
 
 

POCARI SWEAT RUN BANDUNG 2019 MELIBATKAN PELARI 

DARI SABANG SAMPAI MERAUKE  
Ridwan Kamil dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik rencana gelaran lomba lari 

marathon akbar POCARI SWEAT RUN BANDUNG 2019 yang akan mendatangkan 10.000 ribu 

pelari dalam lomba yang diadakan pada bulan Juli nanti.  

 

Bandung, 23 Mei 2019 - PT Amerta Indah Otsuka selaku produsen POCARI SWEAT, minuman isotonik 

pengganti cairan tubuh, dengan bangga kembali akan mengelar ajang lari bergengsi "POCARI SWEAT RUN 

BANDUNG 2019" bersama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat. Ketika dibuka pendaftaran pada 

tanggal 25 Februari 2019 lalu, antusiasme yang tinggi dari para pelari langsung terlihat dengan habisnya 

10.000 tiket lomba lari hanya dalam waktu 45 menit.  Kaus lari para peserta tahun ini juga dapat dibuat 

personal dengan mencetak nama mereka di kaus, ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di 

sebuah ajang lari di Indonesia.  

Dukungan penuh diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili Gubernur Ridwan Kamil, dengan 

memastikan bahwa  lomba lari marathon ini disupport oleh seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya 

kota Bandung sehingga nyaman dan aman bagi para pelari dari segala penjuru Indonesia. Salah satu 

dukungan yang paling personal tahun ini dari Bapak Gubernur adalah medali yang di desain langsung oleh 

beliau sehingga menjadi sangat unik.  

“POCARI SWEAT sangat bangga dapat menggelar kembali acara akbar POCARI SWEAT RUN BANDUNG 

2019. Ini merupakan tahun ke-3 kami mengadakan lomba lari di Kota Bandung dan sangat berterima kasih 

atas dukungan yang tidak putus dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Acara ini adalah bentuk komitmen 

kami terhadap masyarakat agar selalu terinspirasi untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Kami selalu 

berupaya yang terbaik agar setiap tahun event ini semakin besar dan melibatkan lebih banyak orang lagi. 

Seperti tahun ini kami menembus angka 10.000 pelari. Kami mempersiapkan yang terbaik untuk lomba di 

bulan Juli nanti dan berharap setiap peserta akan menikmati sebuah lomba yang menyenangkan dari 

POCARI SWEAT” kata Ricky Suhendar, Marketing Director PT. Amerta Indah Otsuka.  

“Kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan POCARI SWEAT sudah terjalin lama dan kuat. Kami 

senang bisa kembali menjadi tuan rumah bagi ajang olahraga akbar ini dan mudah-mudahan membawa 

banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar. Kami sadari bahwa semakin besar sebuah acara pasti 

persiapan harus lebih baik. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk mendukung POCARI 

SWEAT RUN BANDUNG 2019 agar di hari lomba nanti kita semua menunjukkan ciri khas kita sebagai 

masyarakat yang maju dan Jabar Juara!” ujar Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat.  



Yang berbeda dari POCARI SWEAT RUN BANDUNG 2019 tahun ini adalah adanya POCARI SWEAT VIRTUAL 

RUN dimana para pelari yang tidak sempat atau kehabisan slot di Bandung tetap bisa berpartisipasi 

dengan berlari di kota atau area masing-masing di tanggal dan jam yang sama saat POCARI SWEAT RUN 

BANDUNG  2019 berlangsung. Antusiasme dengan adanya konsep baru ini terlihat dari partisipasi para 

pelari mulai dari Sabang hingga Merauke.  

POCARI SWEAT konsistensi dengan tema #SAFERUNNING melalui berbagai persiapan, seperti rute yang 

terstandarisasi, kesiapan tenaga medis serta penyediaan hydration point untuk semua kategori. 

Penyediaan hydration point merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perlombaan lari karena 

hidrasi yang tepat merupakan salah satu kunci untuk performa lebih baik bagi para atlet olahraga. Karena 

itulah POCARI SWEAT menyediakan hydration point yang tersebar setiap 2,5 km untuk memastikan pelari 

dapat terhidrasi dengan baik dalam setiap jarak rata - rata 15 - 20 menit.  

POCARI SWEAT RUN BANDUNG 2019 turut menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Humas Provinsi 

Jawa Barat, Bank BJB, Men’s Biore, Toyota, Astralife, GO-LIFE, Alfamart, Reebok, dan Garmin pada 

perhelatan marathon ini. 

Informasi lengkap mengenai lomba lari POCARI SWEAT RUN BANDUNG 2019 bisa didapatkan di 

www.pocarisweat.id .  

 

====================================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.  
 

http://www.pocarisweat.id/


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. 
 
Untuk informasi tambahan: 

Corporate Communication  
 PT Amerta Indah Otsuka 
 

IDA   081290623035 
idayatih@aio.co.id 
 


