Siaran Pers
Acer Jadikan Teknologi sebagai Change Maker Wujudkan
Startup Indonesia yang Fresh, Inovatif, Valuable, dan Solving Problem
Dukungan penuh Acer terhadap Gerakan Nasional 1000 Startup Digital merupakan bagian
dari Implementasi Acerleration
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang diinisiasi oleh KIBAR sebagai tech-startup
ecosystem builder dengan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, telah dimulai sejak Juni 2016 lalu, dan akan memasuki tahap Hackaton di beberapa
kota, termasuk Jakarta pada 9 Oktober nanti.
Seiring dengan program yang terus berjalan, Acer Indonesia mengumumkan dukungannya
untuk gerakan tersebut, sebagai upaya bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai The
Next Digital Energy of Asia di tahun 2020, di mana pada akhir gerakan ini diharapkan dalam
lima tahun ke depan akan lahir 1000 startup yang mampu menciptakan solusi cerdas dan
out-of-the-box atas berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan
teknologi digital. Dukungan ini merupakan langkah awal dari implementasi program
Acerleration, inisiatif Acer Indonesia yang bertujuan untuk mendorong startup dan teknologi
menjadi change maker bagi kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.
Yansen Kamto, Chief Executive KIBAR dan penggagas Gerakan Nasional 1000 Startup
Digital berujar, "Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah gerakan gotong-royong yang
digulirkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam dalam menjadikan Indonesia sebagai
kekuatan digital terkemuka Asia yang ditopang oleh kekuatan perekonomian nasional
berbasis digital yang kuat. Terhadap kaum muda yang akan menjadi tumpuan produktivitas
bangsa pada saat bonus demografi tiba, gerakan ini membantu mereka menemukan peluang
untuk menjadi pelaku ekonomi digital kreatif yang tidak hanya mampu menjadi pemenang di
pasar lokal, namun juga mampu menembus pasar internasional. Untuk mewujudkan harapan
ini, gerakan ini mengundang berbagi elemen kebangsaan, dari lembaga pemerintah, institusi
pendidikan hingga korporasi untuk terlibat dan memberikan kontribusi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing.”
Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia mengatakan, “Kami bangga telah dipercaya
sebagai Official Technology Partner Gerakan Nasional 1000 Startup Digital ini tahap demi
tahap hingga nantinya akan terlahir startup Indonesia yang fresh, innovative, valuable dan
solving problem bagi masyarakat. Dukungan ini merupakan langkah awal dan bagian dari
program Acerleration yang kami luncurkan, kami percaya bahwa dukungan teknologi terbaik
dapat menjadi change maker yang positif dan membantu para startup untuk tumbuh dan
mengakselerasi ide, budaya dan bisnis ke level yang lebih tinggi.”
Acerleration merupakan program dan dukungan Acer terhadap startup di Indonesia. Sebagai
salah satu vendor PC terdepan di dunia dan pemimpin pasar nomor satu untuk notebook 2in-1 di Indonesia, Acer secara konsisten telah menghadirkan beragam produk yang
dibutuhkan oleh para founder dan pelaku startup di Indonesia. Bahkan beberapa lini
produknya memiliki spesifikasi dengan dukungan teknologi dan fitur yang dibutuhkan oleh
para founder - yang termasuk dalam tipe Hacker, Hustler dan Hipster - mereka ini lah yang
berperan dalam formasi pembentukan sebuah startup,

1

“Melalui Acerleration, kami berkomitmen untuk membantu semua orang dan komunitas dalam
belajar dan memanfaatkan teknologi dengan mudah tanpa terkecuali, sehingga tidak ada
batasan untuk saling berinteraksi dalam ekosistem di era digital ini. Langkah awal kami yakni
dengan mendukung Gerakan Nasional 1000 Startup Digital akan menemani journey mereka
agar dapat menjalankan startup yang dapat menciptakan solusi yang inovatif, unik dan dapat
memecahkan masalah sehingga bermanfaat bagi masyarakat.” Tambah Herbet seraya
menggaris bawahi bahwa dengan lebih dari 90 juta pengguna internet di Indonesia diharapkan
potensi tersebut dapat menjadi jembatan awal untuk menciptakan solusi dengan
memanfaatkan teknologi digital.
Sebagai langkah awal dari dukungannya, Acer akan membekali para founder yang terpilih
sebagai Best Idea pada fase Hackathon di beberapa kota dengan Acer Chromebook 14.
Selain itu Acer bersama dengan Kibar dan channel digital Gerakan Nasional 1000 Startup
juga menyelenggarakan sejumlah aktivitas yang digelar di media sosial, seperti Social Media
Challenge, yang diadakan untuk meningkatkan engagement antara founder dan audience
serta update informasi penyelenggaraan program kepada publik secara bersama-sama.
Untuk informasi lengkap mengenai Gerakan Nasional 1000 Startup Digital klik di
www.1000startupdigital.id
Untuk informasi lengkap mengenai Acerleration klik di www.acerleration.com
Acer bersama Gerakan Nasional 1000 Startup Digital mengajak para peserta dan siapa saja
untuk mengikuti update program ini di channel digital masing-masing sekaligus
memenangkan beragam hadiahnya di Social Media Challenge dari Acer Indonesia & Gerakan
Nasional 1000 Startup Digital.

-SELESAITentang Acer
Acer merupakan perusahaan hardware + software + jasa dengan produk yang ditawarkan termasuk PC, display,
proyektor, server, tablet, smartphone dan perangkat lainnya yang dapat dikenakan. Acer juga mengembangkan
solusi cloud untuk mendukung era Internet of Things. Merayakan ulang tahun ke-40 pada tahun 2016, Acer telah
mempekerjakan sekitar 7.000 orang di seluruh dunia. Silahkan kunjungi situs www.acer.com untuk informasi lebih
lanjut.
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 7 tahun berturutturut di Indonesia (IDC PC Tracker & Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek
Notebook dan 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, Indonesian Customer Satisfaction Award, termasuk mendapatkan penghargaan internasional
sebagai The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui
media sosial dari 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 100
lokasi di 79 kota di Indonesia, Acer Contact Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial
selama 24 jam setiap harinya.
Blog
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Community
Contact Center

: www.acerID.com
: www.facebook.com/acerindonesia
: @acerID
: www.youtube.com/acerindonesia
: acerID
: www.iamspacer.com
: 1500-155
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Tentang Gerakan Nasional 1000 Startup Digital
Sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia di tahun 2020 dengan
mendirikan 1000 startup yang menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital.
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital hadir di 10 kota antara lain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung,
Semarang, Malang, Makassar, Denpasar, Medan dan Pontianak.

Tentang KIBAR
KIBAR merupakan sebuah perusahaan yang memiliki misi mengibarkan talenta kreatif berbasis industri teknologi
di Indonesia. KIBAR berupaya untuk menciptakan ekosistem dengan konsep kolaborasi, mengumpulkan segenap
pemangku kepentingan yang memiliki kesamaan misi untuk menciptakan dampak yang besar di bidang teknologi
dan industri kreatif. KIBAR ingin menjadi penghubung antara para inovator, kreator, startup teknologi dan
pengembang aplikasi di Indonesia melalui serangkaian capacity building, mentoring, incubation dan berbagai
program akselerasi yang berupaya untuk menumbuhkan masyarakat dan lingkungan mereka secara mandiri untuk
Indonesia yang lebih baik. Beberapa program yang diinisiasi oleh KIBAR antara lain Start Surabaya, Innovative
Academy, dan FemaleDev. KIBAR juga menjadi penggagas Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang
dilaksanakan di 10 kota yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Medan, Makassar,
Denpasar dan Pontianak.
Media Contact:
Anandita Puspitasari
Acer Indonesia
anandita.puspitasari@acer.com
+62812 8656 6755

Rizky Kurniawan
Kibar
gerak@1000startupdigital.id
+62877 8235 4151
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