
Terima kasih telah mempertimbangkan untuk 
mendaftar ke Google for Startups Cloud Program. 
Verifikasi identitas adalah langkah pertama untuk 
mendaftar dan dirancang untuk melindungi Anda 
dan perusahaan Anda. Ikuti langkah-langkah ini 
untuk memastikan proses pengajuan permohonan 
berjalan lancar agar Anda dapat mulai menikmati 
manfaat program sesegera mungkin.  

1. Daftar dengan alamat email bisnis startup Anda
 Jangan gunakan alamat email pribadi Anda.

applicant@coolstartup.com

coolstartup@gmail.com,coolstartup@yahoo.com

2. Periksa apakah alamat email dan domain bisnis cocok
applicant@coolstartup.com + www.coolstartup.com

applicant@coolstartup.com + www.mycoolstartup.ai 

3. Berikan ID Penagihan yang aktif dan mempunyai reputasi baik
 ID ini merupakan string hex alfanumerik berisi 18 digit seperti ABC123-DEF456-GHI789. Jika belum membuat ID                                                         
.Penagihan Google Cloud, Anda dapat melihat cara membuat ID Penagihan.  

 Harap tunggu selama 48 jam setelah membuat ID Penagihan sebelum mendaftar ke Google for Startups Cloud 
 Program untuk memastikan ID Penagihan mencapai sistem kami. 

 Harap gunakan ID Penagihan Google Cloud Anda yang aktif, bukan:
 ID Project Google Cloud (string teks misalnya “analytics-misc”)
 Nomor Project Google Cloud (digit angka tanpa spasi misalnya 601315335546)
 ID Profil Pembayaran (12 digit angka misalnya 2885-9549-6692 )

4. Pastikan pemilik akun penagihan memiliki domain email unik yang sama seperti yang  
.digunakan pada pengajuan permohonan Anda
 Kami perlu memverifikasi bahwa perusahaan Anda mengontrol ID Penagihan Google Cloud yang digunakan pada             
.pengajuan permohonan Anda, karena di sinilah kami akan menyetorkan kredit Cloud setelah diterima dalam Google     
.for  Startups Cloud Program. Ini merupakan kesalahan pengajuan permohonan yang sangat umum, sebaiknya Anda  
.berkonsultasi dengan orang yang mengelola akun Penagihan Cloud startup Anda sebelum mendaftar.  Jika startup 
Anda menggunakan domain email yang .berbeda dengan ID Penagihan Cloud Anda, lihat halaman berikutnya untuk 
detail selengkapnya. Untuk pertanyaan     ‘mengenai cara mengelola pengguna ID Penagihan, lihat tutorial ini dari tim 
penagihan kami. 

5. Berikan bukti pendanaan yang tersedia untuk umum
 Agar diterima dalam Google for Startups Cloud Program, startup Anda harus sudah menerima pendanaan ekuitas pra-awal  
.(pre-seed) hingga Seri A dalam satu tahun terakhir. Halaman berikutnya memaparkan proses verifikasi investasi secara 
.lebih detail.
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Jika startup Anda menggunakan domain email yang berbeda 

Kami masih perlu memvalidasi identitas Anda. 

Hubungi cloudstartupsupport@google.com dan lampirkan 
screenshot yang menghubungkan email dan domain bisnis 
Anda ke ID Penagihan Google Cloud aktif yang ingin Anda 
gunakan untuk mengajukan permohonan ke program 
(mis. Layar ringkasan Penagihan Cloud). 

Verifikasi investasi         

Agar diterima dalam Google for Startups Cloud Program, pastikan investasi Anda memenuhi kriteria di 
bawah ini

Referensi utama untuk 
dukungan penagihan

Membuat Akun 
Penagihan

Mengupdate Akun 
Penagihan dan Setelan 
Pembayaran Anda

Mengelola Akun 
Penagihan Anda

Anda hampir selesai! Sebelum mengirimkan pengajuan permohonan, periksa kembali 
apakah startup Anda sudah memenuhi syarat untuk Google for Startups Cloud Program:

Startup Anda didirikan maksimal 10 tahun sebelum mendaftar ke program ini, dan 
belum pernah melakukan penawaran saham kepada umum (IPO) atau diakuisisi.

Startup Anda belum pernah berpartisipasi dalam Google for Startups Cloud 
Program, atau menerima kredit Cloud (di luar uji coba gratis standar) melalui 
program Google lainnya.

Startup Anda adalah perusahaan teknologi yang didanai, bukan suatu institusi 
pendidikan, entitas pemerintah, lembaga nonprofit, blog pribadi, dev shop, 
konsultan, atau agensi.

Anda tidak menggunakan domain email umum atau situs rahasia.

Yang BISA kami terima: Investasi ekuitas dari pendanaan ekuitas pra-awal (pre-seed) hingga Seri A, 
dan jika Seri A, diperoleh dalam kurun waktu maksimal satu tahun sebelum mendaftar ke program ini.

Yang TIDAK kami terima: Investasi yang sepenuhnya didapat dari crowdfunding, teman & keluarga, 
pendanaan utang, pendanaan hibah, atau pendanaan ekuitas swasta.
Jika Anda belum memperoleh pendanaan pra-awal (pre-seed) hingga putaran Seri A, sayangnya Anda 
belum memenuhi syarat untuk Google for Startups Cloud Program–tetapi harap periksa kembali ke sini 
jika Anda sudah siap.

Yang BISA kami terima: Berita investasi dari artikel berita atau siaran pers terkemuka, situs aggregator 
investasi startup (Pitchbook, Dealroom, Crunchbase, dll), halaman portfolio investor, postingan blog 
investor, dll.

Yang TIDAK kami terima: Postingan media sosial atau blog dari perusahaan Anda sendiri, informasi 
rahasia seperti dokumentasi pendanaan, dokumen pendirian usaha, dan formulir lainnya. 

Jika startup Anda telah didanai, selamat! Harap berikan link ke sumber online yang tersedia untuk umum yang 
menunjukkan investasi ekuitas yang dilakukan di perusahaan Anda. Jika Anda berada dalam mode rahasia, 
harap bekerja sama dengan investor Anda dan kontak Google mereka untuk memverifikasi pendanaan Anda.
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