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Seperti menorehkan tinta di kertas yang kosong, begitulah kehidupan kita di setiap awal tahun. Bukan saatnya lagi Anda 
menjadi follower, karena tahun ini saatnya Anda berada di depan menjadi seorang leader. Tema leadership inilah yang 
menginspirasi Men’s Guide edisi Januari.

Bukan karena banyak tokoh pemimpin dunia yang lahir di Bulan Januari, namun karena kami yakin bahwa semua 
orang sebenarnya terlahir untuk menjadi pemimpin.  Untuk lebih jelasnya, simak rubrik Mars Guide berjudul Everyone 
is a Leader.  Kami juga tetap menyuguhkan artikel nutrisi, seperti pentingnya arginin, sebuah asam amino yang penting 
bagi kehidupan seks Anda, dan juga pilihan makanan yang membuat Anda terbebas dari masalah asam urat, salah satu 
penyakit radang sendi yang mengancam pria. 

Pada rubrik Kama Guide, kami akan bahas mengenai Who is The Real Leader in Love. Apakah hal itu penting 
bagi pria? Atau berikan saja tongkat kekuasaan pada si dia? Selain itu, masih banyak artikel menarik lainnya.

Well, semoga di tahun baru ini Anda dapat menjadi a brand new you, atau harus kami sebut sebagai 
a brand new leader?

Editor-In-Chief: Joseph Soe.  Managing Editor: Joachim Hartoto. Senior Editor: Edith O’Tania. 
Junior Editor: Lina Antono, Edoardus, Yunita Huang, Agustino Romulo. 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, Hermawan. Design: Mia H. Sekartaji, Yena Badruddin. 
Fotografer: Daniel Saragih. 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

COVER - Model: Anthony (1st Runner Up L-Men Of The Year 2007). Fotografer: Vieldhie Fukumoto. 
Wardrobe: Speedo. Lokasi: Hotel Mercure - Ancol.M
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Akhir dari Misteri Jumlah Set

Ketika melakukan latihan beban, 
pastinya Anda sering mendengarkan  
aturan untuk melakukan 3 set latihan 
untuk tiap gerakan, dimana tiap set 
diselingi oleh 1-2 menit istirahat. Namun, 
sebenarnya aturan umum tersebut 
pun masih banyak dipertanyakan oleh 
banyak orang. Apakah teknik latihan ini 
sudah cukup efektif? Jangan khawatir, 
lewat artikel yang satu ini kami tidak 
akan membuat Anda tambah ragu 
ataupun bingung. Sebaliknya akan 
membantu Anda memahami mengenai 
aturan jumlah set dalam latihan beban.

Asam Urat Mulai Mengancam Pria
Lebih dari lima tahun, Deni (31 tahun) sering 
mengalami rasa pegal dan nyeri, yang biasanya 
hilang setelah dipijat atau dibalur dengan obat 
gosok.  Memang selang beberapa saat, rasa 
tersebut berkurang.  Namun kembali muncul 
dan semakin parah, dengan rasa pegal dan 
nyeri hampir di seluruh persendian.  Sayangnya 
Deni tidak menyadari penyakit yang dideritanya.  
Sampai akhirnya ia memutuskan ke dokter 
dan melakukan pemeriksaan darah.  Saat itu 
ia baru mengetahui bahwa rasa nyeri yang ia 
rasakan adalah akibat tingginya kadar asam 
urat (10mg/dl), padahal kadar normal asam 
urat adalah 3.4-7mg/dl (pria) dan 2.4-5.7mg/dl 
(wanita).  Apakah sebenarnya asam urat itu dan 
bagaimana bahayanya?

08
Latihan Justru Merusak Sendi?

58Masih ingat Poseidon (dewa laut), 
Aprodit (dewi cinta) dan Ares 
(dewa perang)yang berasal dari 
Yunani? Ya, Yunani memang 
terkenal sebagai rumah para 
dewa dan dewi. Selain itu, 
Yunani juga merupakan tanah 
kelahiran ilmuwan terkenal 
seperti Phytagoras dan Aristoteles. 
Masih ada lagi! Di sinilah 
tempat diadakan olimpiade 
untuk pertama kalinya dan di 
sinilah lahirnya demokrasi. Itulah 
sekilas mengenai Yunani yang 
siap menyihir setiap mata untuk 
mengunjunginya. 

Athena: Reruntuhan yang Memukau

Pepatah bijak mengatakan, 
bahwa ditengah ratusan 
permasalahan yang kita hadapi, 
pasti ada secercah harapan. 
Rupanya pepatah ini juga berlaku 
dalam menggambarkan kondisi 
kesehatan pria Indonesia akhir-
akhir ini.  Di tengah banyaknya 
pria  yang cuek dengan berat 
badannya yang melambung 
tinggi dan tetap mengikuti gaya 
hidup tidak sehat, ternyata masih 
banyak juga pria yang sudah 
menerapkan gaya hidup sehat 
dan rutin melakukan olahraga.

40
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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: 
Saya ingin kasih saran supaya terbitnya Men’s Guide tidak enam bulan atau tiga 
bulan sekali, tapi menjadi sebulan sekali, supaya pelanggan yang membaca Men’s 
Guide tidak terlalu lama  menunggu terbitnya. Saya juga berterima kasih kepada 
Men’s Guide yang telah menambah wawasan dan pengetahuan saya.salam untuk 
semua crew redaksi Men’s Guide (Erik Hamun)

Jawab :
Terima kasih atas semangat yang Erik hembuskan pada kami. Senang sekali, kami 
dapat memberikan wawasan baru kepada semua pembaca kami.  Untuk saat ini 
jadwal terbit Men’s Guide, memang masih 3 bulan sekali. Tapi percayalah, Rik! 
Kami juga ingin menjumpai pembaca setia kami lebih sering. Semoga harapan kita 
tersebut dapat segera menjadi kenyataan, dan kami dapat terbit 1 bulan sekali.

Tanya: 
Tolong bahas juga yang berkaitan dengan produk L-Men, misalnya cara menambah 
berat badan (khususnya untuk saya) secara bervariasi tiap edisi! (Erwin Fajrin)

Jawab : 
Erwin, sebetulnya beberapa waktu yang lalu, kami pernah memberikan artikel 
tentang bagaimana meningkatkan berat badan dengan cara yang benar, tepatnya 
pada edisi ke-4. Namun, jika Erwin ingin berkonsultasi seputar bagaimana 
meningkatkan berat badan, Erwin dapat berpartisipasi dalam rubrik Clinic Guide. 
Surat yang Erwin kirimkan, nanti akan langsung dibalas oleh ahli gizi kami dari 
L-Men Institute.

Tanya:
Kapan sih LOTY diadain lagi? Tahun lalu saya jadwalnya bentrok dengan ujian di 
kampus. Pengen nih jadi cover Men’s Guide! (Dewa Brata)

Jawab : 
Wah ternyata banyak juga nih yang ingin menjadi model cover Men’s Guide. 
Kalau memang tahun lalu Anda belum sempat mengikuti audisi LOTY, semoga 
tahun ini persiapannya makan matang ya! Untuk jadwal audisi LOTY, Dewa dapat 
melihatnya di www.l-men.com , atau silahkan menghubungi customer service L-Men 
di 0800-1-800100 (bebas pulsa). Semoga tahun ini menjadi tahun kemenangan 
Anda, Dewa!

�
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Lebih dari lima tahun, Deni (31 tahun) sering mengalami rasa pegal dan nyeri, yang biasanya hilang setelah dipijat atau 
dibalur dengan obat gosok.  Memang selang beberapa saat, rasa tersebut berkurang.  Namun kembali muncul dan 
semakin parah, dengan rasa pegal dan nyeri hampir di seluruh persendian.  Sayangnya Deni tidak menyadari penyakit yang 
dideritanya.  Sampai akhirnya ia memutuskan ke dokter dan melakukan pemeriksaan darah.  Saat itu ia baru mengetahui 
bahwa rasa nyeri yang ia rasakan adalah akibat tingginya kadar asam urat (10mg/dl), padahal kadar normal asam urat 
adalah 3.4-7mg/dl (pria) dan 2.4-5.7mg/dl (wanita).  Apakah sebenarnya asam urat itu dan bagaimana bahayanya?

Asam Urat
Mulai Mengancam Pria!

Asam urat/gout/pirai dikenal sejak zaman Yunani kuno, sebagai penyakit orang 
kaya.  Gout sendiri berasal dari bahasa Latin: “guttan” yang berarti tetesan, karena 
diduga berasal dari tetesan racun yang jatuh satu per satu pada persendian.   
Tingginya kadar asam urat yang ditemukan dalam darah penderita gout sendiri 
sebenarnya baru diketahui pada abad ke-18, berdasarkan  penelitian  Sir Alfred 
Garrod melalui isolasi asam urat dari batu ginjal. Hingga kini, gout sering disebut 
penyakit asam urat atau arthritis gout yang merupakan salah satu jenis penyakit 
rematik atau radang sendi.  

Apakah itu Asam Urat?
Asam urat merupakan bagian normal dalam darah dan urin, tepatnya hasil 
pemecahan sel tubuh.  Setelah sel tubuh mati, maka purin yang terdapat dalam 
inti sel akan mengalami metabolisme lanjutan, dengan hasil akhir asam urat, 
dan akan dikeluarkan tubuh melalui ginjal.

Pada metabolisme normal, kadar asam urat selalu diatur dalam batasan normal.  
Asupan makanan yang terlalu banyak mengandung purin, kelainan metabolisme 
tubuh seperti pemecahan sel yang terlalu banyak atau adanya kelainan fungsi 
ginjal dapat menyebabkan kadar asam urat meningkat.  

Selain itu, penyakit asam urat juga dapat terjadi akibat obesitas dan komplikasi 
penyakit diabetes melitus, hipertensi dan arteriosclerosis (penyempitan pembuluh 
darah oleh kolesterol jahat), yang dapat merusak pembuluh darah dan syaraf 
pada organ tubuh, termasuk ginjal.  Dengan rusaknya ginjal, maka sistem 
pengeluaran asam urat pun menjadi terganggu, sehingga kadarnya meningkat.   

Pria Lebih Berisiko ?
Berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, sekitar 40% penduduk Indonesia 
berusia di atas 40 tahun mengalami keluhan nyeri sendi dan otot seperti pada gout 
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arthritis.  Angka ini meningkat dari tahun ke tahun, yang tidak saja didominasi 
oleh usia lanjut, tapi juga diderita kaum muda. Penyakit gout paling banyak 
diderita oleh kelompok usia produktif antara 30-50 tahun, dan didominasi pria, 
mungkin termasuk Anda!

Bagaimana Gejalanya ?
Pada stadium awal, penyakit gout ditandai oleh hiperurisemia asimptomatis. Pada 
stadium ini, kadar asam urat meningkat tanpa disertai arthritis (rasa nyeri), tofi 
(endapan keras seperti batu karang) dan batu ginjal. 
 
Sedang pada stadium selanjutnya, penderita asam urat akan mulai merasakan 
radang sendi disertai dengan rasa nyeri yang hebat, bengkak, merah dan rasa 
panas pada sendi kaki.  Serangan akan hilang sendiri dalam waktu ±10 hari 
atau ±3 hari (jika diberi obat).
  
Jika hal ini terus dibiarkan, maka dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun, penderita 
akan merasakan  interval serangan yang bertambah pendek.  Lalu terbentuk tofi 
atau terjadi perubahan bentuk pada sendi yang tidak dapat kembali ke bentuk 
semula, dengan rasa sakit yang lebih hebat.  Inilah yang disebut arthritis gout 
kronis.  

Endapan kristal natrium urat yang berlebihan dan mengendap pada persendian, 
selain menimbulkan nyeri dan linu juga dapat menyebabkan tubuh sulit bergerak.  
Selain itu pengendapan ini dapat pula terjadi pada pembuluh darah jantung 
dan ginjal.  Komplikasi terakhir inilah yang paling berbahaya, karena adanya 
endapan kristal natrium urat pada ginjal dapat menyebabkan terbentuknya batu 
asam urat yang sering disebut batu ginjal.
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Bagaimana Pencegahannya?
Kendalikan gout/asam urat dari sumber penyakit itu berasal.  Pola makan tidak 
sehat yang menjadi sumber penyakit degeneratif sebaiknya mulai dihindari.  
Berikut tips singkat yang dapat Anda jalankan:

1. Batasi konsumsi makanan dengan kadar purin tinggi, dan pilihlah makanan 
dengan kadar purin rendah. 

2. Batasi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula pasir dan olahannya 
(permen atau kue yang terbuat dari gula pasir), yang dapat beresiko terhadap 
peningkatan kadar asam urat serum.

3. Hindari makanan tinggi lemak (kacang, gorengan, margarin, mentega dan 
makanan bersantan), yang dapat menghambat ekskresi asam urat melalui urin.  

4. Hindari konsumsi makanan berlebihan yang beresiko terhadap obesitas dan 
sesuaikan dengan kebutuhan kalori tubuh.  Ingatlah bahwa obesitas merupakan 
salah satu faktor resiko terjadinya asam urat!

5. Minum air putih minimal 2.5 liter (10 gelas) per hari untuk membantu 
mengeluarkan asam urat melalui urin. 

Jadi untuk sumber makanan berprotein yang sangat disarankan bagi penderita 
asam urat, Anda dapat memilih susu, keju dan telur.  Namun hati-hati dengan 
kadar lemaknya!  Pilihlah yang rendah lemak.
 
Selain tips pola makan sehat di atas, berolahraga teratur akan membuat tubuh 
Anda selalu tampil bugar dan sehat.  Berarti untuk mencegah penyakit asam urat 
dan komplikasinya, Anda cukup menjalankan pola hidup sehat, bukan?

No NAMA MAKANAN KADAR PURIN 
(Per 100g Bahan)

SARAN

1 Seafood (udang, kerang, cumi); 
jerohan (hati, ginjal, otak, 

jantung, limpa, paru); alkohol; 
ragi/tape/brem; makanan dalam 

kaleng (sarden)

150 -1000 mg purin Sebaiknya tidak 
disantap

2 Daging sapi, ikan selain no.1, 
kacang-kacangan, bayam, buncis, 

kembang kol, daun singkong, 
daun pepaya, kangkung, 

asparagus, dan jamur

50 - 100 mg purin Sebaiknya  dibatasi

3 Susu, keju, telur, sayur, buah, 
dan serealia

0 - 15 mg purin Sangat disarankan

Model: Wira (2nd Runner Up L-Men Of The Year 2007), Make up: Ocha (Beautyduo).





Akhir
         dari Misteri Jumlah Set

Single or Multiple?
Kita awali dengan pembahasan yang membandingkan keefektifan latihan single-
set (satu set) dengan multiple-set (banyak set). Ditemukan 35 artikel penelitian 
yang membahas mengenai perbandingan ini. Tetapi, hanya 2 artikel yang 
mengatakan bahwa dengan melakukan lebih banyak set akan lebih efektif untuk 
meningkatkan massa otot.

Kebanyakan artikel menunjukkan bahwa mereka yang hanya berlatih sebanyak 
satu set dengan mereka yang berlatih dengan 3 set tiap gerakan hasilnya tidak 
jauh beda, baik dilihat dari ukuran massa otot maupun kekuatannya. Tapi 
bagaimanapun juga ada pepatah yang berbunyi ”Devil Lies in The  Detail”, artinya 
hasil yang diinformasikan dari semua penelitian tersebut belum tentu 100% akurat 
untuk Anda, pastinya ada faktor-faktor lain dalam penelitian tersebut yang akan 
membatasi teori dan hasil prakteknya di ”kehidupan nyata”.

Pengaruh Volume Latihan
Volume latihan adalah bila Anda melakukan 3 set dengan masing-masing 10 
repetisi dengan beban 100 pon, maka Anda dikatakan melakukan volume latihan 

sebesar 3000 pon, yaitu dihitung dari 3 set dikali 10 repetisi dikali 100 pon 
beban.

Sekelompok peneliti Australia mempelajari efek dari 3 tingkat volume latihan ke 
27 orang yang biasa melakukan fitness. Ketiga tingkat volume tersebut dibedakan 
berdasarkan jumlah set, dimana volume rendah melakukan 3 set untuk tiap 
gerakan, volume sedang melakukan 6 set dan volume tertinggi melakukan 12 set.

Ternyata ketebalan otot dari mereka yang berlatih dengan volume tinggi (set yang 
paling banyak) meningkat jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang berlatih 
dengan volume rendah. Tapi sebaiknya Anda  jangan terlalu cepat mengambil 
kesimpulan, karena ini kan hanya satu penelitian saja.

Masa Latihan
Kebanyakan penelitian yang melakukan serangkaian tes terhadap aktivitas 
olahraga hanya berlangsung  sekitar 3-4 bulan saja. Mengapa? Karena penelitian 
dengan durasi yang lebih lama akan sangat sulit ditangani mengingat sangat 
menuntut banyak waktu, tenaga dan juga biaya.

Ketika melakukan latihan beban, pastinya Anda sering mendengarkan  aturan untuk melakukan 3 set latihan untuk tiap gerakan, 
dimana tiap set diselingi oleh 1-2 menit istirahat. Namun, sebenarnya aturan umum tersebut pun masih banyak dipertanyakan 
oleh banyak orang. Apakah teknik latihan ini sudah cukup efektif? Hal ini timbul karena munculnya berbagai macam teori 
dan konsep latihan beban di artikel-artikel majalah atau internet yang ditulis oleh ratusan Fitness Instructor, Personal Trainer, 
Bodybuilder dan bahkan ilmuwan-ilmuwan. Tetapi jangan khawatir, lewat artikel yang satu ini kami tidak akan membuat Anda 
tambah ragu ataupun bingung. Sebaliknya akan membantu Anda memahami mengenai aturan jumlah set dalam latihan beban.

12



Tapi ada satu penelitian yang membandingkan efek dari multiple-set dengan 
single-set dengan periode penelitian selama sembilan bulan. Hasilnya, terlihat 
adanya perkembangan massa otot, kekuatan serta tenaga yang lebih besar 
pada mereka yang melakukan multiple-set. Selain itu, mereka yang melakukan 
multiple-set juga mengalami penurunan lemak yang lebih banyak.

Titik Lelah
Lain penelitian lain kesimpulan, suatu penelitian berkesimpulan bahwa yang 
penting adalah kualitas dari latihan itu, bukan kuantitas. Percuma bila Anda 
berlatih satu, tiga ataupun sepuluh set, tapi di latihan itu Anda tidak “ngoyo”. 

Mengakhiri suatu set hanya karena jumlah repetisi yang diinginkan tercapai, 
ternyata tidak akan menstimulasi perkembangan otot! Anda harus benar-benar 
memaksakan hingga jumlah repetisi dimana Anda tidak mampu mengangkat lagi 
beban yang Anda gunakan. Keadaan ini disebut dengan titik fatigue (titik lelah).

Bila Anda tidak merasakan perkembangan massa otot dan kekuatan setiap kali 
Anda habis nge-gym, hal tersebut bisa disebabkan karena memang latihan Anda 
kurang keras atau sebaliknya latihan Anda terlalu berlebih alias overtraining.

So intinya, kalau Anda memang baru saja mulai fitness atau menjalani suatu 
program latihan khusus hanya dalam kurun waktu tertentu; Anda mungkin hanya 
merasakan sedikit perbedaan antara melakukan satu set dengan banyak set. Tapi 
jangan khawatir, apabila Anda memang cuma punya sedikit waktu buat latihan 
sendiri atau ke gym, maka melakukan satu set lebih baik daripada tidak sama 
sekali.

Tetapi, jika Anda memang sudah lama berlatih dengan tujuan untuk 
mengembangkan terus secara maksimal massa otot dan kekuatan, maka latihan 
dengan multiple-set akan lebih cepat membuahkan hasil. Tiga set cukup, asalkan 
Anda melakukannya secara maksimal. Dan jangan lupa juga untuk mencukupi 
kebutuhan protein ekstra tiap hari.

Latihan multiple-set juga bermanfaat bagi Anda yang ingin membakar lemak 
karena dengan melakukan multiple-set akan dibutuhkan lebih banyak kalori untuk 
energi. Akan lebih efektif pula bila Anda menambahkan nutrisi-nutrisi pembakar 
lemak seperti L-Carnitine ke dalam menu harian Anda.

Lalu bagaimana dengan kombinasi set dan repetisi yang efektif? Bagaimanakah 
seharusnya? Tunggu pembahasan kami mengenai aturan main set dan repetisi 
yang ampuh di edisi berikutnya! (edr)
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Everyone
is a Leader!

Begitu kagumnya Anda 
terhadap atasan. Sampai-
sampai  pikiran Anda 
tersihir olehnya.  Apa yang 
dikatakannya seolah-olah 
membuat  semua orang 
yang dipimpinnya memiliki 
semangat yang sama, 
untuk mencapai apa yang 
diinginkannya.  Padahal jika 
ditelusuri, tidak ada yang 
terlalu spesial dalam dirinya.  

Sedangkan Anda, seorang eksekutif 
muda, yang baru memiliki dua anak 
buah. Namun rasanya sulit sekali 
mengendalikan mereka.  Yang satu 
terlalu idealis dan yang satu lagi, tidak 
cekatan. Anda pun menjadi putus asa 
menghadapi mereka.  Padahal jika 
dilihat sejarahnya, sudah puluhan 
training leadership Anda ikuti. 
Dimana letak kesalahannya? Apakah 
kepemimpinan merupakan bakat 
yang sudah dibawa sejak lahir? Atau 
diciptakan oleh proses pembelajaran? 

Itu Bukan Bakat!
Perdebatan tersebut sebenarnya sudah berakhir 
dengan kesimpulan bahwa seorang pemimpin harus 
diciptakan melalui proses pembelajaran, pelatihan, 
atau pendidikan. Kesimpulan itu  punya dalih sangat 
kuat termasuk salah satunya berupa  The Law of 
Universe, bahwa setiap orang akan dinobatkan  
menjadi pemimpin terlepas dia siap atau tidak siap. 

Dalam kehidupan Anda, yang paling hampir bisa 
dipastikan, Anda akan menjadi pemimpin keluarga. 
Setiap orang ditakdirkan menjadi pemimpin, 
meskipun pada saat yang sama, setiap orang 
membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan 
dengan masalah dan menciptakan solusi. 

Bersiaplah Menjadi Pemimpin                      
Seberat apapun tugas Anda sebagai pemimpin,  
terlepas dari formal - non formalnya atau skala besar 
- kecilnya, maka yang perlu  Anda lakukan adalah 
menciptakan persiapan sempurna menjelang peluang 
menjadi pemimpin  datang. 
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Persiapan adalah bagian dari solusi 
mental, sebelum solusi konkrit harus 
Anda lakukan. Sayangnya bagi sebagian 
besar individu terkadang justru peluang 
yang dikejar habis-habisan, sementara  
persiapan mental tidak dilakukan. 
Menyangkut masalah persiapan maka 
pilihan sepenuhnya berada di bawah 
kontrol Anda.
 
Tentang bagaimana proses alamiah yang 
harus Anda jalani,  ikutilah beberapa 
langkah berikut: 

1. Belajar Siap Dipimpin  
Dalam hal kepemimpinan, dunia ini  hanya 
memberikan dua pilihan, antara Anda 
dipimpin atau memimpin. Kekacauan 
akan segera terjadi ketika Anda dipimpin 
tetapi melakukan hal-hal yang seharusnya 
dilakukan pemimpin atau sebaliknya.
                        
Untuk menjadi pemimpin, maka Anda 
harus mengawalinya dengan kesiapan 
untuk mau dipimpin. Dalam sebuah 
organisasi, bawahan yang tidak siap 
dipimpin akan kehilangan kesempatan 
emas untuk mempelajari bagaimana 
kelak ia akan menjadi seorang pemimpin. 
Seluruh waktu dan energinya dihabiskan 
hanya untuk menciptakan reaksi-reaksi 
sesaat yang sia-sia.  Sebelum Anda 
memimpin orang lain,  maka wujud 
dari  kesiapan untuk dipimpin adalah 
bagaimana memimpin diri Anda (Personal 
Mastery). Wilayah yang harus anda kuasai 
adalah self understanding (pemahaman 

diri) dan self management (pengelolaan 
diri) yang meliputi  nilai hidup, tujuan 
hidup, misi hidup Anda. Jika tujuan akhir 
Anda adalah kemajuan dan kebahagian, 
maka tinggalkan tradisi “ngerumpi” 
tentang kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan oleh pemimpin Anda, sehingga 
akan menjadikan Anda kabur melihat 
sesuatu yang perlu Anda lengkapi untuk 
mempersiapkan diri menjadi pemimpin. 

2. Belajar Mampu Memimpin  
Pemimpin adalah orang yang isi pikirannya 
berupa solusi bukan masalah yang ia 
rasakan. Maka syarat mutlak menjadi 
leader adalah memiliki keahlian dan 
kekuatan. Keahlian terdiri dari skill, 
knowledge, attitude. Sedangkan kekuatan 
merujuk pada power yang bisa berbentuk 
kekayaan, networking, atau  mungkin 
kekuatan fisik.  

Di dunia ini tidak ditemukan calon 
pemimpin yang siap pakai. Tetapi 
bisa diselesaikan dengan cara belajar 
mengembangkan diri. Pemimpin yang 
berhenti mengembangkan  keahlian dan 
kekuatannya maka akan muncul fenomena 
dimana tantangan kepemimpinan  lebih 
besar dari  kapasitasnya sehingga akan 
cepat sampai pada titik di mana ia harus  
didiskualifikasi untuk segera diganti. 
Ketika Anda memimpin pahamilah isi 
pikiran Anda ketika menjadi bawahan; 
ketika Anda menjadi atasan  jangan lantas 
melupakan bagaimana Anda dahulu 
menjadi bawahan. 

3. Materi Kepemimpinan 
Organisasi apapun yang Anda pimpin, 
termasuk kehidupan Anda, membutuhkan 
materi yang bisa dipelajari untuk 
kemudian diajarkan kepada pihak yang 
Anda pimpin. Karena semua orang 
sudah ditakdirkan menjadi pemimpin, 
maka secara pasti Anda memiliki materi 
kepemimpinan hidup yang bisa diajarkan. 
                     
Kendalanya, di manakah file materi hidup 
itu Anda simpan? Filing materi yang tidak 
sistematik akan menyulitkan Anda untuk 
me-recall-nya ketika materi  tersebut harus 
Anda ajarkan. Karena tidak anda temukan  
file-nya, maka setiap kesalahan orang 
yang Anda pimpin akhirnya diselesaikan 
tergantung mood.  

Di bidang bisnis Anda pasti sudah 
mengenal produk  perusahaan raksasa 
bernama Coca Cola, di mana Roberto 
Goizueto menjadi CEO-nya. Sebagai 
CEO, ia dikenal sebagai sosok yang sering 
menceritakan kepada bawahan mengenai 
bagaimana kehidupan pribadinya di 
masa muda bersama sang kakek yang 
menekankan pentingnya cash flow dan 
kesederhanaan. Di bidang  politik, Martin 
Luther yang dengan pidatonya berjudul  
“I Have a Dream” telah memberikan 
pandangan baru tentang kesetaraan 
kulit hitam dan putih di Amerika. Oleh 
karena itu siapkan diri Anda dengan 
materi dan file yang baik sehingga akan 
menghasilkan buah yang baik pula.
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Bayangkan perasaan Anda ketika 
sedang lari di atas treadmill 
sambil mendengarkan lagu 
favorit di i-Pod Anda, lalu tiba-
tiba orang di sebelah Anda 
berteriak-teriak atau bernyanyi 
keras-keras. Atau mungkin yang 
lebih parahnya jika seseorang 
menertawakan Anda karena 
Anda tidak kuat mengangkat 
dumbbell seberat 5 kg. How does 
it feel ? Menjengkelkan, bukan?

13 Simple Rules
of Gym Etiquette

1�

Model: Arya (Finalis L-Men Of The Year 2004), Make up: Ocha (Beautyduo), 
Lokasi: Grand Odiseus, Hotel Aston Atrium


