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Tanpa mau berusaha munafik, setiap orang pasti akan merasakan ditinggikan setiap kali 
mendapatkan pujian.  Padahal menurut kami, pujian justru merupakan peringatan kecil 
yang diberikan kepada kita.  Tidak ada yang sempurna, maka ketika kita dinilai sempurna, 
justru saat itulah kita menginstropeksi diri. 

Well, cukup sudah  petuah bulan ini. Sekarang kembali ke topik kita!  Pada Men’s Guide 
edisi ini ada sejumlah artikel yang sangat menarik untuk Anda baca, antara lain pada 
rubrik Sport Guide, dimana Anda dapat menemukan bagaimana kombinasi set dan repetisi 
terbaik untuk perkembangan otot Anda, dan simak juga fakta yang mencengangkan, bahwa 
pria Asia memiliki masa lemak yang cenderung tinggi. 

Pada edisi ini kami juga memberikan liputan eksklusif L-Men of The Year 2008, termasuk tips-
tips bagaimana menjadi pemenang. Siapa tahu, setelah membacanya Anda semakin termotivasi 
menjadi the next L-Men of The Year! 

 So, just enjoy your reading! 

Editor-In-Chief: Joseph Soe. Managing Editor : Joachim Hartoto. Senior Editor: Edith O’Tania. Junior Editor : Lina Antono, 
Yuniati, Agustino, Edoardus, Ricky Kapoyos. Nutrition Editor: Susana, STP,MSc.,P.D.Eng. Fashion Stylist: Kathleen K. Circulation 
and  Distibution : Ricky Kapoyos. Promotion Associate: Oky  Moedahar. Contributing Writers: Michael J.Pranata, 
Hermawan, Fransisca Restiawardhani, Jaqueline Susanto. Design: 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. Perfecta Pratama

COVER - Model: Wira (2nd Runner Up L-Men Of The Year 2007). Fotografer: Vieldhie Fukumoto. Wardrobe: Speedo. Lokasi: 
Hotel Mercure - Ancol.M
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Achtung! Older Men You Should Envy

Pasang segera alarm 
Anda, terutama jika Anda 
pria lajang berumur 
kurang dari 35 tahun. 
Karena kini bukan hanya 
pria-pria berwajah 
tampan, atau pria-pria 
kaya yang menjadi 
saingan terberat Anda 
dalam mendapatkan 
wanita. Namun pria-pria 
berumur yang mungkin 
lebih pantas Anda sebut 
“Ayah”.

The Sweetest Men’s Nightmare

Siapa bilang mimpi buruk hanya terjadi 
ketika kita sedang terlelap? Mimpi buruk 
juga bisa hadir ketika Anda terlalu 
akrab dengan si manis. Apakah  Anda 
mudah tergoda dengan rasa manis? 
Jika Ya, berhati-hatilah, karena konsumsi 
gula berlebih erat kaitannya dengan 
berbagai macam masalah kesehatan, 
yang menjadikan mimpi buruk Anda 
berkepanjangan.  Bagaimana tidak, 
masalah kesehatan yang ditimbulkan 
bisa berbahaya dan menyeramkan 
seperti Alzheimer’s Disease dan kanker 
prostat, suatu penyakit yang paling 
menghantui para pria. 

12
The Best Combination for Muscle

�4Inspirasi bisa datang 
dari siapa saja, mana 
saja, dan kapan saja. 
Ingat dengan karakter 
smart casual Ross 
dalam serial Friends? 
Ross begitu simple 
dan mature dalam 
gaya berpakaiannya, 
dimana seringkali 
terlihat dia 
mengenakan 
sweater atau sesekali 
mengenakan cardigan. 
Siapa bilang cardigan 
hanya untuk wanita?

Cardigan for Every Men’s Occasions

Pada edisi yang lalu kita sudah 
membahas jumlah set dan repetisi 
yang Anda lakukan saat berjuang 
mengangkat dan menahan 
beban di gym. Kali ini Men’s 
Guide akan kembali mengupas 
lebih lanjut hal yang paling 
sering diperdebatkan oleh para 
fitness mania. bagaimanakah 
sebenarnya aturan penambahan 
beban atau kombinasi set dan 
repetisi yang paling efektif untuk 
mempercepat perkembangan otot 
lebih lanjut?

22
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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 kedua 
pembaca setia Men’s Guide  berikut !

Tanya: 
Salam kenal,.. saya belum terlalu lama membaca Men’s Guide (belum semua 
edisi dan baru sekitar 3 bulan terakhir), namun apa yang disajikan Men’s Guide 
lebih “berisi” dari majalah sejenis lainnya, karena tidak hanya mengulas masalah 
kesehatan pria, tapi juga etiket dan gaya hidup. Lebih dari itu, liputan LOTY dari 
tahun ke tahun juga sangat lengkap mulai dari audisi, karantina, sampai ke grand 
final yang bisa memberikan gambaran bagi saya untuk persiapan LOTY tahun ini. 
Saya juga usul untuk edisi mendatang Men’s Guide tidak hanya menampilkan 
profil LOTY tapi juga MG crews yang telah menjadikan Men’s Guide menjadi 
bacaan favorit di kelasnya! (Andrea-Solo)

Jawab :
Terima kasih atas pujian Andrea terhadap Men’s Guide. Kami selalu mencoba untuk 
tampil beda sehingga dapat memberikan bacaan yang fresh bagi pria Indonesia.  
Mengenai usul Anda, kami akan pertimbangkan ya! Karena masih banyak profil 
lainnya yang jauh lebih menarik dibandingkan profil kami. Just kidding! Anyway 
thanks for the support

Tanya: 
Saya sangat menyukai produk swimsuit dari METROX yang dipakai oleh para finalis 
L-Men, saya ingin menanyakan dimana saya bisa mendapatkan produk tersebut 
di kota saya? Karena kebetulan hobi saya renang dan saya ingin tampil stylish 
di kolam. Tolong Men’s Guide juga mengupas habis mengenai swimsuit di rubrik 
fashion, sebagai panduan untuk kita memilih swimsuit yang sesuai dengan bentuk 
dan postur tubuh (Agus Trianto-Bandung)

Jawab :
Agus, untuk menemukan swimsuit brand tersebut, kamu bisa mengunjungi outlet-
nya yang berada di Senayan City-Jakarta. Mengenai ide kamu untuk menampilkan 
koleksi swimsuit di rubrik fashion, akan kita coba wujudkan. Tunggu tanggal 
penerbitannya, Gus!
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Suatu penelitian yang 
menggemparkan baru saja 
mengguncang dunia fitness 
dan olahraga akhir-akhir ini. 
Setelah mengetahui hasil dari 
penelitian ini, jutaan orang 
Asia yang maniak fitness mulai 
melakukan sit-up dan crunch 
sebanyak 200 kali sehari 
disertai dengan diet rendah 
lemak secara massal! Apakah 
yang menyebabkan mereka 
melakukan itu?

Fakta yang Bikin Kecewa
Entah apa yang terpikir di benak dr. Scott 

Lear dari Kanada saat dia memutuskan 
untuk melakukan penelitian bersama 

lima koleganya terhadap 800 orang lebih 
penduduk Kanada yang terdiri dari etnis 
Aborigin, Cina, Eropa dan Asia Selatan 
(Daerah India, Pakistan dan sekitarnya).

Tidak tanggung-tanggung, para ilmuwan 
Kanada tersebut mengukur massa lemak 
dan distribusi lemak tubuh dari 800 lebih 
orang untuk dibandingkan berdasarkan 
etnis atau suku bangsanya. Mereka 
melakukan penelitian ini secara teliti 
dan spesifik dengan memperhitungkan 

berbagai faktor seperti usia, jenis 
kelamin, indeks massa tubuh dan juga 

gaya hidup.

Ternyata hasil dari penelitian ini memang 
cukup mencengangkan. Bagaimana 
tidak, kalau ternyata diketahui bahwa 

etnis Cina dan Asia Selatan rata-rata Pria Asia 
Susah Sixpack?

�
Model: Bosco (The Best Body LOTY2007). Make Up: Ocha (www.beautyduo.com)
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memiliki massa lemak tubuh yang lebih 
tinggi daripada etnis bangsa Eropa dan 
Aborigin. Dengan kata lain, orang-
orang bangsa timur ternyata lebih 
banyak menyimpan lemak di tubuhnya 
dibandingkan bangsa barat.

Hasil analisa tersebut otomatis juga 
menempatkan bangsa Asia sebagai 
bangsa yang berisiko tinggi untuk 
terserang penyakit-penyakit seperti jantung 
koroner, stroke, tekanan darah tinggi, 
diabetes dan komplikasi-komplikasi yang 
lain. Dan tentunya, yang paling nyata 
dan pastinya paling dikeluhkan oleh 
penggemar fitness adalah, orang-orang 
Asia atau keturunan Asia jadi sangat sulit 
untuk memahat otot sixpack yang tajam 
dan sempurna di perutnya. Kenyataan 
yang memilukan, bukan? 

Benar! Fakta inilah yang nampaknya 
menjadi alasan mengapa orang-orang 
Asia tidak dapat secepat dan semudah 
bangsa lainnya seperti Eropa atau Afrika 
dalam membentuk tubuh atletis yang 
kering nan berisi.

Susah Bukan Berarti Tak Bisa!

Penelitian oleh dr. Scott Lear tersebut 
memang mengatakan bahwa bangsa 
Asia memang memiliki “bakat” untuk 
menyimpan lemak tubuh dalam porsi 
yang lebih banyak daripada bangsa yang 
lain. Menurut Scott, faktor genetiklah 

yang menjadi kemungkinan utama 
penyebabnya, tetapi penelitian lebih lanjut 
dan lebih canggih perlu dilakukan untuk 
memastikan kesimpulan tersebut.

Susah bukan berarti tidak mungkin 
bagi Anda yang keturunan Asia untuk 
memiliki 6 kotak otot di perut. Yang 
perlu Anda lakukan ialah menjaga pola 
makan dengan menghindari semua yang 
berlemak agar tidak menutupi otot di perut 
dan memilih yang berprotein tinggi agar 
otot di perut Anda semakin kuat. Tidak 
dipungkiri memang kalau semua makanan 
yang berlemak selalu enak, tetapi inilah 
inti dari program pembentukan sixpack 
Anda, yaitu melawan nafsu diri sendiri 
terhadap yang enak.

Usaha Ekstra
Untuk memicu pembakaran lemak 
lebih optimal, Anda memerlukan usaha 
ekstra keras. Tidak ada salahnya Anda 
menggunakan nutrisi khusus yang dapat 
membantu Anda. Kehadiran L-Carnitine 
di dunia suplemen memang sudah cukup 
banyak diketahui orang, namun masih 
banyak juga yang meragukan perannya 
sebagai pahlawan pembasmi lemak. 
Hal tersebut memang kita maklumi 
mengingat beberapa tahun terakhir ini 
penelitian yang membuktikan keampuhan 
L-Carnitine memang tidak banyak terlalu 
terdengar.

The Sixpack Solution
Stephen Francis seorang ilmuwan 
Inggris dari University of Nottingham 
yang bersama tim khususnya selalu 
meneliti L-Carnitine dari waktu ke waktu 
melakukan suatu penelitian yang lebih 
meyakinkan kelebihan dari L-Carnitine. 
Dari uji klinis terhadap tujuh orang pria 
sehat selama 2 minggu dibuktikan bahwa 
L-Carnitine memang secara ilmiah dapat 
“menggiring” lemak yang ada di sekitar 
otot untuk dimanfaatkan menjadi energi.

Kemampuan L-Carnitine dalam 
menjadikan lemak sebagai bahan bakar 
ini terbukti dapat terjadi kapan saja, yaitu 
saat kita istirahat dan lebih maksimal 
lagi pada saat olahraga atau beraktivitas 
sehari-hari. Dengan dibatasinya oksidasi 
lemak pada tubuh, L-Carnitine secara 
tidak langsung ikut mencegah terjadinya 
obesitas dan timbulnya penyakit-penyakit 
biangnya lemak seperti diabetes dan 
jantung koroner.

Nah, dengan kombinasi kardio yang rutin, 
intensitas latihan perut yang tinggi, pola 
makan tinggi protein dan rendah lemak 
yang terkontrol serta dibantu dengan 
kesaktian L-Carnitine dalam membakar 
lemak yang tersimpan dalam tubuh; 
Maka tak peduli apapun etnis atau suku 
bangsa Anda, otot sixpack nan tajam dan 
tubuh atletis nan kering pun dapat Anda 
miliki! Sixpack abs belongs to everybody, 
including you! (edr)
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Anywhere Anytime 
Exercise:

Terlalu sibuk? Tidak punya waktu buat ke gym? Tidak punya alat? Itulah 
alasan-alasan klise mereka yang selalu mengeluh tidak bisa fitness.  
Sebenarnya yang dibutuhkan adalah sedikit pengetahuan tentang 
teknik/gerakan fitness dan voila lihat beberapa latihan kreatif dari Men’s 
Guide di bawah ini. Ingat, masih banyak latihan lain yang Anda bisa 
ciptakan sendiri dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar Anda. 
Tingkatkan niat dan uji kreativitas Anda!

2.  Double Bed Tricep Dips!

Otot yang dilatih: Trisep, Tangan
Alat: ranjang/kursi/sofa/bangku.

Ambil posisi menyangga dengan kedua tangan di antara 
dua kursi
Letakkan kaki Anda di lantai dengan posisi lurus dan jaga 
punggung Anda tetap lurus dengan tangan menopang di 
belakang
Tekuk siku Anda sehingga tubuh Anda turun ke bawah 
sejauh Anda mampu
Angkat lagi tubuh Anda ke atas dengan meluruskan siku.
[Lakukan sebanyak 3 set terdiri dari 20-30 repetisi]

1.  Double Bed Push Up!

Otot yang dilatih: Dada, Trisep, Tangan
Alat: ranjang/kursi/sofa/bangku.

Ambil posisi push-up biasa di antara dua kursi
Turunkan badan Anda secara perlahan dan angkat 
kembali ke posisi semula.
[Lakukan sebanyak 3 set terdiri dari 20-30 repetisi]

Model: Theo (Finalis LOTY 2005). Lokasi: Grand Odiseus - Hotel 
Novotel Mangga Dua. Make Up: Ocha (www.beautyduo.com)
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3.  Book and Table Lying Lateral Raise

Otot yang dilatih: Bahu
Alat: buku telepon, kursi/bangku/meja kecil, dll

Letakkan dada Anda pada sebuah kursi seperti pada gambar sambil memegang buku 
telepon di masing-masing tangan yang beratnya Anda rasa cukup
Ambil posisi semula dengan meletakkan kedua buku dan tangan di lantai
Angkat ke samping hingga tangan lurus sejajar dengan bahu dan kembali ke posisi semula.
[Lakukan sebanyak 3 set terdiri dari 15-20 repetisi]

5.  Behind The Wheel Shrug

Otot yang dilatih: Bahu
Alat: setir mobil

Coba latihan ini saat Anda jenuh di tengah-tengah macet dalam mobil.
Pegang setir dengan tangan kiri di posisi jam 9 dan tangan kanan di posisi jam 3 
pada setir dan jaga agar tangan Anda tetap lurus
Sekarang angkat bahu Anda. Setelah sampai ke titik tertinggi, putar bahu ke depan 
lalu putar balik ke belakang. Lakukan semuanya secara perlahan dan rasakan otot 
bahu Anda berkontraksi.
Turunkan ke posisi semula dan ulangi.
[Lakukan sebanyak 3 set terdiri dari 20-30 repetisi] (edr)

4.  Book and Table Fly

Otot yang dilatih: Dada
Alat: buku telepon, kursi/bangku/meja kecil, dll

Posisikan 2 kursi seperti pada gambar sehingga bisa menopang tubuh Anda
Ambil posisi semula dengan memegang kedua buku lurus ke atas di depan dada
Turunkan dan buka bahu hingga sikut agak menekuk ke belakang seperti gerakan 
dumbbell fly biasa, lalu kembali ke posisi semula.
[Lakukan sebanyak 3 set terdiri dari 15-20 repetisi]

Punya gerakan unik yang Anda ciptakan sendiri? Kirimkan detailnya ke 
alamat e-mail kami mensguide@l-men.com Gerakan yang terpilih akan 
mendapatkan paket berlangganan Men’s Guide gratis selama 1 tahun.
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The Sweetest Men’s Nightmare

Gula vs Alzheimer’s Disease
Hasil penelitian yang dilakukan oleh American Society for Biochemistry and Molecular 
Biology menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi minuman tinggi gula 
yang berlebihan dan risiko Alzheimer’s Disease. Diketahui bahwa tikus yang banyak 
mengonsumsi minuman tinggi gula (setara dengan 5 kaleng minuman pada 
manusia) ternyata memiliki berat badan yang lebih besar, kadar kolesterol yang lebih 
tinggi, serta kemampuan otak dan ingatan yang lebih buruk. 

Tidak hanya itu, otak dari tikus-tikus ini juga memiliki lebih banyak amyloid plague 
deposit yang merupakan indikator dari Alzheimer’s Disease. Alzheimer’s Disease 
sendiri merupakan penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan terjadinya 
penurunan fungsi ingatan dan kemudian menyebabkan gangguan beraktivitas sehari-
hari atau perubahan perilaku. Yang lebih menyeramkan, obat untuk Alzheimer’s 
Disease belum ditemukan hingga kini. 

Gula vs Kanker Prostat
Tidak hanya Alzheimer’s Disease, konsumsi gula berlebih pun erat kaitannya dengan 
kanker prostat. Seperti tercantum pada Journal of Nutrition, konsumsi gula berlebih 
ternyata dapat meningkatkan risiko penyakit kanker prostat. Risiko ini pun semakin 
tinggi pada mereka yang memiliki berat badan berlebih.

Kanker prostat sendiri merupakan penyakit kanker yang menyerang bagian prostat 
pada pria, yaitu organ tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan 
cairan mani. Kanker prostat dapat menyebabkan berbagai macam gangguan, mulai 

dari rasa nyeri hingga disfungsi ereksi. A truly nigtmare, right? Bahkan, kanker prostat 
dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain apabila tidak diatasi. 

Pilih Manis yang Sehat
Ternyata dampak dari konsumsi gula berlebih sangat menyeramkan. Agar Anda jauh 
dari masalah-masalah ini, mulailah membatasi konsumsi gula Anda. Jangan sampai 
manis yang Anda nikmati sekarang berubah menjadi pahit nantinya. 

Ingin tetap menikmati si manis tanpa khawatir? Pilihlah pemanis rendah kalori yang 
aman. Jangan lupa juga untuk tetap menjalankan pola hidup sehat, seperti menjaga 
asupan nutrisi yang seimbang dan berolahraga secara teratur, agar Anda jauh dari 
masalah-masalah kesehatan.

Siapa bilang mimpi buruk hanya terjadi ketika kita sedang terlelap? 
Mimpi buruk juga bisa hadir ketika Anda terlalu akrab dengan si 
manis. Apakah  Anda mudah tergoda dengan rasa manis? Jika Ya, 
berhati-hatilah, karena konsumsi gula berlebih erat kaitannya dengan 
berbagai macam masalah kesehatan, yang menjadikan mimpi buruk 
Anda berkepanjangan.  Bagaimana tidak, masalah kesehatan yang 
ditimbulkan bisa berbahaya dan menyeramkan seperti Alzheimer’s 
Disease dan kanker prostat, suatu penyakit yang paling menghantui 
para pria. 
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 Mudakan
   Jantung 
          Anda

Semua ada waktunya.  Begitu juga dengan datangnya 
penyakit jantung, yang sering terjadi ketika usia sudah 
beranjak tua. Mungkin inilah anggapan Anda! Namun, 
sejalan dengan perkembangan gaya hidup, saat ini penyakit 
jantung sudah mulai menyerang mereka yang berusia 
muda. Penyakit ini memang tidak memandang usia.  

Banyak hal yang menjadi penyebabnya. Namun yang terutama adalah 
perubahan gaya hidup Anda. Coba Anda ingat, berapa kali Anda ngemil 
dalam sehari? Berapa kali Anda makan junk food dalam seminggu? Dan 
berapa kali Anda berolahraga dalam seminggu? Perubahan pola makan dan 
berkurangnya aktivitas fisik memang menjadi faktor utama penyebab obesitas, 
dan masalah obesitas ini sangat erat kaitannya terhadap timbulnya penyakit 
jantung. Namun Anda masih punya waktu untuk mencegahnya.  Jika kulit bisa 
tampak lebih muda dengan usapan lotion anti aging, Anda pun dapat lebih 
memudakan jantung Anda, dengan berbagai usaha berikut. 

Lose Weight Now!
Berat badan berlebih memang erat kaitannya dengan berbagai macam 
penyakit. The Journal of the American Medical Assocation menyatakan bahwa 
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mereka yang menderita obesitas ternyata 
memiliki risiko penyakit diabetes, tekanan 
darah tinggi, kolesterol, masalah sendi, serta 
gangguan-gangguan kesehatan lain yang 
lebih tinggi.

Kabar baiknya, kesehatan jantung dapat 
menjadi lebih baik jika mereka yang memiliki 
berat badan berlebih berhasil menurunkan 
berat badan. Hasil penelitian yang tercantum 
pada jurnal Circulation menunjukkan bahwa 
keberhasilan untuk menurunkan berat 
badan ternyata memiliki manfaat tambahan 
untuk kesehatan jantung. Diketahui bahwa 
penurunan berat badan dapat membantu 
memperbaiki fungsi-fungsi jantung sehingga 
jantung menjadi lebih ‘muda’. 

Penurunan berat badan sendiri sebenarnya 
tidak sulit. Ada yang berpendapat bahwa 
Anda cukup mengatur pola makan saja. 
Namun ada juga yang berpendapat, yang 
terpenting adalah olahraga secara rutin. 
Sebetulnya kedua cara ini pun sudah 
terbukti memiliki efek positif yang serupa 
untuk kesehatan jantung. Jadi, Anda bisa 
memilih salah satu sesuai keinginan atau 
kombinasikan untuk hasil yang lebih optimal 
dan lebih cepat.  

Vitamin D juga penting
Tapi tidak hanya masalah berat badan saja 

yang berhubungan dengan penyakit jantung. 
Nutrisi yang seimbang tidak kalah penting, 
salah satunya asupan vitamin D. Ternyata, 
kekurangan vitamin D berhubungan dengan 
risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. 

Penelitian terbaru, seperti tercantum pada 
jurnal Circulation, menunjukkan bahwa 
mereka yang memiliki kadar vitamin D di 
dalam tubuh yang lebih rendah ternyata 
memiliki risiko penyakit jantung yang lebih 
tinggi. Hal ini disebabkan karena vitamin D 
berhubungan dengan kerja sel-sel otot pada 
jantung dan pembuluh darah. 

Vitamin D sendiri sebenarnya dapat 
disintesis di dalam tubuh dengan bantuan 
sinar matahari. Namun, pola hidup saat ini 
dimana lebih banyak waktu dihabiskan di 
dalam ruangan menyebabkan kita rentan 
kekurangan vitamin D. Untuk mencegahnya, 
pastikan asupan vitamin D mencukupi 
dengan mengonsumsi makanan sumber 
vitamin D seperti minyak ikan kod, ikan 
sarden, dan susu.

So, what are you waiting for?  Segera atur 
berat badan untuk menjaga kesehatan 
jantung Anda. Kombinasikan juga dengan 
pola hidup sehat, seperti menjauhi rokok 
dan menjaga asupan nutrisi yang seimbang, 
untuk perlindungan yang lebih lengkap untuk 
jantung Anda.



Like Father Like Son – mungkin pepatah tersebut sering sekali kita dengar. 
Umumnya pepatah tersebut sering diasosiasikan dengan sifat, pekerjaan, 
atau hobi atau apapun yang pernah dilakukan sang ayah, kemudian persis 
terjadi dengan si anak. Namun, apakah penampilan fisik terutama daya pikat 
atau kharisma seorang anak juga ikut diturunkan dari sang ayah? Penelitian 
yang dilaporkan oleh sejumlah scientist pada Journal Current Biology ternyata 
menyebutkan hal demikian. Mereka melakukan penelitian terhadap dunia 
serangga, yakni pada spesies Drosophilla simulans dimana terlihat bahwa 
perkawinan antar spesies Drosophilla tersebut terjadi bukan karena paksaan 
dari spesies jantan, melainkan karena faktor daya pikat dan kharisma yang 
dimiliki si jantan. Selanjutnya keturunan yang dihasilkan juga turut diteliti. 
Hasilnya perilaku sang anak dalam proses perkawinannya sama seperti yang 
dilakukan oleh sang ayah pada kehidupannya yang lampau. Bukan karena 
paksaan dalam proses perkawinannya, tetapi ada hal yang dinamakan daya 
pikat atau kharisma yang berperan penting dalam proses perkawinan tersebut. 
So..., kalau kamu merasa tidak memiliki daya pikat atau kharisma, jangan 
minder apalagi sampai menyesali diri. Kuncinya ada pada Anda sendiri! 
Cobalah untuk terus mencari dan mengembangkan seluruh potensi serta 
bakat dalam diri Anda (tn)

Mungkin pihak yang berwajib agak kewalahan menangani beberapa (atau 
mungkin banyak) narapidana selama masa hukuman mereka di dalam sel. 
Betapa tidak, sering kali banyak kejadian yang kita dengar tentang tewasnya 
narapidana akibat dianiaya atau dibunuh oleh narapidana lain. Atau juga 
berita tentang perkelahian antar narapidana. Jika sudah demikian, sudah 
barang tentu pihak yang berwajib akan semakin kewalahan dalam menangani 
dan membina mereka. Hal ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. 
Di negara-negara lain seperti di Inggris, juga mengalami hal yang sama. 
Namun kini, mereka mulai mencoba untuk menerapkan suatu ekeperimen 
terhadap para narapidana sehingga diharapkan perilaku para narapidana 
dapat lebih terkontrol. Caranya bagaimana? Ternyata pihak yang berwajib di 

Inggris mencoba memberikan suplemen kepada para narapidana beberapa 
vitamin, mineral dan juga beberapa asam lemak essensial setiap harinya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Gesch dan koleganya dari University of Surrey 
menyimpulkan bahwa mereka (para narapidana) yang diberi suplementasi 
senyawa tersebut, perilakunya lebih terkontrol, lebih tenang, sehingga mampu 
mengurangi perilaku antisosial mereka termasuk di dalamnya perilaku 
atau tindakan kejam. Mungkin cara ini perlu juga diterapkan di Indonesia, 
sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di penjara dapat ditekan 
sekecil mungkin. (tn)

Vitamin Bikin Anteng?

Ganteng itu Keturunan?
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