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Acer Luncurkan Acer Classroom Manager – Solusi Teknologi Informasi 
untuk Kegiatan Belajar Mengajar yang Interaktif 

 

Kolaborasi dengan Putera Sampoerna Foundation untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia 

 
Jakarta, 21 Maret 2012 – Hari ini Acer Indonesia memperkenalkan Acer Classroom Manager, sebuah 
program sistem pendidikan Acer untuk memfasilitasi kebutuhan murid dan guru dalam menciptakan 
interactive digital learning yang lebih efektif dan efisien. Program ini diluncurkan dan diperkenalkan pertama 
kalinya di Indonesia melalui “Acer Computer Lab” di Sampoerna Academy, Bogor.  
 
Peresmian Acer Computer Lab ini merupakan bagian dari kolaborasi Acer Indonesia dengan Putera 
Sampoerna Foundation untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Indonesia melalui penerapan 
sistem Acer Classroom Manager pada setiap unit desktop PC yang didonasikan oleh Acer Indonesia pada lab 
komputer tersebut.   
 
Kemajuan Teknologi Informasi (TI), khususnya Internet, telah mentransformasi interaksi antara guru dan 
murid. Guru memerlukan solusi agar dapat mengikuti perkembangan murid, sekaligus memanfaatkan 
kemajuan TI dalam proses belajar mengajar. Murid juga dapat memanfaatkan TI untuk mempersiapkan diri 
dengan keterampilan yang berkualitas dalam menghadapi persaingan pasar global yang semakin digital.  
 
“Globalisasi serta kemajuan Teknologi Informasi saat ini membuat dunia pendidikan harus ikut beradaptasi. 
Dalam hal ini, Acer Classroom Manager hadir sebagai sebuah solusi untuk menciptakan interactive digital 
learning yang lebih efektif dan efisien antara guru dan murid,” ujar Jason Lim, President Director, Acer 
Group Indonesia.  
 
Penerapan Acer Classroom Manager di Sampoerna Academy merupakan proyek pertama bagi Acer di 
Indonesia. Aplikasi ini akan membantu guru mengawasi penggunaan situs dan aplikasi tertentu pada 
komputer murid, memonitor kegiatan mereka secara real-time (visual dan audio), serta membuat 
perencanaan belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien.  
 
“Kolaborasi dengan Putera Sampoerna Foundation ini merupakan bagian dari komitmen Acer Indonesia 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak Indonesia melalui penerapan Teknologi Informasi dalam 
proses belajar mengajar. Kami memilih Sampoerna Academy karena adanya kesamaan visi dan misi dalam 
peningkatan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang positif,” tambah Jason Lim.  
 



Implementasi Acer Classroom Manager sejalan dengan sistem pendidikan holistik abad 21 (21st century 
holistic learning) yang diterapkan di Sampoerna Academy guna menciptakan pemimpin masa depan yang 
berkualitas. Sampoerna Academy merupakan sekolah berasrama berstandar internasional yang membekali 
murid-siswinya tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan pengembangan keterampilan dan 
karakter untuk menjadi kader pemimpin yang mampu membuat perubahan positif dalam komunitas mereka 
sehingga akan berdampak pada masa depan negara. 
 
“Kami percaya bahwa penerapan Acer Classroom Manager di Sampoerna Academy dapat mendukung dan 
meningkatkan keterampilan teknologi informasi para guru dan murid dan berpengaruh pada proses belajar 
mengajar yang lebih berkualitas dan terkini.  Kemitraan ini merupakan jawaban memenuhi kebutuhan akan 
peningkatan fasilitas pendidikan sehingga dapat membentuk siswa-siswi Sampoerna Academy menjadi 
pemimpin masa depan yang dapat bersaing di dunia global yang semakin digital,” kata Ari Kundwidodo, 
Director of Sales Putera Sampoerna Foundation. 
 

### 
 
Tentang Acer  
Sejak didirikan tahun 1976, Acer telah berhasil mencapai tujuannya dalam menghilangkan batasan antara 
manusia dan teknologi. Acer menempati peringkat nomor dua di dunia untuk notebook PC. Model bisnis 
berbasis channel yang menguntungkan dan berkesinambungan berperan penting dalam pertumbuhan 
perusahaan, sementara pendekatan multi-merek mengintegrasikan Acer, Gateway, Packard Bell, dan 
eMachines di pasar global. Acer mendesain produk-produk ramah lingkungan dan menciptakan rantai 
pasokan ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan para pemasok. Acer bangga menjadi Worldwide 
Partner dari Olimpiade, termasuk mendukung Olimpiade Musim Dingin Vancouver 2010 dan Olimpiade 
London 2012. Grup Acer mempekerjakan 8.000 pegawai di seluruh dunia. Pendapatan tahun 2011 mencapai 
US$ 15,7 miliar. Kunjungi www.acer-group.com untuk informasi lebih lanjut. 

 
Tentang Acer Indonesia 
Mulai beroperasi di Indonesia tahun 1998, Acer telah mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Acer menjadi 
merek notebook nomor 1 di Indonesia sejak 2005 dan menjadi merek PC nomor 1 sejak 2007 (IDC PC Tracker 
& Gartner Inc).  
Blog : www.acerID.com  
Facebook   : www.facebook.com/acerindonesia 
Twitter : @acerID  
 
Tentang Sampoerna Academy 
Sampoerna Academy merupakan bagian perwujudan visi Putera Sampoerna Foundation dalam rangka 
mencetak calon-calon pemimpin masa depan melalui pendidikan yang berkualitas guna menghadapi 
tantangan global. Mengacu pada strategi besar ‘Pathway to Leadership’, Sampoerna Academy adalah 
elemen yang mendukung tujuan Putera Sampoerna Foundation mencetak 1.000 pemimpin per tahun yang 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perubahan di komunitasnya.  
 

http://www.acer-group.com/
http://www.acerid.com/
http://www.facebook.com/acerindonesia
http://twitter.com/acerID


Diluncurkan pada 2009, Sampoerna Academy merupakan jaringan sekolah bertaraf internasional berasrama 
setingkat SMA yang menerima di antara 5-10% teratas murid berprestasi dan berkarakter dari SMP, 
khususnya yang berasal dari keluarga prasejahtera, dan memiliki kualitas kepemimpinan di dalam dirinya.   
 
Sampoerna Academy menerapkan pendidikan holistik yang tidak hanya mengembangkan kemampuan 
akademik namun juga karakter serta kecakapan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kecakapan hidup. 
Selain menerapkan kurikulum berstandar nasional, Sampoerna Academy juga menerapkan  kurikulum 
berstandar internasional dari International General Certificate of Secondary Education (IGCSE). Seluruh 
lulusan Sampoerna Academy memiliki kemampuan akademik, bahasa, dan kecakapan lain yang memenuhi 
standar penerimaan mahamurid perguruan tinggi dengan reputasi baik  di mancanegara. Sampoerna 
Academy merupakan wujud kerjasama antara pemerintah, mitra-mitra donatur, serta Putera Sampoerna 
Foundation. Memasuki tahun keduanya, Sampoerna Academy saat ini berlokasi di Malang (Jawa Timur) dan 
Palembang (Sumatera Selatan) dengan total 525 murid yang berasal dari seluruh Indonesia. Tahun 2011, 
Putera Sampoerna Foundation meresmikan Sampoerna Academy di Bogor (Jawa Barat) dan Kubutambahan 
(Bali). Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi: www.sampoernafoundation.org   
 
Tentang Putera Sampoerna Foundation  
Putera Sampoerna Foundation (PSF) adalah Institusi Bisnis Sosial pertama di Indonesia yang memiliki visi 
untuk mencetak calon-calon pemimpinmasa depan dan wirausahawan Indonesia yang handal demi  
menghadapi tantangan global.  
 
Empat pilar utama kegiatan Putera Sampoerna Foundation adalah pendidikan yang berkualitas bagi murid 
Indonesia berprestasi terutama dari keluarga prasejahtera, penciptaan lapangan kerja melalui 
pengembangan kewirausahaan, pencerahan masyarakat umum melalui pemberdayaan perempuan, serta 
program penyaluran bantuan dan pertolongan rehabilitasi bencana. Mengacu pada strategi besar ‘Pathway 
to Leadership’, Putera Sampoerna Foundation memiliki tujuan untuk menciptakan 1.000 pemimpin per 
tahun yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan perubahan di komunitasnya. Dalam menjalankan 
kegiatannya, Putera Sampoerna Foundation didukung oleh mitra strategis antara lain Sahabat Wanita, 
Murid Bangsa dan Bait Al-Kamil, serta melakukan inisiatif mendirikan badan usaha Access untuk 
meningkatkan pertukaran pelajar dan kerjasama dengan universitas di luar negeri dan Mekar yang 
merupakan sebuah portal lengkap dan pusat pengembangan bagi kewirausahaan di Indonesia. 
 
Sejak didirikan pada 2001, Putera Sampoerna Foundation telah menyalurkan lebih dari 34.600 beamurid, 
menyelenggarakan pelatihan untuk lebih dari 19.000 guru dan kepala sekolah, mengadopsi 23 sekolah 
negeri dan 5 madrasah. Pada 2009, Putera Sampoerna Foundation mendirikan sekolah berstandar 
internasional berasrama yaitu Sampoerna Academy, sekolah tinggi untuk mencetak generasi pendidik masa 
depan yakni Sampoerna School of Education yang sekaligus merupakan elemen pertama dari pendirian 
universitas bertaraf dunia, serta disusul peluncuran Sampoerna School of Business pada tahun 2010.  
 
Putera Sampoerna Foundation adalah organisasi filantropi pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2008 yakni sertifikat sistem kualitas manajemen yang bertaraf internasional. Menerapkan prinsip-
prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam segala aktivitasnya, Putera Sampoerna Foundation telah 

http://www.sampoernafoundation.org/


dipercaya oleh lebih dari 300 korporasi, organisasi maupun asosiasi untuk menjalankan program tanggung 
jawab sosial (CSR).  Secara berkala, Putera Sampoerna Foundation mengikuti audit yang dilakukan oleh pihak 
auditor internasional independen dan laporannya diterbitkan di buku laporan tahunan Putera Sampoerna 
Foundation. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi: www.sampoernafoundation.org  
 
 
Untuk Informasi Lebih lanjut hubungi:  
Nila Tanzil 
Head of Communications 
Putera Sampoerna Foundation 
Tel: (021) 577 2340 
Fax: (021) 577 23 41 
Email: nila.tanzil@sampoernafoundation.org 

Priscila F. Carlita 
Public Relations 
Acer Indonesia 
Tel: (021) 2992 2345 
Email: priscila_carlita@acer.co.id 
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