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Acer Perkenalkan Aplikasi Anak Cerdas untuk Belajar, 
Bermain, dan Memonitor Penggunaan Gadget pada Anak  

 

Gadget sebagai perangkat belajar yang aman untuk anak umur 6-12 tahun 

 

Jakarta, 12 Februari 2014 – Gaya hidup saat ini, mudahnya akses internet di Indonesia, dan 
ketersediaan produk teknologi, khususnya smartphone dan tablet, telah mempengaruhi pola 
penggunaan gadget oleh orang tua dan anak. Kini, banyak orang tua yang mengizinkan anaknya 
menggunakan gadget, hal tersebut juga diiringi kekhawatiran orang tua akan kemungkinan 
anak terekspos pada konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Untuk menjawab kekhawatiran 
tersebut, Acer memperkenalkan Anak Cerdas, aplikasi edukasi pertama yang hadir dalam 
Bahasa Indonesia dengan konten yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan Indonesia. 
Aplikasi ini menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk anak dengan 
lingkungan yang ramah dan aman. Aplikasi Anak Cerdas terdiri dari materi edukasi yang cocok 
dengan anak dari umur 6-12 tahun atau usia siswa di sekolah dasar.  

  

“Telah menjadi perhatian kami bahwa kini orang tua  memberikan kebebasan pada anak dalam 
penggunaan gadget. Hal ini juga diiringi kekhawatiran orang tua, jika anak mengunjungi situs 
yang dan/atau mengunduh konten yang tidak sesuai dengan usianya, atau kecanduan gadget. 
Menurut hasil riset “Children’s Use of Mobile Phone”1di Indonesia, lebih dari 70% orangtua 
mempunyai kekhawatiran tentang penggunaan gadget pada anak, terutama kekhawatiran 
bahwa mereka akan mengakses situs tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu Acer 
Indonesia sebagai pemimpin di industry PC dan gadget, memperkenalkan aplikasi mobile yang 
memberikan lingkungan yang aman pada gadget,” kata Jason Lim, President Director, Acer 
Indonesia. 

 

Menurut data www.emarketer.com APPJI (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia), pada 
akhir 2014 diproyeksikan akan terdapat 83.6 juta pengguna internet dari 72.7 juta pengguna 
tahun lalu, dengan total pengguna jaringan sosial sebesar 79.3 juta (Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram).Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendorong tumbuhnya masyarakat 
kelas menengah dengan peningkatan daya beli pada produk mobile gadget, yang selanjutnya 
akan mendorong penetrasi internet di Indonesia. Menurut studi dari Yahoo! dan TNS Global 
tentang pengguna internet mobile di kalangan masyarakat urban di Indonesia, 86% 
menggunakan feature phone, 20% smartphone dan 7% tablet, dimana pengguna aktif internet 
menghabiskan lebih dari 3 jam per hari dengan gadgetnya. Dengan demikian, hal ini 
menunjukkan pentingnya memiliki aplikasi mobile pada gadget yang memberikan pengalaman 
belajar dan bermain yang aman dan menyenangkan untuk anak.  

                                                   
1
 GSM Associations NTT Docomo Research, 2012, Children’s User of Mobile Phone in Japan, Egypt, India, Indonesia, and Chile. 
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Lebih lanjut lagi dari hasil riset “Children’s Use of Mobile Phone”, lebih dari 67% orangtua 
percaya bahwa mereka harus mengajarkan anak-anak mereka mengenai penggunaan gadget 
pada anak. Sementara  itu, lebih dari 54% orang tua akan menggunakan fitur parental control, 
salah satu yang paling populer adalah fitur filter konten. 

 

Tidak seperti aplikasi Android lainnya yang hanya menawarkan satu fungsi, seperti e-book atau 
permainan, aplikasi Anak Cerdas menawarkan berbagai fungsi dan konten yang menjadikannya 
serupa dengan portal web. Berbagai fitur tersedia untuk menjawab kekhawatiran orang tua: 

 

1. Parental Control akan aktif ketika fitur Zona Anak pada aplikasi dijalankan. Fitur ini 
dapat diaktifkan/di-nonaktifkan dengan memasukkan kata sandi. Fitur ini mencegah 
anak mengakses situs dan konten yang tidak sesuai dengan usianya. Kata sandi juga 
dibutuhkan untuk mengunduh aplikasi. Orang tua juga dapat memonitor aplikasi yang 
sering diakses oleh anak dan durasi penggunaan, melalui laporan bulanan yang dapat 
dikirimkan sesuai permintaan. 

2. Latihan Yuk! Kelebihan lainnya dari aplikasi ini adalah, kumpulan soal dengan lebih dari 
7000 soal untuk mata pelajaran – Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan 
Sains. Pertanyaan disusun sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah nasional. Kumpulan 
soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban, termasuk penjelasan yang membantu anak 
untuk lebih memahami topik terkait. Aplikasi ini juga akan menyediakan latihan soal 
untuk persiapan ujian akhir agar siswa kelas 6 SD agar dapat mempersiapkan diri lebih 
baik. 

3. Mari Bermain. Terdapat puluhan aplikasi yang direkomendasikan setiap bulannya 
termasuk e-book, permainan, dan konten edukatif.  

4. Dunia Tekno. Memperkenalkan teknologi dengan bahasa yang sederhana dan mudah 
dimengerti oleh anak.  

 

“Acer Indonesia menyadari perubahan gaya hidup masyarakat; aplikasi Anak Cerdas akan 
menjawab kekhawatiran orang tua yang ingin memonitor penggunaan gadget pada anaknya. 
Kini gadget tidak hanya digunakan untuk bermain, tetapi juga untuk belajar. Fitur parental 
control pada Anak Cerdas memungkinkan orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget oleh 
anak dan perkembangan belajarnya,” kata Parjan Lo, Head of Mobile Application Department, 
Acer Indonesia. 

Aplikasi Anak Cerdas kini tersedia untuk diunduh secara gratis di Google Play Store atau 
kunjungi microsite www.anakcerdas.co. Aplikasi ini dapat diunduh di seluruh tablet dan 
smartphone dengan sistem operasi minimal Android 4.0 Ice Cream Sandwich (ICS), berukuran 
4.7 inchi atau lebih, RAM 512MB, dan kapasitas penyimpanan minimal 1GB. Koneksi internet 
dibutuhkan untuk melakukan aktivasi aplikasi/registrasi pengguna, membaca Dunia Tekno, 
berselancar internet dan mengunduh aplikasi, serta menerima laporan bulanan melalui email, 
dan update aplikasi. 

Acer akan terus memperbarui dan menambahkan konten pada aplikasi Anak Cerdas agar tetap 
membuatnya menarik untuk anak. 

 
- SELESAI - 
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Tentang Acer 

Didirikan tahun 1976, Acer merupakan perusahaan teknologi informasi komunikasi yang didedikasikan 
pada riset, desain, penjualan dan dukungan terhadap produk-produk inovatif yang meningkatkan 
kehidupan manusia. Jaringan distribusi Acer menciptakan PC, display, proyektor, server, tablet, dan 
ponsel ramah lingkungan — perangkat yang dibutuhkan konsumen untuk bereksplorasi melampauI batas 
dan merasakan lebih. Menempati peringkat No. 3 dunia untuk kategori notebook (IDC 2012), Acer 
memperkerjakan 8,000 orang dengan pendapatan mencapai US$ 14,7 miliar di tahun 2011. Informasi 
lebih lanjut dapat dilihat di www.acer.com.  
 

© 2013 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered 
trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. 

 

Tentang Acer Indonesia  
Acer Indonesia mulai beroperasi tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC 
Indonesia. Acer mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan 
berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori notebook selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk 
kategori PC selama 6 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & Gartner Inc). Prestasi tersebut 
sekaligus menempatkan Acer sebagai merek PC pilihan masyarakat Indonesia; terbukti dengan berbagai 
penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award, Indonesia Best Brand Award, 
Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori Notebook serta Indonesian Customer Satisfaction 
Award. Acer Indonesia meraih predikat The Most Socially Devoted Brand on Facebook dalam kategori 
elektronik tingkat dunia oleh www.socialbakers.com.  

Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini 
diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 58 kota dengan 69 lokasi di 
Indonesia, contact center dengan tarif lokal 500155, serta layanan melalui social media selama 24 jam 
setiap harinya. 

Blog  : www.acerID.com  
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia  
Twitter  : @acerID  
Contact Center   : 500155 
YouTube   : Acer Indonesia 
Registrasi Produk : www.iamspacer.com  
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