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Pertarungan Team eSports Terbaik Segera Dimulai! Asia 
Pacific Predator League 2020/21 Digelar Online pada April 
2021 

 
 

 
 
Ringkasan Editor: 
 

● Grand Final Asia Pacific (APAC) Predator League 2020/21 akan digelar online yang 
diadakan mulai tanggal 6 - 11 April 2021. 

● Team yang lolos kualifikasi Grand Final APAC Predator League 2020 telah menerima 
undangan untuk langsung bergabung dalam turnamen ini, dengan team-team lainnya 
akan diumumkan selama beberapa minggu ke depan. 

● Turnamen kini dibagi menjadi empat sub-turnamen, dua untuk PUBG dan dua untuk Dota 
2. Semua pertandingan dari empat sub-turnamen akan diadakan mulai 6-11 April 2021. 

 
Jakarta, 27 Februari 2021 - Acer mengumumkan Asia Pacific (APAC) Predator League 2020/21 akan 
diadakan mulai 6-11 April 2021. Para penggemar yang menanti jawaban karena penundaan liga 2020 
kini mendapatkannya karena team-team di seluruh Asia Pasifik akhirnya akan bertarung dalam 
turnamen yang khusus diadakan secara online. 
 
“Keputusan untuk menjadi tuan rumah Asia Pacific Predator League dan mengalihkannya menjadi 
sepenuhnya online, bukan dibatalkan, menunjukkan komitmen Acer kepada komunitas gaming,” kata 
Andrew Hou, President of Acer Pan Asia Pacific Regional Operations. “Dengan situasi COVID-19 
yang sedang berlangsung, kami membuat keputusan untuk memindahkan kompetisi ke Musim Semi 
2021 demi keselamatan dan kepentingan terbaik untuk para pemain, penggemar, penonton, dan staf 
turnamen.” 
 
Team yang lolos ke Grand Final APAC Predator League 2020 menjadi yang pertama mendapatkan slot 
untuk turnamen tahun ini, sedangkan sisanya akan diisi oleh team lain yang diundang oleh Acer. Secara 
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keseluruhan, team-team ini akan bertarung satu lawan satu untuk membawa pulang Predator Shield 
APAC Predator League yang didambakan. 
 
“Sebagai salah satu negara yang menginisiasi perhelatan Predator League, Indonesia merupakan 
perwakilan dari negara di Asia Pasifik yang patut diperhitungkan. Ada banyak gamer hebat Tanah Air 
yang memiliki potensi besar dalam persaingan internasional,” ujar Herbet Ang, Presiden Direktur Acer 
Indonesia. “Acer Indonesia siap mendukung team-team perwakilan dari Indonesia dan memastikan 
mereka yang terpilih merupakan talenta terbaik untuk mengharumkan nama bangsa.” 
 
Indonesia sendiri telah memilih perwakilannya untuk masing-masing kategori Dota 2 yakni Boom 
eSports serta PUBG yakni Victim Rise dan Eagle 365. Ketiga team akan melanjutkan perjuangan untuk 
memperebutkan gelar juara dan siap untuk bertarung melawan team dari 17 negara lainnya. Ketiga 
perwakilan Indonesia tersebut optimistis dan berharap dapat memenangkan pertarungan dan 
mengharumkan Indonesia di kancah turnamen eSports internasional pada tahun ini.  
 
Tahun ini, liga dibagi menjadi empat sub-turnamen. Para team akan diatur sebelumnya berdasarkan 
lokasi geografis mereka seperti: 
 

1. APAC Predator League 2020/21 Grand Final Dota 2 Asia  
2. APAC Predator League 2020/21 Grand Final Dota 2 APAC  
3. APAC Predator League 2020/21 Grand Final PUBG Asia  
4. APAC Predator League 2020/21 Grand Final PUBG APAC  

 
Total hadiah uang sejumlah US$400.000 atau sebesar Rp 6 miliar telah disiapkan untuk seluruh 
kompetisi APAC Predator League 2020/21. 
 
APAC Predator League 2020/21 akan disiarkan langsung di kanal media sosial Acer Predator, 
Facebook, dan Twitch. 
 
Menjadi jagoan eSports yang dapat mengharumkan nama Indonesia seperti Boom eSports, Victim Rise, 
dan Eagle 365, tentu membutuhkan dukungan perangkat gaming terbaik yang dapat diandalkan. 
Predator memberikan berbagai promo menarik khusus untuk para gamers di Indonesia. Di mana setiap 
pembelian produk laptop, desktop, dan monitor gaming bisa mendapatkan cashback up to IDR 
500.000, free Gaming Monitor senilai IDR 7.000.00-an, free Gaming Gears senilai sampai dengan 
7.499.000, dan juga free Office & Home Student 2019 lifetime usage. Periode promo berlaku mulai dari 
20 Februari – 30 April 2021. Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo menarik ini, silakan kunjungi 
http://bit.ly/predator_gaming_promo.  
 
Dapatkan informasi terbaru mengenai Asia Pacific Predator League di http://www.predator-
league.com/ dan akun media sosial Predator Indonesia di Facebook, Instagram, dan Twitter untuk 
jadwal dan program turnamen terbaru. 
 
 

**** 

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, 

https://www.twitch.tv/predatorgaming
http://bit.ly/predator_gaming_promo
http://www.predator-league.com/
http://www.predator-league.com/


 

SIARAN PERS 

 
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 PCIndonesia. 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 102 lokasi di 83 kota dan 34 provinsi di 
Indonesia dan 2 di Timor Leste. 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 & www.facebook.com/predatorgamingindonesia 
Twitter   : @acerID 
YouTube  : www.youtube.com/acerindonesia 
Instagram : @acerID & @predatorgamingindonesia 
Contact Center : 1500155 
Press Room : www.acerid.com/press-room 
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