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Dukung Ranah Esports di Indonesia, Perangkat IT
Acer Predator Resmi menjadi Official Technology
Partner dari Ekshibisi Esports PON XX Papua 2021
Acer Predator mendukung ekosistem gamer dan esports Indonesia dengan menjadi Official Technology
Partner dari Ekshibisi Esports PON XX Papua 2021.
Jakarta, 22 September 2021 – Dengan bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia, industri
gaming dan esports tanah air diprediksi akan terus tumbuh. Menurut IDN Times1, saat ini populasi
gamers di Indonesia menduduki urutan ke-17 di dunia. Perkembangan pesat dunia gaming tidak hanya
karena meningkatnya aktivitas bermain game dari rumah, namun juga semakin banyak gamers yang
melakukan streaming. Dunia esports di Indonesia berhasil menarik perhatian masyarakat, bahkan
sampai dengan pemerintah. Hingga saat ini semakin banyak kompetisi esports yang diselenggarakan
dengan hadiah yang cukup besar nilainya.
Sebagai brand IT gaming ternama dunia maupun di Indonesia, Acer Predator mendapat kehormatan
sebagai satu-satunya Official Technology Partner dari Ekshibisi Esports PON XX Papua 2021. Teknologi
memungkinkan banyak hal terjadi. Para pencinta gaming di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke
mancanegara, akan dapat menonton langsung ekshibisi bergengsi dan melakukan streaming dengan
kualitas terbaik di mana pun mereka berada melalui perangkat Acer Predator, mulai dari laptop,
monitor sampai dengan aksesori.
Ekshibisi Esports PON XX Papua 2021 dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September hingga 26
September 2021. Ada beberapa game yang ditandingkan, seperti PUBG Mobile, Free Fire, Loka Pala &
PES 2021. Acer Predator berharap ekshibisi esports ini dapat menjadi pembuktian bahwa olahraga
esports merupakan olahraga professional yang menjunjung tinggi nilai sportivitas sehingga menjadi
gamers pun kini menjadi sebuah alternatif profesi yang diakui secara nasional maupun global. Acer
Predator sebagai satu-satunya Official Technology Partner dari Ekshibisi Esports PON XX Papua 2021
adalah enabler teknologi yang memungkinkan output berkualitas dan manfaat bagi seluruh ekosistem
gaming di Indonesia.
“Melalui Predator, Acer bangga bisa menjadi bagian dari perhelatan olahraga bergengsi di Indonesia,
sebagai Official Technology Partner dari Ekshibisi Esports PON XX Papua 2021. Menambah
kebanggaan kami, karena ekshibisi esports sendiri baru diresmikan dan dipertandingkan untuk
pertama kalinya di PON XX Papua 2021. Hal ini menjadi pembuktian konsistensi komitmen Acer untuk
dapat berkontribusi dalam industri game di Indonesia,” ujar Herbet Ang, Presiden Director Acer
Indonesia.
“Belum lama ini, Acer Indonesia juga mengirim tim esports tanah air untuk bertanding di turnamen
esports kelas dunia yang telah diadakan Acer secara 3 tahun berturut-turut, yaitu Predator League.
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Sungguh bangga karena di ajang Predator League, Indonesia selalu berhasil menjadi salah satu juara
dan membawa pulang perisai kemenangan ke Tanah Air. Semoga melalui langkah ini, akan lebih banyak
lagi bibit-bibit muda yang dapat mengharumkan nama bangsa di ajang esports professional,”
tambahnya.
Saat ini industri gaming termasuk esports sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga di dunia
internasional. Hal ini dibuktikan pada kejuaraan olahraga besar seperti Asian Games 2018, di mana
esports menjadi salah satu cabang olahraga ekshibisi. Pada SEA Games 2019 lalu, esports bahkan
menjadi salah satu cabang olahraga dengan medali. Melihat potensi yang ada, saat ini Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) menyatakan bahwa esports secara resmi menjadi cabang olahraga prestasi.
Meski masih sebatas cabang olahraga ekshibisi, dipertandingkannya esports dalam PON XX Papua
2021 sudah menjadi langkah awal yang baik bagi para pencinta dan juga pelaku dunia esports
Indonesia. Kehadiran esports dalam ajang PON kali ini sekaligus menjadi bukti semakin diakuinya
esports sebagai olahraga prestasi yang nantinya diharapkan dapat membawa nama Indonesia di
kancah internasional.
Hadir sebagai forefront gaming technology, Acer memiliki jajaran lini laptop gaming yang cocok untuk
casual gamers melalui produk Nitro hingga hardcore gamers dengan produk Predator. Acer
berkomitmen untuk terus bisa melayani gamers melalui pemahaman yang kuat terhadap
perkembangan kebutuhan mereka terutama di Indonesia, yang haus akan performa dan tampilan
laptop yang stylish.
Untuk mendapatkan produk-produk gaming Acer maupun Predator, kali ini Acer juga hadir dengan
berbagai promo spesial di Acer Day 2021, mulai dari cashback hingga Rp5 juta dan ekstra 3%*, free
game, free monitor gaming sampai free office home & student 2019. Kunjungi
www.acerid.com/acerday untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai produk dan promo yang
berlangsung selama Acer Day 2021.
Acer Predator memungkinkan penonton untuk menyaksikan pertandingan Ekshibisi Esports PON XX
Papua 2021 melalui YouTube PBESI dan Nimo TV. Informasi terbaru mengenai PON XX Papua 2021,
termasuk jadwal dan program turnamen terbaru dapat dilihat di https://www.ponxx2021papua.com/
dan akun media sosial PON XX Papua di Instagram.

***
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 merupakan pemain utama di industri PC Indonesia. Acer telah mencatat
pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, termasuk memimpin pasar laptop untuk sektor pendidikan di
Indonesia dengan lini Chromebook. Saat ini Acer Indonesia telah berkembang dari perusahaan hardware menjadi 'hardware +
software + services' dan cyber security, menawarkan berbagai produk, solusi, layanan, dan manpower dengan teknologi
terkini. Selama perjalanan bisnisnya, Acer memperoleh prestasi yang menempatkannya sebagai merek laptop dan PC pilihan
masyarakat Indonesia. Terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima, di antaranya; Indonesian Customer

Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, dan penghargaan Top Brand Award selama 14 tahun berturut-turut sejak
tahun 2008 - 2021. Sebagai wujud komitmen dukungan terhadap industri game, secara konsisten Acer juga menghadirkan
inovasi terdepan dengan fitur unggulan melalui lini Predator Gaming. Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa
batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di
103 lokasi di 84 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.
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