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Final Asia Pacific Predator League 2020 Ditunda, 
Dialihkan ke bulan April - Juni 2021 

 
 

Ringkasan Editor 

 Final Asia Pacific Predator League di Filipina ditunda ke bulan April - Juni 2021 demi keselamatan 
komunitas gaming 

 Tim yang sudah memenuhi syarat dari kompetisi lokal sebelumnya diharapkan tetap ikut serta 
dalam Asia Pacific Predator League 2020/2021 

 
Jakarta, 9 Juni 2020 – Acer mengumumkan bahwa Asia Pacific Predator League 2020 akan 
ditunda hingga bulan April – Juni 2021 di Filipina karena pandemi Covid-19 yang sedang 
berlangsung. Kesehatan dan keselamatan komunitas gaming tetap menjadi perhatian utama 
Acer, dan Acer telah bekerja sama dengan pihak-pihak kesehatan berwenang. 
 
Tim-tim yang sudah memenuhi syarat dari kompetisi lokal sebelumnya akan menghadiri final 
pada bulan April - Juni 2021, dan acara tersebut diubah namanya menjadi Asia Pacific Predator 
League 2020/2021 dengan total hadiah sebesar US $ 400.000 atau lebih dari Rp5 miliar. 
 
“Penundaan Asia Pacific Predator League, bukan pembatalan, menunjukkan komitmen Acer 
kepada komunitas gaming,” ujar Andrew Hou, Presiden Operasional Regional Acer Pan Asia 
Pacific. "Dengan situasi Covid-19 yang sedang berlangsung, kami membuat keputusan untuk 
memindahkan kompetisi final ke bulan April - Juni 2021 demi keselamatan dan kepentingan 
bersama bagi para peserta, penggemar, penonton, dan staf yang terlibat dalam turnamen." 
 
Hampir 20.000 tiket telah terjual untuk turnamen yang semula dijadwalkan berlangsung di 
Manila, Filipina pada Februari 2020 di SM Mall of Asia Arena, Pasay City, Manila. Sebanyak 17 
negara telah bergabung dalam kompetisi kualifikasi lokal yang diadakan mulai Oktober 2019. 
 
Asia Pacific Predator League yang pertama diadakan di Jakarta, Indonesia pada tahun 2018 
untuk memperkuat komitmen merek Predator dan mendukung industri game di wilayah 
tersebut. Turnamen kedua diadakan pada tahun 2019 dan berlokasi di Stadion Nimibutr di 
Bangkok, Thailand, ditonton oleh lebih dari 10.000 penggemar secara real-time. Berhasil 
mengumpulkan 4,3 juta  tontonan daring dan jumlah penonton secara bersamaan mencapai 
123.000. 
 
Semua kontestan akan dihubungi secara langsung mengenai pemberitahuan dan pembaruan 
ini ketika tanggal baru telah ditetapkan. Ikuti terus akun sosial media Acer di Facebook, 
Instagram, dan Twitter untuk terus mendapat informasi terkini tentang perkembangan Asia 
Pacific Predator League 2020/2021. 
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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 untu kriset, 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 

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 13 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   : www.acerID.com  
Facebook  : www.facebook.com/acerindonesia  
Twitter   : @acerID 
YouTube   : www.youtube.com/acerindonesia  
Instagram : acerID  
Contact Center : 1500155 
Press Room : www.acerid.com/press-room 
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Marketing Communication Manager - Acer Indonesia 

renaldy.felani@acer.com  
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