Lenovo Sosialisasikan Games
Jadi Olahraga

Worshop yang bertema ‘Gaming for Living”
diselenggarakan Lenovo di Medan, Kamis
(1/9).(Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 1/9 (LintasMedan) – Dua tahun terjun dalam dunia games,
Lenovo langsung membuat gebrakan.
Trend gaming yang selama ini punya konotasi negatif khususnya
di kalangan orangtua itupun diubah menjadi suatu aktifitas
positif.
“Saat ini game resmi menjadi salah satu cabang olahraga dan
pemerintah sudah mengakuinya. Organisasi pengurus olahraga ini
ada di bawah naungan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat
Indonesia (FORMI) ,” kata Eddy Lim, Ketua Umum Indonesia E
sport Assosiation (IeSPA) pada acara worshop yang bertema
‘Gaming for Living” diselenggarakan Lenovo di Medan, Kamis.
Menurutnya workshop di Medan dalam rangka sosialisasi untuk
pembinaan para gaming menjadi seorang atlet, sehingga

kepengurusan organisasinya nanti juga akan terbentuk hingga ke
daerah-daerah.
Workshop gaming for living Lenovo ini juga dihadiri Agatha,
Consumer Marketing Lenovo, Christy Susastra, Consumer Notebook
Product Manajer Lenovo Indonesia.
Dalam acara itu Lenovo juga mengundang Vincentius Hening guna
memberikan inspirasi bagi pada gamer pemula.
Alumni Institut Tehnologi Bandung (ITB) ini merupakan pendiri
Agata Studio yang merupakan developer game pemenang award yang
berbasis di ibukota Provinsi Jawa Barat itu.
Sedangkan untuk gamer profesional, juga dihadirkan Andi Monang
sebagai jurubicara Kanaya E Sport yang merupakan pemenang
utama Lenovo Gaming League 2016 yang digelar Mei lalu.
Eddy Lim memaparkan olahraga games ini juga dipertandingkan
hingga tingkat nasional sekelas Olympiade. Hanya saja games
tergabung dalam Tafisa Word Sport.
Jika tak ada aral merintang, menurut Eddy Lim kejuaraan
tingkat dunia games nantinya akan digelar Oktober 2016 di
Jakarta dan diikuti 37 negara.
“Even ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ujarnya.
Selain mampu menuai prestasi melalui olahraga, workshop
tersebut juga menyosialisasikan cara menghasilkan pendapatan
melalui gaming.
Vincentius Hening membagi pengalamannya mampu meraup
penghasilan dari tren gaming yang tengah berkembang secara
siginifikan itu.
Menurutnya perkembangan game bukan hanya di kalangan remaja
dan anak-anak sebagai penikmat namun untuk para penikmat
bidang gaming yang justru lebih profesional.

“Selain berupa kesenangan para penggiat gaming juga dapat
memonetisasi kesengan tersebut bukan hanya sebagai pemain,
namun juga melalui jalur lain seperti menjadi pembuat dan
penyedia konten, pembicara spesialis di bidang gaming,
komentator untuk even dan lain-lain,” katanya.
Materi lainnya lewat game, lanjutnya juga bisa diraih apabila
menjadi juara dipertandingan, selain even juga mampu
mendatangkan sponsor atau akhirnya nanti sebagai pelatih.
‘Jadi suka atau tidak suka games tetap akan selalu ada,
tinggal bagaimana mengarahkannya menjadi suatu aktifitas
positif,” sebutnya.
Sebab kata dia games merupakan suatu industri potensial yang
bisa menjanjikan dari sisi ekonomi.
“Berbagai jenis pekerjaan pun bisa masuk dalam industri games,
seperti karikaturis, film dan pengarang komik,” ujarnya.
Sementara Christy Susastra memaparkan workshop sebagai bentuk
komitmen Lenovo untuk menjadi rekan bekerja dan bermain yang
tangguh bagi para penggiat dii bidang gaming, baik developer
hingga gamer profesional, sekaligus membagi kiat bagaimana
menghasilkan pendapatan melalui gaming.
Di pertemuan itu juga diperkenalkan sejumlah produk terbaru
dari jajaran gaming Lenovo yakni Lenovo IdeaPad Y900 -Ultimate
Gaming Laptop dengan harga Rp34.999.000.
Kemudian Lenovo IneaCentre Y900 -Kualitas Desktop Gaming
dengan Performa tanpa batas dan Lenovo IdeaPad Y700, membawa
pengalaman gaming ke tingkat yang lebih tinggi tersedia dalam
ukuran 15 inci seharga Rp16.599.000, dan 17 inci Rp20.799.000.
Selanjutnya Lenovo IdeaPad 700, Laptop Gaming pemula dengan
harga terjangkau dengan berat 2.3 kg seharga Rp13.999.000,
serta Lenovo Monitor Gaming Y27 G Sync.(LMC-02)

Ada Ide Kreatif di Balik
Program Lenovo “Siap Maju”

Para pembicara pada workshop program
Lenovo “Siap Maju” bertajuk “Gerakan
Komunikasi untuk Membuat Perubahan’
bertujuan untuk mendorong aspirasi kaum
muda.
yang digelar di Aula Serba Guna Unit 1,
Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara
(USU) Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa
(22/3).(Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 22/3 (LintasMedan) – Faldo Maldini pengusaha muda yang
dikenal sebagai co-founder gerakan komunitas dan situs
Pulangkampuang.com, membagi pengamannya memanfaatkan
tehnologi dan inisiasi di hadapan mahasiswa Sumut di Medan,
Selasa.

Dia bercerita awalnya terinspirasi dari keinginannya ingin
menghubungkan orang Minang yang ada di rantau dengan orang
Minang yang ada di kampung untuk menciptakan perubahan nyata
bagi Sumatera Barat.
“Tehnologi terutama laptop berperan penting bagi kegiatan saya
dan jadi perangkat yang tidak terpisahkan dalam keseharian,”
ujarnya, saat menjadi pembicara pada workshop yang digelar di
Aula Serba Guna Unit 1, Fakultas MIPA Universitas Sumatera
Utara (USU) Jalan Dr Mansyur Medan, Selasa.
Kegiatan itu merupakan program Lenovo “Siap Maju” bertajuk
“Gerakan Komunikasi untuk Membuat Perubahan’ bertujuan untuk
mendorong aspirasi kaum muda.
Selain, Faldo, Hanny Kusumawati, pengusaha muda yang juga cofounder gerakan sosial Coin a Chance mendapat kesempatan
berbagi pengalaman guna mencapai keinginannya untuk maju.
“Saya melakukan video conference, mengedit foto dan
mengerjakan presentasi. Semua bisa dikerjakan selama dalam
perjalanan,” tuturnya.
Untuk itu dia memilih laptop dengan performa baik ringan untuk
dibawa-bawa karena pekerjaannyaberkaitan dengan perjalanan
bisnis.
Lenovo sebagai pemimpin pasar PC Global selama 2 tahun
berturut-turut (IDC) menyikapi keinginan besar para kawula
muda agar bisa berperan mewujudkan impian mereka, dengan
mendatangkan dua figur muda terbilang sukses tersebut untuk
berbagi pengalaman.
Menurut Fransisca Maya, Marketing Lead Lenovo Indonesia mereka
menggelar workshop ini sekaligus merupakan program Lenovo
“Siap Maju” bertajuk “Gerakan Komunikasi untuk Membuat
Perubahan’ bertujuan untuk mendorong aspirasi kaum muda.
“Ibu kota provinsi di Indonesia akan memainkan peran yang

semakin penting bagi pertumbuhan bisnis Lenovo di Indonesia
termasuk Medan dan sekitarnya yang menjadi pasar penting di
wilayah Sumut,” kata Fransisca Maya, Marketing Lead Lenovo
Indonesia,’ katanya.
Fransiska memaparkan, sesuai data GfK per Desember 2015,
Lenovo terus bertumbuh secara substansial di Medan, sekaligus
menandakan semakin bayak warga Medan yang memilih merk
tersebut sebagai perangkat komputer mereka.
“Jika ditarik rata-rata 1 dari 3 orang di Sumut memilih laptop
Lenovo,” katanya.
Dia memaparkan untuk tahun 2016, pasar Lenovo meraih market
share sebesar 24.7 persen di Medan dan bertumbuh besar 13
persen dari tahun sebelumnya. “Ini mengindikasikan besarnya
potensi pasar PC di wilayah ini,” ungkap Fransiska.
Menurut dia program ‘siap maju’ mendorong kaum muda dan usia
produktif untuk memulai langkah perjalanan guna mencapai
impian bersama dengan Lenovo.
Melalui program Lenovo ‘siap mau’ ini turut menghadirkan
jajaran produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau
yakni Lenovo YOGA 300, Lenovo Ideapad 300 dan Lenovo All in
One C20.00 yang sangat pas untuk pelajar, mahasiswa dan first
jobber.
Program ini menyasar kalangan millennial atau kaum muda dalam
rentang usia 18 hingga 35 tahun, khususnya pelajar, mahasiswa
dan karyawan baru.
Workshop di Medan digelar Lenovo ini diikuti oleh ratusan
mahasiswa atau pelajar dari berbagai kampus dan perguruan.
Program Lenovo “Siap Maju” tahap pertama diluncurkan Oktober
2015 dan telah merangkul sebagian ibukota provinsi di
Indonesia, di antaranya Manado, Bali, Banjarmasin, Jambi,
Pekanbaru, Padang dan Jakarta.(LMC-02)

Lenovo Gelar Kompetisi Game
di Medan

Consumer Desktop & All in One
Product
Manager
Lenovo,
Julius Tjhin didampingi Indra
Gunawan (Consumer PC Product
Trainer) dan Alvin Josef
(Hardware Specialist – INI
Game dot ID) saat memberi
keterangan kepada wartawan di
Sun
Plaza,
Jum’at
(11/3).(Foto:LintasMedan/irma
)
Medan, 12/3 (LintasMedan) – Para penggemar game di Medan cukup
antusias mengikuti kompetisi Lenovo Gaming League. Even
tersebut sekaitan dengan perkenalan rangkaian produk Lenovo Y
Gaming Series mulai dari Lenovo Y70-70, Lenovo Y50-70 hingga
Lenovo ideapad Y700 dan Lenovo ideacentre Y900, desktop dan
laptop handal yang spesial dirancang untuk para gamer.
“Kota

Medan

mendapat

kesempatan

sebagai

kota

ke

lima

digelarnya babak penyisihan kompetisi Lenovo Gaming League,
setelah dimulai Desember 2015 hingga Maret 2016 akan digelar
di enam kota besar di Indonesia,” kata Consumer Desktop & All
in One Product Manager, Julius Tjhin didampingi Indra Gunawan
(Consumer PC Product Trainer) dan Alvin Josef (Hardware
Specialist – INI Game dot ID) kepada wartawan di Sun Plaza,
Jum’at.
Julius menjelaskan, babak penyisihan Lenovo Gaming League
diselenggarakan di Sun Plaza Medan itu berlangsung selama tiga
hari yakni mulai 11-13 Maret 2016, dengan melibatkan total 20
tim yang akan bertanding.

Para peserta kompetisi Lenovo
Gaming League di Sun PLaza
Medan.(Foto:LintasMedan/irma)
Kompetisi tersebut memperebutkan gelar juara 1, yang
selanjutnya dapat ikut bertanding dalam Grand Final Jakarta
yang akan berlangsung Maret 2016.
“Kompetisi memperebutkan total hadiah hingga Rp300 juta.
Selain itu, ada juga hadiah menarik yang ditawarkan Lenovo di
setiap kota termasuk Medan, dimana bagi pemenang pertama akan
memperoleh Rp3 juta, hadiah kedua Rp2 juta dan hadiah ketiga
Rp1 juta,”jelas Julius.
Dijelaskan,

pelaksanaan

Lenovo

Gaming

League

didukung

sepenuhnya oleh rangkaian produk Lenovo Y Gaming Series mulai
dari Lenovo Y70-70, Lenovo Y50-70 hingga Lenovo ideapad Y700
dan Lenovo ideacentre Y900, desktop dan laptop handal yang
dirancang bagi para gamer. Dengan Y Series, lenovo memberikan
pengalaman visual yang fantastis untuk bermain game ataupun
untuk menonton film serta menikmati hiburan lainnya dengan
warna, kejelasan dan resolusi yang jauh lebih menarik.
Di kesempatan itu dia sekaligus mengajak para gamer yang kerap
meluangkan waktu dimana saja bermain game untuk melihat dan
mengetahui perangkat komputer canggih yang digunakan itu.
Komputer canggih bagi para gamer itu yakni, kata Julius sangat
tepat menggunakan rangkaian produk Lenovo Y Gaming Series.
Yakni mulai dari Lenovo Y70-70, Lenovo Y50-70 hingga Lenovo
ideapad Y700 dan Lenovo ideacentre Y900, desktop dan laptop
handal yang dirancang bagi para gamer.
Dengan Y Series, lenovo memberikan pengalaman visual yang
fantastis untuk bermain game ataupun untuk menonton film serta
menikmati hiburan lainnya dengan warna, kejelasan dan resolusi
yang jauh lebih menarik.
Dijelaskan, Lenovo Y70-70 merupakan penampilan luar biasa
untuk HD Gaming, yang dilengkapi dengan grafis terbaik NVIDIA
GeForce GTX860M, 4GB DDR5 dan RAM16 GB untukkinerja jauh lebih
cepat dengan prosesor Intel Core 17-4710HQgenerasi ke-4,
Windows 8.1 dan 1TB HDD. Sehingga menjadikannya ideal untuk
hardcore gamers.
“Dengan spesifikasi tersebut, pengguna dapat dengan mudah
melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, seperti menonton
video, membuka aplikasi, posting ke media sosial dan browsing
foto pada saat yang bersamaan. Bahkan Lenovo Y70-70 ini juga
berukuran layar 1t inci dengan layar sentuh Full HD yang
memebrikan pengalaman audiodan visual yang fantastis dan
menjadikan film dan game terasa hidup dengan warna yang kaya,
kejelasan dan resolusinya ,”papar Indra Gunawan.

Selain itu, Lenovo Y70-70 juga dirancang dengan speaker stereo
JBL dan subwofer bawaan yang dilengkapi dengan Dolby Advanced
Audio, guna memberikan penglaman audio yang benar-benar
mendalam yang jarang ditemukan pada sebuah laptop. Sementara
itu, keyboard backlit dapat bersinar di lingkungan minim
cahaya dan menambah pengalaman visual secara keseluruhan.
“Lenovo Y70-70 beratnya hanya 3,4 kilogram lebih tipis dan
lebih ringan dari kebanyakan laptop lain di kelasnya berkat
drive cakram optik eksternal yag dapat mendukung DVD. Lenovo
Y70-70 juga dilengkapi dengan masa pakai baterai hingga 5 jam
ini seharga Rp19.999.000,” katanya.(LMC-02/rel)

