
Mendukung pengajaran dan 
pembelajaran generasi 
berikutnya
Lengkapi sekolah Anda dengan Chromebook, perangkat 
serbaguna, mudah dikelola, dan aman yang dirancang 
untuk pendidikan. Jalankan proses belajar mengajar 
dari mana saja, dan bersiaplah untuk tujuan Anda 
berikutnya.

Perangkat serbaguna, dibuat untuk pendidikan
Berdayakan semua orang di komunitas sekolah Anda dengan alat, aplikasi, dan fitur yang 
sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mudah dikelola dan diskalakan
Kontrol semua perangkat di sekolah Anda, dan dukung tim IT Anda dengan Chrome Education 
Upgrade.

Dirancang untuk memperkaya pengalaman pendidikan
Dirancang agar menjadi perangkat yang cepat, mudah digunakan, andal, dan siap untuk 
pembelajaran, Chromebook meningkatkan produktivitas baik di dalam maupun di luar kelas.

Keamanan yang tertanam dalam setiap lapisan
Kurangi risiko dengan keamanan berlapis dan perlindungan terintegrasi Chromebook.

Belum pernah ada laporan terkait 
serangan ransomware di perangkat 
Chrome OS untuk bisnis, pendidikan, 
atau konsumen1

Chromebook adalah 
perangkat nomor 1 di sekolah 
dasar dan menengah2 yang 
digunakan oleh 50 juta siswa 
dan pengajar di seluruh dunia
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1 Safer Learning with Google for Education
2 Celebrating 10 years of Chromebooks in education 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


Penuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap siswa, 
pengajar, dan admin menggunakan Chromebook.

Produk yang mendukung pendidikan
Chromebook menawarkan berbagai perangkat yang 
cepat, aman, dan simpel yang mencakup beragam 
model, fitur, dan aksesori untuk memenuhi 
kebutuhan setiap pengguna

Chrome OS adalah sistem operasi cloud-first yang 
menggerakkan setiap Chromebook, sehingga 
memberikan pengalaman yang cepat, simpel, dan 
andal dengan update rutin di latar belakang.

Chrome Education Upgrade menempatkan Admin IT 
sebagai pengendali untuk meningkatkan kualitas 
lingkungan pendidikan, dengan kemampuan 
pengelolaan, keamanan, dan dukungan yang lebih 
baik dalam konsol Google Admin.

Hemat biaya dan waktu
Chromebook memerlukan biaya awal lebih sedikit 
sehingga Anda dapat berinvestasi dalam lebih 
banyak Teknologi Pendidikan untuk komunitas 
sekolah Anda. Dengan inventaris yang dapat 
di-deploy dan dikelola dalam waktu singkat, staf IT 
dapat memfokuskan waktu mereka pada inovasi.

Chromebook membantu komunitas sekolah Anda berkembang.

Lingkungan pembelajaran digital 
yang komprehensif
Chromebook mudah dipasangkan dengan Google 
Workspace for Education, aplikasi populer dari 
Chromebook App Hub dan ekstensinya dari 
Chrome Web Store, untuk menghadirkan perangkat 
serbaguna yang siap digunakan untuk kegiatan 
belajar dan mengajar.

Serbaguna untuk semua orang
Pilih dari aneka opsi Chromebook seperti desktop, 
laptop, atau tablet konvertibel untuk 
mengakomodasi siswa dengan usia dan kemampuan 
belajar yang berbeda-beda. Ada juga perangkat 
kelas profesional dan ringkas untuk pengajar.

Mudah dikelola dan diamankan dalam 
skala besar
Bersiap untuk menghadapi ancaman cyber dengan 
keamanan bawaan seperti enkripsi data 128 bit, boot 
terverifikasi, dan update otomatis. Chrome Education 
Upgrade memungkinkan Anda memiliki kontrol terpusat 
untuk ribuan perangkat, menetapkan kebijakan, dan 
banyak lagi – semuanya dari konsol Google Admin. 

Kokoh, dapat diperbaiki, dan awet
Komponen seperti keyboard yang tahan tumpahan air 
dan layar Gorilla® Glass yang tahan gores menjadikan 
perangkat Anda cukup kuat untuk penggunaan 
sehari-hari. Chromebook memiliki masa pakai yang 
panjang3 dan dirancang untuk dapat diperbaiki, 
sehingga Anda dapat menggunakannya lebih lama 
dan mengurangi limbah elektronik.

Biaya operasional 
lebih rendah dalam 

kurun waktu tiga 
tahun4

Waktu 
pengelolaan 

setiap perangkat 
lebih singkat4

Waktu deployment 
lebih singkat4

Lebih jarang
booting ulang 

perangkat4

Lebih cepat untuk
memulai ulang 

perangkat4

57% 59% 74% 76% 73%

Kurangi kekhawatiran akan 
biaya, pengelolaan, dan 
performa perangkat, serta 
curahkan lebih banyak waktu 
untuk pengajaran dan 
pembelajaran.

3 Improving 40 million Chromebooks for education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

