
 

 
 

NBA DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BEKERJASAMA 
HADIRKAN AKADEMI PELATIH JR. NBA DI TIGA KOTA 

 
- Akademi Pelatih Jr. NBA Memberikan Pelatihan di Lapangan, Penguatan, dan Pengkondisian 

Tubuh, serta Pendidikan Basket kepada Lebih dari 3.000 Guru Olahraga di lebih dari 2.000 Sekolah 
di Provinsi Jawa Barat - 

 
BANDUNG, 2 Mei 2018 - National Basketball Association (NBA) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jawa Barat pada hari ini mengumumkan kerjasama untuk menghadirkan Akademi Pelatih Jr. NBA yang 
akan diadakan di tiga kota. Workshop ini akan menjangkau lebih dari 3.000 guru olahraga dari 2.000 
sekolah di Jawa Barat. 
 
Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan NBA Asia Associate 
Vice President of Marketing Partnerships, Jim Wong, di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. 
 
Akademi Pelatih Jr. NBA bertujuan untuk semakin mengembangkan olahraga basket melalui pelatihan 
lapangan, penguatan dan pengkondisian tubuh, serta pendidikan basket untuk pelatih dan guru olahraga. 
Setelah program serupa dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta, workshop Akademi Pelatih Jr. NBA 
akan dilaksanakan di tiga kota di Jawa Barat yaitu, Bandung, Cirebon dan Bekasi. 
  
“Kami sangat menghargai program Akademi Pelatih Jr. NBA sebagai kesempatan bagi pelatih dan guru 
olahraga di Jawa Barat untuk mempelajari standar pelatihan NBA di bawah arahan profesional,” ujar 
Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat. “Selain itu, program ini akan memberikan dampak positif serta 
meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya gaya hidup aktif dan sehat.” 
 
“Kurikulum Jr. NBA menetapkan standar tentang bagaimana seharusnya basket dimainkan dan 
diajarkan kepada generasi muda,” ujar Jim Wong, NBA Asia Associate Vice President of Marketing 
Partnerships. “Melalui Akademi Pelatih Jr. NBA, kami akan memperkenalkan permainan basket kepada 
ribuan guru olahraga dan membekali mereka dengan pengetahuan untuk dapat memberikan dampak 
pada kehidupan anak-anak didik mereka.” 
 
Para peserta Akademi Pelatih Jr. NBA akan menerima pembekalan agar dapat mendorong dan 
memfasilitasi partisipasi para muridnya, termasuk panduan pelatihan dengan kurikulum program di 
sekolah dan ekstrakurikuler, akses terhadap sumber online di website Jr. NBA, dan peralatan pelatihan 
dasar. 
 
Berikut adalah jadwal program di tiga kota: 
- 2-3 Mei: GOR Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 
- 8-9 Mei: GMC Basketball Arena, Kota Cirebon, Jawa Barat 
- 11-12 Mei: GOR Basket Patriot Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat 
 
 



 

 
 
Januari lalu, NBA dan Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dan mengadakan workshop berdurasi selama 
satu hari, sebanyak 10 kali dan telah menjangkau lebih dari 3.700 pelatih dan guru olahraga dari 3.000 
sekolah di seluruh DKI Jakarta. Ditambah lagi, pada September 2017, NBA dan Pemprov Sumatera 
Selatan bekerjasama mengadakan rangkaian workshop kurikulum Jr. NBA di enam kota di Sumatera 
Selatan, yang menjangkau hingga lebih dari 2.000 pelatih dan guru olahraga di seluruh provinsi. 
 
Jr. NBA, adalah program partisipasi olahraga basket global untuk anak-anak laki-laki dan perempuan, 
mengajarkan keahlian dasar dan juga nilai-nilai inti dari pertandingan yang dimulai dari level dasar 
sebagai bentuk usaha untuk menumbuhkan dan memperbaiki pengalaman olahraga basket para pemuda, 
bagi pemain, pelatih dan orangtua. Selama musim 2017-18, NBA akan menjangkau 26 juta anak-anak 
yang tersebar di 71 negara melalui berbagai kamp, klinik, tantangan keterampilan, pertandingan liga dan 
program dengan jangkauan luas. Program Jr. NBA di Indonesia yang dipersembahkan oleh Frisian Flag 
telah diadakan sejak 2014 dan pernah menjangkau beberapa kota besar seperti Bandung, Jakarta dan 
Surabaya.  
 
Jadwal keseluruhan untuk Jr. NBA Coaches Academy dapat dilihat di website Jr. NBA di 
www.jrnba.asia. Ikuti Jr. NBA di Facebook di www.facebook.com/jrnbaindonesia. Penggemar juga 
dapat membeli merchandise NBA melalui NBAstore.co.id, toko resmi NBA di Indonesia. Untuk semua 
hal terkait NBA, kunjungi www.nba.com dan “Friend” di akun resmi NBA di LINE dengan menambah 
@nba_global. 
 
Tentang NBA 
NBA adalah bisnis olahraga dan media global yang terdiri dari empat liga olahraga profesional: National 
Basketball Association, Women’s National Basketball Association, NBA G League dan NBA 2K League. 
NBA telah hadir secara internasional di 215 negara dalam 50 bahasa, dan merchandise NBA yang 
terjual di lebih dari 125.000 toko di 100 negara yang tersebar di enam benua. Rosters NBA pada awal 
musim 2017-18 menampilkan 108 pemain internasional dari 42 negara dan wilayah. Aset digital NBA 
mencakup NBA TV, NBA.com, NBA app dan NBA League Pass. NBA telah menciptakan salah satu 
komunitas media sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,5 miliar Iikes dan followers secara global 
di seluruh liga, tim dan platform para pemain. Melalui NBA Cares, liga ini telah memperhatikan 
masalah sosial penting sambil bekerjasama dengan organisasi pemuda internasional, yang mendukung 
pendidikan, perkembangan anak muda dan keluarga, serta berbagai hal yang berkaitan dengan 
kesehatan. 
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