
 
Nike meluncurkan #BAJAKJKT 10K, running event perdana untuk 

menginspirasi sebuah pergerakan 
#BAJAKJKT 10K adalah bagian dari serangkaian We Run di 26 Kota sebagai inisiatif Nike Global  

 
 
Jakarta, 23 Oktober 2013 - Untuk menginspirasi masyarakat Jakarta untuk bergerak lebih 
banyak & bergerak lebih baik, Nike meluncurkan gerakan #BAJAKJKT, yang akan berujung ke 
agenda terbesar Nike Indonesia - #BAJAKJKT 10K – pada 15 Desember 2013 di Jakarta . 
 
Sebagai bagian dari ulang tahun ke-25 jargon legendaris Nike 'Just Do It’, #BAJAKJKT berusaha 
untuk menginspirasi dan menggerakkan masyarakat Jakarta untuk ‘membajak’ gaya hidup 
mereka, mencari dan menciptakan peluang bagi masyarakat kota untuk bergerak. Area Jakarta 
sudah mulai ‘dibajak’ sejak September lalu, yang dilakukan di area anak-anak muda nongkrong 
serta di daerah padat lalu lintas dengan tujuan menantang orang untuk lebih bergerak & 
bergerak lebih baik. Kegiatan #BAJAKJKT ini akan diadakan setiap bulannya sampai Desember, 
yang pada puncaknya masyarakat Jakarta bersama Nike akan ‘membajak’ kota dengan 
#BAJAKJKT 10K. 
 
#BAJAKJKT 10K merupakan running event Nike yang pertama di Indonesia dan pada hari-H 
ditargetkan akan ada sekitar 10.000 masyarakat Jakarta yang akan turun ke jalan & berlari 
‘membajak’ ibukota ini. Selain menjadi momentum perayaan di Jakarta, #BAJAKJKT 10K 
merupakan bagian dari gerakan Nike We Run secara Global yang ditujukan untuk merayakan, 
memotivasi dan menginspirasi atlet dari seluruh dunia. Jakarta akan menjadi salah satu dari 26 
kota besar di dunia seperti Seoul, Singapura & Mexico City yang mengadakan event ini. 
 
#BAJAKJKT 10K akan menjadi pengalaman yang unik dan interaktif untuk pelari. Pelari akan 
mulai dan selesai di Gelora Bung Karno (GBK) yang ikonik, kemudian mereka akan merayakan 
pencapaian mereka di area Race Village yang didesain sedemikian rupa dan akan menampilkan 
kegiatan-kegiatan unik dan pertunjukan menarik dari musisi lokal. 
 
Nike akan mengatur sesi pelatihan setiap bulan untuk membantu pelari mempersiapkan diri 
menjelang perlombaan, dimulai pada bulan November sampai awal Desember. Setiap sesi 
#BAJAKJKT akan bervariasi di berbagai lokasi ibukota, dan pelari akan berpartisipasi dalam Nike 
Training Club, mendapatkan tips dari para atlet dan pengalaman yang hanya dapat diberikan 
oleh Nike. 
 
Para pelari juga dapat mempersiapkan diri untuk hari perlombaan melalui inovasi Nike+, sebuah 
komunitas lari dengan lebih dari 18 juta orang anggota di deluruh dunia. Fitur Nike+ Challenge 
terbaru memungkinkan pelari untuk menetapkan tujuan, jarak, mengundang teman-teman 
Nike+ untuk bergabung dan berlomba ke garis finish virtual. Pengguna dapat menentukan nama 
Tantangan (Challenge), tujuan jarak tempuh, jangka waktu dan peserta. Selain itu, fitur chatting 
baru memungkinkan teman-teman untuk mendorong satu sama lain dan berbagi tips. Pelari bisa 
tetap termotivasi dengan memeriksa live leaderboard untuk melacak kemajuan dan melihat di 
mana peringkat mereka di antara teman-teman mereka. 
 



 
"Pemandangan urban di kota terus berkembang dan berkembang, dan kita-pun semakin 
dituntut untuk  inovatif & cerdas dalam menyikapinya, bukannya hanya mengeluh. #BAJAKJKT 
berusaha untuk menginspirasi dengan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi 
masyarakat Jakarta untuk “membajak kebiasaan lama” dan menciptakan gaya hidup olahraga 
aktif, dan lomba #BAJAKJKT 10K sendiri adalah kesempatan bagi komunitas lari untuk menjadi 
bagian dari gerakan ini bersama kami, "kata Nino Priambodo, Nike Indonesia Country Marketing 
Manager. 
 
Pendaftaran #BAJAKJKT 10K akan dibuka secara online pada 31 Oktober 2013 dan pada Nike 
store tertentu dimulai pada 1 November 2013 (Lampiran 1). 

 
----Selesai--- 

 
 
Lampiran I: Detail Registrasi 
 

Registrasi: Registrasi Online : Kamis, 31 Oktober 2013 
Registrasi Nike Store : Jumat, 1 November 2013 
 

Website:  www.facebook.com/nikerunningID 
 

Stores: 1. Nike Store Kota Kasablanka 
2. Nike Store Kemang Village 
3. Nike Store fX 
4. Nike Store Emporium Pluit 
5. Nike Store Puri Indah 
6. Nike Grand Indonesia 
7. Nike Taman Anggrek 
8. Nike KelapaGading 
9. Nike Grand Metropolitan 
10. Nike Pacific Place 
11. Nike Senayan City 
12. Nike Pondok Indah Mall 
13. Planet Sports Senayan City 
14. The Goods Dept. PIM2 
15. The Goods Dept. Lotte Shopping Avenue 
 

 
 

 
 
Detail #BAJAKJKT 10K 
 

Tanggal: 15 December 2013 (Minggu) 

Waktu:  06.30 WIB 

Jarak:  10km 

Media sosial : #BAJAKJKT #justdoit #further 

 

http://www.facebook.com/nikerunningID


 
 
MEDIA CONTACTS 
 
Lolo Sianipar     
Piar Consulting     
Mobile: 0816996007    
Email: lolo@piarconsulting.com   
 
 
Tentang Nike 
Nike, Inc. yang berbasis di Beaverton, Oregon, adalah desainer, pemasar dan distributor 
terkemuka dari sepatu, pakaian, peralatan, dan aksesoris olahraga untuk beragam bidang 
olahraga dan aktivitas kebugaran. Sepenuhnya dimiliki oleh Nike, anak perusahaannya 
mencakup Cole Haan, yang merancang, memasarkan dan mendistribusikan sepatu, tas, 
aksesoris dan mantel mewah; Converse Inc. yang mendesain, memasarkan dan mendistribusi 
sepatu, pakaian dan aksesoris olahraga; Hurley International LLC, yang merancang, memasarkan 
dan mendistribusi sepatu, pakaian dan aksesoris olahraga laga dan gaya hidup kaum muda; dan 
Umbro Ltd,. merek sepakbola global yang berbasis di Inggris Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.nikebiz.com. 
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