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Tahun baru, babak kehidupan baru, dan resolusi baru. Resolusi mendadak 
menjadi istilah yang sangat terkenal menjelang awal tahun baru. Kami yakin, 
setiap individu pasti memiliki deskripsi sendiri mengenai arti resolusi. Ada yang 
berpendapat bahwa resolusi  adalah tujuan yang harus dicapai, ada juga yang 
berpendapat bahwa resolusi hanya sebatas impian. Namun apapun deskripsi 
Anda, saya setuju bahwa Anda harus memiliki resolusi sebagai sebuah batu 
pelontar kesuksesan Anda. Dan sebagai pria tangguh, jangan jadikan resolusi 
menjadi sekedar resolusi. Fokus dan laksanakan resolusi! Pastikan di akhir 2009 
nanti, semua resolusi dan impian Anda tercapai. 

Pada edisi kali ini, Men’s Guide akan membahas  resolusi bagi Anda yang 
ingin bertransformasi dengan meningkatkan berat badan.  Beberapa gain mass 
strategies dengan cara yang alami dapat Anda peroleh dari rubrik Nutri Guide. 
Kami juga membuat program latihan yang tepat dan efektif untuk meningkatkan 
massa otot Anda. Di rubrik Kama Guide, kami juga memberikan jadwal latihan 
kegel khusus pria, yang bisa meng-upgrade performa Anda. 

Selain itu masih ada liputan menarik lainnya, seperti ide travelling untuk Anda 
yang ingin menikmati terbitnya matahari pertama di tahun 2009 dari titik tertinggi 
di Pulau Jawa. Pada edisi ini, kami juga memperkenalkan rubrik terbaru kami, 
Ladies Guide yang membahas profil wanita yang tidak hanya cantik, tetapi 
memiliki cerita unik. Enjoy! 

Happy transform guys!
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BONA DEA KOMETA: 
MISS WRP 2008,
 “WOMAN’S SECRETS”

Pada Ladies Guide pertama ini, 
kami berhasil bertemu dengan 

Bona Dea Kometa, Miss WRP 2008, 
yang juga pernah menjadi salah 
satu finalis Putri Indonesia 2007. 

Simak interview ini, karena banyak 
rahasia dari seorang wanita yang 

akan terungkap. Here are her 
secrets!

Strategi latihan akan menjadi 
penentu keberhasilan dalam 
meraih tubuh ideal dengan ukiran 
otot yang sempurna. Men’s Guide 
telah merancang program latihan 
khusus yang dapat Anda lakukan 
dimana saja agar usaha gain mass 
Anda yang semakin optimal dan 
dijamin aman!
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penampilan 
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Kirimkanlah pertanyaan dan komentar 
Anda seputar Men’s Guide ke redaksi 
kami. Kami akan menjawabnya, seperti 
pembaca setia Men’s Guide berikut!

MEN’S GUIDE IN ACTION 
Dear Redaksi Men’s Guide,  
Halo apa kabar? Salah satu rubrik favorit saya dalam 
majalah ini adalah Travel Guide. Sepertinya, hanya 
sekali redaksi menampilkan foto peliputnya, yakni 
Framly waktu pembuatan iklan L-Men Gain Mass 
di Bangkok. Mohon tanya mengapa dalam setiap 
liputannya, redaksi sangat jarang menampilkan 
foto peliputnya? Rasanya kurang afdol jika yang 
ditampilkan hanya foto objek wisatanya, karena 
pembaca juga bisa surfing di internet. Justru 
pembaca juga ingin melihat staf redaksi Men’s 
Guide in action di lokasi. Demikian saran dari saya, 
terima kasih atas perhatiannya.
(Andreanto Rosli, Solo)

JAWAB:
Dear Andreanto,
Tentu saja kami juga in action di tempat yang kami 
kunjungi. Tapi sebagai jurnalis, kami merasa tidak 
“pas” kalau foto in action kami dipublikasikan. Pada 
waktu liputan Travel Guide ke Bangkok, kebetulan 
Framly menjadi reporter tamu, oleh karena itu 
kami sekaligus menampilkan dia. But, that’s a good 
idea. Di edisi berikutnya, kami akan berpikir untuk 
menampilkan salah satu foto in action redaksi Men’s 
Guide di tempat yang menarik, atau kami mengajak 
para bintang L-Men lainnya sebagai reporter tamu 
rubrik ini.

COVER MEN’S GUIDE
Dear Men’s Guide,
Tolong cover mendatang, background-nya lebih 
hidup, jangan polos terus. Waktu pemotretan di alam 
saat acara L-Men 2008, background-nya kan oke 
banget. Kalau boleh ada rubrik Lifestyle Guide juga. 

Isinya tentang hobi, aktivitas yang lagi trend atau 
apapun.
(Firman)

JAWAB:
Dear Firman,  
Konsep Men’s Guide adalah minimalis dan elegan. 
Kami memilih kombinasi warna putih dan hitam pada 
cover untuk mempertajam konsep maskulin pada 
majalah Men’s Guide. Tapi, ide Anda pasti akan 
kami simpan untuk edisi-edisi mendatang. Siapa tahu 
kami dapat menemukan background outdoor yang 
tetap sejalan dengan konsep kami.
 
Kami akan sangat senang sekali jika Anda mau 
mengirimkan cerita tentang hobi unik yang bisa 
menjadi inspirasi penulisan artikel kami, Firman.

PROFIL WANITA
Hai Men’s Guide. Gw mau tanya nih. Sekali-kali 
gimana kalau menampilkan profil tentang wanita? 
Okay, sukses selalu untuk Men’s Guide!
(Andreas, Surabaya)

JAWAB: 
Dear Andreas, 
Terimakasih untuk 
sarannya. Ide Anda 
langsung terkabul di edisi 
kali ini.

Mulai edisi XIV ini, kami 
akan rutin menampilkan 
profil wanita-wanita, 
yang bukan hanya 
cantik, tapi juga 
memiliki cerita unik 
dan tentunya rahasia-
rahasia wanita yang 
menarik untuk kita angkat. Untuk edisi 
kali ini, kami akan menampilkan Bona Dea Kometa, 
seorang model dan pemenang Miss WRP 2008. 
Langsung lihat saja profilnya di rubrik Ladies Guide.

SPEAK UP!

Badan Kerempeng Sulit Cari Pasangan?

Mars Says:
Faktanya, wanita kan suka dipeluk dan dilindungi. Nah, 
kalau badan cowok tuh kurus atau malah kerempeng, 
kayanya kan jadi tidak enak untuk dipeluk. Tapi kalau 
urusan cinta memang sulit ditebak sih. (Reza, 22, 
Promotion Manager, Jakarta)

Jodoh sih ditangan Tuhan, tapi dengan badan yang 
ideal pasti emang bakal lebih menarik sih buat 
wanita. Lebih berkarakter sebagai lelaki. (Radit, 22, 
Mahasiswa, Bandung) 

Belum tentu juga, setau gue wanita ga sedangkal itu. 
Jadi asal klik sama personality-nya masih bisa berjodoh. 
Tapi penampilan fisik juga memang penting. Setidaknya 
untuk kesan pertama. (Imam, 23, Strategic Planner, 
Jakarta)

Venus Says:
Gue sih emang kurang tertarik sama cowok yang 
kerempeng karena kesannya ringkih, dan tidak bisa 
melindungi gue. Tapi, kalau cowok kerempeng itu punya 
kelebihan yang bisa nutupin kerempengnya itu, misalnya 
smart, gentleman, cakep...bolehlah. (Yuliana, 24, 
Human Resource, Jakarta)

kesannya kurang gagah gitu lho.. kayanya kurang 
kuat gitu deh ( jasmani dan rohani) hehehe. Jadi kesan 
protektif dan agresifnya hilang. Padahal itu penting. 
(Miya, 23, Product Development, Jakarta)

From my point of view…wanita si ga ngeliat cowok dari 
badannya saja. Cowok yg punya badan ok, terlihat 
keren…but that’s not the only consideration. Tapi kalo 
menurut saya, itu lebih ke rasa percaya diri si cowok 
sendiri. Kalau dia punya badan yang keren, pastinya dia 
bakal pede kan buat cari pasangan. (Feli, 22, Research 
Executive, Jakarta)

Pertanyaan edisi berikut:
Diet sehat selalu tidak praktis?
Kirimkan jawaban Anda melalui E-mail ke 
mensguide@l-men.com

READER GUIDE
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Sebagai seorang pria, tentunya kita 
ingin menunjukkan kekuatan dan 
kemampuan kepada wanita. Salah satu 
bentuknya adalah dengan menjadi 
“King of The Bedroom”. Tentunya Anda 
tidak ingin membuat pasangan kecewa 
karena terlalu cepat menyelesaikannya.  
Raihlah puncak kepuasan bersama 
pasangan dengan memiliki “daya 
juang” yang bertahan lebih lama. 

Ada beberapa hal yang bisa Anda 
lakukan untuk memastikan acara 
bercinta dengan pasangan bertahan 
lebih lama. Foreplay merupakan salah 

HANG IN THERE: 
Bertahan Lebih Lama!Arti kesempurnaan

bagi seorang pria

satu cara yang paling efektif dan 
tentunya selalu menjadi bagian yang 
disukai wanita. Nah, kali ini Men’s 
Guide akan memberikan guides yang 
berbeda, mulai dari program latihan 
untuk “Mr. Big Guy”, menu yang tepat, 
sampai posisi yang akan menentukan 
prestasi Anda sebagai seorang pria.

Kegel Exercises for Long 
Lasting “Big Guy”
Ya, pria juga bisa melakukan latihan 
kegel. Melakukan latihan ini dapat 
menguatkan otot pubococcygeus (PC) 
Anda. Hal ini akan membantu Anda 

untuk ereksi lebih lama dan orgasme 
yang lebih intens. Latihan kegel dapat 
dilakukan dimana pun dan kapan pun 
Anda suka. Dan hebatnya, tak akan ada 
orang lain yang tahu!

Bila Anda tertarik untuk melakukan 
latihan kegel, hal pertama yang harus 
Anda lakukan adalah mengetahui di 
mana letak otot PC Anda. Otot PC 
adalah otot yang berkontraksi ketika 
Anda ingin menghentikan buang air 
kecil. Lain kali Anda buang air kecil, 
cobalah menghentikan keluarnya arus 
urin Anda. Coba lakukan beberapa kali 

dan Anda pasti akan dapat menemukan 
otot PC Anda.

Ada dua tipe latihan kegel, cepat dan 
lambat. Kegel cepat dilakukan dengan 
mengontraksikan dan melepaskan 
otot PC secara simultan secepat yang 
Anda bisa, lalu beristirahat. Sedangkan 
kegel lambat dilakukan dengan 
mengontraksikan otot PC, tahan, lalu 
lepaskan.

Men’s Guide akan memberikan 
program khusus untuk latihan kegel yang 
dapat Anda lakukan. Lakukan kombinasi 
setiap latihan dalam setiap minggunya.

kama
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DescriptionWeek Exercise

Week-1

Week-2

Week-3

Week-4

Exercise A

Exercise B

Exercise C

Exercise A

Exercise B

Exercise C

Exercise D

Exercise A

Exercise B

Exercise C

3 set : Lakukan kegel cepat, 
kontraksikan dan lemaskan otot PC 
Anda secara simultan selama 10 
detik. Istirahatlah10 detik dalam 
setiap set-nya. 

Kombinasikan 
3 latihan 

ini selama 
seminggu 

penuh

10 set : Lakukan kegel cepat 
selama 5 detik. Istirahat 5 detik, 
lalu mulai set kedua. 

3 set : Lakukan kegel lambat: 
tegangkan otot PC Anda dan tahan 
selama 30 detik. Istirahat 30 detik, 
lalu ulangi.  

10 set : Lakukan kegel lambat, 
tahan otot PC Anda selama 5 detik. 
Lepaskan, lalu ulangi.

Kombinasikan 
4 latihan 

ini selama 
seminggu 

penuh

3 set: Lakukan kegel cepat. 
Kontraksikan lalu rilekskan otot PC 
sebanyak 10 kali. 

3 set:Kombinasikan antara kegel 
cepat dan lambat, masing-masing 
selama 10 hitungan.

1 set : Lakukan kegel lambat selama 
yang Anda mampu, target Anda 
adalah menahan otot PC selama 2 
menit. 

30 set : (bila mampu, naikkan 
intensitas latihan sampai 100 set 
atau lebih). Lakukan kegel cepat 
selama 10-20 detik.

5 set : Lakukan kegel lambat. 
Kontraksikan otot PC Anda sekuat 
Anda bisa. Tahan selama 20 detik.  
Istirahat 30 detik setiap satu set 
selesai sebelum melanjutkan ke set 
berikutnya.

3 set : Lakukan kegel cepat. 
Kontraksikan lalu rilekskan otot PC 
sebanyak 10 kali. 

Lakukan 
kombinasi 

latihan 
tersebut 
selama 

seminggu 
penuh

Lakukan 1 
latihan selama 

seminggu 
penuh
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Latihan kegel dapat Anda praktikkan 
sambil melakukan hal-hal lain, misalnya 
ketika Anda bekerja di kantor atau 
menonton televisi di rumah. Anda pun 
dapat melakukan sesi latihan kegel setiap 
hari. Bila Anda mampu, Anda dapat 
meningkatkan intensitas latihan Anda. 
Namun, yang perlu diingat latihan kegel 
adalah latihan untuk menguatkan otot 
PC. Jadi, lakukan seperti Anda melatih 
otot lainnya. Mulai dengan perlahan 
lalu tambahkan intensitas latihan seiring 
waktu.

Nutrisi Sehat, Bercinta Sehat
Bila tubuh memiliki nutrisi yang 
dibutuhkan, sistem-sistem di dalamnya 
dapat berfungsi secara maksimal, 
termasuk sistem yang mengatur performa 
seksual Anda. Guides kami kali ini 
diantaranya adalah :

1. Hindari makanan dengan nilai gizi 
rendah. Kurangi makanan ringan dan 
junk food, maka performa seksual Anda 
pun akan membaik.

2. Makanlah menu yang memiliki 
banyak vitamin. Vitamin B dan C dapat 
meningkatkan kekuatan tubuh dan 
pikiran. Kekuatan mental juga penting 
dalam kehidupan seks Anda. Mental yang 
baik dapat membantu Anda bertahan 
lebih lama di tempat tidur. Tambahkan 
asupan buah-buahan, sayuran hijau, 
makanan berprotein tinggi dan makanan 
sumber karbohidrat seperti kentang untuk 
menjaga performa tubuh Anda.

3.  Sesekali tak ada salahnya 
mencoba makanan yang mengandung 
aphrodisiac (zat yang dipercaya dapat 
membangkitkan gairah seks). Tomat 
segar, tiram dan kacang almond 
memiliki kandungan gizi yang dapat 
meningkatkan libido, sehingga dapat 
membantu menambah kenikmatan dan 
performa seksual Anda.

dok. istockphoto.com
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Posisi Tepat, Anda pun Hebat
Posisi menentukan prestasi. Bila Anda 
ingin membuat sesi bercinta dengan 
pasangan bertahan lebih lama, Anda 
harus mempelajari posisi-posisi yang 
menguntungkan bagi Anda.

1. The Good Old Missionary
Sebuah posisi yang klasik namun 
terbukti keampuhannya. Posisi 
misionaris sangat membantu jika Anda 
ingin memperlama intercourse. Ketika 
Anda berada di atasnya, buatlah ia 
merasa nyaman berada di bawah 
pelukan Anda. Dengan posisi misionaris 
dimana dia berada di bawah, Anda 
dapat mengontrol kecepatan bercinta 
dengan lebih leluasa. Cobalah 
melakukan teknik coitus interruptus; 
ketika Anda merasa dekat dengan 
ejakulasi, tarik penis Anda keluar dari 
vagina dan cobalah menahan diri dan 
menunda ejakulasi. Kemudian, Anda 
dapat melanjutkan kembali permainan 
dengan pasangan. 

2. Side by Side
Posisi ini tidak hanya membantu 
Anda menunda ejakulasi, wanita juga 
menyukai sensasi yang ditimbulkan 
oleh posisi saling berdampingan ini. Be 
warned, awalnya Anda akan merasakan 
sensasi yang sangat kuat, tetapi apabila 
dapat bertahan, lama kelamaan 
“Mr. Big Guy” Anda pun akan terbiasa.

3. Sitting Position
Anda suka variasi? Percayalah bahwa 
wanita juga menyukainnya. Posisi 
duduk berhadapan bisa menjadi pilihan 
Anda. Duduklah dengan kaki bersila 
sambil memangku pasangan Anda. 
Posisi apapun yang Anda gunakan, hal 
yang harus Anda ingat dalam setiap 
acara bercinta adalah melakukannya 
dengan santai. Sex is supposed to be 
fun, so don’t rush things. Awali dengan 
perlahan, karena banyak wanita yang 

Our Guides
Latihan kegel dapat membawa Anda 
bertahan lebih lama. Selain dengan 

kegel, Anda pun perlu mengetahui hal 
lain untuk memahami seorang wanita. 
Sebagai tambahan, inilah guides untuk 
mengetahui bagaimana sikap seorang 
wanita ketika tertarik kepada seorang 

pria. 

 
1. Menyilangkan kaki ke arah pria 

yang memikat hatinya atau bergantian 
menyilangkan dan menurunkan kaki.

2. Menyentuh atau menyibakkan 
rambut sepanjang percakapan dan 

memiringkan kepala sedikit.

3. Melihat sekilas pada pria itu, 
lalu sejurus kemudian mengalihkan 

pandangan.

4. Mencondongkan tubuh agak ke 
depan dengan penuh minat selama 

percakapan.

5. Merendahkan dan melembutkan 
suara.

6. Tersenyum dan membuka mata 
lebar-lebar (bukan melotot).

7. Menyentuh pria itu sesekali 
dengan cara menepiskan sesuatu dari 

pakaiannya.

menyukai seks yang perlahan. Seiring 
dengan bertambahnya gairah dan 
intensitas, Anda dapat mempercepat 
tempo sesuai keinginan Anda.(adh)

dok.stockxpert.com
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Apa kelebihan Anda sehingga pria 
memilih Anda sebagai seorang 
pasangan?
(tertawa) Waduh pertanyaan sulit 
nih. Mm, kelebihan saya mungkin 
kemampuan saya untuk berkomunikasi 
dengan kaum pria. Jujur, saya tidak 
pernah mengalami kesulitan dalam 
memulai sebuah obrolan dengan 
pria. Saya tipikal wanita yang bisa 
menyesuaikan topik pembicaraan dan 
cara berkomunikasi dengan berbagai 
tipe pria. Dan ini tampaknya yang 
membuat mereka merasa nyaman. 

Iya, kenyamanan itu memang faktor 
penting juga untuk pria. Pertanyaan 
selanjutnya, apa arti seorang pria 
bagi wanita seperti Anda?
Anda para pria adalah pelindung 
wanita. Keberadaan pria akan membuat 
hidup semakin seimbang. Bagi saya 
pribadi, kehadiran seorang pria akan 
sedikit mengontrol keambisiusan saya. 
Pria juga akan menjadi guide, karena 
wanita  cenderung lebih bergejolak 
dan membutuhkan arahan dari pria. 
Kehadiran pria akan menyeimbangakan 
antara perasaan dan logika dari seorang 
perempuan, termasuk diri saya.

Bagaimana sosok pria ideal di mata 
Anda?
Kedewasaan menjadi poin terpenting 
untuk sosok pria ideal di mata saya. 
Berdasarkan pengalaman, tampaknya 
kaum pria sering telat menjadi 
dewasa. Saya sebagai seorang wanita, 
membutuhkan pria sebagai guide. Sifat 
kekanak-kanakan akan membuat wanita 
termasuk saya tidak yakin untuk menjalin 
hubungan, apalagi untuk hubungan 
yang sifatnya serius.

Saya juga akan terpesona dengan pria 
yang memiliki visi. Bagi saya, visi adalah 
penting. Ini akan membuat saya merasa 
aman dan yakin untuk menempuh 
hidup bersama.  Saya sangat tidak suka 
dengan tipikal pria yang pasrah dan 
hobi mengeluh. 

Itu kan secara karakter, bagaimana 
dengan fisik?
Saya menyukai pria tinggi dengan bentuk 
tubuh yang ideal. Kalau dideskripsikan 
mungkin Choky Sitohang. Dia memiliki 
sex appeal yang kuat, kecerdasan, fisik 
yang oke, dan karismatik. 

Bagaimana Anda melihat tren 
pria yang semakin peduli dengan 

penampilan dan bentuk tubuh?
Mendukung dengan teramat sangat! Itu 
adalah bukti bahwa mereka mensyukuri 
anugerah Tuhan. Bukan hanya itu, 
dengan penampilan dan tubuh 
yang ideal, tentunya akan membuka 
banyak opportunity baru, baik dalam 
karir maupun kehidupan cinta. Saya 
appreciate sekali dengan pria yang 
menghargai dirinya sendiri dengan 
melakukan olahraga, nge-gym, atau 
memilih pola menu yang sehat. Bagi 
saya, kalau pria tidak bisa menghargai 
dirinya sendiri, maka dia pun tidak akan 
menghargai orang lain umumnya, dan 
wanita khususnya.

Faktor penting ketika seorang pria 
mendekati wanita, termasuk Anda?
Yang paling penting, buktikan kalau 
pria tersebut bisa menjadi good listener. 
Saya, dan banyak wanita tidak terlalu 
menyukai pria yang terlalu banyak 
bicara, apalagi terkesan pamer. Dengan 
menjadi pendengar yang baik ditambah 
sedikit rasa humor, akan membuat 
wanita di mana pun dapat jatuh hati. Ini 
menjadi langkah awal yang sempurna 
ketika memulai hubungan dengan 
wanita, termasuk diri saya.

Aktivitas apa yang Anda sukai 
dengan seorang pria?
Melakukan hal-hal kecil dapat menjadi 
sangat romantis lho. Misalnya pergi 
mendadak ke suatu tempat yang 
tidak pernah dikunjungi di luar kota. 
Menghirup udara yang berbeda tentunya 
akan menjadikan suatu hubungan 
menjadi lebih segar. Apalagi tanpa 
rencana sebelumnya, perjalanan pasti 
akan semakin seru. Kejutan-kejutan kecil 
seperti ini dapat menjadi momen spesial 
bagi saya, dan mungkin juga bagi 
wanita lainnya. 

Menurut Anda, mengapa kebanyakan 
wanita selalu menuntut pria? 
Sembarangan! Kami menuntut, karena 
pria juga tentunya memiliki tuntutan 
terhadap kaum wanita. Tapi itu hal 
wajar. Sebagai wanita, tentunya kami 
ingin di-treat lebih dong! Memang, 
terkadang banyak wanita yang menuntut 
berlebihan. Tapi kalau saya pribadi 
sih, saya hanya menuntut pria harus 
bertanggung jawab, termasuk tanggung 
jawab untuk membahagiakan saya 
sebagai wanita. 

Selamat datang di Ladies Guide! Mulai edisi ini, Men’s Guide akan 
menampilkan profil wanita. Pada Ladies Guide pertama ini, kami 

berhasil bertemu dengan Bona Dea Kometa, Miss WRP 2008, yang juga 
pernah menjadi salah satu finalis Putri Indonesia 2007. Simak interview 

ini, karena banyak rahasia dari seorang wanita yang akan terungkap. 
Here are her secrets!

BONA DEA KOMETA: Miss WRP 2008
“Woman’s Secrets”
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Saat ini banyak mitos dan informasi  yang berkembang 
mengenai nutrisi dan fitnes, tanpa kita ketahui kebenarannya. 
Bagi Anda yang haus akan informasi tepat mengenai kedua 
hal tersebut, kirimkanlah pertanyaan Anda ke e-mail kami di 
lmeninstitute@l-men.com (subject : Clinic Guide), yang akan 
dijawab oleh tenaga ahli kami dari L-Men Institute.
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clinic
Saya termasuk orang dengan berat 
badan jauh di bawah rata-rata. Tetapi 
ada satu permasalahan yang membuat 
saya sering merasa minder. Saya 
kerempeng tapi buncit. Apa yang harus 
saya lakukan untuk memindahkan 
lemak di perut agar merata ke seluruh 
tubuh dan berat badan saya menjadi 
ideal? (Arthur, Jogja) 

JAWAB 
Dear Arthur,
 
Di dalam perut, terletak berbagai 
macam organ tubuh, seperti usus, hati, 
dan sebagainya. Di antara organ-
organ inilah lemak akan dengan 
mudahnya tertimbun. Sebaiknya Anda  
mengevaluasi kembali bagaimana 
keseimbangan pola aktivitas, makan 
dan istirahat yang Anda lakukan 
selama ini. Mulailah untuk mengurangi 
asupan lemak dan perbanyak konsumsi 
serat serta protein agar lemak di 
daerah problematik dapat turun dan 
otot Anda bertambah. 

Apa yang harus Anda lakukan? Bakar 
timbunan lemak itu. Lakukan olahraga 
yang fokus pada pembakaran lemak di 
perut dan melatih otot perut, misalnya 
bicycle crunch, seated ab crunch, 
oblique crunch. Kombinasikan olahraga 
kardiovaskular dengan olahraga beban 
secara intensif.

Pilihlah produk atau menu yang 
memiliki kandungan protein tinggi, 
rendah lemak, asam amino yang 
lengkap, dan L-lysine untuk membantu 
meningkatkan nafsu makan Anda untuk 
mengoptimalkan pembentukan otot 
Anda.

dengan maksimal untuk latihan beban 
yang akan dilakukan. Tentunya, Anda 
juga masih memiliki kekuatan untuk 
melakukan latihan kardio setelahnya. 
Semakin lama kita berlatih kardio, 
kalori dan lemak yang terbakar akan 
semakin optimal. Artinya, Anda akan 
membakar lebih banyak lemak pada 
latihan kardio yang dilakukan setelah 
latihan beban.

Saya sangat tertarik dengan artikel 
majalah Men’s Guide vol XIII tentang  
“Cardio Your Sexier Muscle”, yang 
pada intinya latihan beban sebaiknya 
dikombinasikan dengan latihan kardio. 
Saya ingin menanyakan jenis latihan 
kardio apa sajakah yang paling baik 
dan efektif, serta berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk berkardio? 
Latihan kardio sebaiknya dilaksanakan 
sebelum atau sesudah latihan beban? 
(Jimmy, Manado)

JAWAB
Dear Jimmy,

Latihan beban akan memberikan 
efek lebih positif pada pembentukan 
otot apabila dikombinasikan dengan 
latihan kardio. Anda dapat melakukan 
1-2 jam latihan kardio jenis apapun 
dengan intensitas sedang (65-85% 
dari maximum heart rate usia Anda), 
ditambah dengan 3 hari latihan beban 
setiap minggu.

Latihan beban sebaiknya dilakukan 
lebih dulu. Pada awal mula latihan, 
level glikogen dalam tubuh masih 
tinggi, sehingga Anda dapat berlatih 



Lonceng 2008 beralih memasuki 
babak baru di tahun 2009. Di 
tahun baru, setiap pria pasti 
memiliki banyak resolusi. Mungkin 
salah satu resolusinya adalah 
memiliki tubuh ideal dengan otot 
sempurna sebagai pengganti tubuh 
kurus yang telah lama dimiliki. 
Apakah hal ini juga merupakan 
resolusi Anda? Kemudian, 
apakah yang harus ditingkatkan 
dalam usaha menaikkan berat 
badan? Apakah massa otot atau 
lemak dalam tubuh yang harus 
ditingkatkan?

Jangan tunda resolusi Anda lagi! 
Sekaranglah momen yang tepat 
untuk berubah. Men’s Guide 
edisi ini akan membantu Anda 
meraihnya. 

What is Your Type?
Mau tahu Anda termasuk dalam 
berat badan ideal atau tidak? Coba 
hitung nilai indeks massa tubuh 
(IMT)* Anda. Bila nilai IMT Anda di 
bawah 18,5 maka Anda termasuk 
dalam kategori underweight. Bila 
nilai IMT Anda antara 18.5-22.9 
maka Anda termasuk dalam 
kategori normal. Bila lebih dari 
23, maka Anda termasuk dalam 
kategori overweight.  

Ada tiga tipe dasar tubuh, yaitu 
tipe tubuh ektomorfik, endomorfik, 
dan mesomorfik. Untuk para 
hardgainer, tipe tubuh yang dimiliki 
umumnya adalah tipe tubuh 
ektomorf. Ciri-ciri dari tipe ektomorf 
antara lain perawakan tubuhnya 
kurus dan ringan, otot yang lebih 
kecil, serta berat badan yang relatif 

rendah. Berdasarkan penelitian, sisi 
positif dari tipe ektomorfik adalah 
tingkat metabolisme yang tinggi. 
Seseorang dengan tipe tubuh 
ini dapat makan banyak tanpa 
mengalami peningkatan berat 
badan. Banyak makan? Ya, Anda 
mungkin sudah melakukannya, tapi 
tetap tidak ada perubahan. Jadi, 
apa yang salah?

Anda tipe yang kurus? Kesulitan 
untuk menaikkan berat badan yang 
dialami hardgainer merupakan 
masalah yang umum, terutama di 
kalangan pria. Peningkatan berat 
badan memang dipengaruhi oleh 
banyak faktor, antara lain faktor 
genetik, asupan gizi, aktivitas, 
dan kondisi tertentu (seperti stres, 
penyakit, dll). Kekurusan yang 
disebabkan oleh genetik seringkali 
dialami oleh banyak orang, tetapi 
bukan berarti tidak dapat diatasi. 
Dengan usaha dan motivasi, maka 
berat ideal pun dapat tercapai.

Untuk menaikkan berat badan, 
Anda perlu memperhatikan pola 
konsumsi makanan. Intinya, 
jumlah kalori yang Anda konsumsi 
harus lebih besar daripada kalori 
yang Anda pergunakan untuk 
beraktivitas. Jika rutin berolahraga, 
maka Anda dapat meningkatkan 
kalori menu harian menjadi 2500-
2800 kalori. 

Muscle: Dominant
Hal yang paling penting dalam 
meningkatkan berat badan adalah 
menambah asupan protein ke 
dalam menu harian Anda.

GAIN MASS 
STRATEGIES :
AT A GLANCE
Tahun baru, babak baru, saatnya menjadi diri Anda yang baru. 
Tingkatkan massa otot dan raih tubuh ideal sekarang. Jangan 
jadikan resolusi menjadi sekedar resolusi.

NUTRI
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*Cara menghitung nilai IMT : berat badan (dalam kg) dibagi dengan tinggi badan (dalam meter yang  telah dikuadratkan).


