
 

 

 

POCARI SWEAT, Berikan Apresiasi Kepada Jonatan Christie 

dan Christoper Rungkat Sebagai Peraih Medali Emas Asian 

Games 2018. 

 

Jakarta, 6 September 2018 - Ajang perhelatan olahraga terbesar se Asia yaitu Asian 

Games 2018 yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus - 2 September di Jakarta dan 

Palembang menyisakan kegembiraan dan kebanggaan tersendiri bagi bangsa 

Indonesia. POCARI SWEAT sebagai Official Partner Asian Games juga sangat bangga 

kepada para atlet yang sudah meraih medali. Sebanyak 98 medali yang diraih diantara 

nya adalah 31 medali emas, 24 medali perak dan 43 medali perunggu. Dua dari tiga 

puluh satu peraih medali emas yang di peroleh, diantara nya adalah Jonatan Cristie dari 

cabang olahraga Bulutangkis dan Christoper Rungkat dari cabang Ganda Campuran 

Tenis. 

POCARI SWEAT dalam hal ini juga ingin mengapresiasi atas keringat serta kerja keras 

yang sudah di lakukan oleh Jonatan Cristie dan Christoper Rungkat tersebut dimana 

mereka sudah mengharumkan nama bangsa di bidang olahraga. Apresiasi yang di 

berikan oleh POCARI SWEAT berupa uang tunai masing - masing sebesar 100 juta 

rupiah. Terpilihnya Jonatan Christie dan Christoper Rungkat karena antara kedua atlet 

dan POCARI SWEAT telah terjalin " Friendship " yang cukup lama jauh sebelum 

perhelatan Asian Games di mulai. Baik Christoper maupun Jonatan memiliki 

kepercayaan kepada POCARI SWEAT dan begitu juga sebaliknya, POCARI SWEAT 

merasa Jonatan dan Christoper memiliki jiwa pekerja keras pantang mundur untuk 

meraih prestasinya. Dan tentu keduanya telah mensupport POCARI SWEAT dalam 

menggaungkan Asian Games 2018, dimana POCARI SWEAT sebagai official partner.  

Disisi lain POCARI SWEAT juga sangat menghargai kedua atlet tersebut karena 

mereka menyisihkan sebagian apresiasi yang sudah mereka terima untuk saudara - 

saudara kita yang terkena bencana di Lombok, NTB sebagai bentuk keperdulian 

kepada warga Lombok dan bentuk terima kasih atas dukungan nya   



Ricky Suhendar, selaku Corporate Communication Director PT. Amerta Indah Otsuka 

mengatakan: “Apresiasi ini merupakan bentuk dukungan tulus dari POCARI SWEAT 

kepada Indonesia khususnya kepada Jonatan Chistie dan Christoper Rungkat yang 

sudah menjalin kerjasama dengan Pocari Sweat dalam melakukan kegiatan marketing 

nya "  

Tahun ini merupakan ke lima kalinya POCARI SWEAT mensponsori Asian Games 

setelah sebelumnya juga turut mengsponsori Asian Games tahun 1998 di Thailand, 

tahun 2002 di Korea Selatan, tahun 2006 di Qatar, serta tahun 2014 di Korea Selatan.  

 

====================================SELESAI ==================================== 

 
Tentang POCARI SWEAT 
POCARI SWEAT adalah minuman isotonic sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang setiap harinya. Diperkenalkan 
pertama kali di Indonesia pada tahun 1989 dalam kemasan kaleng 330 ml, dan kemudian tahun 2001 untuk kemasan sachet 
berisi serbuk 15 gr. Saat ini ada beberapa variant kemasan POCARI SWEAT yaitu kaleng 330mL, sachet 15 gr, sachet 37gr, 
botol PET 350mL, 500mL, 900mL dan 2L.  

 
Komposisi POCARI SWEAT mirip dengan cairan tubuh dengan kandungan ion yang seimbang, sehingga dapat diserap lebih 
cepat dan lebih baik dibandingkan air minum biasa. Mengkonsumsi POCARI SWEAT dapat mencegah terjadinya dehidrasi. 
Selain itu, POCARI SWEAT alami dan terukur, yaitu dibuat tanpa menggunakan bahan Pengawet, Pemanis Buatan, Soda dan 
Kafein, sehingga dapat dikonsumsi oleh siapa saja dan kapan saja untuk mencegah dehidrasi. Dengan kelebihan tersebut, 
POCARI SWEAT dapat mengembalikan cairan tubuh secara menyeluruh sehingga membuat tubuh terasa lebih segar dan 
sehat. 
 
KENAPA PERLU POCARI SWEAT? 
Apapun aktivitas yang kita lakukan, baik itu di rumah maupun di kantor, tubuh kita pasti akan mengeluarkan keringat, 
misalnya ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memasak, menyetrika, membersihkan rumah, ataupun bekerja 
di dalam maupun di luar ruangan. Bekerja di ruangan ber AC seperti di gedung perkantoran juga membuat tubuh kita 
kehilangan cairan tubuh yaitu melalui pernafasan, urin dan penguapan melalui kulit. Bahkan ketika sedang tidur pun tubuh 
akan tetap mengeluarkan cairan sebanyak 350 ml , dimana 1/3 bagian hilang melalui pernafasan dan 2/3 bagian hilang 
melalui  penguapan dari kulit yang diserap oleh kasur, seprai, dan lain-lain. Jika kulit mulai terasa kering itulah tanda bahwa 
tubuh kita kekurangan cairan.  POCARI SWEAT dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang ini karena 
komposisi POCARI SWEAT mirip dengan cairan tubuh.  
 
Tubuh kita paling banyak kehilangan cairan jika kita melakukan aktivitas yang berat ataupun berolahraga. Saat berolahraga, 
baik melakukan olahraga ringan maupun berat, tubuh akan kehilangan banyak cairan, apalagi jika cuaca panas, kehilangan 
cairan akan lebih banyak lagi. Jika kehilangan ini tidak diganti maka suhu tubuh akan meningkat dan tubuh akan lebih 
mudah lelah. Menurut penelitian dehidrasi membuat tubuh lebih cepat lelah. Cairan tubuh juga berfungsi mengatur suhu 
tubuh, termasuk menormalkan kembali suhu tubuh yang meningkat,   dengan cara mengeluarkan keringat. Tubuh yang 
dehidrasi akan kehilangan kemampuannya untuk mengatur suhu tubuh dan hal ini dapat berakibat fatal. Itulah sebabnya di 
saat demam, tubuh pun memerlukan cairan tubuh yang cukup agar suhu tubuh dapat terus terjaga keseimbangannya.  
 
Cairan tubuh memiliki arti sangat penting untuk menjaga kesehatan, karena itu kekurangan cairan tubuh sedapat mungkin 
harus dihindari. Untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang inilah diperlukan minuman isotonik seperti POCARI SWEAT 
yang telah teruji aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang, POCARI SWEAT 
juga dapat menjaga osmolaritas cairan tubuh.  
 
 
 
 



MENGAPA KITA PERLU MINUMAN ISOTONIK? 
Cairan tubuh kita terdiri dari air dan ion, sehingga pada saat kita kehilangan cairan tubuh, artinya kita kehilangan tidak 
hanya air, tapi juga ion tubuh. Ion memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kelelahan pada otot (muscle 
fatigue). Salah satu penyebab kelelahan adalah terhambatnya glikolisis atau pemecahan glikogen (simpanan glikogen) 
menjadi tenaga. Seharusnya asam laktat dapat digunakan sebagai cadangan tenaga, namun karena tubuh kurang cairan, 
proses perubahan itu menjadi terganggu. 
Minuman isotonic memiliki tekanan cairan yang sama dengan cairan tubuh sehingga sel-sel tubuh kita bisa selalu dalam 
keadaan homeostasis. 
Sel tubuh kita dalam lingkungan yang berbeda; hipotonik, isotonic dan hipertonik, akan memiliki kondisi yang berbeda pula. 
Bentuk sel yang paling baik adalah dalam kondisi yang isotonic, dimana dalam kondisi di lingkungan hipotonik sel akan 
membengkak dan pecah dan sebaliknya di lingkungan yang hipertonik sel akan mengkerut dan mati. Selain itu, kandungan 
ion di dalam minuman isotonic dapat membantu tubuh untuk menahan cairan lebih lama, sehingga tubuh tidak mudah 
dehidrasi. 
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