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INDUSTRI FITNESS
DARI WAKTU 
KE WAKTU
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Dalam kurun waktu 15 tahun belakang 

ini, industri fitness di Indonesia 

memperlihatkan pergerakan yang sangat 

dinamis. Dahulu, di awal tahun 90an, 

fitness adalah aktifitas mahal yang 

hanya dapat dinikmati secara eksklusif 

oleh masyarakat dari kalangan atas. Hal 

ini disebabkan oleh hanya beradanya 

fasilitas fitness di hotel bintang lima dan 

club house saja. Saat ini, dengan ada 

banyaknya konsep fitness club yang 

telah diusung oleh brand-brand Big Box 

Gym, baik dari luar maupun dalam negeri, 

masyarakat memiliki lebih banyak pilihan 

serta dapat dinikmati oleh lebih banyak 

kalangan.

PROLOGUE
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A NEW DAY
HAS ARRIVED
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BERCERMIN DAN 
MEWUJUDKAN MIMPI 
YANG LEBIH BESAR
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AGENT OF CHANGE

Bersama dengan derasnya arus informasi 

dan meningkatnya kesadaran seluruh 

lapisan masyarakat tentang pentingnya 

menjaga kesehatan dengan berolahraga 

secara rutin, kebutuhan akan fasilitas 

fitness pun semakin meningkat. Dengan 

peningkatan kebutuhan dan prioritas 

terhadap kesehatan ini berarti terbuka 

pulalah peluang untuk menghadirkan 

fitness club yang lebih terjangkau bagi 

seluruh kalangan.

Hadir dari mimpi dan cita-cita para 

pendiri untuk berbagi dari rahasia hidup 

yang bahagia, yaitu hidup sehat dan 

fit kepada masyarakat luas. ReFIT lahir 

sebagai fitness club dengan konsep 

Affordable Gym yang mampu memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat untuk 

mejaga kebugaran tubuh dengan harga 

keanggotaan yang lebih terjangkau oleh 

khalayak ramai. Hal ini dapat diwujudkan 

karena ReFIT tidak memerlukan ruang 

yang terlalu besar dan nilai investasi yang 

terlalu tinggi.

Fitness club usungan Big Box Gym 

dengan konsep one stop fitness club 

yang serupa dengan konsep supermarket 

dalam bisnis retail consumer good, 

memiliki tantangan dan risikonya sendiri 

yang tidak kalah besar. Untuk dapat 

mewujudkan konsep ini, dibutuhkan 

ketersediaan ruang yang besar serta 

biaya investasi pembangunan dan biaya 

operasional yang tinggi, sehingga pada 

Big Box Gym hanya dapat dibangun di 

kawasan eksklusif tertentu di kota-kota 

besar Indonesia. Faktor-faktor inilah 

yang mempengaruhi harga keanggotaan 

yang cukup tinggi sehingga tetap tidak 

dapat dijangkau oleh seluruh kalangan 

masyarakat. 

BIG BOX GYM
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“DI SEMUA REFIT CLUB, 
MEMBER BISA MERASAKAN 
BEROLARAGA DI SUASANA 
YANG NYAMAN, POSITIF, 
DAN MENGGAIRAHKAN.”
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HARAPAN DI BALIK
NAMA DAN RUPA
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WAJAH DAN HARAPAN

Harapan yang berkesinambungan ini 

diwujudkan pula dalam bentuk visual 

language sebagai bagian dari jati diri ReFIT 

Indonesia. Perwujudan kesinambungan 

dalam bentuk visual diwakili oleh 

pergerakan-pergerakan dinamis yang 

berakar dari bentuk dasar lingkaran. Simbol 

ini melambangkan infinity, pencerahan 

sempurna, keanggunan, dan kekuatan yang 

berarti adanya ruang untuk bergerak atau 

berkembang ke arah yang lebih baik hingga 

mencapai kesempurnaan.

Kami percaya bahwa nama adalah sebuah 

harapan. Pemilihan nama ReFIT diambil 

dari dua kata, yakni Re yang berarti 

pengulangan dan FIT yang berarti bugar. 

Kami percaya bahwa untuk membangun 

kebiasaan baru perlu dilakukan berulang 

kali. Dengan repetisi dan pengarahan 

yang tepat, gaya hidup sehat akan bisa 

tercapai dan dipertahankan seumur hidup. 

Melalui nama ini diharapkan kehadiran 

ReFIT dapat mengembalikan serta terus 

mempertahankan kesehatan dan 

kebugaran masyarakat.

IDE DAN INOVASI
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THE A TEAM
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SATU PASSION
DAN DEDIKASI
SEPENUH HATI
Seperti pada bisnis lainnya, ReFIT 

Indonesia juga membutuhkan pihak 

perencana dan pengelola yang 

berpengalaman dan berdedikasi tinggi. 

ReFIT club terlahir dari individu-individu 

berpengalaman di industri fitness dan 

hospitality. Berikut ini adalah pendiri-

pendiri ReFIT :

Dengan pengalaman pernah menjalani 

hidup sebagai remaja yang overweight, 

Jerry percaya bahwa hidup yang sehat 

dan aktif adalah hidup yang baik. Hanya 

dengan memiliki tubuh yang fit, seseorang 

bisa menjalani hidup yang bermanfaat 

bagi lingkungan sekitar.

JERRY

T
H
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 T
E

A
M

Setelah sekian tahun berinvestasi 

di berbagai macam bisnis di industri 

F&B, Jerry akhirnya bertemu dengan 

para pendiri ReFIT lainnya.  Setelah 

menemukan adanya kesamaan visi, Jerry 

memutuskan untuk fokus di industri 

fitness dengan membawa konsep 

affordable gym ke pasar Indonesia dan 

mancanegara ke depannya.
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Irawan telah bekerja di industri hospitality 

selama 20 tahun terakhir, khususnya 

sebagai Food and Beverage Manager 

sebelum ia menemukan passion 

sesungguhnya dan beralih profesi.

Irawan akhirnya bergabung di sebuah 

Big Box Gym sebagai Senior General 

Manager dan bekerja selama 8 tahun di 

mana ia diberikan tanggung jawab untuk 

mengelolah 3 cabang di Jakarta dan 

menerima penghargaan atas komitmen 

dan kerja keras yang telah ia lakukan.

Irawan berkomitmen untuk 

mengembangkan industri fitness 

di Indonesia. Setelah akhirnya 

mengundurkan diri dari Big Box Gym, 

ia bersama dua anggota tim inti, Mela 

Gunawan dan Jerry Mulyadi, akhirnya 

mendirikan The Coach Pro, perusahaan 

konsultan manajemen pembangunan dan 

pengelolaan fitness club di Indonesia 

yang hingga tahun 2016 memiliki klien 10 

brand fitness club yang aktif. 

Sebagai lulusan Universitas Pelita 

Harapan, Mela memiliki pengalaman 

kerja pada ragam perusahaan di berbagai 

industri, mulai dari institusi finansial 

hingga menejemen retail. Setelah lama 

berkecipung dalam dunia marketing 

komunikasi, akhirnya ia kembali mengejar 

passion lamanya di industri fitness dan 

menjadi co-founder dari ReFIT Indonesia. 

Bagi Mela, industri fitness ini sangatlah 

“sexy” dan dapat memberikan dampak 

baik bagi Indonesia, yakni “menyehatkan” 

masyarakat secara luas, baik secara fisik 

maupun mental.

IRAWAN AMANKO
CEO

MELA GUNAWAN
CMO
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MENENTUKAN TUJUAN
DAN BERUSAHA 
MENCAPAINYA

Melayani, memberikan pencerahan, 

motor penggerakan perubahan gaya 

hidup yang baik dan benar untuk 

masyarakat Indonesia.

1. Hadir secara menyeluruh di seluruh 

wilayah Indonesia dalam bentuk pusat 

kebugaran atau dalam bentuk yang 

berbeda. Didukung oleh fasilitas yang 

baik, sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi pengetahuan dan semangat 

yang tinggi.

2. Terus berkembang dan mendalami 

kemampuan secara pribadi, sehingga 

menjadi sumber pencerahan bagi sesama 

dan mampu melayani dengan baik 

lingkungan masing-masing.

3. Bekerja sama dalam musyawarah untuk 

mufakat dengan mitra-mitra bisnis dan 

membawa nilai tambah dalam semua kerja 

sama yang dilakukan.  
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ROOTS
& AMBITIONS
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NILAI YANG
DIPEGANG TEGUH
ReFIT ingin mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sehat, baik secara fisik 

maupun mental. ReFIT berambisi untuk 

melayani seluruh lapisan masyarakat 

di seluruh wilayah Indonesia dengan 

memberikan pengalaman berolahraga 

dalam suasana yang nyaman, positif, dan 

menggairahkan bersama para pelatih 

yang tidak hanya memiliki pengetahuan 

yang baik tentang fitness, tapi juga 

memiliki kepribadian yang friendly dan 

terbuka. ReFIT diharapkan dapat hadir 

untuk menyebarkan, mempopulerkan, 

dan menggerakkan seluruh masyarakat 

agar memiliki satu pemahaman yang 

sama, yakni “Tubuh yang fit merupakan 

cerminan hidup yang baik”.
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“TUBUH YANG 
FIT MERUPAKAN 
CERMINAN HIDUP 
YANG BAIK.”
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FACILITIES
& CLASSES
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OLAHRAGA YANG 
SMART DAN EFISIEN 
ReFIT adalah konsep affordable fitness 

club. Setiap anggota yang bergabung di 

ReFIT secara otomatis menjadi anggota 

komunitas yang akan saling memotivasi 

sesama anggota untuk menjalankan gaya 

hidup yang sehat.

Selain latihan fisik dengan menggunakan 

mesin, ReFIT juga menyediakan fasilitas 

dimana para anggota bisa melakukan 

Resistance dan Functional Training, serta 

kelas-kelas seperti ReACTION dan ReCON 

yang akan membangun fitness level dari 

aspek Mobility, Movement, Balance, dan 

Range of Motion Under Load.
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“SELAIN LATIHAN FISIK DENGAN 
MENGGUNAKAN MESIN, REFIT CLUB 
JUGA MENYEDIAKAN FASILITAS 
DIMANA MEMBERS BISA MELAKUKAN 
RESISTANCE DAN FUNTIONAL 
TRAINING, SERTA KELAS-KELAS 
SEPERTI REACTION DAN RECON.”
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FACILITIES
ReFIT menyediakan alat fitness yang 

lengkap dan berkualitas serta merupakan 

club pertama di Indonesia yang 

menyediakan alat dari Rover Equipment. 

Selain alat fitness yang lengkap, terdapat 

beberapa fasilitas tambahan seperti loker 

dan kamar mandi khusus untuk para 

anggota.
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ReFIT menyediakan alat yang beragam 

untuk membantu keefektifan functional 

training Anda. Alat-alat khusus untuk 

latihan functional training tersebut 

antara lain adalah Kettlebell, BOSU Balls, 

Suspension Training (TRX), Medicine Balls, 

dan Dumbbells.

Di ReFIT, kami menyediakan beragam alat 

olahraga dari Rover Equipment seperti 

alat leg press, leg curl, leg extension, 

chest press, shoulder press, dan pec 

deck.

FUNCTIONAL TRAINING EQUIPMENT WEIGHT TRAINING EQUIPMENT



34 

CLASSES

Kelas-kelas ini akan dipandu langsung 

oleh instruktur yang penuh energi dan 

fun. Latihan pada kelas-kelas ini akan 

memberikan hasil berupa peningkatan 

kekuatan, daya tahan, kecepatan, 

kelenturan dan keseimbangan tubuh, 

serta memperluas bidang gerak 

sehingga seseorang dapat melakukan 

beragam gerakan sehari-hari tanpa takut 

mengalami cedera.

ReACTION adalah kelas latihan cardio 

berupa seni bela diri campuran atau yang 

lazim disebut Mix Martial Arts yang akan 

membuat anda lebih bugar dan kuat. Di 

kelas ini, seluruh bagian tubuh seperti 

lengan, kaki, punggung, dan bahu anda 

akan memperoleh pelatihan inti yang baik 

sehingga menjadi lebih kuat. Dengan 

melakukan latihan ini secara teratur, anda 

akan membakar sejumlah 500 kalori, 

mengembangkan keterampilan koordinasi 

yang lebih baik, meningkatkan kelincahan 

dan kecepatan, serta merasa lebih 

berenergi.
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ReCON adalah kelas yang ditujukan 

untuk melatih daya tahan otot dengan 

menggunakan alat bar, tube, dan plate. 

Latihan ini menggunakan sistem repetisi 

alami manusia yang dapat meningkatkan 

kualitas gerakan sehari-hari anda, 

membakar kalori hingga 500kcal, 

membuat otot anda bebas lemak juga 

memperkuat tulang. Kelas ini akan diiringi 

dengan musik yang dapat memotivasi 

anda serta dilatih secara langsung oleh 

instruktur berstandar internasional.

Functional Training adalah jenis olahraga 

yang dikhususkan untuk melatih otot-

otot bagian atas dan bawah tubuh secara 

bersamaan untuk melakukan pekerjaan 

sehari-hari. Di kelas ini akan ada simulasi 

gerakan-gerakan yang sering lakukan 

pada saat beraktivitas di lingkungan kerja, 

rumah, atau pun saat berolahraga. Para 

anggota ReFIT juga dapat memanfaatkan 

fasilitas one-on-one training dengan 

pelatih pribadi dari ReFIT dalam 

melakukan Functional Training.

FUNCTIONAL TRAINING
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Yoga adalah kelas low impact yang 

menitikberatkan pada aktivitas olah 

tubuh dan pikiran yang sangat baik untuk 

menjaga kebugaraan tubuh. Dengan 

berfokus pada kekuatan, kelenturan, dan 

pernafasan. Yoga mampu meningkatkan 

kualitas serta menstabilkan mental dan 

fisik seseorang.

Zumba adalah jenis olahraga dance 

yang sangat menarik dan menyenangkan 

karena berakar dari beberapa tarian dari 

Amerika Latin yang dipadukan menjadi 

satu. Meski pun gerakan Zumba sangat 

mudah diikuti dan memiliki konsep 

gerakan 70% fitness dan 30% dance, 

Zumba adalah salah satu jenis olahraga 

yang efektif untuk membakar kalori, 

bahkan hingga 600 kalori per jam.

YOGA

ZUMBA

“ANDA AKAN MENYUKAI 
ZUMBA KARENA 
GERAKANNYA YANG 
MUDAH DIIKUTI DAN 
DAPAT MEMPERINDAH 
BENTUK TUBUH ANDA.”
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ReFIT Leadership Essentials
by MDI (Management Development International) Training & Consulting
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FIT Games 2018 (Fitness Competition)
by ReFIT Indonesia

Daily Active Living
by ReFIT Indonesia x Kolega Co-Working Space
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TYPES
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PILIHAN YANG 
SESUAI DENGAN 
KEBUTUHAN PRIBADI

BULAN
KOMITMEN

BULAN
KOMITMEN

BULAN
KOMITMEN

BULAN
KOMITMEN

REGULAR MEMBERSHIP

1
3
6
9

KALI
AKSES

KALI
AKSES

WEEKEND WARRIOR PASS 
(WWP)

6
12

WEEKEND ONLY PASS
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KALI
AKSES

    PASS

5
WEEKDAY ONLY PASS

RP 200000 - RP 300000*

*ANGKA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU

RANGE OF
MEMBERSHIP FEE (APPROX) 
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BUSINESS
OPPORTUNITY
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ReFIT sadar bahwa untuk dapat mencapai 

sebuah tujuan yang besar, diperlukan 

bantuan dari para mitra lainnya. ReFIT 

mengundang semua pengusaha yang 

memiliki visi yang sama untuk bergabung 

dalam peluang bisnis di industri fitness ini 

dan mewujudkan mimpi bersama.

“KAMI YAKIN REFIT 
ADALAH PELUANG 
BISNIS YANG TIDAK 
BOLEH DILEWATKAN 
BEGITU SAJA.”

BERSATU DAN
WUJUDKAN MIMPI
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KEMITRAAN
Tumbuhnya kelas menengah dan 

kesadaran generasi muda terhadap hidup 

sehat yang diawali dengan berolahraga 

secara rutin merupakan salah satu 

alasan mengapa industri fitness patut 

dilihat sebagai prospek bisnis istimewa 

dengan pasar yang masih sangat luas. 

Pertemuan antara kebutuhan dan daya 

beli yang cukup adalah salah satu poin 

utama yang akan membuat model bisnis 

ini berkembang dengan pesat. Hal ini 

melahirkan kepercayaan bahwa model 

bisnis ReFIT dapat memberikan banyak 

keuntungan bagi para mitra bisnis sembari 

menjadi pembangkit dan penggerak 

masyarakat agar memulai revolusi gaya 

hidup baru yang lebih sehat dan fit!

ReFIT memiliki tim pendukung seperti 

tim konstruksi, tim interior design, tim 

pemasaran dan branding, tim HRD, tim IT, 

serta tim cleaning dan maintenance yang 

berpengalaman dan siap untuk membantu 

Anda membangun dan mengoperasikan

ReFIT milik Anda.
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OUR CLUBS

ReFIT Club SS72 (HQ)
Jl. Sepat No. 72, Kebagusan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

ReFIT Club Green Lake City
Rukan Colosseum 63,
Green Lake City, Jakarta Barat
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ReFIT Club Simpang Lima
Ruko Mall Ciputra A1 & A2
Semarang Tengah, Kota Semarang

ReFIT Club Delta Sari
Perumahan Delta Sari AM 45
Waru, Sidoarjo
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CONTACT US

CONTACT PERSON

Mela Gunawan
Chief Marketing Officer

 +62 812 9696 8618

 mela@refit.co.id

OFFICE

 021 7883 93 67

 PT Mitra Bugar Bersama

 Jl. Sepat No. 72,

 Kebagusan, Pasar Minggu,

 Jakarta Selatan

 refitindonesia

 Refit Indonesia

 refit.co.id
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REFIT.CO.ID

FOLLOW US ON: 

@refitindonesia


