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Naskah/artikel yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan dan menjadi hak milik Reps Magz. 
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Saat ini digitalisasi sudah menjadi suatu kebutuhan wajib bagi manusia. Bahkan 

anak-anak pun lebih mengenal dengan dengan permainan playstation, iPad dan 

Tablet ketimbang bermain bola, galasin dan petak umpet.

Tak terasa 8 tahun 10 bulan sudah Reps Magazine menemani para fitness 

mania sebagai media print terfavorit yang bergerak menginspirasi pola gaya 

hidup sehat dalam membentuk tubuh proporsional baik kepada masyarakat 

Indonesia maupun mancanegara. Sadar akan semakin pesatnya perkembangan 

era digitalisasi yang sudah mendunia, serta diikuti dengan dukungan “Go Green”, 

wajah Reps Magazine pun turut mengalami suatu “metamorfosa” dalam 

berpenampilan. Bertepatan itu pula dalam menyambut tahun 2014, melalui 

konten-konten menariknya mulai dari: Main	Article, Muscle	Building, Fat	Loss, 

Nutrition, bahkan program-program latihan, maka Reps Magazine akan beralih 

pada sebuah portal yaitu www.reps-id.com yang nantinya dapat diakses melalui 

berbagai gadget kesayangan Anda.

Perkembangan jaman yang akan dihadapi oleh Reps kedepan tentunya 

bukanlah semakin ringan, melainkan akan semakin berat saja. Sudah menjadi 

tugas kita bersama untuk membawa Reps meraih masa depan yang lebih baik 

lagi, untuk dapat melewati tahun-tahun mendatang dengan pencapaian yang 

patut dibanggakan. Di akhir kata, akhirnya Reps mengucapkan banyak terima 

kasih kepada seluruh pembacanya yang selalu setia mengikuti perkembangan 

Reps selama ini, dan selamat menikmati layanan baru kami dalam memenuhi 

kebutuhan gaya hidup fitness Anda.

Salam Olahraga

Dini Atria

modernisasi

EdITOrIAl
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08       PaPerLess MengaPa tidak! 
Wajah Baru, taMPiLan Baru,  

               rePs-id.CoM

             Kehebatan zaman sudah semakin 
canggih, teknologi pun telah mewabah 
kesegala penjuru elemen masyarakat 
dunia. Tak hanya itu, kebutuhan manusia 
pun kini sudah tak dapat terbendungi.

14   Magician Dengan Tubuh 
beroToT Merupakan   

                perTunjukan SeMpurna…!!!                                         

Kendati begitu banyak magician	
Indonesia bertubuh gagah, namun 
hanya sebagian dari mereka yang 
mendambakan tubuh proporsional 
sebagai faktor kesuksesan pertunjukan.  
Saat ini magic dengan tubuh berotot 
sudah cukup banyak menghiasai kaca 
televisi maupun dunia hiburan. Salah 
satunya seperti yang dijalani Demian. 

16jagung Sang pengganTi naSi   

Sebagai sumber karbohidrat, jagung 
merupakan  pilihan yang sehat. Selain 
bercita rasa manis, jagung memiliki 
nutrisi tinggi dan kaya manfaat bagi 
tubuh. Jagung juga menjadi pilihan 
yang sederhana untuk menggantikan 
makanan pokok yakni nasi, selain karena 
mudah didapat, jagung juga dapat 
diolah lebih kreatif dengan berbagai 
jenis panganan.

22jaDwalkan wakTu 
bercinTa anDa                                                   

Bila selama ini berhubungan 
seks selalu menjadi kendala bagi 
kehidupan rumah tangga Anda. Ada 
baiknya bila Anda mengetahui lebih 
jauh akan timing atau waktu yang 
tepat untuk bercinta, agar seks Anda 
lebih hebat dan berkualitas

24The blaDe iS DexTer 
jackSon 

Kompetitor tangguh yang selalu 
berdiri di posisi top 5 Mr. Olympia 
ini, mulai diisukan bahwa 
keikutsertaannya pada kompetisi 
otot musim tahun depan akan 
kembali menduduki singgasana Mr. 
O, sebagaimana di masa kejayaannya 
tahun 2008. 

32rahaSia Dibalik peSona 
Tubuh Seorang       

            praMugari                                
“Bugar merupakan inner	beauty yang 
sangat mudah didapat, asalkan kita 
mau menjalankan dan semangat 
mewujudkannya. Begitulah kebutuhan 
fisik yang harus dimiliki oleh setiap 
pramugari penerbangan.

44Spike Your DelToiDS         
   

Bahu Anda memiliki sisi depan 
samping dan belakang, untuk supaya 
mendapatkan otot bahu yang bulat 
dan detail Anda pun harus melatihnya 
dengan lengkap.

48  SeMpurnakan benTuk 
bokong anDa 

Hampir setiap individu wanita 
menginginkan bentuk tubuh seksi. 
Beragam cara dan upaya pun 
dilakukan agar tetap terlihat amazing.

activeQuote
“Persahabatan harusnya ada untuk saling menguatkan, dan untuk menyadari
bahwa kita tidak sendirian. ” 
                                 
      -NN-
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BUlKING ATAU CUTTING?

Reps	yang	makin	exist,	pada	fitness	atau	binaraga	kan	ada	yang	namanya	istilah	
bulking	dan	cutting	itu	sebenarnya	bagaimana	sih?	Tipsnya	dong	Reps.

Lalu	yang	Saya	tahu	bila	dilihat	dari	jenis	berat	badannya	seseorang	kan	terbagi	menjadi	3	yaitu	
under	weight,	normal	weight	dan	over	weight.	Jadi	mana	sebaiknya	yang	harus	didahulukan	
terlebih	dahulu	untuk	pembentukan	otot	dalam	pencapaian	bentuk	ideal	BULKING	ATAU	
CUTTING	DULU?	Maaf		ya	kalau	pertanyaannya	kebanyakan	terimakasih
(Harry-Pekanbaru)

Fase 1-Berat badan under	weight, biasanya cenderung pada pola makan high	
karbo (80%) dan protein (20%) dan pola latihan di peruntukan kardio (10%) dan 
latihan beban (90%) bisa dikatakan masuk kategori Bulking. Fase 2-Berat badan 

normal, biasanya cenderung pada pola makan medium	karbo (50%) dan protein (50%) dan 
pola latihan di peruntukan kardio (40%) dan latihan beban (60%) bisa dikatakan masuk 
kategori Semi Bulking. Fase 3-Berat badan over	weight, biasanya cenderung pada pola 
makan low	karbo (10%) dan protein (90%) dan pola latihan di peruntukan kardio (80%) dan 
latihan beban (20%) bisa dikatakan masuk kategori Cutting. Tergantung mulai dari fase 
mana kita mulai??...kalo dari fase 1 berarti naik ke fase 2 dan seterusnya.

Tapi harap diingat bawah istilah Bulking dan Cutting itu hanya ada di binaraga. Baiknya 
jika Anda berlatih secara natural dan menjalani pola hidup sehat berarti menu sehat 
sudah menjadi keseharian Anda. Tujuan utama Anda membentuk badan yang sehat fit 
dan lean alias rendah lemak, Anda bisa mengikuti pola diet fase 1 - 3 diatas sesuai kondisi 
tubuh Anda sambil tetap mengingat tidak ada satupun program diet yang berlaku untuk 
semua orang. Kadang Anda bisa menambah masa otot dengan meningkatkan karbohidrat 
kadang malah Anda akan bertambah lemak, besar tapi berlemak, dan saat Anda mau 
melakukan Cutting, otot Anda malah banyak ikut hilang. Safe	good	diet dan good	muscle	
gain akan lebih baik dilakukan dengan menjaga konsistensi diet Anda, jika rutin berlatih 
beban, protein tinggi dan karbo moderat atau rendah akan lebih baik untuk pembentukan 
tubuh Anda untuk jangka panjang.

KONSUMSI MAKANAN

Reps	yang	baik,	saat	masa	kita	masih	
bersekolah	dulu	tidak	bisa	makan	enak,	karena	

keterbatasan	uang	saku,	namun	disaat	sudah	bekerja	
dan	mempunyai	uang	sendiri	makannya	masih	tetep	
gak	enak	karena	kolesterol	atau	makanan	diet	.......	jadi	
makan	enaknya	kapan	dong	Reps	
(Melfie	-	Jogja)		

Biasanya binaragawan atau praktisi fitness	
akan mengambil 1 hari off diet, nah inilah saat 

yang tepat untuk mengkonsumsi makanan kesukaan 
Anda, Jika Anda konsisten dalam diet, maka 1 hari 
kalori Anda membengkak tidak akan membuat Anda 
kegemukan tentunya dengan catatan Anda tidak 
menghabiskan seisi kulkas Anda dalam sehari. Musuh 
dalam pembentukan otot dan proses pengurangan 
lemak adalah adaptasi, jika metabolisme Anda 
beradaptasi pada kondisi tubuh kurang kalori maka 
tubuh Anda akan berhenti membakar lemak, yang 
mesti dilakukan adalah menaikkan frekuensi latihan 
Anda jadi Anda membakar lebih kalori dan atau 
memvariasikan asupan kalori Anda dan cheat	day	yang 
1 hari tadi adalah saat yang tepat.
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text : Alfian Lutfi 
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M
elalui gadget, kini informasi diberbagai 
penjuru dunia pun sudah dapat Anda akses 
hanya melalui sebuah perangkat nirkabel 
di genggaman tangan. Cukup dengan 
memainkan jari-jemari yang diketikan 
pada sebuah layar sentuh ataupun 

keyboard pada ponsel maupun laptop, informasi 
Anda pun sudah terupdate. Terlebih lagi proses 
belajar dan pembelajaran saat ini sudah tidak harus 
mengoyoh untuk pergi ke bangku kuliah. Cukup 
dengan menatap layar, wawasan ilmu Anda pun akan 
bertambah.

Tak terasa 8 tahun sudah lamanya kami menemani 
fitness mania sebagai media print terfavorit yang 
bergerak menginspirasi pola gaya hidup sehat 
dengan tubuh proporsional baik kepada masyarakat 
Indonesia maupun mancanegara. Sadar akan semakin 
pesatnya perkembangan era digitalisasi dunia, serta 
diikuti dengan dukungan “Go	Green”, wajah Reps 
Magazine pun turut mengalami suatu metamorfosa 
penampilan. Bertepatan itu pula dalam menyambut 
tahun 2014, melalui konten-konten menariknya 
mulai dari: Main Article, Muscle Building, Fat Loss, 
Nutrition, bahkan program latihan sekalipun akan 
beralih pada sebuah portal yang nantinya dapat 
diakses melalui gadget-gadget terbaik kesayangan 
Anda.

Adapun portal menarik tersebut akan mengulas 
berbagai berita maupun perihal fitness terkini yang 
dapat menjadi bahan rujukan Anda dalam latihan 
maupun bergaya hidup sehat. Berikut konten-konten 
yang akan kami suguhkan pada Anda:

Home

Secara tampilan utama, kami mengemas “Home	
Page” terlihat begitu elegan, menarik, dan tidak 
membosankan. Disini akan terpampang 7 konten 
utama, 9 sub konten, shortcut artikel, shortcut 
advertising, hingga video dengan kombinasi tampilan 
warna yang dinamis. Berbeda dengan tampilan portal 
pada umumnya, rancangan desain www.reps-id.
com, mengangkat dimensi warna orange kemerah-
merahan, putih, dan abu-abu.

artikel

Masih tetap dengan konten sebelumnya. Reps 
Fitness.com mengurai berbagai permasalahan 
seputar kesehatan, pembentukan otot, pola nutrisi, 
dan berbagai laporan hasil liputan ke dalam 
klasifikasi konten yang telah disediakan. Anda 
pun dapat memperbaharui informasi tersebut 
berdasarkan judul yang sesuai dengan group konten. 
Seperti: Health, Muscle Building, Fat Loss, Healthy Sex, 
Nutrition, artikel menghadapi kompetisi (competitive), 
event, men dan women fitness.

Bermula dari sebuah tabloid, kemudian 
beralih menjadi sebuah majalah kebugaran 
Reps Magazine telah setia menemani 
para pembacanya di seluruh tanah air. 
Namun kemajuan dan kehebatan zaman 
sudah semakin canggih, teknologi pun 
telah mewabah kesegala penjuru elemen 
masyarakat dunia. Tak hanya itu, kebutuhan 
manusia pun kini sudah tak dapat terbendung 
bila hanya sebatas menggunakan perangkat 
berat (Hardware). Kuno bukan berarti tidak 
modern, melainkan digitalisasi merupakan 
kebutuhan wajib manusia masa kini.
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Fitness tools

Bingung dengan jumlah kalori yang akan Anda butuhkan untuk membakar lemak? 
bingung bagaimana mengukur banyaknya kadar lemak dalam tubuh? serta 
bagaimana menghitung berapa banyak jumlah kalori serta protein yang Anda 
butuhkan untuk membentuk tubuh proporsional? Semuanya ada pada konten “Body 
Calculate”. Disini secara leluasa Anda mengetahui seberapa banyak kadar body	fat	
Anda. Tak hanya itu, mengetahui komposisi makanan yang akan Anda konsumsi pada 
fase diet ataupun bulking sangatlah membantu program yang akan dijalani.

Gallery

Menjelajah pada konten berikutnya yaitu “gallery” Anda tidak hanya terhibur dengan 
beberapa gambar maupun video yang kami suguhkan. Melainkan disini Anda dapat 
mengupload berbagai gambar terbaik seputar progress Anda sebelum ataupun 
sesudah Anda mencapai “gol” latihan. Disini www.reps-id.com menyuguhkan gambar 
maupun video seputar atlet sportisi, event,	behind	scene, serta member group reps-id.
com 
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Forum

Ketika cursor panah Anda menge ”klik” konten “forum” maka 
akan muncul halaman yang membicarakan bebas mengenai 
olahraga, baik dari segi latihan, nutrisi, hingga treatment dari 
beberapa gejala maupun penyebab gangguan medis. Disini 
Anda akan berkonsultasi langsung dengan kontributor yang 
merupakan salah satu dr. senior maupun pakar olahraga 
di Indonesia “dr. Haryo Tilarso”. Tak hanya beliau yang akan 
menjawab segala persoalan mengenai olahraga, melainkan 
para atlet pun turun berperan serta mulai dari Ricky Daud, 
Doddy Syahputra, Aziz Nurwasit sampai atlet senior Syafrizaldi 
pun turut membantu Anda menjawab segala persoalan yang 
ada, dan beberapa kontributor senior kami lainnya

men & Women Fitness

Melengkapi dari semua kebutuhan berolahraga Anda, www.
reps-id.com menyempurnakannya dengan berbagai berita 
tips dan teknik latihan, kami menyebutnya “Training Log” dan 
membaginya menjadi “men dan women fitness”. Tips latihannya 
pun tersusun lebih spesifik, dimana kami mengelompokannya 
pada beberapa bagian otot. Seperti tips latihan membentuk 
otot bahu, Anda dapat ”mengklik” langsung pada bagian otot 
yang dimaksud. Setelah itu pun akan muncul Video, foto 
gerakan, serta teori latihan dengan gambar target otot yang 
Anda inginkan.

Selain dari program “Training Log”, Konten “Men & Women 
Fitness” juga akan mengulas berbagai figure atlet binaraga, 
menfitness serta women fitness ke dalam dua kategori, yaitu: 
nasional dan internasional atlet. 

Perkembangan jaman yang akan 
dihadapi oleh Reps kedepan tentunya 
bukanlan semakin ringan, kami 
melainkan akan semakin berat saja. 
Sudah menjadi tugas untuk membawa 
Reps meraih masa depan yang lebih, 
untuk dapat melewati tahun-tahun 
mendatang dengan pencapaian yang 
patut dibanggakan.Di akhir kata akhirnya 
Reps mengucapkan banyak terima kasih 
kepada seluruh pembacanya yang selalu 
setia mengikuti perkembangan Reps 
selama ini,  dan selamat menikmati 
layanan baru Kami  dalam memenuhi 
kebutuhan gaya hidup fitness Anda.
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sukses dengan event tunggal yang digelar di 
Mall Kota Kasablanka, rupanya membuat suatu 
hal membanggakan yang tak henti-hentinya 
untuk disyukuri oleh Rider. Melalui tema acara 

yang diangkat bertepatan dengan Hari Pahlawan yaitu 
10 November, Rider mengajak generasi muda untuk 
meningkatkan jiwa patriotisme melalui ajang kompetisi 
kebugaran. Body	Contest atau ajang pamer tubuh proporsional 
belakangan ini telah menjadi trend gaya hidup sehat masa 
kini dan menjadi ajang persaingan menarik yang mulai banyak 
digandrungi oleh pecinta fitness	mania.

Berbeda dengan kompetisi Body	Contest sebelumnya, The	
Rider	Heroes	of	Body	Contest	hanya dikemas menjadi dua 
kategori kelas dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang. 
“New Muscle” dan “Middle Muscle” merupakan dua kelas yang 
membedakan diantara kompetisi otot lainnya seperti binaraga 
ataupun men	fitness. Berdasarkan porsi otot tidak terlalu besar, 
struktur tubuh yang simetris, dan tentunya tidak berlemak 
menjadi landasan kriteria penilaian juri untuk diperlombakan. 
Kendati demikian nilai sportifitas serta antusiasme baik dari 
para kontestan maupun pendukung benar - benar membanjiri 
halaman atrium mall secara positif dan harmonis. Kalah 
ataupun menang merupakan suatu hal biasa dalam setiap 
perlombaan.

“Selama ini Body	Contest belum mendapatkan perhatian 
khusus dari pemerintah,” ujar Direktur Rider Group Hanan 
Supangkat di sela kompetisi berlangsung. Menurutnya 
memiliki tubuh bagus dengan perut sixpack	tak luput dari 
perjuangan serta kerja keras selama berlatih maupun 
konsistensi menjalani pola makan yang sehat. Atas dasar 
inilah mengapa Rider benar-benar mendukung kegiatan yang
mengarah pada healthy	lifestyle serta menjadikan event 
ini sebagai rentetan acara untuk memilih siapa yang akan 
menjadi Rider	Icon	terbaik di tahun 2014 nanti. Kemeriahan 
acara yang diselenggarakan Rider bekerjasama dengan 
Penakreasi selaku event organizer dan Shaga, turut 
mendatangkan beberapa artis kondang seperti Yanda (Bang 
Tigor) dan artis senior Henri Hendarto.

Text : Alfian Lutfi
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BeRikut ADAlAh nAmA-nAmA PemenAng 
RiDeR heRoeS oF BoDy ConteSt

jUaRa neW mUscle 
Juara1 : IMAM CINGCIN, FITNESS CLUB BANDUNG 
Juara2 : LUCKY KARYA, FITNESS GYM 
Juara3 : DIKIN AGGASI HABIHAR, JMC FITNESS ZONE 
Peringkat 4 : TEGUH ALDY,TEAM CCS INDONESIA 
Peringkat 5 : ADI PUTRA, BATAK GYM 
Peringkat 6 : MAHESA, MONSTER GYM 
Peringkat 7 : TINO HUANG, RAIDER GYM 
Peringkat 8 : ARIE CCS, ESPRESCO FITNESS PALEMBANG 
Peringkat 9 : BAMBANG IRAWAN, CLUB ADE RAI SENOPATI 

the best PeRFoRmance : THEO ADHIS, MONIC GYM 

jUaRa middle mUscle 
Juara 1 : ADI, CANTIK GYM 
Juara 2 : AGUNG FAJAR, CCS INDONESIA 
Juara 3 : ALDO ROSSY, BIG BROTHER 
Peringkat 4  : VICKY , LAUREN GYM 
Peringkat 5  : VINUS, AMIGO GYM 
Peringkat 6  : MULYADI AZIZ, ACHILLES CILEDUG 
Peringkat      : 7 FERDY, RUMAH OTOT 
Peringkat 8   : STANLEY, MY FITNESSS 
Peringkat 9   : ADE, ALEX FITNESS 

the best PeRFoRmance : RIZAL AGUSTIAN, GOLD GYM PIK 



FITNESSPrOFIlE

S
aat ini magic dengan tubuh berotot 
sudah cukup banyak menghiasai 
kaca televisi maupun dunia hiburan. 
Salah satunya seperti yang dijalani 
Demian. 

Selain kelihaian trick sulap yang dimainkan setiap show, 
ada alasan lain mengapa pria kelahiran kota Tegal ini getol sekali 
mengemas tubuhnya menjadi atletis.  Apa sebenarnya yang ia 
inginkan terjun ke dunia fitness, lantas bagaimana keseharian 
Demian berlatih serta mengolah nutrisi yang tepat bagi 
tubuhnya? Ini dia kisahnya

Gym for performinG
Setiap pilihan pasti ada alasan tertentu yang mengantarkan 
seseorang kepada suatu tujuan, begitupula dengan alasan 
pria berambut mohawk yang serius mengolah ototnya dengan 
olahraga	weight	training. Berdalih ingin hidup sehat dengan 
penampilan perfectionist saat mengeksekusi suatu show, 

Kendati begitu banyak 
magician Indonesia 
bertubuh gagah, 
namun hanya sebagian 
dari mereka yang 
mendambakan tubuh 
proporsional sebagai 
faktor kesuksesan 
pertunjukan. 
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menjadi alasan kuat yang benar-benar dijalaninya mulai akhir 
tahun lalu.	“Alasan	saya	pertamanya	ingin	hidup	sehat	dan	yang	
kedua	biar	terlihat	elegan	dan	cool	pas	tampil	live	di	tv.	Selain	
itu	bagi	saya	agak	lucu	aja	melihat	seorang	magician	bermain	
sulap	dengan	keahliannya	menembus	tembok,	menerbangkan	
perempuan	ataupun	menghilangkan	mobil,	tapi	perutnya	buncit.	
Dari	itulah	kenapa	saya	bener-bener	fokus	nge-gym”, ujarnya 
dengan penuh guyonan.

fokus denGan sirkuit traininG
Jika melihat sosok tubuh sebelumnya, Demian Aditya atau 
akrab disapa Demian memanglah jauh berbeda dengan postur 
tubuhnya yang sekarang. Dengan tinggi diatas 180cm, raut 
wajah standar pria ganteng, begitupula dengan tubuh atletis 
membuat penampilannya seakan lebih macho dan powerful. 
Mengaku sibuk dengan proyek pertunjukan pada acara televisi 
berskala megah, membuat ia lebih giat memangkas lemak-
lemak membandel di tubuh, terutama area perut. Tak hanya 
itu, program pembentukan otot dengan metode sirkuit training 
merupakan latihan kegemaran yang dibangun bersama 
personal trainernya seminggu 3 kali.

Q: Apa hal menarik dan terburuknya selama Anda nge-gym?

A: Menariknya termotivasi dengan tubuh orang lain. 
Berhubung saya suka bermain sirkuit, maka hal terburuk 
dan sangat menjengkelkan bagi saya adalah mengantri alat, 
apalagi orang tersebut latihannya sambil bbm-an atau santai-
santai.

Q: Bagaimana Anda menjalani program diet?

a: Di waktu pagi rutin makan sandwich, roti dan sayuran. 
Kalau siang pas ditempat gym, biasanya makan steak atau 
kalau bosen yaa nyari gado-gado aja, intinya masih ada sayur-
sayurannya. Ketika di malam hari saya biasa mengonsumsi 
buah atau makanan berserat, sama diajarin trainer saya 

bagaimana membuat jelly tanpa gula.

Q: Saat ini ada beberapa magician yang mengembangkan 
teorinya seputar fitness kepada masyarakat, apakah 
kedepannya Anda akan seperti itu? lantas apa tanggapan 
Anda?

A: Secara pribadi, jelas-jelas saya sendiri tidak ada niatan 
untuk mengarah kesana. Secara postur tubuh saya sendiri 
belum sebaik mereka. Kalau ditanya soal tanggapan biarlah 
mereka berkreasi dengan teorinya masing-masing, selagi 
pesan yang disampaikan kepada masyarakat bersifat positif 
dan tidak menjerumuskan kepada hal negatif. Biarlah mereka 
para pakar diet yang berargumentasi dengan pemikiran 
mereka masing-masing.

Q: Apa harapan Anda di tahun 2014?

A: Target kehidupan yang baru, badan baru dengan aksi-aksi 
baru, pokoknya semua serba baru. Karena secara pribadi setiap 
tahunnya saya harus memiliki suatu goal terbaru.

Q: Pesan dan saran untuk memiliki motivasi yang kuat dalam 
membentuk badan bagus?

A: Memang untuk mengawalinya pasti akan menemui segala 
kendala, baik dari latihan hingga makanan.  Tapi kalau 
dipikir-dipikir, sebenernya kita belum merasakan dampak dari 
makanan tidak sehat itu, nanti setelah usia tua baru kita akan 
merasakannya. Jadi kenapa gak dari sekarang kita memotivasi 
tubuh agar tetap sehat dan hidup lebih lama. Walaupun 
takdir bukan kita yang menentukan, yaa apa salahnya jika kita 
menjaga tubuh ini agar lebih sehat. Apalagi kalau kita diet 
terus nge-gym, maka bonus tubuh indah pun akan datang 
dengan sendirinya. Selain itu tips lain yang harus tetap 
diusahakan minimal latihan 3 kali dalam seminggu, tutupnya 
di akhir pembicaraan. 

Profil
Nama Lengkap  : Demian Aditya

Nama Panggilan  : Demian

Tempat/ Tgl. Lahir  : Tegal, 19 Juni 

Makanan Favorite  : Nasi Goreng Buatan Ibu

Minuman Favorite  : Juice Alpukat

Tinggi badan  : 185cm

Berat badan on/ off season : 100kg/ 85kg

Ukuran baju  : L

Hobi   : Baca Buku

Cita-cita   : Menjadi Insiyur

Gym   : Celebrity Fitness

Lokasi : 

gAnDARiA City

Fo
to

: B
im

o
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NUTrITION

Text : Dini Atria

J agung juga menjadi pilihan yang sederhana untuk 
menggantikan makanan pokok yakni nasi, selain karena 
mudah didapat, jagung juga dapat diolah lebih kreatif 
dengan berbagai jenis panganan.

Lalu apa saja sih kandungan nutrisi 
pada jagung dan manfaatnya bagi 
kesehatan?

A. SUMBeR ANTIoKSIDAN UntUk melaWan   
     kankeR
Pada jagung terkandung asam	fenolik-senyawa	ferulic- yakni 
gen anti kanker yang telah terbukti efektif memerangi tumor 
pada kanker payudara dan kanker hati. Pada jagung ungu 
terdapat kandungan anthocyanin yang mampu membasmi 
radikal bebas penyebab kanker. Antioksidan pada jagung juga 
dapat membuat kulit menjadi lebih sehat dan awet muda.
Tepung jagung biasanya dimanfaatkan sebagai bahan 
pembuat kosmetik dan dapat berfungsi sebagai obat ruam dan 
iritasi pada kulit.

B. SUMBeR ASAM LINoLeAT
Asam	linoleat adalah asam lemak esensial 
yang bersifat tidak jenuh dan 
sangat baik untuk kesehatan. 
Tubuh manusia tidak bisa 
memproduksi dengan 
sendirinya, sehingga 
harus 

diperoleh dari makanan, salah satunya berasal dari 
minyak jagung. Asam	linoleat diperlukan untuk asupan dan 
transportasi vitamin D.

C. SUMBeR VITAMIN B
Jika Anda adalah penderita anemia, makanlah jagung manis 
untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan zat besi. 
Vitamin B12 pada jagung mampu mencegah anemia yang 
disebabkan oleh kekurangan vitamin ini. Selain itu kandungan 
B2-nya berfungsi mempertahankan keseimbangan sel pada 
tubuh.

D. SUMBeR KALIUM
Kalium berperan penting sebagai elektrolit yang membantu 
mengatur tingkat cairan dan menjaga keseimbangan air dalam 
tubuh sehingga organ tubuh dapat berfungsi dengan tepat.  
Kalium bersifat diuretik yang bisa melancarkan pembuangan 
air seni, sehingga bisa mengatasi infeksi saluran kemih, 
menurunkan kadar asam urat dan mencegah batu ginjal.

Jagung Sang 
Pengganti naSi
Sebagai Sumber karbohidrat, jagung 
merupakan  pilihan yang Sehat. Selain 
bercita raSa maniS, jagung memiliki nutriSi 
tinggi dan kaya manfaat bagi tubuh. 
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e. SUMBeR VITAMIN C
Konsumsi minyak kulit jagung dapat menurunkan kolesterol 
jahat dalam tubuh. Vitamin C, karotenoid dan bioflavinoids yang 
terkandung dalam jagung manis menjaga jantung tetap sehat 
dengan mengendalikan kadar kolesterol dan meningkatkan 
aliran darah dalam tubuh.

F. SUMBeR ASAM PeNToTeNAT (VITAMIN B5)
Vitamin B5 (Pantothenic	Acid/Pantotenat) adalah salah 
satu unsur yang terdapat dalam vitamin B kompleks. 
Vitamin ini sering dijuluki sebagai vitamin antistres karena 
fungsinya merangsang pengeluaran hormon adrenalin untuk 
mengurangi rasa cemas. Selain itu, vitamin B5 juga berfungsi 
dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh, membantu 
pembakaran lemak, protein, dan karbohidrat menjadi energi 
dan membantu kerja saraf. 

G. SUMBeR ASAM FoLAT
Wanita yang berencana hamil perlu mengonsumsi asam folat 
secara cukup, minimal 4 bulan sebelum kehamilan karena 
kekurangan asam folat dapat mempengaruhi pertumbuhan 
janin dan berisiko bayi lahir dengan cacat pada sistem saraf 
(otak) atau cacat tabung saraf (Neural	Tube	Deffect).  Asam 
folat mencegah bayi kekurangan berat badan dan cacat 
lahir.  Selain itu konsumsi jagung pada ibu hamil juga dapat 
memperlancar ASI.

H. SUMBeR BeTA-KARoTeN,
Beta-Karoten diperlukan untuk membentuk vitamin A dalam 
tubuh, penting untuk kesehatan mata dan kulit.  

I. SUMBeR SeRAT
Jagung adalah sumber serat yang sangat baik sehingga 
sehat untuk sistem pencernaan. Dalam satu cangkir jagung 
mengandung 18,4% serat dari jumlah harian yang dibutuhkan 
oleh tubuh. Karena kaya serat, makan jagung dapat mencegah 
sembelit, wasir dan risiko kanker usus besar. Selain itu, serat 
kasar pada jagung memberi rasa kenyang yang lebih lama 
sehingga cocok untuk  yang ingin menurunkan berat badan.

J. SUMBeR MINeRAL
Mineral penting yang didapat dari jagung terutama fosfor 
yang sangat penting bagi kesehatan tulang dan gigi. Selain 
itu sumber magnesium, besi, mangan, seng dan tembaga. 
Magnesium membantu menjaga kesehatan jantung.
Sumber kalori tertinggi dalam kelompok sereal yang rendah 
gula dan kadar Indeks Glikemiknya. Sehingga baik untuk 
dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi atau beras, 
terutama pada penderita diabetes dan hipertensi.
Makan jagung membantu pengelolaan non-insulin	dependent	
diabetes	mellitus	(NIDDM) dan efektif terhadap hipertensi 
karena adanya phytochemical	fenolik di seluruh jagung.

K. ANTI-ateRogenik
Minyak jagung telah menunjukkan sifat anti-aterogenik yang 
berefek pada kadar kolesterol, sehingga mencegah risiko 
penyakit kardiovaskular.

L. SUMBeR PRoTeIN
Dalam 100gram jagung mengandung 9,2gram protein. Protein 
membantu membentuk jaringan otot baru dan meningkatkan 
kerja sel dalam tubuh. Selain itu protein juga meningkatkan 
sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan pelepasan insulin.

M. SUMBeR PIGMeN FeNoLIK FLAVoNoID
Pigmen ini tampak pada warnanya yang kuning. Konsumsi 
makanan alami yang kaya flavonoid akan membantu mencegah 
kanker paru-paru dan kanker rongga mulut.
(vem/aik)
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rEPSrEPOrT

Sejak dicanangkannya Hari Osteoporosis Nasional oleh Menteri Kesehatan 
pada tahun 2002, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mengedukasi 
serta mengubah pola hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat 
demi mencegah terjadinya osteoporosis. Menpora Roy Suryo dan Deputi III 
Bidang Pembudayaan Olahraga Tunas Dwidharto juga telah mencanangkan 
komitmen “ Jakarta Bebas Osteoporosis” pada peringatan puncak Hari 
Osteoporosis Nasional 2012 lalu, sebagai bentuk dukungan terhadap 
pencegahan osteoporosis.
 
Pada tahun ini, dalam peringatan acara Puncak Peringatan Hari Osteoporosis 
Nasional 2013, Menpora Roy Suryo dan Deputi III Bidang Pembudayaan 
Olahraga Tunas Dwidharto akan melantik para dokter dibawah koordinasi 
Dinas Kesehatan dan Kader PKK DKI Jakarta yang telah berhasil 
menyelesaikan pelatihan pencegahan osteoporosis, sebagai bentuk 
implementasi Komitmen Jakarta Bebas Osteoporosis. Pelantikan akan diikuti 
pula oleh lebih dari 20.000 masyarakat pengguna ANLENE di Monas.
 
Sebanyak 20.000 warga DKI Jakarta juga akan bersama-sama melakukan 
senam & dansa osteoporosis, serta gerak jalan seluruh generasi, baik tua 
maupun muda sebagai perwujudan kampanye “Generasi Bergerak 2 Minggu 
untuk Indonesia Lebih Kuat”. Pada kesempatan tersebut, dihadiri pula 
osteofighters yang mewakili generasi Ibu, Tya Ariestya beserta Ibu dan 
Denada beserta Ibu Emilia Contessa. (Bimo)

PUncak PeRingatan haRi 
oSTeoPoRoSIS NASIoNAL 2013



Performa Baru dengan Tampilan Baru, “SHAGA I-CoNCePT”

Pada tanggal 31 Oktober 2013, bertempat di Mall Kota Kasablanka Jakarta, SHAGA 
yang berada di bawah manajemen PT Metrox Group resmi meluncurkan produk 
terbarunya yang diberi nama i-Concept. Sebuah konsep baru yang terdapat dalam 
alat kesehatan, dimana pengguna dapat menikmati perpaduan antara hiburan dan 
kesehatan. 

I-Concept sangat cocok digunakan untuk dirumah karena Anda dapat menikmati 
pemandangan luar walaupun berada di dalam ruangan. Hanya dengan menggunakan 
perangkat Apple Anda yang disambungkan ke perangkat i-Concept ini. Anda akan 
dapat mengakses internet, sosial media ataupun mendengarkan musik selama Anda 
melakukan aktifitas dengan menggunakan i-Concept.
Dengan menggunakan aplikasi Pafers Run on Earth, Anda dapat mengatur tujuan 
atau tempat sesuai dengan yang diinginkan. Anda bisa berlari dengan suasana Tokyo, 
Sydney, Roma ataupun wilayah lainnya yang diinginkan.

Bimo
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MEN GyM - CIPINANG KEBEMBEM
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hEAlThySEX

Y ang perlu Anda ketahui bahwa selama sebulan, ada 
masa dimana wanita tidak siap untuk melakukan seks 
sama sekali dan ada pula masa dimana gairah seksual 
wanita malah jadi lebih meningkat.
 

Seperti dilansir oleh Self, perhatikan masa-masa yang 
dialami wanita ini setiap bulannya agar Anda dapat 
menjadwalkan seks yang lebih hebat :

 
Minggu pertama (PMS) : Menyenangkan SiSi 
eMoSionalnya

Saat memasuki minggu-minggu menstruasi, wanita akan mengalami lonjakan hormon 
yang membuatnya sangat sensitif dan mudah marah. Pria perlu menyenangkan sisi emosional 
wanita terlebih dahulu sebelum keduanya dapat menikmati seks yang menyenangkan. 
 
Seks sebelum menstruasi diketahui dapat mengurangi tingkat keparahan gejala 
menstruasi, seperti kram pada perut.
 

JADWALKAN WAKTU 
BERCINTA ANDA
Text : Linda Mayasari

Bila selama ini berhubungan seks 
selalu menjadi kendala bagi 
kehidupan rumah tangga Anda. 
Ada baiknya bila Anda mengetahui 
lebih jauh akan timing atau waktu 
yang tepat untuk bercinta, agar seks 
Anda lebih hebat dan berkualitas. 
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Minggu pertama (Menstruasi):                   
MeMbangun cheMiStry

Lupakan untuk melakukan seks sejenak ketika sedang datang 
bulan, beralihlah dengan membangun chemistry atau ikatan bersama 
pasangan. Menurut penelitian dalam jurnal PLoS	ONE, hal-hal romantis 
seperti makan malam romantis, menonton TV, atau sekedar ngobrol berdua 
dapat meningkatkan keintiman antara suami dan istri di luar hubungan 
seks. 
Hal ini dapat mempererat hubungan keduanya dan bermanfaat 
baik bagi kehidupan seksual jangka panjang.

 
Minggu kedua (Pra-ovulasi) :                       
Menurunkan berat badan

Ketika menstruasi berakhir, wanita akan mengalami periode pra-
ovulasi dimana kadar estrogen meningkat. Pada masa ini, wanita akan lebih 
mudah membakar lemak dengan berolahraga dibanding minggu-minggu 
yang lain, menurut jurnal	Current	Opinion	in	Pharmacology. 
 
Momen ini baik untuk wanita yang ingin menurunkan berat badan 
dan kembali mendapatkan tubuh yang langsing. Wanita akan 
merasa lebih percaya diri di hadapan suami saat di kamar tidur 
dengan tubuh indahnya.

 
Minggu kedua (ovulasi):                                                    
waktu yang tePat untuk SekS yang hebat
 

Ovulasi adalah masa dimana indung telur melepaskan sel telur yang siap 
dibuahi oleh sperma. Saat wanita mengalami ovulasi gairah seksualnya 
akan meningkat, sehingga melakukan hubungan seks yang intens selama 
hari-hari ovulasi terasa lebih menyenangkan dibanding hari-hari lainnya.

“Pada masa ovulasi ini, wanita akan lebih tegas sedangkan pria akan 
lebih posesif,” kata Steven Gangestad, Ph.D., seorang psikolog evolusi dari 
University of New Mexico. Sebuah penelitian dalam jurnal Archives	of	Sexual	
Behavior juga menyatakan bahwa fantasi seksual wanita akan meroket 
pada hari ke-13 setelah menstruasi. 

Peluang keberhasilan pembuahan juga sangat besar pada masa ini, 
sehingga bagi suami istri yang ingin segera mendapatkan anak, 
melakukan seks pada masa ini sangatlah penting. 

 
Minggu ketiga hingga keempat (Mempersiapkan 
menstruasi): Meningkatkan rangSangan
 
Setelah melalui masa ovulasi, kadar hormon estrogen masih tinggi 

tetapi hormon progesteron juga akan meningkat. Hal ini membuat wanita 
memerlukan lebih banyak rangsangan agar dapat menikmati hubungan 
seks.
 

Menurut studi dalam International Journal of 
Endocrinology menunjukkan bahwa peningkatan kadar 
progesteron membuat wanita lebih mudah lelah. Pria 
perlu memberikan rangsangan tambahan, misalnya 
dalam bentuk pijatan sekaligus untuk mengusir rasa 
lelahnya dan siap untuk bercinta. (vit/vit) 
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INTErNATIONAlPrOFIlE

Kompetitor tangguh yang selalu berdiri di 
posisi top 5 Mr. olympia ini, mulai diisukan 
bahwa keikutsertaanya pada kompetisi 
otot musim tahun depan akan kembali 
menduduki singgasana Mr. o, sebagaimana 
di masa kejayaannya tahun 2008. Dexter 
Jackson begitulah pria botak dengan kumis 
tipis mulai menapaki karirnya sebagai “The 
Greatest Modern Bodybuilder”.

Walaupun dengan tinggi 168cm, Dexter mampu 
menunjukan kesimetrisannya dengan struktur otot 
tersusun rapi dan sempurna. Ia memulai binaraga 
semasa usianya menginjak 20 tahun, dimana saat 

itu Dexter dibujuk oleh teman sebayanya untuk mengikuti 
sebuah kontes otot. Saat itulah pelajaran pembentukan otot 
dengan program diet mulai diperolehnya secara bertahap. 
Melihat akan genetik otot tergolong istimewa dan mudah 
dibentuk, Dexter pun mulai mengarahkan karirnya sebagai 
binaragawan. Dukungan metabolisme tubuh yang memadai 
serta tekad dan kerja keras mulai ia kerahkan sepenuhnya. 
Targetnya satu, ingin membuktikan bahwa ia mampu menjadi 
binaraga terbaik sepanjang sejarah dunia.

Prestasi, baginya bukanlah hal aji mumpung atau suatu 
momen yang kebetulan. Melainkan itu semua menjadi 
sebuah bukti kedisiplinan serta dedikasi selama ia berlatih 
untuk merealisasikan suatu kemenangan puncak. Merintis 
kegemaran mengolah tubuh tidaklah semudah membalikan 
telapak tangan. Sebagaimana kisah perjalanan kompetisi yang 
dialami Dexter saat melakoni karir pertamanya pada NPC 
Southern States di tahun 1992, dimana saat itu ia ditempatkan 
pada posisi 3 di kelas lightweight. 

Setelah lama bergelut di kelas amatir, Dexter pun sukses 
dengan rentetan prestasi yang telah diraihnya selama 
bersaing di kelas pemula. Sehingga peluang mendapatkan 
tiket professional pun diraihnya pada tahun 1999. Dimana 
pada saat itu, ia mengambil 5 kejuaran dalam 1 tahun 
sekaligus, dan berhasil menduduki posisi 10 besar disetiap 

tHe 
Blade is 
dexter 
Jackson

Text: Alfian Lutfi
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masing-masing kompetisi. Sejarah kontes binaraga dunia pun mencatat, bahwasa Dexter cukup 
banyak mendominasi beberapa kejuaraan pada Arnold Classic, ini terbukti selama 13 kali ia 
menjuarai kompetisi yang diselenggarakan Arnold Swachnager tersebut. Namun puncaknya, 
di tahun 2008 Dex membuktikan kegigihannya selama bertahun-tahun bertanding dengan 
menjuarai dua perhelatan akbar pada Arnold classic dan Mr. Olympia pada tahun yang sama. 
Inilah anugrah prestasi yang patut disyukuri dan tak pernah pudar di dalam benaknya.

Mengkondisikan tubuh dalam menghadapi suatu kompetisi memang sudah menjadi tugas wajib 
yang harus dilakukan bagi setiap binaraga. Apalagi jika pertandingan tersebut mengacu pada 
aturan main dengan menggunakan berat badan. Tentunya itu benar-benar menjadi hal utama 
yang harus dituntaskan demi mencapai kategori kelas yang akan dimainkan. Untuk mendapatkan 
pengkondisian postur tubuh yang pas saat memasuki kompetisi, Dex menganjurkan seluruh 
binaraga untuk mengontrol body	fat tidak melebihi 10%. Ini diupayakan agar proses cutting tidak 
terbuang terlalu lama dan tidak perlu bekerja terlalu keras hanya untuk menghilangkan kadar 
lemak berlebih.

Ada bagian lain dibalik kebesaran nama Dexter sebagai binaragawan modern, salah satunya 
adalah usia yang panjang. Banyak orang menafsirkan binaraga merupakan olahraga tidak 
menyehatkan. Berdasarkan statement tersebut Dexter menepis segala opini masyarakat perihal 
olahraga bodybuilding. Dengan usianya yang telah menginjak 44 tahun, Dex membuktikan jika 
ia masih eksis menoreh prestasi dan mampu bersaing dengan para juniornya untuk menunjukan 
bahwa olahraga pembentukan otot merupakan olahraga yang sehat dan menyehatkan. (Dari	
beberapa	sumber)

Berikut PrograM Latihan dex sehari-hari:
haRi ke 1: Paha

•	 Leg Extensions: 4 set 20-30 reps

•	 Squats: 4 set 8-10 reps

•	 Hack Squats: 4 set 8-10 reps

•	 Leg Extensions: 3 set 10 reps

haRi ke 2: dada & betis

•	 Barbell Bench Press: 4 set 8-10 reps

•	 Incline Dumbbell Press: 4 set 8-10 reps

•	 Dumbbell Flyes: 4 set 8-10 reps

•	 Standing Calf Raises: 4 set 8-10 reps

•	 Seated Calf Raises: 4 set 10-15 reps

haRi ke 3: PUnggUng

•	 Lat Pull-downs: 4 set 8-10 reps

•	 T-Bar Rows: 4 set 8-10 reps

•	 Barbell Dead-lifts: 4 set 8-10 reps

•	 Seated Cable Rows: 3 set 8-10 reps

HARI Ke 4: BAHU & HAMSTRING

•	 Dumbbell Press: 4 set 8-10 reps

•	 Incline Lying Side Laterals: 3 set 8-10 reps

•	 Rear Delt Raises: 4 set 8-10 reps

•	 Seated Leg Curls: 5 sets 10 reps

•	 Super-set: Lying Leg Curls: 4 sets 10 reps

•	 Stiff-Legged Dead lift: 4 set 10 reps
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HARI Ke 5: BICePS & TRICePS

•	 EZ-Bar Curls: 4 set 8-10 reps

•	 Hammer Curls: 4 set 8-10 reps

•	 Preacher Curls: 4 set 8-10 reps

•	 Tri-Set: Triceps Push-downs: 3 set 8-10 reps

•	 Dips: 3 set 8-10 reps

•	 Rope Push-downs: 3 set 8-10 reps

haRi ke 6: abs & kaRdio:

•	 Crunches: 3 set 50 reps

•	 Knee-ups: 3 set 40 reps

•	 Cable Crunches: 3 set 30 reps

haRi ke 7: oFF (istiRahat) 

PRogRam makan
Menu 1  : 8 Putih telur, 1 yolk, 1 cup oatmeal atau grits  
Menu 2  : 1 menu makan yang di blender, 1 kentang panggang  
Menu 3  : 227 gram dada ayam,  
Menu 4  : 1 menu makan yang di blender, 1 kentang panggang  
Menu 5 : 227 gram ikan laut orange roughy atau tilapia, buncis  
Menu 6 : Whey protein shake atau 8 putih telur
Supplemen  : DHEA 200mg, Potassium 150mg, glutamine



ProFil
Nama   : Dexter Jackson
Panggilan  : The Blade
Kelahiran  : 25 November 1969
Tinggi Badan  : 168cm
Berat badan off/on : 107kg/98kg

Prestasi   
•	 1992 NPC Southern States, Lightweight, 3rd
•	 1995 NPC USA Championships, Light-Heavyweight, 1st
•	 1996 NPC Nationals, Light-Heavyweight, 6th
•	 1998 North American Championships, Light-       
               HeavyWeight, 1st and Overall
•	 1999 Arnold Classic, 7th
•	 1999 Grand Prix England, 4th
•	 1999 Night of Champions, 3rd
•	 1999 Mr. Olympia, 9th
•	 1999 World Pro Championships, 4th
•	 2000 Arnold Classic, 5th
•	 2000 Grand Prix Hungary, 2nd
•	 2000 Ironman Pro Invitational, 3rd
•	 2000 Night of Champions, 8th
•	 2000 Mr. Olympia, 9th
•	 2000 Toronto Pro Invitational, 2nd
•	 2001 Arnold Classic, 5th
•	 2001 Grand Prix Australia, 3rd

•	 2001 Grand Prix England, 4th
•	 2001 Grand Prix Hungary, 3rd
•	 2001 Night of Champions, 2nd
•	 2001 Mr. Olympia, 8th
•	 2001 Toronto Pro Invitational, 2nd
•	 2002 Arnold Classic, 3rd
•	 2002 Grand Prix Australia, 2nd
•	 2002 Grand Prix Austria, 2nd
•	 2002 Grand Prix England, 1st
•	 2002 Grand Prix Holland, 3rd
•	 2002 Mr. Olympia, 4th
•	 2002 San Francisco Pro Invitational, 3rd
•	 2002 Show of Strength Pro Championship, 6th
•	 2003 Arnold Classic, 4th
•	 2003 Maximum Pro Invitational, 3rd
•	 2003 Mr. Olympia, 3rd
•	 2003 San Francisco Pro Invitational, 3rd
•	 2003 Show of Strength Pro Championship, 1st
•	 2004 Arnold Classic, 3rd
•	 2004 Grand Prix Australia, 1st
•	 2004 Ironman Pro Invitational, 1st
•	 2004 Mr. Olympia, 4th
•	 2004 San Francisco Pro Invitational, 1st
•	 2005 Arnold Classic, 1st
•	 2005 San Francisco Pro Invitational, 2nd
•	 2006 Arnold Classic, 1st
•	 2006 Mr. Olympia, 4th
•	 2007 Arnold Classic, 2nd
•	 2007 Mr. Olympia, 3rd
•	 2008 Arnold Classic, 1st
•	 2008 IFBB Australian Pro Grand Prix VIII, 1st
•	 2008 IFBB New Zealand Grand Prix, 1st
•	 2008 IFBB Russian Grand Prix, 1st
•	 2008 Mr. Olympia, 1st
•	 2009 Mr. Olympia, 3rd
•	 2010 Arnold Classic, 4th
•	 2010 IFBB Australian Pro Grand Prix, 2nd
•	 2010 Mr. Olympia, 4th
•	 2011 Flex Pro, 2nd
•	 2011 Mr. Olympia, 6th
•	 2011 FIBO Pro, 1st
•	 2011 Pro Masters World Champion, 1st
•	 2012 Arnold Classic, 5th
•	 2012 Mr. Olympia, 4th
•	 2012 IFBB Masters Olympia, 1st
•	 2013 Arnold Classic, 1st
•	 2013 IFBB Australian Pro Grand Prix, 1st
•	 2013 Mr. Olympia, 5th
•	 2013 EVLS Prague Pro, 2nd
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EXPErTSAyS

Anand Krishna, PhD*

Hidup tidak pernah 
konsisten. Hidup 
bagaikan sungai, 
ia mengalir terus 

dan alirannya tidak pernah 
konsisten. Saat sungai menjadi 
konsisten, ia tidak merupakan 
sungai lagi, ia menjadi kolam, 
menjadi telaga. Bagaimana 
Anda dapat mengharap 
konsistensi dari alirannya? 
Konsistensi berlawanan dengan 
sifat air, sifat sungai – bahkan 
dengan sifat alam itu sendiri. 

Begitu pula dengan manusia, ia 
tidak pernah konsisten. Manusia 
yang konsisten lebih mirip 
tumbuh-tumbuhan, pepohonan. 
Dia bukan manusia lagi. Apabila 
Anda menemukan seorang 
manusia konsisten, Anda dapat 
meramalkan jalur hidup dia 
dengan gampang sekali. Dia 
bukan manusia lagi, dia lebih 
mirip teka-teki matematika 
yang dapat dipecahkan, asal 
Anda tahu rumusnya. Dia 
lebih mirip robot. Anda dapat 
mengendalikannya. Itulah 
sebabnya Anda mengharapkan 
konsistensi dari setiap orang. 
Anda tahu persis, manusia yang 
konsisten dengan mudah sekali  
diperbudak. 

Dalam diri seseorang seperti 
itu sudah tidak ada jiwa 
lagi, ia telah menjadi mesin. 
Kehidupannya bergantung pada 
belas kasihan Anda. Ya, diapun 
bertumbuh, tetapi begitu pula 
dengan pepohonan, dengan 
tanaman – mereka pun tumbuh. 
Anda tinggal menyediakan 
lahan yang subur, pupuk yang 
baik dan manusia-manusia 
konsisten sejenis itu akan mulai 

tumbuh. Manusia tanpa jiwa – 
itulah hasil sistem sosial Anda. 

Seorang yang tidak konsisten 
sebaliknya akan bertumbuh, 
akan hidup. Dia akan hidup 
tanpa bantuan siapa pun. Ia 
tidak membutuhkan lahan yang 
subur. Ada pupuk atau tidak ada 
pupuk, tidak menjadi masalah 
pula. Ia tidak tergantung 
pada Anda atau pada siapa 
pun juga. Sekali waktu alam 
membantu pertumbuhannya, 
sekali waktu alam sama sekali 
tidak mendukungnya, malah 
kadang menentangnya, menjadi 
hambatan bagi pertumbuhannya 
– namun, ia bertumbuh 
terus. Alam menendangnya, 
melemparnya, kadang alam 
sama sekali tidak bersahabat 
dengan dirinya, namun dia 
tidak berhenti bertumbuh. Di 
tengah-tengah angin keras, 
badai dan topan, hujan lebat 
dan petir, ia masih saja dapat 
mempertahankan hidupnya, 
bahkan pertumbuhannya. Ia 
berjalan terus dengan tenang. 

Pada suatu saat jika dia harus 
mempersenjatai dirinya untuk 
mempertahankan kehidupan, 
untuk mempertahankan 
pertumbuhannya, maka ia tak 
akan segan-segan mengambil 
senjata. Suatu saat, ia begitu 
tenang, tenteram, sabar, seperti 
seorang Santo.  Saat lain 
ia siap bertempur. Dia siap 
menghadapi semua tantangan 
yang menghadanginya. Ia 
selalu penuh semangat. Ia 
berani. Ia tidak akan lari dari 
medan pertempuran. Dia tahu 
persis bahwa hidup tidak 
pernah konsisten dan untuk 
menghadapi kehidupan yang 

Tidak konsisTennya 
HiduP ini

Anda selalu bicara tentang konsistensi. 
Anda anggap manusia yang konsisten 
adalah manusia yang berprinsip, manusia 
teladan yang dapat dicontohi. Renungkan 
sejenak, dimana dalam hidup ini,           
Anda bisa menemukan konsistensi? 
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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.

begitu tidak konsisten, ia harus menjadi tidak konsisten pula. 
Konsistensi berarti kematian. Dia tidak takut mati, karena dia tahu kematian 
pun tidak konsisten, kematian hanya mengantarnya ke alam yang lain, yang 
mungkin saja lebih indah. Namun sebelum tiba waktunya, kematian pun 
ia tantang. Kadang ia memeluk kematian, kadang ia memeluk kehidupan. 
Kadang ia seorang Santo, kadang ia seorang Satria. Ia tidak konsisten, ia dapat 
merubah peranan setiap saat. Manusia konsisten tidak dapat melakukan hal 
ini. 

Konsistensi akan membuat Anda menjadi tumpul. Konsistensi akan 
memberhentikan evolusi Anda. Ketidak-konsistenan dibutuhkan untuk 

pertumbuhan. Kehidupan yang konsisten tidak akan memberikan peningkatan 
apa pun terhadap evolusi Anda. 

Dalam kematian dan kematian saja, Anda akan menemukan konsistensi. 
Konsistensi itu pun hanya terlihat sekilas saja. Tubuh Anda mulai membusuk 
dan proses pembusukan ini terjadi secara konsisten. Mungkin Anda melihat 
adanya konsistensi dalam kematian, tetapi sebenarnya konsistensi itu pun 
menghasilkan ketidak-konsistenan. 

Sementara Anda hidup, kekonsistenan akan membunuh Anda, akan membuat 
hidup Anda seperti neraka. Sel-sel tubuh Anda pun tidak konsisten, mereka 
dalam proses kelahiran dan kematian setiap saat. Yang baru lahir, yang lama 
mati. Setiap hari yang berlalu, membuat Anda semakin dekat dengan kematian. 
Anda tidak dapat berhenti, Anda harus berjalan terus. Dalam dunia ini, tidak 
ada sesuatu yang konsisten. Barangkali, satu-satunya hal yang konsisten dalam 
alam ini, adalah ketidak-konsistenan itu sendiri. Jika Anda harus memandang 
hidup sebagai suatu arus yang konsisten, pandanglah sebagai arus yang 
konsisten dari ketidak-konsistenan. 

Apabila Anda konsisten, Anda akan mandek(berhenti). Hidup Anda menjadi 
tidak berarti sama sekali. Jika seseorang dapat hidup dengan makanan saja, 
ia bisa menjadi konsisten, itupun hanya suatu kemungkinan... jadi, belum 
tentu. Tetapi manusia nyatanya tidak demikian. Dia harus tertawa, dia harus 
menangis. Untuk hidup dia membutuhkan begitu banyak hal, bukan sekedar 
makanan. Ia membutuhkan cinta, ia membutuhkan persahabatan. Ia punya 
jantung yang detaknya pun tidak konsisten. Kadang pelan, kadang cepat. Suatu 
saat ia marah, suatu saat ia begitu tenang. Anda tidak pernah bisa menjadi 
konsisten. 

Pikiran Anda tidak konsisten. Saat ini Anda memikirkan usaha Anda, saat 
berikutnya Anda memikirkan kekasih Anda. Cintailah ketidak-konsistenan 
hidup ini. Pahamilah hal ini, dan Anda akan menemukan betapa indahnya 
kehidupan Anda. Betapa menakjubkan kehidupan yang diamanatkan kepada 
Anda. Baru kemudian, Anda akan mengetahui arti hidup Anda. 

Anda sedang berbaris. Setiap saat kematian mendekati Anda. Lakukan yang 
terbaik dalam hidup ini. Jangan terlalu kaku; jadilah luwes. Hiduplah dalam 
saat ini. Lepaskan kekhawatiran akan hari esok, lupakan hari kemarin yang 
sudah berlalu. Apabila Anda sudah bisa mencintai ketidak-konsistenan hidup 
ini dan ketidak-konsistenan diri Anda sendiri, Anda telah mendapatkan kunci 
hidup bahagia. 

* Tulisan ini merupakan salah satu bab dalam buku Anand Krishna, 
berjudul “Kehidupan, Panduan untuk Meniti Jalan ke dalam Diri”, 

diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama
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rEPSrEPOrT

Di Indonesia, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kependudukan 
tahun 2012 yang dilakukan oleh BPS, BKKBN dan Kementerian Kesehatan 
Indonesia, penyakit Pneumonia (Infeksi saluran pernafasan akut yang 
mempengaruhi paru-paru) dan diare dinyatakan sebagai penyebab 
kematian utama pada anak-anak dibawah usia lima tahun atau Balita. 
Data lembar fakta World Health Organization (WHO) tahun 2013 
menunjukkan hal yang sama, Pneumonia dinyatakan sebagai penyebab 
kematian terhadap sekitar 1,2 juta anak setiap tahunnya, jumlah ini 
adalah 18% dari jumlah kematian anak balita di seluruh dunia.  Angka ini 
melebihi angka kematian yang disebabkan AIDS, Malaria dan Tuberkulosis.  
 
Pneumonia seringkali juga disebut sebagai Forgotten Killer, hal ini karena 
fakta sejarah menunjukkan, sedikitnya perhatian terhadap penyakit 
yang banyak membunuh anak ini menjadi salah satu faktor penyebab 
utamanya. Keprihatinan terhadap kematian anak yang disebabkan oleh 
Pneumonia telah mendorong banyak negara-negara di dunia untuk 
memberikan perhatian yang lebih. Dan sejak tahun 2009, barulah 
terealisasikannya World Pneumonia Day atau Hari Pneumonia se-Dunia 
yang diperingati setiap bulan November. Kegiatan seminar Media, yang 
merupakan rangkaian peringatan Hari Pneumonia Se-Dunia ini bertujuan 
untuk membagi pengetahuan melalui pemaparan para dokter yang 
merupakan pakar di bidangnya.melalui diskusi yang bertemakan “Kenali 
dan Lawan Pneumonia - Pembunuh Balita No 1 di Indonesia”. Dalam 
kegiatan tersebut akan dibahas lebih dalam mengenai Pneumonia, yang 
merupakan penyakit penyebab kematian utama pada anak-anak dibawah 
usia lima tahun atau Balita. (Bimo)

Seminar Media “Kenali dan Lawan Pneumonia - 
Pembunuh Balita No 1 di Indonesia”.





hOTShAPE

Text: Alfian Lutfi
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“Bugar merupakan inner	beauty 
yang sangat mudah didapat, 
asalkan kita mau menjalankan 
dan semangat mewujudkannya. 
Begitulah kebutuhan fisik 
yang harus dimiliki oleh setiap 
pramugari penerbangan. 
Menghabiskan waktu hangoutku 
sambil bersenda gurau 
bersama teman, ternyata lebih 
mengasyikan ketimbang harus 
nge-date	dengan pacar”.
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Fitness dan PRamUgaRi

Fitness	dan	pola	gaya	hidup	sehat	
adalah	suntikan	semangat	yang	
tentunya	sangat	mendukung	
profesiku	sebagai	seorang	
pramugari.	Alasan	utamaku	
nge-gym	ingin	menjadi	seksi	
dan	pastinya	sehat	juga.	
Menyempatkan	nge-gym	di	hotel	
tempat	aku	menginap,	adalah	
kewajiban	penting	yang	tak	
pernah	terlewatkan	ketika	jam	
penerbangan	tidak	begitu	padat,	
yaa	kurang	lebih	4	sampai	5	kali	
nge-gym	dari	9	hari	masa	bertugas.	

 “Inner beauty itu berawal dari 
kebugaran. Kalo kitanya sehat, 
pasti kita akan selalu berpikiran 
positif, disamping itu kinerja 
tubuh akan terus bersemangat 
dan fit. Memang, salah satu tugas 
utama seorang pramugari adalah 
menyelamatkan para penumpang, 
So…	jika badan kita sendiri gak 
sehat, bagaimana kita dapat 
menyelamatkan penumpang”.

hOTShAPE
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TReADMILL, RPM, AND DUMBBeLL IT’S My 
BeST FRIeNDS.

Berbicara soal teman baik gym, lain halnya 
dengan perempuan kalem dan sedikit manja 
ini. Sembari menyibukan dirinya dengan 
aktifitas gym, ia tak mencari teman bergaul 
ataupun suasana nyaman ketika menjajaki suatu 
tempat kebugaran. Tata mengaku bahwa teman 
terbaiknya selama berlatih adalah treadmill, 
RPM, dan dumbbell. Ketiga hal tersebut 
memang harus ada dalam setiap kali latihan.

	“Dari	kecil	aku	sudah	dilatih	untuk	tidak	makan	
junk	food,	karena	orangtua	ku	sendiri	gak	pernah	
ngasih	makanan	junk	food.	Kalaupun	sekarang	gak	
ketemu	makanan	junk	food	yaa	gak	ada	masalah	
bagiku.	Paling	kalau	urgent,	menu	junkfood	seperti	
kentang	goreng	dan	ayam	goreng	yang	sering	aku	
konsumsi.	Sedangkan	soal	menu	diet,	cenderung	
aku	lebih	suka	meracik	salad	sendiri	di	rumah	atau	
ketika	di	hotel”.
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hOTShAPE

I LoVe My BReAST, 
BeCAUSe IT’S BIG AND 
ReAL.

Pemilik dada indah dan 
pinggang ramping ini tidak 
musti risih jika tubuhnya 
dipredikatkan sebagai wanita 
seksi. Justru ia malah bersyukur 
atas segala bentuk karunia 
Tuhan yang dianugerahkan 
kepadanya. Semuanya ia 
peroleh secara natural, tak ada 
yang dilebih-lebihkan atau 
dibuat-buat. “I	Love	my	breast,	
because	It’s	big	but	it’s	real.	
Membiarkan	tubuhku	terbalut	
busana	sedikit	terbuka	sudah	
menjadi	hal	lumrah	ketika	
meluapkan	ekspresi	sehari-hari.	
Sebenarnya	berpakaian	sedikit	
terbuka	bukan	membuat	pikiran	
seseorang	menjadi	negatif,	
yaa	kalau	kita	merasa	comfort	
ngapain	juga	harus	ditutupi”.
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Nama Lengkap : Raden Ajeng Vista Rindiantika
Panggilan : Tata
Tempat tgl lahir : Jakarta, 3 Maret
Makanan Favorit : Caesar Salad
Minuman favorit : Air putih
Tinggi Badan : 163cm
Berat badan : 46kg
Ukuran baju : S
Hobi  : Korespodensi, Travelling, Gym, Water Sport
Cita-cita  : Pramugari & Business Woman
Gym  : New Friendly Gym - Sunter

Ketika ditanya mengenai target di tahun 2014, 
spontan wanita yang gemar akan tantangan 
ini menjawab “aku	ingin	menjadi	manusia	yang	
lebih	baik,	lebih	banyak	teman,	serta	karirku	
berjalan	bagus.	Berharap	menemani	penerbangan	
hingga	luar	negeri,	terutama	ke	negara	paling	
jauh	yang	tak	dapat	ditempuh	oleh	masyarakat	
lain	adalah	tantangan	baru	yang	harus	aku	raih	di	
tahun	mendatang” tutupnya dengan penuh rasa 
optimis.
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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 102
FSI 106

FSI 092
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
hand grip

FHG011

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 

FSS031

FFG0215

FJU02 FJU01

(perSediaan terbataS)

Rp 65.000
SleeVeleSS

FSL0124
FSL0142

FSL0125

Rp 110.000
gym bag

FGB013

FGB019

Rp 70.000
bicycle pantS

FBP016

Rp 125.000
polo Shirt

FPO012
FPO011

FPO04

FPO02

FPO03

FPO05

rp. 225.000
RP. 210.000

FJP021

Rp 150.000
training jacket

FJP0431

FJP0451

FJP0421

FBO01

FBO02

Rp 75.000
bodyfit

FBO 05

FBO 06

FBO 04

FBO 03

Rp 110.000
faShion t-Shirt

FFT 04 

FFT 05

FFT 03

Rp 90.000
She gloVe

FSG01

FFG011

FSB01



BOdyBUIldEr PrOFIlE

text : Alfian Lutfi

kesempurnaan lekuk otot serta 
paras wajah yang menarik, 
tidak akan pernah pudar 

dalam menghiasi keseharianya 
sebagai seorang personal 
trainer di tempat kebugaran 
tertua di Kota Bandung. 
“Deni Tesamadya” 
begitulah panggilan 
atlet ini dikenal. 
Sesuai visualisasinya, 
menjadi seorang 
binaragawan tak 
semudah apa yang 
kita bayangkan. 

“Bagiku fitneSS 
meruPakan 3 unSur 
kehiduPan yang tak 
terlewatkan”
Sosoknya mungkin sudah tidak asing lagi 
khususnya bagi warga kota Bandung. Dikenal 
sebagai salah satu atlet binaan Sportisi yang 
baru-baru ini menasbihkan dirinya sebagai 
bodybuilder, sontak menjadi kebanggaan 
tersendiri bagi pribadinya setelah berhasil 
menduduki peringkat 9 pada kejuaraan 
Bandung Raga pertengah tahun lalu. 
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Butuh niat, tekad serta disiplin 
yang kuat untuk mewujudkan 
itu semua. Mengawali profesinya 
sebagai binaraga yang tergolong 
masih sangat baru, Deni mengaku 
jika hobinya tersebut dimulai dari 
olahraga tinju. Walaupun awalnya 
tidak terlalu suka dengan olahraga 
beban, namun lama-kelamaan 
Deni menyadarinya bahwa 
memiliki tubuh kekar seperti sang 
idola Arnold maupun Van dame 

haruslah melewati proses-proses tersebut. Itulah alasan 
mengapa ia mulai jatuh cinta dengan weight	training.
Perihal target ke depan, Deni pun tidak terlalu muluk-
muluk menunjukan eksistensiannya terhadap binaraga. 
Ingin tetap menekuni dunia atlet yang ditekuninya saat 
ini serta mencapai hasil prestasi puncak lebih baik, 
memanglah target utama yang dipendamnya sejak 
kecil. Tak menjadi atlet tinju pun tidak menjadi masalah 
asalkan debutnya sebagai binaraga terus menorehkan 
hasil prestasi. “Saya	Ingin	Menunjukan	bahwa	saya	pun	
layak	dan	dapat	meraih	penghargaan	prestasi	sebagaimana	
binaraga	yang	telah	lama	terjun	dari	saya.” Jelasnya dengan 
raut muka penuh optimis.
Rupanya ada hal lain yang ingin diutarakan pria kelahiran 
kota Bandung ini setelah berkecimpung aktif pada 
olahraga fitness. Baginya fitness merupakan 3 unsur 
kehidupan yang tak terlewatkan begitu saja. Ketiga unsur 
tersebut diantaranya: kesehatan, hobi, dan materi yang 
dimana ketiga hal tersebut selalu berkesinambungan 
antara satu dengan yang lain.

keseHatan
Menjadikan tubuh sehat adalah dambaan bagi siapa 
saja. Tak hanya itu menyadari betapa pentingnya dan 
betapa mahalnya arti kesehatan, menjadi alasan 
utama mengapa Deni sudi bergelut dengan fitness. 
Menyadari itu semua, pria yang mendambakan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini menganggap bahwa 
fitness merupakan olahraga yang sangat menarik 
dan wajib dikonsumsi baik muda maupun tua. 
“Ada	suatu	kepuasan	tersendiri	yang	sampai	saat	ini	
saya	rasakan	manfaatnya,	diantaranya	selain	tubuh	
menjadi	sehat,	fitness	mengajarkan	saya	begitu	
banyak	hal	pelajaran	yang	didapat.	Terutama	nilai-
nilai	komitmen	dalam	menjalaninnya,	tanggung	
jawab,	wawasan	seputar	gizi,	ilmu	kesehatan,	
anatomy	tubuh,	psikologi.	Serta	nila-nilai	seni	artistik	
pembentukan	otot	jika	tubuh	kita	bagus.”

HoBi
Menyalurkan bakat melalui hobi, merupakan suatu 

apresiasi prestasi yang tak selamanya dimiliki orang. 
Menganggap fitness	sebagai penyalur hobi yang 

menjanjikan, lantas Deni tidak mau menyia-nyiakan 
waktu latihannya dengan hal yang tak berguna, memang 
pada dasarnya hobi berolahraga sudah menjamur sejak 
usia kecil. Tak ada kata cepat membentuk otot sempurna, 
ia pun menyimpulkan bahwa postur tubuhnya ia dapat 
kan secara maksimal setelah beberapa tahun lamanya 
deni mengalami tempaan berlatih.

materi
“Saya	sangat	bersyukur	dengan	apa	yang	saya	dapatkan	sekarang	ini.	
Fitness	merupakan	olahraga	yang	memiliki	daya	jual	sangat	tinggi.	
Selain	mengajak	semua	orang	bergaya	hidup	sehat,	dan	mendapatkan	
bonus	memiliki	badan	bagus,	fitness	juga	dapat	memberikan	materi	
yang	cukup,	asalkan	kita	tekun	menjalani	pasti	akan	mendapatkan	
apa	yang	kita	cita-citakan	bahkan	materi	sekalipun.”
Dipenghujung pembicaraan, Deni menyimpulkan dari ketiga 
unsur yang diutarakannya merupakan sebagian kecil keuntungan 
dalam menggeluti olahraga fitness. Tidak ada suatu hal yang tidak 
mungkin jika keinginan, cita-cita, bahkan mimpi sekalipun akan 
menjadi suatu kenyataan. Terlebih lagi bakat ataupun hobi yang 
kita tekuni benar-benar menghasilkan kesehatan fisik maupun 
jasmani begitupula persoalan ekonomi.

ProFile
Nama Lengkap : Deni Tesamadya
Nama Panggilan : Deni
Tempat/ Tgl. Lahir : Bandung, 11 Oktober
Nama Orangtua : Aden Ruhiyat dan Popon Rukmini

Makanan Favorite : Ikan Bakar dan Ayam Goreng
Minuman Favorite : Jus telor dan Strawberry
Tinggi badan : 165cm
Berat badan on/ off season : 65kg/70kg
Ukuran baju : L
Hobi : Olahraga, Traveling
Cita-cita : Menjadi PNS
Gym : Sosi Gym Bandung

Prestasi    : 
Juara 1 Binaraga pemula  PORKAB BANDUNG BARAT 2011.
Juara 2 SOSI Nite Body Contest 2011.
Juara 1 SOSI Nite Body Contest 2012.
Mr. SOSI 2012.
Peringkat 9 Bandung Raga 2013.
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B elakangan ini, banyak para ilmuan mengemukakan 
bahwa mengonsumsi buah rapsberry dapat 
menurunkan berat badan. Ingin tahu lebih lanjut? 

berikut ulasannya.

ApA itu RApsbeRRy?

Melihat akan baiknya manfaat yang dihasilkan dari buah 
raspberry, berbagai ilmuan dunia pun mulai menciptakan 
ekstrak raspberry sebagai supplement alami yang baik 
dikonsumsi oleh tubuh. Ekstrak raspberry tersebut memiliki 
banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, tak terkecuali bagi 
mereka penderita obesitas. Raspberry ketones merupakan 
kandungan zat alami yang ditemukan pada buah raspberry 
merah. Ketone khusus pada tanaman raspberry lebih umum 
disebut sebagai senyawa fenolik. Senyawa tersebut selain 
rasanya manis juga memberikan aroma yang berbeda dengan 
bau yang dapat meningkatkan rasa. Hingga sampai saat ini 
ketone raspberry tak hanya diiekstrak untuk diambil sarinya 
sebagai suplemen, melainkan juga marak digunakan sebagai 
bahan penyedap makanan dan wewangian.

RApsbeRRy untuk MeMbAkAR LeMAk

Dunia mengakui bahwa ektrak buah raspberry memiliki 
efek penurunan berat badan yang signifikan. Dimana dapat 
meningkatkan aktivitas pembakaran lemak dengan cara 
meningkatkan metabolisme tubuh serta mempercepat proses 
pembakaran asam lemak dengan mengubah jaringan sel-sel 

lemak menjadi sebuah energi yang dihasilkan. Penemuan 
ini bukan merupakan suatu temuan hal baru, akan tetapi 
telah banyak digunakan dalam kurun waktu yang sangat 
lama sebagai jenis pengobatan dan kebutuhan gizi. Tak 
hanya raspberry yang menghasilkan manfaat kesehatan 
bagi tubuh, melainkan beberapa buah berry lainnya seperti: 
bluberry, strawberry, dan beberapa buah berry lain yang 
turut memberikan manfaat kesehatan untuk detoksifikasi. 
Mengonsumsi buah alami dapat memberikan detoksifikasi 
sistemik (seluruh tubuh) dan menyebabkan penurunan berat 
badan, karena semua kelebihan racun dan sisa metabolisme 
tubuh nantinya akan disimpan di dalam sel lemak sebagai 
mekanisme pertahanan tubuh Anda.
MAnfAAt RApsbeRRy

Meskipun mungil namun berkhasiat menurunkan berat badan, 
begitulah manfaat yang di hasilkan dari buah raspberry. 
Kendati demikian, buah mungil kaya akan manfaat kesehatan 
ini tak hanya dikonsumsi sebagai supplement herbal untuk 
menurunkan berat badan. Melainkan berguna mengurangi 
risiko serangan jantung, penyakit hati, dan penyakit-penyakit 
lainnya. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, bahwa 
raspberry dapat memperbaiki kesuburan baik pria maupun 
wanita. Banyak para pakar mengatakan, bahwa kandungan 
vitamin C dan magnesium pada buah raspberry adalah kunci 
yang menimbulkan efek tersebut. Selain itu, antioksidan pada 
buah ini menjaga kesehatan sperma, memperbaiki konsepsi, 
dan mengurangi risiko keguguran. Dalam studi lain yang 
ditemukan Departement of Enegy’s Lawrence Berkley National 
Laboratory AS menjelaskan bahwa ada hubungan kuat antara 

Mungil naMun 
beRkhAsiAt MenuRunkAn 

beRAt bAdAn

“Rapsbe
RRy”

Rapsberry atau jenis buah 
antioksidan dari daratan negeri 
eropa ini, mulai marak diproduksi dan 
dibudidayakan di berbagai belahan 
negara dunia. Warnanya merah 
merona dengan rasa manis sedikit 
keasam-asaman biasanya sering 
dikonsumsi secara mentah ataupun 
digunakan sebagai topping untuk 
makanan penutup.

Text : Alfian Lutfi

FATlOSS
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asupan vitamin C tinggi dengan peningkatan kualitas sperma 
pada buah raspberry.

beRikut bebeRApA MAnfAAt buAh 
RApsbeRRy LAinnyA:

1. Meningkatkan kemampuan alami tubuh untuk 
mengoksidasi lemak sehingga pembakaran lemak 
lebih efektif

2. Memperlambat dan mencegah penyerapan lemak  
pada tubuh

3. Meningkatkan lipolisis atau meningkatkan 
metabolisme lipid yang membebaskan lemak dari 
sel

4. Merangsang produksi panas tubuh yang dapat 
membakar jaringan lemak

5. Bertindak sebagai glukosa alami dan fruktosa 
(gula) sebagai pengganti suplai energi tubuh.

6. Membatasi penumpukan lemak dan menekan 
produksi lemak

7. Memecah jaringan lemak dengan meningkatkan 
produksi adiponektin (hormon protein dalam 
jaringan lemak yang meningkatkan kemampuan 
metabolisme lemak)

8. Mengurangi kemungkinan terkena serangan 
jantung melalui Asam ellagic dalam raspberry.

9. Mengontrol kadar gula darah berupa pelepasan 
Adinopectin oleh keton raspberry, itulah sebabnya 
mengapa rapsberry menjadi buah terbaik untuk 
penderita diabetes.

10. Membuat kulit semakin kencang dan bersinar 
dengan antioksidan dan vitamin dalam raspberry. 

Walaupun di Indonesia sendiri mungkin belum begitu banyak 
ditemukan buah rapsberry, namun Anda tidak perlu khawatir 
untuk mendapatkan ekstrak buah tersebut sebagai supplement 
penunjang penurunan berat badan Anda. Kini sudah banyak 
berbagai toko herbal mulai menghadirkan supplement 
dengan kandungan ketone raspberry. (Dari Berbagai Sumber)        
semoga bemanFaat
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TrAININGlOG

text : Brahmantio Prayogo

Bahu Anda memiliki sisi depan 
samping dan belakang, untuk 
supaya mendapatkan otot bahu 
yang bulat dan detail Anda 
pun harus melatihnya dengan 
lengkap, ikuti PRogRam 
latihan beRikut ini.

SPIKE YOUR 
DELTOIDS
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Lokasi : 

gAnDARiA City

Weight plate 
Front raise

cable 
lateral 
raise

B
erdiri dengan kedua kaki selebar bahu, pegang plat 
barbel didepan paha Anda, angkat keatas sambil 
membuang nafas dan tahan selama 2 hitungan 
sebelum kembali pada posisi awal dengan 
terkontrol dan jangan asal dilepas begitu saja. 

B
erdiri ditengah mesin cable	crossover	dan pegang 
pulley bawahnya dengan posisi menyilang, kaki 
selebar bahu, lakukan lateral	raise bersamaan, tahan 
posisi puncak sebanyak 2 hitungan sebelum kembali 
keposisi awal, jangan istirahatkan kedua tangan Anda 

disisi paha untuk mendapatkan intensitas maksimum. Jika 
tidak ada alat crossover Anda pun dapat melakukan per lengan 
dan tidak berbarengan asal ada alat low	pulley, jangan ada 
jeda istirahat dari tangan 1 ke tangan lainnya. 

Lakukan 3 set 10-12 repetisi

Lakukan 3 set 10-12 repetisi
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TrAININGlOG

Lakukan 3 set 8-12 repetisi

Lakukan 3 set 10-12 repetisi

rear delt barbell 
roW to neck

seated bent 
over dumbbell 
reverse Fly

L
atihan ini lebih untuk mereka yang sudah 
berpengalaman, posisi kaki selebar bahu, tekuk 
kedua paha anda angkat barbell dari lantai dan 
jaga punggung bawah tetap lurus, gunakan 
weight	belt	untuk safety-nya, pandangan 

kedepan, dan tarik barbell ke arah leher, lebar pegangan 
di barbell juga selebar bahu Anda, ini akan melatih 
otot bahu belakang Anda, tahan diatas 2 hitungan baru 
kembali keposisi awal, lakukan seluruh repetisi sebelum 
meletakkan barbell kembali kelantai.

i
ni latihan bagus untuk mengisolasi otot bahu belakang 
Anda dan bisa dilakukan oleh pemula, duduk dibangku 
pegang dumbell di kedua tangan Anda dan lekukan 
badan sehingga dada Anda bersandar pada paha, lalu 
lakukan gerakan raises bersamaan. Tahan dipuncak 

gerakan selama 2 hitungan sebelum kembali keposisi awal.

Fo
to

: B
im

o
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Lakukan 3 set 10-12 repetisi

Lakukan 3 set 10-12 repetisi

dumbbell Front raise 
on incline bench

seated high barbell 
Front raise

selamat 
berlatih

D
uduk bersandar 
dibangku 
tegak, kedua 
lengan 
memegang 

dumbell telapak tangan 
menghadap belakang, 
angkat kedua dumbell 
bersamaan, tahan 2 
hitungan saat dumbell 
diposisi puncak didepan 
dada Anda. Turunkan 
lagi perlahan keposisi 
awal.

p
osisi ini boleh menjadi 
variasi untuk latihan 
dumbell sebelumnya, 
namun jika otot bahu 
Anda tidak seimbang 

lebih baik tetap menggunakan 
dumbell untuk melatih masing2 
otot bahu. menggunakan 
barbell condong membuat otot 
yang kuat lebih dominan dan 
otot yang kecil akan tetap kecil.
Posisikan barbell pendek di 
pangkuan Anda sambil duduk 
di bangku lurus. Angkat barbell 
lurus ke atas kepala Anda, 
langsung turunkan lagi dengan 
terkontrol ke posisi awal tapi 
jangan istirahatkan lengan di 
pangkuan Anda.

Fo
to

: B
im

o
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FEMAlEEXErCISE

Fo
to

 : 
Sa

ty
o 

Bi
m

o

hampir setiap individu wanita menginginkan 
bentuk tubuh seksi. beragam cara dan upaya 
pun dilakukan agar penampilan mereka 
tetap terlihat amazing mulai ujung rambut 
hingga ujung kaki. terlebih lagi jika berbicara 
soal pemikat hati pria, tentu selain bentuk 
payudara yang indah serta lekuk pinggang 
yang ramping, bokong merupakan bagian 
pesona wanita lainnya yang senantiasa 
menjadi idaman baik bagi wanita itu sendiri 
maupun kaum pria.

P
ada hakikatnya mempersolek bokong 
supaya tidak bergelambir dan padat 
berisi tidaklah sesulit apa yang 
kita bayangkan. Hanya cukup rutin 
berlatih selama 30 menit namun 

dilakukan secara intens, maka impian bokong 
indah pun akan Anda dapatkan. Anda tertarik 

memiliki bentuk bokong indah? lakukanlah 
tips latihan berikut ini.

text : Alfian Lutfi
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lakukan 3 set 12-15 rePetisi

Barbell 
Full Squat

Kneeling Squat 

“No butt without squat”, Jangan 
berharap bokong akan terbentuk 
jika Anda melewati squat. Selain 
membentuk otot paha, berlatih squat 
sangatlah efisien jika Anda memiliki 
program pembentukan pinggul. 

Sikap awal: Untuk memulainya, pikullah 
bar pada smitch	machine dengan 
menempatkannya secara horizontal 
tepat diatas pundak. Kemudian atur 
jarak kedua telapak kaki Anda selebar 
bahu dengan postur dada sedikit 
membusung. 

Sikap akhir: Selanjutnya ambil nafas 
dan turunkan pinggul Anda dengan 
posisi tekukan kaki tidak terlalu miring 
ke depan. Lalu buanglah nafas dan 
tegakan kembali tubuh Anda. 

Sikap awal: Masih tetap pada smitch machine, sebagai variasi 
gerakan berikutnya Anda cukup diminta menekukan lutut pada 
matras dengan posisi tubuh yang sama, yaitu memikul bar. 

Sikap akhir: Kemudian ambil nafas diikuti dengan menurunkan 
bokong Anda seperti hendak melakukan squat. Selanjutnya 
tegakan kembali tubuh Anda berbarengan dengan hembusan 
nafas, lalu bersiap melanjut pada repetisi berikutnya.

lakukan 3 set 12-15 rePetisi

Fo
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FEMAlEEXErCISE

lakukan 3 set 12 rePetisi

lakukan 3 set 15 rePetisi

One Leg 45 Degree Leg Press

Leg Lift 

Sikap awal: Melangkah gerakan selanjutnya, rebahkan tubuh 
Anda pada leg press. Lalu tempatkan salah satu kaki Anda pada 
step leg press, kemudian dorong. 

Sikap akhir: Agar mendapatkan kontraksi yang diiinginkan, 
tekuklah kaki Anda secara perlahan sambil menghirup nafas, 
kemudian dorong kembali seperti semula. Lakukanlah pada sisi 
kaki kanan dan kiri secara bergantian dengan beban yang sesuai.

Sikap awal: untuk melakukan 
gerakan seperti ini sangatlah 
mudah, cukup berpegangan 
pada incline bench atau 
adjustable bench yang 
dimiringkan. Selanjutnya 
rapatkan kedua kaki Anda 
sebelum memulai repetisi.

Sikap akhir: Angkat atau 
ayunkan salah satu kaki Anda 
mengarah belakang. Rasakan 
kontraksi yang menekuk 
pada lekukan pinggul 
bagian bawah. Kemudian 
kembalikan seperti posisi 
semula dengan catatan 
tidak menyentuhkannya 
pada lantai sebelum repetisi 
berakhir. Lakukan baik pada 
kaki kanan maupun kiri 
secara bergantian.
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rupanya Bokong sexy merupakan salah satu pelengkap penampilan anda di 
saat menyambut malam pergantian tahun baru. apalagi jika bokong tersebut 
sangatlah cocok dan pas bila dikenakan busana yang menunjang performance 
anda disaat party ataupun waktu kumpul dengan kerabat dekat. semoga dengan 
latihan tadi setidaknya dapat membantu anda berpenampilan sexy.

lakukan 3 set 15 rePetisi

lakukan 15 rePetisi 3 set 

Butt Lift

Glute Kickback 

Sikap awal: Telentangkan tubuh Anda pada sebuah matras 
dengan mengatur posisi kaki menekuk. Selanjtunya tempatkan 
kedua tangan Anda pada sisi kiri maupun kanan.

Sikap akhir: Ambil nafas lalu Angkat pinggul Anda mengarah ke 
atas. 

Sikap awal: Sebelum melanjut 
ke gerakan terakhir, Anda dapat 
melakukan glute kickback baik 
ditengah variasi latihan ataupun 
saat diakhir latihan. Caranya, atur 
posisi tubuh Anda pada matras 
seperti merangkak lalu ambil 
nafas.

Sikap akhir: Selanjutnya 
ayunkan salah satu kaki Anda 
mengarah belakang seolah ingin  
menendang, diikuti dengan 
menghembus nafas. Kemudian 
kembalikan pada sikap awal, 
namun tidak menyentuhkan lutut 
Anda sebelum jumlah repetisi 
terpenuhi, lakukan dengan 
kontraksi otot yang sempurna.

Selamat 

berlatih

Lokasi :
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EXPErTSAyS

B
erlatih angkat beban 
tentu saja tidak hanya asal 
mengangkat dumbbell atau 
barbell, ada aturan-aturan 
tertentu yang harus Anda 

ikuti. Pertama-tama adalah mengenai 
masa latihan, lakukan 3-5 kali per 
minggu, lalu mengenai angkatan beban 
yang harus diangkat. Jangan mengangkat 
beban melampaui kapasitas Anda, 
lakukan secara bertahap dan sesuai 
dengan kemampuan terlebih dahulu. 
Untuk ukuran beban ada bermacam-
macam, untuk mengetahui kemampuan 
Anda pilihlah beban yang dapat Anda 
angkat sebanyak 8-12 kali repetisi. 

Atau cara lain misalnya dengan 
mengangkat suatu beban maximal hanya 
1 kali saja, dan beban tersebut disebut 
IRM (Repetisi	Maximal). Lalu berat beban 
yang dipakai untuk latihan adalah 60-
80% kali IRM. Dari kedua cara ini terlihat 
bahwa pemilihan beban harus sesuai 
dengan kekuatan Anda, sehingga tidak 
menimbulkan cedera.

Hal lain yang harus diperhatikan 
adalah teknik mengangkat beban yang 
benar. Artinya gerakan mengangkat 
tersebut harus tidak membahayakan, 
yang dapat menimbulkan cedera. Dan 
jangan dilupakan tentang asupan 
makanan apa saja yang harus dimakan, 
yaitu makanan yang cukup bergizi 
dengan cukup kualitas dan kuantitas. 
Biasanya makanan tersebut cukup 
karbohidrat, karena karbohidrat ini 
adalah sumber energi yang diperlukan 

untuk mengangkat beban. Zat putih telur 
(protein) misalnya, merupakan zat gizi 
yang penting untuk dimakan dalam porsi 
yang cukup, karena fungsi protein ini 
adalah untuk pembesaran otot. 

Banyak para binaragawan yang 
mengonsumsi protein yang berlebih, 
karena mereka beranggapan bahwa 
hanya protein tersebut yang membuat 
otot menjadi besar. Padahal yang 
berperan besar dalam pembesaran 
otot adalah beban yang diangkat yang 
cukup memberi rangsangan (stimulans) 
pada otot sehingga otot membesar. 
Pembesaran otot terjadi karena serabut-
serabut otot yang disebut myofibril akan 
menjadi besar ukurannya, sehingga hal 
itu akan membuat massa otot tersebut 
akan membesar pula. 

Pada binaraga, target utamanya adalah 
membesarkan otot sehingga otot 
tersebut menonjol dan batas ototnya 
nyata terlihat. Untuk mendapatkan hal 
ini maka lapisan lemak dibawah kulit 
(subcutan) harus dibuat setipis mungkin. 
Untuk menipiskan lemak tersebut para 
atlet dapat mengonsumsi zat atau 
suplemen yang mengandung pembakar 
lemak (fat-burner).

Cara kerja zat-zat ini adalah mencegah 
pembentukan lemak atau meningkatkan 
pembakaran lemak. Hal ini sebetulnya 
kurang tepat, karena lemak sub cutan 
tersebut paling mudah dihilangkan 
dengan cara latihan yang bersifat 
aerobik atau juga disebut latihan cardio. 

LATIHAN 
PENUNJANG 
UNTUK BINARAGA

pada olahraga 
binaraga, 
latihan utama 
untuk mencapai 
pembesaran otot 
adalah latihan 
beban atau yang 
sering kita dengar 
dengan istilah weight 
training. yang mana 
prinsip latihan beban 
adalah memberi 
pembebanan pada 
otot, sehingga otot 
tersebut menjadi kuat 
dan membesar. 
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Banyak binaragawan yang tidak melakukan latihan cardio karena mereka percaya mitos-mitos yang tidak 
benar, yang menyatakan bahwa latihan cardio akan membuat otot menjadi kendur. Hal ini tentu saja salah, 
karena latihan cardio hanya membakar lemak dibawah kulit sehingga lemak tersebut menjadi tipis dan 
otot akan lebih terlihat batasnya, atau istilah populernya tubuh menjadi “kering”. Itulah sebabnya dikatakan 
bahwa latihan	cardio	merupakan latihan yang sering diabaikan, padahal latihan ini merupakan latihan 

penunjang untuk binaraga. Manfaat lain dari latihan cardio diantaranya :

Menguatkan jantung dan paru-paru. Latihan cardio 
akan menyebabkan jantung menjadi kuat, yaitu 
tebal otot jantung akan bertambah, sehingga 
kekuatan pompa jantung juga bertambah, artinya 
sirkulasi menjadi lebih lancar. Selain itu akan 
terjadi pembesaran ruang jantung sehingga jumlah 

darah yang akan dipompa menjadi lebih banyak. Jantung akan 
membesar secara fisiologis. Bila binaragawan hanya latihan 
beban tanpa latihan cardio, maka otot jantung akan membesar 
tetapi tidak terjadi pembesaran ruang jantung, akibatnya darah 
yang dipompa menjadi lebih sedikit. Hal ini tentu menyebabkan 
sirkulasi darah menjadi lebih sedikit.

Menurunkan tekanan darah. Latihan beban pada beberapa atlet dapat 
meningkatkan tekanan darah sehingga dapat menjadi masalah. Latihan 
cardio akan merangsang susunan syaraf parasimpatis sehingga terjadilah 
efek penurunan tekanan darah. Hal ini tentunya positif, karena atlet tidak 
usah makan obat darah tinggi.

Menurunkan gula darah. Latihan olahraga akan 
meningkatkan sensitivitas hormon insulin sehingga gula 
darah yang tinggi (pada orang dengan diabetes) akan dapat 
dikontrol dengan baik.

Mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung/serangan jantung. 
Latihan cardio	akan melebarkan diameter pembuluh darah, 
yang akhirnya darah akan lebih lancar ke jantung sehingga 
penyumbatan pembuluh darah tidak sempat terjadi.

Cara latihan cardio dapat dilakukan dengan latihan bersepeda, berenang, lari, 
senam dan rowing. Latihan ini sebaiknya dilakukan 3 kali seminggu selama 
20-60 menit dengan intensitas sedang, misalnya denyut nadi 130-140 per 
menit, jadi tidak perlu maksimal. Latihan penunjang lain adalah latihan 
yoga, karena latihan yoga ini membentuk postur yang baik serta fleksibility 
(kelenturan). Kedua ini penting dalam latihan beban karena mempermudah 
menggerakkan tubuh pada waktu latihan beban.

Seluruh latihan-latihan yang 
menunjang dapat dilakukan dengan 
menyesuaikan jadwal latihan beban 
yang sudah ada sehingga tidak 
berbenturan atau merugikan. Yang 
terpenting adalah latihan yang rutin 
sesuai dengan tujuan dan dengan dosis 
latihan yang benar dan terukur. (atr/ht) 
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Mungkin sebelumnya Anda tidak akan menyangka 
bahkan Anda pun akan menggelengkan kepala jika 
metamorfosa tubuh yang dialami wanita manis ini 
benar-benar terjadi padanya. Inilah dia success	story	

dipenghujung edisi Reps Magazine “Anne Wijaya Kurniawan”.

bUkan sUlaP bUkan sihiR

Mengemas pesona tubuh layaknya bidadari yang indah 
dan eksotis, memanglah menjadi idaman bagi setiap kaum 
perempuan, begitu halnya dengan Anne. Berangan-angan 
memiliki bentuk tubuh yang shape, energic, dan powerful	
menjadi pemicu utama keikutsertaanya pada dunia weight	
training. Namun disela niat melakukan perubahan, Anne 
mulai mengalami dilema perihal bobot tubuhnya yang 
begitu fantastis dan tak kunjung menurun. Keraguannya pun 
mulai tertantang untuk melakukan suatu perubahan yang 
bermanfaat bagi penampilannya.

Pada dasarnya, setiap wanita akan begitu sensitif bila ditanya 
soal berat badan. Tak begitu banyak dari mereka menjawab 
dengan jujur ataupun malu-malu untuk menyebutkan 
dengan apa adanya. Menepis segala gejolak batin yang 
menyudutkannya untuk tidak melakukan perubahan, Anne 
mulai menggembleng tubuhnya bersama personal trainer 
yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Alhasil bukan sulap 
bukan sihir, setelah setahun lama berlatih metamorfosa dari 
85kg berubah drastis menjadi bobot 48kg, Anne berhasil 
mewujudkannya dengan penuh suka cita. 

dikiRa mengonsUmsi naRkoba

Meski telah berhasil mewujudkan angan-angannya bertubuh 
sexy, lantas Anne tak patut berbangga diri dengan apa yang 
telah dicapai. Terpaan cacian, kritik bahkan pujian sekalipun 
membuat dirinya menjadi lebih tegar dan confidence dalam 
menghadapi segala rumor tak sedap. Banyak yang mengira 
jika kepemilikan tubuhnya saat ini disebabkan pengonsumsian 
obat-obat terlarang (NARKOBA). Menanggapi rumor tersebut, 
Wanita yang gemar akan beladiri Muay Thai ini hanya tertawa 
dan mengabaikan opini yang ditujukan kepada dirinya. 
Ia meyakinkan kepada teman-temannya bahwa dengan 
fitness, menjaga pola makan, istriahat yang cukup dan yang 
terpenting adalah motivasi dan niat yang kuat tubuh sexy pun 
akan didapat. 

A: Apa motivasi dan target tujuan Anne selama berlatih?

Q: Motivasiku selalu “Do The Best Every New Year”. Setiap 
tahun baru harus ada cita-cita baru yang harus aku capai. Soal 
target ingin bisa pake bikini lagi pastinya.

A: Apa hal yang membuat Anne merasa tertarik dengan 
fitness?

Q: Fase up	and	down nya yang membuat saya begitu sangat 
tertarik dengan fitness, ketika hendak cheating maupun 
memulai diet itulah masa-masa pola sikap yang paling susah 
untuk dikendalikan. 

A: Bagaimana Anne menjaga tubuh setelah mendapatkan 
postur yang ideal?

Q: Latihan harus tetap latihan, minimal seminggu 3x, 
disamping itu pola makan juga harus benar-benar terjaga. 
Berhubung aku adalah tipe orang yang sulit menahan makan, 
sehari biasanya aku makan bisa 5-8 kali dengan menu makan 
yang bersih. Gak ada garam, gak ada minyak, kalau mau pake 
minyak ya harus olive	oil, terus karbohidratnya pake beras 
merah dan proteinnya dada ayam.

Q: Apa sajakah manfaat yang diperoleh Anne setelah 
mewujudkan angan-angan Anne?

a: Manfaatnya jelas lebih banyak yang aku dapatkan. 
Contohnya pakai baju semuanya jadi muat. Dan kalau dulu 
pakai baju masih yang malu-malu sama ini itu, sekarang jauh 
lebih confidence donk menjalani hari-hari indahku. 

Q: Apa pesan dan saran Anda untuk menginspirasi Reps Mania 
yang ingin memiliki tubuh seperti Anda?

a: Buat aku yang paling penting sih motivasi dan goalnya. Just	
Focus	for	today, jangan berpikir jauh-jauh dulu deh, namun 
pikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Pokoknya hari 
ini bersih, gak cheating, do	your	best	today begitu pula halnya 
dengan tomorrow. Makan boleh, makan banyak juga boleh 
asalkan harus bersih. Untuk pesan nya sih TETAP SEMANGAT!!!

PrOFIl
Nama Lengkap : Anne Wijaya Kurniawan
Nama Panggilan : Anne
Tempat/TglLahir : Jakarta, 6 November 1989
Nama orang Tua : Wiwy Kurniawan
Makanan Favorit : Mie
Minuman Favorit : Slurpee
Tinggi Badan :163 cm
Berat Badan : 48kg
Ukuran Baju : S
Hobi  : Muay Thai
Moto hidup : Tahun baru cita-cita baru
Gym  : Ancol Mansion

Berprestasi dalam sebuah kejuaran 
mungkin sudah menjadi hal biasa, 
namun jika berprestasi mengejar 
bobot tubuh menjadi postur yang 
ideal merupakan suatu prestasi 
yang benar membanggakan dan 
sangat luar biasa. 
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”KeeP CALM AND DIABeTeS FRee”

Dalam rangka memperingati “World Diabetes Day”
yang jatuh pada tanggal 14 November 2013, Nutrifood
melalui salah satu brand unggulannya, Tropicana Slim,
menggelar kegiatan bertajuk “Keep Calm & Diabetes-
Free”. Pada kegiatan ini, Tropicana Slim memfasilitasi
masyarakat untuk bisa mendapatkan akses edukasi              
terhadap penyakit diabetes melalui berbagai aktivitas yang
dilakukan,diantaranya pemeriksaan gula darah gratis,
pembagian buku saku edukasi penyakit Diabetes, photo-
booth, dan petition sign.
Kegiatan “Keep Calm & Diabetes-Free” ini, selain di Ja-
karta juga akan serentak dilaksanakan di 11 kota lainnya,
meliputi Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Surabaya, Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Samarinda,
dan Makassar.” (Bimo)





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

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






