
Apa saja produk Google yang 
terkait dengan pendidikan?

Google menyediakan G Suite for Education — serangkaian alat 
produktivitas gratis yang bisa digunakan dari perangkat apa pun — 
untuk memungkinkan pengajaran dan pembelajaran bagi lebih dari 100 
juta guru dan siswa di seluruh dunia. Di dalam G Suite for Education, 
tersedia Hangouts Meet yang dapat menghubungkan guru dan siswa 
melalui panggilan video, serta Google Classroom yang memungkinkan 
guru membuat, menilai, dan mengumpulkan tugas secara virtual.

Anda dapat melihat semua upaya kami terkait pendidikan 
di www.edu.google.com

Bantuan apa yang diberikan 
Google untuk sekolah yang 
terdampak COVID-19?

Google menawarkan fitur Meet premium gratis bagi 
sekolah-sekolah hingga 1 Juli 2020, termasuk fasilitas untuk melakukan 
panggilan dengan 250 orang secara bersamaan, merekam pelajaran, 
dan siaran langsung. 

Kami meluncurkan situs Teach from Home baru, sebuah hub global 
berisi informasi, tips, sumber daya, dan alat yang dapat membantu guru 
agar tetap bisa mengajar selama penutupan sekolah akibat wabah 
COVID-19.

Google.org mengucurkan Dana Pembelajaran Jarak Jauh senilai $10 
juta untuk membantu para pendidik mengakses alat dan sumber daya 
yang dibutuhkan dalam rangka memberikan pembelajaran bagi 
masyarakat yang tidak mendapatkan layanan memadai.

Kami juga membuat sumber daya pembelajaran jarak jauh baru 
seperti kumpulan materi pelatihan, YouTube Learning Hub baru, 
serangkaian postingan blog dan webinar, serta tips dan praktik terbaik 
di seluruh saluran sosial kami.

Bagaimana sekolah memulainya 
atau mempelajari selengkapnya?

Untuk memulai, daftar gratis ke G Suite for Education. Kami berupaya 
memperlancar proses pendaftaran di area terdampak agar sekolah siap 
menggunakannya dengan lebih cepat.

Untuk mendapatkan bantuan penyetelan domain Anda, gunakan 
panduan kami.

Agar dapat lebih memahami alat-alat tersebut, kunjungi 
g.co/teachfromhome serta Teacher Center kami untuk mendapatkan 
pelatihan dan dukungan.

Membantu sekolah tetap terkoneksi selama 
penutupan akibat wabah COVID-19

Seiring dengan banyaknya institusi pendidikan yang menghadapi 
atau merencanakan penutupan akibat wabah COVID-19, Google 
for Education menyediakan solusi pembelajaran jarak jauh, 
pelatihan, dan sumber daya agar para guru dan siswa tetap 
terhubung. Kunjungi edu.google.com untuk mempelajari 
selengkapnya.

https://edu.google.com/intl/id/products/gsuite-for-education
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/id
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
http://g.co/teachfromhome
https://edu.google.com/latest-news/covid-19-support-resources/?modal_active=none&topic=view-all
https://www.youtube.com/channel/UCdxpofrI-dO6oYfsqHDHphw
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/
https://educationonair.withgoogle.com/events/distancelearning
https://twitter.com/GoogleForEdu
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1iSAa1EGbR7t3inUBkkANeY8qKMT9ROWZeTh2V8Cmfi8/edit
http://g.co/teachfromhome
https://teachercenter.withgoogle.com/resources/general/details?key=ahpzfmd3ZWItZWR1LXRyYWluaW5nLWNlbnRlcnIcCxIPR2VuZXJhbFJlc291cmNlGICAqKzjo8cIDA
https://edu.google.com/intl/id


Apakah Google menyediakan 
perangkat bagi sekolah?

Kami memiliki serangkaian perangkat yang aman dan bisa 
dibagikan serta dirancang untuk pendidikan, yaitu Chromebooks. 
Google tidak menyediakan Chromebooks secara langsung 
kepada sekolah, tetapi pihak sekolah dapat membelinya melalui 
produsen dan reseller di seluruh dunia.

Apakah saya perlu peralatan 
khusus untuk menggunakan 
produk pendidikan dari 
Google?

Sekolah bisa mengakses alat G Suite for Education seperti Docs, 
Forms, Meet, dan Classroom dari perangkat apa pun termasuk 
peramban desktop, ponsel, atau tablet.

Bagaimana cara menemukan 
konten pendidikan di 
YouTube?

Melalui kerja sama dengan organisasi yang berfokus pada 
pendidikan, kami meningkatkan dan akan mengembangkan 
YouTube Learning Hub agar dapat menyediakan konten 
pembelajaran tambahan yang relevan dengan kurikulum untuk 
siswa berusia 13 tahun ke atas. Sementara untuk audiens yang 
lebih muda, kami menyiapkan YouTube Kids, yang menawarkan 
kategori Pembelajaran di beranda dengan mode Prasekolah dan 
Lebih Muda, serta kumpulan pembelajaran dari sumber pihak 
ketiga tepercaya.

Kerja sama apa yang dapat 
dilakukan pemerintah atau 
Kementerian dan Dinas 
Pendidikan?

Kerja sama dari institusi pendidikan setempat dapat dilakukan 
dengan mengomunikasikan kepada pihak sekolah dan pendidik 
bahwa alat-alat ini telah tersedia dan siap mendukung mereka 
dalam penggunaannya.

Pelajari selengkapnya tentang upaya 
kami dalam pendidikan

edu.google.com

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none
https://www.youtube.com/channel/UCdxpofrI-dO6oYfsqHDHphw
https://youtube.com/kids/?gclid=Cj0KCQjwpLfzBRCRARIsAHuj6qXtEOKvR9rFxy-K62M9rXwI6orAsqQeLu-1C10mc0OJkMcZ2SN629caAjjeEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

