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Tahun 2013 ini Reps memasuki usianya yang ke 8th , angka delapan merupakan 

angka keramat yang memiliki arti tersendiri bagi Reps Magz. 

“Dengan Semangat Ulang Tahun kali ini, kita tingkatkan kebersamaan, integritas 

dan produktivitas untuk mewujudkan kinerja yang terbaik ”. Nilai tersebut diangkat 

dengan pertimbangan bahwa untuk bisa tetap eksis selama 8 tahun bukanlah 

perjalanan yang mudah bagi Reps yang kita cintai ini.

Tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh Reps kedepan tentunya bukan 

semakin lebih ringan namun justru akan semakin berat mengingat persaingan 

dunia bisnis semakin lama semakin ketat. Melalui kebersamaan, integritas dan 

produktivitas serta dengan tekad untuk menjadi lebih baik kedepannya, maka 

kinerja perusahaan akan dipastikan tercapai dan tepat sasaran.

Sudah menjadi tugas kita bersama untuk membawa Reps Magz meraih masa 

depan yang lebih baik lagi, hingga bisa melewati tahun-tahun mendatang dengan 

pencapaian yang patut dibanggakan. “Hanya dengan melakukan berbagai hal 

secara lebih baik maka segala tantangan bisnis kedepan akan dapat tertangani dan 

dikendalikan secara lebih baik”.

Untuk itu jajaran redaksi lebih merapatkan barisan demi menjadi satu kesatuan 

atau team yang solid, menyamakan langkah dan mind set bersama guna 

menuntaskan berbagai sasaran  dengan hasil yang lebih baik.

 “Memang bukan pekerjaan mudah untuk mampu mencapai hal tersebut karena 

diperlukan komitmen yang tinggi, niat yang kuat, kerja keras, kesungguhan, 

ketekunan, kedisiplinan, dedikasi, loyalitas, tanggung jawab dan totalitas yang 

dibangun dan dikembangkan dari relung hati yang paling dalam”.

Happy 8th Anniversary Reps, semoga selalu menjadi pelopor majalah  dibidangnya 

dan terus tetap berkarya dan diminati para pembacanya.

Dengan
Semangat 

happy anniverSary repS
EdITOrIAl
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08       exercising together Can 
enhance a couple’s relationship

                      Merayakan hari kasih sayang bisa 
menjadi salah satu cara untuk menjaga 
keharmonisan. Menghabiskan waktu 
bersama pasangan, bermanfaat untuk 
melancarkan komunikasi dan juga 
mengurangi kepenatan.

13NAPAK TILAS REPS MAGZ 
DARI MASA KE MASA

Reps merupakan kepanjangan 
dari Repetition yaitu istilah dalam 
olahraga Fitness yang diartikan 
sebagai hitungan penggulangan 
dalam gerakan-gerakannya. Hari 
ke 14 di bulan kedua,  tentunya 
menjadi hari istimewa bagi Reps 
Magz. 

2010 Perbaikan untuk           
HINDARI LEMAK PERuT

Berlatih kardio saat nge-gym sudah, 
menjalankan progam diet pun juga 
sudah dilakukan, tapi mengapa bentuk 
perut tak kunjung kotak-kotak?. 
Siapa yang sudi memiliki perut buncit 
yang membalut tubuh anda, tentu kata 

“tidak” akan terlontar dari mulut ini 
jika ditanyakan hal seperti itu. OK, jadi 
apakah Anda telah memutuskan  untuk 
melakukan perubahan pada berat badan? 

24PILIH PILIH 
COKLATMu

Alasan mengapa banyak orang menganggap 
coklat sebagai makanan cinta karena coklat 
memiliki tekstur yang lembut dan akan lumer 
secara perlahan saat dikulum dalam mulut. 
Sehingga hal ini memberikan kesan sensual 
bagi mereka yang memakannya. Tak 
hanya itu coklat pun dapat memberikan 
efek nyaman, rileks dan meningkatkan 
gairah seksual.

30NO MuSCLE 
NO LOVE                     

Mereka tidak terlalu risih dengan 
keadaan tubuh yang menyelimutinya, 
justru bertubuh sixpack, lean dan 
muscular adalah daya tarik tersendiri 
bagi keduanya untuk memulai 
hubungan cinta sesama profesi. Siapa 
sih mereka sebenarnya? 

38ANAND KRISHNA                          
MERubAH SIKAP     

            MERAIH SuKSES 1
Bagaimana Anda menyikapi suatu 
konflik – inilah yang sangat 
menentukan apakah konflik itu berakhir 
dengan berakhirnya suatu hubungan, 
atau justru mempereratnya.

42GOOD LOOKING & 
SMART APPEARANCE  

           IT’S A TRuE SExy
Memiliki kondisi fisik yang menawan 
mulai ujung rambut hingga ujung kaki 
merupakan suatu anugrah pemberian 
Tuhan kepada ciptaanya, tinggal 
bagaimana kita memaknai akan 
keindahan bentuk tubuh tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari.

50          OTOT - OTOT 
CINTA

                           Dua insan yang selalu berbeda pendapat, 
secara emosional maupun pikiran 
tentunya dimaksudkan Tuhan untuk dapat 
saling melengkapi satu dan lainya. 

activeQUote
Kepandaian bukanlah kunci kesuksesan, kunci kesuksesan sebenarnya 
adalah proses hidup yang baik.                                 
      -NA	-
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TINGGI BAdAN
Reps	minta	solusinya	
dong,	gimana	caranya	
bisa	menambah	tinggi	

badan.	 Saat	 ini	 umur	 saya	
27	 tahun,	 apakah	 masih	
bisa	untuk	menambah	tinggi	
badan?	(Toni)

Setelah umur 21 
tahun hormon 

pertumbuhan anda mulai 
menurun dan saat umur 
sekian anda tidak akan 
bertambah tinggi lagi. 
Terapi growth hormon 
kemungkinan dapat 
membantu anda. 
Anda harus berkonsultasi 
dengan dokter yang 
kompeten dibidang ini.

Kalau	mengkonsumsi	
supplement	bermacam-

macam	produk	dan	 jenisnya,	
nggak	 ada	 efek	 memicu	
kanker	 darahkah	 nantinya?	
(Terimakasih-Anto)
 

Sejauh ini belum 
ada satupun bukti 

yang menunjukkan suplemen 
menyebabkan kanker darah . 
Jadi tidak perlu kuatir, selama 
mengkonsumsinya tetap 
mengikuti aturan pakainya.

Reps mail medical | nutrition | exercise | supplement
Brahmantio Prayogo

Pengamat Nutrisi &
Suplement Fitness

Dr. Hario Tilarso, SpKO
FACSM

Dokter Resmi KONI

Syafrizaldy
Binaragawan

Nasional

Kirimkan pertanyaan anda seputar binaraga & fitness, 
melalui email ke : fadillah@reps-magazine.com

CArdIO=JAlAN CEPAT
Dear		REPS	Magz,	Dengan	tujuan	untuk	pembakaran	
lemak	perut,	samakah	manfaat	cardio	dengan	treadmill	

di	dalam	ruangan	dan	jalan	cepat	di	alam	terbuka	(jika	sama-
sama	dilakukan	dengan	intensitas	sedang	dan	tempo	yang	
sama)?	Thanx	sebelumnya.		(Rudy	Klaten)

Tentu saja sama, karena tujuannya adalah 
meningkatkan detak jantung untuk periode 

tertentu dan meningkatkan respirasi serta 
metabolisme secara bersamaan. Untuk efektifitas 
lebih bagus coba kombinasi moderate intensity dan 
high intensity training untuk cardio Anda 10 menit 
jalan cepat 2 menit sprint 5 menit jalan cepat 
2 menit sprint 5 menit lari santai 2 menit sprint lalu 
jalan cepat 5 menit dan cooling down.

EdITOrIAl

EFEK SUPlEMENT
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together 
can 
enhance 
a couple’s 
relationship

MAINArTIClE

Ungkapkan perasaan cinta tidaklah melulu meluapkannya ditempat mewah 
ataupun romantis. Tidak pula di wujudkan dengan cokelat ataupun bunga Anda 
dapat merayakannya dengan sesuatu yang berbeda dan sederhana, yang penting 
adalah bagaimana cara Anda mengekspresikan cinta padanya. Misalnya dengan 

mengajak berolahraga bersama sang pujaan hati, dapat mewakili ungkapan perasaan 
cinta yang benar-benar disalutkan dan layak untuk diacungkan jempol. 

Dialah orang yang dapat memahami akan kebutuhan pasangannya, kekuatan hingga 
kelemahan dalam menjalani program body shaping yang diinginkan. Alangkah indahnya 
bila waktu nge-gym ataupun berolahraga dapat dimanfaatkan sebagai moment terindah 
untuk bermadu kasih dengan sang pujaan hati. Maka tidak hanya manfaat sehat yang 
tentu akan didapat, kenyamanan hati pun akan tetap terus terjaga dan lebih romantis.
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Merayakan hari kasih sayang bisa menjadi salah satu cara 

untuk menjaga keharmonisan. Menghabiskan waktu 

bersama pasangan, bermanfaat untuk melancarkan 

komunikasi dan juga mengurangi kepenatan.
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Bertepatan bulan februari sebagai bulan kasih sayang, maka Reps akan 
memberikan sedikit tips pada Reps Mania mengenai kiat-kiat menjaga 
kelanggengan hubungan dengan tetap menjaga kebugaran tubuh. 
Berikut beberapa alasan  jitu yang mungkin patut Anda pertimbangkan dan 
Anda terapkan pada pasangan  :

alasan
PASANGAN SEBAGAI KOMPETITOr

Jenuh dengan gaya berpacaran yang monoton, tidak ada suatu perubahan 
special dalam setiap bertemu sang kekasih.  Jangan anda biarkan hal 
tersebut tetap terus terjadi, cobalah ajak kekasih anda untuk nge-gym 
bareng, mungkin dengan kegiatan nge-gym bersama benih-benih cinta 
anda akan mengalami suatu perubahan susana yang lebih romantis.

Banyak yang mengartikan bahwa nge gym bersama pasangan hanya untuk 
menjaga sang kekasih agar tidak berselingkuh ataupun karakter pacar 
tersebut yang over protectif. Mengapa opini tersebut tidak anda rubah, 
bahwa dengan mengajak pasangan berguna sebagai pesaing (kompetitor) 
anda dalam berlatih. Perlakukanlah persaingan tersebut dengan penuh 
keramahan dan mesra, seakan-akan anda bersaing untuk menunjukan rasa 
kecintaan anda kepada dirinya. Mungkin anda dapat melakukanya dengan 
berjogging bersama di waktu hari libur, membantu dalam mengangkat 
beban, atau bahkan melakukan program diet sekalipun. Pastikan persaingan 
tersebut berjalan dengan riang dan penuh canda tawa.

PENyEMANGAT UNTUK 
BErOlAhrAGA

Dengan semangat cinta yang berkobar, 
tentu semangat berolahraga pun akan 
tetap selalu menyala, meskipun tetes 
keringat terus saja mengalir dari tubuh. 
Kendala tersebut tidaklah menjadi suatu 
penghambat untuk tetap berolahraga. 

Memiliki seorang pasangan merupakan 
suatu obat penyemangat hidup dalam 
menghadapi berbagai perilaku yang 
bersifat negatif. Begitu juga saat 
berolahraga, dengan adanya si dia 
disamping anda, tentu segala tantangan 
dalam berolahraga pun dapat terlewati 
begitu saja. Akan lebih baik lagi, jika 
keberadaanya tersebut turut memberikan 
kontribusi dalam berolahraga.  Sentuhan 
motivasi yang terucap merupakan setruman 
penyemangat dalam mengatasi segala 
kejenuhan yang ada. Inilah sebagian alasan 
mengapa orang suka berlatih bersama 
pasangan.

TANTANGAN UNTUK MENGUJI KESETIAAN

Melalui kegiatan nge-gym, dua kepribadian yang berbeda ini tentu akan 
lebih menyatu dengan sendirinya. Anda akan lebih saling memahami 
dan menghargai akan perbedaan karakter yang  dimiliki. Kegiatan 
latihan merupakan suatu bentuk tantangan yang menguji kesetiaan anda 
terhadap pasangan. Berbagai rintangan maupun kegiatan olahraga yang 
menguji emosional pun akan disajikan ketika berolahraga. Menghadapi 
halang rintang secara bersama-sama, maka kekompakan menghadapi 
tantangan tersebut menjadi sangat terbiasa

KEAKrABAN MENIMBUlKAN KEBUGArAN dAN 
KErOMANTISAN

Cukup sulit menjalani transisi kehidupan untuk memiliki bentuk tubuh 
yang menarik bila dilakukan secara sendirian. Jenuh, bosan, dan malas akan 
tetap terus mendera, jika anda tidak berpikir cepat untuk segera mencari 
partner dalam berlatih. Nge-gym bersama si buah hati atau pasangan 
hidup rupanya dapat menimbulkan kebugaran serta keharmonisan 
dalam berhubungan. Seringnya berinteraksi serta tatapan kontak mata 
yang terjadi saat berolahraga, dapat membangun percintaaan anda 
lebih romantis dan dinamis.  Anda tidak akan merasa kesepian ataupun 
kebingungan dalam menjalani program latihan di gym ataupun tempat 
olahraga lainnya, justru anda akan lebih dibuat senang, gembira, dan yang 
pasti sehat dengan berkeringat.
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MAINArTIClE

SEhAT dAPAT MENINGKATKAN hUBUNGAN

Alasan lain mengapa dari sekian banyak orang berlatih lebih memilih 
secara berpasangan, tak lain karena mereka sangat mencintai terhadap 
pasangan yang dipilihnya. Berbagai komitmen yang terjadi saat nge-gym 
tentu memberikan dampak kebugaran dalam segi fisiologis maupun 
secara  psikologis. Dengan tubuh yang sehat dan bugar,  Anda akan lebih 
meningkatkan hubungan terhadap sang kekasih jauh lebih baik dari 
momen-momen sebelumnya, selain itu anda lebih menikmati keindahan 
hidup bersamanya.

Tips
1.Jadikan Gym tempat berkencan

Tidak sebagaimana yang dilakukan pasangan muda maupun tua dalam 
mengekspersikan cintanya kepada sang kekasih, yaitu dengan berjalan-
jalan ataupun dinner ke suatu tempat bernuansa romantis. Mungkin 
tempat berolahraga seperti gym adalah tempat berkencan yang sangat 
efektif untuk menunjukan kesetiaan terhadap pasangan. Disini anda akan 
lebih leluasa mengungkapkan keseriusan anda dengan dirinya, dan anda 
juga akan lebih memahami perasaan yang diungkapkan dirinya kepada 
anda.

2.makan malam denGan cahaya lilin

Buat acara makan malam yang romantic dan unik, mungkin salah satunya 
dengan menjadikan menu diet sebagai menu anda saat dinner. Tak perlu 
restoran mewah maupun berkelas, masaklah makanan favorit yang 
paling spesial, yang tentunya dengan menu yang sehat dan seimbang 
akan kebutuhan nutrisinya, serta tatalah meja makan dengan mewah 
bak restoran berkelas bintang lima. Mungkin belum banyak orang yang 
melakukan tips seperti ini kepada sang kekasih. Berkenaan dengan menu, 
buatlah semenarik dan seunik mungkin penyajian menu diet tersebut. 
Namun jangan lupa putarlah music yang lembut agar suasana lebih tersa.

3.lakukan denGan penuh cinta

Meskipun anda sering bertemu dengan pasangan setiap hari, namun 
tidak ada salahnya jika anda memberikan perhatian khusus saat 
berolahraga. Sikap, motivasi, serta keseriusan anda saat berkontribusi 
dengan dirinya, kurang lengkap jika tidak dinyatakan dengan 
penuh kasih sayang. Moment ini sangatlah krusial untuk 
mewujudkan rasa cinta yang benar-benar keluar dari 
lubuk hati anda. Maka janganlah anda sia-siakan 
moment indah ini.

4.ciptakan suasana latihan yanG berbeda

Bila kebosanan menghampiri perasaan anda berdua, alangkah baiknya 
jika anda memvariasikan berbagai kegiatan olahraga dengan kegiatan 
ter-up to date. Jika bosan dengan suasana tempat, cobalah untuk mencari 
tempat berolahraga yang lebih menarik serta menguji kekompakan 
anda berdua. Dengan seperti ini anda akan tetap menjaga kelanggengan 
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Menyadari akan 
pentingnya kesehatan 
dalam menjalani 
keharmonisan suatu 
hubungan, maka olahraga 
merupakan suatu pilihan 
objek kegiatan yang 
menyehatkan namun tetap 
menyenangkan

hubungan serta manfaat kebugaran tubuh. Anda dapat mencoba dengan 
mengikuti kelas cha-cha dance dengan menggunakan beat music yang 
cepat, selain mendapatkan kehangatan berdua. Dansa dengan beat yang 
lebih cepat dapat membakar kalori lebih banyak. 

5.hindari perkataan yanG menyinGGunG

Inilah hal yang tidak semestinya terucap untuk 
sang pujaan hati, perilaku demikianlah yang 

memicu keretakan dalam menjalin suatu 
hubungan. Mungkin terdengarnya mudah, 
namun cukup berdampak serius pada 
hubungan. Kontrol segala prilaku buruk 
ketika berhadapan dengannya, meskipun 
pasangan anda melakukan hal yang 
tidak sesuai dengan yang diharapkan, 
usahakanlah agar anda menjelaskannya 
dengan tetap bersikap senyum dan penuh 

kasih, agar hal tersebut tidak menyinggung 
perasaan dirinya.

Pada saat ini, fitness atau nge-gym 

merupakan suatu olahraga yang sangat 

digandrungi oleh berbagai elemen 

masyarakat indonesia. 

Tidak terkecuali kota maupun desa, tua 

muda, pria ataupun wanita, semuanya 

berlomba-lomba untuk mewujudkan 

bentuk tubuh yang sesuai dengan 

harapan masing-masing. Olahraga secara 

berpasangan tidak hanya dilakukan di gym 

saja, melainkan anda dapat melakukannya 

dengan mengajak sang kekasih  ke tempat 

kebugaran yang diminati.
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REPS merupakan 
kepanjangan dari Repetition 
yaitu istilah dalam 
olahraga Fitness yang 
diartikan sebagai hitungan 

penggulangan dalam gerakan-gerakannya. 
Hari ke 14 di bulan kedua,  tentunya menjadi 
hari istimewa bagi REPS Magz. Pasalnya dihari 
itu ditahun 2005 Reps Magz hadir dan turut 
berpartisipasi dalam mengembangkan untuk 
memenuhi kebutuhan pembacanya, 
akan gaya hidup sehat atau lebih dikenal 
dengan Healthy lifestyle

Setelah 12 bulan 
kemunculannya 
tepatnya setahun 
sudah Reps 

Magz terbit. Dan kiprahnya dalam 
mengembangkan gaya hidup sehat, 
khususnya bagi para Binaraga dan Body 
Fitness di Indonesia. Reps Magz telah 
membahas segala sesuatunya  dengan 
lengkap, terpercaya dan terpopuler. 
Dalam rubric-rubrik pilihan serta di asuh 
para pakar dibidangnya.

coVer
2005

coVer
2006

Reps Magz tidak 
saja memenuhi 
kebutuhannya 
bagi para 

pembacanya se JABOTABEK, 
namun Reps Magz juga mengerti 
akan kebutuhan para Fitness 
mania di luar Jakarta. Pulau Jawa, 
Sumatra, Kalimantan, Selawesi 
bahkan sampai ke Papua Reps 
Magz telah tersebar merata.

Reps Magz pun, 
medapatkan 
masukan serta 
kritikan  yang 
positif,  karena 

selain dijadikan wadah bagi para atlet 
binaraga dan Fitness mania untuk 
mengapresiasikan dirinya. Sehingga 
Reps pun mendapatkan sejumlah 
pelanggan dan pengemar fanatiknya 
yang tersebar di seluruh Nusantara.

coVer
2007

coVer
2008
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Reps Magz sebagai media 
informasi, selalu menetapkan 
fungsi utamanya sebagai 
penyelenggara tersalurnya 
infomasi yang erat keterkaitannya 

dengan aktifitas olahraga Fitness dan pola hidup 
seimbang. Yang mana dewasa ini Healthy Lifestyle 
semakin lama semakin menjadi sebuah gaya hidup 
trendy yang makin menjamur.

coVer
2009

2010 adalah 
dimana Reps 
merayakan 5 tahun 
pendiriannya. Lima 
tahun bukanlah 

waktu yang sebentar, sebagai media 
Penuntun bagi para pembacanya untuk 
lebih meningkatkan pengetahuan 
dalam pendidikan seputar Fitness 
dan Healthy Lifestyle. Reps pun selalu 
berusaha menyuguhkan aneka ragam 
informasi dan terus tumbuh dan 
berkembang.

coVer
2010

Mulai dari Yanda 
Tigor, Deddy 
Corbuzier, Choky 
Sitohang, Rommy 
Rafael, Alena Wu, 

Nova Eliza, Jenny cortez dan masih 
banyak lagi sederet artis papan atas 
lainnya yang telah turut berperan 
serta dalam kontribusinya kepada 
Reps Magz. Sebagai inspirasi bagi 
para pembaca setia Reps Magz demi 
megikuti pola hidup sehat akan tokoh 
idolanya.

coVer
2011

Reps pun 
turut andil 
dan berperan 
serta dalam 

kejuaraan-kejuaraan baik kecil 
maupun kejuaraan besar, sebagai 
media Partner. Reps juga telah 
banyak mengorbitkan atlet-atlet 
pemula dan professional agar lebih 
mengibarkan nama sang atlet pada 
kancah Binaraga dan Body Kontes 
pada khususnya.

coVer
2012

Reps Magz tak 
lupa untuk selalu 
bersyukur kepada 
sang Khalik bahwa di 
usianya yang ke 8Th 
ini Reps Magz masih 
dapat tegap berdiri 
sebagai majalah 
Fitness dan Healthy Lifestyle pada khususnya. 
Semoga kehadiran Reps Magz akan selalu menjadi 
pedoman bacaan bagi para pelaku fitness dan bagi 
para pecintanya di seluruh Indonesia. 
Happy 8th Anniversary untuk ‘REPS MAGAZINE’.

coVer

2013
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Brahmantio P  - Pemimpin Redaksi
Pria yang satu ini, memiliki ciri khas selalu 
menggunakan tas pinggang kemanapun dia 
pergi. Mulai berkiprah pada dunia Fitness 
sejak tahun 2000. Memiliki karakter yang 
tegas, namun tetap humoris.

Bagi pecinta motor gede, seperti CBR dan 
Ninja, tentunya sudah tak asing lagi dengan 
sosok penggemar tape uli ini. Kesukannya 
akan dunia Fitness mengantarkannya untuk 
membagi ilmunya mengenai seputar dunia 
fitness dengan mendirikan REPS Magazine 
pada tahun 2005.

Dini Atria – Editor   Satu-satunya wanita 
dalam jajaran produksi di majalah Reps 
ini, mulai bergabung di Reps Magz pada 
tahun 2008. Tulisannya mengenai rubrik 
seks dan smart artikel sering menghiasi 
setiap halamannya. 

Keberuntungan dan kesempatan yang 
menghampirinya, membawanya ke 
meja redaksi Reps dan salah satu event 
besar  pertama yang dipercayakan 
kepadanya seperti Prolab Chalange 
Champioship 2009, merupakan garapan 
tangan dingin dari Ibu 3 orang anak ini.

Alfian Lutfi – Reporter   Pria berkacamata ini 
mengaku jatuh cinta dengan dunia Fitness, sejak 
bergabung dengan Reps Magz. Bila kebanyakan 
orang menghabiskan waktunya dengan nonton 
bioskop atau makan junkfood, dirinya lebih memilih 
Fitness centre untuk menghabiskan waktu luangnya.

Dan hasil jerih payahnya pun akhirnya dipercaya 
untuk menjadikannya seorang personal trainer. 
Bergaul dilingkungan pria-pria berotot memotivasi 
dirinya untuk menjadi salah satu diantaranya.

Pria kelahiran April 1987 memang terbilang pria 
yang senang bersendau gurau, iseng dan jail adalah 
karakter yang membuat dirinya mudah bersosialisasi 
dengan orang sekitarnya. Pengemar masakan 
padang ini memiliki cita-cita ingin punya GYM sendiri 
dan Jurnalis Handal.

Satyo Bimo – Photografer
Photografer handal yang banyak 
digandrungi pria-pria berotot dan 
wanita-wanita sexy ini terkenal  karena 
hasil jepretannya, mulai terjun di dunia 
potret-memotret ketika berkuliah di 
institut kesenian Jakarta (IKJ). Waktu 
luangnya sering ia gunakan untuk jalan-
jalan mencari objek-objek menarik. 

Mulai bergabung menjadi photographer 
di saat Reps mulai terbit untuk 
memenuhi kebutuhan pembacanya, 
akan gaya hidup sehat atau lebih dikenal 
dengan Healthy lifestyle.

Dirinya sangat mengidolakan Meriam 
Bellina sang artis lawas yang masih 
terlihat cantik dan sexy. Tanpa bidikan-
bidikannya Reps tak akan bertahan 
sampai detik ini.

Raynal Everton Rumapar – Graphic Design
Walaupun baru bergabung di Reps 
3 bulan yang lalu, namun keahliannya tak 
usah diragukan lagi. Penggemar sepak 
bola ini selain jago dibidangnya, ia pun 
masih aktif sebagai pengajar design dan 
multimedia.

Dari hubungan dengan pacar pertamanya 
Toshiba Satellite M-300, pria yang tidak 
bisa jauh-jauh dari internet ini sampailah 
akhirnya di meja Redaksi Majalah Reps.
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MUSClEBUIld

langkah
membangun 
otot secara
natural5

Text :  Alfian Lutfi
Semua orang tentunya berharap agar 

tubuh yang dilatih saat nge-gym dapat 

berkembang dengan bentuk yang 

sempurna, menarik, dan bugar. 

Namun secara kenyataannya, mengapa 

gaya hidup tersebut sangatlah bertolak 

belakang dengan maksud dan tujuan 

orang memiliki tubuh sehat dan indah. 

Ini dibuktikan dengan banyaknya atlet binaraga 

yang tumbang pasca penggunaan  berbagai obat-

obatan yang tidak selazimnya dalam dunia fitness. 

Jika kejadian seperti ini kerap saja terulang, 

maka citra olahraga fitness di mata orang 

tentunya semakin tidak diminati.
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Bingung! Itulah jawaban yang selalu 
diperdengarkan bagi pecinta 
fitness bila ditanya bagaimana cara 
membentuk tubuh berotot namun 

secara natural. Tidak ada jalan buntu dalam 
membangun tubuh secara natural, masih banyak 
cara  terbaik lainnya agar otot tumbuh besar tanpa 
pengaruh barang haram tersebut. 

Pengonsumsian steroid adalah bentuk dari 
ketidak percayaan diri terhadap apa yang telah 
dilakukannya selama ini. Lantas, masih adakah 
langkah terbaik untuk menumbuhkan otot secara 
natural, bugar, dan tidak merusak tubuh?

Berikut adalah lima langkah yang 
sangat dianjurkan untuk memiliki 
tubuh berotot secara alami:

1.MengonsuMsi Makanan sehat

Mengonsumsi makanan sehat juga diartikan sebagai pola diet yang seimbang, karena menjaga asupan 
makanan sehat dengan pola waktu makan yang teratur sama halnya dengan orang yang menjalani diet 
secara tidak keseluruhan. Memiliki tubuh bugar adalah hasil dari pengonsumsian makanan yang sehat, 
ini disebabkan dengan kualitas esensial makanan yang dikonsumsi tersebut sangatlah diperlukan tubuh. 
Tahukah anda, bahwa asupan vitamin D sangat baik untuk meningkatkan kebugaran tubuh. 
Vitamin D adalah vitamin yang berperan menyerap kalsium ke dalam tulang dan otot, serta memberikan 
manfaat kekebalan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit larut dalam lemak
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MUSClEBUIld

2.BuDayakan istirahat 
cukup

Istirahat cukup merupakan hal mudah, namun keberadaannya yang sangat 
berperan penting dalam pembangunan otot. Di saat tubuh beristirahat 
berbagai asupan nutrisi yang diperoleh mulai tersalurkan kedalam 
otot melalui peredaran sel darah. Ketika tubuh dalam keadaan tertidur, 
berbagai aktifitas pencernaan tubuh pun bekerja dengan baik, termasuk 
pemulihan otot. Disinilah peranan protein sangat dibutuhkan dalam 
memulihkan jaringan sel otot yang rusak. Istirahat cukup tidak hanya 
diartikan dengan tidur selama 8 jam disaat malam hari, melainkan dengan 
meluangkan satu atau dua hari untuk beristirahat total guna menghindari 
terjadinya over train.

3.Merancang target 
latihan

Kadang aktifitas yang sibuk, tak memberikan ruang dan waktu bagi anda 
untuk beranjak ke tempat fitness. Kesibukan beserta suasana hati yang 
tidak mendukung selalu saja menjadi penghambat untuk mentransformasi 
tubuh menjadi bentuk atletis. Cepat canangkanlah target serta maksud 
dan tujuan mengapa anda berlatih beban, agar usaha tersebut tidak 
menjadi sia-sia. Karena sebuah program latihan tanpa tekad dan niat yang 
kuat tidak akan  menjamin tubuh anda menjadi berotot.

4.pola nutrisi yang 
seiMBang

Nutrisi seimbang tidak hanya diperoleh dengan mengonsumsi 
berbagai suplementasi yang dapat menunjang pertumbuhan otot atau 
menghilangkan lemak, akan tetapi dengan menjaga pola makan teratur 
serta memperhatikan gizi makanan dengan penempatan waktu makan 
yang tepat adalah strategi yang pas untuk menunjang pembentukan 
tubuh secara alami. Buah-buahan, nasi merah, gandum, dan berbagai jenis 
daging adalah bahan terbaik yang sangat diperlukan tubuh memproduksi 
bentuk otot. Pengonsumsian steroid bukanlah terbilang sebagai kategori 
nutrisi penunjang, melainkan jenis obat-obatan yang keberadaannya 
sangat diilegalkan dikalangan industri medis. 
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Tidak ada kata “tidak bisa” untuk membuat otot lebih 
menjadi tebal, kering, dan simetris. Semuanya dapat 
dilakukan dengan kerja keras beserta disiplin waktu yang 
tersusun. Semoga dengan langkah tersebut kebutuhan 
pembentukan otot dapat terpenuhi, tanpa harus  
menjatuhkan hati pada steroid yang tidak menjamin akan 
kesehatannya, sayangilah diri dan orang di sekitar.

5.refreshing

Refreshing atau menyegarkan pikiran merupakan suatu 
bentuk istirahat yang sangat efektif untuk berelaksasi. 
Hal ini sangat penting membuat tubuh terasa bugar 
dan sehat secara pikiran.Tempat perawatan tubuh atau 
SPA bukanlah satu-satunya tujuan tempat berelaksasi, 
masih ada tempat lain yang menarik untuk memanjakan 
diri sejenak. Seperti dengan berjalan santai (jogging) 
pagi hari di sekitar komplek ataupun pergi berekreasi 
ke tempat sejuk dengan keindahan pemandangan. 
Maka dengan hal tersebut manfaat relaks pada pikiran 
maupun perkembangan otot cukup memberikan rasa 
nyaman serta memenuhi akan kebutuhan tubuh.
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FATlOSS

10
Text : Alfian Lutfi

Berlatih kardio saat nge-gym sudah, 

menjalankan progam diet pun juga 

sudah dilakukan, tapi mengapa bentuk 

perut tak kunjung kotak-kotak?

hhmm..... rupanya lemak 

yang membandel 

masih terlalu tebal 

untuk membentuk cetakan 

kotak es di perut. Siapa yang sudi 

memiliki perut buncit yang membalut 

tubuh anda, tentu kata “tidak” 

akan terlontar dari mulut ini jika 

ditanyakan hal seperti itu

Azis

Perbaikan untuk
Hindari 
lemak perut
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Meskipun banyak orang yang mengatakan, bahwa buncit melambangkan kemakmuran 
seseorang. Namun jangan berbangga terlebih dahulu bagi mereka pemilik perut buncit, 
belum tentu keadaan tersebut membuktikan bahwa dirinya makmur. Justru dengan kondisi 

tersebut disinyalir sebagai bentuk awal dari berbagai penyakit yang akan diderita. So, apa yang perlu 
dibanggakan dengan perut buncit, dan mengapa tetap bertahan dengan keadaan seperti itu. 

OK, jadi apakah Anda telah  memutuskan  untuk melakukan perubahan 

pada berat badan? Kemudian apakah Anda 

sudah memiliki gambaran tentang apa 

yang harus dilakukan? Namun, jika merasa 

bingung dengan apa yang harus anda lakukan, cobalah 

PERHATIKAN saran berikut dalam program diet. 

Agar lemak di perut tidak kembali menutupi keindahan sixpack anda.

Azis

Hendri
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1. Pilih protein dengan bijaksana 

Pilihlah sumber protein dengan bijak yang tidak membuat tubuh anda 
menjadi berlemak. Perlu adanya penyesuain terhadap sumber protein yang 
sesuai dengan tubuh. Jika anda tidak mendapatkan manfaat pembentukan 
otot melalui daging putih, alangkah baiknya jika anda menggali lagi bahan 
protein yang sesuai, mungkin saja tubuh anda lebih cocok dengan putih 
telur ataupun whey protein.

2. Makan dengan jumlah kalori yang  memadai 

Batasi Jumlah kalori yang anda perlukan, jika sekiranya anda akan berlatih 
dengan ekstra, maka perbanyaklah jumlah kalori yang masuk kedalam 
tubuh. Agar produksi tenaga saat berlatih lebih maksimal sehingga 
pembakaran lemak pun akan lebih banyak yang terbuang. Namun jika tidak 
berlatih sebaiknya anda sesuikan dengan kebutuhan lapar anda, agar kalori 
tidak berlebih dan tidak menyumbat pada lemak.

3. Hindari ngemil larut malam

Kebiasaan ngemil atau makan besar dimalam hari merupakan suatu 
budaya yang sulit dihindari oleh masyarakat Ibu kota secara umunya, 
kebiasaan seperti ini dapat memberikan kontribusi yang tidak baik bagi 
pencernaan tubuh manusia. Karena mengonsumsi makanan berkalori 
tinggi ataupun makanan ringan sebelum tidur, menyebabkan lonjakan 
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insulin menyumbat, sehingga menjadi timbunan lemak. Ketika tubuh 
membutuhkan istirahat, maka metabolisme pencernaan pun akan bekerja 
secara lambat, sehingga menyebabkan ketidak seimbangan terhadap 
jumlah kalori yang masuk dengan kandungan lemak yang terbuang.

4. Perhatikan asupan minuman keras

Anda penggemar minuman keras, hendaknya lebih berwaspada dalam 
mengonsumsi minuman beralkohol ini. Minuman keras memiliki manfaat 
sebagai peningkat metabolisme tubuh, selagi pengonsumsian tersebut 
sebatas wajar dan tidak berlebihan. Tidak seluruh minuman keras 
berdampak negative pada tubuh, ada beberapa minuman yang sangat 
membantu meningkatkan metabolisme tubuh, seperti halnya wine. 
Jenis minuman seperti inilah yang sering digunakan binaragawan untuk 
melakukan aktifitas ekstra saat berlatih ataupun sebelum berkompetisi 
diatas panggung.

5. Pertahankan buah-buahan segar 

Buah segar merupakan sumber makanan esensial yang baik untuk dikonsumsi 
sebagai bahan pembentuk tubuh sehat. Mengganti pengonsumsian buah 
menjadi suatu minuman jus yang menyegarkan, tentu sangat membantu 
anda untuk memiliki timbunan lemak. Ini disebabkan bahwa kandungan gula 
tambahan yang terdapat pada jus buah, sangat membantu lemak kembali 
menimbun. Lebih dianjurkan jika tetap mempertahankan pengonsumsian buah-
buahan dengan cara dimakan, agar nutrisi maupun sari-sari buah tersebut tetap 
terjaga alaminya. Namun, jika anda tetap menginginkan buah tersebut di jus, 
maka hindarilah penggunaan gula tambahan pada jus tersebut.

6. Tidur tujuh hingga delapan jam semalam 

Kehilangan jam tidur dapat mengganggu produksi testosteron dan hormon 
pertumbuhan pada tubuh Anda. Dan dapat menyebabkan penambahan berat 
badan tidak stabil dari waktu ke waktu. Manfaatkan tidur malam anda untuk 
merefresh kembali tenaga yang telah terkuras selama beraktifitas seharian.

7. Bersantai 

Hidup dengan 
stres kronis 
meningkatkan 
kadar kortisol 
Anda meninggi, 
sehingga 
mempromosikan 
hormone menjadi 
penyimpanan 
lemak berlebih, 
timbunan tersebut 
dapat mengedap 
pada usus dan 
bokong anda. 
Jadi bersantailah, 
dalam 
memanfaatkan 
waktu istirahat 
anda.
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8. Makan setiap dua sampai tiga jam

Mengatur jarak asupan makanan tentunya berguna untuk mengendalikan 
nafsu makan agar tidak masuk secara berlebih.  Jangan membuat jarak terlalu 
lama antara waktu makan dan camilan sehat, karena dapat menyebabkan 
nafsu makan menjadi melonjak dan tidak terkendali, sehingga berbagai 
makanan apa pun yang ada dihadapan Anda rasanya ingin dilahap semua.

9. Ubahlah rutinitas Anda 

Jika Anda mengikuti latihan rutin secara monoton tanpa ada perubahan, maka 
tubuh Anda akan berhenti untuk menanggapi latihan itu. Cobalah untuk merubah 
rencana latihan Anda setidaknya setiap enam minggu, supaya otot tidak 
beradaptasi dengan gerakan yang sudah terbiasa dilakukan

10. Variasikan makanan Anda

Sumber protein tidaklah terpaku pada daging putih ataupun daging merah, 
masih banyak sumber protein lainnya yang cocok dengan kebutuhan tubuh anda. 
Disarankan bagi anda, untuk memvariasikan berbagai makanan bernutrisi yang 
sesuai dengan kebutuhan yang anda kehendaki. Ini diupayakan agar anda tidak 
merasa bosan pada menu, serta anda akan lebih memahami berbagai nutrisi yang 
lebih baik untuk tubuh anda.
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Di dalam coklat terkandung phenylethylamine	yang 
berfungsi membantu penyerapan dalam otak dan 
menghasilkan dopamine yang akan menyebabkan 
perasaan gembira, meningkatkan rasa tertarik dan 
menimbulkan perasaan jatuh cinta. Alasan inilah 
yang membuat coklat sering diberikan sebagai 
hadiah tanda cinta.

Coklat juga mengandung ratusan zat yang 
memungkinkan terjadinya reaksi kimia di otak. Zat-
zat inilah yang nantinya akan merangsang aktifnya 
serotonin pada otak yang selanjutnya memicu 
perasaan nyaman pada seseorang, yang tentu saja 
dapat dimanfaatkan untuk menghalau stres.

Zat terbanyak yang terkandung dalam 
sebuah coklat adalah theobromine yang dapat 
menstimulasi jaringan syaraf dan jantung 
yang membuat seseorang tetap terjaga dan 
bersemangat. Manfaat lain dari theobromine 
adalah dapat meredakan batuk.

Adapun efek psikologis yang terjadi saat 
menikmati sebuah coklat, dikarenakan titik leleh 
lemak kokoa terletak sedikit di bawah suhu 
normal tubuh manusia. Sehingga lelehnya coklat 
didalam mulut meningkatkan aktivitas otak 
dan debaran jantung. 

a.

NUTrITION

Te
xt
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Pilih
Pilih

coklatMu

C
OKLAT kata yang sering kali kita 
dengar dan selalu saja diidentikkan 
dengan cinta. Alasan mengapa 

banyak orang menganggap coklat sebagai 
makanan cinta karena coklat memiliki 
tekstur yang lembut dan akan lumer 
secara perlahan saat dikulum dalam 
mulut. Sehingga hal ini memberikan 
kesan sensual bagi mereka yang 
memakannya. Tak hanya itu coklat pun 
dapat memberikan efek nyaman, rileks 
dan meningkatkan gairah seksual.

B.

c.

D.

Pada edisi valentine kali ini Reps akan ulas fakta seputar coklat yang perlu Reps 
mania ketahui, sehingga Anda tak perlu ragu untuk menghadiahkan coklat bagi 

si dia, sang tersayang:
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Coklat dengan kandungan kakao yang melebihi 
70%, kaya akan kandungan antioksidan yaitu 
fenol dan flavonoid. Dengan demikian coklat 
mampu menangkap radikal bebas dalam tubuh. 
Besarnya kandungan antioksidan ini bahkan 3 
kali lebih banyak dari teh hijau, minuman yang 
sering dianggap sebagai sumber antioksidan. 
Fenol sebagai antioksidan mampu mengurangi 
kolesterol pada darah sehingga mampu 
mengurangi resiko serangan jantung dan juga 
berguna untuk mencegah timbulnya kanker 
dalam tubuh, mencegah terjadinya stroke dan 
darah tinggi. Sebuah penelitian membuktikan 
bahwa coklat dapat menghambat pembelahan 
sel kanker dan bahkan dapat mengurangi 
peradangan.

Pada coklat berkualitas tinggi, kandungan 
lemaknya terbukti bebas kolesterol dan tidak 
menyumbat pembuluh darah.

Beberapa vitamin yang berguna bagi tubuh 
juga terkandung di dalam sebuah coklat 
seperti vitamin A, B1, C, D dan E. Coklat 
juga mengandung zat maupun nutrisi yang 
penting untuk tubuh seperti zat besi, kalium 
dan kalsium.

Biji coklat merupakan sumber magnesium 
alami yang tinggi. Jika seseorang kekurangan 
magnesium dapat menyebabkan hipertensi, 
penyakit jantung, diabetes, sakit persendian 
dan masalah bulanan bagi wanita yaitu pra 
menstruasi (PMS). Mengkonsumsi coklat 
akan meningkatkan kadar progesteron pada 
wanita sehingga dapat mengurangi efek 
negatif dari PMS.

Menurut para ilmuan, coklat yang dimakan 
dalam jumlah normal secara teratur dapat 
menurunkan tekanan darah, mengurangi 
resiko penyakit jantung dan menghilangkan 
capek.

Coklat juga bermanfaat untuk kecantikan, 
karena katekin dan antioksidan yang 
terkandung di dalamnya mencegah penuaan 

dini. Lulur coklat dipercaya sangat baik untuk 
kecantikan kulit. Mengkonsumsi coklat 
secara teratur dapat mengurangi keriput dan 
melindungi kulit dari terbakar sinar matahari.

Sebuah penelitian di Belanda yang 
diikuti 200 pria di atas 20 tahun bahkan 
menemukan bahwa mereka yang 
mengkonsumsi coklat dalam jumlah besar, 
baik berupa susu coklat maupun dark coklat, 
hidup lebih lama dan telah menurunkan 
tingkat penyakit keseluruhan daripada pria 
yang makan coklat dalam jumlah sedikit atau 
tidak sama sekali.

e.

f.

g.

h.

i.
J.

k.

Nah sekarang Reps mania sudah banyak tahu kan akan 

manfaat coklat, namun tetap perlu diingat bahwa dengan 

segudang manfaat ini, tidak berarti Anda dapat memilih 

coklat secara sembarangan. Pilih-pilih dulu coklatmu, yang 

pertama jangan memilih coklat “bermerk” yang murah atau 

sangat murah karena kandungan kakaonya rata-rata kurang 

dari 20% bahkan ada yang kurang dari 7%. 
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Coklat jenis ini memiliki kandungan gula dan lemak jenuh 
yang tinggi serta keburukan lainnya seperti produk coklat lain 
yang juga berbahaya dan buruk untuk kesehatan adalah yang 
berupa fondant (biasanya untuk mendekorasi kue) dan praline.
Fondant sebenarnya mengandung 100% pemanis dan praline 
juga sama buruknya.

Bila Anda berniat memberikan hadiah coklat bagi orang yang 
Anda sayangi, pilihlah coklat dengan kategori coklat sehat, 
karena menurut American Dietetic Association, semakin 
murni coklat yang kita konsumsi maka akan semakin besar 
keuntungan yang kita peroleh seperti  Contohnya yaitu cocoa 
powder atau coklat dengan category berikut ini:

dark chocolate, memiliki kandungan 
biji coklat (kakao) yang paling 
tinggi minimal 70%, 
tanpa banyak gula dan 
tanpa lemak jenuh 
atau minyak sayur 
terhidrogenasi 
(HVO). Pada 
sepotong coklat hitam 
mengandung 110-120 
kalori atau tidak sampai 
separuh dari jumlah kalori yang terkandung 
pada sebatang coklat susu. 

AdAPUN PENGEMBANGAN dArI MAKANAN 
BErBAhAN dASAr COKlAT dIANTArANyA :

FrOzEN yOGUrT
½ cangkir yogurt coklat yang didinginkan mengandung 100 
kalori, tak ada salahnya jika ditambahkan potongan strawberry 
segar.

ChOCOlATE POPSIClES
Anda dapat memilih coklat popsicles rendah lemak yang 
memiliki kandungan 120 kalori.

ChOCOlATE PUddINGS
Sepotong puding coklat hanya mengandung 120 kalori.

hOT ChOCOlATE 
Secangkir coklat panas terdiri dari 6 sendok susu krim (68 
kalori), ½ sendok cocoa (10 kalori), ½ sendok gula (24 kalori).

Old-FAShIONEd ChOCOlATE “ice cream” FlOAT
Float yang terdiri dari ½ cangkir coklat rendah lemak dan diet 
soda sesuai pilihan Anda (110 kalori).

PUrE ChOCOlATE 
Sebatang coklat murni atau kemasan 7 gr memiliki 36 kalori.

ChOCOlATE ChIPS 
Coklat chips mengandung 54 kalori.

ChOCOlATE JIMMIES
Coklat jimmies mengandung 20 kalori.

ChOCOlATE SyrUP
Sirup coklat mengandung 50 kalori tiap sendoknya.

Walau demikian, penambahan bahan-bahan pemanis dan 
penambah kaya rasa, seperti gula, susu, dan mentega memang 
dapat menyebabkan coklat memberikan efek kurang baik bila 
dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini harus diperhatikan saat 
anda membeli chocolate souvenir atau berbelanja di toko 
coklat.

Jadi, masih memilih untuk 
melewatkan manfaat coklat ini? 

Karena mudah saja jika ingin menikmati coklat, 
makanlah coklat tetapi dengan memilih coklat 
murni atau dark coklat. Tentunya dalam takaran 
yang wajar, agar tetap cantik dan awet muda dan 
terhindar dari berbagai penyakit.
(dari berbagai sumber)

     White ChoColate

memiliki kandungan kakao 
hanya 33%. Sisanya adalah 
gula, susu dan vanila. 
Kandungan gula inilah yang 
dapat memberikan efek 
negatif seperti kerusakan 
gigi dan penyakit diabetes.

    Milk ChoColate 
     (coklat susu)

merupakan campuran kakao 
dengan susu ditambah gula. 
Coklat jenis ini juga sangat 
digemari karena rasanya 
yang nikmat.

NUTrITION
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INTErNATIONAlPrOFIlE

NO 

NO 
Muscle

loVe
Yups, mereka adalah Doug dan Sthepanie Miller, kedua pasangan ini 
cukup familiar dengan sebutan Miller team.  Namun di Indonesia,  
popularitas keduanya belum cukup dikenal baik di kalangan bodybuilder 
maupun aktifis gym, seperti hal nya Phil Heath, Kay Greene, ataupun Lisa 
Giesbrecht dan Anna Luise Freitas. 

Doug Miller
Setiap kali orang memandang tubuh kekar, tentu yang terbesit dalam 
pikiran mereka tidak luput dari dua hal, rasa kagum ataupun iri. Rasa 
kagum hanya bagi mereka yang benar-benar mengakui akan kerja keras 
yang dialaminya, namun bila iri karena mereka tidak dapat membentuk 
tubuh sedemikian rupa. Memiliki tubuh atletis memang bermula 
pada suatu konsistensi yang tertanam dalam diri seseorang, karena 
membentuk tubuh atletis tidaklah semata hanya ingin terlihat gagah, 
macho, ataupun keren. Hal seperti inilah yang mulai ditanamkan Doug 
semenjak dirinya mengenal akan aktivitas olahraga. Semasa kecilnya 
pria pemilik paha besar ini, memang terbilang sangat getol pada setiap 
cabang olahraga. Sehingga dimana masa remajanya, selalu terlibat dalam 
berbagai kegiatan olahraga dikampus. 

Walapun selalu disibukan dengan kegiatan akademik, namun ada sesuatu 
hal yang menganjal  apabila dirinya  harus meninggalkan olahraga. 
Kecintaannya tersebut memanglah sangat melekat dalam Doug, apalagi 
setelah dirinya mengenal weight training yang dikenalkan oleh sahabat 

setianya. Inilah yang memicu pria tampan ini  untuk terus menggeluti 
pada olahraga angkat beban. Hingga akhirnya seorang binaragawan 
senior di  tempat ia biasa berlatih, memotivasi dirinya untuk lebih eksis 
di ajang kompetisi otot. Dari sanalah doug mulai  tertarik dan menjadi 
percaya diri untuk memperindah lekuk tubuh yang sudah dimilikinya.

Stephani Miller
Pemilik nama lengkap Stephanie Mae Miller ini, memang mencintai 
olahraga sejak berusia tujuh tahun. Sama seperti halnya yang dialami 
sang suami, Stephanie pun memiliki kegemaran terhadap  kegiatan 
olahraga berkenaan dengan bola seperti, baseball, basket, hingga softball.  
Saat usianya menginjak remaja, Stephanie dikenal oleh temannya 
sebagai wanita yang tomboy. Kemungkinan ini disebabkan karena cara 
dan gayanya  berinteraksi dengan teman sebayanya menyerupai seorang 
laki-laki, ditambah potongan rambut yang selalu pendek membuat  
stephani seolah-olah mirip seorang pria. Stephanie muda memang 
sangat dikenal sebagai pelajar berprestasi, secara akademik maupun non 
akademik. Berbagai perolehan beasiswa baik di bidang akademis dan 
olahragapun telah berhasil diraihnya.

Tujuannya berlatih beban tak lain karena keinginannya untuk 
mendapatkan kondisi fisik serta endurance sesuai dengan kebutuhan 
olahraga softball. Meskipun terjun pada dunia softball  ia tetap tak 
mau ketinggalan untuk berlatih beban, entah mengapa lama-kelamaan 

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan 

bagi kedua pasangan berikut ini, 

jika keduanya saling merajut kasih 

dengan keunikan otot masing-

masing.  Mereka tidak terlalu 

risih dengan keadaan tubuh yang 

menyelimutinya, justru bertubuh 

sixpack, lean dan muscular adalah 

daya tarik tersendiri bagi keduanya 

untuk memulai hubungan cinta 

sesama profesi. 

Siapa sih mereka sebenarnya? 
Text : Alfian Lutfi
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Stephani lebih jatuh hati pada weight training. Setelah mengakhiri 
study nya di suatu perguruan tinggi, stephani lebih focus lagi  pada 
olahraga angkat beban, dan ia pun berharap suatu saat ia akan mengikuti 
kejuaran binaragawati. Api semangat yang berkobar pada dirinya, ternyata 
mendapat dukungan dari sang adik yang telah lebih awal terjun pada 
dunia binaraga. 

awal Mula BerteMu
Persaingan memperebutkan juara dengan memamerkan otot, adalah 
upaya yang dilakukan Dough agar dirinya dapat diakui sebagai the 
bigger man of bodybuilder. Akan tetapi tidak hanya dari pengakuan orang 
saja yang diperoleh Dough dalam mengikuti ajang kompetisi tersebut, 
melainkan antusias seorang gadis imut pun diperolehnya  saat dibalik 
panggung. Terpesona, takjub, bingung bercampur  heran adalah perasaan 
yang berkecamuk dalam diri pria berambut cepak saat itu, namun setelah 
Stephanie bercerita mengenai ketertarikannya saat Dough tampil diatas 
panggung, rasa canggung tersebut pun perlahan hilang begitu saja. Tak 
lama setelah melewati masa perkenalan, mereka pun menjalin hubungan 
yang lebih serius setelah kompetisi otot yang mempertemukan kedua 
sejoli ini, hingga keduanya pada akhirnya memutuskan untuk menikah di 
tanggal 14 Oktober 2006, dan memilih tinggal di kota Arlington, Virginia.

prograM latihan 
Doug Miller
Gaya berlatih Pria berambut ala guile (salah satu tokoh street fighter) ini 
memang terbilang freak. Ia membedakan antara pola latihan off-season 
dengan pre-contest saat nge-gym, disaat off-season ia melakukan sirkuit 
latihan selama 11 hari berturut-turut dengan pola latihan berbeda 
pada hari pertama hingga hari terakhir. Namun, di saat on season ia 
hanya berlatih selama 6 hari saja. Hal ini dilakukannya agar pada saat 
menghadapi hari H, tubuh tidak terlalu letih. Berikut program yang kerap 
kali ia lakukan:
                  Off seAsOn

Hari 1   : Chest/ deltoids/ traps/ lats/ abs
Hari 2   : Quadricep/ hamstring/ calves/ abs
Hari 3   : Arms/ traps/ deltoids/ abs
Hari 4   : Cardio atau istirahat.
Hari 5   : Back thickness/ traps/rear delts/abs
Hari 6   : Chest/ deltoids /calves/ abs
Hari 7   : Cardio atau istirahat.
Hari  8  : Hamstring/ quadricep/ abs
Hari 9   : Back exercise /chest/ traps/ abs
Hari 10 : Arms/calves/abs
Hari 11 : Cardio atau istirahat.

                       On seAsOn
•Minggu : Quads/calves/abs
•Senin  : Chest/abs
•Selasa  : Back/traps/abs
•Rabu  : Arms/forearms/abs
•Kamis  : Hamstrings/glutes/calves/abs
•Jumat  : Shoulders/traps/abs
•Sabtu  : Cardio

Stephani Miller
Jangan sia-siakan waktu berolahraga Anda dengan hal yang tidak 
berguna, serta jangan khawatir dengan apa yang orang lakukan di 
samping anda dan yang terpenting tinggalkanlah ponsel anda saat nge-
gym. Karena waktu anda untuk mendapatkan sehat serta membangun 
bentuk fisik terbaik adalah saat anda berada di gym, oleh karenanya 
jangan sia-siakan waktu berharga itu. Jelas perempuan manis bertubuh 
kekar ini.

Berikut program latihan rutin Stephanie saat 
menjalani program off season maupun on season 
yang kami kutip melalui website pribadinya:

Senin  : Chest / abs
SelASA : Back exercise / Glute
RABu  : Bicep&Tricep / abs
KAmiS  : Hamstring / Quadricep / Glute / Calves
JumAt     : Deltoids / Traps / abs
SABtu     : Kardio atau istirahat
minggu  : Quads / calves / inner thigh / abs

*Saat menghadapi pre contest, Stephanie lebih mengutamakan berlatih 
cardio dengan 2 tekhnik latihan, cardio dengan HIIT (selama  15-
25 menit) dan cardio dengan intensitas rendah (30-45 menit) yang 
dilakukannya secara bergantian atau berseling hari.

 “Filosofi saya saat berlatih 

cukuplah sederhana, 

jika saya tidak terjatuh 

ataupun kehabisan nafas 

saat berlatih, maka latihan 

saya tidaklah keras. Prinsip 

latihan yang seharusnya 

saya lakukan  adalah sulit, 

berat dan intens”. 
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Dough dan Stephanie tidaklah asing dengan olahraga 
kebugaran. Keduanya sama-sama memberi kesan sebagai 
sosok fitness figure bertubuh atletik yang telah menghasilkan 
berbagai prestasi dalam mengolah tubuh proposional dan 
sexy. Prestasi inilah yang membuat Reps Magazine tertarik 
untuk mengulas keduanya khusus di bulan kasih sayang. 

PROfIlE DOUgH&STEPHANIE MIllER
Dough

• Nama lengkap            : Dough miller
• Panggilan           : Dough 
• Tempat, Tgl lahir           : Abington, PA, 23september 1979
• Tinggi           : 5’9 “
• Berat badan on season  : 186lbs -192lbs
• Berat badan off season  : 210lbs -225lbs
• Latihan Favorit           : Back dan leg exercise.
• Bagian Otot Andalan      : Back dan bisep

PRESTASI
14 november2009 
iFPA Yorton Cup Pro Bodybuilding World Championships, Washington, DC
   1st men’s Pro middleweight
   1st men’s Pro Overall

10 Oktober2009  
iFPA gaspari/Dymatize Pro Classic, Cape Cod, mA
   1st men’s Pro Heavyweight
   1st men’s Pro Overall 27 Oktober2007  

iFPA Yorton Cup Pro international, Washington, DC 
   2nd men’s Pro Bodybuilding

6 Oktober2007 
iFPA gaspari nutrition Pro Classic, Cape Cod, mA 
   1st men’s Pro Bodybuilding

20 Agustus2005
iFPA American States Pro, las Vegas, nV 
   2nd men’s Pro Bodybuilding

4 Oktober2003
OCB Charm City Classic, Baltimore, mD
   1st Overall men’s Open Bodybuilding (won pro card)

10 Agustus2002
inBF Presidential Cup, gaithersburg, mD
   1st Overall men’s novice Bodybuilding
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Stephanie
Nama lengkap      : Stephanie Mae Miller
Panggilan      : Stephanie
Tempat, tgl lahir      : Danvile, VA, 10 februari 1979
Tinggi       : 5’6”
Berat badan on      : 117lbs-123lbs
Berat badan offseason : 125-135
Makanan favorit      : Sushi.
Otot yg sering dilatih  : Quads dan Shoulders
Otot yg jarang dilatih  : Arms
Bagian otot andalan    : Back dan Hamstring

PRESTASI
13 november2009 
IFPA Yorton Cup Pro Figure World Championships Washington, DC
  3rd Pro Figure Tall

10 Oktober2009
IFPA Gaspari/Dymatize Pro Classic Cape Cod, MA 
  1st Pro Figure

27 Oktober2007
IFPA  Yorton Cup Pro International Washington, DC
  1st Pro Figure

6 Oktober2007 
IFPA Gaspari Nutrition Pro Classic Cape Cod, MA
  2nd Pro Figure

15 Juli2006
NPC East Coast Classic Wilmington, DE 
  1st Overall Figure

8 Juli2006
NPC BodyRock Fairfax, VA 
  6th Figure C

24 Juni2006 
IFPA Centaur Pro San Diego, CA 
  1st Pro Figure

20 Agustus2005 
IFPA American States Pro Las Vegas, NV 
  1st Pro Figure

6 Agustus2005 
OCB Central Atlantic States Washington, DC 
  1st Overall Figure
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dyNAMIC FAShION

siMple, cozy
but coMfortaBle 
it’s a true 
fashion lifestyle
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Model  :  ADE R & LIETHA   
Foto     :  SATYO BIMO
Design :  RAYNAL
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Bergaya energik 
dengan 
tipe singlet 
menarik mendominasi 
suasana 
Valentine 
bernuansa 
rock

Model  : ADE R & LIETHA   
Foto     :  SATYO BIMO
Design : RAYNAL

FEBRUaRI 2013 - REPS Magz     |     37



ExPErTSAyS

“Whenever you’re in conflict with someone, 
  there is one factor that can make the difference 
  between damaging your relationship 
  and deepening it. that factor is attitude.”Setiap kali menghadapi konflik, 

adalah satu hal yang menentukan 
apakah konflik itu berakhir dengan 
perpecahan dan merusak hubungan; 
atau justru memperbaikinya. 
Dan, hal itu adalah 
attitude, sikap, itikadmu.
William James (1842-1910)
Filosof/PsikologAsalAmerikaSerikat

Anand Krishna, PhD*

Merubah sikap  
Meraih sukses 1
Bagaimana Anda menyikapi suatu konflik – inilah yang sangat menentukan apakah 
konflik itu berakhir dengan berakhirnya suatu hubungan, atau justru mempereratnya.

Attitude, Sikap….
Berarti, dengan semangat apakah Anda menghadapi suatu keadaan? Apakah 
semangat Anda adalah untuk mencari solusi, menemukan jalan keluar, atau 
mempertahankan ego Anda dengan segala konsekuensinya?

Sikap adalah sangat penting dalam segala hal. Saat berbicara saja, perhatikan 
sikap Anda.  Anda bersikap sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kawan, 
atau sebagai “lawan” bicara.

Swami Kriyananda, seorang spiritualis, menjelaskan bahwa adalah keadaan 
hati Anda, yang menentukan sikap Anda. Tentunya, dalam hal ini, yang 
dimaksud ialah hati psikis, psyche, bukan hati jantung atau hati liver.

Sebab itu, sebagaimana juga selalu diingatkan oleh guruku sendiri: 

WAtch Your heArt!
Perhatikan hati, psyche, sikap, attitude Anda. Bahkan, Guruku mengatakan 
bahwa bukanlah hati atau psyche saja yang mesti diperhatikan, tapi juga 
words, kata-kata atau ucapan, tindakan, pikiran, karakter dan hati. 

Saya Sel alu membedak an antara:
Positive thinking dan Positive Attitude  

Positive Thinking berarti, Anda berkhayal positif, berimajinasi positif. 
Sementara itu, Positive Attitude atau Sikap Positif berarti, Anda beritikad 
untuk menerjemahkan sikap Anda menjadi sebuah tindakan nyata.

Setiap melihat  jam, 
melihat watch – WATCH!.... 
siapapun Anda – attitude 
sangatlah penting. 
Sikap adalah sangat 
penting untuk menentukan 
hubungan Anda dengan 
orang lain.
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Sebuah sikap tidak berarti apa-apa jika tidak 
ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Sementara 
itu, berpikir positif bisa berdiri sendiri, tidak perlu 
ditindaklanjuti.

Sebagaimana telah saya jelaskan secara panjang 
lebar dalam tulisan-tulisan saya terdahulu, salah 
satu diantaranya ialah “the Hanuman Factor” 
dimana saya menemukan contoh positive attitude 
yang sangat baik dalam sosok Hanoman, tokoh 
pewayangan, Sang Kera Sakti.

Positive Attitude adalah 
right Attitude

Dalam hal ini, marilah kita mengartikan kata 
“right” bukan sebagai “benar” saja, tetapi juga 
sebagai “tepat” dan “lazim”. Ya, sikap yang benar, 
tepat, dan lazim itulah positive attitude. Atau, 
sebaliknya, sikap positif itulah sikap yang lazim.
 
KenAPA lAzim?
Sikap negatif membuat hati Anda terbebani – 
seolah tenggelam. Muncul pula rasa was-was, 
khawatir tidak demikian jika Anda bersikap positif 
energi dari hati Anda, justru naik, membuat wajah 
Anda berkilau, dan kepala terasa ringan. Anda 
merasa bahagia, happy!

Dan, ini bukanlah sekedar urusan rasa saja.
Bersama perasaan “hati yang terbebani” – badan 
pun terasa tidak enak, tidak nyaman. Jika Anda 
memiliki sejarah tekanan darah tinggi atau 
diabetes, maka perasaan tidak enak yang muncul 
karena “sikap negatif” adalah pemicu yang paling  
jitu. Berbagai macam penyakit bisa kumat, hanya 
karena perasaan yang tidak enak.

Sikap negatif Melihat
negatifitaS diMana-Mana….

Ya, betul dan, itulah yang menyebabkan hati Anda 
merasa lebih tidak enak lagi. Sikap negatif ibarat 
setetes cuka yang bisa merusak secawan susu. 
Hidup senyaman, se-happy apa pun bisa berubah 
menjadi sebuah kisah tragis, hanya karena Anda 
menyikapi hidup Anda dengan cara yang salah. 

Selalu mengeluh, selalu melihat kesalahan 
didalam diri orang, selalu menyalahkan orang lain, 
selalu mencari-cari alasan atas kegagalan dirimu 
– inilah beberapa contoh sikap negatif, yang amat 
sangat membahayakan.
Dengan bersikap negatif, seorang bisa merubah 

pengalaman seindah dan seapik apa pun, menjadi 
jelek. Termasuk, keluhan “saya sedang dicoba oleh 
Tuhan” adalah bersumber dari sikap negatif. Tuhan 
tidak senegatif yang Anda pikirkan. Apa urusanNya 
sehingga mesti mencoba Anda?

Kita akan melanjutkan 
pembahasan ini bulan depan.
Sementara, bersikap positiflah 
selalu!

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

Berjudul 
“Sanyas Dharma: Panduan bagi Penggiat 

Spiritual”, 

Diterbitkan oleh 
Gramedia Pustaka Utama

-------------------------------------------------------
*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.

?taruhlah, Ia sedang mencoba anda… 
lalu, bagaimana anda menghadapi 

sebuah percobaan? dengan 
menghadapinya, menjalaninya, atau 

dengan berkeluh kesah saja?
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ade Panji Kesuma atau biasa disapa Ade, merupakan salah 
satu kompetitor pendatang baru yang kehadiranya cukup 
diperbincangkan bagi kalangan menfitness. Bermula dengan 

kecintaan  akan hobinya terhadap dunia olahraga, Ade pun tergiur untuk mencicipi 
keindahan seni memangkas tubuh menjadi suatu lekukan tubuh yang amazing. Namun Ade 
menjalaninya tidaklah seorang diri, ia pun didampingi oleh teman-teman yang memotivasi 
dirinya untuk selalu giat berlatih. Hasil dari kerja kerasnya itu semua dapat ia rasakan 
setelah usaha yang ditekuninya selama ini berbuah pada kesuksesan karier di ajang 
kompetisi menfitness tingkat daerah.

Tanah air indonesia memang terbilang luas, inilah yang menjadi tantangan pria 
penggemar ikan bakar untuk menunjukan taringnya hingga ke penjuru pelosok indonesia 
melalui kebolehanya mengemas balutan tubuhnya yang berotot. Dengan kesibukannya 
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a Memiliki tubuh berotot, kekar, serta proposional tentunya sudah 

menjadi suatu trend healthy life style bagi kalangan anak muda 

saat ini. Maraknya event kompetisi bertajuk bodyfit ataupun 

menfitness selalu saja dihadirkan bagi mereka yang memiliki tubuh 

muscular secara penampilan atas saja, dengan artian tidak ada 

penilaian pada bentuk kaki maupun betis, semuanya 

cukup tertuju pada bagian otot dada, abs, lengan 

serta back muscle. Inilah karier awal bagi atlet 

pendatang baru men fitness asal kota Sidoarjo 

yang keberadaanya cukup dipertimbangkan bagi 

para kompetitor. Siapakah dia?

Text : Alfian Lutfi
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sebagai personal trainer pada suatu Gym lokal didaerah sidoarjo, ia pun  
kebanjiran tawaran untuk menjadi figure model majalah maupun iklan lokal 
di kota Surabaya. Hingga pada akhirnya suatu label supplement pun mulai 
melirik dirinya untuk dijadikan sebagai figure athlete men fitness.

seni MeMahat tuBuh.

Menurutnya, keterampilan seni memahat tubuh akan tetap ia lakoni 
sampai kapanpun. Tapi memang dulunya pria kelahiran kota bonek ini 
sempat keluar dari dunia weigth train dengan alasan ingin mencari-cari 
pengalaman baru selain di Gym, namun entah mengapa ia kembali tertarik 
untuk menjalani kegiatan olahraga yang ia gemarinya sejak SMA. “Aku dulu 
sempat keluar dari nge-Gym, karena menurut saya Gym itu membosankan, 
tapi gak tahu kenapa, setelah saya meninggalkan gym, saya merasa ada 
sesuatu hal yang hilang dalam diri saya. Mungkin kebiasaan gym lah yang 
membuat saya kehilangan segalanya, karena hobi yang menghasilkan suatu 
prestasi dan rezeki yaa di Gym lah.” Tutur pria berdada besar dan tegap ini.

Ketika Reps bertanya mengenai bagian tubuh mana yang menurut 
Ade menarik untuk dipertontonkan, menurut banyak orang sih bahwa 
keunggulan yang dimilikinya tertuju pada bagian otot sayap, perut, serta 
bicep dan tricep. Akan tetapi ia tidak terlalu membanggakan diri atas 
kepemilikan otot yang dimiliki, baginya diatas langit masih ada langit, jika 
ia merasa cukup akan segala kelebihan yang ia miliki. Tentunya ia tidak 
akan kembali untuk mengangkat beban, mengolah menu diet, serta bekerja 
ekstra untuk memperoleh hasil penampilan otot yang lebih baik dari 
sebelumnya.

Diet Dan supleMentasi.

Bercerita tentang rahasia diet serta suplementasi yang menjadi andalan 
pria berambut tegak ini, tentunya tidaklah jauh berbeda degan berbagai 
atlet pada umumnya. Seringnya Ade mengonsumsi beras merah sebagai 
sumber karbo andalannya untuk menjalani fase diet dalam menyambut 
suatu kompetisi, disertai dengan dada ayam rebus yang menjadi santapan 
favoritnya. Sebagai cemilan di waktu senggang Ade lebih memilih buah-
buahan segar seperti pepaya dan melon. 

Semasa menghadapi suatu ajang kompetisi, berbagai suplementasi seperti 
fatburner, amino, whey isolate, serta BCAA pun turut menjadi amunisi 
dirinya dalam melengkapi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Kerap kali fat burner menjadi bahan utamanya sebelum melakukan latihan, 
agar pembakaran yang dilakukan saat berlatih membuahkan hasil yang 
optimal, sehingga kadar lemak pada otot cukuplah tipis.

Q : Apa target anda untuk ke depannya?
A : Untuk ke depannya, kemungkinan saya akan terus mengolah tubuh agar   
     nampak lebih baik dari sebelumnya. Lebih terlihat definisi, kering,  
     dan besar secara ukuran otot. berkenaan dengan turun ke kelas binaraga,     
     mungkin belum saatnya saya untuk  kesana, namun tidak menutup 
     kemungkinan jika peluang secara fisik,  mental, serta motivasi yang kuat 
     saya akan melangkah pada kelas binaraga. Mudah-mudahan saja 
     dukungan dari teman-teman bisa memotivasi diri saya.

Q : Apa yang membuat anda merasa nyaman menggeluti kelas men fitness?
A : Persaingan yang kuat serta jumlah peserta begitu banyak, adalah point  
     tersendiri bagi saya untuk selalu bersaing dikelas men fitness. Jika 
     sudah masuk ke 50 besar dan diadu lagi menjadi 10 besar hingga  
     akhirnya mencapai suatu juara, tentunya menjadi kepuasan bagi diri  
     sendiri jika dapat bersaing secara demikian. Rasanya lebih waahhhh jika 
     turun di men fitness, ketimbang binaraga yang banyak klasifikasi   
     penilaian, entah itu berdasarkan berat badan maupun tinggi badan.

Q : Pesan dan saran bagi pembaca Reps yang ingin bertanding pada kelas  
      bodyfit ataupun men fitness?
A : Bagi rekan-rekan pemula yang ingin turun ke kelas bodyfit, tentunya 
     pertimbangkanlah terlebih dahulu secara matang postur tubuh anda, 
     apakah sudah layak untuk tampil ataupun butuh improvisasi yang lebih 
     baik dari keadaan sekarang. Jika menurut anda cukup layak, yakinilah 
     bahwa andalah yang terbaik diantara lainya, ambil segala pelajaran yang 
     membuat diri anda lebih termotivasi untuk menghadapi ajang kompetisi 
     selanjutnya. Dan janganlah putus asa atas segala kegagalan yang 
     dihadapi.

profile
Nama  : Ade Panji Kesuma.
Panggilan  : Ade.
Tempat tgl lahir : Surabaya, 13 Maret 1983.
Nama orangtua : Nana Sukarna & Dzulaeka.
Hobi  : Nonton film.
Makanan Favorit : Ikan bakar.
Minuman Favorit : Jus strawberry.
Ukuran baju : L.
Berat badan On/ Off : 65kg / 67kg.
Tinggi badan : 165 cm.
Gym  : Tivoli Gym Sidoarjo.
Prestasi  :  Juara I Met-Rx Warior Challanger 2012 (menfit).
     Juara II Bodyfit Kuala Kapuas Kalimantan.
        Peringkat   IV Binaraga 65kg Bodyart Surabaya.
     Peringkat VIII Body contest Body art Surabaya.
     Finalis 20 besar, UBC Madura 2012.

““Dalam berlatih, sering kali aku 
menyempatkan waktu nge-gym 2x dalam 
sehari yang dilakukan selama 5 hari dalam 
seminggu.  Berkenaan saya melatih member 
nge-gym, maka saya memprioritaskan untuk 
berlatih sendiri di pagi hari, namun tidak 
menutup kemungkinan, jika member saya 
mengajak berlatih bersama di malam hari.” 
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hOTShAPE

M
emiliki kondisi fisik yang menawan mulai ujung 
rambut hingga ujung kaki merupakan suatu 
anugrah pemberian Tuhan kepada ciptaanya, tinggal 
bagaimana kita memaknai akan keindahan bentuk 

tubuh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki tubuh 
indah tentunya sudah menjadi daya tarik sendiri bagi mereka 
yang mengemban predikat sexy. Namun sexy itu sendiri tidak 
hanya diartikan dengan keindahan liuk lekuk tubuh semata, 
melainkan cara berpakaian, pemilihan warna  yang tepat, 
hingga aktifitas mengolah tubuh pun bisa dinyatakan sexy 
bagi setiap orang yang menilai.

Sexy menurut perempuan yang satu ini, tidaklah terbilang 
dengan kondisi tubuh yang fantastis. Akan tetapi keindahan 
tubuh sexy tersebut ia kemas melalui cara berpakaian yang 
menarik serta perawatan tubuh yang teratur. Eiits jangan 
salah mengira terlebih dahulu arti dari perawatan tubuh 

Good 
LookinG 

Smart 
appearance

true Sexy
it’s a 

&

“Akulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling sexy, 
cuma aku yang bisa membuat tubuhku menjadi Sexy” 
Begitulah ungkapan yang mungkin terucap bagi setiap 
wanita sexy di dunia.
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menurut gadis yang satu ini, 
baginya perawatan tubuh yang 
dimaksud adalah dengan nge-
gym dan beraerobik ria setiap 
hari. Tidak ada kekhawatiran 
apapun yang 
menyelimutinya 
jika ia 
menekuni 

olahraga 
beban 

sekalipun, 
justru 

kegemaran 
inilah yang 

membuat dirinya 
lebih cinta untuk tetap 

menjaga tubuh sexy yang 
dimilikinya. Siapakah dia?

Wulan Ellysca atau yang akrab 
disapa Wulan ini, tentunya sudah 
menggemari dunia beban semasa 

dirinya menduduki bangku SMP. 

Cukup mencengankan bukan, menginjak umurnya yang masih seumur jagung 
ia sudah memberanikan diri untuk aktif nge-gym. 

Berawal pada hobi, lama kelamaan menjadi hobi yang menghasilkan uang. 
Begitulah pernyataan yang selalu saja diungkapkan bagi mereka yang 
memiliki usaha tempat kebugaran. Berdasarkan niat untuk mempopulerkan 
olahraga gym di daerahnya, perempuan pecinta lagu mellancholist ini 
pun mulai menekuni usaha gym yang baru dirilisnya beberapa bulan yang 
lalu. “Aku membuka usaha gym ini bertujuan untuk membuat masyrakat di 
daerahku lebih mengenal dan cinta pada olahraga weighttrain, disamping itu 
olahraga fitness memang sudah menjadi tren hidup masa kini”, tegasnya saat 
dijumpai Reps magazine sewaktu pengambilan gambar dirinya.
Lalu apakah yang mendorong perempuan berambut ikal ini tetap menggeluti 
fitness dan aerobic? Motivasinya adalah untuk merawat tubuhnya agara 
nampak sexy dengan sedikit tonjolan muscle di tubuhnya, selain itu 
berpenampilan bugar dan sehat setiap saat adalah factor kedua yang 
membuat langkahnya untuk tetap berpijak pada dunia fitness. Namun 
entah mengapa yang membuat aneh wanita cantik ini adalah enggan untuk 
mempersolek dirinya di salon, justru tempat fitness lah yang menjadi rujukan 
untuk memanjakan tubuh letiknya. 

Setelah melewati beberapa tahun masa berlatih di gym, manfaat 
pembentukan tubuhpun mulai ia rasakan hingga saat ini. Diantaranya bentuk 
pinggang maupun perut yang terlihat amazing serta bagian tubuh tertentu 
yang mulai ia rasakan lebih mengencang ketimbang sebelumnya. 
Berbicara berkenaan dengan body shape, wulan agak sedikit tersipu malu saat 

dirinya diajukan pertanyaan mengenai bagian tubuh mana yang membuat 
dirinya lebih berpenampilan sexy. Payudara dan bokong adalah bagian organ 
tubuh vital yang mendukung dirinya untuk berpenampilan sexy, baginya 
dengan kondisi tubuh yang dimiliki saat ini tidaklah membuat dirinya 
risih ataupun malu. Justru ia lebih percaya diri dan bersyukur atas segala 
pemberian Tuhan yang dianugrahkan kepadanya. 
Bila berbicara seputar ketertarikannya terhadap busana yang membalut 
tubuhnya, ia pun cukup relaks untuk menjawab busana yang agak sedikit 
terbuka, karena dengan gaya busana seperti itulah dirinya lebih berekspresi 
dan percaya diri dalam menunjukan kecantikan yang dimiliki. Selain itu, selalu 
saja ia memilah milih berbagai busana yang kiranya cocok untuk dikenakan 
dalam suatu moment acara.

Berkenaan dengan Valentine month, Reps akan menyajikan pembicaran 
singkat tentang kisah percintaan yang sedang dijalaninya. Berikut 
pembicaraannya:
Q : Tipe cowok seperti apakah yang membuat anda jatuh cinta pada seorang         
      lelaki?
A : Pastinya baik donk, selain itu humoris adalah tipe cowok yang paling aku suka,    
     karena menurutku cowok humoris selalu membuat kehidupan ku penuh 
     dengan senyuman. Disamping itu pria berotot dengan janggut yang ditumbuhi 
     jambang dan berewok membuat gairah ku untuk  mencintai lelaki lebih 
     mempesona. Karena kalau cowok berotot dan memiliki berewok itu lebih 
     macho ketimbang cowok yang biasa-biasa saja. 
Q: Moment seperti apakah yang membuat anda begitu romantis dengan        
     pasangan anda?
A : Buatku moment yang begitu romantis, yaitu saat bersenda gurau dengan sang 
     pacar. Bercanda sampai tertawa lepas adalah hal yang begitu amat romantis 
     menurutku, ketimbang makan berdua direstoran mewah yang dihiasi bunga 
     maupun lilin namun dompet jadi terkuras, mendingan mencari tempat yang 
     asyik saja untuk bercanda.
Q : Dimanakah anda sering menghabiskan waktu untuk berdua?mengapa?
A  : Tentunya tempat gym donk, tempat yang begitu romantis untuk menghabiskan 
      waktu dengan sang pacar. Sambil menyelam minum air deh,hehehe. Alasannya 
      karena kalau di gym gak perlu biaya banyak buat pacaran, dan gak perlu 
      ribet untuk mengungkapkan rasa sayang. Aku sih orangnya tidak mau ambil 
      pusing ataupun harus bersikap royal, menurutku pacaran yang ala kadarnya 
      juga sudah cukup kok. Selain itu, manfaat kebugaran tubuh pun bisa kita 
      dapatkan jika berpacaran sebelum ataupun sesudah nge-gym, jadi manfaat 
      sehat iya dan kemesraan pun juga iya. Hehehe. 

profile 
Nama Lengkap : Wulan Ellysca.
Nama Panggilan : Wulan.
Tempat/ Tgl. Lahir : Cimahi, 9 April 1988. 
Nama Orangtua : Ikin Sodikin.
Makanan Favorite : Steak dan bakso.
Minuman Favorite : Jus Wortel.
Tinggi badan : 155cm.
Berat badan : 45kg.
Ukuran baju : M.
Hobi  : Gym.
Cita-cita  : Pengusaha sukses
   / wiraswasta.
Gym  : Power gym 
    (Cihanjuang Bandung).
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rECOMEMdIT

ESCAPE FrOM PlANET 
EArTh 

Cerita terjadi di planet Baab mana astronot 
Supernova Scorch dikagumi (Brendan 
Fraser) adalah pahlawan nasional bagi 
penduduk alien biru. Seorang guru berani 
menyelamatkan, Scorch melepas prestasi 
yang menakjubkan dengan bantuan tenang 
saudaranya kutu buku itu, Gary (Rob Corddry), 
kepala kontrol misi di BASA.

Director  : Cal Brunker
Writers  : Cory Edwards, Tony Leech, and 2   
                  more credits  
Stars  : Brendan Fraser, Sarah Jessica         
                  Parker and James Gandolfini 

BUllET 
TO ThE 
hEAd

Sheriff Owens adalah seorang pria 
Setelah menyaksikan mitra masing-
masing meninggal, polisi pun 
membentuk hitman aliansi dalam 
rangka untuk menurunkan musuh 
bersama mereka.

Director  : Walter Hill
Writers    : Alessandro Camon  
                  (screenplay),                   
                  Alexis Nolent 
 (graphic novels)
Stars       : Sylvester Stallone, 
                 Jason Momoa and 
                 Christian Slater 
                 See full cast and crew 

A GOOd dAy 
TO dIE hArd 

John McClane melakukan perjalanan ke Rusia untuk 
membantu anaknya yang tampaknya terlihat patuh, 
Jack, hanya menemukan bahwa Jack adalah seorang 
agen CIA yang bekerja untuk mencegah pencurian 
senjata nuklir, menyebabkan ayah dan anak untuk 
bekerjasama melawan pasukan. Dua McClanes 
menemukan bahwa metode mereka menentang dan 
membuat mereka menjadi pahlawan tak terbendung. 

Director  : John Moore
Writers  : Roderick Thorp 
    (certain original characters),  
    Skip Woods (screenplay)
Stars  : Bruce Willis, Jai Courtney and  
    Mary Elizabeth Winstead 

FOx

ThE WEINSTEIN COMPANy

WArNEr BrOS
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M
enjaga keharmonisan dalam suatu hubungan tidaklah terbilang 
mudah, butuh suatu komitmen yang harus ditanamkan diantara 
keduanya. Bila satu atau keduanya tidak saling menghiraukan 
dengan komitmen tersebut, tentu akan berujung pada suatu 
perselisihan yang dapat merugikan perasaan keduanya..

Memahami profesi sang pacar terkadang dapat diterima ataupun berusaha 
untuk bisa menerima secara lapang dada dengan profesi yang dilakoninya. 
Namun jika keduanya sama-sama menjalani suatu profesi yang serupa, 
alangkah indah hubungan mereka jika keduanya saling bahu membahu 
untuk  mensupport dan memotivasi. Tak heran bila kedua pasangan yang 
akan menceritakan kisahnya ini nampak serasi dan romantis dimanapun 
mereka berada. Siapakah kedua pasangan muda tersebut? Aktifitas apa 
sajakah yang membuat keduanya lebih terlihat seperti Romeo and Juliet?

Mungkin di edisi sebelumnya anda pernah melihat kedua sosok pasangan 
berikut, mereka adalah Dwi Juniarto dan Eva Irawan. Disatu sisi Dwi 
berprofesi sebagai seorang bodybuilder yang menduduki posisi kelas 80kg, 
disisi lain sang kekasih adalah seorang figure women fitness yang pernah 
menjuarai berbagai kompetisi otot khusus wanita, dimana tidak semua 
wanita berani untuk melakukannya. Tidak mau kalah dengan besarnya otot 
Dwi, Eva pun bersikeras untuk dapat berpenampilan seperti layaknya sang 
pacar.

PErCINTAAN
Hubungan kedua pasangan ini bermula pada kedekatan mereka dengan 
teman di gym, lalu mereka saling berkenalan. Karena keduanya memiliki 
prinsip serta keserasian tujuan hidup yang sama, akhirnya kedua pasangan 
muda ini memutuskan untuk menjalani hubungan lebih serius. 
9 juni merupakan angka romantis yang selalu teringat dalam benak mereka 
untuk memulai hubungan baru. Tak banyak alasan diungkapkan Dwi untuk 
memilih Eva sebagai permaisuri kerajaan hatinya, berdasarkan sifatnya 
yang dewasa, memiliki kepribadian yang menarik, serta dapat memberi 
motivasi untuk menjalani hidup, benih cinta pun mulai tumbuh pada diri 
Dwi. Ditambah lagi dengan kondisi fisik Eva agak sedikit berotot adalah 
daya tarik tersendiri bagi Dwi dalam memantabkan hatinya pada Eva. 
Semenjak memulai hubungan dengan Dwi, ada suatu pancaran jiwa 
tersirat dalam dirinya yang membuat jantung Eva berdegup kencang. Sosok 
kepribadian menarik serta sabar dalam menghadapi segala hal adalah 
ungkapan perasaan yang membuat hati Eva kesemsem pada pria bertubuh 
besar ini. 

“Saya lebih menyukai cewek yang berotot, 
karena cewek berotot itu melambangkan 
kepribadian disiplin, gak lembek ataupun 
manja. Selain itu, cewek berotot lebih 
terlihat sexy ketimbang yang lainya”

otot - otot 

Cinta

Kehidupan asmara seseorang tentunya sudah dikemas dan ditakdirkan 

oleh sang pencipta untuk saling berpasangan dan selalu mengasihi 

diantara keduanya. Dua insan yang selalu berbeda pendapat, 

secara emosional maupun pikiran tentunya dimaksudkan Tuhan untuk 

dapat saling melengkapi satu dan lainnya.
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APAKAh ArTI KESETIAAN 

MENUrUT KAlIAN BErdUA?

Dwi : Kesetiaan adalah loyalitas dalam segala hal, komitmen dalam   
menjalani suatu hubungan. menghargai suatu hubungan menjaga 
perasaan satu dan lainnya dan yang terpenting adalah tidak 
saling egois.

TEMPAT BErKENCAN
Sejuk , nyaman dengan pemandangan yang memanjakan mata 
adalah objek tempat yang mereka pilih untuk berkencan. Mengenai 
di gym, sudah hampir setiap hari keduanya saling betemu, tidak 
berkesan istimewa jika berkencan di gym. “Justru dengan menikmati 
pemandangan alam itu rasanya lebih romantis, karena tidak ada 
seorang pun yang mengganggu nge-date kami. Biasanya kami sering 
keluar kota untuk memanjakan hubungan kami sembari melepas 
kepenatan yang ada dipikiran kami berdua”. Jelas perempuan 
berlogat jawa tulen ini.

GyM ANd lOvE
Menjaga hubungan dengan berbagai kesibukan adalah suatu 
dilema yang selalu dihadapi oleh setiap pasangan. Mesti ada suatu 
hal yang menjadi prioritas utama dalam menyikapi keduanya. 
Menjaga kesetiaan dalam berhubungan adalah prioritas utama 
yang diputuskan Dwi dan Eva. Meskipun keduanya sibuk dengan 
aktifas gym maupun bisnis supplement di Surabaya, sebisa mungkin 
mereka tetap menjaga komunikasi antara mereka berdua, agar 
hubungan tetap terjaga dan langgeng hingga kapanpun.

Q    : Bagaimana anda mengartikan gym pada kehidupan anda berdua?
Eva : Gym merupakan life style yang benar-benar mendidik kita untuk 

berdisiplin, dengan kedisiplinan yang 
diterapkan di gym tentunya kita lebih 

mengolah hidup lebih berdisiplin, 
baik dalam berlatih, diet, hingga 
istirahat sekalipun.

Dwi : Gym merupakan suatu 
sarana dalam melepas 

kepenatan setelah 
seharian beraktifitas. 
Berbagai hiburan besi pun 
turut membuat pikiran 
terhibur sejenak, dan tidak 
hanya manfaat pikiran 
saja yang didapat di gym, 

perkembangan otot pun 
turut dirasakan jika kita 

berlatih dengan serius. 
Gym memanglah 

lahan untuk saling 
bertukar pikiran 
dan pengalaman.

saya melihat dwi merupakan tipe cowok yang apa adanya, tidak 
muluk-muluk dan tidak juga yang aneh-aneh, semuanya serba 
natural tidak ada yang dibuat-buat. dwi bukanlah tipe cowok  

playboy ataupun pria yang suka memainkan perasaan perempuan, 
walaupun badanya besar namun hatinya lembut dan penyayang. 

Hal romantis yang membuat 
diri saya tidak bisa melupakan  
dengannya  adalah disaat Dwi 

memberikan saya couple T-shirt
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Bersenang-senang dengan 
melakukan olah otot bersama 
pasangan tentunya akan 
terlihat lebih mesra dan 
fun, karena bukan saja 
kemesraan yang semakin 
menyatu namun kebugaran 
pun akan tetap terus terjaga. 
Kali ini Dwi dan Eva akan 
memberikan berbagai tips 
kegiatan berolahraga yang 
berkenaan dengan bulan 
kasih sayang atau yang 
lebih ngetop dengan istilah 
Valentine dengan tema 
‘exercise couple’.

Sebagai tips tambahan, 
lakukanlah pada setiap 
gerakan sebanyak dua kali 
atau dua set, sebelum 
kemudian kalian pindah 
pada gerakan  yang 
berikutnya. 
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CouplEs’ 
lungE and 
REvERsE 
lungE
1. Mulailah dengan menghadap pada 
pasangan Anda sambil berpegangan 
tangan satu sama lain dengan posisi 
tangan sedikit lebih tinggi. 

2. Bagi sang wanita ambil lunge ke 
depan dengan kaki kiri, sementara sang 
pria lakukan terjang terbalik dengan 
kaki kanannya. Lakukan bergantian 
dengan kaki yang lain dengan masing-
masing repetisi. Jaga tubuh Anda berdua 
untuk tetap lurus selama kedua gerakan, 
dan jangan biarkan lutut lawan Anda 
menyentuh lantai. 
Lakukan 12 repetisi pada setiap kaki. 

3. Dukung pasangan Anda dengan tetap 
menjaga tangan dan lengan tetap tinggi 
dengan memberikan mereka kata-kata 
mesra sebagai penghibur. 

FRont 
CouplEs’ 
squat
1. Masih sama dengan posisi 
sebelumnya, namun posisi kaki harus 
selebar bahu. 

2. Turunkan tubuh lebih rendah dengan 
menekuk pada pinggul dan lutut untuk 
jongkok paralel sangat penting untuk 
menjaga bokong Anda pada posisi 
keluar sambil menurunkan - hampir 
seolah-olah Anda akan duduk di kursi. 

3. Bangkit kembali pada posisi awal 
dan ulangi. Lakukan 15 repetisi. Squats 
bekerja pada bagian paha depan, paha 
belakang dan bokong. 
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TrAININGlOG

BaCk CouplEs’ 
squat
1. Gerakan Squat untuk kali ini tidaklah jauh berbeda 
dengan gerakan squat sebelumnya, namun letak yang 
membedakannya adalah posisi tubuh anda yang berbeda. 
Kali ini anda maupun pasangan anda saling membelakangi 
dengan posisi punggung berdempetan, kemudian posisi 
kedua tangan membentang lurus kedepan.

2. Turunkan bokong terlebih dahulu dengan posisi kaki 
menekuk layaknya Anda akan jongkok. Atur keseimbangan 
melalui tumpuan punggung dan kedua tangan. Turunkan 
perlahan agar kontaksi pada kedua otot paha dan betis lebih 
dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian kembalikan kembali 
sperti posisi semula. Lakukan sebanyak 15 reps..

ChEst 
pREss
1. Posisikan kedua telapak tangan Anda 
berhadapan, dorong lengan kearah bahu 
hingga mitra Anda terhuyung, hingga satu 
kaki mereka berada di belakang dan satu kaki 
di depan. Bawa tangan sampai setinggi dada 
dan tempatkan bagian bawah tangan Anda 
terhadap tangan pasangan Anda. 

2. Sekarang Anda masing-masing perlahan-
lahan harus mendorong kanan dan kiri 
sebagai mitra masing-masing memberikan 
hanya sedikit perlawanan. Latihan ini bagus 
untuk bahu, dada, dan lengan. Lakukan 
gerakan selama 40 detik. Tatapan langsung 
pada mata pasangan Anda saat melakukan 
latihan dan tetap menjaga tubuh untuk 
menghadap selalu ke depan dan tidak 
memutar tubuh bagian atas Anda. 
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shouldER 
pREss 
1. Mulailah dengan salah satu dari kalian 
berlutut. Tekuk lengan pada siku dengan 
sudut  90 derajat dan  tangan mengepal 
seperti akan meninju. sang partner akan 
berdiri di belakang untuk memberikan 
perlawanan sedikit dengan cara menekan 
lengan kebawah 

2. sedangkan  Anda yang berlutut menekan 
keatas dengan telapak tangan. Tujuan dari 
orang yang berlutut adalah untuk melakukan 
press bahu penuh dengan resistensi. Lakukan 
10 repetisi, kemudian beralih. 

IntERloCkIng 
BICyClE 
ManEuvER
1.Masih dengan posisi yang sama seperti pada 
gerakan Interlocking Crunches. Namun letakkan 
ujung  jari Anda pada kedua  sisi kepala, 
kemudian lakukan siku berlawanan dengan 
crunches lutut yang berlawanan. 

2.Turunkan ke matras dan lakukan gerakan 
yang sama di sisi lain. Lakukan 15 repetisi pada 
setiap sisi.

CouplEs 
lEg 
RaIsEs
1. Masih tetap dengan ABS 
exercise guna memangkas 
lemak pada perut anda, 
yaitu dengan memposisikan 
anda ataupun pasangan 
anda terlentang di atas 
matras kemudian kedua 
tengan memegang kedua 
kaki pasangan anda. Angkat 
kedua kaki anda sehingga 
membentuk sudut siku jika 
Nampak dari samping.

2.Turunkanlah kedua kaki 
anda secara perlahan dan 
rasakan kontraksi pada lower 
Abs anda. Upayakan kedua 
kaki anda tidak menyentuh 
pada matras, jika itu terjadi 
anda dinyatakan melakukan 
cheating, alangkah baiknya 
jika manfaat kontraksi yang 
didapat adalah dengan 
memposisikan kedua kaki 
tetap mengambang saat 
diturunkan. 
Lakukan sebanyak 15reps.
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ExPErTSAyS

agar menjadi sehat, orang harus melakukan 
latihan olahraga secara teratur dan benar. 
Latihan tersebut adalah untuk memperkuat 
jantung dan latihan beban untuk memperkuat 

otot. latihan untuk jantung berupa latihan aerobic, 
seperti lari, bersepeda, berenang dan lain sebagainya. 
sedangkan latihan beban adalah latihan dengan 
mempergunakan alat-alat beban seperti barbell atau 
dumbbell dan juga peralatan mesin beban yang modern. 
pada latihan beban (weight	training), otot-otot tubuh dilatih 
dengan diberi pembebanan (load) yang  sesuai, sehingga 
tercapai tujuan yaitu kekuatan otot meningkat. 

Benarkah 
‘sQuat’ 
Dapat 
tingkatkan 
kemampuan

SEKSUALITAS ?

Fo
to

 : 
B

im
o

   
 | 

  M
o

d
el

 : 
sy

af
ri

za
ld

y

52  |  REPS Magz - FEBRUaRI 2013



Ada 650an otot diseluruh tubuh, terdiri atas otot 
bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. 
Semua otot tersebut berfungsi sesuai dengan 
bentuk anatomisnya dan penggunaan dalam gerak. 
Prinsip latihan beban adalah otot melawan suatu 
beban dan gerakan dilakukan berulang-ulang, 
pemilihan beban adalah dengan pertama menilai 
beberapa besar beban yang dapat diangkat satu 
kali saja secara maksimal  dan ini disebut 1-RM 
(repetisi maksimal). 

Lalu untuk latihan, 1-RM tersebut dikalikan 
0,7 sampai 1 dengan cara seperti ini, maka 
didapat kenaikan kekuatan otot baik dari segi 
kekuatan (Strength) maupun dari segi daya tahan 
(endurance). Jangan dilupakan banyaknya set (seri), 
yaitu setelah satu latihan, kembali lagi ke latihan 
(station) semula. Untuk kesehatan cukup 2-4 set 
saja dan pada atlet minimal 3-4 set. Adapun untuk 
pembesaran otot yang maksimal, seperti pada 
binaraga diperlukan 6-10 set.

Salah satu bentuk latihan yang selalu dilakukan 
untuk semua olahraga adalah latihan squat atau 
jongkok. Sesuai namanya gerakan latihan ini 
adalah posisi berdiri, bahu memanggul beban yang 
dipegang oleh tangan, lalu berjongkok, punggung 
lurus, lutut tidak boleh melewati ujung kaki. 

Gerakan ini dilakukan berulang-ulang. 
Misalnya 15-20 repetisi dengan irama yang tepat, 
yaitu 2-3detik. Otot yang dilatih adalah otot 
paha depan (quadriceps) sebagai otot utama, 
kemudian juga yang bekerja otot bokong (glutes) 
dan otot paha belakang (hamstring) dalam porsi 
kecil, sehingga bisa menambah performa saat 
bercinta. Selain itu squat tak hanya membentuk 
kaki dan bokong jadi lebih indah. Tapi juga dapat 
melancarkan aliran darah ke area tubuh yang 
dapat membangkitkan libido. 

Manfaat lainnya latihan ini adalah untuk 
memperkuat quadriceps dan pada akhirnya akan 
memperkuat otot lutut. Saat melakukan squats, 
banyak otot yang bekerja menghasilkan sejumlah 
hormon yang konon katanya dapat meningkatkan 
gairah seksual. 

Hampir semua olahraga memerlukan lutut yang 
kuat, misalnya seperti sepak bola, badminton, 
balap sepeda, renang, tinju dan lain sebagainya. 
Semua olahraga ini membutuhkan lutut yang kuat 
untuk menunjang posisi tubuh agar gerakan-
gerakan dapat dilakukan dengan benar dan kuat. 
Alat yang dipakai pada squat adalah barbell, yang 
biasa dipanggul di bahu, atau dumbbell yang 
digenggam di tangan.

Alat lain yang dapat membantu memaksimalkan 
latihan adalah smith’s rack, dimana barbell berada 
pada jalur yang lurus dan mempunyai pengaman 
untuk mengaitkan barbell apabila terlalu berat. 
Pada squat, posisi punggung membungkuk (hump), 
karena hal ini akan dapat menyebabkan geseran 
tulang belakang dan akan menjepit syaraf. 

Teknik ini harus benar-benar dilatih sehingga 
aman dan tidak menjadikan cedera yang 
mengganggu. Cara bernafas juga penting yaitu 
buang nafas pada saat mengangkat dan keatas 
(naik), kemudian ambil nafas saat turun kebawah 
(jongkok). 

Jangan dilupakan memakai peralatan yang benar 
seperti sarung tangan, strap, sepatu yang sesuai 
dan ikat punggang bila perlu. Ada beberapa 
pendapat yang mengatakan bahwa latihan squat 
dapat memperbaiki kemampuan seksual, tetapi hal 
ini diragukan oleh berbagai ahli. 

Yang benar adalah karena otot 
paha depan menjadi kuat dan 
juga otot-otot bokong menjadi 
kuat, maka akan memantapkan 
posisi pada waktu berhubungan.

Inilah yang dikatakan oleh 

orang awam bahwa berlatih 

squat dapat meningkatkan 

kemampuan seksual.
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BOdyBUIldEr PrOFIlE

T ahun 2000 merupakan tahun dimana dirinya berkecimpung pada 
dunia weight training. Dan hasil perkembangan otot pun sudah 
mulai terlihat pada pertengahan tahun 2002, sehingga ditahun 
2003 ia pun mencoba untuk turun dalam suatu kompetisi pamer 

otot. Rupanya nasib baik pun menyertai keikutsertaannya pada ajang 
tersebut, sehingga dirinya berhasil menduduki finalis 10 besar pada 
ajang siswa raga kelas 65kg. Mulai saat itulah dirinya sudah mulai aktif 
mengikuti berbagai kejuaran binaraga hingga saat ini.
Bermodalkan teman dan binaraga senior yang selalu mensupport serta 
mengajak bertukar pikiran, ia pun mulai mendapat banyak ilmu yang 
didapat baik itu berupa informasi maupun pengalaman yang diperolehnya 
selama ini. Sehingga langkahnya mendalami dunia binaraga lebih 

terencana dengan mantab. Berbagai kegiatan pelatihan maupun seminar 
yang berkenaan dengan olahraga kebugaran, tentunya menjadi bekal 
yang berguna sebagai pedoman dalam menekuni profesi yang dijalani.

KEcINTAAN TERHADAP BESI
Pria pemuja aktor Sylvester Stallone dan Vandame ini, tentunya memiliki 
segudang cita-cita untuk dapat mengeksistensikan dirinya pada seni 
memahat otot, hal itu ia tuangkan melalui kecintaanya terhadap olahraga 
beban. Berbagai tips latihan mapun tekhnik yang diolah secara rapih 
untuk menimbulkan lekukan otot, pastinya sudah melekat pada otak 
pria dengan panggilan boy ini. Selama berlatih, ia sering  menggunakan 

Kurus 
bukan 
kenDala

Awalnya mencintai berbagai 

jenis olahraga, namun akhirnya 

bebanlah yang menjadi pelampiasan 

dirinya untuk berolahraga. Ternyata 

permasalahan tubuh yang menjadi kendalanya 

untuk memilih weight training sebagai hobi utama 

dalam berolahraga. Kurus memanglah suatu kondisi 

tubuh yang sangat menjengkelkan, namun pria 

pemilik nama lengkap Stenly Boy ini cukup bersikeras 

untuk memiliki tubuh proposional. Rupanya niat 

tersebut direspon baik oleh sang kakak untuk 

mewujudkannya.

Te
xt

 : 
Al

fia
n 

Lu
tf

i

54  |  REPS Magz - FEBRUaRI 2013



metode HIIT (High Interval Intesity Training), menurutnya dengan tekhnik 
tersebut sangatlah memberikan efek pembentukan otot yang optimal. 
Meluapkan rasa cinta pada suatu hobi yang 
melekat di hati, sangatlah sulit untuk 
ditinggalkan. Meskipun sibuk menjadi seorang 
instruktur di suatu gym ternama di daerah 
kelapa gading, pria penggemar cola drink ini 
tak mau larut dalam kesibukan yang selalu saja 
menyita waktunya untuk tetap bergelut dengan 
besi. Biasanya ia meluangkan waktu untuk fokus 
berlatih selama lima hari dalam seminggu, dan 
itupun wajib dilakukan walaupun ia tetap melatih 
member. “Berat mas, rasanya jika dalam sehari 
saya harus meninggalkan besi”, ujar nya dengan 
candaan ringan saat diwawancarai Reps Magz.

POlA MAKAN YANg TERATUR
Memiliki kesibukan ekstra padat ditambah dengan olahraga yang 
membutuhkan power, tentunya tidak luput dengan kondisi tubuh yang 
menuntut tetap fit setiap hari. Menyikapi hal tesebut, Boy menyiasati 
dirinya dengan mengatur pola makan maupun nutrisi yang seimbang, 
berkenaan dengan padatnya kegiatan yang djialani. Seperti halnya 
dengan mengonsumsi berbagai makanan yang dapat meningkatkan 
stamina tubuh dan ditunjang dengan suplementasi yang layak dikonsumsi 
untuk membangun otot agar tidak terjadi katabolik. 

PERSIAPAN MENgHADAPI PERTANDINgAN
Pentingnya mempersiapkan diet selama tiga bulan sebelum bertanding, 
memang sudah menjadi tradisi tersendiri yang dilakukan oleh seorang 
binaragawan. Tidak terkecuali dengan apa yang dilakukan Boy dalam 
menyikapi dirinya untuk menghadapi ajang bergengsi tersebut. 
Berbagai strategi diet pun mulai dipersiapkannya secara matang dengan 
memperhitungkan jumlah asupan nutrisi yang tepat. 
Penampilan memukau diatas panggung dengan memamerkan bagian 
otot-otot tertentu, rupanya menjadi suatu kebanggan tersendiri, apalagi 

jika kondisi otot tersebut dapat menyeret sang pemilik otot menjadi 
seorang juara. Ternyata tidak hanya ukuran serta definisi otot sajalah 
yang dapat menghipnotis penilaian juri agar menjadi yang terbaik di 
panggung, kesiapan mental hingga porsi penyajian performance pun turut 
menjadi nilai tambah bagi sang juri. Inilah yang selalu dipersiapakan 
lelaki yang memiliki hobi jalan-jalan selain nge-gym. 
Awal yang perlu ditanamkan dalam diri fitness mania tentu saja tertuju 
pada niat untuk menjadi sehat. Jangan berfikir untuk membentuk tubuh 
secara instan, jika berfikir demikian tentunya akan banyak jalan pintas 
yang menjadi pilihan. Penggunaan jalan pintas sudah semestinya 
menyimpang dari maksud dan tujuan orang berolahraga. Hilangnya rasa 
ketidak percayaan terhadap potensi yang dimiliki serta terpengaruh pada 
bujukan adalah faktor utama orang memutuskan untuk mengambil jalan 
pintas. Butuh proses yang tidak singkat dalam membangun tubuh berotot 
seperti yang dialami Boy, kerja keras beserta motivasi yang kuat adalah 
kunci dari keberhasilan itu semua. Semoga sahabat Reps lebih terinspirasi 
lagi dalam mengolah otot menjadi seindah-indahnya bentuk. 

BioData 
Nama Lengkap      : Stenly Boy.
Nama Panggilan    : Boy.
Tempat/ Tgl. Lahir  : Jakarta, 12 November 1980.
Nama Orangtua    : Bpk Petrus dan Ibu Minije.
Makanan Favorite  : Ayam bakar&Ikan bakar.
Minuman Favorite  : Cola drink.
Tinggi badan          : 170cm.
Berat badan on       : 75kg/ 78kg.
/ off season 
Ukuran baju     : L.

            Hobi                       : Gym dan jalan-jalan.
           Cita-cita     : Binaraga Nasional dan  
         punya usaha gym.
           Gym     : Jaya fitness dan Atlantik.

PRESTASI:
Finalis siswaraga kelas 65kg tahun 2003.
Juara 2 gelar raga kelas 65+ cengkareng tahun 2004.
Finalis pesta raga kelas 65kg tahun 2006.
Juara 2 siswa raga kelas 65kh tahun 2007.
Finalis pesta raga kelas 65kg tahun 2007.
Juara 1 metropolis Tangerang kelas 65kg tahun 2007.
Juara 1 setos Tangerang kelas 70kg tahun 2007.
Finalis siswa raga kelas 70kg tahun 2008.
Finalis mr.gymnasium kelas 70+ tahun 2008.
Finalis binaraga Kranji kelas 70+ tahun 2011.

“Saya sangat suka mengonsumsi 
Whey Syntha-6 dari BSn karena 

sangat mengandung tinggi 
protein dan memberi efek pada 

tubuh saya, berikut amino prolab 
yang menjadi amunisi saya 

disaat menghadapi on ataupun 
off season, dan kemudian BCAA 

dari Prolab untuk mencegah 
penyusutan otot,”
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rEPSrEPOrT NGE GYM BarENG atlEt BaNduNG 
doddY & dENY

lIPutaN PEMENaNG GEMaS 2012

POWeR gYm BAnDungitC gYm BAnDung

CHINTYA CS, Bandung, Pemenang Travel BagDENI, Bekasi, Pemenang Blackberry

Pengundian GEMAS 2012

MICKEL DARMAWAN, 
Kalimalang, 

Pemenang HP T-Phone

PANDE APONG 
Pemenang 

Samsung Galaxy Tab
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Bila masih bingung menjamu si Dia di malam 
Valentine, kali ini intip sajian ala 
Resto Nara yang barangkali dapat menjadi inspirasi 
hari Valentine Anda.

BAHAN :
200 gr Tenderloin Ayam (rendam dengan juice nanas)
Lalu tusukkan pada tusuk sate dan di bakar.

BUMBU :
100 gr Kacang tanah   
Ketumbar secukupnya 
2 siung bawang putih 
3 buah cabe merah 
50gr gula aren

Semua bumbu diatas di haluskan dengan cara di blender, dengan 
menambahkan 150cc air, setelah lembut masak sampai mendidih. 
Sajikan sate yang telah dibakar tadi dengan bumbu kacang, 
nikmati selagi hangat.

*UNTUK 1 PORSI 

CITRA RASA:
Sate  merupakan menu sajian favorit masyarakat indonesia 
sejak tahun 1870, hidangan rakyat ini telah dipopulerkan oleh 
masyarakat jawa dan dinobatkan sebagai masakan tradisional 
indonesia.  Citra rasa yang disajikan dalam menu sate ini, 
memberikan aroma daging ayam serta bumbu kacang yang gurih. 
Tidak seperti sate ayam biasa yang mudah dijumpai diberbagai 
rumah makan, sate ini disajikan khusus bagi anda yang sedang 
menjalani program diet. Keempukan daging serta aroma wangi 
dari daging ayam yang disirami bumbu kacang, membuat citra 
rasanya semakin semerbak untuk segera disantap. Benar-benar 
Maknyuuss, jika anda sajikan sebagai menu di sore hari.

Menu protein kiloan :
Sate ayam bumbu kacang sangria         Rp.100.000
Ayam tega(tepung gandum)saus bbq Rp.100.000
Ayam steak saus jamur   Rp.100.000
Ayam suir asam manis(kering)         Rp.100.000
Bistik sapi @ 200gr                       Rp.170.000
Tuna nenas    Rp.110.000
Tuna steak saus bbq   Rp.110.000
Roti gandum    Rp. 8.000
(coklat,blueberry,kacang merah,kelapa,tuna,ayam) 

Biaya Delivery    Rp 20.000 – 30.000  
minimal order 1 kg (120.000) pemesanan 1 hari sebelumnya 
Jam Kerja 8 pagi s/d  5 sore 
Order : 021-7432025/081646043588/Pin BB 275C72B5

hEAlThy rECIPE
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SATE AYAM RASA CINTA 
ALA NARA
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Nama : ________________________________

TemPaT/TaNggal lahIR : ________________________________

alamaT PeNgIRImaN : ________________________________

   ________________________________

KOTa : ________________________________

TelePON/Fax : ________________________________

PeKeRjaaN : ________________________________

PAKET BERLANGGANAN
PAKET 1 TAHuN
(11 EDiSi) JABODETABEK Rp 187.000
  Luar JABODETABEK Rp 209.000

TRANSFER BCA Cab. Rawamangun :
a/n BRAHMANTiO  |  No. Rek 094718 6128

perhatian :
•  Fax bukti transfer, data diri dan KTP ke redaksi 

REPS Magz pada No. 021-4892765
•  Mohon konfirmasi kembali fax Anda kepada 

redaksi kami (Ibu Rian) di 021-47862148
•  Alamat redaksi : Jl. Tengiri No. 4A - Rawamangun
 Jakarta Timur

Fitness & Healthy Lifestyle
www.reps-magazine.com



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)



Gold’s Gym Indonesia, baru-baru ini, menerima penghargaan Top Brand 
Award 2010 dan 2012, sebuah anugerah penghargaan bagi merk-
merk top yang dikenal dan terbaik, menurut hasil survey masyarakat 
Indonesia, untuk kategori Fitness Center. Dengan lebih dari tiga juta 
member di seluruh dunia dan enam puluh ribu member di Indonesia, 
saat ini pusat kebugaran yang merupakan bagian dari jaringan fitness 
centerinternasional, yang memiliki 700 cabang, dan tersebar di32 negara 
ini  telah membuka 15 cabang tersebar di Jakarta, Bandung, Makassar, dan 
Surabaya.

Dengan misi menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun 
2015 nanti, Gold’s Gym Indonesia akan terus mengembangkan sayapnya 
dengan target membuka hingga 40 cabang baru.

Gold’s Gym Indonesia, yang hadir selama 5 tahun akan merayakan ulang 
tahun kelimanya pada 8 Desember 2012, dengan persembahan fitness 
event terbesar di Indonesia yang bertema “Stronger Day” di Plaza Selatan-
Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Tema “Stronger Day” sendiri merupakan 
lanjutan dari motto Gold’s Gym Indonesia, Bigger. Better. Stronger!, hanya 
kali ini mengedepankan kekuatan tak hanya dari luar melainkan juga dari 
dalam, yang tentunya didapatkan melalui work out/berolahraga di Gold’s 
Gym.

Dengan work out ini, bentuk tubuh menjadi lebih ideal, kesehatan 
membaik, sehingga otomatis rasa percaya diri pun meningkat. Pada acara 
ulang tahun Gold’s Gym ini, peserta yang datang mendapatkan manfaat 
lebih dari beberapa challenge yang diadakan, antara lain Member Body 
Contest, Power Challenge, Circuit Training, Bicep Curl Competition, Push-
Up Challenge, dan sponsor resmi wardrobe Gold’s Gym Indonesia, Reebok, 
juga mengadakan Reebok Fitness Challenge. Selain berbagai challenge 
tersebut, “Stronger Day” juga dimeriahkan dengan Record Making MURI 
untuk GGX Class dengan varian gerakan terbanyak, music performances 
dari Yovie & Nuno, XOIX, Terry, Audy, serta ragam competition dengan 
hadiah-hadiah menarik, mulai dari Samsung Galaxy Tab hingga Daihatsu 
Sirion.

BII Maybank kembali menggelar lomba maraton yang bertajuk BII 
Maybank Bali Marathon 2013 yang akan digelar tanggal 16 Juni 2013 
di Bali. Kegiatan tersebut mengulang kesuksesan BII Maybank Bali 
Marathon 2012 yang diikuti ribuan peserta termasuk pelari nasional 
dan internasional. Dalam acara peluncuran BII Maybank 2013 di Plaza 
Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2012), Presiden Direktur BII Maybank 
Datuk Khairussaleh bin Ramli menuturkan, BII Maybank Bali Marathon 
2012 diikuti sedikitnya 2.000 peserta dari 42 negara.

Menurut Ramli, BII 
Maybank 2013 akan 
diikuti oleh lebih 
banyak peserta 
dibandingkan 
BII Maybank Bali 
Marathon 2012 pada 
bulan April lalu. 
“Bali kembali dipilih 

sebagai tuan rumah karena keunikan budaya dan sambutan masyarakat 
Bali yang tidak dimiliki daerah lain. Masih ada waktu sekitar enam bulan 
lagi untuk berlatih menyambut BII Maybank Bali Marathon 2013,” kata 
Ramli.

BII Maybank Bali Marathon merupakan program kepedulian sosial 
perusahaan atau CSR yaitu mengkampanyekan gaya hidup sehat. Selain 
lomba lari, BII Maybank Bali Marathon juga diisi dengan kegiatan sosial di 
rute yang dilewati peserta.     

Launching BII Maybank Bali Marathon 2013

GOLD’S GYM  INDONESIA
Big eVent 

“stronger Day 5th anniVersary”

rEPSrEPOrT
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star fitness 
BoDyfitness contest 

open 2012

Juara 1 
CHAlFin 
(Rai fitness bandung)

Juara 2 
ACA VAn DieSel 
(Xerxes gym makassar)

Juara 3 
ROmmY AguStiAn 
(nibaroe gym)

Juara  4 
geRARlD 
(met-rx)

Juara 5 
SAiFul  
(met-rx)

Juara 6 
RiCKY ARi 
(One on One garut)

Juara 7 
DiDi KuRmAWAn 
(RPm Body Fitness Solo)

Juara 8 
AuRel 
(life gym Cikarang)

Juara 9 
ROBBY DiCA 
(imporium gym)

Juara 10 
KiKO RizAlDi (Padang gym)

ultiMate BoDy contest
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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
Fadil  081357646308

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 : 0815-8466-9766          Pin BB : 237D772C

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

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
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