
 
 

 

"Hari Ini, Pelari dari Sabang Sampai Marauke Memeriahkan Acara 

Pocari Sweat Run Bandung 2019" 

 
Pocari Sweat Run Bandung 2019 hadir kembali membawakan pengalaman marathon terbaik di 

Jawa Barat. Peserta lari yang berasal dari Sabang sampai Merauke hingga pelari mancanegara 

ikut berpartisipasi.  

Bandung, 28 Juli 2019 – Bertempat di Gedung Sate, Bandung, perhelatan POCARI SWEAT 

BANDUNG 2019 sukses digelar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara 

ikut berpartisipasi dalam ajang bergengsi yang dihelat oleh POCARI SWEAT. Turut hadir dalam 

acara ini Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang akan melepas para peserta lari, sekaligus 

menandakan resmi dimulainya POCARI SWEAT Run Bandung 2019. Turut hadir pula Ricky 

Suhendar selaku Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, Soraya Larasati selaku Celebrity 

Runners dan Agus Prayogo, selaku atlet Nasional 

POCARI SWEAT konsisten menggelar POCARI SWEAT Run Bandung selama tiga tahun berturut-

turut. Kesuksesan POCARI SWEAT Run Bandung dapat terlihat dari antusiasme masyarakat 

terhadap ajang ini dimana jumlah peserta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Tercatat pada tahun 2017 sebanyak 6.500 pelari dan 8.000 pelari pada tahun 2018 ikut serta 

berpartisipasi. Pada tahun 2019 jumlah peserta lari tembus hingga 10.000 pelari yang tiketnya 

berhasil terjual dalam waktu 45 menit.  

 “POCARI SWEAT sangat bangga bahwa hari ini POCARI SWEAT Run Bandung 2019 dapat kembali 

sukses digelar. Tentunya kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Provinsi Jawa 

Barat karena perhelatan ini tidak akan dapat berjalan dengan sukses tanpa dukungan yang luar 

biasa dari Pemerintah. Untuk tahun ini, kami masih mengusung tema yang sama dengan tahun-

tahun sebelumya yakni #SafeRunning, kami ingin mengajak dan mendorong masyarakat 

Indonesia untuk selalu terinspirasi dalam memiliki gaya hidup yang sehat, dan aktif dengan 

olahraga berlari serta tidak lupa untuk minum POCARI SWEAT. Pencapaian jumlah pelari yang 

tembus di angka 10.000 pada tahun ini juga merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami, karena 

kami terus berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat setiap tahunnya. 

Kami berharap ajang lari ini dapat memfasilitasi para peserta untuk bisa berolahraga dengan cara 



yang menyenangkan persembahan dari POCARI SWEAT,” kata Ricky Suhendar, Marketing 

Director PT. Amerta Indah Otsuka.  

POCARI SWEAT Run Bandung 2019 memiliki 4 kategori lari yang dapat dipilih oleh peserta; 5k, 

10k, Half Marathon dan Full Marathon. Tahun ini juga ada POCARI SWEAT VIRTUAL RUN dimana 

para pelari dapat berpartisipasi dengan berlari di kota atau area masing-masing di tanggal dan 

jam yang sama saat POCARI SWEAT RUN BANDUNG  2019 berlangsung.  Hal yang spesial dari 

ajang lari tahun ini adalah medali untuk para finisher yang sangat unik karena medali di desain 

langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh masyarakat Jawa Barat sangat 

Bangga dan senang sekali melihat antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi di ajang lari 

terbesar hari ini. Kami juga berterimakasih kepada POCARI SWEAT yang sudah memilih Jawa 

Barat sebagai tuan rumah selama tiga tahun berturut-turut. Ajang ini tentunya bukan hanya 

sekedar ajang berolahraga akan tetapi juga dapat meningkatkan sektor ekonomi maupun 

pariwisata kota Bandung. Saya berharap acara ini dapat memotivasi dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat akan pentingnya memiliki 

gaya hidup sehat,” ujar Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat.  

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

Humas Provinsi Jawa Barat, Bank BJB, Men’s Biore, Toyota, Astralife, GO-LIFE, garmin, Alfamart, 

Reebok, Joint Fit, Harris dan Metro TV 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. 
 
 
 

http://www.pocarisweat.id/


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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