
laba perusahaan ini terus me-
ningkat. Karenanya, kami me-
nerapkan konsep keuangan ne-
raca bersih tanpa utang. Per-
usahaan harus mempunyai 
cadangan kas untuk beroperasi, 
ekspansi bisnis, inovasi, dan 
berbagai kegiatan di seluruh 
cabang Fitness First di dunia. 
Fitness First Asia saat ini memi-
liki cadangan kas yang menca-
pai US$ 440 juta. 

Selain menginvestasikan 
dana besar untuk ekspansi 
pembukaan klub baru, kami 
juga menyediakan dana sebesar 
US$ 4 juta untuk meningkatkan 
layanan kepada konsumen. 
Duit itu untuk membuat sistem 
digitalisasi berupa aplikasi Fit-
ness First di ponsel pintar de-
ngan sistem operasi Android 
maupun iOS.

Aplikasi tersebut berisi ber-
bagai macam fitur yang bisa 
diakses dari mana saja. Misal-
nya, pencarian lokasi Fitness 
First yang terintegrasi dengan 
Google Maps, melihat kelas la-
tihan hingga menyusun sendiri 
program pelatihan individual. 
Lalu, ada pula fasilitas berbagi 
yang bisa dipakai untuk terhu-
bung antar pelanggan.

Aplikasi di smartphone ini 
boleh dibilang yang paling maju 
di antara aplikasi sejenis. Soal-
nya, aplikasi ini menghubung-
kan database sekitar 377 klub 
kebugaran di seluruh dunia dan 
menjangkau 1 juta anggota Fit-
ness First yang ada di 16 negara 
di seluruh dunia. Selain itu, 
kami menyediakan 620 jenis vi-
deo latihan fitnes yang edukatif. 
Dengan investasi di bidang digi-
tal ini, kami berharap akan se-
makin banyak masyarakat yang 
menyadari pentingnya kesehat-
an dalam kegiatan sehari-hari.

Strategi lain untuk lebih men-

dekatkan diri dengan pelanggan 
adalah membuat program-prog-
ram promosi yang menarik. Mi-
salnya, saat rebranding Fitness 
First 20 Mei lalu, kami membuat 
kuis untuk membuka mata ma-
syarakat mengenai konsep 
menjadi sehat sehingga masya-
rakat lebih peduli terhadap ke-
sehatan dirinya sendiri.

Selain itu, untuk lebih me-
ningkatkan pelayanan ke pe-
langgan secara global di seluruh 
perwakilan Fitness First di ber-
bagai negara, kami selalu mela-
kukan upaya perbaikan pelatih-
an. Perbaikan itu tidak hanya 
pada staf terkait customer ser-
vice, namun juga pada tim ma-
najemen. Bentuknya membuat 
jenjang karier karyawan. Untuk 
program pelatihan di level ma-
najemen, kami selalu memilih 
orang-orang yang tidak hanya 
tepat, tapi juga mempunyai si-
kap dan energi.

Kami juga mempunyai prog-
ram pelatihan yang membuka 
kesempatan dan peluang kepa-
da karyawan dari industri lain 
untuk bergabung. Tak heran 
bila kami merekrut para karya-
wan dari berbagai macam latar 
belakang. Di antaranya, kami 
merekrut bekas pegawai dari 
bisnis makanan cepat saji. De-
ngan menerima pegawai yang 
berasal dari industri lain, per-
usahaan ini akan dapat memi-
liki dan memahami sudut pan-
dang yang lebih baik terhadap 
industri jasa kebugaran ini.

Perusahaan kami pasti meng-
incar pertumbuhan pendapatan 
terus-menerus setiap tahun. 
Nah, target pertumbuhan laba 
setiap tahun tersebut diharap-
kan bisa tercapai, salah satunya 
melalui berbagai rencana eks-
pansi bisnis di seluruh negara 
di kawasan Asia. o

Sebagian orang mungkin senang dengan rutinitas dan keter-
aturan dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Namun, banyak 
juga orang yang tidak menyukai rutinitas atau kegiatan rutin yang 
dilakukan berulang-ulang. Nah, Simon Flint termasuk kelompok 
orang kedua tersebut.  

CEO Fitness First Asia ini mengaku tidak memiliki aktivitas 
rutin yang harus dilakukannya saban hari. Pasalnya, dia meme-
gang prinsip yaitu selalu berpikir dan berusaha menciptakan 
kreativitas mengenai apa yang akan dilakukan keesokan hari. 
“Jadi saya kadang suka iseng memikirkan, hal apa nanti yang 
akan saya lakukan ketika ada waktu senggang,” ujar pria kelahir-
an Leeds, Inggris, 45 tahun silam ini. Alhasil, sejauh ini hari-hari 
yang telah dilaluinya tidak pernah membosankan.

Salah satu kegiatan sarjana teknik ini agar tidak membosankan 
adalah aktivitas luar ruangan. Tak heran bila Flint gemar berja-
lan-jalan ke berbagai negara, antara lain ke Singapura dan 
Malaysia. Menurut pria yang masih lajang ini, kegiatan luar ru-
angan merupakan hal yang bisa menyegarkan kembali pikiran-
nya ketika banyak kerjaan kantor yang menumpuk. “Saya belum 
berkeluarga, sehingga saya masih bebas untuk melakukan apa 
yang menjadi keinginan saya ketika ada waktu luang,” katanya.

Selain berjalan-jalan mengunjungi tempat baru, Flint suka 
melakukan olahraga yang berada di luar ruangan. Hobinya ada-
lah balapan mobil di sirkuit alam yang berada di Kuala Lumpur, 
Malaysia. “Saya sering datang ke sana,” imbuhnya. Meski hanya 
mengendarai mobilnya sebanyak beberapa putaran, itu sudah 
cukup bagi Flint. Sebab, yang dicarinya semata-mata kegiatan 
untuk membebaskan pikirannya.

Toh, meski menyukai olahraga balap mobil, Flint tidak mau 
terikat melakoninya, bahkan menjadikan pembalap sebagai 
profesinya. “Itu sebatas hobi di kala senggang,” katanya.

Peraih penghargaan pelatih kebugaran terbaik ini memang 
menyukai berbagai macam olahraga. “Kadang sewaktu saya ada 
waktu senggang, saya sering berolahraga sepeda santai yang 
tak jauh dari rumah,” katanya. Olahraga lain yang sering dilakon-
inya adalah bulutangkis dan tenis. Maklum, sejak kecil Flint se-
nang memukul bola di lapangan tenis. “Tapi, karena sekarang 
sudah semakin sibuk, saya cuma bisa bersepeda kalau ada 
waktu luang,” ujarnya.

Dengan melakukan berbagai variasi olahraga tersebut, Flint 
mengaku kondisi tubuhnya tetap bugar. Maklum, dia menyadari 
betul kesehatan merupakan harta yang paling berharga. “Untuk 
menjaga tubuh tetap fit maka kita harus rajin rajin olahraga,” ka-
tanya, berpromosi.                                                        o

Ogah Aktivitas Rutin 
yang Berulang

Status Ekonomi 
Global

Tahun ini kita mempunyai 
harapan-harapan baru 
dengan kehadiran presi-

den, wakil presiden, dan kabi-
net baru. Namun sebenarnya 
bagaimana status global ekono-
mi hari ini? Apa saja tantangan-
tantangan bagi Indonesia dan 
para pebisnis Indonesia?

Ekonomi global merupakan 
backdrop dari ekonomi domes-
tik Indonesia. Kita perlu selalu 
mengingatkan diri bahwa Indo-
nesia merupakan bagian dari 
konstelasi perkembangan kon-
disi ekonomi dunia. Kita tidak 
bisa berdiri sendiri, walaupun 
tampaknya pasar domestik In-
donesia tetap merajai pereko-
nomian nasional. 

Menurut ekonom Nouriel 
Roubini, risiko-risiko geopoli-
tik, ekonomi, dan finansial telah 
berubah. Satu tahun lalu, risiko 
perpecahan Zona Euro atau 
Eurozone, krisis fiskal Amerika 
Serikat (AS), krisis utang publik 
Jepang, deflasi global, ancaman 
nuklir Iran, dan masalah klasik 
Timur Tengah mempengaruhi 
kondisi ekonomi global. Kini, 
risiko-risiko tersebut sudah 
bergeser, namun tetap membe-
kas dan mempunyai efek bagi 
Indonesia. Walaupun, mungkin 
saja akibatnya tidak seberapa 
besar. 

Hari ini, Eurozone sudah ti-
dak lagi terancam hancur, batas 
atau pagu utang (debt ceiling) 
AS sudah dinaikkan sehingga 
tidak ada lagi ancaman shut-
down. Selain itu, ekspansi 
fiskal telah meningkat-
kan pertumbuhan 
ekonomi dan 
menghentikan 
deflasi di Je-
pang. Sedang-
kan ancaman 
nuklir Iran 
juga telah 
diturunkan 
d e n g a n 
perjanjian 
i n t e r i m , 
dan konflik 
Timur Te-
ngah tidak 
s a m p a i 
m e n g g u n -
cangkan sup-
lai dan harga 
minyak men-
tah. 

R is iko - r i s iko 
global yang baru 
antara lain dipe-
ngaruhi oleh risiko 
hard landing eko-
nomi Tiongkok. Untuk 
sementara waktu, peme-
rintah Tiongkok telah berhasil 
“menenangkan” landing de-
ngan berbagai program kredit 
yang memicu pertumbuhan in-
vestasi di negara tersebut. Na-
mun, langkah tersebut jelas 
menambah berbagai kemung-
kinan kredit macet dalam per-
tumbuhan ekonomi yang mele-
mah. 

Risiko kesalahan kebijakan 
oleh bank sentral Amerika Seri-
kat, Federal Reserve, bisa dise-
babkan oleh suku bunga yang 
dinaikkan dan Quantitative 
Easing yang dihentikan. Berba-

gai hentakan ekonomi dan mo-
neter tersebut telah diantisipasi 
oleh para pelaku ekonomi glo-
bal. Bank sentral AS ini juga 
mungkin telah memilih waktu 
yang kurang tepat untuk me-
ningkatkan suku bunga, sehing-
ga gelembung aset akan pecah 

juga. Berbagai pasar internasio-
nal juga tampaknya akan meng-
alami pemecahan gelembung 
aset properti, seperti Australia, 
Kanada, dan Singapura.

Sementara itu, Ukraina yang 
sedang mengalami krisis serius 
mungkin akan mengantarkan 
dunia kepada Perang Dingin 
2.0, atau bahkan perang senjata 
mutakhir, apabila Rusia masih 
belum mengundurkan diri. 
Dampaknya, bermunculan ber-
bagai skenario terhadap ter-
ganggunya aliran energi dan 

minyak.
Di belahan bumi lain, konflik 

bersenjata mungkin bisa saja 
meletus dipicu oleh konflik an-
tara Tiongkok dengan Jepang, 
yang jika sampai sungguh-sung-
guh terjadi akan menyebabkan 
goncangan besar geopolitik dan 
ekonomi.

Pasar saham dunia memang 
masih tampak tenang. Namun, 
harga-harga aset bisa dipredik-
sikan meningkat dan keperca-
yaan investor juga terguncang. 
Berbagai guncangan mikro di-
antisipasi sepanjang ekonomi 
global masih belum menunjuk-
kan stabilitas jangka panjang.

Tantangan bagi kabinet 
baru

Risiko berbagai aktivitas eko-
nomi tetap ada. Indonesia tetap 
perlu menjaga diri dari berbagai 
kemungkinan yang bisa terjadi. 
Volatilitas investasi global bisa 
terjadi karena pergeseran akti-
vitas-aktivitas ekonomi Ameri-
ka Serikat, Zona Euro, Tiong-
kok, dan Jepang. 

AS sendiri sedang dalam pro-
ses penyembuhan dari resesi 
berkepanjangan yang dimulai 
di musim panas 2008. Tampak-
nya kondisi di negara itu kini 
sudah mulai agak stabil, walau-
pun angka pengangguran se-
sungguhnya masih sangat ting-
gi, terlepas dari angka pengang-
guran resmi nasional yang 

berkisar antara 6% hingga 
7%. 

Di tengah berba-
gai gejolak kondisi 

dunia tersebut, 
Indonesia masih 
menempati po-
sisi yang cukup 
stabil dalam 
ekonomi glo-
bal. Pasar sa-
ham akan te-
rus mengo-
reksi  d ir i 
dan hal ini 
sebenarnya 
cukup meng-
gembirakan. 

Secara umum, 
tetap jalankan 

strategi hedg-
ing dan bersikap 

konservatif dalam 
mengelola utang. 

Maklum, sekarang 
bukanlah waktu yang 
tepat untuk melaku-

kan investasi gila-gila-
an mengingat berbagai 

gelembung kredit berpoten-
si siap pecah di dunia global.

Nah, pemerintahan kabinet 
Indonesia yang baru mempu-
nyai tantangan klasik, yaitu 
meningkatkan kesejahteraan 
umum, mengentaskan kemis-
kinan, memperkecil jurang an-
tara kaya dan miskin, sambil 
tetap meningkatkan pertum-
buhan ekonomi. Indonesia 
mempunyai peluang bagus se-
bagai alternatif manufaktur dan 
produk-produk digital berbagai 
kreatif. Ini perlu dibidik secara 
strategis dan merupakan tan-
tangan bagi kabinet baru. o
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Indonesia tetap 
perlu menjaga 
diri dari berbagai 
kemungkinan 
yang bisa terjadi 
sewaktu-waktu.
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