. Agus supriyatna

KateGoRi SenioR
1. Romy Agustian (Ni Baroe Gym)
2. Arifin Amir
3. Hotman
4. Arief (Os Bond Gym)
5. Aat   
6. Iwan K (Ni Baroe Gym)
7. Dulkohar
8. Didi Kurniawan
9. Kevin (Warrior Gym)
10. Mario Aji

Memiliki tubuh yang sehat, 
dapat bergerak secara bebas 
dan berekspresi tanpa gangguan 
merupakan dambaan bagi setiap 
orang. Bergerak bebas erat 
kaitannya dengan kesehatan 
dan kemampuan bagian-bagian 
tubuh untuk mendukung setiap 
gerakan yang dilakukan, salah 
satunya adalah kesehatan tulang. 
Berbicara tentang tulang yang 

sehat, seringkali dikaitkan dengan kecukupan Kalsium, karena 
mineral ini memang penting bagi pertumbuhan tulang, 
fungsi otot, transmisi saraf, sinyal intraseluler dan sekresi 
hormon. Kekurangan kalsium identik dengan kerusakan 
tulang, dan orang akan menghubungkannya dengan penyakit 
osteoporosis yaitu penyakit di mana kepadatan dan kualitas 
tulang berkurang, dimana wanita memiliki resiko yang lebih 

tinggi dibandingkan 
pria.  Wanita yang aktif 
seringkali melakukan 
aktifitas di dalam ruangan 
yang membuat dirinya 
jarang terpapar sinar 
matahari, sementara sinar 
matahari memungkinkan 
sel-sel kulit manusia 
mengkonversi Vitamin 
D yang sangat penting untuk mengoptimalkan penyerapan 
kalsium dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.Sebuah 
asupan 1.000-1.500 mg Kalsium per hari adalah jumlah yang 
cukup untuk menjaga keseimbangan kesehatan tulang. Dalam 
rangka untuk memastikan asupan kalsium dan vitamin D 
yang memadai bagi tubuh, suplemen kalsium dan vitamin D 
dianggap sebagai pilihan utama untuk membantu memenuhi 
kebutuhan kalsium harian gizi kita. (Alfian)

Media Workshop “CalCiuM & VitaMin d. More than just 
osteoporosis”

Fo
to

: B
im

o

56  |  REPS Magz - SEPTEMBER 2013



 SEPTEMBER 2013 - REPS Magz     |     57



HEAlTHYrECIPE

Fo
to

 : 
Bi

m
o 

 | 
Te

xt
 : 

Al
fia

n 
Lu

tfi

BAHAN 

Ikan tenggiri 600 gram, jadikan 3 bagian
Jeruk nipis 2 butir
Buah nanas 1 buah
Cabai merah 3 buah
Bawang Bombay 1buah
Olive oil 3 sendok makan

CArA mEmASAk 
Cuci bersih ikan, berikan perasan 1 bh jeruk nipis 
diamkan 10 menit, lalu bilas dan tiriskan.

BUmBU PErENdAm :

Cacah ( chop) ½ buah nenas, bawang Bombay, cabai 
merah hingga sedikit halus tambahkan 1 sdm olive oil.
Campurkan ikan dengan bumbu perendam 15 menit, 
kemudian masak dengan api sedang di atas Teflon anti 
lengket sampai matang (7 menit), sajikan dengan buah 
nanas yang dipotong dadu, perasan jeruk dan olive oil.

Bosan dengan masakan yang itu-itu saja? cobalah sesekali 
Anda meracik hidangan berikut ini. Menjadikannya sebagai 
olahan siomay, ikan tenggiri memang popular sebagai bahan 
menu masakan ala negeri china ini. Rasanya yang begitu  
gurih dengan gigitan empuk, nampaknya sangat cocok jika 
ikan tersebut dikolaborasikan dengan masakan bertekstur 
rasa sedikit asam namun menyegarkan. Yups “Tenggiri Sauce 
Nanas” begitulah sajian hidangan yang disuguhkan Nara 
kitchen  untuk menggoyang lidah para pecinta kuliner sehat.
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kaMuS SehaT - edisi Bundel repS MagZ 2012, kini telah hadir untuk anda. ediSi kaMuS SehaT ini,
kaMi tawarkan sebagai solusi untuk anda yang gemar mengkoleksi majalah repS Magz.

untuk anda yang berminat dapat menghubungi kami di

(021) 478-62154/48 (Marketing)
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BuilD YouR BoDY foR StYle & 

PHYSiQue

kelas jUnioR
Juara 1  Adi – Larasati Bogor
Juara 2 Ronald – Rahmat gym
Juara 3 Budi – Johar Baru
Juara 4 Mulyadi Martin – RIV-Q Fitness
Juara 5 Kahri Fabolus
Juara 6 Irvan bogor
Juara 7  Benny Hutagalung – Devin Gym Pabuaran
Juara 8 Topik – Aura Fitness
Juara 9 Boci – Lubana Gym
Juara 10 Ady – Sispack Gym

kelas senioR
Juara  1  Abdur Hokar –Rahmat Fitness
Juara  2  Manaf – Lola Fitness Bogor
Juara  3 Ronni AMD – Rahmat Fitness
Juara  4 Yoyok Sugiono – Lola Fitness Bogor
Juara 5 Redy –Melody’s Fitness 
Juara 6 Gerry – Raider Gym Bogor
Juara 7 M.Rachmat – J2 Gym
Juara 8 Raiss Putra – Jakarta
Juara 9 Udin Alamsyah  - RIV-Q  Fitness
Juara 10 Indra – Dema Gym

Melalui salah satu brand 
unggulannya, L-Men nutrisi 
sangat efektif membentuk 
tubuh atletis dan menjadikan 
performa pria aktif. Pada bulan 
Juni lalu, Nutrifood kembali 
menggelar L-Men of the year 
2013 dengan acara puncak 
Grand Final L-Men of the Year 
2013 yang ditayangkan secara 
live di Trans 7. 

Akhirnya dari sekian banyaknya 
kandidat yang terpilih dari 
beberapa audisi daerah, maka 
terpilihlah 20 Grand Finalist 
yang keluar sebagai pemenang. 
Adapun pemenang L-men of the 
year kali ini, dinobatkan kepada 
finalis asal kota Sumatra Utara 
yaitu Albern yang  notabennya 
juga mendapatkan gelar The 
Best Catwalk. Disusul lagi 
dengan Tema asal kota Bali yang 
berhasil menduduki 1st Runner-
up L-Men of the Year 2013 
begitupula Wira asal Riau yang 
menganugrahinya sebagai 2nd 
Runner up L-Men of the Year 
2013 dan gelar The  Best Health 
Presenter. (Bimo)

Selain itu terpilih pula Andry 
asal Kalimantan Timur sebagai 
The Best Body dan Chris asal 
kota Banten sebagai The Most 
Photogenic. Acara Grand final 
tersebut turut dimeriahkan 
oleh Kotak, D’Masiv, The 
Angels Percussion serta Indra 
Herlambang dan Fitri Tropica 
yang tampil sebagai pembawa 
acara. Sedangkan juri Grand 
Final dipimpin oleh Maria 
Selena, Rikas Harsa, Billy Boen 
serta Ali Hammoud (Mister 
International 2012). L-Men 
of the Year merupakan event 
tahunan dari L-Men yang secara 
konsisten dilaksanakan sejak 
tahun 2004 yang bertujuan 
menginspirasi pria Indonesia 
dalam menjalankan gaya 
hidup sehat melalui nutrisi 
tepat, olahraga teratur, dan 
manajemen stres yang baik. 
Selain itu, L-Men of the 
Year juga diadakan sebagai 
penghargaan bagi konsumen 
L-Men yang telah berhasil 
membentuk tubuhnya melalui 
gaya hidup sehat.

Albern Terpilih MenjAdi l-Men                  
of The YeAr 2013
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Bagian apparel pusat | 021-47862148 / 021-47862154
CaBang Bali | telp. 0361-8621515 • CaBang suraBaya | telp. 0813.5773.8933

FSI 042

FSI 031
FSI 032
FSI 036

FSI 101
FSI 102
FSI 106
FSI 105

FSI 091
FSI 092
FSI 096
FSI 095

•SINGLET
Rp 55.000

FSI 052

FSI 062

Rp 80.000
JUMPER

Rp 80.000
REGLAN

FRE02

FRE01

Rp 160.000
PRoLAb JAckET

FJP025

Rp 110.000
FAShIoN T-ShIRT

FFT02

FFT01

FJP0431

FJP0451

FJP0421

Rp 70.000
GRIP & STRAP

FGS011

Rp 110.000
hAND GRIP

FHG011

Rp 45.000
FIT GLoVE

FFG011

Rp 85.000
PoUch bAG

FPB01

Rp 110.000
TRAVEL bAG

FTB01

Rp 50.000
PoWER STRAP

FPS041

Rp 35.000
ShAkER

FSH01

Rp 150.000
SAbUk SEMI kULIT

FSS041

FIT GLoVE coMbI
Rp 50.000

FFG 0213 

FFG 0217 

FSS037

FSS017

FFG0215

FJU02 FJU01

FBO01FBO02
(P

ER
SE

DI
AA

N 
TE

Rb
AT

AS
)

Rp 65.000
SLEEVELESS

FSL0113
FSL0131

FSL0124
FSL0142

FSL0125

Rp 110.000
GYM bAG

FGB013

FGB019

Rp 70.000
bIcYcLE PANTS

FBP016

Rp 90.000
ShE GLoVE

FSG01

FSS011

Rp 125.000
PoLo ShIRT

FPO012
FPO011

FGS013

FPO04

FPO02

FPO03

FPO05

Rp 100.000
SPoRTY bAckPAck

FSB01

RP. 215.000
RP. 199.000

FJP021
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1st ANNIversAry Power 
gyM BANdUNg
Tepat pada tanggal 23 juni lalu, Power Gym 
menyelenggarakan acara Hut nya yang 
baru menginjakan usia 1 tahun. Acara yang 
digelar di Cimahi Bandung ini, ditandai 
dengan pemotongan nasi tumpeng yang 
turut dihadiri oleh para member maupun 
tamu undangan lainnya. Kemeriahan pesta 
ulang tahun pun turut diramaikan dengan 
perlombaan aerobik dan body contest 
yang terbuka bagi kalangan umum. Selaku 
owner “Wulan Ellysca” mengucapkan rasa 
syukurnya yang mendalam kepada seluruh 
member setia atas dukungan yang terus 
mensertai Power gym mulai awal berdiri 
hingga seperti saat ini. 
Besar harapan untuk menjadi lebih baik 
dan terbaik bagi masyarakat Cimahi, adalah 
impian yang harus dicapai oleh power gym 
untuk menjadi pelopor fitness center di 
daerahnya. Bermodalkan tekad serta kerja 
keras yang tiada hentinya, Power gym tetap 
memberikan pelayanan terbaik dengan 
mengedepankan program body shaping. 
Begitu pula dengan fasilitas alat yang 
selalu saja memanjakan para membernya. 
(alfian)

Penasaran melihat sosok bang Rizal adalah celotehan yang 
terucap dari sekian banyaknya fans Syafrizaldi saat dirinya 
berkunjung ke Bandung. Mencari informasi melalui rekan team 
Sportisi, mereka pun segera bergegas menuju gym manakah 
yang akan disinggahi ikon nomor 1 di Sportisi ini. Sehingga 
terpilih 3 gym yang menjadi sasaran Sportisi untuk memberikan 
wejangan perihal motivasi membentuk otot hingga bahkan 
ber-posedown bersama sang idola. Antusias mereka pun turut 
membuat semangat sang idola terus berkobar-kobar. (Alfian)

galby gym

hans gym

itc gym kebon kalaPa

jumpa fans syafrizaldi  di kota Kembang

Fo
to

: B
im

o

62  |  REPS Magz - SEPTEMBER 2013



kabar gembira..!!
 

Untuk para Fitness Mania sekalian... 
khususnya para pemilik / pengelola tempat kebugaran /Gym.  

Kami Sportisi Indonesia menawarkan Program Sehat kepada Anda semua 
Fitness mania, sebuah program sehat dikemas apik dengan konsep Diskusi 
interaktif dan kreatif seputar Fitness bertajuk “mUscle talk - diet”. 

Team Sportisi bersama-sama dengan atlit favorit dan media 
terpercaya REPS MAGZ, akan berkolaborasi menjadi satu 
mengunjungi dan menyapa Anda untuk berdiskusi 
langsung membongkar sekat-sekat tabu dan mitos 
seputar Suplemen, nutrisi, Tips & Trik oleh atlet 
sPoRtisi indonesia.

Kegiatan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA apapun. 
Anda berminat? Hubungi kami :
Siswanto  (021) 995 72 905
Dhani  0823 2927 8311

www.twitter.com/twitt_sportisi

www.facebook.com/sportisiindonesia

KHUSUS JABODETABEK Area

Tersedia hadiah langsung*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Fasilitas alat lengkap
Membership terjangkau

Buka setiap hari : pk 10.00 - 22.00

FITNESS
cENTER

SUGI GYM
Jl. Kayu Jati 5 RT 11 /RW 5 No. 37

Rawamangun - Jakarta Timur
Jakarta 13220

Informasi dan pemesanan: SUGIANTo
hP : 0878-7165-666          Pin bb : 237D772c

TERSEDIA SUPLEMEN LAINNYA
AST SPoRT ScIENcE  • DYMATIZE

FULL coMbAT  • GASPARI  • MAGNUM  MET-RX  • 
MhP  • MUScLEMEDS

MUScLETEch  • oPTIMUM NUTRITIoN  TWINLAb  • 
ULTIMATE NUTRITIoN

UNIVERSAL NUTRITIoN  • USP LAbS

SPoRTISI SUPPLEMENT 
PROLAB | BSN | MRI

NUTRABOLICS | SCIFIT

Tersedia berbagai supplement
bagi kebutuhan nutrisi anda

NUTRISI
SUPPLEMENT SUPLIER

Office	:	021	-	478.62148
untuk pemAsAngAn iklAn huBungi

ukurAn hAlAmAn iklAn
unit h x w (Cm)
Two pages 27.5 x 41
Front/Back Cover Full 27.5 x 20.5
1/2 Page Horizontal 13.75 x 20.5
1/2 Page Vertical 27.5 x 10.25
2/6 Page Horizontal  25.5 x 5.5
2/6 Page Vertical  12.5 x 11.5
1/6 Page Vertical 12.5 x 5.5

hArgA pemAsAngAn iklAn nOrmAl
Two Pages Rp 15.000.000
Inside Front Cover Full Rp 11.000.000
Inside Back Cover Full Rp 11.000.000
Back Cover Full Page Rp 13.000.000
Inside Full Page  Rp 10.000.000
Inside 1/2 Page Rp   6.000.000
Inside 2/6 Page Rp   4.000.000

Rubrik Profile Gym Rp   4.500.000
Advetorial  Rp   4.000.000
Mini Ads (1/6 page) Rp   1.000.000
Island Ads Rp   7.000.000
1/2 Island Ads Rp   4.000.000




