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Memaknai hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Bung Karno 
pernah berkata, “Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari 
akarnya, berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. kata-
kata yang diungkapkan oleh presiden pertama Republik Indonesia ini, tampaknya 
bermakna bahwa pemuda memiliki peran yang sangat signifikan bagi perkembangan 
suatu bangsa. 

Kita semua mengetahui bila para pemuda Indonesia harus selalu berperan aktif 
untuk mengharumkan nama bangsanya. Para pemuda dapat menunjukkan rasa 
terima kasih mereka atas perjuangan generasi sebelumnya melalui kegiatan-
kegiatan positif yang bermanfaat yang dapat membangun citra Indonesia di mata 
dunia. Lantas, langkah nyata apa yang dapat mereka lakukan untuk mengharumkan 
nama bangsanya, di era modernisasi seperti sekarang? Era dimana sudah tidak 
lagi mengharuskan kita kaum muda untuk angkat senjata dan bergerilya dengan 
bangsa penjajah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengharumkan nama bangsa 
Indonesia di mata dunia di saat sekarang ini?

Banyak hal yang dapat pemuda-pemudi Indonesia lakukan. Salah satunya yang dapat 
kita lakukan dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia adalah melalui 
prestasi yang berhasil kita torehkan pada bidang olahraga di kancah pesaingan antar 
negara. Yang sebagai contoh saja, misalnya dalam cabang Binaraga, nama Syafrizaldy 
mungkin sudah sering kita dengar dalam kancah kejuaraan International, beliau 
telah mengharumkan nama bangsanya melalui prestasi yang diantaranya: Juara II 
Sea Games 1997,  Juara II Asian Games Doha, Qatar,  Juara 4 World Championship 
Bodybuilder IFBB 2007, Jeju (Kor-Sel),  Juara II Asian Championship Bodybuilder IFBB 
2008, Juara II Overall Class Muscle Mania 1999, Hongkong,  Juara I Muscle Mania 
kelas 70 kg, Hongkong 1999,  Juara I Asian Beach Games 2010, Oman, dan masih 
banyak sederet prestasi-prestasi lainnya.

Bagi segelintir orang kegiatan yang satu ini mungkin sering dianggap kegiatan 
yang sepele, namun hasil yang kita dapatkan dapat mengharumkan nama Indonesia. 
Untuk itu mari kita berseru! wahai kaum muda, di dalam benak kalian saat ini, 
adakah keinginan kalian untuk meneruskan perjuangan para atlet yang telah 
berhasil mengharumkan nama bangsa kita? Adakah keinginan kalian untuk dihargai 
oleh bangsa dan negara kita?. Jika kalian masih memiliki keinginan seperti itu, 
mulailah untuk berlatih dengan sungguh-sungguh dan camkan dalam benak kalian, 
bahwa kalian juga mampu dan bisa. Tidak ada sedikit pun kerugian yang kalian 
dapatkan bila berprestasi. 

Selamat berjuang Pahlawan Olahraga Indonesia, raihlah 
prestasi setinggi mungkin dan harumkan nama Bangsamu.

Salam Olahraga

Dini Atria

PAHLAWAN                            
DI ERA MILENIUM

EDITORIAL

Model : Ricky Daud
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Cover Design : Raynal Everton Rumapar
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penjajah patut menjadi suri tauladan 
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Anda kental, mengakibatkan 
peredaran darah tidak lancar dan 
sering sakit-sakitan, segeralah 
berolahraga. Ketika pekerjaan 
menumpuk dan Anda gampang stress, 
segeralah berolahraga.
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Ketela rambat merupakan jenis umbi-
umbian yang biasanya ditanam di area 
tanah pedesaan atau pegunungan. Salah 
satu jenis ketela rambat atau disebut 
juga ubi yang terkenal adalah ubi 
Cilembu.
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menjadi suatu gerakan. Sedangkan 
dalam pembentukannya otot itu 
sendiri, hipertrofi otot menjadi 
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sekali oleh kalangan fitness maupun 
binaragawan mulai dari proses 
kontraksi otot hingga saat dimana 
otot membutuhkan recovery	yang tepat 
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Siapa mengira jika pria kurus berkulit 
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Jamaika dengan kegemarannya 
bermain sepakbola, justru malah 
menjadi mesin pembangun otot yang 
bergelimang akan prestasi bodybuilder. 
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Anda kirimkan anak-anak Anda ke 
sekolah. Tidak ada salahnya, tetapi 
tujuan Anda untuk mengirimkan 
mereka ke sekolah itu yang salah. Anda 
mendambakan gelar bagi mereka. Anda 
mempunyai harapan sendiri. Anda 
punya mimpi-mimpi Anda sendiri yang 
tidak terwujud.

40BUATAN INDONESIA YANG 
LAHIR DI PRANCIS

bergaya dengan topi cowboy	dengan 
paras wajah asli bukan jiplakan bule 
belasteran, memang sudah tidak asing 
lagi bila dirinya mulai banyak dikenal 
di ranah menfitness Indonesia. 

44MEMBUGARKAN TUBUH 
ALA BALLERINA

Banyak upaya memuat tubuh terlihat 
bugar dan menawan kapan pun Anda 
berada, salah satunya dengan ballet. 

activeQUOTE
“Jaga dirimu agar tetap menjadi orang yang optimis, yang punya kemampuan 
memandang kondisi apapun secara positif.” 
                                 
      -NN-
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EDITORIAL

MELANGSINGKAN BADAN

Reps	aku	mau	tanya	nih,	ada	pakar	yang	mengatakan	
agar	sering	makan	dalam	porsi	kecil	supaya	tetap	

langsing,	ada	pula	yang	bilang	bahwa	tidak	perlu	sering	makan,	
karena	yang	penting	asupan	kalori	yang	dimakan	sesuai	dengan	
yang	dibutuhkan	dan	tidak	berlebihan,	lainnya	lagi	menyarankan	
makan	tiga	kali	sehari	sesuai	dengan	kebiasaan……	aku	jadi	
binggung	nih,	sebenarnya	yang	baik	yang	seperti	apa	ya	Reps?																																																																																																																														
(Listi-Manado)

Tujuan Anda apa dulu? prinsip makan yang baik 
sebenarnya simple, pemilihan jenis makanan yang 

sehat seperti karbohidrat kompleks yang rendah GI atau 
moderate artinya karbohidrat tidak menyebabkan kadar gula darah Anda meloncat dengan 
cepat , ini bisa dengan makan nasi merah, roti gandum, kentang dan umbi umbian, lalu protein	
lean alias tanpa lemak dan tentu sayuran. Semuanya dibagi menjadi porsi kecil 5x sehari. Ini 
prinsipnya, Lalu tujuan Anda ingin menambah massa otot tentu asupan protein ditambah, mau 
turunkan lemak maka porsi dikurangi dan menghindari karbohidrat pada malam hari adalah 
baik. Asal kalori masuk kurang dari kalori keluar maka berat anda pasti turun, sebaliknya maka 
akan naik. Pertambahan naiknya apakah otot atau lemak kembali pada jenis makanan yang 
Anda makan dan apakah Anda cukup berlatih beban. Diet yang berhasil harus menyertakan 
latihan beban didalamnya, kenapa? karena dengan bertambahnya masa otot maka resting	
metabolic	rate Anda akan naik, kemampuan tubuh membakar kalori saat Anda tidak beraktifitas 
akan naik maka Anda tidak gampang gemuk .

MEMBAKAR LEMAK 
SECARA MAKSIMAL

Reps	tanya	dong	supaya	kita	bisa	membakar	
lemak	dengan	maksimal,	tapi	tidak	dengan	

membakar	otot	kita	latihannya	seperti	apa?	Terima	kasih																																						
(Jeremi	–	Palembang)

Sama seperti jawaban sebelumnya, sebenarnya 
perhatikan makanan Anda dulu, cukup protein dan 

supaya lemak terbakar maksimal sertakan latihan beban 
dalam program latihan Anda, tidak melulu aerobic atau 
cardio. Cardio bagus untuk meningkatkan metabolisme dan 
pembakaran lemak untuk rentang waktu pendek, namun 
keberadaan massa otot akan membuat tubuh Anda secara 
konstan membakar kalori dan tentu secara tidak langsung 
lemak (tergantung	diet	Anda). Coba lakukan cardio 15 menit 
pemanasan, lalu lakukan angkat beban selama 45 menit 
dengan intensitas tinggi. Fokuskan ke diet yang bersih dan 
istirahat cukup, suplementasikan GLUTAMINE atau BCAA 
supaya otot Anda tidak gampang mengalami katabolik saat 
latihan keras, dan paling penting PROTEIN Anda harus cukup 
.

OLAH RAGA 
BERLEBIHAN

Reps	bener	tidak	sih	bila	terlalu	banyak	
berolahraga	hasilnya	kita	malah	akan	

kehilangan	kekuatan	dan	mengalami	peningkatan	
berat	badan?		lalu	apa	tanda-tanda	orang	yang	
mengalami	olahraga	berlebih	agar	kita	bisa	lebih	
waspada	nih!
(Tomy	-		Surabaya)	

Hal tersebut disebut overtraining atau 
OT. OT disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti diet tidak seimbang, kurang istirahat dan 
terlalu sering berlatih . Tanda-tandanya seperti 
yang Anda sebutkan tadi. Letih lesu, power makin 
berkurang bukannya bertambah, dan tidak ada 
semangat berlatih. Cara menghindarinya tentu 
dengan cukup tidur, makanan gizi seimbang 
terutama protein cukup dan kurangi porsi latihan 
Anda jika mengalami OT. Kadang less	makes	more,  
tidak selalu more	means	more	coba take	a	break 1 
minggu saja Anda akan merasa segar saat berlatih 
kembali.
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A
rti kepahlawanan tidaklah selamanya diartikan 
dengan mengangkat senjata serta menumpas segala 
bentuk kolonial penjajah demi mempertahankan 
keharuman bangsa. Namun di zaman sekarang bentuk 
kepahlawanan lebih menarik jika dituahkan melalui 

ajang prestasi yang mengatasnamakan suatu negara, salah satunya 
dengan persaingan olahraga. Bertemakan bulan Pahlawan, maka 
suguhan main artikel kali ini Reps akan menyajikan ringkasan tujuh 
pahlawan binaraga Indonesia dari tahun terdahulu hingga sekarang. 

BERIKUT NAMA-NAMA KE TUJUH PAHLAWAN 
BINARAGA VERSI REPS MAGAZINE:

November merupakan bulan 
perjuangan, dimana tekad serta 
semangat para pejuang terdahulu 
patut menjadi acuan suri tauladan 
yang bermakna bagi generasi 
muda masa kini. Begitu hal nya 
dengan binaraga, citra binaraga 
terdahulu tak kalah menariknya 
dengan semangat para pejuang 
kemerdekaan. Tujuannya sama, 
membela serta mengharumkan 
tanah air ini di mata dunia.

MAINARTICLE

Text : Alfian Lufti
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MAINARTICLE

LEVI RUMBEWAS
Legenda membuktikan bahwa tanah papua bukanlah peradaban 
bangsa Indonesia yang terbelakang. Melalui prestasinya diajang 
binaraga, Papua banyak dikenal masyarakat dunia serta menjadi 
kebanggaan bagi bangsa sendiri. Siapa tak kenal dengan 
Levi Rumbewas atlet senior kelahiran kota Papua yang telah 
mengharumkan bangsa ini di kancah binaraga internasional. 
Namanya yang selalu dielu-elukan di masa kejayaan tahun 
80-an, Levi meyakinkan Indonesia bahwa dirinya merupakan 
binaragawan terbaik dan berprestasi pada kelas 70kg dengan 
perolehan medali emas pada Asean Games tahun 1987 dan 1989. 

Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bakat olahraga beban 
yang dimiliki pria berkulit hitam ini telah menurun kepada sang 
putri kesayangan Raema Lisa Rumbewas (kini	telah	menjadi	atlet	
angkat	besi) begitupula dengan istri tercinta Ida Korwa. Sehingga 
keluarga mereka pun disebut-sebut sebagai perintis olahraga 
angkat beban dan binaraga di kota mutiara hitam.

ZARMI BAKHTIAR
Bila dunia mengenal atlet binaraga legendaris seperti Arnold, 
Shawn Ray, Lee Haney, dan Dorian Yates, maka Indonesia pun 
tak mau kalah ketinggalan dengan bodybuilder dunia lainnya. 
Mengharumkan bangsa melalui ajang pertandingan binaraga 
merupakan cara tersendiri bagi pahlawan binaraga yang satu ini. 
Zarmi Bachtiar, begitulah nama lengkap dari atlet kelahiran Bukit 
Tinggi 27 September 1945.

Mengemas lekuk tubuh menjadi berotot pada kelas 65kg, 
berikut keikutsertaanya pada kompetisi binaraga nasional di 
mulainya pada tahun 1970. Pria yang telah menyalakan api PON 
XVIII di Riau tahun lalu ini, hanya membutuh 3 tahun lamanya 
untuk mendapatkan medali perak pada PON VIII di tahun 1973. 
Prestasinya yang terus cemerlang dan gemilang membawa 
Zarmi kepada pentas bergengsi bertaraf dunia. Citranya sebagai 
binaragawan sangatlah popular, setelah ia berhasil menyabet 
medali perunggu di SEA Games tahun 1981 di manila, medali 
perak di Sea Games tahun 1987, dan medali emas di tingkat 
ASEAN mulai tahun 1983, 1984, dan 1985.

ASRELAWANDI
Mempertahankan debut prestasinya berskala dunia, Atlet 
kebanggaan kepulauan Riau, Asrelawandi juga patut menjadi 
panutan sepanjang sejarah binaragawan terbaik Indonesia. 
Meskipun usianya tergolong senior, namun tekadnya tak luput dari 
eksistensi semangat pemuda yang militan. Tak ada lawan tangguh 
yang dapat menyainginya selama berkompetisi diatas panggung, 
bahkan beberapa negara Asia pun turut mengakui akan kehebatan 
pria kelahiran kepulauan Riau ini. 

Dikenal sebagai spesialis binaraga kelas 60kg, Asrelawandi yang 
bergelut di binaraga sejak tahun 1983, senantiasa menoreh 
prestasi dengan peraihan medali emas diperhelatan olahraga 
ter-akbar bertaraf dunia maupun Asia, dan telah mengumpulkan 
6 medali emas selama PON. Asril hingga kini masih membuktikan 
taringnya pada masyarakat di ajang kejuaraan bergengsi Nasional 
bahkan Internasional sekalipun.
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WEMPI WUNGAU
Disaat kejayaanya dahulu, Indonesia memiliki citra 
binaragawan lainnya yang mengharumkan negeri ini. 
Sebut saja Wempi Wungau yang telah memboyong 
pulang beberapa medali emas pada Sea Games tahun 
1989 hingga tahun 1997. Meskipun prestasi puncaknya 
di Asean Games 2002 di Busan, Korea Selatan hanya 
membuahkan medali perak, namun Indonesia tetaplah 
bangga dan patut kagum atas apresiasi yang dikerahkan 
Wempi demi mempertahankan prestasi binaraga 
Indonesia.

Namun setelah masa kejayaannya redup oleh faktor 
usia. Kesenjangan nasib binaragawan tanah air ini tak 
berujung indah. Pundi-pundi materi yang menjanjikan 
pasca kejuaraan pun tak sepadan dengan kenyataan 
pahit yang didapatkannya setelah masa kejayaan 
berakhir. Janji-janji manis yang terlontarkan pemerintah 
hanyalah menjadi isapan jempol belaka. Wempi yang 
usianya genap 50 tahun, kini hanya bekerja sebagai 
petugas keamanan, sehingga menggoyahkan hati 
Yayasan Olahraga Indonesia (YOI) untuk memberikannya 
santunan hari tua. “Muda	ku	menjadi	dambaan,	Tua	ku	
selalu	dikebelakangkan” begitulah kenyataan ironis yang 
terjadi pada atlet sekarang.

ADE RAI
Mengawali karirnya sebagai atlet pebulu tangkis 
sejak usia 8 sampai 17 tahun, pemilik nama lengkap 
I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai bukanlah terlahir 
sebagai seorang bocah berawakan tubuh yang gemuk 
ataupun proporsional. Keinginannya membentuk tubuh 
supaya nampak ideal dan atletis, membuat Rai harus 
memberhentikan bulutangkis dan mulai menghirup 
atmosfer barunya pada weight	training. Setelah lama 
bergelut dengan besi, Rai mengalami perubahan struktur 
tubuh yang amat drastis dan fantastis. Atas kemajuan 
inilah Rai tidak menyia-nyiakan potensi keindahan lekuk 
tubuhnya dalam berkecimpung di kejuaraan otot. 

Tahun 1992 merupakan tahun dimana ia mulai 
mengawali prestasinya sebagai binaragawan. Banyak 
berkenalan dengan para atlet binaraga senior seperti 
Sukardi (Binaragawan	Indonesia	tahun	1987) semasa 
kuliahnya di Bandung, membuat Rai banyak memperoleh 
wejangan yang memantapkan dirinya pada binaraga. 
Hingga pada masa kejayaannya, Rai yang dikenal dengan 
ciri khas rambut terkuncir telah mengantongi segudang 
prestasi sejak tahun 1994, mulai bertaraf lokal seperti 
PON, hingga bahkan Internasional sekalipun. 

Alunan nama Ade Rai pun mulai mencuat sedikit demi 
sedikit ke berbagai kalangan masyarakat umum, berkat 
kerja kerasnya mengenalkan binaraga dengan pola 
hidup sehat melalui media televisi maupun media iklan. 
Sehingga banyak orang yang menasbihkannya sebagai 
pioneer binaragawan maupun inspirator fitness di 
Indonesia.
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MAINARTICLE

SYAFRIZALDI
Atlet Binaraga berikutnya tentu 
Anda tidak akan asing dengan 
keelokan serta kesimetrisan 
struktur otot yang menghiasi 
binaragawan kelahiran kota 
Medan ini. Syafrizaldi atau 
akrab disapa bang Rizal dulunya 
bukanlah siapa-siapa. Mengawali 
kehidupannya hanya sebagai 
pedagang teh botol di Senayan, 
bang Rizal mulai mengenal banyak 
seputar olahraga tinju. Namun 
sayang seribu sayang, keinginan 
menjadi petinju pun ditolak 
matang-matang oleh Ibundanya. 
Sehingga keinginannya tersebut 
malah justru bergeser menjadi 
seorang binaragawan.

Pria yang mengartikan binaraga 
sebagai seniman otot ini, memang 
sangat popular dengan julukan 
“raja	kelas	75kg”. Menoreh pentas 
kejuaraan di ranah Nasional, Asia, 
hingga dunia sudah dilewatinya 
mulai dari PON, SEA Games, 
ASEAN Beach Games. Atlet yang 
mewakili provinsi Jawa Timur ini 
menyatakan pindah kelas ke 80kg 
pada kompetisi Asia	Body	Building	
&	Physique	Championship	di	Ho	
Chi	Minh	Vietnam September lalu, 
dimana ia hanya ditempatkan pada 
posisi 4. Di usianya yang hampir 
menginjak masa keemasan, Rizal 
tetap haus akan juara. Ia tidak 
menjadikan umurnya sebagai 
batasan prestasi, justru dengan 
demikian Rizal menjadikan dirinya 
sebagai contoh bagi binaragawan 
junior lainnya, bahwa usai 
bukanlah suatu penghambat. 

Adapun apresiasi 
kejuaraan yang pernah 
ditaklukkan antara 
lain medali emas SEA 
Games 1997, juara 
1 IFBB Indonesian 
National Championship,  
ABBF/IBBF Mr.Asia 
1995&1998, Mr. ASEAN 
1995, juara 1 Muscle 
Mania World 1996 & 
2000, overall winner 
Superbody World 
Profesional tahun 2000.
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KOMANG ARNAWA
Terlahir di suatu desa kecil tepatnya di kota Bali, anak dari pemuka 
agama yang penuh dengan kesederhanaan ini tentu tidak akan 
mengira jika prestasi anaknya tersebut akan membanggakan 
bangsa. Dedikasi yang tinggi seputar otot serta gairah yang tak 
dapat terbendungi untuk menjadi binaraga terbaik, terwujud 
dengan sendirinya setelah ia menaklukan beberapa pentas 
kejuaraan berskala Nasional maupun Internasional.

Walaupun Komang tidak berkompetisi di bawah naungan 
induk organisasi PABBSI, namun tetaplah orientasi prestasi 
harus di apresiasikan kepadanya. Tercatat pada bulan Oktober 
tahun 2002, Pria yang dijuluki oleh dunia “The	Gentle	Giant	
from	Bali”mulai merajai kompetisi binaraga tanah air di kelas 
invitational. Kedekatan emosional yang kuat dengan Australia 
kembali membuka peluang baiknya untuk melangkah “Go	
International”. Sehingga di Oktober 2003 ia berhasil menduduki 
peringkat pertamanya diajang kejuaraan dunia IFBB	Western	
Australia	Bodybuilding	Champhionship. Yang patut disalutkan 
lagi dari seorang Komang Arnawa adalah prestasi dunia yang 
berturut-turut didapatkannya seperti membawa pulang mahkota               
Mr. Natural Olympia di tahun 2005. 

Dari ke tujuh pahlawan binaraga yang dipaparkan tadi, 
merupakan suntikan semangat yang menginspirasi kita 
untuk berprestasi lebih baik lagi dari apa yang mereka 
capai pada masa lalu. Dan tentunya pesan moral yang 
disampaikan pada artikel ini mengajarkan kita bahwa atlet 
olahraga merupakan pejuang bangsa sepanjang hayat 
yang patut kita hargai. Kendati mereka berjuang di masa 
mudanya, lantas tidak membuat mereka terabaikan di saat 
kejayaan tersebut termakan oleh usia. 

Panggilan jiwa yang mengantarkan 
mereka pada masa kejayaan 
menjadikan wajah bangsa ini 
harum di mata dunia. Terlebih 
lagi, masyarakat Indonesia mulai 
rindu akan prestasi gemilang yang 
membanggakan negara. Semoga 
dengan ini semua dapat bermanfaat 
dan berguna bagi para regenerasi 
atlet binaraga berikutnya. 

NOVEMBER 2013 - REPS MAGZ     |     11



SMARTARTICLE

Text :  Paulus Noor Mulia

Banyak orang yang telah melakukan 
olahraga dan telah merasakan betapa 
besar manfaatnya. Kendati demikian 
tak sedikit pula orang yang tak 

memperdulikan olahraga, kendati sebenarnya 
banyak sekali manfaatnya. Untuk itu mari kita 
ikuti saja 10 manfaat olahraga yang perlu 
Anda ketahui.

MEMPERKUAT DAN 
MEMPERBESAR VOLUME 
JANTUNG
Dalam keadaan istirahat jantung yang 
normal berdenyut 60 hingga 80 kali 
per menit. Dalam keadaan latihan 

denyut nadi jantung dapat meningkat tinggi 
dalam jangka maksimal sekitar 220 dikurangi 
umur (dalam tahun). Jantung yang dilatih 
dengan teratur kualitasnya akan meningkat, 
baik dalam segi kapasitas maupun cara 
kerjanya. Kontraksi otot jantung akan lebih 
kuat dan penampungannya akan lebih besar. 
Seperti kita ketahui bahwa fungsi jantung 
adalah memompakan darah yang membawa 
sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh 
bagian tubuh sebagai bahan bakar untuk 
menghasilkan tenaga.
Jika seandainya volume jantung lebih besar, 
kontraksinya lebih kuat maka jantung ini akan 
berdenyut lebih sedikit dibandingkan dengan 
jantung yang tidak terlatih. Pada saat latihan, 
jantung yang terlatih akan mampu berdenyut 
lebih tinggi, dan lebih sanggup melakukan 
latihan yang lebih berat. Hanya dalam 
beberapa menit saja, jantung yang sudah 
terlatih akan kembali normal. Sedangkan yang 
tidak terlatih, memerlukan waktu yang cukup 
lama untuk kembali pada denyut nadi normal. 

MENINGKATKAN 
KAPASITAS 
PERNAFASAN
Dalam keadaan istirahat, paru-
paru kita mengonsumsi udara 
rata-rata 6 liter per menit. Pada 

saat berlatih dapat meningkat 100 hingga 150 
liter per menit, bahkan dalam latihan tingkat 
tinggi dapat mencapai 200 liter per menit. 
Paru-paru yang dilatih dengan teratur dapat 
memperbesar kapasitasnya. Ukurannya lebih 
besar, rongga-rongganya lebih bersih, sehingga 
paru-paru semacam ini akan memiliki 
cadangan oksigen yang lebih banyak. Mereka 
yang memiliki paru-paru yang terlatih akan 
memiliki daya tahan yang lebih tinggi, karena 
kemampuan untuk menampung oksigennya 
lebih besar.

MEMPERLANCAR 
PEREDARAN DARAH
Pembuluh darah merupakan 
jalur distribusi bahan bakar 
energi yang berisikan sari-
sari makanan dan oksigen 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan tenaga. 
Pada saat latihan, darah akan lebih cepat 
bergerak dan lebih sering melewati pembuluh-
pembuluhnya. Bagi mereka yang terlatih akan 
meningkatkan kualitas dari pembuluh darah 
tersebut, yaitu pembuluh darah akan lebih 
lebar, lebih bersih dan lebih banyak.

Meningkatnya kualitas pembuluh darah akan 
memperlancar distribusi bahan bakar ke 
seluruh bagian otot-otot yang tengah bekerja 
dan membuang sampah-sampah yang tidak 
dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan bakar.

Kalau Anda loyo kurang bertenaga, 
segeralah berolahraga. Jika darah 
Anda kental, mengakibatkan peredaran 
darah tidak lancar dan sering sakit-
sakitan, segeralah berolahraga. 
Ketika pekerjaan menumpuk dan 
Anda gampang stress, segeralah 
berolahraga.
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MENCERDASKAN OTAK

Otak akan berfungsi lebih baik kalau 
oksigen yang dibutuhkan dalam kerja 
otak mencukupi. Kebutuhan oksigen 

yang kurang akibat tidak lancarnya peredaran 
darah yang menuju ke otak dapat menyebabkan 
kepala pusing, perasaan lesu, tidak dapat berpikir 
dengan baik, bahkan dapat berakibat yang paling 
fatal yaitu stroke. Olahraga banyak membantu 
meningkatkan peredaran darah yang menuju ke otak 
dan membuang sampah-sampah yang menghalangi 
jalannya peredaran darah, sehingga akan dapat 
meningkatkan ketajaman berpikir.

MENGUATKAN OTOT DAN 
MEMBENTUK TUBUH YANG 
BAIK

Struktur tubuh kita dibentuk oleh 
kerangka yang ditarik oleh otot-otot 

yang melekat diantara tulang. Keseimbangan otot 
yang kuat akan menarik kerangka dalam struktur 
tubuh ideal. Tanpa latihan olahraga, otot-otot 
tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk 
membentuk tubuh yang baik.

MEMELIHARA DAN 
MENINGKATKAN KELENTURAN 
TUBUH

Kurang aktif bergerak dapat 
mengakibatkan otot-otot dan 
persendian menjadi kaku. Otot 

dan sendi yang kaku dapat berakibat gampang 
cedera, seperti robek otot, terkilir dan sebagainya. 
Berolahraga membuat badan kita lebih lentur serta 
lebih leluasa untuk bergerak.

MELATIH MENTAL DAN DAYA 
TAHAN TERHADAP STRES

Ditinjau dari sisi lain, olahraga seolah-
olah menyiksa tubuh dalam keadaan 
kesakitan serta keletihan, sehingga 

menjadi alasan mengapa banyak orang malas 
untuk berolahraga. Mereka yang biasa bergulat 
dalam kesulitan hidup, umumnya lebih bermental 
kuat dibandingkan dengan mereka yang hidupnya 
bermanja-manja. Demikian juga dengan kaum 
yang rutin berolahraga akan selalu berhadapan 
dengan tantangan untuk menyelesaikan program 
latihan. Kebiasaan ini akan berpengaruh juga dalam 
perlawanan kita terhadap tekanan stres sehari-hari.

MENINGKATKAN PERCAYA DIRI

Untuk membentuk tubuh yang baik 
membutuhkan latihan yang ulet serta 
waktu yang relatif lama. Keserasian 

bentuk tubuh akan memberikan nilai tersendiri bagi 
pemiliknya. Banyak orang berusaha untuk mencari 
cara agar dapat tampil lebih menarik. Bentuk tubuh 
akan sangat berpengaruh terhadap penampilan kita 
sehari-hari. Tidak diragukan lagi, bahwa olahragawan 
akan memiliki tubuh yang lebih seimbang 
dibandingkan orang-orang yang kurang terlatih.

MENINGKATKAN 
PEREKONOMIAN

Untuk mencari penghasilan dalam 
pekerjaan membutuhkan ketahanan 
fisik dan mental. Mempunyai kondisi 
fisik yang baik akan memungkinkan 

untuk bekerja lebih kuat dan lebih lama, sehingga 
produktivitas kerja akan lebih tinggi disertai angka 
kesakitan yang lebih rendah. Keluarga-keluarga yang 
sehat dapat menghemat uang lebih banyak daripada 
membuang uang yang tidak perlu untuk pengobatan.

LEBIH MEMILIKI 
KESEMPATAN UMUR 
PANJANG

Jarang sekali kita melihat orang-
orang tua meninggal, karena 

ketuaan. Kematian yang terjadi umumnya diakibatkan 
oleh sebab penyakit yang diderita. Tubuh yang lemah 
akan gampang terserang berbagai macam penyakit, 
dibandingkan tubuh yang kuat dan sehat. 

OLEH KARENA ITU, KESEHATAN 
MERUPAKAN SALAH SATU 
RAHASIA UMUR PANJANG. 
(Paulus Noor Mulia, Konsultan Kesehatan dan Manajer 
Humas Ryu Gym Semarang dan Mantan Humas        
Pengprov PABBSI Jateng)
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NUTRITION

W alau banyak yang beranggapan sebagai camilan 
kampung, ubi Cilembu ini mepunyai banyak 
manfaat bagi kesehatan. Selain kaya akan serat 
dan vitamin A, ternyata juga mengandung 

mineral penting seperti zat besi, folat, mangan, vitamin C, 
vitamin B2, vitamin B6, vitamin D dan vitamin E yang baik 
untuk kulit. Sekalipun mengandung karbohidrat, ubi ini 
menjadi santapan yang baik untuk para pelaku diet. Apa saja 
manfaat di balik umbi ini?

Simak beberapa manfaat umbi ndeso yang 
lezat ini yuk.
MENCEGAH KANKER

Warna ubi Cilembu biasanya orange kemerahan, Menunjukkan 
bahwa ia kaya akan betakaroten dan vitamin A. Di antara 
umbi-umbi lainnya, ubi Cilembu ini yang diperkirakan dapat 
membantu mencegah kanker paru-paru dan kanker mulut. 
Penelitian membuktikan bahwa 124 ribu orang di Universitas 
Harvard, 32 persennya beresiko terkena kanker paru-paru. 
Dengan mengonsumsi umbi yang kaya karoten ini, resiko 
tersebut berkurang jumlahnya.

MENGONTROL GULA DARAH

Kadar gula dalam darah umumnya meningkat jumlahnya 
setelah mengonsumsi karbohidrat . Mereka yang punya 

masalah dengan kadar gula tinggi di dalam darah disarankan  
mengonsumsi ubi yang dikukus dan tidak diberi tambahan 
saus atau gula.

MENCEGAH SERANGAN JANTUNG

Karena kaya akan vitamin B6, ubi dapat membantu 
mengurangi zat kimia bernama homocysteine yang biasanya 
memicu serangan jantung. Potasium di dalam ubi juga 
menstabilkan tekanan darah sehingga tidak naik turun secara 
drastis. Untuk itu, ubi disarankan juga bagi mereka para 
penderita penyakit jantung dan stroke.

UBI CILEMBU
MAKANAN ‘NDESO’ 
YANG KAYA MANFAAT

Ketela rambat merupakan jenis 
umbi-umbian yang biasanya 
ditanam di area tanah pedesaan 
atau pegunungan. Salah satu 
jenis ketela rambat atau disebut 
juga ubi yang terkenal adalah 
ubi Cilembu. Rasanya yang 
manis, seperti ada madu di 
dalamnya. Nikmat disantap 
selagi hangat bersama teman 
minum teh atau kopi.

Text : Dini Atria
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MEREDAKAN STRES

Dimakan selagi hangat sambil menikmati pemandangan 
sore, ubi dapat membantu meredakan stres. Manfaatnya 
double karena ubi mengandung mineral potasium yang 
membantu melawan dan mengurangi stres. Selain itu, 
pemandangan sore juga membuat hati lebih tentram dan 
meredakan ketegangan otot di tubuh.

Zat besi di dalam ubi juga menyediakan tambahan energi 
yang dapat membantu meningkatkan immune tubuh. 
Sehingga saat tekanan menyerang, tubuh siap menghadapi 
dan lebih rileks.

ANTI AGING

Vitamin A di dalam ubi dapat membantu meningkatkan 
immune tubuh serta merawat kulit dengan baik. Adalah 
retinol yang biasa dimanfaatkan produk-produk kosmetik 
high	end untuk merawat kulit, yang ternyata terkandung juga 
di dalam ubi.

Betakarotennya juga dapat melawan radikal bebas penyebab 
penuaan dini. Anda jadi tak perlu khawatir akan kerutan dan 
noda-noda hitam yang disebabkan oleh penuaan dini.

Selain itu, kandungan vitamin C dalam ubi ini dapat 
meningkatkan produksi kolagen, sehingga kulit tetap lembut 
dan elastis.

Ternyata memang umbi yang satu 
ini tak boleh dipandang sebelah 
mata ya. Yuk sajikan sebagai 
camilan sehat yang cerdas untuk 
dikonsumsi sehari-hari. (vem/bee)
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Perlu Anda ketahui, untuk menimbulkan atau 
mewujudkan ukuran otot yang optimal dan besar perlu 
dilakukan suatu kontraksi otot yang mensignifikan.                              

BERIKUT MEKANISME PEMBENTUKAN OTOT AGAR 
TERBENTUK BESAR DENGAN CEPAT:

1. CONTRACTION
Kontraksi atau kontraksibilitas merupakan kemampuan otot untuk 
memendek dari ukuran semula, dimulai melalui potensial aksi dalam 

serabut-serabut otot yang menyebabkan pelepasan ion-ion kalsium 
dari retikulum	sarkoplasma	sehingga menimbulkan suatu peristiwa 

reaksi kontraksi gerakan. Dalam mekanismenya, setiap gerakan otot yang 
dihasilkan oleh tubuh akan bermula pada kontraksi. Inilah langkah awal 
progress pembentukan otot menjadi besar.

Menurut hasil penelitian dengan 
mikroskop elektron dan difraksi 
sinar X yang ditemukan oleh Hansen 
dan Huxly (1955), mengemukakan 
sebuah temuan teori kontraksi 
otot yang disebut model	sliding	
filaments. Teori ini menyatakan 
bahwa kontraksi didasarkan adanya 
dua set filamen di dalam sel otot 

kontraktil, yang berupa filamen	aktin dan filamen	miosin. Rangsangan yang 
diterima oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin	mengerut (kontraksi). 
Kontraksi ini cukup memerlukan energi, apalagi jika mengenakan beban 
cukup berat, maka ransangan perobekan otot pun akan semakin cepat 
terbangun.

           MEKANISME 
PEMBENTUKAN 
OTOT SUPER CEPAT

6

Otot merupakan organ tubuh unik 
yang dikhususkan tubuh dalam 
mentransformasikan energi kimia 

menjadi suatu gerakan. Sedangkan 
dalam pembentukannya otot itu sendiri, 

hipertrofi otot menjadi popular dan sangat 
diperhatikan sekali oleh kalangan fitness 

maupun binaragawan mulai dari proses kontraksi 
otot hingga saat dimana otot membutuhkan recovery 

yang tepat melalui program nutrisi. 

Text : Alfian Lutfi

MUSCLEBUILD
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2. RETRACTION
Disaat berkontraksi, otot menghasilkan pergerakan serta daya 
angkat yang sesuai diinginkan. Semakin berat beban yang 
dimainkan, maka semakin besar pula perobekan jaringan sel 
otot yang akan terbentuk menjadi besar. Tak hanya itu, selama 
terdapat potensial aksi saraf dan ion kalsium untuk dilepaskan, 
maka kontraksi pun akan terus berlangsung. Namun setelah 
potensial aksi saraf mulai terasa letih serta pelepasan ion tidak 
lagi dilepaskan, maka otot akan kembali beristirahat pada posisi 
semula, dan inilah yang disebut dengan relaksasi atau retraksi 
otot.

Secara 
gamblangnya, 
dalam satu 
kali gerakan 
penuh (repetisi) 
otot akan 
mengalami dua 
fase gerakan, 
pertama 

disebut kontraksi atau memendekan otot, dan yang kedua disebut 
retraksi otot atau fase pemulihan otot atau memanjangkan otot 
pada kondisi semula. Kedua konsep dasar inilah yang selalu 
dimainkan oleh otot Anda selama berlatih beban.

3. RANGE OF MOTION
Mekanisme gerakan berikutnya disebut Range	of	Motion (ROM) 
atau suatu rentang gerak maksimum yang dilakukan sendi untuk 
menimbulkan suatu kontraksi serta pergerakan untuk meransang 
perobekan sel otot. ROM sendiri terdiri atas contration dan 

retraction, 
dimana 
keadaan otot 
digerakan 
secara pendek 
dan dimana 
otot harus 
digerakan 
memanjang. 

Tujuannya dalam berlatih beban yaitu menstimulus otot bergerak 
secara bebas pada sasaran otot yang dimaksud. Misalnya kita 
ambil contoh saat berlatih bench press. Dalam satu repetisi 
gerakan terdapat dua gerakan yang dilakukan secara berulang-
ulang (repetisi), contraction yaitu disaat lengan menurunkan 
bar mendekati tubuh, dan retraction ketika lengan berupaya 
mendorong bar ke atas.
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Kebanyakan gerakan dasar ini umum dilakukan 
fitness mania pada set pertama, tujuannya meransang 
tubuh memproduksi asupan oksigen lebih banyak. 
Semakin besar kinerja jantung memompa darah 
melalui oksigen yang masuk, maka semakin cepat 
pula sirkulasi peredaran menghantarkan nutrisi pada 
otot. Disaat jantung bekerja secara ekstra, maka 
cadangan glikemik pada tubuh mulai berkurang, 
dengan sendirinya produksi asam laktat menjadi 
meningkat, inilah yang menjadi salah satu penyebab 
keletihan di saat Anda memainkan beban dalam 3-4 
variasi gerakan.

4. PARTIAL MOVEMENTS
Pada dasarnya gerakan parsial merupakan gerakan 
yang dilakukan dimana sebagian tubuh ini sudah 
tidak mampu mengangkat beban, namun tetap 
diusahakan tubuh untuk mendapatkan stimulus 
pembentukan otot melalui gerakan separuh/
sebagian. Melanjut dari mekanisme pembentukan 
sebelumnya, latihan melalui gerakan parsial sangat 
menguntungkan dalam membentuk definsi otot lebih 
tajam dan berserat. 

Dalam teorinya, partial movements tidak dilakukan 
seperti ROM, hanya saja gerakan tersebut mengambil 
jarak gerak setengah dari ROM. Anda hanya cukup 
mengeksekusi beban dengan setengah gerakan, 
lebih diutamakan lagi bila tidak menggunakan 
beban terlalu berat, namun mencukupi jumlah 
repetisi banyak. Selain itu, gerakan parsial sangat 
menguntungkan lagi jika gerakan tersebut dieksekusi 
melalui alat mesin. Disini titik otot akan lebih 
terasakan kontraksinya lebih dalam ketimbang Anda 
melakukannya dengan beban lepas.

MUSCLEBUILD
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5. STATIC MOVEMENTS
Sebelum melaju ke mekanisme gerakan berikutnya, static	movements 
atau gerakan statis disebut juga dengan gerakan latihan isometric	
yang merupakan jenis latihan kekuatan dimana sudut sendi dan 
otot tidak berubah selama berkontraksi. Latihan pada termasuk 
rentetan teknik latihan tahap akhir bila diurutkan melalui contraction,	
retraction,	range	of	motion, partial	movements dan terakhir gerakan 
statis. Sifatnya yang diam tidak bergerak secara dinamis membuat 
hipertrofi otot lebih terasa nyeri dan pantas jika direfrensikan 
sebagai teknik latihan terakhir, karena disinilah otot Anda tetap 
dipaksa bergerak melalui sisa-sisa tenaga yang dikerahkan kembali 
secara keseluruhan.

Gerakan statis bisa Anda lakukan menggunakan beban maupun tanpa 
beban. Dengan beban Anda cukup menahan gerakan dalam beberapa 
hitungan, misalnya Anda berlatih	lat	pull-down menggunakan beban 
sedang. Kemudian saat melakukan contraction Anda diharuskan 
menahannya dalam beberapa hitungan, katakanlah 20-25 repetisi 
cukup membuat otot punggung Anda berkontraksi. Adapun contoh 
latihan lainnya seperti Anda berlatih plank.

6. SUPER SLOW MOVEMENTS
Super slow movements atau gerakan super lambat dipopularkan 
oleh Ken Hutchins yang melibatkan kombinasi kecepatan 1x ROM 
super lambat dalam mengangkat ataupun menurunkan beban 
yang dilakukan secara berulang-ulang. Ken merekomendasikan 
dalam melakukan setiap set nya diberikan durasi waktu antara 100 
dan 180 detik, yang nantinya lebih dianjurkan untuk diterapkan 
selama dua kali dalam seminggu. Menurut Aziz Nurwasit selaku 
atlet binaraga professional menyatakan, bahwa “super	slow sifatnya 
dilakukan secara perlahan-lahan dan benar-benar tertuju pada 
satu titiik otot yang terkontraksi, sehingga membuat produksi asam 
laktat meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan latihan 
biasanya. Biasanya, kalau latihan kategori seperti ini lebih disarankan 
pada beberapa variasi gerakan latihan awal”.

Melihat dari segi positif lainnya, super	slow movements memberikan 
manfaat	hipertrofi yang baik bagi otot khususnya bagi Anda yang 
baru berlatih beban. Mekanisme gerakan yang dieksekusi secara 
perlahan, teratur dan ekstra hati-hati membuat tubuh terminimalisir 
dari beberapa gerakan berbahaya yang menyebabkan tubuh 
mengalami cedera. Ada beberapa penelitian menyimpulkan bahwa 
dalam 10 minggu super	slow	menghasilkan progres pembentukan 
otot jauh lebih unggul bila dibandingkan dengan metode latihan 
biasanya. 

Dari ke 6 mekanisme gerakan yang telah dipaparkan tadi, 
sekirannya refrensi latihan Anda akan lebih tersalurkan 
secara dinamis dan bervariatif. Namun secara garis besarnya, 
pokok dari setiap gerakan yang selama ini Anda latih di 
gym mencakup dari mekanisme yang dikemukakan tadi. 
Membuat gerak otot tidak cenderung stagnan, merupakan 
salah satu teori pembentukan otot menjadi berkembang. 
Apalagi bila kondisi demikian lebih Anda sempurnakan 
dengan suplementasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
otot Anda.               SEMOGA BERMANFAAT                                                      
(Alfian dari beberapa sumber)
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HEALTHYSEX

S
eiring dengan bertambahnya usia, 
Anda butuh waktu lebih lama untuk 
mendapatkan ereksi dan memerlukan 
rangsangan baik fisik maupun psikologis 
lebih banyak untuk mempertahankannya. 
Di saat usia dua puluh tahunan, mencapai 

ereksi adalah soal mudah. Namun saat usia mendekati 
40, hasrat seksual dan kemampuan Mr. P Anda tidak akan 
sebaik sebelumnya, artinya, mereka tak dapat mencapai atau 
mempertahankan ereksi yang cukup untuk bersanggama 
sampai 75 persen dari seluruh kesempatan yang ada.

Namun faktanya, hanya sedikit pria di usia tiga puluh dan 
empat puluhan mengalami impotensi, dan banyak hal 
yang bisa Anda perbuat untuk mengusahakan agar tidak 
mengalaminya. Bahkan apabila Anda impoten, peluang untuk 
disembuhkan tetap masih ada. Para dokter sekarang percaya 
bahwa sekurangnya tujuh di antara sepuluh kasus impotensi 
memiliki penyebab fisik, termasuk diabetes, gangguan 
kelenjar gondok, aterosklerosis, atau cedera pada Mr. P.

Pengobatan, konsumsi alkohol, merokok dan faktor-faktor 
psikologis seperti depresi, stres, dan kecemasan dalam 
pekerjaan dapat memperumit masalah. Yang menjadi inti 
dalam hal ini adalah bahwa apa pun yang menghentikan 
aliran darah ke Mr. P, maka akan memperkecil peluang Anda 
untuk mendapatkan ereksi.

Namun bila Anda merawat diri dengan baik, maka Anda 
dapat tetap siap siaga, tetap bergairah, dan tetap mampu 
berhubungan seks hingga usia lanjut. Tidak ada alasan 
bahwa kemampuan seksual Anda akan berubah karena usia 
Anda bertambah asalkan merawat diri secara lebih baik. Jadi 
rawatlah Mr. P sebaik-baiknya,                                         

BERIKUT BEBERAP TIPS YANG BISA DILAKUKAN 
AGAR MR. P TERUS BERFUNGSI DENGAN BAIK. 

Olahraga dengan berlari, jangan berjalan. Semakin 
bugar tubuh Anda, maka semakin sering Anda 
mampu berhubungan seksual, dengan baik. Sebuah 
studi memperlihatkan, 78 pria sehat tetapi tidak aktif 

MENJAGA 
KESEHATAN Mr. P

Ereksi bagi sebagian besar pria 
merupakan hal yang mudah untuk 
dilakukan, namun ada sebagian 
pria yang merasa kesulitan untuk 
mendapatkan ereksi.

TIPS Text : Dini Atria
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mulai berlatih aerobik tiga hingga lima hari dalam seminggu, 
masing-masing selama satu jam. Selama penelitian itu, tiap 
orang menulis buku harian tentang kegiatan seksual mereka. 
Hasilnya menunjukkan bahwa kehidupan seks para pelaku 
aerobik itu sangat meningkat. Sementara itu, kehidupan seks 
mereka yang hanya berjalan-jalan santai hanya berubah 
sedikit. Tidak peduli jenis aerobik mana yang Anda pilih, yang 
penting Anda mengerjakannya, paling tidak tiga kali dalam 
seminggu dan tiap kali berlangsung selama dua puluh menit. 
Berlari, berenang, dan bersepeda merupakan pilihan-pilihan 
yang baik lainnya.

Berhenti merokok. Berhentilah merokok sekarang 
juga, demi kesehatan Mr. P Anda. Merokok 
mempercepat pembentukan endapan-endapan 
dalam arteri jantung, maka proses yang sama 
dapat terjadi pada pembuluh darah yang 
memasok darah pada Mr. P.  Sekarang merokok 

telah dipandang sebagai faktor utama dalam masalah ereksi 
dan hal tersebut dimulai ketika usia Anda menginjak 40 tahun. 

Kurangi makanan berlemak. Dalam hal makanan, 
yang penting adalah membatasi asupan lemak. 
Direkomendasikan para dokter bahwa diet untuk 
menjadi pria perkasa adalah diet rendah lemak, 
dengan hanya 20 persen kalori berasal dari 
lemak. Apabila Anda makan 2500 kalori per hari, 

berarti batas asupan lemak Anda adalah 
sekitar 50 gram. Untuk mulai 

dengan arah yang benar, 
bacalah label makanan yang 
Anda beli, cari produk-produk 
miskin lemak dan tanpa lemak, 

hindari gorengan, beralihlah 
ke susu skim dan makan 

cukup buah-buahan dan 
sayuran segar setiap 

hari, ditambah 
kira-kira 75 gram 

ikan, daging 
ayam, atau 
daging merah 
tanpa lemak. 
Logika juga 
mengatakan 
bahwa 
yang baik 
untuk arteri 
pemasok 
darah ke 
jantung juga 
akan baik 
untuk arteri 
pemasok 
darah ke Mr. P.

Cermati rekasi obat yang Anda pakai. Tanyakan 
terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker 
apakah obat yang Anda minum dapat membuat 
Anda bermasalah. Karena ratusan jenis obat 
dapat menyebabkan impotensi sebagai 

efek samping, termasuk diuretik, penurun darah tinggi lain, 
beberapa obat antidepresi, dan antipsikotik. 

Jangan terlalu gemuk. Kelebihan berat badan 
dapat menyebabkan panjang Mr. P Anda 
berkurang. Penelitian tidak resmi terhadap 
sejumlah pria kegemukan menunjukkan 
bahwa sampai batas tertentu, seorang pria 
yang kegemukan akan mendapatkan kembali 
panjang dua setengah cm Mr. P nya untuk 

setiap 17 kilogram berat badan yang dihilangkannya. Ini 
insentif yang tidak buruk bagi seseorang yang benar-benar 
kegemukan. Akan tetapi yang jelas, mempertahankan berat 
tubuh yang ideal akan mengurangi risiko tekanan darah tinggi 
dan diabetes, karena keduanya dapat merusak kemampuan 
ereksi Anda.

Hindari alkohol. Alkohol di samping merusak kemampuan 
seksual secara langsung, bila dikonsumsi secara berlebihan 
dalam jangka panjang dapat berpengaruh langsung terhadap 
testis, mengurangi produksi hormon testosteron dan 
mengganggu keseimbangan hormon dan bahan kimia otak 
yang diperlukan untuk menghasilkan ereksi. Karena alkohol 
merupakan depresan yang berfungsi memperlambat refleks, 
termasuk dalam hal hubungan seksual. 

Jagalah penis Anda dari luka. Cedera pada Mr. P 
sering menjadi penyebab impotensi, misalnya 
kecelakaan pada saat sedang bersepeda akibat 
hantaman pada selangkangan yang dapat 
merusak Mr. P serta testis. Selain itu, cedera 
pada penis bisa menyebabkan pecahnya 

dinding berserat yang berfungsi menahan tekanan ketika 
ereksi terjadi. Kerusakan yang terjadi diibaratkan seperti 
yang dialami oleh dinding ban mobil ketika pecah karena 
menabrak- trotoar dalam kecepatan terlalu tinggi. Posisi yang 
paling memungkinkan peristiwa ini terjadi adalah ketika 
wanita berada di atas, karena sewaktu-waktu Mr. P dapat 
terlepas dari Miss. V, dan bila kurang hati-hati si wanita dapat 
menekuk Mr. P ke arah yang salah. Selain tertekuk ke arah 
yang salah selama berhubungan seks, 

Mulai saat ini mari kita pertahankan 
kebugaran organ intim, demi 
kesehatan diri kita tentunya.                                              
(sumber: DA/dari berbagai sumber)
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Siapa mengira jika pria kurus berkulit hitam 
yang dibesarkan dari pelosok Jamaika dengan 
kegemarannya bermain sepakbola, justru 
malah menjadi mesin pembangun otot 
yang bergelimang akan prestasi bodybuilder. 
Debutnya di ranah pamer otot dan raga pun 

tidak diragukan lagi keberadaannya, dialah Shawn ”Flexatron” 
Rhoden dimana pada akhir September lalu berhasil 
menduduki posisi top 4 di ajang paling bergengsi dunia       
Mr. Olympia 2013.

Tak kurang dan tak lebih. Begitulah integritas yang dituangkan 
Shawn saat menampilkan perfoma terbaiknya sebagai 
kompetitor binaraga yang berkompetensi. Sekilas mengenai 
kisahnya sebelum dikenal sebagai bodybuilder, Shawn 
bukanlah seorang yang istimewa di mata pecinta binaraga 
ataupun pemujanya. Dikenal dengan tubuhnya yang kurus dan 
amat menggilai olahraga sepakbola, Rhoden sedikit memulai 
menjajaki langkahnya pada weighttraining. 

Memulai karir binaraga pada tahun 1992, lantas Ia pun 
bertemu dengan mantan Mr, Universe Yohnnie Shambourger 
yang mengajaknya untuk memahat suatu mahakarya seni otot 
yang dapat dipublikasikan ke mata dunia. Shawn pun mulai 
tertarik untuk mendapatkan pondasi ototnya agar terbilang 
padat dan menakjubkan. Awalnya 155 lbs atau berkisar 70 kg 
merupakan angka berat badannya sebelum melejit ke 118kg. 
Inilah yang amat sangat disukuri Rhoden pasca bertemu sang 
inspirator Yohnnie.

TERPURUK KARENA CEDERA

Keberhasilan Shawn dalam mewujudkan mimpinya sebagai 
seorang binaragawan berkelas dunia, belum terealisasikan 
seutuhnya setelah 1 tahun lamanya Ia berlatih. Tempaan 
cobaan pun terus datang menghampiri, seperti musibah 
kecelakaan yang dialaminya sebanyak 2 kali pada tahun 1993 
dan awal Januari 1996. Di musibah pertamanya, pria bermata 
sayup ini harus menjalani operasi pada tangan kanannya. 
Ia pun divonis tidak akan dapat menulis, bermain piano, 

Live for today while 
planning for tomorrow. For 
Without struggle, there's 
no need for progress

Text : Alfian Lutfi
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bahkan mengangkat beban sekalipun. Terlebih lagi, jika 
melakukan aktifitas olahraga beban dapat menyebabkan 
kerusakan permanen pada tangan kanannya. Pada 
musibahnya yang kedua, lagi lagi Rhoden mengalami 
cedera serius pada bagian punggung yang menyebabkan 
dirinya harus benar-benar menjalani cuti latihan selama 
setahun. 

BANGKIT

Pasca kecelakaan yang diderita, Shawn tidak menganggap 
insiden tersebut sebagai momok menakutkan yang dapat 
menjatuhkan mimpinya untuk menjadi binaragawan 
tangguh. Terus menengadah, berambisi, dan berpikir 
positif selalu menyelubungi suasana pikiran dan hati 
pria yang telah menjadi warganegara AS sejak tahun 
1990 ini. Meskipun sebagai seorang amatir, Shawn telah 
mengumpulkan kemenangan lebih dari 10 kali termasuk 
kompetisi  East	Coast	Tournament	of	Champions di tahun 
1997. Hingga di kompetisinya terkini Shawn menasbihkan 
dirinya dari seorang amatir menjadi bodybuilder	
professional yang layak diperdebatkan pada kompetisi 
tertinggi di dunia.

Segala bentuk kerja keras yang diupayakan secara 
sungguh-sungguh tentunya tak akan berujung sia-sia. 
Di tahun 2009, Shawn berhasil meraih apresiasi tiket 
profesionalnya pada kejuaraan IFBB	North	American	
Championships dengan divisi kelas berat, serta 
mengambil gelar terbaiknya pada kelas overall. Walaupun 
ditempatkan pada posisi 16 dengan debutnya sebagai 
binaraga professional yang pertama kali diikuti, lantas 
membuat keagresifan tekadnya menjadi lebih berkobar 
dari sebelumnya. 

Bak seekor singa jantan yang sedang menunjukan 
taringnya, pria berkepala botak ini pun membuktikan 
kesuksesan prestasinya dengan menapaki panggung 
Mr. Olympia, setelah satu tahun sebelumnya ia berhasil 
memenuhi kriteria Mr.Olympia dengan meraih juara 3 
pada Dallas Europa Super Show 2011. Inilah prestasi 
gemilang yang mengantarkannya pada Mr. Olympia 
hingga saat ini.

Meskipun Shawn dinyatakan sukses dalam bidang otot, 
namun ia belum menunjukan pencapaian potensinya 
dengan penuh prestasi. Hasratnya untuk terus berjuang 
dan bermain di Mr.Olympia tak akan terhentikan sebelum 
ia menundukan para pesaing-pesaing terkuatnya seperti 
Phill Heath, Kai Greene, dan Dexter Jackson. 
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WORKOUT ROUTINE
Berikut jadwal program latihan Rhoden yang Reps magazine kutip 
melalui situs www.ronniecoleman.net.

HARI 1 – DADA (CHEST)
 
Dumbbell Pullover    4-5 sets 8-12 reps 
Incline Dumbbell Press   4-5 sets 8-12 reps 
Incline Barbell Press  4-5 sets 8-12 reps  
Dumbblell Flat-bench Press   4-5 sets 8-12 reps 
Incline Dumbbell Fly   4-5 sets 8-12 reps 
Parallel Bar Dip 3 sampai failure 
Superset dengan Pushups 3 hingga failure 
 
HARI  2 – PUNGGUNG (BACK)
 
T-bar Row     5-6 sets 8-12reps 
Wide-grip Lat Pulldown    4 sets 8-12 reps 
Behind-neck Pulldown    4 sets 8-12 reps 
Superset dengan Hammer Strength Pulldown, 4 sets 8-12 reps 
One-arm Dumbbell Row    3 sets 8-10r eps 
Low Back Extension sampai Failure 
Superset dengan Pushup sampai Failure 
 
HARI 3 – KAKI (LEGS)
 
Leg Extension  5-6 sets 25 reps 
Front Squat  5 sets 25 reps 
Leg Press  5 sets 20-25 reps 
Hack Squat  3-5 sets 15 reps 
Hammer Strength Leg Curl 3 sets 25 reps 
Stiff-leg Dumbbell Deadlift 3 sets 12-25 reps 
One-leg Hamstring Curl 3 sets 12-25 reps

HARI 4 – BAHU (SHOULDERS)
 
Seated Lateral Raise    5 sets 8-12 reps 
Standing Barbell Press    4-5 sets 6-12 reps 
Barbell Upright Row    4 sets 8-12 reps 
Barbell incline-bench Front Raise    4 sets 8-12 reps 
Incline-bench Reach Delt Flye   4 sets 8-12 reps 
Superset dengan Reverse Pec-deck Fly 4 sets 8-12 reps 
Hammer Strength atau Dumbbell Seated Press 4 sets 8-12 reps

Hari 5 – Lengan (Arm, Bicep, Tricep)
 
Triceps Rope Pressdown   4-5 sets 8-12 reps 
Straight-bar Curl    4-5 sets 8-12 reps 
EZ-bar Extension    4-5 sets 8-12 reps 
Hammer Strength Biceps Curl  4-5 sets 8-12 reps 
One-arm Overhead Dumbbell Extension 4-5 sets 8-12 reps 
Cable Rope Curl    4-5 sets 8-12 reps 
One-arm Cable Extension    4-5 sets 8-12 reps 
Machine Concentration Curl    4-5 sets 8-12 reps
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PROFIL
Nama   : Shawn Rhoden
Nama Panggilan  : Flexatron
Tempat, tgl lahir  : Jamaika, 2 April 1975
Tinggi   : 178cm
Berat Badan on/ off  : 109kg /118kg

PRESTASI
PROFESSIONAL
2013 Mr. Olympia - 4th
2012 IFBB EVLs Prague Pro Championships - 2nd
2012 IFBB British Grand Prix - 1st
2012 IFBB Arnold Classic Europe - 1st
2012 Mr. Olympia - 3rd
2012 IFBB Dallas Europa Supershow - 1st
2012 IFBB PBW Tampa Pro - 1st
2012 NPC Dexter Jackson Classic - NP
2012 IFBB Arnold Classic - 8th
2012 IFBB FLEX Pro - 4th
2011 Mr. Olympia - 11th
2011 IFBB Dallas Europa Super Show - 3rd
2010 IFBB Dallas Europa Super Show - 16th

AMATEUR
2009 IFBB North American Championships - 1st
2009 NPC Delaware Open Bodybuilding - 1st
2001 NPC Team Universe Championships - 2nd
2000 NPC Team Universe Championships - 4th
1999 NPC Team Universe Championships - 3rd
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EXPERTSAYS

Anand Krishna, PhD*

S
ekarang Anda 
berharap bahwa 
mereka akan 
mewujudkannya. 
Harapan-harapan 
Anda yang tidak 

terpenuhi, Anda harapkan 
agar mereka penuhi. Mungkin 
saja, sewaktu kecil Anda pernah 
bermimpi untuk menjadi dokter. 
Mungkin situasi saat itu tidak 
menunjang dan impian Anda 
tidak terwujud. Sekarang Anda 
ingin anak Anda menjadi 
dokter. Mungkin saja, ia lebih 
tertarik pada seni, mungkin 
ia ingin menjadi seniman. 
Tetapi Anda tidak akan 
memperbolehkannya. 
Dia harus hidup untuk mewujudkan impian Anda, hanya 
untuk memenuhi ego Anda. Betapa bodohnya, betapa lucunya, 
betapa kejamnya!

Anda lupa bahwa anak-anak Anda memiliki mimpi-mimpi 
sendiri. Mereka memiliki kehidupan sendiri. Tidak. Anda tidak 
bisa mengatakan itu cinta. Paksaan dan cinta tidak dapat 
jalan bersama. Anda juga tidak dapat menyembunyikan ego 
Anda di balik tirai bimbingan. Anda tidak mencintai mereka. 
Anda menuntut! Anda ingin mereka hidup untuk Anda, bukan 
untuk diri mereka sendiri. Anda ingin mereka mengikuti 
kepercayaan Anda. Anda mengebiri mereka, Anda ingin mereka 
memakai sepatu yang ukurannya sama dengan Anda. Anda 
kejam! Anda mengkondisikan mereka. Anda memaksakan ide 
dan pandangan-pandangan Anda kepada mereka. Anda tidak 
membiarkan mereka tumbuh berdasarkan apa yang mereka 
sendiri yakini. Mereka tidak diperbolehkan hidup berdasarkan 
bimbingan dari hati nurani mereka sendiri. Mereka tidak boleh 
menghidupi kehidupannya sendiri. Mereka harus menjadi 
robot bagi Anda. Anda membuat mereka begitu tergantung 
kepada Anda betapa kejamnya! 

Anda menghabiskan waktu berjam-jam di kantor; seringkali 
bukan untuk pekerjaan, tetapi untuk ngobrol dengan 
sekretaris Anda. Istri Anda sibuk dengan kehidupannya 
sendiri, mungkin meniti kariernya, mungkin menghabiskan 
waktu untuk arisan... mungkin juga bersantai ria di salon 
selama berjam-jam. Semua itu ia namakan ‘sosialisasi’. Anda 
tidak punya waktu untuk anak-anak Anda; istri Anda sibuk 
dengan kesibukannya sendiri. Apa yang terjadi? Anda masih 

manusia, begitu pula istri Anda... dan akhirnya 
Anda merasa bersalah. Untuk menyembunyikan 
rasa bersalah ini, Anda menggunakan uang, 

materi. Anda berbelanja dengan boros, membeli 
barang-barang yang tidak merupakan kebutuhan 

dan atas nama cinta memberikannya kepada 
anak-anak Anda. Anda memanjakan mereka. Anda 

membungkusi rasa bersalah Anda dengan kertas kado 
kebahagiaan materi yang tidak berarti bagi mereka. 
Mereka membutuhkan kasih Anda. Apa yang Anda 
lakukan bukan cara mendidik yang baik. Anda hanya 
mengulangi perbuatan orang tua Anda terhadap Anda. 
Anda sebenarnya tidak pernah tumbuh dan sekarang 
Anda menghalangi pertumbuhan anak-anak Anda. 

Anda ingin mereka menjadi fotokopi Anda. Siapa 
sih Anda ini? Anda berperan sebagai pengawas 

di rumah tahanan dan anak-anak Anda menjadi 
narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Anda tidak pernah belajar dari sejarah. Anda seperti ayah 
Siddharta yang ingin menyembunyikan kenyataan-kenyataan 
hidup dari anaknya. Siddharta tidak diperkenankan bertemu 
dengan orang sakit. Siddharta tidak boleh melihat kematian. 
Siddharta jangan sampai bertatap muka dengan orang tua 
yang renta. Sampai kapan Anda dapat menyembunyikan 
kenyataan hidup dari seorang Siddharta? Ayahnya tidak 
berhasil, dan itu merupakan suatu keberuntungan bagi 
Siddharta. Untung ayahnya tidak berhasil, apabila ia berhasil, 
tidak akan pernah ada seorang Buddha dalam dinasti Shakya. 
Ayahnya memang harus gagal, karena keberhasilannya akan 
merupakan kegagalan Siddharta. 

Beruntunglah Siddharta; ia mendengarkan ratapan seorang 
yang sedang sakit parah. Ia melihat jasad seseorang yang 
sudah meninggal, sudah mati. Ia melihat pula betapa tak 
berdayanya seorang lansia. Dan sekali lagi, dunia kita menjadi 
sedikit lebih kaya; dunia kita dianugerahi dengan seorang 
Buddha. Berdoalah bahwa Anda gagal dalam upaya Anda 
untuk mengkondisikan anak-anak Anda. Apabila Anda tidak 
gagal, ketahuilah bahwa Anda telah berhasil mendorong 
anak-anak Anda memasuki ruang tahanan yang gelap gulita. 
Berdoalah untuk jiwa mereka! Jangan sampai anak-anak Anda 
menjadi tahanan seumur hidup. Cara Anda mendidik anak 
Anda jelas salah. Anda tidak mendidik. Anda mengkondisi 
mereka. Anda membuat mereka tumpul. Anda membuat 
mereka bodoh. Bukan. Itu bukan pendidikan. Lepaskan anak-
anak Anda; biarkan mereka mengembangkan seluruh potensi 
mereka. Jangan membatasi pertumbuhan mereka.

MENJADI ORANG TUA 
EFEKTIF

Anda kirimkan anak-anak Anda ke sekolah. Tidak ada 
salahnya, tetapi tujuan Anda  untuk mengirimkan mereka 
ke sekolah itu yang salah. Anda mendambakan gelar 
bagi mereka. Anda mempunyai harapan sendiri. Anda 
punya mimpi-mimpi Anda sendiri yang tidak terwujud. 
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-------------------------------------------------------
*PAKAR PEMBERDAYAAN/PENGEMBANGAN 

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

sebagai seorang humanis dan penulis yang 
sangat produktif. 

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

YAYASAN ANAND ASHRAM 
Centre for Holistic Health & Meditation

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

Phone: 0818163391
Email: ashram@anandkrishna.org

www.anandkrishna.org dan www.aumkar.org 

L’Ayurveda - One Stop Holistic Care
 

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

Anand Krishna, 
siap mentransformasi hidup Anda.

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

Jl. Pura Mertasari 27 Sunset Road Area
Kuta, Bali

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

layurveda.com 

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

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

adiksi dengan AyurHypnotherapy.

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

“Kehidupan”,

diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama

Jangan salah paham, saya tidak 
menganjurkan Anda membiarkan 
mereka tumbuh liar. Tunas-tunas muda 
harus dijaga. Rumput liar pengganggu 
pertumbuhan tunas-tunas muda ini 
harus dibuang. Tetapi biarkan tunas-
tunas tersebut tumbuh alamiah. Saya 
menentang pemakaian segala macam 
pupuk kimiawi secara berlebihan. Ini 
tidak sehat. Lebih baik menggunakan 
pupuk kandang, pupuk 
alami – ini lebih 
bijaksana. 

Rawatlah mereka 
sepenuh hati. 
Penuhilah kebutuhan-
kebutuhan dasar 
mereka. Jangan 
melebihi itu. Semua 
harus berada dalam 
batas. Lindungilah 
mereka terhadap 
binatang-binatang 
liar. Jika dirasa 
perlu, buatlah pagar 
disekelilingnya. 
Tetapi semuanya itu 
Anda harus lakukan, 
semata-mata untuk pertumbuhan 
tanaman Anda, bukan untuk 
mengebirinya. Sirami mereka, tetapi 
Anda harus tahu berapa kali sehari. 
Jangan sampai berlebihan; jangan 
juga terlalu sedikit, sehingga mereka 
kekeringan. Sirami akarnya, jangan 
daunnya saja. Anda harus menjadi 
sedikit lebih bijaksana – inilah cara 
yang benar untuk merawat anak-anak 
Anda. 

Biarkan mereka mandi di bawah sinar 
matahari. Biarkan mereka tumbuh 
dengan kecepatan pertumbuhan 
yang alami. Jangan memaksa mereka. 
Mereka tidak akan pernah tumbuh. 
Anda akan menghasilkan robot, bukan 
manusia. Bonsai bisa menjadi tanaman 
yang indah dipandang, tetapi hanya 
untuk ruang keluarga Anda. Yang kerdil 
biasanya dipekerjakan dalam sirkus 
atau menjadi pelawak. Apakah itu yang 
Anda inginkan dari anak-anak Anda? 
Aku tidak mengatakan bahwa bonsai 
itu tidak indah, bahwa yang kerdil itu 
manusia kelas dua. Namun berapa 
banyak bonsai yang kita butuhkan? 

Masyarakat dunia kita yang aneh ini, 
dengan segala macam diskusi tentang 
hak-hak asasi manusia dan lain 
sebagainya, tidak akan bisa menerima 
seorang kerdil untuk mewakili 
kepentingannya dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat. Bahkan mereka 
yang kerdil pun menjadi minder dan 
tidak akan pernah membayangkan 
suatu kedudukan seperti itu. Saya 

tidak bicara tentang 
kekerdilan tubuh saja, 
saya bicara tentang 
kekerdilan berpikir, 
kekerdilan intelijensia. 
Saya bicara tentang 
kekerdilan dalam 
segala bentuk. Bonsai 
itu indah, hampir 
sempurna. Tetapi 
mereka tidak pernah 
tumbuh. Begitu Anda 
melihat mereka 
tumbuh, Anda cepat-
cepat menghentikan 
pertumbuhannya. 
Anda tidak ingin 
melihat pohon liar 
dalam ruang keluarga 

Anda, yang Anda inginkan hanya 
bonsai. Begitu mereka tumbuh, Anda 
memotongnya, menyesuaikannya 
dengan ruang keluarga Anda. 
Renungkan sejenak, bukankah itu yang 
selama ini Anda lakukan terhadap 
anak-anak Anda?

Dengan sengaja Anda menghentikan 
pertumbuhan anak-anak Anda. Apakah 
ini yang disebut Cinta? Kasihkah ini?  
Pilihan ada di tangan Anda! Memilih 
bonsai yang indah, sempurna namun 
kerdil, yang hanya dapat menyejukkan 
ruang keluarga Anda – atau pohon 
yang besar, lebat, sarat dengan buah 
dan bunga? Memang pohon itu 
kadang-kadang dapat bertumbuh 
liar, namun keindahannya tidak dapat 
dibandingkan. Pohon seperti itu bukan 
saja memberikan buah dan bunga, 
namun juga menyejukkan seluruh 
rumah Anda, bahkan rumah tetangga 
Anda. Pohon seperti itu melindungi 
Anda, mengubah bangunan yang Anda 
tempati menjadi rumah yang nyaman 
untuk dihuni. 
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DYNAMIC FASHION
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Cassual fashion make our lifestyle 
“young and natural”
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Hitam merupakan 
klasifikasi visual warna 
yang sangat netral bila 
dikombinasikan dengan 
warna lainnya. Apalagi 
jika warna tersebut 
diperpadukan dengan 
artistik warna abu-abu, 
sangat mengimajinasikan 
busana casual ini tampak 
smooth and chic saat 
dikenakan.
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DYNAMIC FASHION

Tak perlu pusing ataupun gelisah dalam 
membalut keindahan tubuh tatkala 

menghadapi suatu pesta maupun momen 
teristimewa dalam hidup Anda. Cocok, 

nyaman dan elegan ditengah-tengah 
kerumunan pesta tidak membuat busana 

berwarna biru ini lantas ketinggalan gaya. 
Warnanya yang inspiratif dan tidak berlebih-
lebihan, mengemas penampilan Anda begitu 

awet muda dan natural.
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Bergaya ala motif Colorful menghiasi 
lebih semangat dan suasana hati 
menjadi powerful.
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BAGIAN APPAREL PUSAT | 021-47862148 / 021-47862154
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FITNESSPROFILE

“Saya akan tinggal bersama 
Indonesia untuk beberapa tahun 
lagi, karena hanya di sinilah 
saya bisa melakukan banyak hal 
terutama tentang bisnis saya. 
Menjalani hidup sehat dan selalu 
memperbaiki bentuk badan saya 
lebih bagus adalah kesibukan yang 
harus saya kerjakan selama saya 
masih di Indonesia atau sesudah 
saya kembali ke Perancis”

Text : Alfian Lufti
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B
ergaya dengan topi cowboy dengan paras wajah asli 
bukan jiplakan bule belasteran, memang sudah tidak 
asing lagi bila dirinya mulai banyak dikenal di ranah 
menfitness Indonesia. Rambutnya yang ikal namun 
tetap tertutup rapi dengan topi ala cowboy tersebut, 

sontak membuat mata terbelalak disebabkan pesona lekuk 
tubuhnya yang begitu menawan dan kekar. He is Mr. Aurel.

BORN AT FRANCH BUT BUILT IN INDONESIA

Awalnya sempat berbicara bahasa inggris, namun mengetahui 
dirinya mahir berbahasa Indonesia, Reps pun tergoda 
mewawancarainya dengan  bahasa Indonesia yang semakin 
lancar. Maklum dirinya sudah 5 tahun belakangan ini 
berdomisili di Indonesia, ia mengawali karirnya sebagai 
seorang konsultan ahli nutrisi. Atas dasar penuturan kisahnya, 
Aurel yang lahir di Aix-en-Provence (Paris Selatan) mengaku 
terjun ke panggung otot sebagai seorang muscle	warrior 
terhitung sejak tahun 2010. Dan yang menakjubkannya lagi, 
ia tidak membentuk tubuhnya dari asal kota kelahirannya, 
melainkan ia mengukirnya di Indonesia.  “I	am	born	at	Franch	
but	built	in	Indonesia” inilah ungkapan yang terucap darinya 
saat Reps mengulik seputar kisah tentang ototnya.

SAYA MEMILIHNYA DENGAN ALASAN “CHALLENGE”

Proses pembiasaan otot terhadap mesin fitness belum begitu 
melekat jika hanya ditekuni dalam kurun waktu beberapa 
bulan saja. Sekiranya proses pembentukan otot tersebut 
sudah selazimnya dilakukan dalam waktu bertahun-tahun, 
sebagaimana yang dialami Aurel setiap kali nge-gym. 
Melakukan gerakan angkat beban yang bersifat isolasi 
maupun gerakan komponen, sekiranya sudah ia lakukan 
semenjak 5 tahun belakangan ini. Namun pada tahun ke 3 
nya, Aurel merasakan bentuk tubuhnya begitu proporsional 
sehingga ketertarikannya terhadap kompetisi pamer otot kelas 
junior pun sudi ia lakukan, dengan berdalih “challenge”.

Berbicara mengenai kesibukan, pria kelahiran paris yang 
tidak gemar makan gorengan, junk	food, dan semua makanan 
yang terlalu manis, rupanya berkesibukan sebagai seorang 
konsultan ahli nutrisi di bilangan Jakarta selatan. Membantu 
kliennya dalam mencapai hasil pembentukan tubuh yang 
sesuai dan memuaskan, merupakan kewajiban utamanya 
sehari-hari. Namun entah mengapa ia tetap enggan jika 
karirnya tersebut disangkut pautkan dengan personal	trainer. 
Baginya personal trainer hanyalah hobi belaka, yang ia 
luapkan kepada teman kerabat bahkan klienya pun secara 
Cuma-Cuma.

ARTI PAHLAWAN

Bertepatan dengan bulan kepahlawanan, Aurel menganggap 
bahwa arti kepahlawanan dalam fitness ialah mereka yang 
menjadi panutan dan menginspirasi kepada setiap orang 
menjalani pola hidup sehat. Menginspirasi masyarakat untuk 
membudidayakan gaya hidup dengan berolahraga, berlatih 
keras dan fokus terhadap gol nya adalah arti dari seorang 
inspirator pahlawan fitness.

Di penghujung kisahnya bersama Reps, Aurel 
mengharapkan bila sisa akhir penempatannya di 
Indonesia ini akan ia gunakan sebaik-baik mungkin.                                                

PROFILE
Nama Lengkap         : AURELIEN ARTHAPIGNET

Nama Panggilan         : AUREL  

Tempat & Tanggal lahir : Aix-en-Provence (France)                                  
             16 September

Tinggi badan           : 179cm

Berat badan on/off          : 73kg/79kg

Ukuran baju           : M

Nama Gym           : Elite Gym

Cita-cita            : Memperbaiki bentuk sebanyak  
              mungkin yang saya bisa

PRESTASI       

Peringkat 5 menfitness The One Champions Cibubur 2013 

Peringkat 7 Cikarang Men fitness 2013, 

Peringkat 10 Paspampres Men fitness 2013

Peringkat 8 Men fitness Cikarang Star fitness 2013

Peringkat 5 Men Fitness Junior The One Bodybuilding & 
Fitness Championship Cibubur 2013
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BODYBUILDER PROFILE

T
ubuhnya tidak seberapa tinggi, 
namun jika ditinjau kasat mata 
mampu menyita pemandangan 
seakan munculnya sosok peran 
fiktif “Hulk” di hadapan kita. 
Bertubuh besar namun tetap 

bersahaja dan ramah menyelimuti keseharian 
Sadarius sebagai atlet binaraga kelas 65-70kg 
asal Kutai Kartanegara (Kukar).

MANTAN ATLET GULAT

Siapa yang mengira jika binaragawan kita kali 
ini dulunya adalah seorang pegulat. Lama 

berkecimpung sebagai atlet gulat 
sudah merasuki dirinya semenjak 

ia menjadi staff  honorer di 
Dispenda Kukar. Namun 

setelah beberapa 
kurun waktu tepatnya 
setelah menjuarai 
Pekan Olahraga 
Nasional (PON) di 
Semarang dimana 
saat itu ia masuk 
dalam 3 besar, 
perasaan gundah 
pun mulai 
berkecamuk 
dalam batinnya. 
Ia menganggap 
jika dirinya 
tetap sebagai 
atlet gulat maka 
ia tidak akan 
maju. Atas dasar 
inilah, Sadarius 
hengkang dari 
dunia gulat 
yang telah 

membesarkan 
namanya dan memilih 

binaraga sebagai pelabuhan 
profesi berikutnya. 

Berkaca pada binaraga internasional 
maupun binaragawan professional 

tanah air, tentu ada begitu banyak 
hal menarik yang membuat tubuh 

mereka menjadi besar dan kekar, 
terlebih lagi jika berbicara 

soal motivasi, program 
latihan, suplemen, bahkan 

tokoh inspirator sekalipun. 
Semuanya diibaratkan 
seperti pola makan 4 
sehat 5 sempurna, yang 
mana satu dari semua 
nutrisi tersebut saling 
melengkapi dalam 
membangun tubuh 
sehat dan produktif. 
Seperti apa yang dijalani 

Arsitektur otot paha super 
besar dengan guratan otot 
betis berserat dan kering, 
merupakan parsial otot 
andalan yang senantiasa 
mengekspresikan 
gayanya saat beradu pada 
gemerlapnya kompetisi otot. 

Text : Alfian Lufti
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Sadarius selama berkecimpung 
di dalam dunia raga. Berikut 
pembicaraan Reps bersamanya 
perihal fitness dan binaraga.

A : Apa motivasi Anda ketika memutuskan 
berkecimpung sebagai binaragawan?

Q : Pada dasarnya setiap binaraga pasti 
menginginkan menjadi juara. Begitupula 
dengan saya pribadi, jujur kalau ditanya 
soal motivasi, saya ingin menjadi 
binaragawan internasional dan sering 
berkompetisi tidak hanya di Asia saja, 
melainkan sampai ke negara Eropa atau 
Amerika bila perlu.

A : Binaraga adalah olahraga mahal, 
bagaimana pendapat Anda?

Q : Kalau saya melihatnya binaraga 
bukanlah termasuk olahraga mahal, 
semua orang bisa kok membangun 
tubuhnya sesuai dengan keinginannya 
masing-masing. Misalnya jika kita belum 
mampu beli suplemen ya kita alihkan dari 
nutrisi makanannya saja yang memang 
harus perlu ditingkatkan banget.

A : Hal menarik apa yang diperoleh, 
selama Anda menjadi seorang bodybuilder, 
begitupula dengan hal terburuknya?

Q : Kalau soal menariknya, yang jelas 
tubuh menjadi lebih berotot, indah 
dilihat, dan yang pasti jiwa lelaki. Tapi 
kalau mengenai hal terburuknya bagi 
saya di binaraga itu tidak ada. Intinya 
niat di awal, saya masuk gym hanya 
untuk latihan dan latihan. Jadi gak ada 
istilahnya kepikiran wah… latihan ini 
berat, latihan itu berat atau bagaimana 
kalau tidak jadi berotot. Semuanya 
dijalanin dengan fun fun ajalahhh…

Q : Bagaimana pandangan Anda tentang 
fitness itu sendiri?

A  : Fitness sangat bagus untuk semua 
orang, salah kaprah rasanya jika fitness 
diartikan dengan olahraga doping. 
Semuanya tergantung pada individu 
mereka masing-masing. Mau seperti 
apa pun mereka, hanya merekalah yang 
berhak menentukan.  Disamping itu, 
fitness gak hanya di sukai cowok saja, 
perempuan, usia remaja, hingga bahkan 
lansia pun sah-sah saja kalau nge-gym 
untuk kesehatan. Intinya yaa sama-sama 
membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. 
itu pendapat saya mengenai fitness.

Karena tidak sesuai dengan keinginan akhirnya saya 
keluar dan memilih ke binaraga. Karena secara bahasanya 
binaraga lebih menjamin dari segi aspek prestasi maupun 
materinya, ucapnya sekilas alasan beralih menjadi binaraga.

Profile
Nama Lengkap   : M. Sadarius
Nama Panggilan : Darius
Tempat/ Tgl. Lahir : Barong Tongkok, 21 Agustus
Nama Orangtua : Dasa
Makanan Favorite : Mie Ayam, Lalapan
Minuman Favorite : Jus Alpukat
Tinggi badan : 162cm
Berat badan on/ off season : 65Kg/ 85Kg.
Ukuran baju : XL
Hobi  : Gym, Berenang
Cita-cita  : Jadi Atlet Profesional & Juara Asia
Gym  : Fatma Gym Kukar

Prestasi 
Juara I Dymatize Taman Mini Jakarta kelas 65kg 2012
Juara I PORPOP Kaltim Kelas 65kg 2010
Juara I KNPI Cup Kaltim kelas 70kg 2013
Juara III Body Contest Balikpapan kelas 65 kg 2009
Peringkat IV Bodyku Bali kelas 65 kg 2010
Peringkat IV PROLAB kelas 65kg 2010
Peringkat IV PROLAB kelas 70kg 2012
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FEMALEEXERCISE

T ingkatannya yang sulit dan membutuhkan 
ketelatenan serta kekuatan kaki super 
ekstra, membuat gerakan ini menjadi 
opsional latihan kebugaran bernilai 

seni yang sangat efektif untuk membentuk tubuh 
proporsional dan lentur. Ballet itu sendiri sangat 
akrab dikenal masyarakat melalui teknik virtuosonya 
seperti pointe	work (menjinjit dengan ujung kaki), 
grand	pas	de	deux (menari berpasangan), dan 
mengangkat kaki tinggi-tinggi.

Penasaran bukan dengan gerakan 
tersebut, ikutilah tips latihan 
women exercise kita kali ini:

MEMBUGARKAN TUBUH                           

           BALLERINA
BANYAK UPAYA MEMUAT TUBUH 
TERLIHAT BUGAR DAN MENAWAN 
KAPAN PUN ANDA BERADA, SALAH 
SATUNYA DENGAN BALLET. BALLET 
ATAU KARYA SENDRATARI YANG 
DIKOREOGRAFIKAN MELALUI MUSIK 
ORKESTRA, MIME, DAN AKTING 
TIDAKLAH TERGOLONG SEBAGAI 
KATEGORI TARIAN YANG MUDAH 
DILAKUKAN

ala

Text : Alfian Lutfi

Lokasi : 

KOTA KASABLANKA
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EXTENSION PARALLEL

PLIE & RELEVE

Lakukanlah sebanyak 10 repetisi 3 set dengan perlahan-lahan dan penuh 
kontraksi secara bergantian dengan kaki sebelah Anda. 

Lakukanlah sebanyak 10 repetisi 
dalam 3set ataupun menahan 
gerakan selama 30 detik.

Sebagai permulaan 
Anda, dapat memulai 
latihan berikut 
ini dengan berdiri 

membelakangi barre (tiang 
penyangga untuk pemanasan) 
ataupun menyentuh sandaran 
dinding. Kemudian angkat salah 
satu kaki sejajar lurus ke depan, 
selanjutnya angkat kembali 
setinggi 90 derajat lalu tahan. 
Buatlah putaran lingkaran di 
saat kaki direntangkan sejajar 
didepan Anda, sebanyak 5 
putaran ke arah luar dan 5 
putaran ke arah dalam. 

Berdiri dengan kaki 
kanan lalu tangan kanan 
memegang barre	dan tangan 
satunya lagi diletakan pada 

pinggang merupakan sikap awal 
sebelum Anda memulai gerakan 
standing	straight	leg. Selanjutnya 
angkat kaki kiri Anda yang telah 
terangkat setinggi 45-90 derajat 
secara perlahan ataupun menahannya 
selama 30 detik secara bergantian 
dengan kaki sebelahnya. Rasakan 
kontraksi otot disekujur otot paha dan 
pinggul Anda.

Bergerak ke tahap latihan berikutnya, 
Anda diwajibkan berdiri dengan 
kaki terbuka lebar dan tumit 
diangkat tinggi. Untuk menjaga 

keseimbangan, salah satu tangan Anda 
diperkenankan memegang barre. Kemudian 
turunkan paha dan pinggul mengarah ke 
bawah, lalu tahan sejenak dan kembalikan 
kepada posisi awal dimana saat Anda 
memulai gerakan. Jangan menurunkan tumit 
Anda sebelum jumlah repetisi terpenuhi. 
Rasakanlah kontraksi pada otot betis, 
hamstring, dan quadriceps Anda disaat 
menurun. 

STANDING STRAIGHT 
LEG
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FEMALEEXERCISE

REAR LEG EXTENSION

FRONT PLANK WITH LEG RAISES

SIDE PLANK WITH LEG RAISE

Lakukanlah sebanyak 5 repetisi di setiap 
masing-masing kaki. Rasakanlah kontraksi 
disekujur kaki Anda, terutama area otot 
hamstring, pinggul, dan pinggan belakang

Tubuh menghadap ke barre dengan 
kaki selebar pinggul, kemudian angkat 
salah satu kaki Anda ke arah belakang 
setinggi 90 derajat lalu tahan sejenak 

selama 30 detik. Setelah itu turunkan kembali 
pada posisi semula untuk melanjut ke bagian 
kaki satunya. 

Berdiri dengan kedua telapak 
tangan diikuti dengan kaki menjijit 
adalah sikap awal sebelum Anda 
mengeksekusi gerakan ini. Untuk 

menghasilkan kekuatan inti pada kaki Anda, 
angkatlah salah satu bagian kaki dan tahan 
beberapa sejenak saat terbentang di udara. Lalu 
turunkanlah dan lakukan kembali pada sisi kaki 
berikutnya.

Latihan ini merupakan gerakan 
alternatif dari latihan sebelumnya 
yang diupayakan untuk 
menguatkan tubuh bagian otot 

samping, yang terdiri dari tangan, bahu, 
perut samping, paha, dan betis. Caranya 
berdiri menyamping dengan tumpuan pada 
telapak tangan dan kaki. Selanjutnya atur 
keseimbangan tubuh dengan mengangkat 
salah satu telapak tangan dan kaki yang 
berada diposisi atas, dan tahan selama 30 
detik. 
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CRUNCH WITH LEG EXTENSION

BACK EXTENSION
 

Lakukanlah sebanyak 5 repetisi 
tanpa ada kecurangan saat berlatih.

Lakukanlah sebanyak 5 repetisi dengan 
seksama.

Ballet tidak 
hanya melatih 
bagian kaki 
saja, melainkan 

kekuatan perut pun turut 
mendukung keindahan 
gerakan ballet	itu sendiri. 
Tujuannya mengontrol 
sistem pernafasan 
Anda agar terkendali 
saat meliuk (lekukan	
gerakan	akrobatik	yang	
elastis). Caranya mudah, 
angkat kedua kaki Anda 
mengudara, kemudian 
susul gerakan tersebut 
dengan mengangkat kedua 
tangan Anda seolah ingin 
menyentuh paha. Lalu 
tahan selam 30 detik, 
rasakan tekanan pada 
kontraksi perut Anda.

Dan diujung gerakan 
ballet ini, Anda 
diajak untuk melatih 
kekuatan otot bagian 

tubuh belakang, terutama 
area pinggang, pinggul, 
hingga punggung sekalipun. 
Untuk memulainya cukup 
menelungkupkan tubuh Anda 
dengan posisi tangan dan 
kaki lurus sejajar. Kemudian 
angkat kedua kaki Anda ke 
atas sedangkan kedua tangan 
tetap menyentuh lantai/matras 
dan tahan selama 30 detik. 
Selanjutnya bergantian, kali ini 
kedua tangan Anda yang harus 
terangkat, sedangkan kedua 
kaki Anda menyentuh lantai/
matras lalu tahan pula selama 30 
detik. Rasakanlah penarikan otot 
disekujur tubuh belakang Anda. SE
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FEMALEFITNESS
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Text : Alfian Lufti

Kebiasaannya yang senang mengikat 
rambutnya ala ekor kuda, ia menyambut 
semangat para member setianya dengan 
program kebugaran yang menginspirasi 

budaya sehat dengan sejuta manfaat kesehatan.

Waktu itu, hari Jum’at tepatnya pukul 2 siang, 
suasana kota Jakarta tidak begitu panas seperti 
biasanya. Kami pun teringat pada sebuah janji 
pemotretan di salah satu Mega Gym ternama 
dibilangan  kota Kasablanka. Sesampainya di 
lokasi pemotretan, kamipun disambut dengan 
eloknya paras wajah yang jarang Reps temui 
sebelumnya. Dialah Treisca Arisandi, wanita 
berwajah manis yang memulai meniti karirnya 
sebagai seorang ballerina, tampak begitu ekspresif 
saat tim Reps mulai menghampirinya.

Menjembatani profesinya sebagai seorang 
ballerina selama 15 tahun, Triesca kecil mulai 
menganggap bahwa kesehatan dengan 
berolahraga melalui olah gerak tubuh sangatlah 
penting dilakukan. Rasa keinginan tahu pun mulai 
tak dapat terbendungi, setelah ia mendalami 
berbagai kelas kebugaran,mulai TRX, body	pump, 
ViPR dan lain sebagainya.
 
Ingin tahu lebih lanjut mengenai 
perjalanan kisahnya? berikut 
pembicaraan hangat kami bersama 
wanita kelahiran kota Jakarta 28 tahun 
silam.  

Pribadinya yang ramah, mudah 
bergaul, dan suka bercanda 
tidak akan pernah pudar dari 
kepiawaiannya sehari-hari 
sebagai seorang instruktur 
eksekutif bertaraf dunia. 

TERUS 
MENCARI JATI 
DIRI DALAM 
BIDANG 
OLAHRAGA 
FITNESS
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Q : Hai Triesca, Bagaimana ceritanya bisa tertarik di dunia 
fitness?  lalu apa motivasinya?
A : Setelah lulus dari dance academy khususnya seni tari 
ballet, aku mulai mengikuti kelas-kelas yang diadakan 
Celebrity Fitness. Semenjak itulah aku mulai merasa cocok 
dan terus menggali perihal kebugaran melalui olahraga 
fitness. Passion dan aura energy yang berbeda selama 
berlatih adalah suatu hal menakjubkan yang mengantarkan 
rasa kecintaanku terhadap dunia fitness. 

Q : Apa manfaat yang telah didapatkan setelah menggeluti 
fitness?
A : Disini aku mulai banyak mengerti mengenai anatomi 
tubuh manusia, yang dulunya tidak mengerti apa penyebab 
sakit ini dan apa nutrisi yang tepat untuk tubuh ini, perlahan 
dengan fitness pertanyaan itu semua mulai terjawab dengan 
sendirinya. Selain itu pola hidup sehat dong! yang pasti aku 
rasakan manfaatnya.

Q : Kamu terlihat sangat amazing and energic, apa 
sih rahasianya agar tetap terlihat menarik dan terus 
bersemangat?
A: Bagiku rahasianya cukup mengonsumsi makanan sehat, 
yang jelas 4 sehat 5 sempurna. Aku sangat anti terhadap 
supplement, makanan junk-food ataupun berminyak. Yaa… 
kalaupun lagi hangout, paling aku lebih memilih makanan 
yang dimasak ataupun jus-jusan. Itulah rahasiaku mengapa 
selalu tampil energik dan menarik setiap saat.

A : Menyangkut pola latihan,mana yang lebih kamu pilih 
antara weight training atau cardio exercise?
Q : Both, aku sangat menyukai keduanya.

A : Apa yang membuat kamu begitu seksi?
Q : Area punggung ku yang membuat tubuhku terlihat 
begitu seksi dihadapan semua orang.

A : Berbusana dengan gaya seksi, casual , glamour atau 
sporty? mengapa?
Q : Sporty dong, tapi jujur kalau lagi jalan-jalan aku suka 
memilih pakaian yang terlihat bagian punggung, sebab 
simple digunakan dan gak pakai ribet.

A : Bagi kamu lebih baik memilih tempat kecantikan  atau 
menggunjungi nge-gym?

Q : Jelas gym lah yang menjadi pilihan ku, percuma aja 
rajin ke salon kalau nantinya juga bakal keringetan. Kalau 
dandan paling sekedarnya aja, ya  sedikit menggunakan 
bedak gak apa-apa laah sebelum ngelatih, supaya kelihatan 
cantik. 

A : Apakah profesi Kamu sekarang mendapat dukungan dari 

keluarga?
Q : Tentu iya, sebab pada 
dasarnya lingkungan 
keluargaku sendiri dari 
keluarga olahragawan. 
Ayah ku dulunya seorang 
instruktur taichi. Aku 
pun merasa, kalau 
peranku dikeluarga 
memang ditugaskan untuk mengajak 
masyarakat menjadi sehat.

A : Lalu apa harapan pribadi kamu 
perihal fitness untuk kepentingan 
masyarakat?
Q : Mengajak masyarakat untuk 
menyadari lebih dalam betapa 
pentingnya olahraga pada diri 
kita. Serta mengajak mereka 
untuk menjadi sehat dengan rutin 
berolahraga.

A : Bagaimana bentuk kepedulian 
kamu mewujudkan itu semua?
Q : Maintenance my shape 
and my energy, kita gak perlu 
ngomongin orang untuk ngajak 
mereka sehat. Cukup dari diri pribadi yang menjadi 
contoh bagi mereka. Toh mereka sendiri yang akan menilai 
baik buruknya bergaya ala hidup sehat dengan fitness, 
tutupnya dengan penuh aura positif.

PROFILE
Nama Lengkap  : Triesca Arisandy Winardi
Nama Panggilan  : Triesca / Ika
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 April
Tinggi badan  : 162cm
Berat badan on/off : 53kg
Ukuran baju  : M
Makanan Favorit  : 4 Sehat 5 Sempurna
Minuman Favorit  : Mix Jus Sayuran dan Buah
Nama Gym  : Celebrity Fitness Kota   
     Kasablanka
Cita-cita    : Instruktur Bidang Kesehatan

PRESTASI    
- Lessmills Bodycombat Presenter South East Asia
- Lemills Bodypump Trainer South East Asia
- BOSU dan Peter Twist Sport Conditioning National Trainer
- Gorup X Manager Celebrity Fitness Puri Indah dan Kota  
  kasablanka
-Team Development Celebrity Fitness
- Brand Ambassador Celebrity Fitness
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TRAININGLOG

O lahraga ice	
skating juga 
dianggap sebagai 
seni olahraga 
ketangkasan yang 

sangat menyenangkan dan telah 
dikenal masyarakat dunia sejak 400 
tahun lalu tepatnya di Finlandia 
Selatan. Semakin berkembangnya 
zaman, tuntutan ice	skating pun 
mulai dikembangkan ke dalam 
3 olahraga musim dingin yang 
berbeda, seperti diantaranya: 
speed	skating,	figure	skating dan ice	
dancing. 

Bila Anda ingin mencoba bermain 
ice	skating atau Anda memang lah 
pemain pro, sebelum Anda meluncur 
diatas es sebaiknya lakukan 
terlebih dahulu gerakan-gerakan 
peregangan dan pemanasan yang 
berguna untuk meningkatkan 
stabilitas, fleksibiltas/kelenturan, 
ataupun kekuatan saat bermain, 
dan tentunya terhindar dari resiko 
cedera. Gerakan stretching dan 
warming	up ini sangatlah efektif jika 
diterapkan sebelum Anda memulai 
meluncur bebas di area es ataupun 
salju yang dingin. 

ICE 
SKATING

Text : Alfian Lufti

Ice Skating atau 
olahraga seluncur 
diatas es memanglah 
sangat popular dan 
amat digandrungi 
bagi para pecintanya 
ataupun mereka yang 
hanya sekedar ingin 
menikmati keindahan 
seni berjalan di atas es. 
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FLEXIBILITY
LYING KNEE ROLL-OVER STRETCH

KNEELING UPPER HIP & QUAD STRETCH

STANDING TOE-UP ACHILLES STRETCH

Sebagai pendahuluan, 
Anda dapat 
melakukannya dengan 
berbaring sambil 

membentangkan kedua 
tangan. Kemudian tekuk kedua 
kaki lalu rebahkan tepat di 
posisi samping Anda secara 
bergantian, di posisi kiri 
maupun kanan. Rasakanlah 
kontraksi pada perut samping 
Anda selama 10 ketukan di 
setiap masing-masing sisi.

Gerakan berikutnya dilakukan agar area 
otot pada paha, betis, dan hamstring dapat 
bergerak secara lentur dan leluasa. Caranya 
dengan berlutut satu kaki dan lutut yang 

lain menopang keseimbangan dengan menapakannya 
dihadapan Anda. Jika diperlukan, berpeganglah pada 
sesuatu untuk menjaga keseimbangan Anda dan 
kemudian dorong pinggul ke depan. Lakukanlah 
selama 10 hitungan disetiap sisi.

Engsel telapak kaki merupakan 
bagian tubuh terpenting 
disaat Anda melangkah 
ataupun melakukan maneuver 

berbahaya lainnya. Membiasakan 
peregangan seperti ini dapat menarik 
peregangan pada otot betis hingga 
fleksibiltas sendi telapak kaki Anda, 
supaya tidak kaku ataupun terkilir saat 
digerakan, juga untuk menghindari 
kram. Injak dan tahan selama 10 detik 
pada masing-masing telapak kaki.

Berikut tips latihan untuk meningkat flesibiltas hingga kekuatan 
otot-otot maupun persendian pada tubuh bagian tengah dan 
bawah khusunya
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TRAININGLOG

STANDING SIDE BEND

STRADDLE SIT

CORE EXERCISE

ALTERNATING LEG ROWING

Berikutnya meregangkan area 
pinggang hingga kedua lengan 
Anda. Cara nya sangat mudah, 
eratkan kedua telapak tangan 

tepat diatas kepala secara lurus. 
Kemudian miringkan ke kiri dan kanan 
agar otot-otot tubuh bagian samping 
beserta bahu dan lengan dapat 
bergerak secara elastis. Khususnya saat 
mengayunkan kaki yang harus seirama 
dengan gerakan tangan.

Dan peregangan tubuh yang terakhir 
adalah straddle	sit. Dimana manfaat dari 
peregangan ini diupayakan agar semua 
otot bagian kaki dan pinggul dapat 

dipastikan bergerak secara lentur, begitupula dengan 
struktur posterior	chain Anda. Bentangkan kedua 
kaki secara melebar (spilt), setelah itu angkat tangan 
tangan Anda lurus ke atas. Selanjutnya telungkupkan 
tubuh Anda ke depan dan tahan sejenak selama 10 
detik.

Memasuki gerakan inti berikutnya 
memang sengaja diupayakan untuk 
menguatkan beberapa otot bagian 
perut dalam dan tubuh bagian bawah. 

Untuk mengawalinya Anda cukup berbaring di atas 
matras, lalu mengangkat salah satu bagian kaki Anda 
dengan bergantian. Lakukanlah secara bergantian 
sebanyak 10 reps disetiap satu kaki.
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HIP ROLLS

SWIMMER

Gerakan pemanasan berikut ini 
hampir mirip dengan peregangan 
sebelumnya. Namun, yang 
membedakan diantara keduanya 

adalah sikap serta pola kaki yang digerakan 
memutar ke samping kiri maupun kanan. 
Sebagai sikap awal, rebahkan tubuh 
Anda dengan kedua kaki diselonjorkan 
ke udara/ke atas. Lalu putar/turunkan ke 
arah samping kiri, kemudian tarik kembali 
ke tengah lalu turunkan kembali ke arah 
berlawanan, yaitu kanan. Lakukan sebanyak 
10 reps.

Beranjak pada gerakan 
pemanasan terakhir yaitu 
swimmer. Latihan ini melatih 
kekuatan otot tubuh terutama 

bagian belakang, yang terdiri dari 
bahu, punggung, bokong, dan 
hamstring. Telungkupkan tubuh Anda 
di atas matras dan posisi kepala 
tetap menghadap ke matras/bawah. 
Luruskan sejajar kedua tangan maupun 
kaki. Sebagai permulaan angkatlah 
salah satu tangan maupun kaki Anda 
berselingan, kemudian tahan sejenak 
dan lalu turunkan kembali beralih pada 
sisi kaki maupun tangan berikutnya. 
Jika Anda mengangkat kaki kanan maka 
tangan kirilah yang harus Anda angkat 
begitu dengan selanjutnya. Lakukanlah 
secara bergantian dan berselingan 
sebanyak 10 reps.

SELAMAT 
BERLATIH

Lokasi :
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EXPERTSAYS

Seperti diketahui, kondisi fisik secara umum dapat 
dilihat pada parameter-parameter sebagai berikut : 

- KEMAMPUAN AEROBIK
- KEKUATAN OTOT 
- KELENTURAN 
- KOMPOSISI TUBUH

Sedangkan pada olahraga prestasi, ada parameter-
parameter lain yang diperlukan, seperti :

- KEMAMPUAN ANAEROBIK
- POWER
- KESEIMBANGAN
- KETEPATAN
- KECEPATAN
- KOORDINASI

Pada olahraga, parameter ini akan sangat menonjol 
pada beberapa cabang olahraga. Misalnya pada sprinter	
(jarak pendek) maka komponen kemampuan anaerobik 
dan kecepatan menjadi faktor yang sangat menonjol, 
yaitu kemampuan untuk bergerak cepat dan maksimal 
dalam jangka pendek. Dari semua komponen/parameter 
diatas, maka yang paling penting adalah kemampuan 
aerobik, yaitu kemampuan jantung dan paru-paru untuk 
mengedarkan oksigen keseluruh tubuh, termasuk otot. 
Komponen yang kedua penting adalah kekuatan otot, 

Seorang atlet yang menjalankan 
olahraga prestasi (high performance 
sport) tentu harus mempunyai kondisi 
fisik yang sangat kuat. Kondisi fisik ini 
tentu saja harus jauh lebih tinggi jika 
dibandingkan orang awam. 
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yaitu kemampuan otot untuk mengangkat beban dengan 
maksimal. Patokan umum yang dipegang adalah 
semua atlet dari cabang olahraga manapun 
harus mempunyai jantung dan otot yang kuat. 
Apakah bila ia seorang pelari, pemain 
sepak bola, pengangkat besi atau 
penembak, harus baik kondisi jantung 
dan ototnya. Berarti latihan yang 
dilakukan oleh atlet harus meliputi 
keduanya, ditambah tentunya latihan-latihan 
lain yang sesuai dengan cabang olahraga yang 
digelutinya.

Khusus untuk latihan beban para atlet biasanya melakukan 
latihan beban dengan teratur dan tepat dosis artinya sesuai 
dengan kebutuhan olahraganya dan juga tergantung pada 
cukup atau tidaknya lama persiapan. Bila persiapan cukup 
waktu, maka program latihan beban dapat dijalankan dengan 
benar. Latihan beban pada atlet diberikan pada periode 
persiapan fisik atau physical	preparation	period. Pada masa 

ini para atlet baru memulai 
PELATNAS, jadi harus 
menjalani pemeriksaan awal 
yang disebut pre	participation	
examination. Yang diperiksa 
adalah semua komponen 
tersebut, kemudian dievaluasi. 
Bila misalnya kekuatan otot 
kurang, maka harus diberikan 
suatu program latihan beban 
yang tepat. Latihan ini 
dilakukan secara bertahap 
dengan repetisi dan set yang 
sudah diperhitungkan. Adapun 
peralatan yang dipakai dapat 
berupa weight	training	machine 
(alat yang canggih), freeweight 
(barbell dan dumbbell), alat	
elastic	band (karet elastis ) 
atau Trx (alat dengan tali 
penggantung). Semua alat-alat 
tersebut sama saja bila dilihat 

dari segi manfaatnya. Yang paling baik tentunya dengan 
machine, karena caranya mudah dan untuk pengaturan beban 
juga mudah.

Latihan diberikan 2-3 kali per minggu, dengan pengaturan 
yang benar dengan latihan-latihan tehnik dan latihan 
kardiovaskular. Proses persiapan umum ini berlangsung kira-
kira 2-3 bulan dan pemilihan beban harus benar-benar sesuai 
sehingga tidak timbul cedera. Berat beban sebesar 70-80% 
kali 1 RM (Repetisi	Maximal) dan repetisi adalah sebanyak 
8-12 reps. Untuk atlet diharuskan menjalani  4 set, tidak boleh 
kurang. Pada saat program harus ada suatu latihan khusus 
misalnya latihan power untuk sprinter. Bebannya adalah 90-
95% kali 1 RM dengan repetisi 4-6 repetisi.  Untuk para atlet 
endurance (seperti lari jauh, balap sepeda jarak jauh) maka 
program latihan adalah untuk peningkatan daya tahan otot. 
Repetisi boleh sebanyak 10-15 kali dengan jumlah repetisi 
8-12 repetisi. Latihan-latihan seperti ini akan menyebabkan 

kapiler 
meningkat sehingga 

daya tahan otot akan 
meningkat pula. 

Pada latihan beban 
peningkatan beban adalah 
100% dari beban sebelumnya. 
Dengan cara seperti ini, otot-
otot akan punya waktu untuk 
beradaptasi sehingga tidak 
mudah cedera. Pada periode 
ini, makanan yang diberikan 
harus cukup protein untuk 
pembesaran otot dan 
mempercepat pemulihan 
(recovery). Macam protein 
adalah yang ada pada 
makanan, seperti susu, 
daging, telur, dan juga 
ditambah dengan 
suplemen bila perlu, 
misalnya creatine 
dan asam amino 
(protein).

Hasil latihan akan dapat terlihat setelah 6 minggu, sehingga 
dapat dilakukan evaluasi. Bila terjadi peningkatan maka 
berarti program yang dijalankan sudah benar, jadi dapat 
dilanjutkan. Bila tidak ada peningkatan, berarti program yang 
dilakukan tidak tepat, sehingga harus dievaluasi dimana letak 
kesalahannya, lalu dilakukan koreksi. Kesalahan yang sering 
terjadi adalah berat beban yang terlalu berlebih, tidak sesuai 
dengan kondisi fisik atlet. Hal ini sering berakibat timbulnya 
cedera, misalnya terjadi robekan otot (strain), robekan ligamen 
(sprain) atau juga sendi terlepas (dislokasi). Bila hal ini terjadi, 
maka harus berobat ke dokter untuk diobati. Dokter akan 
memberikan istirahat atau memodifikasi latihan sambil 
memberi obat. Misalnya terjadi robekan otot biceps, maka otot 
tersebut harus diistirahatkan dan diberikan obat penghilang 
sakit. Setelah pulih robekan tersebut, maka latihan dapat 
diberikan lagi. Bila otot yang cedera dipaksa terus berlatih, 
maka cedera menjadi semakin berat sehingga robekan akan 
semakin luas. Bila nantinya sembuh, maka cedera ini akan bisa 
sering terkena lagi, sehingga akhirnya menurunkan kekuatan 
otot. 

Itulah sebabnya pelatih harus 
sering berkonsultasi dengan 

dokter, sehingga cedera terus 
dapat dihindarkan.  
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REPSREPORTREPSREPORT

Peredaran barang palsu semakin marak di masyarakat dan menjadi sesuatu 
hal yang lumrah, bahkan membudaya. Sebagai bangsa yang bermartabat dan 
menghargai nilai sebuah orisinalitas, kenyataan ini sungguh memprihatinkan 
Hewlett-Packard (HP). 

Sebagai perusahaan teknologi informasi global yang konsisten, menyerukan 
akan pentingnya penggunaan produk asli dengan meluncurkan kampanye anti 
pemalsuan.   

Kampanye anti pemalsuan ini diluncurkan dengan sebuah media 
gathering dan dilanjutkan dengan fun walk yang melibatkan rekan-
rekan media, karyawan HP dan masyarakat luas. Fun Walk ini 
rencananya akan digelar bersamaan dengan aktivitas Car Free Day. 
Adapun terselenggaranya kampanye dan Fun walk ini bertujuan 
menggugah dan meningkatkan kesadaran untuk bersama-sama 
menyerukan kampanye anti pemalsuan dan selalu menggunakan 
produk yang asli. (bimo)

PELUNCURAN KAMPANYE ANTI PEMALSUAN HP INDONESIA  

DONOR DARAH DI REDTOP HOTEL 
& CONVENTION CENTER

HEWLETT-PACKARD (HP) FUN WALK 
“ASLI LEBIH PASTI”

Sebagai wujud kepedulian terhadap 
kemanusiaan, REDTOP Hotel & Convention 
Center bekerjasama dengan PMI Kramat 
Jakarta Pusat – Unit Transfusi Darah 
Daerah melakukan kegiatan Donor Darah 
pada Jumat, 11 Oktober 2013. Bertempat 
di prefunction Onyx Meeting Room. Pada 
kesempatan ini, REDTOP Hotel berhasil 
mengumpulkan 54 kantong darah. “Kegiatan 
sosial ini dilakukan setiap 3 (tiga) Bulan 
sekali dengan tujuan kiranya kegiatan ini 
dapat membantu masyarakat umum yang 
membutuhkan darah”, ujar Danang Ambar 
Kreshno selaku Public Relations Manager. 
Sebagai bentuk terima kasih kepada peserta 
donor darah, Hotel menyiapkan makanan 
ringan berupa bubur kacang hijau, ketan 
hitam, teh dan susu segar. (bimo)

Pada tanggal 6 Oktober 2013, 
Hewlett-Packard (HP) Indonesia 
menggelar Fun Walk “Asli 
Lebih Pasti”guna menggugah 
masyarakat untuk menggunakan 
produk asli dengan cara yang 
sehat dan menyenangkan. Pada 
acara ini, Wakil Gubernur DKI 
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok) turut membubuhkan 
cap tangan untuk menyatakan 
dukungannya terhadap 
penggunaan produk asli. Acara 
ini dihadiri pula oleh Subin 
Joseph, managing director HP 
Indonesia dan jajaran direksi HP 
Indonesia.

 Fun Walk yang dimulai dari 
Bundaran HI hingga fX Sudirman 
ini merupakan bagian dari 
kampanye anti-pemalsuan HP 
Indonesia, yang sejalan dengan 
program Pemerintah Daerah 
DKI Jakarta untuk memerangi 
pembajakan dan pemalsuan. 
Sebelumnya, HP Indonesia 
juga telah melakukan kegiatan 
edukasi yang membekali 
konsumen dan media tentang 
cara membedakan catride tinta 
dan toner asli dengan catride	
tinta dan toner palsu.  
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Juara 3 medali perunggu kelas 80 Kg: ``Komara”

Peringkat 4 kelas 80 Kg: “Syafrizaldi”

Juara 2 Medali Perak Kelas 55Kg: “Uus Usmy”

Juara 3 Medali Perunggu Kelas 55Kg: “Junaidy”

Peringkat 5  Kelas 75kg: Lycku Willson

Juara 3 Medali Perunggu : “Jefri Wuaten”                             
bersama Team Indonesia

Asia Bodybuilding & Physique Championship
di Ho Chi Minh City, Vietnam 28 Agustus – 1 September, 2013

Foto: Yan Wei
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New Muscle
Juara 1  : SEANDY ONGAIS – Family Fitness
Juara 2  : Adi – Odiseus Gym
Juara 3  : Eko Julinato – Sarana Bugar
Peringkat 4 : Heri Setyadi – RFM Gym Solo
Peringkat 5 : Benny Hutagalung – Party Rock Gym
Peringkat 6 : Rendy – Leo Fitness
Peringkat 7 : Deni – Saran Bugar
Peringkat 8 : Loren – Reka Gym
Peringkat 9 : Frenky Oey – My body style gym
Peringkat 10 : An An – Team Emporium Gym

Middle Muscle
Juara 1  : Huri – Lapendos Gym Jember
Juara 2  : Agung – CCS Indonesia
Juara 3  : Fauzan Labal – Ni Baroe Gym
Peringkat 4 : Didi – RPM Gym
Peringkat 5 : Adi – Cantik Gym
Peringkat 6 : Edi Sutanto – Gym New Start
Peringkat 7 : Marwan – Dadap Fitness
Peringkat 8 : Stanly – Gading Serpong
Peringkat 9 : Benny Hutagalung – Party Rock Gym
Peringkat 10 : Edo – Edy Gym

Profesional Muscle
Juara 1  : Laurend – Party rock gym
Juara 2  : Tono Ja – Fit Gym Bandung
Juara 3  : Fauzan Iqbal – Ni Baroe Gym
Peringkat 4 : Kevin – Warior Gym
Peringkat 5 : Agung – CCS Indonesia
Peringkat 6 : Hotman Lase – Gold Gym Thamrin 
City
Peringkat 7 : Rangga – Helios Fitness
Peringkat 8 : Atmawijaya – Putra Salbani
Peringkat 9 : Dani Woody – Kembar Gym Bandung
Peringkat 10 : Ben – Emporium Gym

REKA GYM OPEN BODY CONTEST 2013
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Oktober lalu, Magician kondang yang akrab dengan trik 
hipnotisnya Romy Raffael, meluncuran sebuah metode 
kebugaran terbarunya yang dinamakan “Hypnogym”. Acara 
pers conference yang diselenggarakan di Hotel Sultan 
menjelaskan, “bahwa terobosan hypnogym ini merupakan 
metode yang bertujuan untuk menggali potensi diri, dimana 
olahraga itu tidak hanya diartikan melalui kebugaran fisik 
saja melainkan kesehatan pikiran juga”, ucap Romy yang 
sukses dengan pembentukan tubuh idealnya.

Mengkolaborasikan antara ketiga elemen yang terdiri dari 
pikiran, ntubuh, dan nutrisi merupakan sasaran utama yang 
dikembangkan dari hypnogym ini. Tujuannya menciptakan 
keharmonisan selaras pikiran, mind dan body. “Banyak di luar 
sana orang memiliki badan bagus tetapi tidak dengan pikiran 
yang harmonis.Sehingga dengan adanya metode ini dapat 
menyeimbangkan diantara keuda elemen tersebut”, jelasnya.
Untuk mengaplikasikan hypnogym kepada masyrakat luas, 
maka Romy Raffael bekerjasama dengan Laode Dewanto dan 
Junaidi akan menghadirkannya diberbagai kota-kota ternama, 
yang terdiri dari Jakarta, Medan, Surabaya, Jogyakarta, 
Bandung, Denpasar dan beberapa kota lainnya di Indonesia. 
Selain itu, HypnoGym rencanannya juga akan tersebar 
diberbagai negara tetangga seperti ASEAN, India, Tibet dan 
Amerika Serikat.(Alfian)

HYPNOGYM, TEROBOSAN BARU YANG MENGKOMPOLASIKAN ANTARA MIND, BODY DAN 
NUTRITION.
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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)





Kabar Gembira..!!
 

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

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

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

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

www.twitter.com/twitt_sportisi

www.facebook.com/sportisiindonesia

KHUSUS JABODETABEK Area

Tersedia Hadiah Langsung*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Fasilitas alat lengkap
Membership terjangkau

Buka setiap hari : pk 10.00 - 22.00

FITNESS
CENTER

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

Rawamangun - Jakarta Timur
Jakarta 13220

Informasi dan pemesanan: SUGIANTO
HP : 0878-7165-666          Pin BB : 237D772C

TERSEDIA SUPLEMEN LAINNYA
AST SPORT SCIENCE  • DYMATIZE

FULL COMBAT  • GASPARI  • MAGNUM  MET-RX  • 
MHP  • MUSCLEMEDS

MUSCLETECH  • OPTIMUM NUTRITION  TWINLAB  • 
ULTIMATE NUTRITION

UNIVERSAL NUTRITION  • USP LABS

SPORTISI SUPPLEMENT 
PROLAB | BSN | MRI

NUTRABOLICS | SCIFIT

Tersedia berbagai supplement
bagi kebutuhan nutrisi anda

NUTRISI
SUPPLEMENT SUPLIER

Office	:	021	-	478.62148
UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI

UKURAN HALAMAN IKLAN
UNIT H x W (CM)
Two pages 27.5 x 41
Front/Back Cover Full 27.5 x 20.5
1/2 Page Horizontal 13.75 x 20.5
1/2 Page Vertical 27.5 x 10.25
2/6 Page Horizontal  25.5 x 5.5
2/6 Page Vertical  12.5 x 11.5
1/6 Page Vertical 12.5 x 5.5

HARGA PEMASANGAN IKLAN NORMAL
Two Pages Rp 15.000.000
Inside Front Cover Full Rp 11.000.000
Inside Back Cover Full Rp 11.000.000
Back Cover Full Page Rp 13.000.000
Inside Full Page  Rp 10.000.000
Inside 1/2 Page Rp   6.000.000
Inside 2/6 Page Rp   4.000.000

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




