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”Time is running after us!”   Inilah kalimat yang sering diucapkan atasan saya, terutama saat deadline mulai mendekat.  
Rupanya, kalimat  tersebut memang benar-benar terbukti. Ketika menyiapkan edisi ini, tiba-tiba saya baru tersadar bahwa 
edisi kali ini adalah edisi ulang tahun kami. Rasanya baru kemarin, ide untuk menerbitkan majalah ini tercetus.   

Pada edisi ini kami memberikan hadiah spesial kepada Anda berupa artikel-artikel menarik di rubrik Nutri Guide, 
seperti rempah-rempah alami yang dapat membakar lemak Anda, diet Awet Muda, dan mengenal apa itu Nutrigenomik.  
Selain itu, di rubrik Sport Guide, kami berikan juga teknik latihan otot bahu agar Anda lebih tegap, dan masih banyak 
artikel lain yang menarik.  

Memang masih terlalu dini untuk membicarakan kesempurnaan di ulang tahun yang pertama ini.  Tetapi tidak ada salahnya 
kami belajar menuju ke arah tersebut.  Hanya dari saran-saran Anda-lah kami selalu terinspirasi menuju kesempurnaan!

Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Anda dapat mencapai kemenangan di 
bulan suci ini. 

Pemimpin Redaksi: Meirza Hartoto Redaksi: Jodie,  Susana, Edoardo, Lina Distribusi: Oky 
Moedahar Desain Artistik: Erwin Cahyono, Joggie Arananto, Mia H. Sekartaji, Matius Bernath E. 
Bakarbessy Fotografer: Ricky Gunawan, Daniel Sar.  Alamat Redaksi: Jl. Rawabali II/3 Kawasan 
Industri Pulogadung - Jakarta 13920  Telp: (021) 4605780 e-mail: customer@l-men.com 
Percetakan: PT. Percetakan Indo Nasional  M
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 Kerempeng Mana Keren?

54
16

 HIV Tidak Membunuh Saya

Siang itu, di sebuah coffee shop di pusat 
kota Jakarta, sambil menikmati secang-
kir café latte hangat, saya menunggu 
seseorang yang hari ini akan saya angkat 
ceritanya, khusus untuk Anda para pem-
baca Men’s Guide. Cerita mengenai 
arti hidup, pembelajaran, perjuangan 
bahkan penyesalan. Tergantung dari sisi 
mana Anda melihatnya.  

26
Masih ingat dengan kalimat 
”Kerempeng mana keren” ?  
Akhir-akhir ini, kalimat tersebut 
memang sering dipergunakan 
untuk menyindir para pria yang 
memiliki badan  sangat kurus. 
Padahal, jika Anda perhatikan 
lebih jelas, sebetulnya banyak 
pria yang sekilas memiliki tubuh 
kerempeng, tetapi cenderung 
buncit pada  bagian perut.   

 Kerempeng Tapi Buncit

Be Spicy With Spice

Rempah-rempah memang dikenal 
memiliki aroma dan rasa yang kuat 
sehingga dapat meningkatkan rasa 
suatu makanan. Tapi, kenapa tubuh 
terasa lebih panas 
dan berkeringat setelah mengkonsum-
sinya? Ternyata, hal ini berhubungan 
dengan meningkatnya pembakaran 
lemak di dalam tubuh.

10

Menambah berat badan ternyata 
sama susahnya dengan menurunkan 
berat badan. Tentu Anda yang merasa 
kelebihan berat badan tak setuju 
dengan pendapat ini. Tapi coba 
tanyakan pada mereka yang kurus 
dan sedang berusaha menambah 
berat badan! Sebelum berkeluh-kesah 
lebih lanjut karena berat badan tak 
kunjung naik, coba simak informasi 
berikut ini.
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Guide’s Crew:
Berdiri (ki-ka): Edo, Lina, Jodie, Meirza, Joggie, 
Daniel, Benk, Sander. Duduk (ki-ka): Mia, Erwin.





Sixpack saat ini telah menjadi simbol ke-atletisan seorang pria. Hampir semua 
gymrat berlomba-lomba mendapatkan otot perut yang terbilang sulit untuk dibentuk 
ini. Tapi pernahkan Anda memikirkan, mengapa setelah kerja keras berbulan-bulan 
disertai dengan diet ketat,  bisa terlihat enam kotak di perut Anda dan bukannya 4 
atau 8  atau angka lainnya?

Ternyata  perut kita memang telah tersusun atas otot-otot dengan bentuk khusus. 
Otot-otot inilah yang ketika terlihat dari luar, disebut dengan six-pack. Istilah ilmiah 
untuk otot pada bagian perut ini disebut dengan Rectus abdominis, yaitu sekelompok 
otot yang paling berperan dalam penampilan dan performa atletik! 

Kenali Keunikan Sixpack
Sebetulnya Rectus abdominis terdiri dari delapan bagian, tetapi biasanya hanya 6 
bagian yang terlihat oleh kasat mata sehingga disebut dengan six-pack. Bagian-
bagian tersebut dipisahkan secara horisontal oleh jaringan penghubung yang disebut 
dengan Tendinous intersections atau fascia. Otot-otot ini berawal dari bagian atas 
tulang panggul hingga bagian bawah tulang rusuk. Rectus abdominis sendiri berfung-
si melindungi organ-organ di bawahnya, menggerakkan sendi-sendi yang berhubun-
gan dengannya bahkan juga berperan dalam menimbulkan dorongan yang diperlu-
kan saat buang air besar dan buang air kecil.  

Bagaimana dengan garis tengah yang muncul pada six-pack? Jika fascia membelah-
belah Rectus abdominis secara horisontal, suatu jaringan penghubung lain membelah 
otot-otot tersebut secara vertikal di bagian tengah. Jaringan yang berupa garis lurus 
ini disebut dengan Linea alba. Jadilah Rectus abdominis yang tampak seperti potongan 
es batu di kulkas Anda.

Tiap orang tentu mempunyai bentuk serta susunan otot yang berbeda. Inilah yang 
menyebabkan tampilan six-pack yang berbeda pada masing-masing orang. Oleh 
karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa sixpack tergolong otot yang unik.  Ada 
yang berbentuk kotak, persegi panjang,  ada juga yang berbentuk segitiga pada 
bagian atas.   

Selain Rectus abdominis, di sisi kiri dan kanan perut terdapat sekelompok otot lain 
yang disebut external oblique dan di bawah otot ini terdapat sekelompok otot lain 
yang disebut internal oblique. Kedua jenis otot ini bekerja bersama dalam mengontrol 
gerakan memutar pada pinggang, misalnya saat Anda melakukan persiapan untuk 
memukul bola golf atau bola tenis. Otot-otot oblique tersebut juga membantu Anda 
saat menekukkan dan meluruskan badan ke arah samping.

Otot perut lainnya yang  layak mendapat perhatian adalah Tranversus abdominis. 
Otot ini terletak di bawah internal oblique dan berfungsi mencegah organ-organ 
tubuh mendorong perut ke arah luar sehingga perut terlihat rata. Selain itu, otot ini 
juga membantu Anda menghembuskan napas dengan kuat di akhir suatu gerakan, 
misalnya pada gerakan-gerakan pencak silat.

Kapan Six-Pack Terlihat?
Anda sudah melakukan latihan sedemikian keras dan lama, namun six-pack tak juga 
terlihat?  Hal ini mungkin saja  disebabkan karena kadar lemak  tubuh Anda yang 
tinggi, terutama di  bagian perut. Lemak-lemak di bawah kulit ini,  akan menutupi 
otot-otot six-pack (Rectus abdominis) Anda! Karena itu, cobalah mengukur kandungan 
lemak tubuh Anda. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara,  dan 
umumnya tempat-tempat fitness menyediakan sarana pengukuran kadar lemak 
secara sederhana.

Meet The Six-Pack !
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Jika lemak tubuh Anda masih berlebih, tentu saja six-pack susah untuk terlihat. Untuk 
mendapatkan perut seksi dengan six-pack yang memukau, bakar  dahulu lemak-le-
mak membandel ini melalui pengaturan pola makan dan melakukan olah raga yang 
bersifat aerobik di samping latihan beban untuk pembentukan otot.

Kalau jumlah lemak tubuh sudah ideal, latihan sudah benar, apalagi  kendala yang 
mungkin Anda temui  untuk mempertontonkan six-pack? Ternyata masih ada satu hal 
penting yang perlu mendapatkan  sorotan, yaitu  asupan nutrisi untuk pembentukan 
otot. Otot tersusun atas protein, jadi untuk pembentukan otot, tentu saja dibutuhkan 
asupan protein yang cukup banyak dan berkualitas. Selain itu, asupan asam amino 
(komponen penyusun protein) juga tak boleh ketinggalan. Beberapa jenis asam ami-
no memang berperan penting dalam pembentukan otot, misalnya BCAAs (Branched 
Chain Amino Acids), lisin dan glutamin.

Jadi, pastinya Anda telah mengetahui, bahwa dibalik perut buncit Anda sebetulnya 
telah tersimpan bibit six-pack yang siap untuk Anda latih.  Sekarang tergantung pada 
usaha Anda untuk membuat orang berdecak kagum saat Anda melintas bertelanjang 
dada! (san/mrz)

�



Be Spicy 
With Spice

“Makan atau mandi ? Basah kuyup tuh!” begitu komentar yang sering didengar 
Rafi dari rekan-rekannya ketika dia makan. Rafi memang dikenal sebagai penikmat 
makanan berbumbu dan pedas. Makanan yang dipilih pasti makanan yang bumbu-
nya terasa. Kalau tidak, wajib hukumnya bagi dia untuk  menambahkan cabai. 
“Kurang sedap”, ujarnya kalau tidak berbumbu. 

Rempah-rempah memang dikenal memiliki aroma dan rasa yang kuat sehingga 
dapat meningkatkan rasa suatu makanan. Tapi, kenapa tubuh terasa lebih panas 
dan berkeringat setelah mengkonsumsinya? Ternyata, hal ini berhubungan dengan 
meningkatnya pembakaran lemak di dalam tubuh.

Rempah-rempah dan Termogenesis
Termogenesis merupakan proses pembakaran lemak di dalam tubuh untuk meng-
hasilkan panas. Rempah-rempah ternyata mengandung zat-zat aktif yang dapat 
meningkatkan proses termogenesis di dalam tubuh, sebagai contoh: capsaicin pada 
cabe, piperine pada lada hitam, serta gingerol dan shogaol pada jahe. 

Zat-zat ini memang dapat meningkatkan suhu tubuh melalui pembakaran lemak. 
Piperine pada lada juga dapat mengaktifkan Transient Receptor Potential Vanilloid 
(TRPV1), yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, di dalam otak dan sistem saraf 
lainnya. Akibatnya, pembakaran lemak untuk menghasilkan panas di dalam tubuh 
akan meningkat. Hal inilah yang menyebabkan konsumsi rempah-rempah dapat 
menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang kemudian menyebabkan pengeluaran 
keringat.

Penelitian juga membuktikan bahwa kombinasi antara lada hitam, kunyit, cabe, jahe, 
bawang, cumin atau jintan, dan ketumbar dapat meningkatkan kerja enzim-enzim 
pencernaan. Hal ini berarti rempah-rempah tersebut dapat membantu meningkatkan 

metabolisme tubuh. Yang terpenting, rempah-rempah adalah bahan alami sehingga 
relatif lebih aman. 

Jadi, sedari sekarang  mulailah tengok dapur Anda. Siapa bilang urusan dapur 
hanya untuk wanita. Coba tambahkan rempah-rempah ke dalam menu Anda! Selain 
makanan Anda terasa lebih nikmat, Anda juga akan mendapatkan kenikmatan lain 
dengan terbakarnya lemak Anda.  Tapi ingat, rempah-rempah saja tidak cukup untuk 
membakar lemak di dalam tubuh. Gaya hidup yang sehat, makanan yang tepat, serta 
olahraga secara rutin tetaplah yang terpenting. (lin)M
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Tanya:
Bravo for Men’s Guide tapi yang ingin saya tanyakan 
kenapa penyebaran Men’s Guide tidak merata 
di seluruh indonesia? Dan kenapa hanya dijual 
di toko buku prestisius di Jakarta saja? Padahal 
mungkin banyak pria diluaran yang ingin mem-
baca Men’s Guide tapi tidak berdomisili di Jakarta 
(Paris) 

Jawab:
Paris...Men’s Guide juga bisa dibeli di lapak-lapak majalah 
di daerah Anda kok!  Bahkan, pada setiap edisi kami se-
lalu menambah jumlah distribusi majalah ini. Sementara ini  
Men’s Guide memang baru tersebar di Pulau Jawa. Akan 
tetapi untuk mempermudah mendapatkan Men’s Guide, 
ikuti saja promo berlangganan kami. Banyak juga rekan-
rekan Anda dari Kalimantan (bahkan Papua) yang telah ter-
gabung dalam club pelanggan Men’s Guide.  

Kirimkanlah pertanyaan dan komentar 
Anda seputar Men’s Guide ke redaksi 
kami (lihat alamat dan e-mail kami di 
halaman 3). Kami akan coba menjawab-
nya, seperti ketiga pembaca setia Men’s 
Guide berikut!

Tanya:
Saya salah satu pembaca setia majalah Men’s Guide.Tapi sayangnya kenapa 
majalah Men’s Guide hanya terbit 3 bulan sekali? Apakah sudah ada rencana 
akan diubah menjadi terbit setiap bulan? (Jimmy Arief) 

Jawab:
Saat ini Men’s Guide memang masih  terbit 3 bulan sekali. Tetapi,  kami selalu berusaha dapat 
memenuhi keinginan para pembaca setia kami.  Doakan saja Rief, semoga kami dapat lebih 
sering menyapa Anda sebulan sekali, karena keinginan Arief adalah juga cita-cita kami.   

Tanya:
Apa keuntungan lain yang di 
berikan jika mengikuti klub 
pelanggan Men’s Guide selain 
mendapatkan potongan harga 
dan majalah yg tepat waktu ? 
(Sofiar Agusta)

Jawab:
Selain dapat menjadi orang pertama 
yang membaca edisi terbaru Men’s 
Guide, kami juga selalu memberikan 
hadiah-hadiah bagi anggota club 
pelanggan Men’s Guide, seperti tiket 
terbatas untuk menyaksikan Grand 
Final L-Men Manhunt Indonesia 2006 
yang pernah kami bagikan.
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Adanya tawaran menarik dari tempat lain (untuk mereka yang money is everything), 
tidak cocok dengan lingkungan kerja, pekerjaan tidak menantang, menikahi si manis 
dari perusahaan yang sama (love oh love..), merupakan sederet alasan seseorang 
berhenti dari pekerjaannya. Eits…kita kembali ke alasan ke-2…tidak cocok dengan 
lingkungan kerja, selain rekan kerja yang menusuk dari belakang, faktor atasan 
memegang peranan penting. Yup….kualitas hubungan Anda dengan atasan menen-
tukan kelangsungan karier di tempat Anda bekerja. Salah langkah, berarti memban-
gun neraka di tempat yang setiap jam 09.00 s/d 17.00 menjadi rumah ke-2 Anda... 
Untuk itu Men’s Guide akan memberikan Anda tips-tips bagaimana menghadapi si 
Bos yang suka pakai sepatu ber-hak tinggi...

1. Learn from the Best
    Seperti sepenggal teks lagu dari Whitney Houston, belajarlah dari ahlinya…Yup,   
    belajarlah dari pengalaman Anda dengan partner Anda. Seperti yang dikatakan   
    teman saya, “Punya bos wanita, sama saja dengan punya pacar independent tapi 
    banyak maunya…”. Bedanya, riwayat karir Anda jadi taruhannya. Sama seperti  
    saat Anda sedang melakukan pendekatan terhadap partner Anda…mencoba 
    untuk mengenal pribadinya. Melakukan pemetaan mengenai apa yang disukai 
    dan apa yang tidak disukainya. Anda tidak mungkin memberikan si Dia mawar 
    putih bila jelas-jelas ia suka mawar merah kan? Begitu juga dengan atasan, co
    balah untuk mengenali kebiasaan-kebiasaannya,misalnya apakah ia lebih suka 
    bila Anda menyampaikan konsep secara tertulis atau secara lisan; atau mana yang 
    lebih disukainya, langsung datang ke mejanya, atau melalui telephone.. Yup, 
    sama seperti si Dia, hal-hal kecil sangat berarti untuk menjaga keharmonisan Anda 
    dengan atasan. Bahkan apakah ia ingin dipanggil Bu, Mba, atau hanya nama, 
    (asal jangan Nyah…) merupakan hal yang penting. 

2. Be more sensitive! 
    Sebagai pria, Anda dianugrahi logika yang kadarnya lebih banyak daripada wani-
    ta. Memang ini sangat bermanfaat saat Anda menghadapi suatu masalah. Namun 
    dalam hubungan Anda dengan atasan wanita, ini bisa jadi batu sandungan. Wani-
    ta, seberapa profesionalnya ia, tetaplah seorang wanita, yang sering berpikir de-  
    ngan intuisi, dan perasaan. So, cobalah berkomunikasi dengan caranya. Jangan 
    pernah meremehkan perasaan dan pendapatnya, meskipun jelas-jelas tidak sesuai 
    dengan logika Anda. Dengarkan dan tampilkan sikap bahwa Anda benar-benar 
    memperhatikan dengan tulus, gunakan anggukan kepala, bahkan suara-suara  

Satu lagi masalah berat bagi pria yang sering disebut 
eks-mud, selain mencoba untuk menebak-nebak bagai-
mana caranya mengajak si manis bertubuh sexy untuk 
keluar makan malam…..yaitu, bagaimana “menaklukan” 
hati si Bos yang notabene berasal dari planet Venus…

My Boss is From Venus….
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   singkat seperti mmm, he-eh dll, bisa berarti banyak bagi atasan Anda. Menjadi 
   seorang pendengar yang baik sangat bermanfaat disini. Jangan terjebak oleh “pria 
   tiruan”,karena dalam dunia kantor, seringkali seorang wanita dituntut untuk ber-
   sikap lebih maskulin. Ingat ia tetap seorang wanita, cobalah untuk bersikap 
   lebih sensitive…

3. Who’s the Boss 
    Meskipun beberapa kali atasan Anda terkesan agak melibatkan perasaannya 
    ketimbang profesionalisme, yang harus Anda lakukan adalah, “Jangan pernah 
    menganggap atasan Anda sebagai teman”. Keakraban tetap ada batasnya, tetap 
    tunjukkan, siapa yang menjadi bos diantara Anda berdua. Meskipun budaya tem-
    pat kerja Anda akrab sekalipun, biarkan atasan Anda menentukan topik pembi-
    caraan, dan sesuaikan sense of humor Anda dengannya. Jangan sampai salah 
    satu candaan Anda menyinggung perasaannya, yang mungkin sedang moody.
    Seberapapun dekatnya Anda dengan atasan, tetap perlakukan dia dengan penuh
    hormat dan pengertian. Seperti kata ADA Band, karena wanita ingin dimengerti…

You’re LUCKY !
Memang butuh pendekatan yang tepat untuk memenangkan hati atasan yang berje-
nis kelamin beda dengan Anda. Namun ada 1 keuntungan, yaitu ia tidak mengang-
gap Anda sebagai saingan terberatnya. Manfaatkanlah hal tersebut. Padukan 3 tips 
diatas, ditambah dengan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan Anda, pastinya 
hubungan Anda dengan atasan akan selalu dalam keadaan harmonis. Mulailah esok 
pagi dengan ucapan selamat pagi yang tulus dan jangan pernah lupa tanggal ulang 
tahunnya. Hal-hal ini penting untuk memulai langkah Anda. (jod) M
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Tepat Pk. 11.00, Derian, sebut saja begitu, tampil sporty, jaket sport, dengan t-shirt 
didalamnya dan celana jeans denim. Setelah sedikit berbincang saya baru tahu, 
ternyata dia sama gugupnya dengan saya. Kenapa? Karena ini adalah pertama 
kalinya saya mewawancarai seseorang yang mengidap penyakit yang paling ditakuti 
di seluruh dunia. Yup, Derian divonis mengidap HIV positif 3 tahun yang lalu. Dan 
Derian,yang penampilannya sama sekali tidak terlihat bahwa ia ODHA (Orang de-
ngan HIV AIDS) sedikit gugup karena biasanya yang datang mewawancarainya bukan 
wanita cantik seperti saya…Anyway, berikut adalah jabaran hasil perbincangan saya 
dengannya…

Kapan Anda divonis mengidap HIV AIDS dan bagaimana ceritanya? 
 5 th saya hidup sebagai seorang junkie (pemakai narkoba), dan selama itulah saya 
telah menghabiskan banyak harta benda dan uang. Baik itu milik saya, orang tua, 
bahkan teman-teman 1 kost saya…Saat itu saya masih tercatat sebagai mahasiswa di 
salah satu universitas swasta di Jakarta, jurusan Ekonomi. Dan pastinya tidak pernah 
saya selesaikan…
Pengalaman beberapa kali OD (over dosis) dan keluar masuk RSKO, tidak membuat 
saya jera. Karena saat itu narkoba adalah satu-satunya benda yang bisa membuat 
saya sangat menikmati hidup…Wah, bisa 3 hari interviewnya bila saya bercerita me-
ngenai kehidupan saya saat itu…(tertawa)…
Pada rentang 5 th itu, Ibu saya meninggal dunia, dan herannya..bukannya sema-
kin jatuh terjerumus ke dunia narkoba, saya justru sadar, dan menghabiskan 1 th 
di RSKO, guna menjalani pemulihan. Setelah keluar dari tempat itu, saya sempat 
bekerja di perusahaan furniture milik keluarga…yah membantu sebisa saya..dan saat 
itu saya masih sering sering ngemil..hahaha, pakai tapi ga banyak maksudnya….
Disitulah saya berkenalan dengan istri saya…

Setelah menikah, memiliki 1 orang putri yang sangat manis membuat saya sadar 
dan benar-benar keluar dari dunia narkoba. Beruntung saya berasal dari keluarga 
yang kecukupan, jadi saya mendapatkan banyak bantuan dari Ayah. Meskipun tidak 
berlebih, namun saya bisa hidup bahagia dengan keluarga kecil saya. 
Namun di pertengahan th 2003, hidup saya berubah sangat drastis…Diawali dengan 
demam 40 derajat yang selalu saya derita tiap malam, hingga gangguan pencernaan 
akut. Keluar masuk rumah sakit adalah agenda tetap saya saat itu, awalnya, Hepa-
titis, menjadi hal paling masuk akal yang bisa diterima, namun setelah tak kunjung 
membaik, Dokter menyarankan saya untuk menjalani tes HIV…Saya butuh waktu 
1 bulan lebih untuk memberanikan diri menjalani tes tersebut….Akhirnya, saat itu 
datang, prosesnya tidak lebih dari 1 jam, menunggu hasil selama 1 hari, dan kesim-
pulannya mengubah seluruh hidup saya….
Saat itu hidup  like a roller coaster, hancur lebur, impian, masa depan, seluruh hidup 
saya selama 28 th semuanya seperti dipaksa masuk ke dalam mesin blender rak-
sasa…
Bukan hanya karena saya merasa takut mengidap virus HIV, tapi karena saya telah 
menyeret orang-orang yang sangat saya cintai, Istri dan putri saya yang belum genap 
1 th, ke dalam lorong gelap, yang tidak akan pernah ada jalan keluar…..

Bagaimana Anda bisa menghadapi semua cobaan itu? 
Kalau memungkinkan, saat itu saya ingin dihapus dari dunia...hilang, dan tidak per-
nah dilahirkan. Untuk saya yang memang sudah banyak berbuat dosa dan menyulit-
kan banyak pihak….it’s all worth..Tapi untuk istri dan bayi kami…Saya tidak pernah 
berhenti mengutuk diri saya sendiri, bahkan hingga saat ini…
Setelah beberapa kali percobaan bunuh diri, kembali ke teman lama saya, narkoba, 
dan  menyiksa diri…bahkan bila pernah nonton film Dying Young, saya bisa menjadi 
pemeran penggantinya, hahaha…saya sadar, bahwa kematian, hanya jalan pintas 
yang membuat penderitaan lebih banyak bagi Istri dan anak saya…
Beruntung saya memiliki seorang Istri yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari 
Xena…(tertawa) Mungkin ini adalah jalan Tuhan, saya bertemu dengan wanita yang 
berkali-kali menyelamatkan hidup saya. Bayangkan, meskipun ia juga divonis me-
ngidap virus HIV AIDS dia masih tetap bisa menyelamatkan saya…Semangat, se-
nyum, pemikiran positif, dukungan dan tangan lembutnya, menjadi obat mujarab, 
yang membantu saya melewati semuanya…

Siang itu, di sebuah coffee shop di pusat kota Jakarta, sam-
bil menikmati secangkir café latte hangat, saya menunggu 
seseorang yang hari ini akan saya angkat ceritanya, khusus 
untuk Anda para pembaca Men’s Guide. Cerita mengenai 
arti hidup, pembelajaran, perjuangan bahkan penyesalan. 
Tergantung dari sisi mana Anda melihatnya.  

HIV Tidak Membunuh Saya


