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Namun hasil jerih payah yang sudah indah terukir, janganlah tercemar oleh doping
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(WADA) setiap tahunnya selalu memperbaharui berbagai jenis zat baru yang dilarang
untuk berolahraga, sehubung berkembangnya ilmu pengetahuan maupun teknologi
dalam bidang medis dan farmakologi. Buatlah bangga dengan hasil usaha sendiri
dengan latihan keras dan disiplin tanpa embel-embel apapun.
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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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activeQUOTE
“Sebuah ruangan tanpa buku adalah seperti tubuh tanpa jiwa.”
						-Marcus Tullius Cicero-
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obesitas
Reps Saya Anya, sebenarnya apa saja sih
parameter untuk mengetahui apakah kita
mengalami obesitas atau tidak? (Anya-Banjarmasin)
Halo Anya, parameter yang paling
mudah adalah cermin - karena cermin
tidak pernah bohong. Anda nampak oke dicermin
tentu saja Anda tidak mengalami obesitas. Jika
Anda orang awam yang tidak berlatih beban,
patokan berat ideal biasanya tinggi badan
dikurangi 100 untuk pria, dan 110 utk wanita. Itu
cara mudahnya, jadi jika Anda tingginya 160cm
maka berat ideal anda sebagai wanita adalah
50kg. Rumus ini tidak berlaku jika Anda angkat
beban, karena masa otot harus jadi pertimbangan juga, karena masa otot adalah
berat yang positif dan memang diinginkan sebaliknya masa lemak adalah yang
semestinya dihindari terutama untuk membentuk berat ideal. Namun perhatikan,
berat otot dan berat lemak walaupun sama tapi volume lemak lebih besar dari
otot, 1kilo lemak vs 1 kilo otot, lemaknya jauh lebih besar, itu sebabnya jika Anda
bertambah 1kg lemak Anda akan nampak lebih besar daripada bertambah 1kg otot.
Jadi saran saya, tetap fitness teratur, lakukan gaya hidup sehat, dan berceminlah.

sarapan pagi
Bagi-bagi ilmunya dong, benar nggak sih menghindari
sarapan pagi bagus untuk diet? (Tika-Bali)
Sarapan pagi justru sarapan yang paling penting
dan wajib untuk Anda. Sarapan pagi akan mengkick
metabolisme Anda untuk aktifitas sehari dan membuat
tubuh berenergi dan siangnya Anda tidak akan makan
terlalu banyak . Menjaga metabolisme Anda tetap stabil
seharian penting untuk diet Anda, lebih baik makan sedikit
tapi sering dan dibarengi latihan fitness daripada sekali
makan langsung banyak.
Model : Hilmi | Foto : Bimo

DAGING MERAH
Katanya ketika berdiet, kita harus menghindari
daging merah, karena daging merah tidak
baik untuk diet karena tinggi lemak sehingga dapat
menyumbat pembuluh darah. Tapi kalau kita tidak
makan daging merah bisa menyebabkan anemia,
kelelahan ekstrem, kekurangan energi, dan sesak napas
ketika berolahraga...aduh aku jadi binggung,
Reps bantuin dong!! (Edwin-Makassar)
Kuncinya memilih daging merah yang
rendah lemak tentunya, kalau daging sapi
pilih bagian tenderloinnya. Lalu sumber protein
Anda kan tidak hanya dari daging merah, daging
ayam, ikan, telur dan kedelai juga bisa. Supaya tidak
anemia Anda juga bisa mengkonsumsi zat besi
dari sayuran seperti bayam, sumber zat besi tidak
hanya dari daging merah. Dan selama Anda rajin
berolahraga, metabolisme Anda akan tinggi dan
bagus, aliran darah lancar, jantung sehat dan kuat.
Jadi jangan kuatir, kombinasi daging merah tanpa
lemak dengan daging ayam dan ikan. Anda akan
baik-baik saja

sarapan DENGAN KARBOHIDRAT
Menurut salah satu sumber mengatakan bahwa sarapan telur mampu membuat kita kenyang lebih lama.
Bener nggak sih Reps? Terimakasih atas jawabannya. (David-Pekanbaru)
Yang lebih betul sarapan dengan karbohidrat kompleks berserat seperti oatmeal, kentang, beras
merah, dibarengi sayuran akan membuat Anda kenyang lebih lama. karena serat memang tidak
dapat dicerna, tapi menyehatkan organ pencernaan dan dapat memperlambat proses pencernaan serta
penyerapan zat makanan lainnya.

6 |

REPS Magz - APRIL 2013

MAINArTIclE

larangan
doP
P ng
Bagi atlet

By : Alfian Lutfi

sadar akan bahayanya atau malah
bangga dengan sang juaranya?
anda yang tentukan itu semua

P

restasi merupakan harga mati bagi setiap atlet olahraga, berbagai
jalan untuk menempuh suatu prestasi tentu akan dilakoninya
meskipun itu baik ataupun buruk. Sebut saja dengan penggunaan
doping yang namanya selalu mencuat diberbagai event olahraga
nasional maupun internasional. Namun tahukah Anda, seberapa
jauh peranan serta bahaya akan doping itu sendiri. Berikut ulasannya yang
patut REPS Mania simak.

dOping
Doping ataupun zat terlarang bagi atlet ini berasal dari kata “dope”, yang
menurut bahasa suku Kaffern Afrika Selatan berarti minuman keras yang
memberikan perangsang untuk berkonsentrasi tinggi pada acara adat
“trance”. Namun sejak tahun 1869, doping itu sendiri telah dikembangkan
oleh bangsa Inggris sebagai suatu zat bercampur opium dan narkotika untuk
perangsang kuda balap. Kini istilah doping sangat popular dengan atlet
olahraga yang ingin mendapatkan suatu prestasi.
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Doping merupakan upaya untuk mencapai
suatu prestasi melalui zat dan metode yang
dilarang oleh komite olahraga tanpa terkait
indikasi medis. World Anti-Doping Agency
(WADA) setiap tahunnya selalu memperbaharui
berbagai jenis zat baru yang dilarang untuk
berolahraga, sehubung berkembangnya ilmu
pengetahuan maupun teknologi dalam bidang
medis dan farmakologi.

Berikut beberapa zat
yang tergolong doping
dan dilarang pada saat
kompetisi berlangsung :

Cannabinoids
Zat Cannabinoids berasal dari tumbuhan yang
mengandung zat psikoaktif seperti ganja,
minyak hashis, dan marijuana,tujuannya adalah
merelaksasi pikiran melalui interaksi spesifik
dengan membran sel otak. Pada umunya zat
cannabis digunakan atlet sebagai peningkat
denyut jantung serta memulihkan kondisi
tubuh pasca latihan. Namun efek somatis
yang akan diderita diantaranya: tekanan
darah menurun, mulut kering, mata merah,
peningkatan intra-okular (tekanan dalam mata).

Stimulants

Anabolics steroids

Stimulant merupakan obat yang digunakan
untuk memaksimalkan aktifitas fisik,
mengurangi keletihan, serta meningkatkan
semangat untuk bertanding dengan
mempengaruhi susunan syaraf pusat.
Amphetamine adalah obat stimulant yang
paling banyak menimbulkan risiko kematian
pada atlet. Pada umumnya obat tersebut
hanyalah digunakan bagi mereka yang
menderita gangguan hiperaktif, narkolepsi
(gejala mengantuk di siang hari), dan sindrome
kelelahan kronis, melalui resep dokter obat
tersebut juga digunakan untuk mengurangi
nafsu makan dan mengontrol berat badan.
Namun, penyimpangan obat tersebut kerapkali
menimbulkan efek gelisah, sakit kepala, denyut
jantung dan tekanan darah menjadi meningkat.

Merupakan golongan obat-obatan yang
menghasilkan hormon testosterone baik
secara alami maupun sintesis dengan struktur
kimiawi maupun farmakologis. Tujuannya
anabolics steroids pada olahraga adalah untuk
meningkatkan volume otot, tenaga, serta
kekuatan. Obat-obatan seperti inilah yang
sering didapatkan pada atlet cabang olahraga
binaraga maupun angkat besi. Sehingga
menimbulkan efek samping pada gangguan
sistem kardiovaskular, kerusakan liver, serta
perubahan psikis.

Narcotics
Narkotik adalah zat yang digunakan para
staf ahli medis untuk membantu pasien
menghilangkan rasa sakit yang kuat disaat
menjalani operasi besar, seperti operasi
penyakit kanker. Akan tetapi, dikalangan atlet
narkotik dikonsumsi untuk menyembunyikan
rasa nyeri yang dialami, tetapi tidak
menghilangkan penyebab rasa nyeri tersebut.
Sehingga akan berdampak pada cedera yang
dialaminya menjadi bertambah buruk dan
memungkinkan terjadi cedera permanen.

Peptide hormones
Hormon peptida merupakan zat yang dihasilkan
oleh kelenjar tubuh untuk mengubah fungsi
kinerja tubuh melalui sistem perdaran
darah. Erythropoietin (EPO) adalah hormone
glikoprotein yang mengangkut oksigen ke
seluruh tubuh untuk menghasilkan endurance,
seperti pada atlet dayung, pelari, maupun balap
sepeda. Namun, jika EPO diproduksi secara
tidak alami menyebabkan darah menjadi kental
dan pekat, sehingga akan mengakibatkan
penyumbatan pada sirkulasi darah bagi jantung.

Beta-2 agonists
Pada umunya, Beta-2 agonists adalah jenis obat
yang dianjurkan bagi pasien penderita asma.
Jika obat tersebut dikonsumsi baik secara oral
maupun injeksi sehingga terus beredar dalam
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darah, maka akan mengakibatkan efek anabolic,
yaitu peningkatan massa otot tanpa disertainya
lemak. Namun bahayanya, jika obat tersebut
selalu dikonsumsi untuk pembentukan otot
akan menimbulkan efek serius, seperti jantung
berdebar, insomnia, hingga tremor.

Masking agents
Selain memiliki fungsional mengganggu sistem
ekskresi, agen masking atau zat pelarut doping
juga membantu menyembunyikan suatu zat
yang jelas dilarang komite olahraga, diantaranya
merubah zat yang terkandung pada sampel urin
maupun sampel darah, sehingga dua sampel
tersebut menjadi ternetralisir. Biasanya Atlet
yang menggunakan zat tersebut bertujuan untuk
menurunkan berat badan dan mengurangi kadar
lemak pada otot sehingga otot akan nampak
lebih kering. Jenis zat yang terpopuler adalah
diuretics

Glucocortosteroids
Glucocortosteroids berguna untuk mengobati
kondisi inflamasi (penurunan reaksi tubuh)
kronik. Mereka umumnya digunakan bagi
pasien penderita asma, demam, dan arthritis.
Pada atlet, glucocortosteroid bertujuan untuk
meringankan rasa sakit yang dirasakan dari
cidera dan penyakit. Penggunaan obat tersebut
tidak dianjurkan selama kompetisi berlangsung,
namun setelah kompetisi diperbolehkan dan
dianjurkan.

Mengapa dilarang?
Keberadaan doping dalam ajang olahraga
benar-benar sangat tidak dianjurkan dan tidak
dibenarkan, karena meningkatkan produksi
kemampuan tubuh secara tidak alami. Selain
merugikan pihak atlet yang mengonsumsi baik
secara fisiologis maupun psikis, hal tersebut juga
sangat memalukan bagi para pelatih, pembina,
hingga sponsor yang mendukung atlet tersebut.
Kemudian keberadaan doping juga dianggap
suatu usaha pencapaian prestasi dengan jalur
yang tidak fair.
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Sanksi yang ditetapkan
Rupanya, pemberian sanksi hukuman bagi atlet yang
mengonsumsi doping sangatlah serius. Mulai dari larangan
bertanding, hingga pencopotan gelar dan medali yang diperoleh
selama mengikuti kompetisi. Tak hanya itu berbagai lembaga
maupun staff yang terkait dengan atlet tersebut juga akan
menerima dampak negatifnya, seperti pencitraan nama baik
dibidang olahraga. Melalui pesannya yang REPS kutip melalui
WADA News.com Presiden WADA Jhon Fahey menjelaskan,
“bahwa terdapat keinginan kuat dari dunia olahraga, lembaga
pemerintahan serta komunitas anti doping untuk memperkuat
sanksi tentang aturan ini”. Kemudian ia pun menambahkan,
“memberatkan hukuman dua kali lebih lama terhadap pelanggar
berat, serta memperluas jangkauan organisasi anti doping untuk
memberi sanksi hukuman dengan larang bertanding seumur hidup”.

Meskipun jelas dinyatakan doping
adalah zat terlarang dalam menjalani
suatu kompetisi, namun beberapa
kasus penggunaan zat terlarang
tersebut tetap saja masih ditemukan.
Akhir Februari lalu, Lembaga Anti
Doping Indonesia menggelar sidang
perdananya terkait doping pada
ajang Pekan Olahraga Nasional
(PON) di Riau 2012. Sidang tersebut
telah menetapkan 8 atlet positif
mengonsumsi doping, namun untuk
kepastian sampel siapakah yang
menggunakan zat tersebut masih
dirahasiakan.
Berkaca pada kasus tersebut,
tentunya pencitraan olahraga masih
saja mendewakan doping sebagai
sahabat sejati yang mendukung
kemampuan tubuh untuk mencapai
suatu prestasi. Bila hal tersebut
selalu menjadi pokok utama saat
bertanding, tentunya akan timbul
suatu pertanyaan, manakah yang
akan dipilih, prestasi atau dampak
bahayanya? Semoga dengan artikel
singkat ini menjadikan pesta
olahraga yang bebas dari doping dan
fair play.
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Text : Alfian Lutfi

Hampir setiap

kali berlatih di

gym, tentu Anda
menemukan suatu
kejadian yang
menyebabkan
tubuh menjadi
cedera.
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tepat
ATASI

CEDERA

saat
di

GYM

k

ejadian tersebut mungkin
saja disebabkan oleh
ulah member yang belum
mengetahui seluk beluk gym
sebelumnya, atau bahkan
member tersebut tidak
menghiraukan beberapa hal
remeh yang mungkin sangat fatal jika tidak
dilakukan. Berikut ada 7 tips yang tepat
menghindari cedera saat Anda berada di
gym.

1

MENGETAHUI ALAT
YANG DIMAINKAN

Malu bertanya, fatal akibatnya. Begitulah
pepatah sehat mengatakan jika hendak
berlatih di gym. Perlu dipastikan
sebelum berlatih, Anda harus memiliki
wawasan dalam mengoperasikan alat
yang akan dimainkan. Namun bila Anda
belum memiliki pengetahun bagaimana
menggunakan alat, tidak ada salahnya bila
Anda menanyakan hal tersebut kepada

instruktur yang mengontrol kegiatan
member di gym. Bagi seorang pemula,
boleh dianjurkan untuk menyewa jasa
personal trainer sebagai pemandu Anda
saat berlatih , maka dengan itu Anda akan
lebih mudah dalam mengoperasikan alat,
maupun menjalani suatu program latihan
yang tepat dengan kebutuhan Anda.
Hindari sifat sok tahu dan enggan bertanya,
yang dapat mencelakakan diri Anda
sendiri ataupun orang disekitar. Karena
menggunakan alat yang tidak benar, dapat
menyebabkan cedera pribadi atau bahkan
kematian pada kasus-kasus tertentu.

2

KONDISIKAN TUBUH
DENGAN WARMINGUP

Banyak metode yang digunakan untuk
mencegah terjadinya cedera ketika Anda
berada di gym, salah satunya dengan
memperhatikan hal kecil sebelum Anda
memulai latihan inti seperti warming-Up

atau pemanasan. Mungkin bagi mereka yang mengganggap
dirinya professional dalam berlatih beban, sering kali
melewatkan pemanasan. Warming-up pada dasarnya bertujuan
untuk meningkatkan suhu tubuh agar jumlah oksigen
yang masuk ke dalam tubuh jauh lebih banyak, sehingga
intensitas dalam mengangkat beban jauh lebih kuat. Selain itu
dengan pemanasan, dapat mengurangi resiko cedera selama
berolahraga. Tanpa melakukan pemanasan kerap menimbulkan
cedera pada persendian ataupun otot yang berkontraksi saat
bergerak.
Untuk dapat menghasilkan suhu tubuh serta asupan oksigen
yang sesuai kebutuhan latihan inti, maka mulailah pemanasan
dengan durasi 5 hingga 10 menit. Dengan demikian, Anda dapat
melakukan latihan secara terorganisir sehingga akan membantu
mengurangi dan mencegah cedera yang tidak perlu terjadi saat
berolahraga. Lakukanlah dengan kardio ringan diikuti dengan
stretching. Dan pastikanlah agar Anda melakukannya dengan
cara yang tepat sebelum memulai!

3

MULAILAH DENGAN BEBAN
TERINGAN HINGGA BEBAN
TERBERAT

Bagi Anda pemula, setelah melakukan pemanasan, tentu tidak
dianjurkan untuk mengangkat beban terlalu berat. Mulailah
dengan beban teringan, guna membiasakan otot Anda terhadap
gerakan yang sekiranya belum dikuasai. Seperti memainkan 3
set dengan beban ringan ditambah 1 set dengan beban berat.
Kesiapan otot juga perlu diperhatikan, agar tidak terjadi shock.

Model: Joseph | Foto: Bimo

4

MEMATUHI ATURAN
GYM

Setiap gym tentu memiliki standarisasi fasilitas dan program keselamatan yang
menjamin Anda untuk berlatih secara aman dan nyaman. Namun dengan fasilitas yang
memadai tersebut, tidak menutup kemungkinan jika Anda bisa saja terkena cedera.
Oleh sebabnya ada beberapa hal yang perlu Anda patuhi agar
tidak terjadi suatu hal yang membahayakan diri sendiri ataupun
keselamatan orang lain. Sebut saja dengan peraturan yang
menetapkan suatu larangan tertentu, seperti: peringatan agar
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meminta bantuan kepada instruktur jika
ingin mengangkat beban berat, larangan
menggunakan celana jeans saat berlatih,
menggunakan sepatu olah raga, hingga
peringatan seperti alat yang digunakan
sedang mengalami perbaikan, dan beberapa
perturan ataupun himbauan lainya.

5

TETAP
TERHIDRASI

Salah satu hal yang menjadi momok saat
berolahraga adalah dehidrasi. Tercatat
sebanyak 1600 kasus tersebar diseluruh
dunia berkenaan dengan kematian atlet
yang disebabkan dehidrasi. Angka tersebut
cukup menjadikan antisipasi bagi para
atlet untuk menghindari gejala yang
menyebabkan kematian dalam berolahraga.
Hal tersebut dipicu dengan banyaknya cairan
yang menghilang akibat gerak tubuh yang
sangat aktif. Semakin banyak gerak tubuh
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menghasilkan keringat lebih banyak, maka
semakin cepat pula cairan elektrolit pada
tubuh Anda menjadi berkurang. Jika keadaan
tersebut tidak lekas ditanggapi, maka akan
menyebabkan dehidrasi hingga gejala serius
seperti pingsan dan berakhir pada kematian.
Untuk menghindari itu semua, pastikan
bahwa Anda membawa persediaan minum
dengan botol besar. Kemudian perlu
diperhatikan juga apakah gym tersebut
menyediakan air minum ataupun tidak.

6

PERHATIKAN
TEKNIK LATIHAN
YANG BENAR

Ada beberapa orang yang kurang
memperhatikan teknik latihan yang tepat.
Mereka lebih mengutamakan beban berat
namun tidak mengerti bagian otot manakah
yang mengenai sasaran yang dimaksud.
Ini juga perlu menjadi perhatian bagi Reps

mania agar terhindar dari cedera yang
amat fatal. Anda tidak perlu ngoyo untuk
mengangkat beban terlalu berat, cukup
dengan beban ringan namun kontraksi otot
yang dimaksud tepat mengenai sasaran,
maka perkembangan otot pun akan lebih
dirasakan khasiatnya Ketimbang Anda
berlatih hanya sekadarnya saja. Oleh sebab
itu, sinkronisasi antara gerakan, pikiran,
dengan otot yang dirasakan perlu selaras
dan sesuai dengan tema Anda berlatih
di hari itu. Jika ketiga hal tersebut tidak
Anda perhatikan dengan seksama, maka
bersiaplah resiko cedera menghampiri
Anda.
Mengantisipasi tindakan itu semua,
tips yang tepat dan perlu Anda lakukan
adalah bertanya dengan instruktur, lalu
perbaharuilah wawasan Anda dengan
teknik latihan yang tepat, bersumber
majalah ataupun media on line lainnya.
Kemudian aplikasikanlah dengan gerakan
Anda sendiri.

7

HINDARI OVERTRAINING

Sudah bukan menjadi rahasia umum, jika
over training atau latihan berlebih menjadi
pemicu utama terjadinya resiko cedera
pada olahraga. Boleh percaya atau tidak,
apabila over training dapat menyebabkan
perkembangan otot mengalami stress
sehingga otot tidak kembali memproduksi
jaringan sel otot baru sesuai dengan
yang diharapkan. Justru malah sebaliknya,
katabolik atau penyusutan otot akan terjadi
pada diri Anda, jika tingginya intensitas
Anda berlatih, tanpa disertai dengan
asupan tinggi protein. Perlu Anda garis
bawahi pula, jika Anda berlatih keras tanpa
diikuti sumber energi yang mencukupi
kebutuhan olahraga beban Anda, dengan
artian kekurangan sumber energi, maka
tubuh pun akan melirik sumber energi
lainnya, baik berupa lemak ataupun otot.
inilah yang menyebabkan katabolik terjadi.
Agar hal tersebut tidak menimpa diri
Anda, alangkah baiknya jika Reps
mania membuat jadwal latihan yang
sesuai dengan kesibukan sehari-hari.
Mengimbangi rutinitas latihan dengan

pola makan yang benar dan mencukupi
akan nutrisi yang dibutuhkan. Serta
mengalokasikan 1-3hari waktu untuk
beristirahat, diikuti dengan pola
istirahat yang cukup, karena massa otot
akan berkembang pesat ketika tubuh
beristirahat.
Demikianlah ke-tujuh tips yang dapat
memberikan solusi kepada Anda untuk
berlatih secara aman dan nyaman,
sehingga Anda lebih merasakan manfaat
pembentukan otot tanpa disertai cedera
yang serius. Namun dengan demikian Anda
tetap dianjurkan untuk mewaspadai akan
bahayanya jika ke-tujuh tips tersebut tidak
Anda hiraukan. Semoga artikel singkat ini
dapat memberikan segi positif bagi siapa
saja yang mau menerapkanya.(AL)
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FATlOss
Mungkin para reps Mania ingin terlihat lebih
langsing, namun melakukan diet adalah hal yang
sangat sulit untuk dilakukan. selain membutuhkan
waktu yang relatif lama, Anda juga merasa
kesulitan dalam menjauhi snack-snack dan
makanan di sekitar yang selalu menggoda selera.

s

ebagian orang memilih untuk membuang berat badan
mereka dengan cara cepat dan instant, yaitu dengan
melakukan Liposuction atau kita kenal dengan istilah
sedot lemak yaitu salah satu jenis operasi kosmetik yang
digunakan untuk mengambil sel-sel lemak dalam tubuh.

Text : Dini Atria

Apabila Anda tertarik dengan opsi ini, sebaiknya Anda terlebih
dahulu memikirkan resikonya. Sebab dari beberapa laporan

kosmetik puas dengan pengalaman bedah mereka. Namun, hampir
40 persen dari mereka percaya bahwa mereka seharusnya lebih
proaktif dalam mempelajari efek samping tentang potensi dan
komplikasi sebelum melakukan tindakan operasi. Oleh karena itu,
sebelum memutuskan untuk melakukan sedot lemak, sebaiknya
Anda mempelajari terlebih dahulu sisi gelap akan kegiatan
liposuction ini perhatikan efek sampingnya bagi kesehatan Anda,
seperti jenis komplikasi dan bahaya apa saja yang dapat Anda

UNTUNG ruGI
liPosuction
sejumlah kasus kegiatan merampingkan diri dengan cara instan
ini, adalah membahayakan. Salah satunya adalah timbul kulit
bergelambir pada area yang disedot tersebut.
Sedot lemak atau liposuction merupakan salah satu operasi
kecantikan yang cukup diminati di kalangan masyarakat. Awalnya
liposuction hanya dilakukan pada sebagian kecil dari tubuh pasien,
namun karena permintaan sang pasien sedot lemak akhirnya
dilakukan pada seluruh tubuh, mulai dari lutut hingga leher. Seperti
halnya operasi plastik, sedot lemak juga memiliki efek samping.
Penelitian American Society of Plastic Surgery yang dirilis pada
Maret 2010 menyatakan bahwa 8 dari 10 pasien bedah plastik
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alami. Biasanya, dokter akan mengkategorikan bahaya itu mulai
dari yang ringan, sedang, hingga berat.

EFEK RINGAN

Dari sedot lemak biasanya akan terlihat sesaat setelah operasi,
walaupun itu dilakukan oleh dokter terbaik sekalipun Satu di
antaranya gelambir pada area yang dioperasi sebagai akibat dari
besarnya jumlah lemak yang disedot secara sekaligus. Namun
longgarnya kulit ini tentu saja tergantung pada seberapa banyak
lemak yang dihapus dan di bagian mana, karena efeknya akan
berbeda-beda.

Elastisitas kulit pasien secara individu juga mempengaruhi
munculnya glambir pada kulit ini. Efek samping lain adalah muncul
bekas luka yang disebabkan sayatan akibat operasi sedot lemak.
Luka ini cenderung akan permanen meskipun Anda berusaha
memudarkannya dengan penggunaan krim tertentu.

Ef e k s e da n g

Dari liposuction akan dirasakan dalam beberapa minggu atau
beberapa bulan setelah operasi. Efek samping yang mungkin
muncul adalah pembengkakan dan infeksi. Pembengkakan
dan infeksi ini dapat menyebabkan tekanan pada saraf yang
mengakibatkan mati rasa. Meskipun bukan dikategorikan sebagai
bahaya terbesar, infeksi pada area tersebut tetap perlu diwaspadai.
Gejala infeksi adalah kemerahan, nyeri, demam, menggigil,
dan muntah. Pemberian antibiotik perlu dilakukan ketika Anda
merasakan adanya gejala infeksi paska operasi dilakukan.

Ef e k s a m p i n g t e r b e s a r

Dari liposuction sangat jarang terjadi, namun, sebaiknya kita
mengenal setiap bahaya dan resiko liposuction tersebut dengan
baik. Bahaya yang muncul termasuk diantaranya :

sedot lemak. Dokter akan menusuk kulit dan jaringan yang
lebih dalam dengan cannula. Prosedur ini biasanya memerlukan
beberapa kali tusukan dan obat yang menjaga tubuh tetap
stabil dan bebas nyeri. Risiko alergi dan infeksi hadir dari
alat-alat bedah yang digunakan selama proses sedot lemak
berlangsung.

Nah Reps mania, bahaya dari liposuction atau sedot
lemak ini haruslah dihindari. Untuk itu sebaiknya
lakukan penelitian terlebih dahulu terhadap dokter
yang akan terlibat dalam operasi Anda. Selidiki
spesifikasi dari jenis sedot lemak yang akan Anda
lakukan. Namun natural tetaplah yang terbaik.
(da/dari berbagai sumber)

Kerusakan organ internal tubuh akibat tertusuk dan infeksi saat
pembedahan. Meskipun hal ini jarang terjadi, kemungkinan
komplikasi setelah operasi sedot lemak bisa berakibat fatal.
Sedot lemak dilakukan dengan menghilangkan sel-sel lemak
tubuh dengan menggunakan tabung bernama cannula. Jika
dimasukkan lebih dalam dari yang dibutuhkan, cannula ini
dapat merusak organ internal, terutama saat mengeluarkan
lemak dari perut.
Luka bakar, Jika sedot lemak dilakukan dengan menggunakan
perangkat ultrasound, kulit dan jaringan termal bisa terkena
luka bakar.
Gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh, lemak
mengandung banyak cairan yang akan dihilangkan saat kita
melakukan sedot lemak. Bisa Anda bayangkan, saat dokter
melakukan sedot lemak, dokter juga akan menyuntikkan cairan
ke dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan
cairan yang cukup parah, walaupun hanya sementara. Kelebihan
cairan juga akan mempengaruhi organ-organ vital seperti
jantung dan paru-paru atau emboli paru-paru karena ada
potongan lemak yang masuk ke dalam paru-paru
Jaringan parut, salah satu bahaya dari sedot lemak adalah, dapat
menyebabkan jaringan parut permanen atau memberikan kulit
lapisan kasar, bergelombang, dan diperlukan penghapusan
rutin oleh ahli bedah plastik. Jika terjadi komplikasi dapat
meninggalkan bercak pada kulit yang memerlukan perawatan
lebih lanjut.
Alergi dan Infeksi, sedot lemak datang bersama dengan
risikonya. Alergi dan infeksi adalah dua hal yang melekat dari
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INTERNATIONALPROFILE

Eat clean

Train dirty
Andreia
Brazier
WBFF Physique

With

By : Alfian Lutfi

Melihat paras cantiknya yang bercirikan
khas “Negara Brazil”, memang cukup
membuat mata kaum lelaki terpana
dengan sosok keelokan wajah dan
keindahan lekuk tubuhnya. Ia memiliki
pembawaan karakter yang sangat gigih
dan kuat dalam mengatasi permasalahan
yang sedang dihadapinya.

D

engan tinggi yang mencapai 165cm menjadikan
kondisi fisik yang tepat untuk seorang wanita
atletis, sehingga tidak diragukan lagi bila dirinya
menyandang gelar WBFF (World Bodybuilding
& Fitness Federation) Physique. Siapakah sosok
wanita tersebut?
Andreia Brazier, begitulah ia biasa disapa. Debutnya sebagai
figure fitness dengan kepemilikan otot serba kering dan
ramping tanpa disertai lemak, menjadi suatu kebanggaan
tersendiri yang mengusung namanya menjadi seorang
inspirator women fitness. Bertemakan dengan bulan Kartini,
maka REPS akan mengutip kisah yang dialami Andreia dalam
membuktikan prestasinya sebagai wanita berotot, berikut
ulasannya.
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jatUh cinta dengan gYm
Berawal sejak tahun 1992, wanita berkulit coklat ini mengaku tertarik
dengan bodybuilding semenjak dirinya diajak pergi ke gym untuk
berlatih beban bersama teman sebayanya. Menyadari bahwa saat
itulah dirinya baru pertama kali melakukan olahraga fisik serta merasa
cocok dengan hati, maka ia pun menyatakan benar-benar jatuh cinta
kepada weight training. Memori ingatannya ketika awal nge-gym
sangatlah melekat dalam benaknya, yaitu ketika ia sedang berlibur dari
pekerjaannya dan berlatih sungguh-sungguh selama 4 jam dihari itu.
Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Langkahnya menuju
olahragawati spesialis beban terus menuai jalan terang, sehingga
pada tahun 2004 Andreia memprioritaskan dirinya untuk lebih fokus
pada kegiatan fitness. Dan hasilnya pun tidak mengecewakan bagi
wanita yang suka tantangan ini. Andreia sangat bersyukur, dirinya
telah dikenalkan dengan olahraga yang jarang disukai wanita itu, ia
pun berharap semasa hidupnya benar-benar akan ia habiskan untuk
berolahraga beban.
motivasi

“Kebugaran dan
latihan adalah
hidup saya, dan
saya benar-benar
menyukainya”.

Rupanya motivasi yang kuat saja belum tentu cukup untuk
mewujudkan tubuh berotot. Baginya motivasi selalu datang dari
perasaan hati maupun kekuatan spiritualnya. Tak bisa dipungkiri, segala
hasil terbaiknya selama menjalani program latihan selalu dinikmatinya
tanpa kendala apapun. Tak hanya itu, perempuan kelahiran Porto
Alegre-Brazil ini selalu mencoba memotivasi orang disekitarnya
untuk mengadopsi gaya hidup kebugaran yang menyehatkan tubuh.
Diantaranya dengan mengajak mereka untuk berjogging ria, bermain
sepak bola, hingga bersepeda. Filosofinya adalah berlatih keras atau
pulang ke rumah?
diet
Sejauh ini, dibalik kesuksesan pada pola latihan yang membentuk
tubuh menjadi ramping dan indah dipandang, Andreia juga memiliki
pola diet yang patut Reps Mania tiru untuk mendukung jalannya
pembentukan otot tanpa lemak. Seperti mematuhi siklus diet yang
telah ia tetapkan, diantaranya 3 atau 4 hari untuk melakukan diet
dengan karbo rendah, diikuti dengan 1 hari untuk mengonsumsi tinggi
karbo. Ternyata pola diet tersebut tak luput dari peran serta sang suami
yang terus memotivasinya, selalu saja Tom Brazier mengarahkan pola
diet kepada sang istri yang sesuai dengan apa yang ada dipikirkannya,
pemikirannya tersebut berlandaskan pada hasil test lipatan kulit yang
ada pada tubuh Andreia.
sUPlementasi
Menjalani hari-harinya dengan berlatih beban, lantas tak membuat
dirinya terbengkalai dengan pola supplementasi yang menunjang
pembentukan otot. Itu semua sudah menjadi suatu kewajiban
yang harus ada pada latihannya. Sering kali dirinya mengkonsumsi
suplementasi pre-wrokout sebelum berlatih dan diimbangi dengan
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L-Carnitine. Namun disaat
selesai latihan, ia pun melahap
whey protein, BCAA beserta
glutamine untuk memulihkan
kembali sel-sel otot yang telah
rusak akibat latihan. Hingga
pada akhirnya, disaat sebelum
tidur penggunaan ZMA dapat
membantu meningkatkan
pemulihan perkembangan otot
ketika istirahat.
Proses latihan
Andreia mengaku, bahwa
dirinya tidak menyukai
kardio dan lebih menyukai
mengolaborasikan compound
exercise dengan superset
sebagai latihan favorit selama
di gym. Tak hanya itu, Andreia
juga gemar menggabungkan
latihan kekuatan, hipertrofi,
dengan jenis latihan ketahanan
selama rutinitasnya. Namun,
jika harus memilih tiga jenis
latihan yang menyenangkan,
maka ia pun memilih Squats
exercise, Pulldowns, dan
Hanging knee. Alasanya dengan
latihan tersebut akan lebih
meningkatkan bagian otot yang
paling disukainya, diantaranya
otot quadriceps (paha), lats
(sayap), abs hingga otot obliques.
Berikut program latihan yang
sering Andreia lakukan dalam
membalut tubuh lentiknya
menjadi pahatan otot yang sexy.

Adapun berikut ini merupakan program latihan Andreia yang mungkin
dapat Anda tiru, sebagai alternatif latihan bagi para Reps Mania.
Senin:
Otot dada dan sayap:
Flat Bench (5set 10reps)
Incline Bench fly’s (5set 12reps)
Bench Press (5set 15reps)
Chin Ups (5set 8reps)
Lat Pulldowns (5set 10reps)
Dumbbell Arm Single Row (5set 12reps)
Reverse Fly’s (3set 15reps)

Kamis:
Otot kaki:
Seated Calf Raises (12 set 10 reps)
Narrow Stance Squats (12set 10reps)
Leg Press dengan beban berat (6set 8reps) diikuit
dengan Superset Lunges(6set12 reps)Leg Press
dengan beban ringan (4set 20reps) disambung
dengan Superset Leg Extension (5set 12 reps)
dan Leg Curls (5set 10reps).

Selasa:
Otot kaki:
Seated Calf Raises (12 set 10 reps)
Narrow Stance Squats (12set 10reps)
Leg Press dengan beban berat (6set 8reps)
diikuit dengan Superset Lunges(6set12 reps)
Leg Press dengan beban ringan (4set 20reps)
disambung dengan Superset Leg Extension
(5set 12 reps) dan Leg Curls (5set 10reps).

Jumat:
Menggabungkan Otot dada, sayap, obliques:
Flat Bench (5set 10reps)
Incline Bench Fly’s (5set 12reps)
Bench Press (5set 15reps)
Chin Up (5set 8reps)
Lat Pulldowns (5set 10reps)
Dumbbell Arm Single (5set 12reps)
Reverse Fly’s (3set 15 reps)
Hanging Side Knee Raises (3set 15reps)
Hanging Leg Raises (3set 15reps)
Pull Up Bar Twist (3set 15reps).

Rabu:
Obliques dan sirkuit tubuh bagian atas:
Hanging Side Knee Raises (3set 15reps)
Hanging Leg Raises (3set 15reps)
Pull Up Bar Twist (3set 15reps)
Wide Grip Lat Pulldowns (5set 20reps)
Bench Press Machine (5set 20 reps)
Shoulders Press Machine (4set 15reps)
Cable Rope Pushdown/Tricep (4set 20reps)
Cable Curls/Biceps (4set 20reps)

Sabtu: Istirahat.
Minggu:
Otot kaki:
Seated Calf Raises (12 set 10 reps)
Narrow Stance Squats (12set 10reps)
Leg press dengan beban berat (6set 8reps)
diikuit dengan superset lunges(6set12 reps)
Leg Press dengan beban ringan (4set 20reps)
disambung dengan Superset Leg Extension (5set
12 reps) dan Leg Curls (5set 10reps)

Profile
Nama lengkap
Nama panggilan
Tanggal lahir
Tempat lahir
Tempat tinggal
Tinggi badan
Berat badan
Profesi		
		

: Andreia Brazier
: Andreia
: 31 Januari 1978
: Porto Alegre
: Dubai Middle East
: 5’5” – 165 cm
: 117lbs – 53 kgs
: Model International &
WBFF World Champion

Prestasi		
Juara I Female Pro Muscle Model di Miami tahun 2012.
Juara I WBFF Pro Diva di Denmark tahun 2012.
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MERAIH SEHAT &
MENGALIRLAH RUPIAH
DENGAN BISNIS

FITNESS CENTER
Text : Alfian Lutfi

Perubahan era bodybuilding
untuk saat ini telah mewabah
ke berbagai penjuru daerah
di indonesia. tak terkecuali
kota kembang yang selalu
menghadirkan nuansa dinamis
untuk menghidupkan atmosfer
ﬁtness di kota Bandung.

K

ehadiran gaya hidup tersebut nampaknya
sangat marak digandrungi oleh para
kawula muda yang menginginkan tubuh
berotot. Hal tersebut dibuktikan dengan
bermunculannya tempat-tempat kebugaran
yang menjanjikan para pelanggannya untuk
memiliki tubuh yang indah.

Aura positif masyarakat Bandung untuk membudidayakan pola hidup
sehat ini, terus mendapat dukungan dan sorotan baik dari kaum
pria maupun wanita, baik kaum muda ataupun yang sudah mapan.
Mereka semua berlomba-lomba untuk membiasakan diri dengan gaya
hidup sehat dan menyenangkan. Beberapa bulan lalu, Reps Magazine
tertarik untuk membahas lebih lanjut berkenaan dengan gaya hidup
yang sedang marak di kota Bandung tersebut, Reps pun bertandang
ke beberapa gym tertua dan ternama guna mendapatkan ulasan
mengenai suka dukanya menjalani suatu bisnis kebugaran.
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BerikUt BeBerapa UlaSan Singkatnya
sosi gyM
Pagi menjelang
siang, tepatnya
pukul sembilan. Reps
magazine pun tiba
di kota Bandung dan
langsung merapat
ke suatu gym tertua
dan ternama di
kota tersebut. Sebut saja Sosi gym, yang merupakan tempat fitness
tertua berbase camp di Dago plaza. Letaknya yang sangat strategis
ditengah-tengah kerumunan anak muda ini, rupanya menjadi daya
pikat tersendiri bagi para kawula muda untuk mengolah tubuh seindah
mungkin. Karena menurut penuturan mereka, memiliki tubuh yang
bagus dan ideal sudah menjadi suatu kebutuhan tersendiri dalam
berpenampilan. Saat ini, model baju saja tidak menjamin penampilan
akan terlihat oke, perlu diimbangi bentuk tubuh yang proposional agar
kebutuhan fashion pun dapat terpenuhi seutuhnya.
Kembali berbicara tentang gym, tentunya setiap gym memiliki visi
dan misi tersendiri agar gym tersebut selalu diminati dan tetap
eksis hingga sekarang. Seperti apa yang dilakukan gym yang telah
berdiri semenjak 31 Juli 1950 ini. Visinya adalah
membuat warga Bandung menjadi lebih sehat
dan bugar dengan kondisi fisik yang prima. Selain
itu misi yang diusung adalah mengenalkan
olahraga fitness kepada masyarakat luas sejak
usia dini hingga usia dewasa. Berdasarkan
jumlah member dan personal trainer yang selalu
membludak setiap bulannya, membuat gym
tersebut tersulap dari yang biasa menjadi sangat

luar biasa. “Memang, tidak adanya kelas-kelas seperti aerobic,
yoga, hingga pilates lantas tidak membuat gym kami vakum
ataupun gulung tikar. Justru dengan motivasi, menjadikan Fitness
sebagai suatu kebutuhan hidup yang wajib dikonsumsi setiap
hari, Sosi gym pun menjadi salah satu sarana gym terpopuler
yang mengedepankan pelayan kepada para member kami”, jelas
Oki yang bertugas selaku manager on duty di Sosi gym.
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galBy gyM
Terik matahari mulai menunjukan
waktu siang yang panas, sehingga
team Reps Magazine pun harus
segera beranjak lagi menuju
ke suatu gym yang terletak di
jalan peta. Kedatangan kami
pun sontak membuat para
member disana menjadi lebih
bersemangat dalam melakukan
weight training. Hingga pada
akhirnya, tim kami pun bertemu
Kang Tomy selaku manager
pengelola Galby gym yang berdiri
sejak tahun 2000, gym tersebut
merupakan tempat dimana beberapa atlet bandung dilahirkan.
Disinilah atlet binaraga maupun bodyfit ditempa dan dididik untuk
menjadi seorang atlet professional. Dengan standar peralatan
menengah dan biaya pendaftaran yang cukup terjangkau, membuat
gym tersebut cukup diminati oleh penduduk sekitar. Sehingga
dengan maraknya peminat tersebut, Galby gym pun mulai tersebar di
beberapa daerah ternama di Bandung bahkan sampai ke Tangerang.
Sebagaimana umumnya usaha kebugaran itu berdiri, tentu memiliki

sisi negatif yang perlu diantisipasi bagi
sahabat Reps jika berminat untuk membuka
usaha gym. Salah satunya permasalahan
berkenaan perawatan alat. Tentunya fasilitas
alat yang memadai menjadi nilai tambah
bagi kepuasan pelanggan, terlebih alat
tersebut memenuhi standarisasi kelayakan
alat yang digunakan. Untuk menyiasati
itu semua, pengelola Galby gym, menitik
beratkan pada perawatan yang selalu
dikontrolnya sehabis member berlatih.
Sudah semestinya, penjagaan ekstra ketat
perlu diperhatikan terutama bagi gym
yang menyediakan fasilitas berat seperti
threadmill maupun sauna.
Adapun motto kami yang menjadikan galby gym terus eksis
hingga saat ini adalah “fitness adalah olahraga menyehatkan”ujar
Tomy sembari menjelaskan ditengah kesibukannya mengelola
gym dan menjadi instruktur fitness di tempat itu.
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digandrungi oleh beberapa
pengunjung yang menginginkan
bentuk tubuh yang sesuai
keinginannya masing-masing.

itc gyM
Haripun mulai larut, tim Reps Magazine pun harus bergegas bergeser
kembali untuk pergi ke tujuan yang merupakan gym terakhir untuk
dikunjungi. Hingga tibalah kami ke ITC gym yang merupakan basis
PROLAB nutrition yang berbase camp di Kebon Kalapa Bandung.
Sesegera mungkin kami pun dipertemukan dengan pemilik gym yang
getol sekali dengan dunia bisnis, panggil saja dengan bapak Wardi,

begitulah biasa ia disapa. Disela kesibukannya sebagai wirausahawan
dibidang garmen maupun penyedia bahan kain, sesekali pria
keturunan Padang ini gemar mengolah tubuhnya menjadi seorang
pria muscular. Hingga pada akhirnya, niatan untuk membuka
usaha di bidang kebugaran pun mulai ditekuninya perlahan-lahan.
Namun menurut penuturan yang diucapkan saat Reps Magazine
mewawancarainya, bahwa tidak ada niat ataupun tujuan tertentu
dalam membuka usaha gym yang satu ini. Baginya usaha gym ini
hanya sekedar hobi pribadinya saja, tidak ada niatan untuk mencapai
suatu keuntungan. Namun entah mengapa, tempat gym tersebut

Fasilitas yang memadai, dengan
letak gym yang cukup strategis
di tengah jantung kota, tentu
membuat gym tersebut selalu
kebanjiran member. Pesan
moral yang selalu dipegang
teguh oleh pak Wardi untuk
menekuni suatu bidang usaha,
tak terlepas dari niat yang kuat
serta kerja keras yang konsisten.
Jika kedua hal tersebut dapat
terpenuhi, maka rupiah pun akan
menghampiri dengan sendirinya.
Begitulah kutipan pembicaran
kami mengenai rahasia
dibalik kesuksesan gym yang
dikelolanya.
Usaha dibidang kebugaran rupanya tidak semudah dan seindah
yang kita bayangkan. Perlu adanya pembelajaran serta pengalaman
khusus agar bisnis tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Menjadikan tubuh sehat dengan rezeki yang menguntungkan adalah
tujuan utama mendirikan usaha fitness ini.

namun demikian, alangkah baiknya jika meniatkan diri
kita untuk membuka usaha kebugaran agar menjadi
sehat bukan mencari keuntungan semata. Maka dengan
berjalannya waktu, keuntungan pun akan datang dengan
sendirinya. semoga bermanfaat.
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NuTrITION

Tahukah kamu, bahwa kedelai hitam mengandung
antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan
daya tahan tubuh dan melawan kanker.

Kedelai hitaM

TurunkanKOLESTEROL
Text : Dini Atria

s

elama ini kita mengenal kedelai
hitam hanya sebagai bahan baku
kecap dan kadang-kadang rempeyek.
Dan jarang kita dengar kedelai hitam
digunakan sebagai sari/susu kedelai seperti
kedelai putih.
Namun tahukah Anda, kedelai hitam ternyata
mengandung manfaat yang sangat tinggi. Ini
dikarenakan kandungan proteinnya sangat
tinggi, sehingga cocok dikonsumsi oleh para
olahragawan, atlet dan mereka yang ingin
tubuhnya lebih berotot. Kedelai hitam juga
bermanfaat menurunkan kolesterol jahat (LDL).
Rasa kedelai hitam juga lebih gurih karena
kandungan asam amino glutamatenya lebih
tinggi di bandingkan kedelai putih dan juga
mengandung antosianin yang tinggi (lebih
tinggi daripada blueberry). Antosianin adalah
sub-tipe senyawa organik dari keluarga
flavonoid, dan merupakan anggota kelompok
senyawa yang lebih besar yaitu polifenol.
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Antosianin tersebut sangat potensial mencegah
proses oksidasi yang terjadi secara dini dan
menimbulkan penyakit degeneratif.
Oksidasi LDL kolesterol merupakan awal
terbentuknya plak dalam pembuluh darah
yang akan memicu berkembangnya penyakit
tekanan darah tinggi dan berkembangnya
penyakit jantung koroner. Tidak hanya berfungsi
sebagai antioksidan, kedelai hitam juga mampu
mengurangi gejala-gejala menopause pada
wanita.
Struktur kedelai mirip dengan struktur hormon
estrogen. Salah satu senyawa yang menyerupai
estrogen yang terdapat didalam tanaman
adalah isoﬂavon, yang terdapat dalam kedelai,
baik hitam maupun putih.
Isoﬂavon menjadi terkenal karena berdasarkan
penelitian diketahui bahwa zat gizi ini berperan
dalam mencegah terjadinya kanker dan
gangguan jantung. Selain itu, Isoﬂavon juga
dikaitkan dengan masalah osteoporosis

dan menopause. American Heart
Association mengeluarkan rekomendasi
agar setiap orang mengkonsumsi kedelai
dan olahannya. Setelah tiga bulan
mengkonsumsi kedelai, diketahui bahwa
terjadinya peningkatan high density
lipoprotein (HDL) rata-rata 4,7 persen. HDL
akan membuat materi penyumbat arteri
keluar dari pembuluh darah karena itu ia
disebut sebagai kolesterol jahat.
Beberapa peneliti Korea pun yang
dipimpin oleh Shin Joung Rho di Hanyang
University-Seoul, menunjukkan bahwa diet
kacang kedelai hitam dapat menghambat
peningkatan berat badan secara signifikan
dan membantu penurunan kadar kolesterol,
demikian tulisan Rho dalam Journal of the
Science of Food and Agriculture. Namun
masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut
untuk menentukan efek jangka panjang dari
diet kacang kedelai hitam pada manusia
dan penelitian lain untuk membandingkan
manfaat kacang kedelai kuning dan hitam
dalam diet.

Banyak pula
pakar yang
menyatakan
bahwa protein
kacang kedelai
bermanfaat
membantu
metabolisme
jaringan lemak
dan hati.

Kacang kedelai hitam telah sering digunakan sebagai komponen obat Asia dalam
terapi diabetes dan hipertensi, mengurangi peradangan, dan memperlancar sirkulasi
darah, serta pengobatan gangguan hormon.
Pada tahun 1999, US Food and Drug Administration (FDA) mengeluarkan ijin bagi
produk makanan yang mengandung protein kedelai untuk mencantumkan label
manfaat kedelai bagi kesehatan jantung. Ijin tersebut dikeluarkan berdasarkan
bukti bahwa protein kedelai dalam diet rendah lemak jenuh dan kolesterol dapat
membantu mengurangi risiko penyakit jantung.
(d/a dari berbagai sumber)
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3LIBIDO

HaL dalam

MENINGKATKAN

Text : Dini Atria

Semua pasangan resmi, tentunya pernah
mengalami yang namanya pasang surut saat
dihadapkan dengan hubungan seks, namun
pastinya banyak cara yang dapat membuat
keintiman jauh lebih meningkat.
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sEx&bEAuTy

A

1

da beberapa hal yang dapat dilakukan oleh setiap
pasutri dalam meningkatkan libido semakin besar.
Berikut ulasan yang mungkin dapat diterapkan bagi
semua pasangan suami istri dalam hal keintiman :

FAKTOR GIZI

2

Siapa yang mengira
faktor gizi merupakan
hal utama yang dapat
meningkatkan libido
yang dimiliki seseorang.
Makanan yang dimakan
dapat mempengaruhi pada
hubungan seksual. Semakin
Anda merasa lelah, maka
semakin kecil kemungkinan
Anda ingin berhubungan
seks jadi kuncinya yaitu
makan untuk menambah
energi. Karena saat
melakukan hubungan intim

butuh energi yang cukup
untuk bisa melakukannya.
Berfokuslah pada protein,
mengkonsumsi karbohidrat
yang cukup dan pastinya
buah-buahan segar.
Lemak juga diperlukan
karena lemak membantuk
memberikan asupan gizi
pada otak yang mana
seks yang baik dan bagus
berawal dari otak yang
sehat. Mengkonsumsi
kacang-kacangan, minyak
ikan, minyak zaitun dan
alpukat merupakan sumber
terbaik lemak.

Lelahnya
Lelahnya pekerjaan yang
telah
telah menyita waktu
seharian
seharian dengan berbagai
masalah yang menghampiri
sangat menganggu proses
meningkatnya libido. Ketika
orang merasa lelah dan
stres, maka hasrat untuk
berhubungan menjadi
sangat jarang timbul.
Stres merupakan salah
satu pembunuh gairah seks
yang paling ampuh. Dengan
itu jauhkan stress dalam
pikiran Anda. Cobalah untuk
berpikir tentang

mengurangi stres dan
masalah di tempat kerja
ketika Anda sudah sampai
dirumah, ini merupakan
sebagai cara untuk
meningkatkan kehidupan
seks Anda.
Juga bagi sang istri yang
tidak bekerja di kantor,
cobalah untuk menahan
semua permasalahan
ketika Suami Anda kembali
ke rumah dari bekerja,
sampai dirasa waktu yang
tepat untuk membicarakan
permasalahan rumah
tangga Anda.

Model: Agness & Ricco | Foto: Bimo

KELOLA STRESS

3

OLAHRAGA BERSAMA
PASANGAN

Seks indah saat malam hari pastinya sangat didambakan, tidak hanya
itu kebugaraan pastinya juga sangat diinginkan. Cara yang paling efektif
untuk hal ini yaitu dengan melakukan kegiatan berolahraga, tidak perlu
ke gym cukup dengan melakukan jogging ringan di sekitar rumah atau
bersepeda ria bersama pasangan sangat baik untuk kebugaran Anda.
Berolahraga dapat melepaskan semua jenis bahan kimia dan hormon
dalam tubuh kita yang meningkatkan kemungkinan untuk melakukan
hubungan seks. (Jun)
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INFOGrApHIc

high intensity interval
menargetkan penurunan lemak secara maksimal
melalui high intensity interval training (hiit) adalah
training (hiit)

Design : Raynal Everton Rumapar | Text : Alfian Lutfi

a. high intensity training
Upaya maksimal untuk
mencapai penggunaan semakin keras tubuh
bekerja, semakin
otot dan oksigen
banyak pula oksigen
maksimum dengan
menggunakan asupan yang butuhkan otot
anda
oksigen yang banyak
saat berlatih cepat.

vo2 max = jumlah
tertinggi oksigen
dikonsumsi oleh
tubuh selama anda
latihan.

setiap bagian tubuh yang
bekerja akan menghasilkan
vo2 max sehingga
memicu terjadinya
pembakaran.
tubuh akan terus
membakar kalori hingga
48 jam setelah anda
latihan.

diperlukan waktu
sekitar 5 kalori untuk
mengkonsumsi 1
liter oksigen.

suatu bentuk latihan terpopuler dari olahraga yang
menggabungkan dua metode pembakaran lemak
paling efektif.

B. interval training
menggabungkan latihan intensif
dengan latihan biasa secara
bergantian.

setelah terjadi
pembakaran:
tubuh kembali
melanjutkan
mengkonsumsi
o2 selama
1jam setelah
latihan.

latihan selama 20
menit secara
bergantian
dari masa
intensitas
tinggi /
rendah, lebih banyak
membakar kalori dari
pada berlatih 20 menit
dengan intensitas
biasa.

latihan interval
membangun
jaringan otot lebih
cepat dari pada
latihan biasa.

* dengan menggabungkan dua prinsip, latihan dapat
memaksimalkan potensi pembakaran lemak serta pembentukan
otot secara signifikan melalui latihan lebih singkat.

ManFaat di BaLik LatiHan interVaL

LatiHan interVaL intensitas tinGGi (Hiit)

Meningkatkan
tingkat
metabolisme.

Mengoptimalkan
pembentukan otot
dan mempertahankan
otot selama program
penurunan lemak.

Meningkatkan
pembakaran kalori
selama dan setelah
latihan.

PerBedaan antara tata Cara LatiHan interVaL

Pelatihan interval
dapat meningkatkan
metabolisme secara
signifikan, lebih lama
dari lamanya latihan
biasa.

HIIT menguji dan memaksimalkan kebugaran baik aerobik maupun
anaerobik, sedangkan cardio hanya mengatasi aerobik saja.
• pernapasan aerobik membutuhkan O2 untuk menghasilkan energi
(ATP)
• pernapasan anaerobik tidak memerlukan O2 untuk menghasilkan
energi (ATP)
HIIT mempengaruhi jaringan otot pada tingkat sel, yang pada
hakekatnya mengubah aktivitas mitokondria di dalam otot itu
sendiri.
Studi menunjukkan bahwa 27 menit dari HIIT 3x/seminggu
menghasilkan peningkatan anaerobik sama dengan 60 menit
cardio 5x/seminggu.

Rasio tinggi ke
Perberbedaan
intensitas tingkat
lamanya waktu
rendah.
untuk kedua
intensitas interval
tinggi dan rendah.

Tingkat intensitas
selama interval
intensitas rendah.

MeMBandinGkan PeLatiHan interVaL UtaMa

Pengembangan
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intensitas tinggi

Jumlah
Waktu
latihan

Frekuensi waktu
latihan yang
direkomendasi

TATA CARA
TIHAN
MELAKUKAN LA

METODE
NORMAL

METODE
TABATA*
*metode tabata ditemukan
oleh dr izumi tabata pada
tahun 1996

baik UntUk
RUtinitas Fleksibel dengan waktU 30 menit

latihan interval intensitas

N
GERAKAU
P TARAN
5 menit

tinggi bukan dilakukan untuk
semua orang. ini adalah metode
latihan yang sangat efektif
untuk meningkatkan kebugaran
dalam waktu singkat, namun

8 repetisi/set untuk angkat

juga sangat memberatkan
tubuh. oleh karenanya latihan

1 menit jalan di tanjakan

interval intensitas tinggi hanya
dianjurkan bagi mereka yang
berdedikasi dan bersemangat.

baik UntUk

(al)
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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)

dyNAMIc FAsHION

B

erbalut T-shirt
panjang dengan corak
bergaya rocker,
membuat sentuhan
berkendara Anda lebih
memacu adrenalin dan tampil
percaya diri.
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H

elm merupakan
properti utama
dan terpenting
saat berkendara,
lengkapi kebutuhan
tersebut dengan ciri khas
gaya berkendara Anda

M

enikmati perjalanan
dengan Tampilan
T-shirt warna Hitam,
membuat Anda
tampil lebih casual dan selalu
percaya diri

B

erkecepatan tinggi
280 km/jam, dihiasi
dengan body hijau
bermodofikasi garis
kuning terang, membuat Ninja
ZX6R ini melaju pesat dan
prima saat melintasi jalan raya
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dyNAMIc FAsHION

B

erpenampilan
agresif namun tetap
menjaga kualitas
sexy, dengan balutan
singlet hitam

Model : Liethe & Ade R
Foto : Bimo
Design : Raynal

36 |

REPS Magz - aPRIL 2013

T

erik matahari bukanlah
penghambat tubuh Anda
untuk berpenampilan
ekspresif, melalui desain
T-shirt bermotif hitam putih ini
justru menemani keseharian Anda
bergaya ala metropolis
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ExpErTsAys

MENYIKAPI
Anand Krishna, PhD*
Bagiku ahimsa atau paham tanpa kekerasan
Adalah kekuatan yang dinamis–
tak ada tempat bagi kekecutan-hati,
ataupun kelemahan didalamnya...…
jika kita tidak bisa membela diri
(dengan cara ahimsa atau tanpa-kekerasan),
Maka kita mesti membela diri
dengan menggunakan kekerasan.
Melarikan diri karena merasa takut berarti
tidak percaya diri, dan tidak percaya pada Tuhan.
Lebih baik mati daripada hidup
tanpa kepercayaan diri seperti itu.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Tokoh Tanpa Kekerasan

Kejahatan dan
MeMaafKan ala

YOGA

Paham Tanpa Kekerasan atau ahimsa adalah bagian penting
dari Yoga sebagai pola hidup. Namun, saat ini ahimsa,
sebagaimana juga yoga sudah banyak disalahtafsirkan.

Yoga dikaitkan dengan olah raga, bukan dengan lifestyle, dimana
makanan, minuman dan kebiasaan-kebiasaan kita dalam hidup mesti
mengalami transformasi total. Dan, ahimsa dikaitkan dengan sikap
lemah-lembut “buatan” dan “paksaan”, serta untuk membenarkan
kelemahan diri kita.

menghadapi kejahatan dan ketidakadilan oleh mereka yang
berkuasa dan punya wewenang. Mereka menggunakan dalih
“kewenangan” untuk menzaliminya. Ketika ia menghadapi dan
memberi perlawanan, maka diejek: “Bukankah sampeyan pengikut
Gandhi? Pernah dengar ahimsa? Apa maksudnya?”
Ternyata, si penanya sombong dan penuh arogansi itu, tidak pernah
membaca dan menghayati Gandhi. Pemikiran Gandhi dalam hal
ini, sebagaimana dikutip diatas, sudah jelas sekali. Saya tidak perlu
menambahkan sesuatu. Menjadi penganut ahimsa tidak berarti tidak
melawan ketidakadilan, kezaliman, kekurangajaran, dan sebagainya.
Dalam kaitan inilah, kiranya, pada suatu ketika Paul Ekman, seorang
penulis dan pemikir kontemporer, mengadakan dialog dengan Dalai
Lama. Berikut adalah bagian-bagian yang saya pikir penting dan
relevan bagi setiap orang yang tertarik dengan yoga sebagai lifestyle
dan pandangan hidup...

PEMAAFAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Ahimsa tidak berarti Anda menerima kejahatan, ketidakadilan,
kezaliman, dan sebagainya. Seorang yogi atau pelaku yoga
menjalankan ahimsa, ya, tetapi tidak berarti ia menerima kejahatan
dengan cara membisu dan berdiam diri.
Seorang teman pernah bercerita tentang pengalamannya
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ekman: It is good for the person who forgives,
but does it not remove responsibility...?
dalai lama: No, no, for example—I’ll give an example. Now we
mentally give forgiveness to the Chinese. That means we try to… not
to keep negative feeling towards them, because of their wrong deeds,
but that does not mean we accept it, what they’ve done. So, this spirit
of forgiveness against them, as far as their action is concerned.
Pertanyaan Ekman sungguh penting sekali: Bagaimana dengan
tanggung jawab sosial seseorang ketika ia memaafkan?

Seorang penjahat yang dimaafkan itu
bukannya sadar, malah menjadi lebih ganas,
lebih buas, lebih liar. Ia pikir dirinya bisa
berbuat apa saja, dan akan selalu dimaafkan.
Dari penjahat kelas teri ia menjadi penjahat
kelas kakap.
Dalai Lama menjawab bila bukanlah
demikian maksudnya, “Seperti halnya, kita
(orang-orang Tibet yang terpaksa hidup
dalam pengasingan) memaafkan China...
Berarti, kita berupaya untuk tidak memiliki
perasaan negatif terhadap mereka. Tetapi,
tidak berarti kita menerima perilaku mereka
yang salah. Berarti, memaafkan tidaklah
sama dengan menerima kejahatan. Jika
Anda menerima kejahatan, maka Anda
sendiri menjadi jahat. Seorang yang
menerima sampah, menjadi tong sampah.
Seorang pelaku yoga pun demikian. Tidak
bisa dan tidak boleh menerima kejahatan.
Ia mesti menghadapinya dengan kepala
yang dingin, dan ketenangan batin – ya –
tetapi tidak menerimanya. Ia mesti melawan
kejahatan dengan cara-cara yang sopan,
santun, sedapat mungkin tanpa kekerasan.
Namun, jika lawannya tidak memahami
bahasa tanpa kekerasan, maka, mau tak
mau mesti menggunakan bahasa yang
dipahaminya.

PERASAAN NEGATIF
ekman: Explain a little more. I am just on
the edge of understanding.
dalai lama: Oh. Forgiveness, I feel, means
not to forget what they have done. But
forgiveness means do not keep your
negative feeling towards them. So, as far as
their action is concerned, sometimes you
should use your intelligence. You deliberately
have to take countermeasure, but without
negative feeling.
Ekman meminta penjelasan yang lebih
rinci, “Saya sedang berusaha untuk
memahaminya.”
Dalai Lama menjelaskan: “Memaafkan
tidak berarti melupakan perbuatan mereka.
Memaafkan berarti tidak menyimpan rasa
dendam atau perasaan negatif terhadap
mereka.

Nasihat Dalai Lama adalah petuah bagi kita
semua. Seorang pelaku yoga atau bukan,
sesungguhnya petuah ini dapat dipraktikkan
oleh siapa saja. Menyikapi kejahatan secara
sopan, dengan menggunakan intelegensi,
tetapi tanpa menaruh rasa dendam – inilah
cara memaafkan dan menyikapi kejahatan
yang tepat. Inilah pemaafan ala yoga. Inilah
ahimsa.

------------------------------------------------------*PAKAR PEMBERDAYAAN/PENGEMBANGAN
DIRI, MEDITASI, AYURVEDA, dan YOGA
di Tanah Air, Anand Krishna juga dikenal
sebagai seorang humanis dan penulis yang
sangat produktif.

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

“Namun, terkait dengan perbuatan
mereka, adakalanya kita mesti
menggunakan intelegensi kita.
Anda mesti mengambil langkahlangkah yang tepat dan tegas,
tanpa menaruh rasa negatif.”

*Pionir Meditasi dan Latihan-Latihan Pemberdayaan
Diri di Indonesia, penulis telah menghasilkan lebih
dari 150 buku populer (www.anandkrishna.org).
Artikel ini merupakan kutipan dari bukunya yang
terbaru “Sanyas Dharma” diterbitkan oleh
Gramedia. L’Ayurveda (www.layurveda.com)
menawarkan berbagai latihan gubahannya ditambah
dengan sederet latihan-latihan lain yang dapat
membuat hidup Anda menjadi lebih hidup.

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.
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Text :
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Bimo
Foto:

P

erjalanan hidup merupakan
cerita pribadi yang amat sulit
dilupakan. Tak selamanya bumbu
kehidupan memberikan kontribusi rasa
yang sesuai dengan hati, rasa pahit pun
turut menghiasi kehidupan ini. “Masa
depan itu dibeli oleh masa sekarang”
begitulah Sastrawan Inggris Samuel
Johnson menggambarkan semangat dalam
kehidupan.

datUk maRinggih

KIKO RIZALDI

Sebagaimana pada
umumnya, dibalik
kesuksesan seseorang
mengolah tubuh, tentu
terdapat kisah menarik
yang menggetarkan
niat seseorang untuk
menjadi seniman
otot. Kiko Rizaldi
salah satunya, pria
bertubuh tinggi tegap
dengan porsi otot
yang pas, merupakan
hasil jerih payahnya
dalam mengolah
tubuh selama ia
berkecimpung pada
olahraga fitness.
Seperti apakah
cerita menariknya?
berikut ulasannya
saat Reps Magazine
memergokinya pada
salah satu kompetisi
bodybuilder Nasional
di Jakarta beberapa
bulan lalu.
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Konon pria ganteng bertubuh ideal ini
memiliki julukan “Datuk Maringgih” yang
merupakan tokoh fiksi antagonis dari novel
Siti Nurbaya. Sosoknya yang kurus layaknya
tulang dibalut kulit dengan berat badan
hanya 55kg, membuat dirinya menyandang
gelar pria kurus di kalangan teman
sebayanya.
Geram dengan julukan tersebut, lantas
membuat jejaka berlogat melayu ini
memutuskan untuk bereformasi dengan
melakukan kegiatan olah tubuh yang ia
mulai pada tahun 2001. Beruntunglah dia
memiliki seorang kakak yang kekasihnya
adalah pemilik sebuah gym, disitulah Kiko
mendapat kesempatan serta tawaran untuk
segera berlatih beban ditempatnya. Melihat
banyaknya pria berotot di gym tersebut
membuat dirinya selalu aktif bertanya
seputar pembentukan otot, namun itu
semua berlangsung hanya enam bulan.

atlet voli
Setelah menyandang gelar sebagai sarjana
teknik dari Universitas ternama di Aceh, ia
pun memutuskan untuk segera kembali dan
memulai bekerja di kampung halamannya
Sawahlunto.

Namun, kondisi
disana belum banyak tempat
kebugaran dapat ditemui, sehingga niatnya
meneruskan olahraga beban beralih pada
profesi sebelumnya yaitu sebagai pemain
bola voli. Baginya olahraga merupakan
suatu hal rutin yang harus ada dalam
kehidupan sehari-harinya, sulit rasanya jika
ia harus meninggalkan hobinya tersebut.
Menyadari akan bakat voli yang dimilikinya,
ia pun diangkat menjadi atlet PORDA untuk
memperkuat tim olahraga bola voli di
Sawahlunto.

no woRkoUt, no mUscle
Berbicara seputar otot, setiap individu tentu
membutuhkan proses pembentukan otot
secara bertahap dan tidak instant. Namun,
ironisnya dengan penggunaan steroid
banyak orang mengambil jalur instant
untuk mewujudkan tubuh berotot dengan
waktu yang relative lebih singkat. Tetapi
tidak untuk pria yang satu ini, baginya faktor
waktu dan latihan yang keras sangatlah
berperan penting dalam membawa
tubuhnya ke jenjang Bodyfit maupun
binaraga.

bodYFit dan binaRaga
Mengawali debutnya sebagai seniman
otot untuk kelas Bodyfit, ia lakukan tanpa
sengaja. Melalui kawan-kawannya di
kantor, Kiko pun diajak untuk menghadiri
suatu kontes Bodyfit yang belum diketahui
sebelumnya. Ternyata ajakan temannya
tersebut memojokan pria berkulit gelap ini
agar tampil diatas panggung. Sontak saja
Kiko terkejut dengan perolehan peringkat
ke 7 yang di raihnya pada tahun 2010.
Semenjak itulah pria yang hobby berenang
ini haus akan kompetisi yang mengatas
namakan otot. Andai saja ia tidak bernyali
pada saat itu dan tidak menghiraukan
permintaan kawan-kawannya, niscaya
sederetan prestasi pun tidak akan
dimilikinya seperti sekarang. Saat ditanya
mengenai kelas binaraga, ia menjawab
dengan lugas “ Semua butuh proses, untuk

saat ini saya belum kepikiran untuk naik ke
kelas binaraga, ilmu dan pengalaman saya
masih terlalu kurang dan belum ada apaapanya”.

latihan dan sUPlementasi
Selama ini target latihan yang dimilikinya diisi
dengan pergi ke gym hampir setiap hari, mulai
dari hari senin hingga sabtu. Sekadar berlatih
menggunakan beban berat dengan jumlah
repitisi yang sedikit, cukuplah memberi efek
pada kontraksi otot yang dimaksud. Bila rasa
jenuh datang menghampirinya, itu pertanda
bahwa tubuhnya sedang dilanda kecapekan
dan sesegera mungkin ia beristirahat.
Mengaku tidak suka mengonsumsi amino
kapsul, ia pun mengalihkan asupan proteinnya
dengan amino cair. Alasannya, karena dengan
amino kapsul dapat membuat giginya
menjadi rusak dan lengket. Selain itu, disela
kesehariannya Kiko lebih suka mengonsumsi
BCAA sebelum latihan, dan sesudahnya ia
minum gainer yang bertujuan membesarkan
massa otot. Namun disaat menghadapi
kompetisi, whey protein rupanya menjadi
amunisi andalannya dalam membangun
definisi otot yang lebih tajam.

“No workout, no muscle”,, inilah suatu kenyataan yang
dialami seluruh atlet Bodyfit maupun binaraga, jika
ingin membentuk otot tetapi tidak mau berlatih
keras, maka otot pun tidak akan terbentuk”

bIOdATA
nama lengkap
Panggilan
tempat/ tgl. lahir
alamat
makanan Favorit
minuman Favorit
tinggi badan
berat badan
on/ off season
Ukuran baju
hobi
cita-cita
gym

: kiko Rizaldi
: kiko
: aceh, 26 april 1981
: sawahlunto, Padang sumbar
: seafood
: banana milk shake
: 180cm
: 80kg/ 85kg
: xl/ l
: gym, voli, berenang
: Punya badan atletis
dan Proposional
: Pabbsi sawahlunto
Padang sumbar

mengUkiR PRestasi
“Jangalah berputus asa ataupun pesimis dalam
mengukir suatu prestasi di bidang bodybuilding.
Perlu diingat bagi teman-teman di daerah,
bahwa prestasi dalam binaraga sangat jarang
sekali ditemukan. Kalaupun itu ada, mungkin
hanya beberapa orang saja yang namanya
cukup dikenal. Jika teman-teman serius
berkecimpung di binaraga, maka bersungguhsungguhlah untuk mengikuti kejuaraan yang
diselenggarakan, ada saatnya teman-teman
akan dikenal di masyarakat” pesan Kiko saat
menutup pembicaraanya bersama Reps
Magazine.

PRestasi :

Peringkat i
juara i
juara i
juara i
juara i
juara ii
juara ii
juara iii

Bodyﬁtness Yamaha Padang 2009.
Bodyﬁtness Yamaha 2011.
Bodyﬁtness se-Sumatra Barat 2011.
Bodyﬁtness Yamaha 2012.
Bodyﬁtness Gold’s gym senayan Jakarta 2012.
met-Rx mens Fitness aceh 2011.
Bodyﬁtness Hasta Lovista Vaganza Padang 2011.
Bodyﬁtness Competition Sport Art Nutrition Max Gym
Padang.
juara iii
Bodyﬁtness Yamaha 2012.
Peringkat iv
Bodyﬁtness Sumbar-Riau HBT 2012.
Peringkat iv
binaraga Porprov sumbar 2012.
Peringkat v
body contest spirit of sawahlunto se-sumatra 2012.
Peringkat vi
Bodyﬁtness Edelweiss Sumbar-Riau -Jambi 2011.
harapan ii
Bodyﬁtness Sumbar-Riau 2013.
juara harapan
Bodyﬁtness kategori Senior Star Fitness Body Fit Open
cikarang 2012.
the best muscle body Fitness se-sumatra barat 2011.
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women fitness
“Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha
memajukan kecerdasan budi itu. Siapakah yang dapat
membantu mempertinggi derajat budi manusia, ialah
wanita, ibu, karena dihari-baan ibu itulah manusia
mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali”
R.A. Kartini.

Text : Alfian Lutfi | Foto: Bimo

Dari
gelap
Bersinarlah Terang

Dunia entertainer
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“Sebelum meniti karir ke dunia entertain menjadi
seorang presenter, model ataupun seorang penyanyi,
Aku bukanlah siapa-siapa, Aku hanyalah seorang
wiraswasta yang menjalankan beberapa usaha
keluarga, dan tidak banyak mengetahui dunia
entertain. Namun, lambat laun aku pun mulai merasa
jenuh dengan rutinitas yang monoton, bagiku dunia
serasa gelap karena aku merasa kurang gaul. Hingga
suatu hari aku mendapatkan kesempatan, seorang
sahabatku mengajak untuk mengikuti suatu casting
iklan shampoo. Awalnya sih aku ragu, apakah aku
mampu nantinya, namun dengan tekad yang kuat
dan berbekal percaya diri aku pun mencobanya
dan akhirnya jadi ketagihan untuk berakting. Nah
semenjak itulah popularitasku dalam berakting
perlahan mulai dikenal, baik iklan maupun dunia
model”, jelas Cmut saat mengawali kisahnya sebagai
seorang entertainer.
Karir
Mengaku sibuk
dengan promo hit
single kedua, yang
me recylce lagu sang
Diva Top papan atas
Krisdayanti berjudul
“Terserah”, memang
sedang digodoknya
matang-matang.

Fitness untuk karir
Dengan posturnya yang tinggi semampai ini, ia
tersipu malu saat ditanya mengenai awalnya terjun
ke dunia fitness. Ia pun mengaku telah melakoni
olahraga fitness semenjak tiga hingga empat tahun
yang lalu, namun setahun terakhir ini ia lebih serius
lagi menekuninya. Lantaran ia menyadari, bahwa
dengan olahraga kebugaran sangat berpengaruh
pada kualitas pernafasannya saat bernyanyi,
serta program body shaping yang menunjang
penampilannya ketika berada diatas panggung.

Meutia Cut

D

engan ungkapan seperti inilah Kartini
mengajak kepada kaum Hawa untuk
memerangi segala bentuk penindasan
yang dilakukan kaum Adam. Keberadaan
perempuan zaman dulu selalu dipandang sebelah
mata, mereka hanya dijadikan perhiasan sangkar
madu yang mudah dipermainkan dan direndahkan
begitu saja. Tetapi tidak untuk Kartini saat ini,
terilhami dengan sosok Kartini membuat gadis
berdarah Aceh ini terus mengukir prestasi melalui
suara emasnya. Dengan lantunan suaranya yang
merdu dengan aksi panggung yang dramatis,
membuat Reps tertarik untuk mengulik lebih dalam
seputar karir dan kegiatannya di gym spesial edisi
bulan Kartini. Berikut kisah serta pembicaraan kami
dengan Perempuan yang akrab disapa Cmut.

Mulai dari aksi panggung ke panggung,
hingga proses pembuatan video klip
pun ia garap habis-habisan. Tujuannya
agar popularitas dalam bernyanyi-nya
dapat diterima dan diakui oleh elemen
masyarakat maupun musisi tanah
air. Selain itu, wanita mantan presenter otoblitz
ini mengaku sedang disibuki dengan program
kebugaran yang dijalaninya selama masa promosi
lagu. Sebagaimana publik figur lainnya, Cmut juga
memiliki jadwal tersendiri agar dirinya tetap bercinta
dengan treadmill dan dumbell. Diantaranya dengan
menyempatkan waktu diluar jam panggung untuk
pergi ke gym. Bersama dengan personal trainernya,
perempuan dengan pipi merah merona ini merasa
puas akan jerih payahnya selama berkecimpung di
gym.

Diluar pengakuan yang diungkapkan tadi, ada tujuan
lain ketika Cmut bercerita tentang targetnya di gym.
Diantaranya mengecilkan beberapa bagian tubuh
yang dianggapnya vital dalam berpenampilan,
seperti bagian perut, paha, hingga lengan.“Berhubung
aku seorang
entertainment dan
membutuhkan
performance
tubuh yang indah,
makanya aku
menargetkan
perutku agar lebih
terlihat ramping,
serta bagian
paha dan lengan
yang kencang”
jelas perempuan
berwajah kasual
namun tetap
menawan.

Lokasi : Fitness LifeStyle-Sudirman Park

Latihan

Mode dan gaya hidup

Selama di gym, ada beberapa jenis latihan
favorit yang seseringkali Cmut lakukan,
diantaranya berlari di atas treadmill serta
beberapa permainan yang berkaitan dengan
otot pinggul dan paha, seperti squat, butt lift,
dan hip extension. Ia mengakui dengan jenis
latihan tersebut berdampak pada keindahan
lekuk pinggul yang dimilikinya sekarang.“Dari
pada melakukan operasi untuk menyedot lemak
yang ada di pinggul, mendingan nge-gym
saja, selain menjadi sehat bentuk tubuh pun
juga didapat” curhatnya seputar jenis latihan
terfavorit.

Menyadari profesinya sebagai seorang
model dan penyanyi solo, dimana tubuh
dan mode penampilan menjadi aset nomor
satu bagi kelangsungan karier. Maka, tak
ragu lagi wanita pecinta kuliner seafood ini
membeberkan kebiasaanya seputar mode
dan gaya hidup sehari-hari.

Tidak ada kendala apapun mengenai pola
makan yang dihadapinya. Sering kali ia
menyantap berbagai hidangan yang ada
dihadapannya. Namun jika di malam hari, ia
enggan melahap makanan yang berpotensi
menggemukan badan, seperti nasi, makanan
berminyak dan cemilan yang tinggi gula.
Disamping itu, pola suplementasi sangat
dibutuhkannya dalam menjaga daya tahan
tubuh sehari-hari, diantaranya dengan
mengkonsumsi multivitamin disaat pagi, dan
siang diikuti dengan susu rendah lemak.

BIODATA

Nama Lengkap
Nama Panggilan
Tempat/ Tgl. Lahir
Makanan Fav.
Minuman Fav.
Tinggi badan
Ukuran baju
Hobi
		

Q : Bagian tubuh manakah yang membuat
anda percaya diri saat berpenampilan?
A : Aku suka dengan bentuk pinggul belakang,
entah kenapa kalau aku berpakaian model
apapun terlihat sexy dan pede. Ya mungkin
bentuk pinggulku cukup besar, makanya aku
jadi pede.
Q : Berbicara seputar fashion, tipe busana
seperti apakah yang Anda kenakan seharihari?
A : Aku suka dress, hot pants, tank-top
dan mini dress. Pokoknya baju-baju yang
terlihat sexy dan elegan akan tetapi tidak
vulgar. Jika pakaian bermodel two piece,
rasanya kurang nyaman bagiku. Karena
aku tidak suka dengan model busana yang
mempertontonkan bagian perut.
Cita-cita

: Meutia Cut
: Cmut
: Jakarta, 20 Januari 1987
: Seafood
: Orange Juice
: 170 cm
:M
: Berenang, Treadmill,
Traveling, Kuliner

Gym

Prestasi :

Q : Pandangan Anda tentang “sexy”?
A : Sexy itu mahal, Vulgar itu murah.
Faktanya banyak orang berpakaian minim
tidak juga dibilang sexy, justru orang yang
berpakaian tertutup namun berkarakter
baik, serta pembawaan pribadi yang bagus
malah banyak dibilang sexy. Jadi menurut
aku, sexy gak selamanya dikaitkan dengan
pakaian serba minim. Jadi kembali lagi, untuk
mendapat predikat sexy itu susah dan mahal,
akan tetapi jika ingin menyandang vulgar
sangatlah mudah dan murah.

: Menjadi seorang penyanyi yang bisa
mempunyai karya-karya indah dan
diterima oleh masyarakat luas.
: Fitness Lifestyle 		
Sudirman Park.

Presenter Auto Blitz
Modeling
Single pertama “Apalah Arti Cinta” dan
“Siapa Yang Bisa” ciptaan Indra Titans tahun 2012.
Lagu Single kedua “Terserah” tahun 2013.

Foto : Bimo

Pola Makan

Berikut beberapa percakapan
singkat Reps dengan Cmut seputar
mode dan gaya hidup:

Q : Manakah yang Anda pilih, antara pergi ke
spa dengan ke gym?
A : Sebenernya aku kurang suka ke spa,
aku lebih suka olahraga seperti treadmill,
berenang, dan gym. Jika ada jadwal kosong,
aku memprioritaskan satu hari penuh untuk
perawatan tubuh, mulai pagi hari hingga
larut malam. Seperti pergi ke salon pagi hari
dan nge-gym di sore hari. Saat di salon, aku
hanya melakukan perawatan bagian rambut
saja selebihnya jarang. Selain itu, aku lebih
lama dan asyik ketika nge-gym ketimbang di
tempat kecantikan. Alasannya, masih banyak
bagian tubuh yang perlu aku kencangkan,
dan ini menjadi motivasi dan target utama
untuk membuat penampilan saya menjadi
lebih indah.
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FEMAlEExErcIsE

LOWER BODY
stretch

satu hal yang terpenting bagi setiap
wanita dalam berpenampilan adalah
bentuk paha yang indah serta bentuk
bokong yang kencang.
Text : Alfian Lutfi

B

toe touches

ila Anda masih bingung, mengapa bila setiap berlatih otot kaki sering terjadi hal
yang tidak diinginkan, seperti keseleo, terkilir, ataupun kram. Jawabanya ada pada
otot kaki Anda yang sedang mengalami shock, akibat beban terlalu berat ataupun
gerak yang dimainkan terlalu rumit, sehingga menyebabkan kondisi kontraksi
otot dalam kondisi tidak siap. Jalan satu-satunya untuk menghindari hal tersebut
adalah dengan melakukan lower body stretching. Berikut tips stretching untuk menghindari cedera
saat melakukan latihan kaki :

a

B

Berdiri tegak dengan posisi
kaki merapat dan kedua
tangan dipinggang, lalu
bungkukan badan Anda ke
depan seolah-olah kedua
tangan tersebut akan
meraih ujung kaki Anda.
Tahan selama 15 detik,
kemudian lakukan kembali
dengan posisi kaki selebar
bahu.

a

B
Kneeling hiP

B
a
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Untuk mengawali peregangan ini, Anda cukup
berdiri sebagaimana anda melakukan lunges.
Namun, untuk posisi kaki yang menekuk
kebawah lebih menempel pada lantai serta
kedua tangan tetap dipinggang. Selanjutnya
majukan tubuh Anda kearah depan dan
rasakan kontraksi, tahan selama 15 detik.
Lakukanlah secara berselingan.

90/90 hamstring stretch

B

Model: Lessa | Foto: Bimo

All four quads

a

Membungkukan badan dengan posisi
seperti merangkak, adalah posisi awal untuk
melakukan peregangan selanjutnya. Lalu
angkat salah satu bagian kaki dan kemudian
pegang dengan sisi tangan yang sama.
Rasakan kontraksi pada kedua bagian paha
Anda dan tahan selama 15 detik. Kemudian
lakukan hal yang sama dengan kaki satunya

Berbaringlah diatas
matras, lalu angkat
salah satu kaki anda
dengan posisi menekuk.
Pegang hamstring Anda
dengan kedua tangan,
dan kemudian luruskan
kaki yang menekuk
tadi keatas. Lakukanlah
selama 15 detik dan
bergantian dengan kaki
satunya.

a

Thighs

a

B

Duduklah dengan posisi kedua kaki
melipat kebelakang dan kedua telapak
tangan menahan tubuh menengadah
keatas. Selanjutnya busungkanlah paha
serta bagian perut Anda keatas, sehingga
kontraksi pada otot quads akan terasa. Dan
tahan 15 detik.

B
Lokasi :

LUMIRE HOTEL - Jl. Senen Raya no. 135
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haMstring

FEMAlEExErcIsE
Duduklah diatas matras dengan posisi kaki lurus dan kaki
satunya melipat ke bagian paha dalam. Bungkukkan badan
Anda, diikuti telapak tangan yang menarik ujung kaki Anda
yang lurus. Tahan 15 detik, kemudian lakukanlah pada sisi kaki
satunya.

a

a

B

B
a

Tetap dengan posisi sebelumnya,
namun untuk kaki yang melipat
tadi, Anda silangkan diatas
kaki yang lurus. Putar tubuh
anda sejajar dengan kaki yang
menyilang selama 15 detik,
lalu putar kembali kearah yang
berlawanan selama 15 detik
pula. Lakukan secara bergantian,
agar manfaat peregangan dapat
seimbang.

itB stretch

B

SELAMAT

BERLATIH
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INTErNATIONAlprOFIlE
FPO01
FPS041

FPO05

POWER STRAP

FPO04

Rp 50.000

FPB01

FTB01

FPO03

POUCH BAG

RP. 99.000

(PERSEDIAN TERBATAS)

FPO02

RP. 125.000

•SINGLET Rp 55.000

TRAVEL BAG

Rp 85.000

Rp 110.000

FSG01

SHE GLOVE

FFG011

FIT GLOVE

Rp 90.000

SLEEVELESS

Rp 45.000
FHG011

FGS01

FSI 042
FSI 046
FSI 049
FSI 041
FSI 044

FSL01

Rp 65.000

FBO021
FBO023
FBO022
FBO026

FBO011
FBO013
FBO012
FBO016

BODYFIT

Rp 65.000

FFT02

GRIP & STRAP
Rp 70.000

HAND GRIP

Rp 110.000

FFG0215

FFG 0213

FFT01

FASHION T-SHIRT

FSH01

Rp 110.000

FBP016

FJU021
FJU023
FJU026
FJU029

FJU013
FJU016
FJU019

JUMPER

Rp 80.000

FSI 051
FSI 055
FSI 056
FSI 054

FSI 061
FSI 062
FSI 066
FSI 064

FJP0451

FJP0431

FSI 085

FFG 0217

FIT GLOVE COMBI
Rp 50.000

FJP0421

SHAKER

BICYCLE PANTS

Rp 35.000

FSS017

FSB01

Rp 70.000

FRE021
FRE023

FRE024
FRE026

TRAINING JACKET
Rp 150.000

FJP025

FSI 075

FSS041

FSS037

SABUK SEMI KULIT
Rp 150.000

SPORTY BACKPACK
Rp 100.000

FRE011
FRE013

REGLAN

Rp 80.000

FRE015

PROLAB JACKET
Rp 160.000

BAGIAN APPAREL PUSAT | 021-47862148 / 021-47862154
CABANG BALI | TELP. 0361-8621515 • CABANG SURABAYA | TELP. 0813.5773.8933

chest and tricePs

suPerset coMBo

TrAININGlOG

Text : Brahmantio P.
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Pernahkan anda merasa pertumbuhan
otot dada dan triceps anda terhenti?
mandeg dan macet? salah satu
penyebab utamanya adalah adaptasi
tubuh, terutama pada pola latihan,
intensitas latihan anda sehingga
tubuh menolak untuk membangun sel
otot baru yang membuat tubuh anda
nampak lebih besar.

s

olusinya adalah dengan mengkombinasikan
intensitas, latihan berikut ini akan meningkatkan
intensitas latihan dada dan tricep ke level yang lebih
tinggi, memberi efek kejut pada otot tersebut dan
membuatnya bertumbuh.

Model : Joseph
Foto : Bimo
Lokasi : Andhika Fitness Halim

Tidak perlu banyak jenis latihan, namun
intensitas yang ditekankan pada latihan
berikut ini :
Incline Press +
Triceps Dip combo

Sebelum latihan superset pastikan alat latih yang mau
Anda pakai tidak sedang digunakan orang lain, karena
jeda antara 1 gerakan ke gerakan berikut yang terlalu
lama membuat intensitas turun dan bukan lagi disebut
superset, definisi superset adalah melatih 2 otot secara
berkesinambungan tanpa jeda, biasanya otot besar dan
kecil penunjangnya. Latihan dada adalah latihan compound
yang mengenai banyak otot, sedangkan tricep latihan
isolasi. Saat melakukan press otot triceps sudah terkena,
ditambah khusus latihan isolasi triceps maka 2 otot
tersebut akan terkena secara maksimal, feel it burn!

+

Mulai dengan bangku incline press,
angkat beban dan lakukan press
dengan gerakan terkontrol, explosif
saat mengangkat dan turun dengan
terkontrol sampai diatas dada Anda, tapi
dilarang mengistirahatkan bar didada
Anda, jaga otot tetap kontraksi. Lakukan
ini 12 repetisi-pilih beban yang bisa Anda
angkat hingga 12 reps tanpa bantuan
namun pada hitungan ke 12 butuh
effort lebih untuk mengangkat, lalu
segera loncat ke alat dips dan lakukan
triceps dip hingga failure.Perhatikan foto
disamping, eksekusi triceps dip yang
betul seperti gambar tersebut. Setelah
failure istirahatlah 2-3 menit, lalu ulangi
lagi dengan incline . Lakukan 3 supersets!

Triceps
Dip

Incline
Press
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Flat Press disebut sebagai bread
and butter dari latihan dada, melatih
hampir semua otot tubuh atas
sekaligus termasuk abdominal dan
otot penyangga tubuh, dan menjadi
satu gerakan wajib abadi untuk
melatih otot dada. Pegang dengan
posisi sedikit lebih lebar dari bahu
Anda. turunkan beban dengan
terkontrol dan angkat dengan
eksplosif, lakukan 12 repetisi dengan
pilihan beban yang agak sukar Anda
angkat dihitungan ke 12 namun
tanpa bantuan spotter. Setelah itu
segera pindah ke alat pulley dan
lakukan Rope Pull Down hingga
failure, gerakan tarik kebawah harus
mencapai siku Anda mengunci
sehingga kontraksi maksimal dapat
tercapai, gerakan keatas berhenti
setinggi dada Anda. Lakukan hingga
failure. Setelah itu istirahat 2-3 menit
dan ulangi dari flat press - lakukan 3
supersets!

Flat Bench
press

traininglog

Rope Pull
Down
Dijamin dengan 4
gerakan tersebut
diatas, Otot dada
Anda dan triceps
akan ‘terbakar’
pada level yang
lebih baru .
Selamat berlatih!
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expertsays

Androgen berasal dari kata “andro” yang
berarti pria, sedangkan gen itu sendiri
memiliki arti “membuat”. Jadi secara
tatanan pengertiannya androgen adalah
mengubah suatu bentuk tubuh menjadi
pria dengan memasukan hormon pria ke
dalam tubuh.

HORMON

ANDROGEN

B

elakangan ini sering kita dengar, banyak kaum hawa
yang dengan sengaja memasukan hormon androgen
ke dalam tubuhnya, ini merupakan suatu tindakan
yang sangat tidak tepat dan tidak pula dibenarkan.

Namun, pasalnya seiring berkembangnya zaman maupun budaya
kita saat ini, gaya hidup seorang wanita sudah mulai sedikit
terkontaminasi dengan budaya luar. Khususnya bagi mereka wanita
yang gemar mengolah fisik. Sebetulnya zat/substansi yang ada
adalah anabolic androgenic steroid (AAS), yaitu hormon pria yang
bersifat membesarkan otot (anabolic). Hormon AAS yang terdapat
pada pria, ternyata berasal dari hormon testosterone lawan
jenisnya, yaitu hormon ekstrogen (hormon wanita).
Adapun efek dari berlebihnya hormon androgenic (bersifat seperti
pria) pada tubuh ternyata dapat menyebabkan permasalahan
serius pada kesehatan. Diantaranya dapat menyebabkan kebotakan,
sikap agresif, pembesaran prostat. Oleh karenanya, bagi atlet yang
mengonsumsi androgen, selain timbul sifat laki-laki akan timbul
juga dampak pada pembesaran ototnya. Begitpula kasusnya, jika
androgen tersebut dikonsumsi oleh wanita, maka tubuh wanita
tersebut akan menimbulkan sifat kelaki-lakian seperti otot besar,
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kulit kasar, rambut tubuh menjadi lebat,
serak, berkumis, gangguan menstruasi,
payudara mengecil, hingga dampak
terparahnya jatuh pada klitoris yang
membesar.
Perlu diwaspadai, efek lain dari hal tersebut
diantaranya kadar kolesterol darah menjadi
lebih meningkat, darah menjadi pekat, dan
memungkinkan akan terjadinya stroke/
penyumbatan pembuluh darah. Beberapa
bahaya yang telah disebutkan tadi, ternyata

bersumber dari hormon testosterone pria
yang jumlahnya sangat banyak, sehingga
kapasitas hormon testosteron yang dimiliki
wanita pengguna androgen tersebut
melebihi batas normal hormon testosteron
yang dimiliki wanita pada umumnya.
Binaraga wanita atau biasa disebut
binaragawati merupakan suatu olahraga
yang sebenarnya sangat berbahaya
dan tidak menyehatkan tubuh, karena
merubah keseimbangan hormon yang ada

pada tubuh, yang berarti mengganggu
sistem fisiologis tubuh yang normal.
Selain itu pembesaran massa otot akan
menyebabkan wanita seperti pria sehingga
menyalahi kodratnya dan dari segi estetika
sangat tidak baik. Butuh proses lama untuk
mengembalikan sifat dan bentuk tubuh
seperti semula, dan perlu dipastikan bahwa
pemberian hormon wanita (ekstrogen)
pun juga sangat perlu diperhatikan guna
mengembalikan bentuk tubuh selazimnya
seorang wanita. (DT/Alfian)
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bOdybuIldEr prOFIlE

Text : Alfian | Foto : Bimo

Tiga puluh tujuh tahun
merupakan usia gemilang
bagi pria yang akrab disapa
speed rocky ini. Hasratnya
bercinta dengan besi
memang patut diacungkan
jempol dengan prestasinya
menduduki spesialis
binaraga di kelas 65kg.
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“Tidak ada waktu
sehari pun untuk
melakukan
cheating, jika sudah
menghadapi sesi
diet ketat”

S

elain sibuk dengan aktifitas olahraga yang berbau besi dan
otot, ia pun mengaku hobi mengoleksi beragam jenis moge
(motor gede). Seperti apakah sosok bodybuilder Nasional
kita kali ini? mari kita simak ulasan singkat tentang dirinya.

Mengapa Speed Rocky?
Sejak usia remaja Kurniawan memang gemar menunggangi motor
gede sebangsa Harley Davidson hingga motor sport lainnya. Dengan
kegemarannya yang mungkin jarang diminati orang ini, lantas
membuat dirinya mengklaim dengan sebutan “speed” lantaran motor
besar biasanya identik dengan kecepatan yang tinggi. Tak tanggungtanggung kegiatan solidaritas motor gede diikutinya dari tahun ke
tahun, mulai touring antar kota, hingga kegiatan rapat anggota klub.
Namun, belakangan ini berbagai kegiatan tersebut lambat laun
mulai ditinggalkannya perlahan-lahan.

mengeluarkan aksi panggung terbaiknya, yaitu pose mose muscular
dan side chest.
Diet dan bulking
Belakangan ini, Kurniawan menerapkan fase bulkingnya dengan
semi diet. Itu tandanya, dengan pola makan tersebut selalu terjaga
dan berdisiplin, seperti tidak mengonsumsi makanan berlemak
namun tetap tinggi protein serta karbohidrat yang dimasukan ke
tubuh. Berhubung, kadar lemak yang dimilikinya tidak terlalu besar, ia
pun tidak mengalami kesulitan untuk menjalani proses cutting. Enam
minggu merupakan waktu cutting singkat yang dipersiapkannya
saat menghadapi suatu kejuaran bertaraf lokal. Namun jika kejuaran
tersebut bertingkat nasional, butuh waktu perjuangan untuk cutting
selama dua hingga tiga bulan lamanya.
Suplemen

Tentu menjadi pertanyaan besar mengapa Kurniawan cenderung
memilih bodybuilding ketimbang memoles koleksi kuda besinya
sehari-hari. Ini bermula, ketika ia melihat bentuk tubuhnya tidak
sesuai dan seimbang dengan motor gede yang ditungganginya.
Semenjak itulah, pria yang mengidolakan Sylvester Stallone dalam
film laga berjudul “Rocky”, membuat ia terinspirasi untuk memiliki
bentuk tubuh mirip sang idola legendaris asal Amerika. Atas dasar
inilah, Kurniawan sangat akrab dengan sebutan “Speed Rocky” bagi
kalangan binaraga.
Binaraga
Nampaknya, seorang jawara dapat terbentuk setelah melewati
serangkaian perjuangan serta latihan yang dihadapinya, Kurniawan
pun juga demikian. Memulai menekuni binaraga sejak tahun 2006,
memanglah terbilang usia yang cukup lama memahat tubuh
menjadi kekar. Dengan berdalil ukuran otot serba komplit serta seni
otot yang lebih menarik mulai ujung kaki hingga ujung rambut,
membuat pria beranak dua ini jatuh hati kepada binaraga. Tujuannya
adalah mencapai prestasi puncak diajang Bodybuilder Internasional.
Otot
Berbicara sekilas otot, rupanya ada bagian tertentu yang menjadi
keunggulannya saat melakukan pose, otot trapesius dengan deltoids
adalah dua komponen otot yang selalu diunggulkannya saat
diatas panggung. Sorak-sorai tim pendukung yang terdengar bising
ditelinga, menjadikannya sebagai obat penyemangat untuk tetap

Prestasi

Juara I kejurda Jatim 60 kg tahun 2008.
Juara I kejurda Jatim 60 kg tahun 2009.
Juara I kejuaraan open di Malang 65 kg tahun 2009.
Juara I kejurnas binaraga Magelang kelas 65 kg tahun 2009.
Juara I Prolab Championship kelas 65kg tahun 2012.
Juara II kejurnas binaraga Victor kelas 65 kg tahun 2009.
Peringkat 6 Prolab Championship kelas 65kg tahun 2010.
Peringkat 4 DNI D’Next champion kelas 65kg tahun 2012

Kepada Reps, bondo nekad yang suka traveling ini membeberkan
berbagai suplementasi yang dikonsumsinya saat menjalani on
season ataupun off season. Supplemen pre-workout disertai dengan
tribulus, selalu dikonsumsinya ketika hendak berlatih. Namun disela
latihan, ia selalu meracik whey protein dengan mengocoknya pada
shaker, dan memadukannya dengan supplemen BCAA.
“Jadikan binaraga sebagai
suatu hobi yang berdisiplin.
Dengan struktur latihan
yang ketat dan keras,
serta pola diet yang tidak
asal-asalan, namun tetap
menyenangkan. Maka
dengan demikian dapat
memastikan kondisi tubuh anda akan menjadi sehat dan proposional.
Ditambah dengan pola suplemen yang cocok serta makan yang teratur
dan rutin, akan lebih membantu dalam pembentukan otot Anda
berkembang pesat. Dan yang perlu digaris bawahi untuk menjadi
seorang atlet berprestasi adalah, jadikan suatu hobi tersebut mulai
dengan hati bukan dengan paksaan ataupun ikut-ikutan” tutupnya saat
berbincang dengan Reps.

BIODATA

Nama Lengkap
Nama Panggilan
Tempat/ Tgl. Lahir
Makanan Favorite
Minuman Favorite
Tinggi badan
Berat badan
on/ off season
Ukuran baju
Hobi		
Cita-cita		
Gym		

: Kurniawan
: Speed Rocky
: Surabaya, 18 Maret 1976
: Tenderloin dan spaghetti
: Air mineral
: 165cm
: 64kg/ 75kg
: L
: Traveling
: Binaraga international
: Speed Rocky Gym Surabaya
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REPSREPORT

M

inggu 10 Februari 2013 merupakan hari yang sangat special untuk
Power Zone Team, kemeriahan hari itu menjadi puncak yang
dinantikan oleh fitness mania. Power Zone Body Contest 2013
adalah acara terakhir yang dihadirkan. Sebelumnya diadakan Zumba
Fitness yang diikuti kurang lebih 100 orang peserta bersama Zumba
International Network (ZIN) Yepy dari Bandung. Zumba kali pertama yang diadakan di
Kudus tersebut membuat peserta bersemangat, terlebih musik-musiknya. Bertempat di
Hypermart Kudus Extension Mall, Power Zone Body Fitness Contest diikuti 56 peserta dari
Jawa Tengah, DIY & beberapa kota Jawa Timur yang di khususkan untuk pemula.
Hal ini memberikan kesempatan bagi pemula untuk lebih termotivasi lagi dalam
berprestasi kata Hidayat Sukiyanto selaku owner Power Zone Team.

18th Hidayat Berkarir & 10th Power zone Fitness

Zumba Party Fitness – Belly Dance Festival – Body Fitness Contest

Juara Power Zone Body Fitness
Juara 1
Juara 2
Juara 3
Juara 4
Juara 5
Juara 6
Juara 7
Juara 8
Juara 9
Juara 10

Komet
Sony
Doddy
Freddy
Rony
Mey
Limin
Riyo
Rahmad
Chambali

Solo
Blitar
Rembang
Rembang
Blitar
Semarang
Kendal
Magelang
Solo
Kudus

Dihadirkan beberapa Dewan Juri diantaranya :
- Franzico Maradona (Jakarta) Finalis BOC 2012
- Agung Satrio Putro (Jogjakarta) Finalis L-Men 2009 & Finalis BOC 2010
- Kevin Tjahjdadi (Surabaya) Finalis BOC 2012 & Top 10 L-Men Surabaya
Mereka harus berjuang keras untuk menentukan yang terbaik diantara yg baik. Acara
semakin meriah, tatkala hadir performance “Belly Dance” dari Astuti Aerobic Dance
Semarang, 3 tarian Belly Dance membuat penonton puas serta berdecak kagum.
Ini kali pertama Belly Dance di adakan di Kudus jelas Hidayat Sukiyanto.

Tujuan dari 18th Hidayat Berkarir & 10th Power Zone Team menurut Hidayat :
Memperkenalkan program-program kebugaran terbaru yang saat ini sedang booming
supaya orang akan lebih tertarik untuk bergabung di tempat Studio Aerobic miliknya.
Best Six Pack 			
Sony
Blitar
Best Performance		
Ipunk
Temanggung

Berbakat

Kriss		

Semarang

Richo 		

Semarang

Favourite
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HEAlTHyrEcIpE
Apakah Anda bosan dengan menu diet yang begitu-begitu saja?
tidak ada salahnya jika Anda mencicipi menu andalan Nara resto
yang satu ini, dan meraciknya di dapur kesayangan Anda di rumah.
Menu andalan Nara kali ini, telah menjadi pilihan menu favorit bagi
para pecinta steak yang tetap menjaga pola diet.
Jumlah kalori yang mencukupi kebutuhan tubuh serta tekstur
rasanya gurih dan empuk, membuat lidah begitu menikmati citra
rasa yang dihasilkan dari potongan daging tenderloin beraromakan
saus jamur. Nah, tentunya Anda pasti penasaran bukan, bagaimana
masakan tersebut diolah dan disajikan? inilah tips rahasia dibalik
kenikmatan “TENDERLOIN BISTIK”.

BAHAN-BAHAN BISTIK:
Tenderloin 250 gram (ditumbuk halus).
Bawang putih bubuk 1 sendok teh.
Oregano 1 sendok teh.
Garam diet secukupnya.
Bahan-bahan saus jamur:
Jamur merang/ sintake.
Bawang Bombay (dirajang halus).
Lada bubuk.
Kecap diet.
Garam diet.
Saus tomat/ pasta tomat.
Buncis rebus.

CARA MEMASAK:
tenderloin bistik:
Campur semua bahan-bahan tersebut, kemudian bentuklah
daging sesuai dengan selera Anda. Panggang di teflon atau
wajan anti lengket hingga matang.
saus jamur:
Tumislah bawang Bombay dan masukan jamur sampai layu.
Kemudian tambahkan air, lada bubuk, kecap diet, garam dan
pasta tomat. Aduk hingga mendidih lalu siramkan diatas daging
dan buncis.

Selamat Mencoba!

TenDerlOin BisTiK
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Body Contest
1ST ANNIVESARY GUDANG OTOT di
starsquare Manado

B

ulan lalu, tepatnya 10 Maret 2013, bumi
Manado menggelar kompetisi Body Contest
yang diselenggarakan oleh Gudang Otot. Acara
tersebut diselenggarakan di Kotamobagu
Manado, dalam rangka memeriahkan ulang tahun fitness
center pertamanya yaitu Gudang Otot Fitnes Center. Acara
tersebut dihadiri dan dijuarai dari beberapa kontestan
berasal Sulawesi Utara, baik dari Manado Gorontalo,
Tondano, dan Kotamobagu itu sendiri.
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Ultimate Body Contest
Xpress (UBC)

S

etiap pergelaran otot yang bertemakan Ultimate Body
Contest (UBC) tentu menjadi daya tarik tersendiri
bagi seluruh pecinta fitness mania.Tak heran mereka
berlomba – lomba untuk menjadi yang terbaik diantara
peserta lainnya. Acara tersebut diselenggarakan oleh Surya
Fitness yang didukung oleh Ultimate Nutrition dan berlokasi di
gedung Golkar, Koja-Tanjung Priok
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