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Pertarungan Tim Terbaik Dimulai! Final Indonesia Predator 

League 2020 Jadi Game Changer Industri eSports Indonesia 

Predator League merupakan salah satu wujud komitmen Acer untuk selalu berinovasi dan 
mendukung ekosistem eSports nasional. Turnamen eSports berskala internasional ini membawa 
konvergensi harmonis antara dunia olahraga, pendidikan, dan digitalisasi. 

Kemkominfo dan AVGI mendukung sekaligus mengapresiasi kerja keras Predator League dalam 
mencari tim terbaik melalui Online Qualifier, hingga mampu menjaring ribuan talenta muda eSports 
dari berbagai daerah di Indonesia.  

• Pelaksanaan Predator League semakin mengukuhkan posisi Acer sebagai brand teknologi yang 
secara konsisten berkomitmen untuk menjadi akselerator ekosistem industri gaming nasional. 

• Melalui sistem Online Qualifier, tim yang terdaftar di Predator League 2020 meningkat 20% 

dari tahun sebelumnya, beberapa tim datang dari kota terjauh seperti Meulaboh dan 

Jayapura. 

• Predator League 2020 hadir dengan inovasi terbarunya sebagai turnamen eSports yang secara 
end-to-end melibatkan semua pihak dalam ekosistem termasuk menfasilitasi gamers dalam 
mempersiapkan jenjang karir profesional mereka melalui jalur pendidikan. 

 

Jakarta, 17 Januari 2020 – Babak Final Indonesia pada Asia Pacific Predator League 2020 segera 

dimulai besok. Pertarungan 16 tim PUBG dan 8 tim DOTA 2 terbaik Indonesia dipastikan berlangsung 

seru dan menarik. Pemenang dari masing-masing game tersebut akan mewakili Indonesia di babak 

Grand Final se-Asia Pasifik di Manila, Filipina pada Februari 2020. Predator League 2020 terbukti telah 

menjadi game changer bagi dinamika industri eSports nasional. Terobosan dan inovasi yang dilakukan 

Predator League sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017 semakin menjadikan turnamen 

ini memiliki kualitas tersediri di dunia eSports Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital di tahun ini 

melalui online qualifier memungkinkan semakin banyak anak muda yang dapat berpartisipasi dalam 

upaya menjadi wakil Indonesia di sebuah ajang internasional.   

 “ESports saat ini bukan sekadar permainan, tapi sudah menjadi ajang profesional. Ini peluang bagi 
Indonesia, tidak hanya untuk mengembangkan potensi game lokal tapi menjadi wadah bagi anak 
muda kita mengukir prestasi eSports di level internasional. Turnamen gaming Predator League 2020 
dengan pemanfaatan teknologi digital menjadikan sebuah permainan game semakin menarik dan 
mudah untuk dimainkan oleh lebih banyak peminatnya tanpa adanya batasan waktu dan  tempat. 
Tentunya ini akan memfasilitasi wadah pengembangan diri dan bakal anak muda termasuk dalam 
mewujudkan cita-cita mereka menjadi bagian dari upaya mengharumkan nama Indonesia di kancah 
internasional. Kami mendukung upaya Acer melalui penyelenggaraan Predator League untuk 
menjadikan sebuah turnamen game changer di industri eSports nasional,” ujar Johnny G Plate, selaku 
Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Salah satu game changer yang dilakukan Acer di acara Predator League 2020 tahun ini adalah dengan 

memfasilitasi beasiswa belajar bagi para pemenang Indonesia peringkat 1 sampai dengan 4. Acer 

berharap Predator League tidak saja menjadi platform gamers bisa berlaga dalam jenjang professional 
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eSports skala internasional, tapi bermain games pun juga dapat membuka jalan pilihan profesi untuk 

persiapan masa depan mereka yang lebih baik.  

Rob Clinton Kardinal selaku Ketua Umum Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI) menyampaikan,  

“Kami mengapresiasi komitmen dan kerja keras yang dilakukan Acer melalui Predator League. 

Milestone yang dibangun sejak tiga tahun lalu dan berlanjut hingga hari ini menunjukkan wujud 

komitmen Acer dalam menjadikan Predator League sebagai bagian dari ekosistem pencarian talenta 

muda di eSports. Ini tentunya seiring dengan misi AVGI untuk mendorong game sebagai generator 

ekosistem eSports yang lebih sehat, seimbang dan positif.” 

Selain menciptakan produk dengan teknologi tercanggih melalui lini gaming Predator, tiga tahun 

belakangan ini Acer juga secara konsisten menggelar Predator League, turnamen gaming berskala 

internasional. Tahun ini, Predator League 2020 diikuti oleh 17 negara, yakni Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Vietnam, Taiwan, Filipina, Singapore, Hong Kong, Macau, India, Australia, Korea, Sri Lanka, 

Jepang, Myanmar, Bangladesh dan Mongolia. 

 “Predator League 2020 merupakan bentuk pembuktian konsistensi kami dalam mendukung dan 

menjadi akselerator ekosistem industri gaming nasional. Di tahun ketiga ini, Predator League 2020 

hadir dengan beragam inovasi terbaiknya sehingga Predator League menjadi sebuah turnamen 

eSports yang secara end-to-end semakin melibatkan semua pihak dalam ekosistem. Kami tidak hanya 

memfasilitasi gamers untuk berprestasi di dunia eSports, tetapi juga dalam persiapan karir profesional 

mereka melalui jalur pendidikan.” Kata Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia.  

 

Ia menegaskan bahwa pemanfaatkan teknologi melalui online qualifier berhasil meningkatkan jumlah 

peserta lebih dari 20% dibandingkan dengan Indonesia Predator League tahun sebelumnya. Bahkan di 

antaranya merupakan pemain dari kota terjauh seperti Meulaboh dan Jayapura. 

 

“Kami berterima kasih atas dukungan dan kehadiran Menteri Kominfo dan Ketua AVGI di Predator 
League 2020, kami berharap ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan 
bersama guna membangun ekosistem eSports menjadi lebih dinamis dan bergairah.” tambah Herbet. 

Tahap kualifikasi Asia Pacific Predator League 2020 ini telah dimulai sejak Oktober 2019. Di tahap ini16 

tim PUBG (dalam lampiran) dan juga 8 tim DOTA2 (dalam lampiran) akan mengikuti pertandingan di 

babak Final Indonesia.  

Finalis Indonesia Predator League 2020 akan memperebutkan national prizepool sebesar 
Rp200.000.000. Final ini juga didukung oleh Kemkominfo dan AVGI yang memfasilitasi pemberian 
beasiswa di BRI Institute untuk perkuliahan S1 bagi tim pemenang 1 sampai 4 Predator League 2020.  

 

Indonesia Final di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka Jakarta  

Pelaksanaan Final Indonesia Predator League 2020 di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka Jakarta 

berlangsung pada 17-19 Januari 2020. Acer mengundang gamers Indonesia dan para penggemar 

eSports untuk menjadi saksi terpilihnya dua tim terbaik Indonesia pada akhir pekan ini. Pengunjung 

juga dapat berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan seru selama tiga hari ini seperti penampilan dari 

The Angels Percussion, Pink Panda, dan Invasion Boys. Pengunjung juga bisa mengikuti Cosplay 

Competition, Meet and Greet dengan Brand Ambassadors Predator Gaming Indonesia (Jeanice Ang, 
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Franzeska Edelyn, Melondoto dan Dimas Dejet), Lelang Produk, Fighting Mini-Games, dan kesempatan 

untuk memenangkan hadiah senilai lebih dari Rp50 juta. 

Demi mendukung mulusnya kompetisi, laga final Indonesia Predator League 2020 kembali didukung 

akses internet super cepat dari CBNFiber. Pengunjung dapat memperoleh penawaran menarik dari 

para pendukung acara Predator League 2020, seperti promo khusus dan lucky draw berhadiah total 

jutaan rupiah dari CBNFiber. Selain memberikan beasiswa bagi para pemenang 1 - 4 Predator League 

2020, BRI Institute juga memberikan diskon khusus biaya pendaftaran perkuliahan di BRI Institute bagi 

siswa dan siswi yang berencana masuk kuliah. 

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Asia Pacific Predator League 2020, silakan kunjungi 

https://www.acerid.com/predator-league dan ikuti kemeriahannya di media sosial melalui hashtag 

#predatorleague2020. 

 

*** 
Tentang Predator League 

Predator League diadakan oleh Acer setiap tahunnya untuk memperkuat komitmen brand dalam mendukung industri game 
di region Asia Pasifik. Sebagai seorang gamer kamu harus tidak kenal ampun dan terobsesi dengan kemenangan, layaknya 
Predator yang siap menyerang mangsanya. Predator adalah brand dengan deretan perangkat gaming terlengkap dimulai dari 
laptop, desktop, monitor, dan aksesoris, dan dengan Predator series yang menawarkan teknologi termutakhir dalam gaming, 
dirancang secara khusus untuk meningkatkan pengalaman bermain setiap gamer sejati. 

Sejak September hingga Desember 2018, Predator League 2019 berjalan di Asia Pasifik dalam dua fase. Pada tahun 2019, 
turnamen antar negara ini diikuti lebih dari 10 negara, mengumpulkan talenta terbaik dalam PUBG dan Dota 2. Predator 
League juga menampilkan pertandingan offline dan online untuk mencari tim terbaik. Setelah kompetisi yang sengit, hadirlah 
juara dari Asia Pacific Predator League 2019. Juara bertahan dari PUBG adalah tim Afreeca Freecs dari Korea Selatan, dan 
juara dari Dota 2 adalah TNC Predator dari Filipina.  

Berdasarkan laporan yang dirilis Newzoo, pada tahun 2019 ini nilai pasar game global akan mencapai angka US$152 miliar 
(sekitar Rp2,15 kuadriliun), meningkat 9,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Indonesia sendiri menjadi salah satu pasar 
video game terbesar di Asia Pasifik, dengan angka mencapai US$941 juta (sekitar Rp13 triliun). Asia Pasifik merupakan 
wilayah dengan pertumbuhan pasar game paling tinggi di dunia. 

Para gamer PUBG dan Dota 2 akan bertanding di Asia Pacific Predator League 2020. PUBG adalah salah satu game eSport 
paling populer dan paling tangguh dari PUBG Corporation dengan 100 pemain bersaing untuk mengeliminasi satu sama lain 
hingga menjadi orang terakhir yang bertahan. Popularitas yang tinggi membuat PUBG menjadi fenomena game mendunia 
yang menjadikannya sebagai game dengan penjualan tertinggi sepanjang masa dengan lebih dari 50 juta kopi terjual. Di sisi 
lain, jumlah pemain aktif Dota 2 yang mencapai lebih dari 1,3 juta menjadikannya selalu dalam lingkup perhatian komunitas 
eSport. 

 
Tentang Acer 

Didirikan pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari 
160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat lunak dan 
layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis. Dari teknologi yang berorientasi 
kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi untuk riset, desain, 
pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan antara manusia dan teknologi. 
Silakan kunjungi 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 laptop 

https://www.acerid.com/predator-league
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selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & 
Gartner Inc). Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia, 
terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award selama 12 tahun 
berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer 
Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, 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 106 lokasi di 84 kota di Indonesia, Acer Contact 
Center dengan tarif lokal 1500-155, serta layanan melalui media sosial selama 24 jam setiap harinya. 

 

Blog  : acerID.com  
Facebook : facebook.com/acerindonesia & facebook.com/predatorgamingindonesia 
Twitter  : @acerID 
YouTube  : youtube.com/acerindonesia  
Instagram  : @acerID & @predatorgamingindonesia 
Press Room  : acerid.com/press-room 
 

Media Contacts Acer Indonesia 

Anandita Puspitasari 
Acer Indonesia - Marketing Communications Manager 
anandita.puspitasari@acer.com 
+6281286566755 

Adhi Saudi 
Advo Indonesia - Public Relations 
adhi@advo-indonesia.com 
+628891445945 

 
© 2019 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. All offers subject to change without notice or 
obligation and may not be available through all sales channels. Prices listed are manufacturer suggested retail prices and may vary by 
location.  
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Lampiran 

 

Enam belas tim PUBG yang bertanding dalam Final Indonesia untuk Asia Pacific Predator League 2020 

adalah: 

 
PUBG 

 

1. InVamouz 9. Wasted Player 

2. TGD DragonZ 10. 4nger WSC 

3. Victim Reality 11. OnePiece – RG 

4. Victim Rise  12. Akagami Mirror 

5. Dreams 13.Quantum eSports 

6. Alter Ego 14.BCS Raven 

7. PowerofWinner 15. Space 

8. Kuda Hitam 16. Xperts,MEG 

 

Delapan tim DOTA 2 yang bertanding dalam Final Indonesia untuk Asia Pacific Predator League 2020 

adalah: 

 
DOTA 2 

 

1. BOOM Esports 5. Hans Pro Gaming 

2. PG BarracX 6. Mugiwara x Miracle 

3. PG Godlike 7. PRFS 

4. Breakbeat Squad 8. Team Wolf 

 


