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Tanpa kita sadari Ramadan akan kita jelang. Bagi para Reps Mania yang menjalankan 

ibadah Puasa baik pria ataupun wanita, merupakan menjadi suatu tantangan yang 

lebih tinggi untuk dapat menjalankan gaya hidup fitness. Akibatnya, banyak yang 

lebih mengorbankan latihannya dengan menggambil ‘’cuti’’ fitness dan bahkan dari 

pola makan yang sudah mereka jalankan selama 11 bulan sebelumnya.

Tantangan sebaiknya dijadikan sebuah motivasi diri dalam pembuktian daripada 

menggunakan bulan Puasa sebagai alasan untuk mengindarinya. Lebih baik hal 

itu kita manfaatkan untuk menjawab tantangan untuk menjadikan kita muslimin 

dan muslimah yang lebih kuat dalam beribadah. Karena intinya puasa hanyalah 

memindahkan jam makan saja dari sarapan pagi kepada Sahur dan makan malam 

kepada berbuka puasa.

Untuk meningkatkan massa otot di bulan Puasa merupakan suatu hal yang sangat 

menantang. Pola makan yang biasanya 3-6 kali sehari bagi para Reps Mania yang 

dijalankan sehari-hari kini sudah tidak dapat dilakukan. Risiko mejadi katabolisme 

tentu saja tidak dapat dihindari lagi sebagai akibat dari berubahnya pola makan. 

Terlepas dari rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi, kita perlu bersikap realitis 

bahwa Puasa merupakan bulan untuk setidaknya mempertahankan massa otot yang 

sudah kita raih selama ini. 

Cuti fitness adalah suatu kemunduran dalam kebiasaan. Seperti yang sering kita 

dengar ungkapan, adalah mudah untuk menuju kemunduran namun sulit untuk 

menjadi yang terbaik. Latihan yang telah kita peroleh dan terbentuk baik selama ini 

jangan sampai mundur hanya karena kita lemah dan memberikan beribu alasan. Ayo 

tetap semangat!!

Salam Olahraga

Dini Atria 

Fitness dan 
Bulan Puasa

EdITOrIAl

Model : Briptu I Gusti Edy Ratnanda & Fadli
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          internasionaL
Popularitas seorang binaragawan di mata 
publik tidak dapat dipastikan kejelasannya. 
Kadang berjalan hingga usia tua, dan 
terkadang kandas sebelum masa pensiun tiba. 

12   Fighting and healthy 
liFestyle

Tubuh yang besar bukan berarti 
halangan dalam melakukan 
gerakan yang bersifat cepat dan 
akurat, seperti meninju, menendang, 
bahkan melompat. Kegesitan itu 
semua tergantung bagaimana Anda 
melakukannya. 

18Kemeriahan audisi sFBB 2013 
regional JaKarta

Sorak sorai penonton yang 
menyelimuti kemeriahan audisi SFBB 
2013 untuk kota Jakarta, membuat 
suasana mall pluit village tiba-tiba 
berubah drastis menjadi layaknya 
stadion pertandingan olahraga. Yaa 
memang disaat itu, mall pluit village 
menjadi salah satu venue utama kami 
untuk mencari bakat-bakat otot yang 
akan menjadi ikon atlet terbaru kami. 

227 alasan Konsumsi 
maKanan sehat

Makanan sehat memang sangat 
penting dan sangat diperlukan guna 
menjaga stabilitas kesehatan tubuh 
sehari-hari. Kebiasaan unik namun 
menyehatkan inilah yang harus 
dipertahankan agar kondisi fisik 
maupun penampilan selalu tetap 
terjaga sehat dan bersemangat.

30l-glutamine For 
maximum muscle             

Ada suatu hal yang sering kali dilupakan 
disaat kita memanjakan perkembangan 
otot melalui asupan supplementasi. Kita 
senantiasa menggunakan suplementasi 
berkomposisi whey protein, amino, 
hingga creatine sekalipun.

38anand Krishna 
demoKrasi dan    

           KehiduPan sPiritual 2
Bukan Tuhan, tapi “Ketuhanan”, 
jadi bukan personal; bukan Tuhan 
sebagai sosok, tetapi sifatNya yang 
diagungkan dalam dan oleh butir ini.

40BodyFit For my healthy 
liFestyle

Pria gagah yang satu ini, mungkin lebih 
terlihat eksentrik dengan gumpalan otot 
yang melekat dibagian tubuhnya. Ia begitu 
cekatan dalam menjalani hobi barunya, 
yang telah dijalani selama enam tahun ini. 

48let’s maKe oVer your 
sexy BacK

            With Wulan ellysca
Setiap kali melihat tubuh sexy dengan 
postur tubuh perfecto mulai ujung rambut 
hingga ujung kaki, tentu membuat setiap 
orang menjadi tergiur dengan keadaan 
yang demikian. Apalagi posisi otot sayap 
sangat mendominasi keseimbangan 
tubuh bagian belakang Anda. 

activeQUote
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencaba. Di dalam 
mencoba, kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.” 
                                 
      -MT-
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mElAkukAN 
cArdIO 

Reps	ada	yang	bilang	
kalo	kita	abis	latihan	
beban	terus	melakukan	

cardio	bisa	membuat	otot	menjadi	
kecil	bener	nggak	sih	Reps	mohon	
pencerahan	ya?	(Hilmi	–	Padang)

Jawabannya bisa benar 
bisa tidak, tergantung dari 

asupan nutrisi yang Anda makan 
sebelum latihan. Dan juga kondisi 

tubuh Anda saat itu, jika Anda sedang dalam kondisi overtraining, 
jelas latihan lebih lanjut akan mengecilkan otot. Jadi pastikan Anda 
konsumsi karbohidrat sebelum latihan, suplementasi Glutamine bagus 
untuk menjaga keutuhan otot Anda. Dan juga tubuh Anda mesti dalam 
kondisi fi t cukup istirahat. Anda bisa pisahkan sesi cardio dan beban 
jika Anda fokus untuk menambah masa otot. Jika Anda tidak ada 
waktu lebih untuk memisahkan sesi latihan maka lakukan saja cardio 
sebelum berlatih beban dengan intensitas sedang, lalu lanjutkan 
dengan latihan beban. Konsumsi suplementasi asam amino sebelum 
latihan atau susu protein atau kombinasi amino dan Glutamine, dan 
pastikan 2 jam sebelum latihan Anda sudah makan lengkap.

bEbAN bEbAs 

Reps	saya	mau	tanya,	
kalo	main	machine	itu	

maksudnya	gimana	ya?	Bukan	
main	barbel	gitu?	Semacam	stick	
or	gimana?	saya	nyari	di	sticky	
tentang	machine	tidak	nemu,	
thanks	Reps.	(Nurdin-Jombang)

Yang dimaksud mesin tentu latihan menggunakan 
peralatan fi tness yang didesain khusus untuk 

melatih otot. Coba Anda cari fi tness center terdekat pasti 
ada, latihan lat	pull	down,	butterfl	y atau pec	deck	fl	y dan juga 
latihan leg	curl	dan extension	adalah latihan mesin yang 
populer. Latihan free	weight atau body	resistance	atau beban 
bebas adalah latihan menggunakan dumbell barbell atau 
menggunakan tubuh Anda sebagai resistannya. Contohnya 
bench	press	dumbell	press,	pull	up,	push	up.

kOmbINAsI FrEE WEIgHTs & mAcHINEs

Mau	tanya	untuk	para	newbie	
dalam	dunia	fi	tness	katanya	

dilarang	main	machine,	soalnya	bisa	
menyebabkan	otot	gede	sebelah,	apa	
bener	tuh	Reps?	Masalahnya	saya	selama	
2	bulan	ini	main	machine	trus,	trus	apa	
sugesti	aja	ya,	otot	bisep	kiri	saya	sama	
dada	kiri	saya	gedenya	emang	beda	sama	
yang	kanan	pas	saya	ngaca,	gedean	yg	
kiri?	terus	kalau	emang	benar	apa	yang	
mesti	saya	lakukan?	mohon	bantuannya,	
newbie	banget	nih	soalnya.	(Wuri-Sunter)

Tidak ada yang salah dalam berlatih menggunakan mesin atau free 
weight, masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, mesin 

biasanya lebih aman karena biasanya ada pengamannya saat berlatih atau 
jika Anda tidak kuat mengangkatpun tinggal lepas mesin cenderung tidak 
membahayakan diri sendiri dan orang lain karena jatuh beban yang bisa 
diprediksi dan pada tempatnya. Kekurangannya mesin tidak bisa mengikuti 
gerakan natural tubuh Anda, namun sekarang mesin-mesin yang didesain 
dengan serius dan canggih bisa mengikuti irama gerakan tubuh natural 
dan hasilnya juga bagus. Saran saya Anda kombinasikan saja latihan mesin 
dan free weight, free weight bagus untuk latihan compound yang melatih 
beberapa otot sekaligus. Mesin praktis dan aman dipakai, gunakan untuk 
melengkapi gerakan latihan Anda. Jika otot dada Anda besar sebelah gunakan 
dumbell untuk berlatih, atau pilih mesin dengan gerakan lengan independen.sEkEdAr mITOs

Ketika	berolahraga,	katanya	tubuh	akan	
mengambil	cadangan	glukosa	dalam	tubuh	

untuk	bahan	bakar	latihan.	Jadi	usai	berolahraga,	kita	
perlu	mengonsumsi	makanan	yang	bisa	meningkatkan	
kadar	gula	darah	secara	bertahap.	Lalu	mengapa	
makanan	seperti	Keju,	Daging	Olahan	dan	Sereal	tidak	
baik	dikonsumsi	setelah	olahraga,	apa	ini	hanya	sekedar	
mitos	saja?	
(Karina	–	Bandung)

Setelah latihan olahraga Anda boleh 
mengkonsumsi cairan elektrolit pengganti 

cairan tubuh yang hilang dan juga minuman manis untuk segera mengganti glikogen otot 
Anda, jika Anda berlatih beban untuk menambah otot maka susu protein tinggi juga sangat 
bagus dikonsumsi segera setelah latihan atau suplemen asam amino, makanan olahan tidak 
baik dikonsumsi sebenarnya karena cenderung mengandung bahan pengawet, namun jika 
anda selesai berlatih dan tidak ada makanan lain maka tidak ada salahnya mengkonsumsi 
daging olahan dan sereal daripada tubuh anda mengalami katabolik otot. Yang penting adalah 
selalu berusaha makan makanan alami yang organik dan mengurangi bahan makanan olahan. 
Maka saya rasa Anda akan baik-baik saja.
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mAINArTIclE

Popularitas seorang binaragawan di mata 
publik tidak dapat dipastikan kejelasannya. 
Kadang berjalan hingga usia tua, dan 
terkadang kandas sebelum masa pensiun 
tiba. 

Bagi masyarakat luar negeri, Bodybuilder 
atau binaraga memang sudah menjadi 
suatu trend terkini yang amat digandrungi 
oleh kaum pria. Lain dulu, lain pula halnya 

dengan sekarang. Begitulah sinopsis kehidupan 
manusia yang selalu mengalami suatu metamorfosa 

Text : Alfi an Lutfi 
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dari masa ke masa. Jika dahulu mereka memiliki 
popularitas yang membuat namanya selalu dielu-
elukan, bagaimana dengan keadaannya sekarang. 
Apakah kondisi dahulu masih sama halnya dengan 
yang sekarang? 

beRikUt sekilas kisah 5 tokoh 
binaRagaWan inteRnasional Pada 
saat kejaYaannYa hingga masa 
teRkini. 

arnold schwarzenegger

s ebagian besar Anda pecinta fi lm laga, 
tentulah hafal siapa pemeran tokoh pada 
fi lm terminator? Yups, dia adalah Arnold 

Schwarzenegger. Tubuhnya yang kekar, dengan 
perawakan aktingnya yang memukau, pastinya 
Anda setuju jika ia dinobatkan sebagai nominasi 
aktor terbaik pada tahun 1985. Pria kelahiran 
Thal Bei Graz, Austria, 30 juli 1947, memang 
sebelum memulai karirnya sebagai aktor, dia 
adalah seorang binaragawan.  Keadaan fi sik serba 
komplit, dengan tubuh berdefi nisi otot yang tajam, 
rupanya dimanfaatkannya untuk mengikuti suatu 
ajang perlombaan binaraga. Hingga pada akhirnya, 
ia pun berhasil menjuarai lima kali Mr. Universe 
dan tujuh kali Mr. Olympia secara berturut-turut. 
Berkat popularitasnya sebagai binaragawan serta 
kemahirannya dalam berakting, membuat nama 
Arnold mulai diperkenalkan di berbagai industri 
perfi lman. 

Pada tanggal 7 oktober 2003, Pria yang hangat 
disapa Arnold mulai memantapkan dirinya untuk 
terjun ke dunia politik sebagai seorang republikan. 
Ia pun terpilih secara singkat untuk menduduki 
masa jabatan Gubernur yang sebelumnya dipimpin 
oleh Gray Davis. Tak lama kemudian, lelaki bertubuh 
gagah tersebut menjalani proses pelantikan pada 
tanggal 17 November 2003, dan diminta untuk 
segera meneruskan sisa masa jabatan Gray Davis. 
Masa kepemerintahan sang Gubernur California pun 
mulai bergulir dengan seiring berjalannya waktu. 
Sehingga roda kepemimpinannya pun terhenti 
semenjak 3 januari 2011, ini disebabkan  lantaran 
politikus yang juga aktor ternama itu menyatakan, 
bahwa dirinya akan kembali menggeluti dunia 
perfi lman yang telah membesarkan namanya, 

sembari melanjutkan kembali program 
greenhouse yang sudah dicanangkannya sejak 
tahun 2006 lalu. 

Kesibukan Arnold untuk saat ini tidaklah 
segesit diwaktu muda nya dulu. Namun 
secara penampilan, Arnold pun juga tidak 
kalah menariknya dengan stylish khas anak 
muda zaman sekarang. Ia mengajak seluruh 
masyarakat U.S. untuk mencintai olahraga 
yang mengandung unsur kekuatan, dengan 
ajang kejuaran “Arnold Classic Festival”. 
Antusiasme masyarakat pada kemeriahan 
ajang tersebut, cukup membuat acaranya 
selalu dinanti-nantikan setiap tahun. 
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s iapa yang tak kenal dengan perawakan pria 
kekar, berkulit hitam, dengan senyumannya 
yang menandakan kharismatik seorang 

binaragawan professional. Yaa, dia adalah Lee Haney. 
Sejak mengawali karirnya sebagai binaragawan 
professional, kehadirannya diatas panggung cukup 
menjadi pertimbangan bagi pesaing beratnya, yaitu 
Ronie Coleman. Dalam perjalanan prestasinya, 
pria kelahiran Spartanburg, Carolina Selatan, 11 
November 1959 ini telah mengantongi 8 kali juara 

Mr. Olympia yang merupakan suatu hal prestasi spektakuler bagi seorang 
bodybuilder	ternama seperti dirinya. 

Lee Haney merupakan salah satu sejarah binaragawan internasional 
yang telah berkiprah selama 25 tahun di era tujuh puluhan hingga 
sembilan puluh. Semenjak dirinya pensiun dari kegiatan pose	down diatas 
panggung, Lee telah disibuki dengan kegiatan pelatihan dan mendidik 
beberapa atlet binaragawan kelas dunia. Ia pun juga dipercaya untuk 
menjabat sebagai anggota Dewan Kebugaran Fisik dan Olahraga pada 
tahun 1998. Tak hanya itu, berkat ilmu serta pengalaman yang telah 
diperolehnya selama bergelut di berbagai kompetisi otot, Lee pun 
membangun dua pusat tempat kebugaran di Atlanta, yang telah diakui 
dan didukung baik oleh Presiden Dewan Kebugaran Fisik, Akademi 
Olahraga Amerika Serikat, serta Federasi Internasional Bodybuilding. 
Jika Dahulu, Lee rajin membuktikan kerja kerasnya dengan mengikuti 
kompetisi, maka kini ia hanya memberikan edukasi serta motivasi kepada 
para atlet binaraga junior binaannya.

l agi-lagi pria berkulit hitam 
yang menghiasi perhelatan 
binaraga internasional. 

Masih sempat terngiang di 
kepala publik bahwa Shawn Ray 
merupakan sosok bodybuilder 
yang cukup berprestasi dan 
menginspirasi kepada seluruh 
pecinta olahraga otot. Namun 
disepanjang karirnya sebagai 
seniman otot internasional, 
Ray hanya gagal sekali dalam 
menempati posisi 5 besar selama 
mengikuti 30 pertandingan 
besar. Berkat sosok inspirasinya 
tersebut, ia pun menulis sebuah 
buku karangannya bertemakan 
“The Way Shawn Ray” yang dimana 
dalam buku tersebut menerangkan, 

bagaimana kisah perjalanan untuk 
menjadi seorang binaragawan 
internasional.

Seiring berjalannya waktu 
dan didukung pula faktor 
bertumbuhnya usia, pria yang akrab 
disapa Ray kelahiran 9 September 
tepatnya 48 tahun yang lalu, 
memilih untuk pensiun pada tahun 
2001 dari popularitasnya sebagai 
binaragawan, serta memutuskan 
karirnya untuk bekerjasama dengan 
keterikatan kontrak pada suatu 
produsen supplement serta botol 
minuman ternama. Selain itu, 
Ray juga mendirikan suatu amala 
penggalangan dana bagi para 
binaragawan professional.
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s emenjak dimasa 
kejayaannya di tahun 
1991 hingga akhir tahun 

2003, nama binaragawan yang satu 
ini sudah tidak kembali muncul 
pada absensi kejuaran bergengsi 
internasional. Sempat diisukan 
bahwa ketidak munculannya 
tersebut disebabkan pengunduran 
dirinya terhadap dunia otot yang 
telah membesarkan namanya. 
Namun hal kontroversial tersebut 
bukan menjadi berita panas yang 
membuat dirinya tidak terus 
berkarir di industri gym.

Dimasa kejayaanya, Kevin yang 
gemar memainkan musik dan aktor 
tersebut telah meraih berbagai 
penghargaan juara, dan telah 

terhitung sebanyak 22 kejuaraan 
IFBB yang telah dimenanginya, 
seperti dua kali menjuarai Arnold 
Classic di tahun 1994 dan 1996. 
Namun, di ajang Mr. Olympia, dewi 
fortuna belum memihak kepada 
Kevin, ia hanya menempatkan 
posisi ke dua sebanyak empat kali 
kejuaraan Mr. Olympia pada tahun 
1992, 1995, 2000 dan 2002.

Kini, pria kelahiran 16 Juli 1965 
yang terlahir dari blasteran Italia 
dan Amerika negro ini menyatakan 
kepada publik melalui video 
streamingnya yang diunggah di 
situs ternama, bahwa Kevin akan 
kembali meramaikan perhelatan 
bodybuilder internasional di tahun 
2013 ini. 

t erlahir 19 April 1962 pemilik nama lengkap Dorian Yates 
Andrew Mientjez atau akrab disapa Andrea ini, adalah seorang 
binaragawan professional berkebangsaan Inggirs yang 

telah banyak mengantongi kejuaraan dalam sejarah binaragawan 
internasional. Sejarah binaraga menyebutkan bahwa Andrea telah 
memenangkan kejuaraan Mr. Olympia sebanyak enam kali berturut-
turut, mulai tahun 1992. 

Dalam binaraga, Yates dikenal dengan julukan Shadow, dimana ia 
cenderung menghilang di hadapan publik, dan secara tiba-tiba ia hadir 
di kelas binaraga inti dan sontak menjadi pemenang tanpa pemberitaan 
atau informasi media apapun sebelumnya. Andrea dianggap tidak 
memiliki genetik istimewa dalam pembentukan otot, namun fi losofi  
tekadnya untuk mengubah tubuh menjadi berotot melalui pola latihan 
dan nutrisi, membuat namanya ditetapkan sebagai sang legendaris 
dalam sejarah IFBB. Secara luas, Yates dianggap pula sebagai salah satu 
atlet top dalam sejarah binaraga modern.

Semasa ia menyudahi kegiatan panggungnya sebagai kontestan 
binaragawan. Pria pengamat gaya latihan yang dirilis Mike Mentzer ini, 
membentuk sebuah perusahaan bernamakan Heavy Duty. Sebagaimana 
binaraga kawakan lainnya, Yates juga turut aktif dalam pengembangan 
ilmu dan wawasannya seputar pembentukan otot. Sempat di masa 
kejayaannya sebagai binaragawan tahun 1987, Yates membeli tempat 
kebugaran yang berlokasi di Birmingham. Dan kemudian ia kembangkan 
menjadi empat lokasi tambahan di tahun 2006. Di tahun itu pula, ia 
turut membangun suatu perusahaan suplementasi bernamakan Dorian	
Yates	Ultimates	Formulas. Melihat peluang di bidang suplementasi jauh 
berkembang. Maka dengan inisiatifnya, ia pun membangun kembali 
perusahaan keduanya di tahun 2010, hingga tahun 2011 Dorian 
juga kembali membangun perusahaan ketiganya. Hingga sekarang, 
binaragawan yang sempat menjadi juara 1 berturut-turut di tahun 1991 
hingga tahun 1997, nampak sibuk dengan perusahaanya yang bergerak 
di bidang suplementasi, berikut dengan edukasinya yang di sebarkan 
melalui media tulis ataupun video streaming.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari sekilas 
kabar mengenai keberadaan binaragawan 
internasional kita saat ini. Bahwa popularitas menjadi 
seorang binaraga adalah kita yang menentukan. 

Kapan dan sampai kapan masa kejayaan akan 
bertahan, tentunya kita yang memegang kunci 
peranan tersebut. Meskipun karir selalu cemerlang 
disetiap tahunnya, tetap harus diakui pasti akan ada 
waktu dimana kita mengalami suatu perubahan 
kehidupan. Siap ataupun tidak siap, kita harus 
memiliki bekal lain yang dapat kita jadikan profesi 
berikutnya. Semoga artikel singkat ini menjadi 
pengingat kita untuk selalu bersiap jika popularitas 
kita menurun sengaja ataupun tidak disengaja.
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bOdybuIldEr PrOFIlE

N
amun si pemilik otot, yang akrab di sapa ‘kang 
Dodi’  bukanlah seseorang yang berbesar hati 
akan segala prestasi yang telah dicapainya. 
Melainkan, karirnya sebagai seorang 
binaragawan nasional adalah batu 
loncatan agar dirinya tetap terus 
berkarir sebagai inspirator 

binaraga Indonesia. Berikut perbincangan 
kami dengan kang Dodi Lesmana yang 
merupakan salah satu atlet berat Sportisi 
Indonesia spesialis kelas 85+.

WEIGHT TRAINING IS MY CHOICE

Ada berjuta banyaknya pesaing 
binaraga Indonesia yang berpotensi 
diajang pamer otot. Namun, gertakan 
tersebut tak membuat langkahnya 
mundur atau terhenti begitu 
saja. Melainkan itu semua 
dijadikannya sebagai cambuk 
penyemangat yang membawa 
pria tanah pasundan ini 
menuju ranah olahraga 
beban. Mengawali karirnya 
pada tahun 1995, Dodi 
memanglah termasuk lelaki 
yang amat mencintai olahraga 
beradrenalin. Alasan tepat ia 
memulai weight training, tak 
lain karena olahraga tersebut 
sangat penuh dengan tantangan 
dan disiplin. Motivasinya pada saat 
itu adalah membangun badan yang sehat, 
kuat dan indah dipandang mata.

Selain itu, pria yang sibuk dengan kegiatan fi tness, 
beternak ikan hias dan distributor supplement di 
daerah Bandung ini, memiliki alasan lain mengapa 
dirinya ingin menekuni binaragawan. Menurutnya 
“saya memilih olahraga otot, karena dari segi estetika 
maupun ajaran moralnya cukup membuat diri kita terlatih dan 
terbiasa untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Tak hanya itu, 
secara pribadi saya juga melihat olahraga ini penuh dengan 
tantangan yang cenderung mengajarkan Saya untuk mandiri, 
terbiasa terlatih menjadi seorang yang kuat, serta terbiasa 
dengan kerja keras yang tak kenal lelah”, jelasnya mengenai 
awal ketertarikannya pada weight training.

SEKILAS POLA LATIHAN

Adakalanya program latihan harus di rubah, supaya dirinya 
tidak merasakan jenuh ataupun menghindari sindromisasi 

stagnan otot yang dapat merugikan bentuk tubuhnya. Salah 
satunya dengan menjalani suatu program latihan yang selalu 
berubah-rubah disetiap minggunya, yang diyakini dapat 
menstimulasi perkembangan otot menjadi muscular	and	
ripped, tergantung bagaimana ia mengolahnya menjadi suatu 
kebutuhan pertandingan yang diinginkan. Jika menghadapi 
on season, tubuhnya perlu menjalani proses diet yang relatif 
cukup lama, oleh sebabnya ia selalu mempersiapkan proses 
cutting kurang lebih 5 atau 3 bulan lamanya, melihat dari 
besarnya kondisi lemak yang ada dalam tubuh.

Disamping  itu sekilas berbicara mengenai teknik latihan, 
Pria penggemar traveling yang  satu ini gemar mengolah 

Lelaki yang lebih banyak diam, rendah hati, 
bijaksana dan bersahaja ini selalu tepat 
mengukir setiap guratan ototnya sebagai 
binaragawan senior di Mass Monster Class.
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latihannya dengan mengkolaborasikan antara berat 
overload dengan beban ringan. Penggabungan 
kedua teknik tersebut bertujuan, agar kebutuhan 
power dan massa otot dapat terpenuhi seutuhnya. 
Selain itu, beban ringan dengan repetisi banyak 
dimaksudkan dodi agar defi nisi otot lebih terlihat 
tajam dan keras. 

SEKILAS NUTRISI

“Untuk nutrisi, Saya rasa semua binaragawan 
memiliki pola nutrisi yang berbeda, namun semua 
itu tetap saja tertitik pada proses bulking dan 
cutting. Bagi saya pola makanan atapun minuman 
yang sekiranya tidak diperlukan dan berpotensi 
merusak pembentukan, maka akan saya jauhkan. 
Begitupun dengan suplementasi, memang sangat 
dibutuhkan guna mendukung jalannya proses 
latihan dan pembentukan otot secara intensif”.

“Saya adalah pecinta produk BSN, Prolab, dan 
Nutrabolic. Bagi saya ketiga produk tersebut 
sangatlah membantu perkembangan massa otot 
dan produksi power saya saat berlatih. Sebelum 
melakukan latihan pada fase bulking ataupun 
cutting, kerapkali saya mengonsumsi pre-workout 
seperti N.O. Xplode ataupun Hyper FX dari BSN 
yang dapat membangun power dan memompa 
otot menjadi lebih besar dan tebal. Dan pada 
waktu pasca latihan, sumber protein yang sangat 
merekomendasikan saya untuk merecovery otot 
adalah Amino Prolab 2000 dari Prolab yang 
diikuti dengan whey protein dari produk BSN 
yaitu Syntha-6”, jelas pria yang pernah menjadi 
staff pengajar di salah satu perguruan tinggi di 
Majalengka.

SEKILAS MOTIVASI

Di zaman yang serba instans seperti saat ini, 
banyak upaya yang dapat membentuk otot 
menjadi lebih besar, mulai dari suplementasi yang 
mengatas namakan hormon hingga yang jelas-jelas 
termasuk produk steroid. Jangan pernah berfi kiran 
bahwa steroid adalah segala-galanya dalam 
membangun otot, efek negatif steroid tentu akan 
ada hasilnya namun belum tentu pasti hasil otot 
menjadi membesar, karena itu semua tergantung 
dengan banyaknya faktor, seperti latihan, nutrisi 
dan istirahat. “Semua orang tentu harus bisa 
dan yakin untuk menjadi seorang binaragawan. 
Langkah tepat untuk menjauhi zat terlarang 
tersebut adalah jangan pernah berani mencoba dan 
perlu edukasi yang jelas mengenai penggunaan 
serta dampak untung serta ruginya steroid. Berfi kir 
jernih, cerdik, dan pintar, jangan terbuai dengan 
suatu angan yang tak pasti”, pesan Dodi mengenai 
maraknya steroid dikalangan binaragawan.

proFile
Nama Lengkap : Dodi Lesmana

Nama Panggilan : Wa Dodi

Tinggi Badan : 172 cm

Berat badan on/off : 86 kg/ 98 kg

Makanan favorit  : Menu diet (sayur-sayuran dan buah-buahan)

Minuman Favorit : Air putih

Ukuran Baju : XXL

Hobi  : Traveling menggunakan motor

Cita-cita  : Dosen

Gym  : Atlas Gym, Sasakawa gym dan ITC Kebon Kalapa

presTasi 
1999-2010 : Juara 1 binaraga kelas 85+ PORPROV JABAR

1999     : Juara 2  binaraga kelas 85+ Pra PON

2003     : Juara 2  binaraga kelas 85+ Pra PON

2007     : Juara 3 binaraga kelas 85+ Pra PON

2011     : Peringkat 5 binaraga kelas 85+ Pra PON

2000     : Juara 3 binaraga kelas 85+ PON Surabaya

2004     : Juara 3 binaraga kelas 85+ PON Palembang

2012     : Peringkat 6 binaraga kelas 85+ PON Riau

       Juara 2 Mr. Indonesia 

2010     : Juara 3 binaraga kelas 80+ PCC     
             (Prolab Championship Challenge)
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Nama Lengkap : Dodi Lesmana

Nama Panggilan : Wa Dodi

Tinggi Badan : 172 cm

Berat badan on/off : 86 kg/ 98 kg
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kedua teknik tersebut bertujuan, agar kebutuhan kedua teknik tersebut bertujuan, agar kebutuhan 
power dan massa otot dapat terpenuhi seutuhnya. power dan massa otot dapat terpenuhi seutuhnya. 
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SEKILAS NUTRISI

“Untuk nutrisi, Saya rasa semua binaragawan “Untuk nutrisi, Saya rasa semua binaragawan 
memiliki pola nutrisi yang berbeda, namun semua memiliki pola nutrisi yang berbeda, namun semua 
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yang sekiranya tidak diperlukan dan berpotensi yang sekiranya tidak diperlukan dan berpotensi 
merusak pembentukan, maka akan saya jauhkan. merusak pembentukan, maka akan saya jauhkan. 
Begitupun dengan suplementasi, memang sangat Begitupun dengan suplementasi, memang sangat 
dibutuhkan guna mendukung jalannya proses dibutuhkan guna mendukung jalannya proses 
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Nutrabolic. Bagi saya ketiga produk tersebut Nutrabolic. Bagi saya ketiga produk tersebut 
sangatlah membantu perkembangan massa otot sangatlah membantu perkembangan massa otot 
dan produksi power saya saat berlatih. Sebelum 
melakukan latihan pada fase bulking ataupun 
cutting, kerapkali saya mengonsumsi pre-workout 
seperti N.O. Xplode ataupun Hyper FX dari BSN 
yang dapat membangun power dan memompa 
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menjadi lebih besar, mulai dari suplementasi yang menjadi lebih besar, mulai dari suplementasi yang 
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sorak sorai penonton yang 
menyelimuti kemeriahan audisi SFBB 
2013 untuk kota Jakarta, membuat 

suasana Mall Pluit Village tiba-tiba 
berubah drastis menjadi layaknya stadion 
pertandingan olahraga. Yaa memang 
disaat itu, Mall Pluit Village menjadi salah 
satu venue utama kami untuk mencari 
bakat-bakat otot yang akan menjadi ikon 
atlet terbaru kami. Antusiasme penonton 
ternyata tidak dapat terbendungi disaat 
kandidat favorit mereka berpose untuk 
menunjukan kesimetrisan upper body yang 
terbilang muscular. Audisi tur perdana 
ini, mendapat respon baik bagi para 
pecinta fi tness pada khususnya hingga 
halayak umum yang ingin memiliki tubuh 
proporsional. Namun, perlu menjadi catatan 
khusus bagi para kontestan berikutnya 
yang ingin mengikuti kompetisi ini, bahwa 
kriteria yang dimaksudkan disini adalah 
kondisi otot tidak setebal menfi tness 
ataupun binaraga, cukup terpaku pada 
keidealan otot, tubuh yang simetris, 
proporsional dan terlihat kering (tidak ada 
lemak).

Audisi acara tersebut turut didukung oleh Sportisi Indonesia 
selaku penyelenggara yang bekerjasama dengan Starf Fitness 
Organizer sebagai pelaku acara. 

adaPUn RoadshoW beRikUtnYa  akan 
diselenggaRakan dibeRbagai kota beRikUt ini: 

26 Mei 2013 di Gedung MMTC kota Yogyakarta

2 Juni 2013 di Gedung Juang 45 Pekanbaru kota Riau

6 Juni 2013 di PI Mall (Palembang Indah) kota Palembang

9 Juni 2013 di Mega Mall kota Manado

23 Juni 2013 di GTC Mall kota Makassar

30 Juni 2013 di Ballconi Mall kota Balikpapan

18 Agustus 2013 di Mall PVJ (Paris Van Java) kota Bandung

25 Agustus 2013 di Royal Plaza kota Surabaya

1 September 2013 di Gedung Ksirarnawa Art Center kota Bali

dan Grand Final akan berakhir kembali di Hotel Ciputra kota 
Jakarta pada tanggal 7 September 2013.
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Buat sahabat Reps Mania yang 
berkenan ataupun memiliki 
team solid yang akan turun 
di acara audisi kami, bisa 
mampersiapkannya mulai 
sekarang. Semoga dengan 
diselenggarakannya event 
ini, dapat membuat animo 
masyarakat pecinta fi tness lebih 
terjalin baik dan tetap positif 
untuk membudidayakan pola 
gaya hidup sehat.

beRikUt nama-nama 
Pemenang sFbb 2013 
aUdisi jakaRta :

Juara 1 : Jonny Samuel          
(Rai Fitness Bandung)

Juara 2 : Gerard Kawilarang 
(Muscledome Bintaro)

Juara 3 : Rizal Agustian         
(Gold’s Gym Pantai Indah Kapuk)

Peringkat 4 : Ricky Daud       
(Sportisi Indonesia)

Peringkat 5 : Cherie Zan      
(Jatomi Kuningan) + The Best 
Sixpack

Peringkat 6 : Yana Setiadi      
(Reka Gym)

Peringkat 7 : Iwan Joseph Bera 
(Odiseus Sahid)

Peringkat 8 : Zulkarnain       
(H&M Petnam)

Peringkat 9 : Rais Putra                 
(Sixpack Gym)

Peringkat 10  Dikih Aggasi 
Harihar (JMC Fitness Zone)
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s
atu hal yang menjadi 
suatu pembelajaran 
agar diri Anda terbiasa 
dengan menu makanan 
sehat, ialah konsistensi 
dalam menjalankan 

suatu program diet serta pemahaman akan 
manfaat yang diperoleh tubuh. Berikut 7 alasan 

mengonsumsi makanan sehat setiap hari.

 Menjaga kesehatan suara

Anda tentunya sangat 
membutuhkan makanan bergizi 
guna menjaga kualitas kesehatan 

suara menjadi lebih merdu. Diantaranya seperti diet 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, secara 

tidak mengonsumsi makanan yang berminyak. Makanan 
berminyak memang dipastikan mengandung  kolesterol 

yang cukup banyak, sehingga menyebabkan jumlah kalori 
menjadi meningkat dan kelebihan tersebut akan disimpan 

menjadi lemak. Tak hanya itu, makanan berminyak juga 
dapat menghambat produktivitas suara menjadi tidak baik. Ini 

disebabkan, lantaran sisa makanan berminyak tersebut akan 
menyangkut pada kerongkongan, sehingga membuat suara akan 

menjadi serak dan gatal.  Anda tidak akan mengalami keadaan 
demikian bila Anda mengonsumsi makanan bergizi setiap hari. 

Menurunkan berat badan

Dari sekian banyaknya alasan orang menjalani 
program diet, diantaranya bertujuan untuk 
menurunkan berat badan menjadi seideal mungkin. 

makanan sehat memang sangat penting dan 
sangat diperlukan guna menjaga stabilitas 
kesehatan tubuh sehari-hari. kebiasaan 
unik namun menyehatkan inilah yang harus 
dipertahankan agar kondisi fisik maupun 
penampilan selalu tetap terjaga sehat dan 
bersemangat. 

1

2

Text : Alfian Lutfi

NuTrITION
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Bahkan sering kali Anda jumpai, bahwa pola diet adalah 
dengan mengurangi kuantitas menu makanan setiap harinya. 
Inilah penafsiran pola diet yang cukup salah dan menyimpang, 
justru dengan pola seperti itulah yang membuat tubuh akan 
mudah terserang penyakit dan tidak bertenaga. Makanan 
diet berkualitas membantu Anda untuk menurunkan berat 
badan. Anda secara mudah menjaga berat badan Anda dengan 
mengambil diet berkualitas setiap hari. Obesitas sangat 
berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung 
dan penyakit berbahaya lainnya. Tak hanya kesehatan saja 
yang akan terancam, melainkan hal ini juga dapat membuat 
penampilan Anda terlihat kurang menawan. Siapa yang tidak 
sudi memiliki tubuh dengan berat badan ideal?. 

  Mencegah penyakit

Mengonsumsi makanan bergizi sangat baik 
untuk mencegah penyakit. Ada begitu banyak 
penyakit berbahaya yang dapat mengakhiri 

kehidupan manusia. Diantaranya seperti kanker, diabetes, 
stroke, dan lain sebagainya. Anda dapat mengantisipasinya 
dengan mengonsumsi menu diet bergizi setiap hari. Anda juga 
dapat mengembangkan resistensi cukup terhadap penyakit 
berbahaya. 

  Meningkatkan energi

Menu diet bergizi memang banyak membantu 
dalam meningkatkan produktivitas energi 
disaat tubuh beraktifitas ataupun berlatih. Anda 

secara mudah mempertahankan kesehatan tubuh dengan 
mengonsumsi diet berkualitas secara teratur. Mengonsumsi 
makanan tinggi karbohidrat namun rendah gula juga memiliki 
peran tambahan dalam menunjang aktifitas olahraga. 
Mengonsumsi makanan rendah karbohidrat juga memiliki 
peran tambahan dalam menunjang aktifitas olahraga. Selain 
itu kemampuan tingkat energi Anda akan terus meningkat 
menjadi sumber tenaga ketika Anda perlukan disaat 
membakar lemak. Perlunya memasukan karbohidrat yang 
berserat tinggi namun tidak mengandung glikemik tinggi, 
sangat diakui dalam membentuk tubuh bertenaga tanpa 
disertainya lemak. Memang terdengar janggal, jika Anda tidak 
memiliki tenaga disebabkan menu diet bergizi. Jika hal itu 
benar-benar terjadi, itu tandanya Anda belum terbiasa ataupun 
belum mendapatkan sumber tenaga yang benar-benar cocok 
dengan kebutuhan tubuh Anda.

MeMperbaiki kondisi hati

Kondisi fungsi hati Anda jelas akan terjaga jika 
terbiasa dengan pola makan yang sehat. Ada 
makanan khusus yang memperbaiki kondisi 

hati manusia, seperti diantaranya alpukat, jeruk, teh hijau, 
sayuran, kunyit dan masih banyak lainnya. Hati memiliki fungsi 
mendetoksifikasi dan membersihkan tubuh dengan menyaring 
darah dari racun yang masuk melalui saluran pencernaan, kulit 
maupun sistem pernafasan. Jika fungsional hati terlalu berat 
dalam bekerja menetralisir racun di dalam tubuh, maka secara 
tidak langsung imun tubuh pun akan menurun sehingga 
menyebabkan tubuh cepat terserang penyakit. 

3

4

5
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Meningkatkan kinerja otak

Mengonsumsi makanan bergizi selain 
membangun tenaga dan menyehatkan 
tubuh, juga bertujuan meningkatkan 

kinerja otak manusia. Dengan menu diet yang 
berkualitas, Anda akan terbantu memulai cara 
berpikir menjadi lebih tenang dan relaks. Tak hanya 
itu, diet sehat juga mendorong kewaspadaan mental 
terhadap tekanan. Adapun menu diet yang dapat 
membantu kinerja otak diantaranya: ikan tinggi 
omega3, sayuran, apel, buah berry, kacang-kacangan 
non kolesterol dan  masih banyak lainnya. 

Mengatasi stress saat tidur

Anda akan selalu mengambil istirahat 
yang cukup dan juga tidur dengan baik, 
bila Anda tetap mengonsumsi diet bergizi 

setiap hari. Anda tidak perlu menderita kesulitan 
tidur, depresi atau kecemasan beristirahat malam 
ketika Anda terus mengambil diet seimbang setiap 
hari. Baiknya asupan gizi yang diperoleh dari menu 
makanan sehat, berdampak baik pada sistem sirkulasi 
peredaran darah, respirasi hingga pencernaan tubuh 
manusia. 

Maka dari itu, mengonsumsi 
makanan sehat bukanlah 
suatu keterpaksaan yang 
harus dikerjakan, melainkan 
jadikanlah suatu kebutuhan 
hidup yang dapat memenuhi 
kesehatan tubuh baik secara 
dalam maupun luar tubuh. 
Dan hingga pada akhirnya, 
makan sehat itu pun akan 
meningkatkan penampilan 
fisik Anda menjadi lebih 
prima dan bugar. (dari beberapa sumber)

NuTrITION
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 Foto : bimo
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NuTrITION

Y
ups, sebut saja dengan L-Glutamine yang 
keberadaanya mungkin banyak orang 
kurang mengetahui akan manfaat beserta 
pengaruhnya pada pembentukan otot, 
terkecuali mereka yang benar-benar 
paham dan expert di bidang nutrisi. Untuk 

mengetahui lebih jelas akan manfaat beserta proses kerja 
yang dihasilkan L-Glutamine, simak langsung artikel singkat 
berikut ini. 

asam amino l-glUtamine

L-Glutamine merupakan rentetan dari 20 jenis asam amino 
bebas yang terdapat pada jaringan otot dan berfungsi 
untuk menjaga stabilitas volume sel otot. Namun asam 
amino tersebut tidaklah terkategorikan sebagai asam amino 
essensial, akan tetapi dapat menjadi suatu kondisional 
penting pada situasi tertentu seperti pelatihan intensif pada 
atlet olahraga atau pasien penderita gangguan pencernaan 
tertentu. L-Glutamine diproduksi oleh tubuh secara alami 
dalam jumlah yang cukup, namun banyak dilepaskan otot 
selama melakukan latihan (exercise), sehingga L-Glutamine 
tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menjaga volume sel 
otot yang pada akhirnya volume sel otot kita dapat menurun. 
Pada kondisi tersebut, L-Glutamine menjadi asam amino yang 
perlu kita cukupi dari asupan makanan.

manFaat

Riset mengenai glutamin telah banyak dipelajari secara 
ekstensif selama 10-15 tahun, dan telah terbukti sebagai 
pengobatan luka, trauma, luka bakar, dan efek samping 
terkait pengobatan kanker, serta terapi penyembuhan luka 
bagi pasien pasca operasi. Uji klinis lain juga menunjukkan, 
pasien yang menggunakan L-Glutamine dapat meningkatkan 
jumlah nitrogen, generasi sisteinil-leukotrie dari neutrofi l 
polimorfonuklear granulosit, serta meningkatkan pemulihan 
limfosit dan permeabilitas usus (pada pasien pasca operasi), 
jika dibandingkan dengan pasien yang tidak menggunakan.

Disamping itu L-Glutamine juga diperlukan oleh para atlet 
guna memperbaiki pertumbuhan jaringan sel otot, yang sering 
kali dijumpai pada atlet binaraga, angkat besi, atlet ketahanan 
dan beberapa cabang atlet olahraga lainnya. Bukti lain juga 
menunjukan, L-Glutamine dapat meningkatkan plasma HGH 
dengan merangsang kelenjar hipofi sis interior (kelenjar kecil 
di bawah sel otak yang menghasilkan getah). Kemudian 
ditambahkan pada penelitian biologi lain, bahwa jumlah 
L-Glutamine biasanya dimasukan ke dalam media kultur 
sel. Namun, semakin tingginya tingkat L-Glutamine dapat 
menghambat kegiatan transportasi asam amino lainnya. 

              l-Glutamine For 
MaXiMuM MusCle
Text: Alfi an Lutfi 

Ada suatu hal yang sering kali dilupakan 
disaat kita memanjakan perkembangan 
otot melalui asupan 
supplementasi. 
Kita senantiasa 
menggunakan 
suplementasi 
berkomposisi 
whey protein, 
amino, hingga 
creatine sekalipun. 
Akan tetapi, 
pernahkah kita 
tahu bahwa ada 
jenis suplementasi 
lainnya yang dapat menunjang 
pembentukan otot serta mempertahankan 
volume otot pasca tubuh mengalami 
proses latihan yang intensif.

disaat kita memanjakan perkembangan 
otot melalui asupan 
supplementasi. 
Kita senantiasa 
menggunakan 

whey protein, 
amino, hingga 
creatine sekalipun. 

pernahkah kita 
tahu bahwa ada 
jenis suplementasi 
lainnya yang dapat menunjang 
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tak hanya itu, secara biokimia fungsi 
l-glutamine berperan dalam: 

• sintesis protein

• mengatur keseimbangan asam basa dalam 
ginjal dengan memproduksi ammonium

• sebagai sumber energi sel

• menyumbang nitrogen pada proses anabolic 
termasuk sintesis purin

• sebagai sumber penyumbang karbon dalam 
pengisian ulang asam sitrat

Menurut riset yang diterbitkan Journal of Sports Medicine 
and Physical fi tness pada tahun 1998 menambahkan, bahwa 
L-Glutamine tidak dipastikan dapat meningkatkan kinerja 
latihan intensitas tinggi.

FUngsi

L-Glutamine turut berperan penting dalam metabolisme 
protein dan menjaga volume sel. Bahkan beberapa literatur 
juga turut menyebutkan, bahwa mengonsumsi BCAA 
(Branched-Cain Amino Acid) diikuti dengan L-Glutamine 
dapat mengurangi risiko pemecahan protein otot secara 
mensignifi kan. Selain itu, fungsi lain L-Glutamine diantaranya: 
mencegah degradasi otot, meningkatkan volume sel otot, 
mencegah kelelahan serta meningkatkan dalam menghasilkan 
hormone pertumbuhan, sehingga membantu metabolisme 
lemak tubuh dan mendukung pertumbuhan otot baru.

aPakah aman dikonsUmsi?

Setiap berbagai jenis obat-
obatan ataupun suplementasi, 
tentunya memiliki beberapa 
sisi negatif. Meskipun 
L-Glutamine umumnya dianggap 
aman dan memberikan manfaat 
baik bagi tubuh, tetap saja 
terdapat beberapa kekhawatiran 
jika penggunaannya menyalahi 
aturan ataupun tidak tepat sasaran, 
termasuk mengkombinasikan 
dengan obat-obatan tertentu (seperti obat kemoterapi 
dan obat anti kejang) yang dapat menghasilkan efek 
merugikan bagi tubuh. 

sebagai sumber penyumbang karbon dalam 
pengisian ulang asam sitrat

aPakah aman dikonsUmsi?

L-Glutamine umumnya dianggap 
aman dan memberikan manfaat 

terdapat beberapa kekhawatiran 
jika penggunaannya menyalahi 
aturan ataupun tidak tepat sasaran, 

tak hanya itu, secara biokimia fungsi 

• 

• 

• 

• 

• 

Selain itu, mengonsumsi L-Glutamine dapat membahayakan 
bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti 

penyakit hati kronis dan epilepsy. Oleh sebab itu, penting 
rasanya jika kita mengkonsultasikannya lebih dahulu kepada 

ahli medis, sebelum kita memutuskan untuk mengambil 
L-Glutamine pada pembentukan otot. Agar terhindar dari 

kejadian yang tidak semestinya terjadi.
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dyNAmIc FAsHION

M
enikmati suasana 
kenyamanan di 
tengah-tengah 
tempat kebugaran, 
disambut energi 

semangat positif untuk melakukan 
perubahan, rupanya menjadi daya 
pikat tersendiri untuk mengenakan 
mode busana fi tness ataupun 
aerobik yang pas dengan nuansa 
gym.

suitabLe in 
body and 

conFidence 
With 

Fitness 
Wear
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M
eskipun 
keringat 
tetap 
mengalir 
disekujur 

tubuh, namun tetap tak 
menghalangi semangat 
dalam mentransformasikan 
tubuh ini menjadi suatu 
mahakarya seni keindahan 
tubuh. Perpaduan sports 
bra dengan short pants 
yang selaras dengan warna 
keduanya, membuat aura 
gym terus membara. No 
sexy without workout…!!!

Model  : Lietha

Foto     : Bimo

Design : Raynal
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dyNAmIc FAsHION

D     ua Aplikasi 
warna cantik 
dan seirama 

yaitu kombinasi 
warna pink bertekstur 
garis hitam, tentu 
membuat kepercayaan 
diri senantiasa menjadi 
senjata andalan saat 
berpenampilan.

itc cemPaka PUtih mas 
lt.3 blok h / 531
tlp: 081806756369
Pin bb : 24d79076
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T
ampilkan gaya santai yang 
memukau ditengah aktifi tas 
berolahraga, berkat struktur sports 
bra berwarna hitam dan rok mini 
merah berbahan jeans elastis.
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EXPErTsAys

Anand Krishna, PhD*

kita mUlai dengan...
bUtiR PeRtama: ketUhanan Yang maha esa

Bukan Tuhan, tapi “Ketuhanan”, jadi bukan personal; bukan 
Tuhan sebagai sosok, tetapi sifatNya yang diagungkan dalam 
dan oleh butir ini.
Sifat ketuhanan dalam kehidupan spiritual adalah sifat-sifat 
yang menunjang kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih 
sayang, kejujuran, ketulusan, kesiapsediaan untuk berbagi, dan 
sebagainya, dan seterusnya. Sebab itu, kegiatan utama dalam 
kehidupan dan organisasi spiritual, yaitu mempelajari nilai-
nilai luhur yang terkandung dalam kitab-kitab suci dari semua 
agama dan semua kepercayaan, sesungguhnya melengkapi 
butir pertama ini.

Pertikaian antar agama yang sering terjadi disebabkan oleh 
kebodohan para pihak yang bertikai. Mereka hanya melihat 
kulit agama mereka yang berbeda. Mereka tidak menyelami 
esensi agama, di mana setiap agama bertemu. Silakan memakai 
baju berwarna apa saja. Bukankah tujuannya satu dan sama, 
yaitu menutupi tubuh Anda dan melindunginya dari cuaca yang 
ekstrem?

bUtiR kedUa: kemanUsiaan Yang adil dan 
beRadab

Kehidupan spiritual menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 
yang bersifat universal. Keadilan adalah salah satu nilai yang 
amat sangat penting. Kita tidak perlu membahasnya lagi.
Nilai berikutnya, “beradab”, mesti diselami lebih dalam. Apa arti 
peradaban?
Kamus american heritage menjelaskannya sebagai berikut:

An	advanced	state	of	intellectual,	cultural,	and	
material	development	in	human	society,	marked	by	
progress	in	the	arts	and	sciences,	the	extensive	use	of	
record-keeping,	including	writing,	and	the	appearance	
of	complex	political	and	social	institutions.

Peradaban adalah suatu keadaan di mana telah terjadi 
perkembangan, kemajuan dalam bidang intelektual, kultural, 
dan material. Kamus collins menambahkan satu bidang lagi, 
yaitu “spiritual”.
Kemudian kemajuan itu, perkembangan itu, dinilai 
dari kemajuan yang terjadi dalam bidang seni, sains, 
kemasyarakatan, pemerintahan, dan sebagainya, dan seterusnya.
Pun demikian dengan kehidupan spiritual. Bagaimana Anda 
menilai kehidupan spiritual seorang spiritualis, walau ia 
sendiri tidak berkepentingan dengan penilaian Anda? Adalah 
kepedulian dia terhadap masyarakat, sesama warga dunia, 
sesama makhluk hidup, walau beda wujud, entah berwujud 
fl ora, fauna, atau, bahkan bebatuan, mineral, dan sebagainya.
Manusia yang beradab tidak sekedar berbuat adil, dan keadilan 
jelas sebuah nilai jauh di atas sistem hukum dan perundang-
undangan. Semua itu untuk mencapai, untuk mewujudkan 
keadilan. Semuanya itu hanya sarana, yang sebagaimana telah 
kita lihat sendiri, bisa diselewengkan oleh oknum-oknum yang 
tidak adil, dan oleh karenanya belum beradab.

bUtiR ketiga: PeRsatUan indonesia

Nilai “Persatuan” adalah nilai yang paling penting dalam 
kehidupan spiritual. Kita sudah membahas banyak tentang 
nilai ini, bahkan dibagian-bagian awal buku ini. Persatuan 
Spiritual bukanlah persatuan semu berdasarkan sebuah sistem 
atau peraturan-peraturan yang dipaksakan. Persatuan Spiritual 
berdasarkan kesadaran bahwa pada esensinya, esensi kita 
semua, adalah satu dan sama.
So	,	One	Earth,	One	Sky,	One	Humankind,	Satu Bumi, Satu Langit, 
dan Satu Umat Manusia. Butir Ketiga ini sering dikaitkan 
dengan nasionalisme, untuk itu kita perlu mendengar pendapat 
Bung Karno tentang nasionalisme. Apa defi nisinya?

“Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang 
membuat kita menjadi ‘perkakasnya Tuhan’, 

DEMOKRASI 
dan 

KeHiduPan 
sPiRitual

“Aku	menggali	di	dalam	buminya	rakyat	Indonesia,	dan	aku	
melihat	di	dalam	kalbunya	bangsa	Indonesia	itu	ada	hidup	
lima	perasaan.	Lima	perasaan	ini	dapat	dipakai	sebagai	

mempersatu	daripada	bangsa	Indonesia	yang	80	juta	ini.	Dan	
tekanan	kata	memang	kuletakkan	kepada	daya	pemersatu	

daripada	Pancasila	itu”.

Bung Karno (1901-1970)
Penggali Pancasila
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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 Holisti c Health & Meditati on

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 Holisti c 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 pelati han pemberdayaan diri

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

adiksi dengan AyurHypnotherapy.

dan membuat kita menjadi 
“hidup di dalam ruh’.”

Menjadi “perkakas” Tuhan, berarti 
menjadi alat yang berguna bagi 
seluruh makhluk yang ada karena 
keberadaanNya. Dan “hidup di dalam 
ruh” berarti hidup dalam kesadaran 
rohani, di mana kita bersatu dengan 
segala bentuk kehidupan. Saat 
kesadaran itu mewarnai hidup kita, 
berhentilah kita menyakiti makhluk 
lain, berhentilah kita merusak alam, 
berhentilah kita mencemari dunia ini, 
baik dengan sampah plastik maupun 
sampah pikiran dan perasaan.

bUtiR keemPat: keRakYatan 
Yang diPimPin oleh 
hikmat kebijaksanaan 
dalam PeRmUsYaWaRatan 
PeRWakilan

Bukan demokrasi biasa, tapi 
demokrasi “luar biasa”, demokrasi 
inilah yang dapat disebut demokrasi 
“spiritual”. Demokrasi spiritual macam 
ini adalah demokrasi all	for	all,	
sebagaimana dikatakan oleh Bung 
Karno. Demokrasi macam ini tidak 
mementingkan kepentingan mayoritas 
atau minoritas, tetapi kepentingan 
bersama seluruh bangsa, seluruh 
rakyat, setiap orang dan setiap hewan 
yang tinggal di suatu negara, bahkan 
di seluruh dunia. Demokrasi macam 
ini peduli terhadap nasib rakyat kecil, 
rakyat besar, orang miskin, orang kaya, 
laki-laki, perempuan, Muslim, Hindu, 
Kristen, Buddhis, Kong Hu Cu, Taois, 
Sikh, Bahai, Ahmadi, Pagan, Penghayat 
Kepercayaan, Ateis, semuanya. Ini 
bukan demokrasi ala angka, bukanlah 
demokrasi matematika. Bung Karno 
pernah mengatakan, nasionalisme 
kita tidak “menghitung-hitung” 
untung rugi, apa yang kuperoleh dari 
negara, dan apa yang mesti kuberikan, 

apakah imbalanku sesuai. Bukan 
itu demokrasi kita. Bukan demikian 
nasionalisme kita. Demokrasi kita, 
nasionalisme kita bersifat spiritual. 
Dan demokrasi spiritual inilah 
yang menjadi harapan dunia, bukan 
Indonesia saja.

bUtiR kelima: keadilan 
sosial bagi selURUh RakYat 
indonesia

Pernahkah kita memikirkan, 
pernahkah kita merenungkan, “betapa 
pentingnya nilai keadilan”. Dua dari 
lima butir Pancasila terkait dengan 
keadilan. Butir	Kedua:	Kemanusiaan	
yang	Adil	dan	Beradab.	Dan, sekarang, 
Butir	Kelima:	Keadilan	Sosial	bagi	
Seluruh	Rakyat	Indonesia.	Celakanya: 
Nilai Keadilan inilah yang paling 
sering diselewengkan, dibajak, 
diinjak-injak, diperjualbelikan, 
diperdagangkan, digadaikan.
Seorang spiritualis menjadi sangat 
berbahaya karena ia menjunjung 
tinggi nilai keadilan. Ia mengingatkan 
kita semua bila Nilai Keadilan 
adalah tujuan perundang-undangan, 
peraturan-peraturan, dan seluruh 
sistem hukum, bahkan tujuan suatu 
pemerintahan, tujuan kemanusiaan.

Ia mengibarkan Bendera 
Pemberontakan terhadap sistem yang 
tidak adil. Dan, mereka selalu berhasil. 
Mengapa? Karena keadilan adalah 
napas Keberadaan. Jika Anda menolak 
napas Keberadaan, Anda akan mati 
kesesakan sendiri. Anda tidak bisa 
bertahan lama. Kematian Anda sudah 
menjadi suatu keniscayaan, Kehendak 
Ilahi yang tidak dapat ditolak oleh 
kekuatan apa pun. Demikianlah 
sedikit uraian tentang Pancasila 
dan Spiritual. Kiranya jelas bahwa 
Pancasila mengandung nilai-nilai 
spiritual yang selaras dengan hukum 
alam. 

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

Berjudul 
“Sanyas Dharma: Panduan bagi Penggiat Spiritual”

Diterbitkan oleh 
Gramedia Pustaka Utama
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FITNEssPrOFIlEFITNEssPrOFIlE

semua tantangan yang berkaitan 
dengan olahraga besi, selalu 
dihadapinya demi mendapatkan 
kebutuhan fashion dan gaya hidup 

yang sehat. Heriyanto, begitu pria tersebut 
disapa.

lataR belakang

Pengusaha bidang pertambangan timah 
ini, memang begitu menggemari 
berbagai kegiatan olahraga seperti 
sepakbola, basket dan bola voli. 
Namun, kecintaannya terhadap tiga 
cabang olahraga tersebut menjadi 
surut, lantaran tidak membuat 
bentuk tubuhnya menjadi ideal dan 
sixpack, meskipun olahraga tersebut 
identik dengan berkardio. Hingga pada 
akhirnya, tepatnya tanggal 17 Agustus 

2007, ia memulai menginjakan kakinya 
ke fi tness center untuk dapat membentuk 
tubuhnya menjadi berotot dan sixpack.

Begitu bersemangat untuk nge-gym, 
pria yang telah dikarunia empat putra 

ini sempat kebingungan akan berbagai 
peralatan yang didapatinya di gym. Dan pada 

akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan 
jasa personal trainer, guna mempermudah 
dirinya mengenali peralatan dan teknik-teknik 
latihan yang dapat membangun otot tubuhnya.

ketagihan

“Awalnya, niat utama saya terjun ke dunia fi tness 
semata hanya untuk mengecilkan perut saja. 
Namun, lama kelamaan rasa ketagihan pun mulai 
dirasakan. Diantaranya seperti ketagihan untuk 
mengencangkan bagian otot bicep dan triceps, 

memperbesar otot dada, hingga bahkan otot bahu 
dan sayap sekalipun”, tukasnya saat pemotretan di 

studio Reps Magazine. Metamorfosa dalam membentuk 
tubuh tentunya akan membuahkan hasil yang 

membanggakan bagi mereka yang bersungguh-sungguh 
menjalaninya. Ini sebagaimana yang dialami Hery, dengan 

setengah matinya ia berjuang agar bentuk tubuhnya 
terlepas dari predikat “pengusaha berperut buncit”.B
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Pria gagah yang 
satu ini, mungkin 
lebih terlihat 
eksentrik dengan 
gumpalan otot yang 
melekat dibagian 
tubuhnya. ia begitu 
cekatan dalam 
menjalani hobi 
barunya, yang telah 
dijalani selama 
enam tahun ini. 
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Pola diet

Belakangan ini, 
pria kelahiran 
6 September 
tepatnya empat 
puluh lima tahun 
silam, sudah 
dua tahun tidak 
mengonsumsi  
sumber 
karbohidrat nasi 
putih pada menu 
makanannya 
sehari-hari. 
Mungkin sudah 
menjadi suatu 
kebiasaan yang 
membuat dirinya 
menjadi terbiasa 

dengan diet yang rumit dan sulit untuk diterapkan. “Saat di 
pagi hari, saya mengonsumsi whey protein dan putih telur 
sebelum melakukan aktifi tas, ketika menjelang siang, saya 
mengutamakan mengonsumsi sumber makanan bertenaga 
seperti beras merah yang disertai dengan ayam bakar ataupun 
ikan bakar, lanjut di sore hari saya cukup mengonsumsi buah-
buahan segar untuk menjaga rasa lapar saat dimalam hari”, 
jelasnya mengenai pola diet yang dijalaninya sehari-hari.

Usia bUkan Penghambat

Heriyanto bukanlah salah satu-satunya pria yang 
berkecimpung pada olahraga beban di saat usianya menginjak 
masa keemasan, masih banyak pria lainnya yang masih mau 
mengangkat beban dan mengukir prestasi melalui kejuaraan 
raga. Saat menginjak usianya ke tiga puluh sembilan, 
pengusaha timah ini lebih cepat akrab dengan olahraga 
fi tness, ia merasa senang lantaran olahraga tersebut bukan 
hanya memberikan rasa senang dalam benak batinnya 
melainkan kesehatan secara jasmani. Tidak ada suatu paksaan 
apapun yang mendasari kecintaanya terhadap weight	training, 
semuanya ia jalani berdasarkan hati yang tulus. 

bodYFit adalah gaYa hidUP sehat

Jawaban dari pertanyaan mengapa saya terjun kebodyfi t, 
tak lain karena bodyfi t merupakan suatu kondisi visual 
yang membuktikan bahwa inilah gaya hidup sehat dan 
menyehatkan. Tentu teman-teman dapat membayangkan, 
jika orang sakit apakah mereka dapat membentuk tubuh 
sedemikian indahnya.  Selain itu, melihat dari bentuk pola 
makanannya pun sangat menginspirasi agar tubuh tetap 
terjaga dan terhindar dari pola makanan yang merusak 
kesehatan tubuh, seperti makanan berminyak, tinggi gula 
ataupun garam, dan minuman beralkohol. Maka secara 
kesimpulannya, minat saya terjun ke bodyfi t hanya semata 
ingin mendapatkan pola gaya hidup sehat, berkenaan dengan 
prestasi itu nomor dua. Keikutsertaan saya di kelas bodyfi t, 
lantaran bermula dengan ulah iseng teman sekantor yang 
secara diam-diam mendaftarkan diri saya pada kejuaraan 
bodyfi t, yang akhirnya mau tidak mau saya harus tampil diatas 
panggung, dan saya sangat menyukainya, tutupnya ketika 
berbincang dengan Reps.

proFiL
nama lengkap   : heriyanto

nama Panggilan   : herry

tempat/ tgl. lahir: sungai liat, 6 september 1968

makanan Favorite: ikan bakar dan ayam bakar

minuman Favorite: jus buah

tinggi badan   : 163cm

berat badan on
/ off season   : 60kg/ 68kg

Ukuran baju   : m

hobi    : nge-gym

cita-cita    : go international event

gym    : celebrity Fitnes

Olahraga fitness merupakan 
suatu olahraga yang sangat 

menyenangkan Tidak hanya anak 
muda saja yang dapat melakukan 

olahraga tersebut siapa pun 
dan berapa pun usianya mereka 

dapat mewujudkan olahraga yang 
membentuk tubuh menjadi bugar 

dan ideal

prestasi
Juara 2 Body Contest Bupati Cup se Bangka-
Belitung, November 2012 

Juara 2 Geram Cup se Bangka-Belitung November 
2012 

Juara 2 Binaraga kelas 65 Bupati Cup se Bangka-
Belitung 2012
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FEmAlEEXErcIsE

A
palagi posisi otot sayap sangat mendominasi 
keseimbangan tubuh bagian belakang 
Anda. Penampilan cantik dengan lekuk 
tubuh simetris, slim dan cenderung sexy 
adalah target idaman bagi setiap wanita. 
Bagaimanakah pola latihan yang tepat untuk 
membentuk otot back Anda menjadi fantastis 

dan sexy, ikuti kami dalam mempermak otot back Anda 
menjadi menarik dan energik.

let’s 
MaKe 
OVeR 
YOuR 
seXY 
BaCK

WITH WULAN ELLYSCA
setiap kali 
melihat tubuh 
sexy dengan 
postur tubuh 
perfecto mulai 
ujung rambut 
hingga ujung kaki, 
tentu membuat 
setiap orang 
menjadi tergiur 
dengan keadaan 
yang demikian. 

Text: Alfi an Lutfi 

42  |  REPS Magz - JUNI 2013



LA
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L 

DO
W

N
REVERSE GRIP 
LAT PULL DOWN

Tidak terlalu sulit untuk memulai gerakan 
latihan berikut ini, namun banyak orang yang 

salah melakukan gerakan tersebut, disebabkan 
ketidaktahuan akan teknik yang tepat serta 

mengenai sasaran otot dimaksud. Genggamlah 
bar	lat	pull	down sedikit melebar dari lebar 

kedua bahu Anda dengan posisi telapak tangan 
menghadap ke depan. Tariklah bar tersebut 

hingga posisi bar setinggi dagu, seiring dengan 
Anda menarik nafas. Kemudian tahan sejenak, 
lalu keluarkan nafas lewat mulut dan kembali 
seperti posisi semula. Lakukan 15 reps 3 set 

dengan beban sedang dan tidak terburu-buru 
saat eksekusi.

Tetap seperti 
posisi sesi latihan 
sebelumnya, namun 
genggaman kedua 
tangan Anda perlu 
dirubah dengan 
memutar ke arah 
belakang. Hal ini 
diupayakan agar 
eksekusi otot 
back Anda lebih 
mengalami kontraksi 
yang signifi kan. 
Tariklah bar hingga 
setinggi dagu dan 
tahan sejenak, 
rasakan kontraksi 
disekujur otot sayap 
Anda. Kemudian 
buanglah nafas Anda 
berbarengan dengan 
meluruskan kembali 
kedua siku seperti 
posisi semula. Ulangi 
gerakan ini sebanyak 
15 reps 3 set dengan 
tidak tergesa-gesa.
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FEmAlEEXErcIsE

SMITH MACHINE 
DEADLIFT

Deadlift merupakan salah 
satu latihan otot yang sangat 
ampuh untuk mempercantik 
lowerback	dan beberapa 
bagian otot lainnya, seperti 
paha dan lengan. Bagi wanita, 
latihan seperti ini tidak 
diharuskan menggunakan 
beban yang berat, cukup 
dengan beban sedang namun 
mencukupi kebutuhan 
kontraksi, maka bentuk sayap 
pun akan terlihat seimbang 
dan sexy. 

Untuk permulaan, lakukanlah 
dengan berdiri tegak 
sedangkan kedua tangan 
menggenggam bar yang 
melekat pada smith machine. 
Lebarkan kedua kaki Anda 
selebar bahu. Dan kemudian 
turunkan bokong Anda 
perlahan dengan posisi dada 
tetap membusung namun 
pinggang tetap terkunci. 
Perlu menjadi catatan, 
untuk menghindari posisi 
membungkuk disaat badan 
mulai menurun. Lakukan 15 
reps 3 set.

SEATED CABLE 
R O W I N G

Untuk memulai sesi latihan ini, Anda perlu mengatur posisi duduk 
Anda sesuai dengan kenyamanan saat menarik V-Bar, dengan 
posisi kedua lutut agak sedikit menekuk dan kedua tangan 
menggenggam V-bar ke arah dalam. Lurus kan kedua tangan 
dengan struktur badan agak sedikit membungkuk, lalu tarik nafas 
seirama dengan Anda menarik V-Bar yang telah digenggam. 
Busungkan dada Anda sejenak, lalu kembali seperti semula. 
Lakukan 15 reps 3 set dengan beban sedang.
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Satu hal alasan mengapa orang enggan 
melakukan hyper extension, disebabkan 
karena latihan seperti ini dapat 
membuat cedera pada pinggang. Namun, 
jika gerakan latihan dapat dilakukan 
dengan benar dan sesuai teknik, maka 
alasan cedera tidak akan terjadi. 

Untuk memulai, sandarkan kedua 
kaki Anda pada pengait kaki tepat 
dibelakang mata kaki Anda. Kemudian 
tekuk tubuh Anda tepat di bagian perut, 
sedangkan kedua tangan dapat Anda 
letakan dibagian belakang kepala. 
Selanjutnya, angkat tubuh Anda hingga 
struktur tubuh tegak dan lurus dengan 
menarik nafas panjang. Lalu kembalikan 
tubuh Anda seperti semula diikuti 
dengan menghembus nafas. Lakukan 
sebanyak 15reps 3set.

SELAMAT 
BERLATIH

HYPEREXTENSION

lo
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 : 

at
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ic

 F
itn

es
s 

  |
   

 F
ot

o 
: b

im
o

JUNI 2013 - REPS Magz     |     45



rEPsrEPOrTrEPsrEPOrT

Apa Kareba ……… begitulah sapaan khas 
kota Makassar dalam menyambut para
pejuang Body Contest yang bertanding 
pada kejuaraan SFC – Makassar 5 Mei
2013 yang lalu. Ada yang gembira dan ada 
pula yang tertunduk lesu, begitulah
macam ekpresi para peserta Body Contest 
yang telah mengikuti event SFC –Makassar 
2013 yang telah diselenggarakan oleh 
PT. Sportisi Indonesia. Namanya sebuah 
kompetisi, tentunya ada yang menang dan 
ada pulah yang kalah, buat yang menang 
selamat atas kemenangannya dan buat 
yang belum menang jangan langsung 
berkecil hati dan patah semangat. Terus 
berlatih lebih giat dan keras agar menjadi 
sang juara. Acara SFC Makassar 2013 
semakin spesial ketika para atlet Sportisi 
yang diwakili oleh Syafrizaldy dan Doddy 
Syahputra turut andil dalam acara tersebut, 
mereka perform dengan gayanya yang 
khas dan tak lupa membagi-bagikan kaos 
kepada para penonton yang hadir.  Pihak  
Gol’d Gym Makassar pun tak lupa turut 
andil dalam memeriahkan acara ini.

Menit demi menit pun berlalu, dan 
tibalah akhirnya pada acara puncak, yaitu 
pengumuman para pemenang sebagai 
berikut :
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PEMENANG SPORT NFIT
MAKASSAR 5 MEI 2013

JUARA KATEGORI SENIOR 
01. FADLI - MILLENIUM GYM (PALU)
02. RENALDI - MILLENIUM GYM (PALU)
03. BRIPTU I GUSTI BAGUS EDY RATNANDA 
      BABUKU GYMNASIUM
04. EKO NURDIYANTO - EXIST GYM (MAKASSAR)
05. STEVE - V&V (MAKASSAR)
06. RUDI - D’MASTER GYM (MAKASSAR)
07. RUSMIN - MW TEAM (MAKASSAR)
08. ZULKIFLI - HARAPAN GYM (GOWA)
09. YOGI - MW TEAM (MAKASSAR)
10. SUARDI - DIAMOND FITNESS (MAKASSAR)

THE BEST SIXPACK : RUSMIN - MW TEAM (MAKASSAR)

JUARA KATEGORI JUNIOR 
01. BRIPTU I GUSTI EDY RATNANDA 
               BABUKU GYMNASIUM
02. RUDI - D’MASTER GYM (MAKASSAR)
03. FRIESTHO YUDITH PRANDITO
              MAX ZONE (MAKASSAR)
04. VICTORY T - JEVID GYM (MAROS)
05. SYAMSUL BAKRI - EXIST GYM (MAKASSAR)
06. ERWIN WIRAWAN - D’MASTER GYM (MAKASSAR)
07. ERWIN DJOKO - MAX ZONE GYM (MAKASSAR)
08. AKBAR - KINGS FITNESS (MAKASSAR)
09. MARLINK - MARLINK GYM (PANGKEP)
10. DIAS PAKILARAN - KELVIN GYM (MAKASSAR)

THE BEST SIXPACK : BRIBTU I GUSTI EDY RATNANDA
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TrAININglOgTrAININglOg

D
iantara otot-otot kecil 
tubuh dibadan kita 
yang paling sering 
diabaikan adalah 
otot forearm 
Anda dan betis 

biasanya, tidak mudah 
memang untuk melatihnya 
namun jika tidak dilakukan 
akan membuat simetri 
tubuh Anda terutama 
dibagian lengan 
menjadi tampak 
kurang seimbang. 

berikut beberapa 
teknik latihan 
yang dapat 
diaplikasikan 
untuk 
membentuk 
forearm kekar 
bak seorang 
popeye :

Massive 
ForearM 
like a 
popeye
with rIcky dAud

Text : Brahmantio Prayogo
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lakUkaN 3 seT 
saMpai FailUre

BeHind 
tHe BOdY 
ReVeRse 
WRist CuRl
Gerakan latihan forearm biasanya 
melibatkan gerakan pergelangan 
tangan keatas dan kebawah tapi TIDAK 
menggerakan forearm atau lengan depan 
Anda sendiri. Berdiri dengan memegang dua 
buah dumbell dan posisikan seperti pada 
gambar. Kedua telapak tangan menghadap 
kebelakang, posisi lengan atas statis, lengan 
depan hanya berfungsi seperti cantelan. 
Angkat dumbell kebelakang dan tahan 
2 hitungan sebelum kembali pada posisi 
semula. Saat kembali keposisi semula 
langsung angkat lagi dumbellnya jangan 
istirahat diposisi bawah karena akan 
mengurangi intensitas dan menghilangkan 
continuos tension atau kontraksi konstan.  
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TrAININglOg

Duduk dengan dua buah dumbell pada kedua lengan Anda dan 
menghadap keatas, letakkan kedua lengan diatas pangkuan Anda. 
Lakukan wrist curl dengan menjaga lengan depan tetap diam diatas 
pangkuan, jangan ikut bergerak. 

Ini mirip dengan wrist curl tapi posisi 
telapak tangan menghadap kebawah. Lalu 
angkat dumbellnya lakukan curl , tahan 
pada posisi puncak 2 hitungan sebelum 
lepas dan kembali keposisi semula. 

WRist CuRl

ReVeRse WRist 
CuRl

lakUkaN 3 seT saMpai FailUre 
- isTiraHaT 2-3 MeNiT aNTar seT

lakUkaN 3 seT saMpai FailUre
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Latihan berikut merupakan latihan yang cukup 
memberikan kontraksi pada pembentukan 
forearm Anda untuk menjadi lebih besar. Anda 
tidak perlu memilih beban yang terlalu berat 
untuk memulai di set pertama, cukup dengan 
beban yang sedang dan memudahkan pronasi 
(Pergelangan) serta telapak tangan Anda 
untuk bergerak mengarah ke dalam dan luar. 
Gengamlah sepasang dumbbell dan posisikan 
lengan seperti pada gambar dengan telapak 
tangan menghadap ke arah dalam. Ayunkan 
kedua telapak tangan Anda dan bertumpu 
pada pronasi (pergelangan) bukan pada siku. 
Ayunkan ke arah dalam dan ke arah luar. 

lakUkaN 3 seT saMpai FailUre

standinG 
side WRist CuRl

selaMaT BerlaTiH   

lokasi : Friendly gym  | Foto : bimo
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EXPErTsAys

k
erja tersebut dapat merupakan 
pekerjaan sehari-hari atau juga 
bila habis melakukan latihan 
olahraga. Latihan olahraga ini 

dapat merupakan suatu kegiatan olahraga 
rekreasi yang tidak terlalu melelahkan 
atau suatu kegiatan olahraga prestasi yang 
sangat melelahkan.

Kelelahan ini terjadi karena tubuh 
mengalami peningkatan metabolisme 
selama latihan olahraga sehingga 
terbentuk sisa-sisa pembakaran yang 
berupa zat-zat sampah yang sifatnya 
merugikan tubuh. Pada waktu berolahraga 
yang berat, tubuh mengeluarkan 
hormon-hormon yang memacu aktivitas 
metabolisme sehingga kerja sel-sel tubuh 
sangat intens. Disamping itu terjadi proses 
infl amasi (peradangan) pada otot-otot dan 
otot juga mengalami robekan-robekan 

pada serabutnya-serabutnya. Hal ini semua 
akan menyebabkan rasa lelah dan rasa 
sakit terutama pada otot-otot. Sebagai 
contoh misalnya bila melakukan kegiatan 
berat, maka 1 – 2 hari kemudian timbul 
rasa pegal/ sakit pada otot-otot dan hal 
ini disebut DOMS ( Delayed Onset of 
Muscle Soreness ). Azas dasar inilah maka 
sehabis berolahraga berat dianjurkan 
untuk melakukan massage atau pijat untuk 
memulihkan tubuh.

Sebenarnya untuk pemulihan cara yang 
dipakai bukan hanya pijat, tetapi ada 
beberapa cara lain yang juga untuk 
pemulihan. Cara lain tersebut adalah: 
peregangan setelah aktivitas, masuk 
kedalam sauna, tusuk jarum (accupunctur), 
tusuk jari (accupressure), mengolesi dengan 
cream panas, masuk kedalam kolam 
air putar (whirlpool), hydrotherapy	dan 

PIJAT PADA 
OLAHRAGA

Pijat merupakan 

suatu tindakan yang 

sering dilakukan 

oleh masyarakat, 

terutama dalam 

kaitannya dengan 

mengatasi rasa 

lelah dan melakukan 

pemulihan. Jadi disini 

terlihat bahwa yang 

namanya rasa lelah 

adalah perasaan 

yang dialami setelah 

mengalami atau 

menjalankan kerja 

fisik yang cukup 

berat.

52  |  REPS Magz - JUNI 2013



aromatherapy. Semua tindakan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan fungsi 
tubuh sehingga mekanisme pemulihan 
akan menjadi lebih baik. Khusus untuk 
pijat, yang dilakukan adalah memegang 
bagian-bagian tubuh ( dalam hal ini otot ), 
kemudian otot tersebut diberikan pijatan-
pijatan yang akan mengurangi faktor-
faktor kelelahan.

Secara umum setelah beolahraga 
berat, akan terjadi penumpukan sisa-
sisa metabolisme terutama berupa 
asam laktat (asam susu) dan asam ini 
akan menimbun didalam otot dan juga 
dalam darah. Keberadaan zat ini akan 
menyebabkan rasa pegal bahkan rasa 
sakit pada otot-otot yang telah digerakkan 
tersebut. Tujuan pijat adalah untuk 
menghilangkan timbunan asam laktat 
ini, sehingga otot menjadi segar kembali 

dan dapat melakukan kegiatan lagi. Untuk 
itu, pemijat (masseur) harus mengerti 
anatomi otot tubuh sehingga tahu otot 
mana yang harus dipijat. Pada pemijatan, 
otot yang akan dipijat diberi cairan 
pelicin atau diberi krim yang terasa panas. 
Maksud pemberian panas adalah untuk 
melebarkan pembuluh darah, sehingga 
zat-zat ampas akan lebih mudah terbuang. 

Tehnik pijat pada olahraga sama 
dengan pada pijat biasa, yaitu dengan 
mengurut menurut panjang anatomi 
otot, lalu diremas, atau diputar-putar 
atau diguncang, kemudian dipukul-
pukul memakai jari-jari. Tekanan pada 
waktu memijat tidak boleh terlalu keras, 
sedang-sedang saja, agar tidak merusak 
struktur otot. Tekanan yang terlalu keras 
akan menyebabkan rasa sakit. Harus 
diingat bahwa tujuan pijat adalah untuk 
memobilisasi zat-zat ampas.

 Bila ada luka terbuka, maka daerah 
tersebut tidak boleh dipijat. Begitu pula 
pada cedera akut, misalnya memar 
karena kena benturan, daerah tersebut 
tidak boleh dipijat, karena dapat 
memperparah cedera tersebut. Pemijatan 
yang seperti diatas tadi adalah cara 
yang biasa dilakukan yaitu buka pakaian, 
tidur ditempat tidur dan setelah itu 
membersihkan tubuh dari sisa-sisa olesan 
minyak. Adapula cara pemijatan lain 
yang tidak usah membuka baju dan tidak 
usah diolesi minyak/krim. Teknik dasar 
pemijatannya sama saja, tetapi tentunya 
pijatan tersebut tidak licin tetapi agak 
seret.

Apabila tidak tersedia masseur, atlet dapat 
juga melakukan pijat sendiri, yang disebut 
auto-massage. Caranya adalah si atlet 
memijat sendiri otot-otot, tentunya tidak 
terlalu sempurna, karena otot punggung 
akan sulit dipijat secara lengkap. Tetapi 
otot-otot lain seperti lengan, perut, 
pantat, paha dan betis setiap dapat dipijat 
dengan benar.

Adapula pemijatan memakai alat getar, 
yaitu yang disebut vibrator (penggetar). 
Alat ini seperti tongkat yang ujungnya 
bergetar, lalu ditempelkan kepada bagian 
yang pegal. Efek getaran ini sama dengan 
efek pijatan tangan dalam menghilangkan 
timbunan asam laktat. Cara ini praktis 
karena tidak usah pakai minyak dan alat 
tersebut dapat ditempelkan di otot mana 
saja. 

Bila pijat ini 
dilakukan secara 
rutin, maka otot 

menjadi pulih 
kembali sehingga 

kekuatannya 
kembali normal 
dan akan dapat 

melakukan kerja/
aktivitas lagi.  
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Foto : Bimo  | Text : Alfi an Lutfi 
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KaMus seHat - edisi Bundel RePs MaGZ 2012, Kini telah hadir untuk anda. edisi KaMus seHat ini,
KaMi tawarkan sebagai solusi untuk anda yang gemar mengkoleksi majalah RePs Magz.

untuk anda yang berminat dapat menghubungi kami di

(021) 478-62154/48 (Marketing)
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5 Mei 2013 menjadi hari yang sangat bersejarah dalam 
kemajuan olah raga Body Contest sebab pada saat itu 
berkumpul 458 peserta Body Contest di Pejaten Vilage Mall 
Jakarta. Para peserta bukan hanya berasal dari Jakarta, mereka 
berasal dari luar kota Jakarta bahkan ada peserta yang berasal 
dari negara tetangga Malaysia. 

Event Penakreasi New Indonesia Body Contest II ini 
terbagi menjadi 3 kelas yaitu New Muscle, Middle Muscle 
dan Profesional Muscle. Mereka masing-masing berjuang 
memperebutkan beragam hadiah yang disediakan oleh panitia. 
Masing-masing kelas mencari Juara 1 hingga 9 dan Best 
Performance. 

neW mUscle
1. Benny Hutagalung + Best Performance (Party Rock 

Gym)

2. Bambang Irawan (Klub Ade Rai Senopati)

3. M Yakup (Borneo Gym)

4. Irvana (Ervana Gym)

5. Arifi n (Alexs Gym)

6. Maimun (Mitra Sport)

7. Ari (Yans Sport Fitness Bogor)

8. Arie Lesmana (Jatomi Fitness)

9. Jajat Sudrajat (Chandra Naya PABBSI) 

middle mUscle
1. Zulkarnain (H & M Petnam Gym)

2. Iwan Joseph Bera (Odiseus Sahid) 

3. Hario Hutomo (Prima Fitness)

4. Gerry (Raider Gym)

5. Fauzy (Irvan Fitness Club)

6. Dedi (Galuh Mas Sport Club)

7. Rizal Agustian (Gold’s Gym Pantai Indah Kapuk)

8. Mulyadi (Achilles Gym)

9. Wendri (Dragon Gym)

10. Best Performance Aan (Top Fitness)
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PRoFesional mUscle 
1. Yana Joss (Reka Gym)

2. Cherie Zen (Jatomi Fitness)

3. Terrence Theo (Oasis Gym 
Malaysia)

4. Iwan Raffl esia (Rahmat Team)

5. Redy (Parung Gym)

6. Atamawijaya (Salbani Gym)

7. Hario Hutomo (Prima Hutomo 
Gym)

8. Iwan (Ni Baroe Gym)

9. Deni Astro (Our Gym Hermes)

10. Best Performance Rizal 
Agustian (Gold’s Gym Pantai 
Indah Kapuk) 
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PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) melakukan pemutaran 
film dokumenter “Pushing The Limit” BII Maybank Bali Marathon, 
di Jakarta, Jumat, 19 April 2013. Direktur BII Hedy Lapian dan 
Race Director BII Maybank Bali Marathon Satyo Haryo Wibisono 
berbincang-bincang dengan pelari Mia Ismangun, Holip 
Soekawan dan I Nyoman Suka Ada, yang merupakan aktor dalam 

film tersebut. Pemutaran film ini dilaksanakan menyambut 
pelaksanaan BII Maybank Bali Marathon di Gianyar Bali, 16 Juni 
mendatang. Pemutaran film dihadiri oleh para penggemar lari, 
kritikus film dan media.

PemUtaRan Film dokUmenteR





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
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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
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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

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






