Panduan Privasi & Keamanan bagi Wali
Google berkomitmen untuk membangun produk yang melindungi privasi siswa
dan pengajar, serta memberikan keamanan terbaik di kelasnya. Ini membantu
para tenaga pendidik menciptakan lingkungan belajar yang aman tempat
mereka dapat mengajar siswa, berbagi informasi tentang Kesehatan Digital
dan Keamanan Online. Semua itu dapat dilakukan sambil membuat kegiatan
pembelajaran tetap bersifat produktif, personal, dan kolaboratif.

Privasi & Keamanan di ruang kelas
Layanan inti Google Workspace for Education dan Chromebook mendukung kepatuhan dengan
standar yang ketat, seperti FERPA1 , COPPA2, dan Perjanjian Privasi Siswa (Student Privacy Pledge).
Sekolah diharuskan mengevaluasi dan memilih alat, dan dalam beberapa kasus, mengumpulkan
persetujuan penggunaan alat tersebut dari orang tua/wali. Kami memublikasikan artikel Pusat
Bantuan ini guna memberikan informasi penting tentang Google Workspace for Education dan
referensi penting yang dapat dipertimbangkan oleh sekolah dan administrator untuk diberikan
kepada para orang tua siswa. Contoh referensi penting ini antara lain Pusat Privasi dan Keamanan
Google for Education, Pemberitahuan Privasi Google Workspace for Education, dan beberapa
perbedaan utama di antara layanan inti dan layanan tambahan Google Workspace for Education.

Apa yang dilakukan Google untuk melindungi privasi anak saya?
Google menyediakan kebijakan perlindungan dan privasi, sehingga sekolah dapat mengontrol data
mereka sendiri. Inilah caranya Anda tahu bahwa anak Anda dilindungi.
Data disimpan dengan aman
Sekolahlah yang menjadi pemilik data dan
mereka menggunakan server & layanan
platform Google yang aman, sehingga
memudahkan administrator sekolah untuk
memantau dan mengelola keamanan data.
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka
channel YouTube Google for Education.
Lingkungan bebas iklan bagi
para siswa kami
Tidak ada iklan di semua layanan inti
Google Workspace, dan Google tidak
mengumpulkan atau menggunakan data
siswa sekolah dasar dan menengah untuk
tujuan periklanan atau untuk membuat
profil periklanan. Siswa sekolah dasar dan
menengah akan tidak melihat iklan saat
menelusuri di Google dengan login ke akun
Google Workspace for Education mereka.
Untuk mempelajari lebih lanjut, tonton
video ini.

Mematuhi peraturan industri dan praktik
terbaik
Layanan Google telah diverifikasi oleh
organisasi independen untuk memastikan
bahwa praktik perlindungan data kami
memenuhi standar dan peraturan industri.
Untuk mempelajari lebih lanjut, tonton video ini.

Akun Google yang dikelola oleh sekolah
Siswa diberi Akun Google terpisah untuk
digunakan sebagai sarana edukasi.
Sekolah dapat menggunakan setelan
privasi & keamanan online yang sesuai untuk
melindungi data siswa agar tidak disimpan,
digunakan kembali, atau disediakan oleh
pihak ketiga, terutama jika menyangkut
informasi pribadi.

Pelajari lebih lanjut komitmen Google for
Education terhadap privasi dan keamanan.

Bagaimana dengan Kesehatan Digital dan Keamanan Online siswa?
Kurikulum Kesehatan Digital dan Keamanan Online
dapat ditemukan di ruang kelas, tetapi rumah akan
selalu menjadi fondasi pembelajaran anak. Untuk
mengikuti perkembangan dan membantu siswa
membangun kebiasaan digital yang sehat, di
sekolah dan di rumah, Anda dapat menggunakan
kurikulum Tangkas Berinternet kami untuk
mempelajari keamanan digital lebih lanjut serta
mencari referensi dan alat. Panduan Tangkas
Berinternet untuk Keluarga menyediakan alat dan
referensi bagi keluarga untuk belajar tentang
keamanan online dan kewargaan digital di rumah.
Panduan ini akan membantu keluarga menanamkan
dan mempraktikkan kebiasaan digital yang baik
dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kesehatan digital berarti menemukan
keseimbangan teknologi yang paling baik bagi
siswa, mengajar mereka untuk bersikap sadar
dan dapat mengontrol waktu yang dihabiskan
untuk aktivitas online. Privasi dan keamanan
pribadi saat online sama pentingnya dengan saat
offline. Anak-anak harus tahu tentang keamanan
online, cara melindungi informasi mereka yang
berharga, mengenali penipuan dan upaya
phishing, serta merahasiakan informasi pribadi.
Panduan Keluarga mengenai Kesehatan Digital
merupakan suatu panduan percakapan untuk
membantu Anda mengatasi pertanyaan
teknologi yang sulit dan menjelajahi dunia digital
bersama-sama sebagai satu keluarga.

... dan beberapa pembuka percakapan bagi Anda dan anak Anda sehingga Anda
dapat mulai membicarakan teknologi di rumah!
●

Kamu memakai Chromebook atau laptop di sekolah? Untuk apa kamu memakainya?

●

Apa yang kamu paling suka lakukan di internet atau di komputer?

●

Situs, aplikasi, atau video apa yang telah mengajarkan sesuatu,
menginspirasi, atau memotivasimu?

●

Berapa banyak waktu yang kamu habiskan di ponsel, komputer,
atau perangkat digital? Di sekolah? Di rumah?

●

Bagaimana caramu menghitung waktu pemakaian perangkat digital?
Di sekolah? Di rumah?

●

Menurutmu seperti apa keseimbangan digital yang baik itu?

Pelajari Privasi dan Keamanan di Google lebih lanjut dan
buka Pusat Bantuan Privasi Chromebook kami.
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Family Educational Rights and Privacy Act

Children’s Online Privacy Protection Act 1998
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