Program Ekabima (https://idcloudhost.com/ekabima/) merupakan Program CSR dari
IDcloudhost yang memberikan Website (domain & Hosting) GRATIS dan bantuan Setup
Google For Education gratis untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia.
Perlu diketahui berikut ini adalah beberapa fasilitas yang diberikan dalam program ekabima :
1. Domain sch.id untuk Website Sekolah selama 1 Tahun
2. Cloud Hosting Paket Business Pro selama 6 Bulan
3. Pembuatan Website Sekolah & Gratis 3 Bulan Sistem Manajemen Sekolah dari Scola
4. Bantuan Setup Google for Education

Pada panduan ini adalah cara bagaimana melakukan pendaftaran Program Ekabima untuk
mendapatkan fasilitas yang sudah dijelaskan sebelumnya.
1. Bagi Anda yang belum mempunyai Akun IDCloudhost, maka silakan Mendaftar terlebih
dahulu pada halaman https://my.idcloudhost.com/register.php (Klik Menu Create a New
Account pada Halaman Login). Kemudian isi dengan lengkap dan benar formulir pendaftaran
akun IDcloudhost.

2. Jika Anda sudah berhasil mendaftar, silakan melakukan login sehingga Anda akan masuk
pada Dashboard Client Area IDCloudhost. Untuk melakukan proses pendaftaran program
ekabima,

silakan

memilih

menu

Program,

kemudian

pilih

Program

Ekabima

(https://my.idcloudhost.com/ekabima/)
3. Setelah itu Anda akan masuk ke dashboard Program Ekabima, perlu kami ingatkan untuk
melakukan pendaftaran sampai selesai Anda harus menyiapkan beberapa file diantaranya :
a) Persyaratan Pendaftaran domain Sekolah (sch.id) dalam bentuk jpg / png / pdf. Adapun
persyaratan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

b) Konten Website Sekolah yang disatukan dalam bentuk file ZIP / RAR. Adapun isi file
konten website sekolah adalah sebagai berikut :

Jika Anda sudah mempersiapkan semua File tersebut, maka Anda bisa mendaftar program
Ekabima dengan klik tombol menu "Daftar Sekarang"
3) Selanjutnya silakan isi pendaftaran sekolah Anda dengan baik dan benar.

Terutama pada bagian Domain Website yang nantinya akan digunakan sekolah, silakan isi
dengan benar dan memastikan ketersedian domain sekolah Anda.

Pada bagian Set GAFE, anda bisa pilih diaktifkan atau tidak. Jika Anda pilih aktif, maka nanti
tim IDcloudhost akan membantu Anda untuk melakukan setup Google for Education untuk
sekolah Anda.

Jika sudah benar, silakan klik "Lanjut"
4) Pada halaman Selanjutnya Silakan mengupload 3 persyaratan yang sudah dijelaskan
sebelumnya pada masing-masing form yang digunakan. Disarankan menggunakan format
pdf/png/jpg dengan maksimal setiap file 1 mb. Jika Sudah, Klik Lanjut.

5) Pada halaman Selanjutnya, silakan upload file konten website dengan file berformat ZIP /
RAR dengan maksimal file 10 mb. Jika sudah klik Lanjut.

6) Pada tahap ini Anda sudah selesai melakukan pendaftaran Program ekabima, Anda akan
mendapatkan notifikasi invoice baru sudah terbuat, silakan mengabaikan invoice tersebut dan
tidaak perlu dilakukan pembayaran.
Anda bisa memantau status pendaftaran anda pada halaman ini dan melihat progress Website
dan Setup Google for Education Sekolah. Ada 3 Proses yang perlu Anda ketahui :

•

Verifikasi Dokumen : Tim IDCloudhost akan memverifikasi dokumen persyaratan domain
sekolah Anda. Jika ada yang salah atau ditolak karena dokumen tidak lengkap, maka Anda
akan mendapatkan notifikasi untuk mengupload ulang persyaratan yang benar.
Status Jika Pendaftaran Gagal (Dokumen Belum Valid)

Status Jika Pendaftaran Berhasil (Dokumen Sudah Valid)

Saat Verifikasi Persyaratan sudah benar, maka Invoice Domain dan Hosting akan otomatis
aktif.
•

Develop Website : Tim IDCloudhost akan membantu pembuatan Website sekolah dengan
menggunakan file konten Website yang sudah diberikan saat melakukan pendaftaran.
Status Saat Website Sedang Di Proses :

•

Selesai : Pada Status ini Anda akan mendapatkan informasi semua akan Website dan Google
for Education yang bisa Anda gunakan.

Proses pembuatan Website Sekolah dan Setup GAFE membutuhkan waktu kurang lebih 2
Minggu, oleh karena itu Mohon untuk ditunggu dan tim IDCloudhost akan terus mengupdate
perkembangan status pendaftaran Anda. Jika dalam kurun waktu 2 minggu Anda belum
mendapatkan

notifikasi

“selesai”

mufid@idcloudhost.com. Terima kasih

silakan

menghubungi

tim

IDCloudhost

melalui

