
                                                     

 

 

YOAN BERSAMA PLANET SPORTS ASIA 
MELUNCURKAN SPORTS DAY 

 
  
  
 Press Release                                            Untuk Disiarkan Segera 
 

Jakarta, 25 Oktober 2019, Yayasan Olahraga Anak Nasional (YOAN) kembali meluncurkan kegiatan SPORTS DAY, 

rangkaian kegiatan pelatihan olahraga usia dini yang berlangsung di berbagai Sekolah Dasar di Jadebotabek. Dalam 

kegiatan ini YOAN memfokuskan pada cabang olah raga atletik, bulu tangkis dan sepakbola. 

 

SPORTS DAY dilaksanakan secara multidimensi yang tidak hanya melibatkan anak-anak namun juga guru dan 

orang tua. Diharapkan dengan proses pelatihan yang benar dan menyenangkan untuk anak-anak, didukung dengan 

orang tua/guru melalui pembinaan psikologi dan pemahaman nutrisi akan menumbuhkan minat dan bakat anak di 

bidang olahraga. Diharapkan nantinya akan melahirkan atlit berprestasi dan menciptakan  generasi yang lebih baik 

melalui olah raga. 

 

Di tahun ini, YOAN menggandeng PLANETSPORTS.ASIA yang berkomitmen mendukung kegiatan Sports Day 

dalam berbagai program pelatihan, kompetisi olah raga, pembinaan nutrisi dan parenting bagi anak, orang tua dan 

guru secara berkesinambungan.  

 

"Kami sangat gembira dapat bekerjasama dengan YOAN dalam melakukan rangkaian kegiatan olah raga yang 

ditujukan bagi anak-anak. Hal ini merupakan bagian dari corporate social responsibility dari PT Map Aktif Adiperkasa 

TBK dan juga sesuai dengan visi dan misi kami untuk mewujudkan kebugaran untuk bagi seluruh masyarakat 

Indonesia sejak usia dini." kata Ratih D Gianda, Corporate Secretary MAP Active. 

 
Tahun ini merupakan tahun kelima YOAN menyenggarakan kegiatan pembinaan olah raga anak usia dini. 

Memberikan kesempatan kepada anak Indonesia berkompetisi di dalam dan luar negeri. Tahun 2018 lalu, YOAN telah 

mengirimkan YOAN Soccer Team terdiri dari 12 anak terpilih mengikuti  pertandingan bergengsi JSSL di Singapore. 

 
“Ekosistem olahraga Indonesia menjadi lebih sehat dan itu dimulai dari pembinaan usia dini yg berkesinambungan, 

karena pembinaan usia dini adalah kunci sukses untuk membentuk timnas yg kuat dan tujuannya adalah prestasi” 

kata Ibnu Jamil, Ketua dan Pendiri Yayasan Olah Raga Anak Nusantara. 

 

*** 
Tentang YOAN 
Proses pelatihan yang baik dan benar serta didukung dengan sport science akan menghasilkan insan-insan olahragawan yang 

mumpuni dan berkualitas baik pada saat usia produktif yang pada akhirnya akan menjadi bagian penting dalam pembangunan mental 
bangsa.  
YOAN hadir untuk berpartisipasi dalam pembinaan atlet usia dini dengan baik dan benar. YOAN mengusung konsep : Build people 

through sport. Olahraga yang memberikan jalan untuk berprestasi dan menjamin masa depan sang atlet.  
 
Tentang PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA)  

Pada akhir bulan September 2019, MAPA, anak perusahaan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), telah mengoperasikan 1.133 gerai di 76 
kota di seluruh Indonesia dan mengelola lebih dari 150 merek dimana lebih dari 40 di antaranya merupakan merek eksklusif. Tiga lini 
bisnis utama perusahaan adalah produk Sports, Leisure dan Kids. MAPA juga memiki jaringan ritel multi-brand eksklusif, termasuk 

Planet Sports.Asia, Sports Station, The Athlete’s Foot, Golf House, Ogaan, Kidz Station, dan Planet Sports Kids. MAPA saat ini juga 
tercatat sebagai distributor ekslusif merek-merek unggulan seperti Skechers, Reebok, New Balance, Clarks dan Lego. Silahkan 
mengunjungi www.mapactive.id untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai MAPA 

 
 
Untuk Informasi lebih lanjut : 
 
YOAN Foundation : Dian - 085697250085  

 
PT Map Aktif Adiperkasa Tbk - Ratih D. Gianda – Corporate Secretary (ratih.gianda@mapactive.id)  

Sahid Sudirman Center lantai 26, Jalan Jend Sudirman Kav 86 Jakarta 10220, Telphone : 021-5745808/ 021-80648498 


