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Setiap orang pasti memiliki angka keberuntungan. Bagi saya, angka keberuntungan adalah  7. Tak jelas apa 
alasannya, tapi angka 7 benar-benar dapat memotivasi saya.   Maka tidak heran jika saya begitu berseman-
gat menyiapkan edisi Men’s Guide yang ke-7 ini. Beberapa artikel istimewa sengaja kami siapkan bagi Anda 
pembaca setia kami.  Pada rubrik Sport Guide, kami berikan tips untuk membentuk perut yang dapat Anda 
lakukan tanpa berbaring. Selain itu juga masih ada teknik latihan PHA Trainning yang dipopulerkan oleh Mr. 
Universe. Ingin mencoba?

Artikel favorit saya pada edisi kali ini adalah mengenai 8 tipe pria yang tidak dapat ditolak oleh wanita. 
Setelah membacanya, saya terinspirasi untuk mulai  belajar memasak. Mengapa? Simak saja rubrik
Kama Guide kali ini. 

Sudah bosan dengan julukan ”jam karet”, yang sering diberikan oleh pasangan Anda? 
Hilangkanlah julukan tersebut dengan koleksi jam tangan pada rubrik Metro Guide kali
ini, yang dapat menginspirasi Anda agar lebih on time menjemput si dia.

Selamat menikmati edisi kali ini dan rasakan manfaatnya!  

Editor-In-Chief: Joseph Soe.  Managing Editor: Joachim Hartoto. Senior Editor:
Angelique D.P, Edith O’Tania. Junior Editor: Lina Antono, Edoardo. Nutrition Editor::
Susana, STP,MSc.,P.D.Eng. Fashion Stylist: Kathleen K. Circulation and Distibution:
Edoardo. Promotion Associate: Oky  Moedahar. Contributing Writers: Andrei Aksana,
Michael J.Pranata, Watumessa, Hermawan. Design: Eka Dian. Fotografer: 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 
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Top 8 : Men That All Women Can’t Resist
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10
Behind The Scene : Manhunt International 

Setelah melalui serangkaian per-
siapan, akhirnya Nando, L-Men 

Manhunt Indonesia 2006, bertolak 
ke Seoul-Korea pada tanggal 5 

Februari 2006 pagi hari dan sampai 
di Bandara International Incheon 

pada malam harinya.  Sempat terjadi 
sedikit masalah, dimana Nando 

tertahan di kantor imigrasi setem-
pat, namun dengan bantuan pihak 

panitia, masalah tersebut dapat 
terselesaikan.  

�0
Prinsip bahwa semakin banyak be-
rarti semakin bagus memang sering 
kita dengar. Misalnya saja dalam hal 
mengerjakan tugas, jika Anda melu-
angkan waktu lebih lama, pasti tugas 
yang dapat Anda selesaikan akan lebih 
banyak.  Tapi, apakah hal yang sama 
juga berlaku pada hasil latihan? Belum 
tentu!

Apakah Anda pernah mendengar 
mengenai Prinsip Pareto? Prinsip ini 
diperkenalkan oleh Vilfredo Pareto, 
seorang ahli ekonomi dari Italia.

Lebih Lama Lebih Baik? 

 Teknik Baru ala Mr Universe

Apakah Anda suka mencoba hal-hal yang 
baru? Atau Anda lebih suka bertahan pada 
hal-hal yang biasa Anda lakukan? Apapun 
jawabannya, berkenalan dengan sesuatu 
yang baru tidaklah salah. Kali ini, Anda kami 
ajak untuk berkenalan dengan pola latihan 
baru, yaitu PHA training.

8
Adalah seorang Thomas Jefferson yang 

mengatakan bahwa , “All men are 
created equal”. Menurutnya, pria tidak 
boleh minder dengan dirinya, karena 

semua pria memiliki kesempatan yang 
sama untuk dicintai wanita.  Mendengar 

pernyataan tersebut diatas, pastinya 
Brad Pitt  akan protes keras dan ber-

kata, ” Oh yeah.....try to think again!” 
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa 

beberapa pria memang terlahir dengan 
fisik yang lebih menawan, personality 
menarik  dan mempunyai daya tarik 

seksual lebih, dibandingkan pria lain-
nya.

4
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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: 
Tolong bahas artikel mengenai hal-hal apa saja sih yang diinginkan wanita dari 
seorang pria! (Daniel Suwiryo) 

Jawab :
Daniel, kami telah memiliki rubrik Her Guide. Di rubrik ini, Anda bisa mengirim-
kan pertanyaan apa saja mengenai  masalah relationship yang akan dijawab 
langsung oleh Carmen.  Meminjam istilah dari ADA band, ”karena wanita ingin 
dimengerti”, disitulah Carmen datang memberikan solusi bagi Anda. Pada edisi 
kali ini, kami berikan juga artikel mengenai ”8 hal yang wanita ingin pria keta-
hui soal seks”. Menarik, bukan? 

Tanya: 
Saya baru mengetahui Men’s Guide pada edisi ke-5. Bagaimana mendapatkan 
edisi ke-1 sampai ke-4? (Daru Sasongko) 

Jawab : 
Tenang saja! Anda dapat menghubungi redaksi kami (sesuai yang tertera pada 
halaman 3),  sehingga dapat kami informasikan lebih jauh mengenai cara men-
dapatkan edisi 1-4.  So...happy reading, Daru!

Tanya:
Wah...artikel tentang Bench Press di edisi 6 saya rasakan manfaatnya. Terima 
kasih ya Men’s Guide. Semoga terus dapat memberikan artikel-artikel menarik 
seputar tips latihan? (Fatoni Suryo) 

Jawab : 
Senang rasanya membaca surat Anda kali ini.  Kami selalu berusaha memberi-
kan yang terbaik bagi Anda melalui artikel-artikel kami. Pada edisi kali ini, kami 
memberikan juga tips latihan untuk membentuk sixpack yang dapat Anda laku-
kan tanpa berbaring, bahkan ketika Anda sedang duduk menonton TV. Semoga 
dapat Anda coba dan rasakan manfaatnya.   
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ala Mr.Universe
Teknik baru

pakah Anda suka mencoba hal-hal yang baru? 
Atau Anda lebih suka bertahan pada hal-hal yang 

biasa Anda lakukan? Apapun jawabannya, berkenalan 
dengan sesuatu yang baru tidaklah salah. Kali ini, Anda 
kami ajak untuk berkenalan dengan pola latihan baru, 
yaitu PHA training. 

What is PHA training? 
Peripheral Heart Action Training atau banyak dikenal 
sebagai PHA training merupakan salah satu jenis lati-
han bodybuilding circuit training (kombinasi latihan            
ketahanan dan kekuatan). PHA training dikembangkan 
oleh Dr. Arthur Steinhaus, namun baru mulai dipopuler-
kan oleh Bob Gadja, mantan Mr. Universe, pada tahun 
1960-an.

PHA training mengkombinasikan resistance training 
(latihan yang dilakukan dengan melawan suatu gaya 
tertentu) untuk tubuh bagian bawah dan tubuh bagian 
atas secara bergantian, dengan tujuan untuk menjaga 
aliran darah yang merata ke seluruh tubuh pada saat 
latihan. Dasar dari PHA training adalah melakukan lati-
han secara fokus dan berpindah dari latihan yang satu 
ke latihan yang lain secepat mungkin. 

Salah satu contoh pola latihan pada PHA training adalah 1 set latihan yang meliputi 
leg press, pull down, crunches, leg curl, dan upright rowing. Masing-masing jenis latihan 
dapat dilakukan sebanyak 6-10 kali repetisi. Yang terpenting adalah untuk berpindah 
dari latihan yang satu ke latihan yang lain secepat mungkin. Pada awalnya, Anda dapat 
beristirahat selama 1 menit terlebih dahulu sebelum melakukan latihan berikutnya. Se-
lanjutnya, kurangi waktu istirahat ini secara bertahap hingga Anda dapat berpindah ke 
latihan berikutnya tanpa beristirahat terlebih dahulu. Sekedar catatan, semakin singkat 
waktu istirahat antar latihan, semakin baik pula hasil yang dapat Anda peroleh, begitulah 
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Keuntungan dari PHA training
Pada latihan biasa, darah akan terpompa ke otot yang sedang dilatih dan 
meninggalkan bagian-bagian lain yang kurang digunakan. Pada PHA training, 
seluruh tubuh dilatih sehingga aliran darah tidak terpompa dan terpusat pada 
bagian tertentu, melainkan mengalir ke seluruh bagian tubuh secara merata. 
Hal ini akan menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan tingkat metabo-
lisme tubuh. Perlu diingat bahwa meningkatnya laju metabolisme tubuh berarti 
meningkatnya pembakaran kalori.

PHA Training juga dapat membantu meningkatkan ketahanan latihan kare-
na dilakukan secara kontinu. Hal ini dapat mendorong tubuh untuk bekerja      
dengan tingkat ketahanan yang lebih optimal. Selain itu, waktu yang dibu-
tuhkan untuk menyelesaikan latihan juga lebih singkat karena berkurangnya 
waktu istirahat antar latihan.

Pada dasarnya, PHA training bertujuan untuk mengkombinasikan keuntun-
gan dari aerobic training dan resistance training. Jadi, dengan melakukan 
PHA training, Anda akan dapat membentuk otot (keuntungan dari resistance      
training) dan mengoptimalkan kerja sistem kardiovaskular (keuntungan dari 
aerobic training).

Nah, bagi Anda yang suka mencoba hal-hal baru, Anda dapat mencoba PHA 
training. Namun, apapun jenis latihan yang Anda lakukan, yang terpenting 
adalah untuk tetap melakukan latihan tersebut secara rutin dan jangan lupa 
atur pola makan tinggi protein namun rendah lemak.(lin)
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Mencuri Perhatian Sejak Awal 
Acara di hari pertama diawali dengan briefing awal dari panitia mengenai    
seputar kegiatan karantina, peraturan, dan juga perkenalan antar sesama fina-
lis. Melalui perkenalan singkat ini, Nando segera akrab dengan finalis lainnya, 
antara lain dengan Mr. Cyprus, Mr. Costa Rica dan Mr. Bulgaria yang menjadi 
teman akrabnya.  Setelah itu, mereka langsung melakukan sesi pemotretan 
agar wajah mereka dapat segera dipasang di internet dan dapat disaksikan 
oleh khalayak umum. Di hari awal karantina, Nando telah berhasil mencuri 
perhatian panitia dan peserta lainnya melalui outfit-outfit yang dipergunakan 
oleh Nando.  “Nice outfit you have there!”, begitu ungkap mereka. Kali ini Nan-
do mendapatkan sponsor dari P Label dan Ian Suhadi yang secara khusus 
merancang semua outfit yang digunakan Nando selama karantina berlang-
sung.

etelah melalui serangkaian persiapan, akhirnya Nando, L-Men Manhunt 
Indonesia 2006, bertolak ke Seoul-Korea pada tanggal 5 Febuari 2006 

pagi hari dan sampai di Bandara International Incheon pada malam harinya.  
Sempat terjadi sedikit masalah, dimana Nando tertahan di kantor imigrasi se-
tempat, namun dengan bantuan pihak panitia, masalah tersebut dapat tersele-
saikan.  Nando pun  langsung bergabung dengan peserta lainnya yang sudah 
terlebih dahulu datang,  antara lain Mr. Australia, Mr. England, Mr. Puerto Rico, 
Mr. Costa Rica, Mr. Kazakhstan, dan Mr. Cyprus.
 
Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya finalis lainnya pun datang satu per 
satu, hingga akhirnya semua rombongan menuju tempat karantina di Kangwon 
Land dengan menggunakan bus selama 3 jam perjalanan.  Sesampai di hotel, 
waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, panitia segera membagikan kamar 
kepada para finalis agar mereka dapat  segera beristirahat, karena siangnya 
mereka sudah memulai serangkaian karantina yang padat. Roommate Nando 
kali ini adalah Mr. India. 

S

Bertemu dengan Mr. Andre Kim
Tahun ini, para finalis Manhunt International berkesempatan untuk membawakan baju 
yang dirancang khusus oleh desainer kenamaan Korea yang telah memiliki nama di 
dunia International, yaitu Mr. Andre Kim. Sebagai ucapan selamat datang, Mr. Andre 
Kim menjamu para peserta dalam welcoming lunch yang diadakan di Hotel berbintang 
di Seoul bersama tokoh fashion dan juga beberapa peragawati papan atas Korea.

Para finalis diwajibkan untuk menggunakan formal suit, dimana pemilihan busana 
menjadi faktor penting dalam penjurian.  Lagi-lagi Nando dapat mencuri perhatian 
dengan setelan kemeja dan jas hijau dengan detail Victorian. Nando pun menjadi 
rebutan para finalis lain yang ingin berfoto dengannya, karena formal suit yang digu-
nakannya cukup mencolok.  

Tak tangung-tanggung, setelah welcoming lunch berakhir, secara khusus Mr.Andre Kim 
menghampiri Nando untuk memuji penampilannya. “You are the most handsome guy 
today!”, ungkapnya.

Behind The Scene :              
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Iklan M2

Persiapan Sebelum Grand Final
Hari-hari berikutnya dilalui Nando dengan kegiatan rehearsal untuk melatih cat-
walk dan koreografi pada saat malam final, di bawah bimbingan koreografer asal 
Polandia, Rafal Sojka. Rehearsal yang dilakukan oleh para finalis memang cukup 
berat, karena mereka akan tampil dalam 4 sesi, yaitu  sesi opening, national cos-
tume, swim wear dan formal suit.  Mereka juga harus menghafalkan gerakan koreo 
yang harus mereka bawakan.  Tidak heran jika mereka dilatih secara berkelompok, 
sehingga kelompok lainnya dapat bersitirahat ketika ada yang sedang berlatih.

Pre-Judging pun Tiba
Salah satu kegiatan  yang menegangkan pun tiba, dimana para finalis harus berha-
dapan dengan para dewan juri untuk memilih top 16 yang akan diumumkan pada 
saat malam final.    Penjurian  terbagi dalam 3 bagian, yaitu national costume, swim 
wear dan tuxedo. Wajah tegang pun tak terelakan dari Nando dan finalis lainnya. 
Akan tetapi Nando berhasil megatasinya dan berhasil menampilkan yang terbaik.   
Penampilan Nando dalam busana nasional yang mengambil tema Gatot Kaca, cu-
kup mencuri perhatian para dewan juri dan peserta lainnya.  Busana nasional yang 
dirancang secara khusus oleh Ian Suhadi ini, dibawakan dengan apik oleh Nando 
yang beraksi dengan panahnya di hadapan dewan juri.

Manhunt International 2007
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Mendapatkan Special Award
Acara yang dinantikan akhirnya tiba juga, hari ini Nando dan finalis lainnya akan  
tampil pada malam grand final yang ditayangkan oleh stasiun TV terbesar di Ko-
rea yaitu KBS dan DongAh TV.  High 1 Convention Hall, yang menjadi tempat 
diselenggarakan Grand Final pun dipenuhi oleh para undangan yang telah antri 
sejak sore hari di depan pintu utama.  Acara malam itu berlangsung cukup me-
riah, dan para finalis pun berhasil menunjukan performa terbaiknya. Pada malam 
itu, akhirnya diumumkan juga 16 finalis yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi.  
Setelah melalui penjurian yang ketat, akhirnya diumumkan juga 5 pemenang uta-
ma yang telah berhasil menjadi pemenang Manhunt International 2007, mereka 
adalah:  Zheng Yuguang (China) sebagai Manhunt International 2007, Jason Milot 
(Canada) sebagai 1st runner up, Ioannis Athitakis (Greece) sebagai 2nd runner up, 
Craig Barnett (Australia) sebagai 3rd runner up dan Abhimanyu Jain (India) sebagai 
4th runner up.

Walau belum berhasil  menjadi pemenang, namun pada kesempatan malam itu, 
Nando juga diumumkan sebagai peraih special award The Best Groomed Man-
hunt International 2007. Pemberian trophy dilakukan oleh Jaime Mayol, Manhunt 
International 2006, pada saat dinner party setelah grand final berakhir.  Selain 
itu, Nando juga mendapatkan tawaran dari salah satu modelling agency di Belgia 
yang ingin mengundangnya sebagai model dalam salah satu fashion show akbar 
yang akan dilakukan di Belgia.

Memiliki Fans di Korea 
Di luar dugaan, Nando juga mempunyai fans para wanita Korea. Oleh karena 
itu, sehari sebelum kembali ke Jakarta, Nando memenuhi undangan dari para 
mahasiswi Yonsei University untuk bertatap muka dan berfoto bersama. Mereka 
mengetahui Nando dari website resmi Manhunt International.  Selain itu, Nando 
juga berkesempatan untuk di-interview oleh  salah satu radio internasional di Ko-
rea, yaitu KBS (Korean Broadcasting System), seputar keikutsertaan dalam Man-
hunt International dan juga seputar Indonesia.  Pada kesempatan ini, Nando juga 
mengajak warga Korea untuk datang berlibur ke Indonesia. ”It was a great experi-
ence!”, begitulah ungkap Nando mengakhiri perjalanan panjangnya.(mrz)

Keterangan:
1. Berpose dengan trophy kemenangannya
2. Berfoto bersama seluruh finalis & Mr. Andre Kim
3. Beraksi dengan baju Gatot Kaca
4. Saat Grand Rehearsal
5. Nando tampak mencolok dengan Formal Dressnya
6. Sesaat sebelum penjurian National Costume
7. Setelah keluar dari ruang penjurian
8. Berfoto dengan teman-teman akrabnya
9. Mengikuti arahan fotografer
10. Saat tiba di Incheon International Airport
11. Saat diumumkan menjadi pemenang The Best 
      Groomed
12. Berfoto bersama mahasiswi Yonsei University
13. Di-interview oleh KBS
14. Para pemenang Manhunt International 2007
15. Saat tiba di airport
16. Berfoto bersama Jaime, Manhunt International 
      2006
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Men That All  Women    Can’t Resist

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa beberapa pria memang terlahir dengan fisik 
yang lebih menawan, personality menarik dan mempunyai daya tarik seksual lebih, 
dibandingkan pria lainnya. Pria-pria seperti inilah yang lebih mudah “laku”  dalam 
kehidupan percintaan. Untuk membantu Anda, memiliki kehidupan percintaan seperti 
mereka, berikut kami berikan 8 tipe pria yang tidak akan pernah ditolak oleh wanita.  

Adalah seorang Thomas Jefferson yang mengatakan bahwa, “All 
men are created equal”. Menurutnya, pria tidak boleh minder dengan     
dirinya, karena semua pria memiliki kesempatan yang sama untuk 
dicintai wanita.  Mendengar pernyataan tersebut diatas, pastinya Brad 
Pitt  akan protes keras dan berkata, ” Oh yeah.....try to think again!” 

No 6 : The Dog Owner
Apakah dia seekor St.Bernard, Golden Reitriver, ataupun si mini Chihuahua, tidak 
akan ada seorang wanita yang akan  menolak pria dengan seekor anjing yang 
menggemaskan. Hal ini dikarenakan, pria yang dapat memelihara binatang pe-
liharaannya dengan baik, secara teori juga dapat menjaga anak istrinya dengan 
penuh kasih sayang.

No 8  : The Cook
Pernah mendengar istilah, “Cinta berasal dari perut”?  Kita sebagai pria, terka-
dang menuntut agar pasangan kita pandai memasak. Tapi pernahkah Anda              
membayangkan, bahwa wanita juga mempunyai tuntutan yang sama dengan Anda.  
Wanita mana yang tidak akan tersanjung jika disiapkan sebuah masakan yang 
spesial dimasak oleh pasangannya. Walaupun rasanya belum mendekati rasa ”hotel 
bintang lima”, mereka akan lebih menghargainya dibandingkan jika Anda mem-
belinya di restoran mewah seberang rumah Anda. Pria yang  tahu apa yang harus 
dilakukan di dapur, dinilai memiliki sifat yang kreatif dan bisa diharapkan di kala 
susah melanda.  Tapi ingatlah untuk tetap menyiapkan masakan yang tinggi protein 
namun rendah lemak untuknya, kalau tidak, nanti perutnya bisa semakin ”berlipat”.  
So....sudah siap kursus masak dengan Rudy Choirudin?

No 7 : The Fireman
Tipe pekerjaan ini, memang jarang diminati oleh para pria, karena risiko peker-
jaannya yang berat. Akan tetapi, tipe pria ini mempunyai 3 hal yang disenangi oleh 
wanita : a dangerous job, a cool uniform dan pastinya ”pompa” yang panjang. Akan 
tetapi, apa yang paling disukai para wanita dari pria ini adalah, prinsip hidupnya 
yang selalu mengutamakan keselamatan orang lain di atas segalanya.  
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Men That All  Women    Can’t Resist
No 5 :The Sensitive Artist
Setiap wanita membutuhkan “a shoulder to cry on”.  Tipe pria yang satu 
ini, biasanya merupakan seorang pendengar yang baik.  Inilah yang 
menjadi daya tarik bagi para wanita.  Wanita tidak suka diacuhkan, 
mereka sangat senang untuk didengar. Jangan heran, jika para wanita 
rela melakukan apa saja untuk ”curhat” pada pria ini, sambil menangis 
di bahu kekarnya. 

No 4 : The Foreigner
Nelly, seorang credit analist sebuah bank, mengatakan bahwa dia sangat 
menyukai pria bule.  Selain fisiknya yang cenderung lebih kekar, pria 
bule juga dinilainya sebagai orang yang romantis.  Pernah suatu pagi, 
tiba-tiba ada sebuah buquet bunga mawar di depan pagar rumah saya, 
dan ternyata itu pemberian dari George, pria Italia yang sedang dekat 
dengannya.  Kejutan-kejutan kecil seperti ini, membuat saya tidak bisa 
berpaling darinya.  Sebagai tambahan, pria yang berbicara dengan 
aksen tertentu, dinilai wanita sebagai pria yang seksi dan misterius.  

No 3: The Musician
Jika Anda memiliki kemampuan musikal, tidak ada salahnya jika Anda 
menciptakan sebuah lagu cinta untuk pasangan Anda. Tidak ada satupun 
wanita yang akan menolak pria yang pandai memainkan alat musik dan 
menciptakan lagu. Baik itu petikan sebuah gitar, gesekan biola, ataupun 
dentingan piano, akan membuat para wanita bertekuk lutut. Setidaknya, 
Glenn Fredly telah membuktikannya, bukan? 

No 2 : The Surfer
Perfectly tanned and well-toned body, membuat para surfer tampak 
lebih seksi di mata wanita. Selain sifatnya yang easy going, mereka juga 
dinilai sebagai pria yang bebas stress dan selalu having fun dan tidak 
membosankan.  Jika Anda ingin seperti mereka, namun Anda belum bisa 
berselancar, setidaknya Anda dapat memiliki badan seperti mereka. Rutin 
ke gym dan melakukan diet tinggi protein, akan membuat Anda tampak 
seperti mereka dan jangan heran jika para wanita mulai melirik Anda.  

No 1 : The Bad Boy

And the winner is the bad boy.  Di luar dugaan 
kami, ternyata banyak  wanita yang menyu-
kai para pria yang cuek dengan penampilan, 
jarang mencukur, dan mengendarai sebuah 
Harley yang gagah (Hmm…ini pasti nilai 
plus), dibandingkan pria dandy yang well-
groomed.  Ironisnya, hal yang paling disukai 
para wanita dari para the bad boy,  adalah 
tantangan untuk mengubah pria “liar” ini 
menjadi mild-mannered guy yang mempe-
sona. Sedikit misterius memang, tapi itulah 
hasil survey kami. (mrz)
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Sixpack  ajam
anpa BerbaringT

Seated ab crunch
”Saya sudah melakukan ribuan kali sit-up 
dan variasinya, tapi bukan sixpack yang saya 
dapatkan, melainkan sakit punggung dan 
sakit kepala yang berkepanjangan”. 

Pernahkah Anda mengeluh seperti itu? Sudah 
berapa kalikah Anda sit-up hari ini? Sudah 
bosankah Anda? Jangan biarkan diri Anda 
menjadi malas melakukannya dan malah be-
rakhir dengan hanya berbaring memandangi 
plafon! Sebenarnya ada bermacam-macam 
gaya latihan untuk mengukir sixpack. Gaya 
yang paling banyak diketahui memang gaya 
yang menggunakan matras di lantai seperti 
sit-up dan crunch yang harus dilakukan se-
cara berbaring. Jangan khawatir, banyak 
alternatif lain bagi Anda yang jenuh untuk 
melakukan gaya-gaya tradisional tersebut! 
Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu harus 
tiduran lagi.

Setelah posisi awal siap, mulailah gerakan dengan menekuk 
kedua lutut dan angkatlah paha pelan-pelan, seiringan 
dengan itu majukan tubuh bagian atas hingga paha terpo-
sisikan mendekati bagian depan dada. Kembali ke posisi 
semula, ulangi lagi gerakannya hingga 12 repetisi. Tambah 
repetisi bila sudah mulai terbiasa.

1

2

1

2

Letakkan kedua tangan di bawah pantat sambil memegang ujung bangku atau kursi 
tersebut. Pelan-pelan posisikan tubuh bagian atas hingga bersandar ke belakang dan 
rentangkan kaki lurus ke jauh ke depan agak ke bawah, tahan tumit 10-15 cm di atas 
lantai. 
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