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Hidup ini benar-benar sebuah “Alfa dan Omega”. Semua yang berawal pasti akan berakhir.  Inilah hal yang selalu 
terlintas dalam pikiran saya setiap akan  menghabiskan detik-detik pergantian tahun. Siap tidak siap,  kita akan 
bertemu dengan sebuah awal baru yang selalu diharapkan membawa perubahan lebih baik.  

“I came from nothing and I can go back to nothing”, kalimat yang saya kutip dari sebuah biografi tokoh politik 
dunia ini, selalu menyemangati saya untuk melakukan perubahan baru yang lebih positif untuk peningkatan 
kualitas hidup yang lebih berarti.

Oleh karena itu, melalui edisi awal tahun ini, Men’s Guide kembali hadir untuk memberikan sejumlah artikel 
yang dapat menginspirasi Anda untuk lebih concern terhadap diri dan kepentingan Anda. 

Pada edisi ini, kami menampilkan trend sweater dan jaket, yang bisa Anda kenakan di musim penghujan ini.  Se-
lain itu, kami berikan juga  artikel mengenai tattoo dan piercing, serta yang paling membuat Anda penasaran, yaitu 
bagaimana membesarkan penis Anda! Hmmm…silahkan mencoba!   

Akhir kata…welcome to “the brand new you”! 

Editor-In-Chief : Joseph Soe Managing Editor: Joachim Hartoto Senior Editor: Angelique D.P.,
Edit O’Tania  Junior Editor: Edoardo,Lina Antono Nutrition Editor: Susana, STP, MSc., P.D.Eng 
Fashion Stylist: Kathleen K. Circulation and Distribution: Edoardo Promotion Associate: Oky 
Moedahar. Contributing Writers: Andrei Aksana, Michael J.Pranata, Watumessa, Yuniati. 
Design: Mia H. Sekartaji. Photografer: Daniel Sar.  Address: Jl. Rawabali II/3 Kawasan Industri 
Pulogadung - Jakarta 13920  Telp: (021) 4605780. E-mail: mensguide@l-men.com. 
Pre-press and Printing: PT. Percetakan Indo Nasional
Keterangan Cover - Model : Yudi (2nd Runner Up L-Men 2006). Fotografer : Ega. 
Make up and hair do : Nadir Rosa. Stylish and Coreo : Oling Portrait 

  

M
od

el
: 

Pe
rd

an
a 

(T
he

 M
os

t P
ho

to
ge

ni
c 

L-
M

en
 2

00
6)

 

�



Tato dan Tindik: Dulu Tabu Sekarang Trendi

16

14
“Subur”-kah Anda Dengan Badan Subur?

Siapa bilang obesitas hanya berisiko 
mengundang berbagai jenis penya-
kit! Penelitian terbaru ternyata mene-
mukan dampak negatif lainnya yang 
dapat ditimbulkan dari musuh no.1 
penampilan fisik Anda ini.  Peneli-
tian tersebut membuktikan bahwa 
obesitas ternyata juga berhubungan 
dengan tingkat kesuburan pria. 

48
Dengan dada bidang, Anda memang 
akan tampil lebih tegak dan menim-
bulkan kesan bijaksana.  Tak heran, 
jika banyak pria yang memfokuskan 
latihannya  pada otot dada. Salah satu 
gerakan paling populer untuk melatih 
otot dada adalah dengan melakukan 
Bench Press. Namun tidak semua orang  
berhasil mendapatkan dada yang 
bidang, walaupun sudah melakukan  
bench press, karena tidak mengetahui 
teknik atau cara yang benar untuk 
melakukannya.

Sudah Tepatkah Bench Press Anda?  

Kama Fitness

”What is your greatest fear?”. Jika pertanyaan 
ini dilemparkan ke 10 orang pria lajang siap 
menikah  yang kami temui, 7 dari mereka 
akan menjawab ”kejantanan di atas ran-
jang”.  Tidak dapat dipungkiri,  keindahan 
kehidupan pernikahan yang sebentar lagi  
mereka jalani, memang tidak akan jauh dari 
urusan seks. Ketakutan tidak dapat memuas-
kan pasangan memang sering menghantui 
para pria yang ingin melangkah ke jenjang 
pernikahan

1�
Dahulu, tato dan tindik identik dengan 
penjahat dan budaya pemberontakan.  
Namun, saat ini kedua seni menghias 
tubuh ini memang  telah menjadi suatu 
trend tersendiri yang  fashionable di 
kalangan penikmat seni. Bagi sebagian 
orang, tato dan tindik sudah dianggap 
lebih dari sekedar pemanis tubuh saja, 
tetapi lebih kepada identitas diri yang 
dapat mencerminkan kepribadiannya, 
bahkan tak jarang dijadikan media 
untuk menunjukkan status kelas sosial.  
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Tanya:
Saya selalu mengirimkan kuis Goodies Guide, 
kenapa belum pernah menang ya? 
(Rindo-Yogyakarta) 

Jawab:
Pembaca yang mengirimkan kuis Goodies 
Guide kepada kami cukup banyak. Pemenang 
pun kami pilih secara acak. Mungkin Anda 
sedang belum beruntung. Jangan pernah 
menyerah, Rindo! Ingat pepatah kuno, 
”Orang sabar disayang Tuhan?”  

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

Tanya:
Tubuh saya sebenarnya sudah atletis, tapi saya memiliki masalah dalam berpakaian, Banyak rekan saya 
yang bilang kalo saya tidak fashionable.  Kapankah Men’s Guide membahas tentang fashion? 
(Erlan-Bogor) 

Jawab:
Sebelumnya, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda dalam mendapatkan tubuh atletis.  
Mulai edisi kali ini, Men’s Guide juga akan menampilkan rubrik fashion yang dapat membantu Erlan 
dalam berpenampilan. Edisi kali ini kami menampilkan sweater dan jaket yang bisa dijadikan pilihan 
bergaya pada musim penghujan ini. Silahkan simak rubrik fashion kami, Erlan!  Percuma saja memiliki 
tubuh atletis kalau Anda masih menggunakan baju gombrong dan celana baggy.   

Tanya:
Bagaimana bisa menjadi cover Men’s Guide? Apakah 
perlu ada audisi? 
(Dino-Manado) 

Jawab:
Untuk menjadi cover Men’s Guide Anda memang perlu 
mengikuti Audisi, yaitu Audisi L-Men Of The Year.  Para 
”penghias” cover Men’s Guide  merupakan para finalis 
ajang pencarian model L-Men. Mereka datang dari 
berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, pekerja 
swasta dan lain sebagainya.  Jadi, Anda pun bisa 
seperti mereka. Segera persiapkan diri Anda untuk 
mengikuti audisi L-Men 2007.  Simak info lengkapnya 
di www.l-men.com Semoga berhasil, Din! 
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Berbagai macam latihan sudah rutin dilakukan, mulai dari latihan beban hingga 
treadmill. Bahkan tak jarang disertai jogging di pagi hari.  Tapi, mengapa rasanya 
otot tidak juga terbentuk juga? Kalau sudah begini, rasanya olahraga menjadi sia-sia 
belaka saja.  Percuma saja rutin berlatih kalau badan atletis tak kunjung terwujud. 
Eits, tunggu dulu!  Coba periksa pola makan Anda setiap selesai berlatih. Jangan-
jangan Anda tidak pernah melewatkan  beef burger di cafe gym sepulangnya berlatih.   
Mungkin di situlah letak masalahnya. Lalu, apakah Anda harus berpuasa setiap 
selesai berlatih? 

Makan Apa Setelah Berlatih? 
Resistance exercise dengan intensitas yang tinggi ternyata dapat meningkatkan sintesis 
dan penguraian protein otot selama minimal 24 jam setelah latihan dilakukan. Tanpa 
konsumsi makanan yang mengandung protein setelah berlatih, penguraian otot akan 
lebih banyak terjadi daripada pembentukan otot.  Inilah faktor yang menyebabkan 
Anda semakin jauh dari impian Anda. 

Jadi  Anda sebenarnya tidak perlu menahan lapar setelah selesai berlatih. Anda justru 
harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi untuk membangun 
otot  setelah berlatih. Penelitian menunjukkan bahwa protein ternyata berperan pen-M
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Latihan      Justru Membunuh Otot?  
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ting di dalam proses pemulihan setelah latihan, terutama untuk membantu pemu-
lihan dan pembentukan protein otot. Konsumsi protein berfungsi untuk membantu 
memperbaiki serabut-serabut otot yang rusak selama latihan, membantu pemulihan 
sumber energi yang telah digunakan selama latihan, serta membantu proses adap-
tasi serabut-serabut otot yang terjadi akibat latihan. Jumlah yang dibutuhkan untuk 
membantu pemulihan otot setelah latihan sebenarnya cukup kecil, yaitu sekitar 5-10 g 
asam amino.

Quality and Quantity Do Matter
Jangan asal mengkonsumsi protein.  Jenis protein yang dikonsumsi haruslah Anda 
perhatikan. Konsumsi protein yang tersusun atas asam amino essensial (asam-asam 
amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh) memiliki manfaat yang lebih baik di 
dalam membantu pembentukan otot apabila dibandingkan dengan yang tersusun 
atas asam amino non-essensial. Karena itu, pilihlah makanan yang banyak me-
ngandung  high quality protein dengan kandungan asam amino essensial yang tinggi, 
seperti ikan, telur, daging, dan susu.

Tidak hanya itu, jumlah protein yang dikonsumsi setelah latihan juga perlu diperha-
tikan. Untuk memperoleh pertambahan otot yang optimal, konsumsilah protein di 

dalam jumlah yang sedikit secara sering. Konsumsi protein di dalam jumlah yang 
besar secara langsung ternyata kurang efektif apabila dibandingkan mengkonsumsi 
protein di dalam jumlah kecil secara sering. Hal ini disebabkan karena efek stimulan 
dari konsumsi protein terhadap sintesis protein otot bersifat sementara dan hanya 
dapat bertahan sekitar 1-2 jam. 

Bagi Anda yang mengingingkan kepraktisan dalam memperoleh protein setelah 
berlatih. Cobalah untuk selalu membawa susu tinggi protein di dalam gym bag Anda. 
Namun, pastikan susu tersebut memiliki kandungan asam amino essensial yang 
lengkap, sehingga pembentukan otot semakin optimal.  

Nah, jangan menyerah dulu untuk membentuk tubuh berotot. Lakukan latihan secara 
rutin, dan jangan lupa mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang mencukupi 
setelah melakukan latihan untuk membantu pembentukan otot. Pastikan Anda meng-
konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung high quality protein, dan 
tentu saja karbohidrat sebagai sumber energi yang penting. Jangan sampai latihan 
yang Anda lakukan justru membunuh otot Anda! (lin)

Latihan      Justru Membunuh Otot?  

�



Ketika Keringat Berbicara 
”Aduh...panas nih!”, begitu teriak orang-orang ketika  tiba-tiba AC di kantor mati. 
Apalagi Anda sedang menggunakan blazer kordurai yang baru saja dibelikan si ”dia’ 
untuk mempergagah penampilan Anda. Kalau sudah begini, pastinya keringat mulai 
mengalir dari pori-pori kulit Anda. Lengket dan bau tak sedap pun mulai muncul  dari 
tetesan keringat. Benarkah keringat hanya memberikan efek yang negatif terhadap 
penampilan?  

Apa Itu Keringat? 
Keringat adalah cairan yang dikeluarkan pada permukaan kulit dan mengandung 
mineral-mineral, terutama ion Natrium, Kalium, dan Klorida. Cairan ini berasal dari 
cairan tubuh yang terdapat pada aliran darah, di dalam sel, dan di sekeliling sel. 
Pengeluaran keringat diatur oleh kelenjar keringat yang terdapat di seluruh bagian 
tubuh. Manusia memiliki 2-4 juta buah kelenjar keringat, dengan jumlah paling 
banyak terdapat pada bagian kaki (tak heran mengapa selama ini kaos kaki Anda 
selalu menimbulkan bau tak sedap) dan paling sedikit pada bagian punggung.

Haruskah Anda berkeringat? Pengeluaran keringat sebenarnya merupakan cara tubuh 
untuk mengatur suhu internal yang aman. Tubuh akan mengeluarkan keringat apabila 
suhu internal tubuh meningkat hingga mencapai sweat threshold, yang menyebabkan 
kelenjar keringat terpacu untuk mengeluarkan keringat pada permukaan kulit.

Factors Affecting Sweat
Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat, salah satunya adalah 
tingkat kebugaran tubuh. Semakin bugar seseorang, kelenjar keringatnya akan sema-
kin besar. Hal ini menyebabkan tingkat pengeluaran keringatnya meningkat, baik dari 
jumlah keringat yang dikeluarkan maupun kecepatan pengeluaran keringat. 

Faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran keringat adalah usia. Setiap orang, 
berapapun usianya, pasti berkeringat. Namun, tingkat pengeluaran keringat baru mu-
lai meningkat pada masa pubertas. Seiring dengan meningkatnya umur, pengeluaran 
keringat akan berkurang karena tingkat kebugaran tubuh yang menurun. Hal inilah 
yang menyebabkan pengeluaran keringat pada orang tua lebih rendah. 

Tingkat pengeluaran keringat juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban ling-
kungan, jenis dan jumlah baju yang digunakan, tingkat aktivitas yang dilakukan, 
serta faktor genetik. Bagaimana dengan jenis kelamin? Ternyata jenis kelamin tidak 
mempengaruhi tingkat pengeluaran keringat secara nyata apabila dibandingkan 

dengan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi tidak ada alasan, Anda 
tidak boleh lebih wangi daripada si ”dia”.  

Pengaruh Keringat Terhadap Tubuh
Pengeluaran keringat menyebabkan penurunan volume darah dan peningkatan kadar 
garam di dalam darah. Kedua hal tersebut dapat memicu otak untuk menimbulkan 
rasa haus. Bahkan, pengeluaran keringat sebanyak 2 % dari berat tubuh akan 
menyebabkan dehidrasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada 
fungsi-fungsi tubuh, terutama pada sistem kardiovaskuler sehingga tubuh tidak dapat 
mempertahankan suhu tubuh internal.

Ternyata, pengeluaran keringat dapat bermanfaat bagi tubuh namun juga dapat 
menyebabkan dehidrasi. Oleh karena itu, perbanyaklah minum air untuk menjaga 
kesehatan Anda terutama setelah melakukan aktivitas yang menyebabkan Anda 
berkeringat. Cara yang mudah dan murah untuk menjaga kesehatan kita, bukan?  
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Kama Fitness
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”What is your greatest fear?”. Jika pertanyaan ini dilemparkan ke 20 orang pria 
lajang siap menikah  yang kami temui, 13 dari mereka akan menjawab ”kejantanan 
di atas ranjang”.  Tidak dapat dipungkiri,  keindahan kehidupan pernikahan yang 
sebentar lagi  mereka jalani, memang tidak akan jauh dari urusan seks. Ketakutan 
tidak dapat memuaskan pasangan memang sering menghantui para pria yang ingin 
melangkah ke jenjang pernikahan.  

Untuk mengatasi ketakutan tersebut, tak jarang mereka memilih viagra sebagai 
solusinya. Viagra memang telah dikenal sebagai suplemen yang dapat mengatasi 
masalah seksual pada pria. Bagi yang berduit lebih, operasi perbesaran penis juga 
dapat dilakukan. Namun operasi seperti ini masih sangat jarang dan besar ke-
mungkinan gagalnya. Lebih baik Anda tidak perlu tahu apa efek kegagalan operasi 
tersebut!

Alternatif lain yang sering dijadikan solusi adalah pergi 
ke mak erot, yang terkenal dapat memperbesar uku-
ran penis. Walaupun banyak mendapatkan kontra dari 
para ahli kesehatan, tapi masih banyak saja pria yang 
tertarik untuk mencobanya.  

The Muscle of Love
Penis terdiri dari ruang pembuluh darah, yang din-
dingnya dilapisi oleh sel otot. Ada juga lapisan kuat 
di  bagian luar yang membungkus ruang pembuluh 
darah itu. Kalau ruang pembuluh darah terisi banyak 
darah, dan darah tertimbun di situ. Inilah keadaan 
yang disebut dengan ereksi.
Untuk lebih lengkapnya, Pada dasarnya penis tersusun 
atas 3 area utama, yaitu 2 bilik besar di ujung (yang 
istilah ilmiahnya Corpora Cevernosa) dan 1 bilik lebih 
kecil di pangkal (Corpus Spongiosum).  

Saat Anda ereksi, penis dipenuhi oleh darah yang mengisi ketiga bilik tersebut. Cor-
pus Spongiosum merupakan bilik yang fungsi utamanya untuk buang air kecil dan 
ejakulasi. Sedangkan Corpora Cavernosa merupakan bilik pemegang darah utama di 
penis, tempat 90% darah ditahan saat dan setiap kali Anda ereksi. 

Panjang dan tebal penis Anda saat ini dibatasi oleh batas maksimum darah yang 
dapat ditampung oleh Corpora Cavernosa. Jika darah yang tertampung oleh Cor-
pora Cavernosa telah mencapai nilai maksimum, artinya tidak mungkin penis Anda 
dapat jadi lebih besar dengan sendirinya. Metode yang tepat untuk memperbesar 
penis adalah dengan memperbesar dan mengembangkan Corpora Cavernosa Anda 
dengan baik yang hanya mungkin dilakukan melalui penggunaan latihan dan teknik 
yang khusus diciptakan untuk perkembangan dan pertumbuhan penis. 

Selamat Mencoba! 
Rahasia pembesaran penis alami secara umum terletak pada latihan Corpora Cav-
ernosa secara teratur menggunakan teknik dan latihan yang dikembangkan secara 
khusus ini. Teknik ini dikatakan oleh Dr. Wiliam Wong (member of  World Sports Medi-
cine Hall of Fame), sedikit demi sedikit memperpanjang dan memperbesar penis serta 
meningkatkan sirkulasi darah keseluruhan. 

Walaupun belum teruji secara klinis, tidak ada salahnya Anda mencoba metode yang 
dikatakan dapat memaksimalkan ukuran penis  sebagai berikut. Percaya atau tidak 
terhadap hasilnya, kami serahkan kembali kepada Anda.

Ligament Stretch 
Penis dikondisikan setengah ereksi, kemudian lingkarkan jari tengah dan jempol Anda 
membentuk suatu cincin pada pangkal penis.  Perlahan-lahan, perkecil lingkaran jari 
Anda kemudia tarik ke arah kepala penis. Hal ini akan membuat aliran darah ke arah 
kepala penis semakin tinggi dan membuatnya mengeras.    Tahan posisi ini selama 
5-10 detik. Lakukan sebanyak 5 set, dengan masing-masing set terdiri 20 repetisi. 



Kama Fitness

1�

Berhati-hatilah dalam melakukan teknik ini. Kalau tidak penis Anda yang akan men-
jadi taruhannya. Jangan lakukan latihan ini sambil mengeluarkan suara-suara yang 
menimbulkan kecurigaan orang rumah Anda! 

Kegel Contractions
Siapa bilang senam kegel hanya untuk wanita? Anda pun juga dapat melakukan 
kegel untuk mengoptimalkan panjang penis Anda.  Untuk melakukan gerakan kegel 
constraction ini, duduklah diatas bola tenis yang diletakkan diantara skrotum (kantung 
pelir) dan anus.  Kemudian, kontraksikan anus dan otot yang mengatur keluarnya 
urin. Tahan setiap kontraksi selama 10 detik.  Lakukanlah selama 3 menit. Latihan ini 
bertujuan untuk melatih otot yang mengatur terjadinya ejakulasi dini.  

Wally Wally Ups
Duduklah di ujung toilet Anda.  Kondisikan penis Anda dalam ereksi penuh, lalu 
gantunglah sebuah handuk kecil. Kontraksikan otot di sekitar penis agar handuk 
tetap bertahan di penis Anda.  Tahan posisi ini selama 3-5 detik. Lakukanlah seban-
yak 5 set dengan masing-masing set terdiri dari 5-10 repetisi.  Seperti latihan beban 
yang biasa Anda lakukan untuk bisep Anda, lakukanlah penambahan berat handuk, 
dengan merendam handuk tersebut terlebih dahulu di dalam air  atau menggunakan 
handuk yang lebih besar.

Selamat mempraktekan gerakan-gerakan tersebut. Tetapi sekali lagi kami ingatkan 
agar Anda berhati-hati melakukannya untuk menghindari cidera. Unless you want 
your penis to fall off!  Agar lebih yakin, konsultasikanlah dengan dokter pribadi Anda. 
Akan tetapi berapapun ukuran penis Anda, seharusnya Anda tidak perlu panik, apa-
lagi menjadi suatu ketakutan sebelum menikah.   Masalah seks bukan hanya tergan-
tung pada panjang pendeknya penis, tetapi pada kualitas seks yang ditentukan oleh 
kepercayan diri Anda. (mrz)



“Subur”-kah Anda 
Dengan Badan Subur?

Siapa bilang obesitas hanya berisiko mengundang berbagai jenis penyakit! Penelitian 
terbaru ternyata menemukan dampak negatif lainnya yang dapat ditimbulkan dari 
musuh No.1 penampilan fisik Anda ini.  Penelitian tersebut membuktikan bahwa obe-
sitas ternyata juga berhubungan dengan tingkat kesuburan pria. Satu hal yang paling 
Anda jaga untuk mendapatkan si  junior.  

Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dari Denmark menunjukkan bahwa para 
pria yang menderita obesitas dengan Body Mass Index atau BMI (berat badan/tinggi 
badan2) lebih dari 25 kg/m2 memiliki konsentrasi dan jumlah sperma yang lebih 
rendah. Begitu juga dengan para pria yang memiliki Body Mass Index kurang dari 20 
kg/m2. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pria dengan BMI yang normal (antara 
20-25 kg/m2) memiliki sperma dengan konsentrasi dan jumlah yang lebih tinggi. 
Selain itu, kelompok pria dengan BMI  normal ini, juga memiliki jumlah sperma yang 
tidak normal, lebih rendah. 

Penelitian lain yang tercantum pada Journal of Epidemiology juga menyatakan bahwa 
pria yang menderita obesitas memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah. Ternyata, 
kenaikan 10 kg berat badan pada pria dapat menyebabkan penurunan tingkat ke-
suburan pria sebanyak 10 % dan kenaikan 3 poin BMI pada pria dapat menyebabkan 
penurunan tingkat kesuburan sebanyak 12 %. 

Terjadinya penurunan tingkat kesuburan pada pria yang menderita obesitas ber-
hubungan dengan perubahan keseimbangan hormon, kenaikan suhu scrotum (buah 
pelir) yang menyebabkan kerusakan sperma, dan penurunan gairah seks. Obesitas 
juga menyebabkan terjadinya penurunan kadar testosteron, yang berperan penting di 
dalam reproduksi pria dan berfungsi untuk membantu proses produksi sperma (sper-
matogenesis) dan pematangan sel-sel sperma.

Nah, hati-hatilah bagi Anda yang memiliki berat badan berlebih. Segera atur pola 
hidup Anda menjadi lebih sehat untuk menurunkan berat badan Anda. Jangan sam-
pai obesitas mengerogoti kesehatan dan mengganggu kejantanan Anda.(lin) 
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Judul diatas  memang  paling pas ditujukkan untuk  seni menghias tubuh, yaitu tato 
(body painting) dan tindik (body piercing). Dahulu, tato dan tindik identik dengan 
penjahat dan budaya pemberontakan.  Namun, saat ini kedua seni menghias tubuh 
ini memang  telah menjadi suatu trend tersendiri yang  fashionable di kalangan 
penikmat seni.  Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya tempat-tempat pembuatan 
tato ataupun tindik. Bahkan bagi yang belum siap untuk memiliki “simbol abadi” di 
tubuhnya, juga telah tersedia jasa pembuatan tato temporary.  Bagi sebagian orang, 
tato dan tindik sudah dianggap lebih dari sekedar pemanis tubuh saja, tetapi lebih 
kepada identitas diri yang dapat mencerminkan kepribadiannya, bahkan tak jarang 
dijadikan media untuk menunjukkan status kelas sosial.  

Indahnya Ber-tato
Tato berasal dari tahitian,”tatu” yang berarti “untuk menandakan sesuatu”.  Tato 
didefinisikan sebagai gambar simbol pada kulit tubuh yang diukir dengan meng-
gunakan alat sejenis jarum, terkadang simbol tersebut juga dihias dengan pigmen 
berwarna-warni. 

Konon, menurut sejarahnya, tato pada awalnya ditemukan di Egypt, pada waktu pem-
bangunan The Great Pyramids, dan saat orang-orang Egypt memperluas kerajaan 
mereka, seni dari tato pun ikut menyebar.  Perkembangan peradaban dari Crete, 
Yunani, Persia, dan Arabia, semakin memperluas bentuk seni tersebut.  Bahkan pada 
tahun 2000 SM, seni tato menyebar sampai  ke daratan Cina.  

Maksud dari ber-tato ada bermacam-macam, dari mulai alasan kebudayaan sampai 
sesuatu yang dianggap modis dan trendi.  Di Borneo misalnya, para wanita men-tato 
dirinya sebagai simbol yang menunjukkan keahlian khusus mereka.  
Seni tato ternyata mengenal berbagai macam aliran, antara lain :
1.  Natural, berbagai gambar tato berupa pemandangan alam atau bentuk muka
2.  Treeball, merupakan serangkaian gambar yang dibuat menggunakan blok warna.  
3.  Outschool, tato yang dibuat berupa gambar-gambar zaman dulu, seperti perahu, 
     jangkar atau simbol love yang tertusuk pisau.


