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Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah pemberian 

bantuan peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) ke Sekolah Dasar. Mekanisme pemberian 

bantuan dilaksanakan melalui penyaluran dana ke sekolah, selanjutnya sekolah melakukan Pengadaan 

Barang Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Salah satu tahapan penting dalam pengadaan barang oleh satuan pendidikan adalah penerimaan dan 

pemeriksaan barang. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diadakan 

spesifikasi dan jumlahnya telah sesuai dengan surat pesanan.

Untuk membantu sekolah dalam penerimaan dan pemeriksaan peralatan TIK Sekolah Dasar bantuan 

pemerintah tahun anggaran 2020, Direktorat Sekolah Dasar menerbitkan panduan Pemeriksaan 

Peralatan TIK Sekolah Dasar bantuan pemerintah tahun anggaran 2020.

Panduan ini akan membantu sekolah dalam melakukan pemeriksaan barang, yaitu pemeriksaan: 

Laptop Chromebook, Konektor, Proyektor, dan Wireless Router.

Melalui panduan ini diharapkan sekolah penerima bantuan pemerintah pengadaan sarana 

pembelajaran berbasis TIK Sekolah Dasar memahami dan dapat melaksanakan tahapan pemeriksaan 

barang yang diadakannya.

Jakarta,  Oktober 2020

Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.  

KATA PENGANTAR
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1. Menambahkan aplikasi atau ekstensi

Langkah-langkah untuk menambahkan aplikasi atau ekstensi pada 

chromebook adalah sebagai berikut:

Buka Toko Web Chrome.
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Cari aplikasi atau ekstensi yang ingin ditambahkan.

3

Buka Toko Web Chrome.
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a. Tinjau jenis data yang dapat diakses ekstensi.

Jika ingin menambahkan ekstensi:

Jika sudah menemukan aplikasi atau ekstensi yang

ingin ditambahkan, klik “Tambahkan ke Chrome”.
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b. Klik “Tambahkan Ekstensi”.

Cara kerja aplikasi dan ekstensi berfungsi layaknya program reguler 

untuk komputer desktop, tetapi aplikasi dan ekstensi bekerja 

sepenuhnya dalam browser chrome.

Adapun cara mengelola aplikasi dan ekstensi adalah sebagai berikut:

1) Sinkronkan aplikasi dan ekstensi agar Anda dapat

 melihatnya di mana saja ketika masuk ke Chrome.

2) Pin aplikasi ke rak untuk memudahkan akses.

3) Kelola setelan ekstensi: Di Chrome, klik Lainnya     

 Fitur lainnya     Ekstensi.

4) Uninstal aplikasi atau ekstensi.
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Untuk menghapus aplikasi atau ekstensi dari 

chromebook, ikuti langkah di bawah ini:

Meng-uninstal aplikasi

- Klik kanan aplikasi yang ingin dihapus.

2. Meng-uninstal aplikasi atau ekstensi

 - Di pojok layar, pilih Peluncur              Panah atas

1
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- Pilih “Uninstal” atau “Hapus dari Chrome”.

- Pilih “Hapus”.

Tips: Klik kanan aplikasi yang ingin dihapus. Atau, pada keyboard, 

tekan Shift + Penelusuran     + Naikkan volume     . Atau, tekan Shift + 

Peluncur      + Naikkan Volume     .
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Buka Chrome.

Pilih Lainnya  Alat lainnya      Ekstensi.

1

2

Adapun cara meng-uninstal ekstensi 

adalah sebagai berikut:
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Di samping ekstensi yang ingin dihapus, pilih “Hapus”.

Untuk mengonfirmasi, pilih “Hapus”.

Tips: Untuk menghapus ekstensi yang memiliki tombol di 

toolbar browser, klik kanan tombol tersebut dan pilih “Hapus 

dari Chrome”.

4
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1) Langkah 1: Dapatkan aplikasi Google Play Store

a. Update software chromebook

 Untuk mendapatkan aplikasi Android di

 Chromebook, pastikan versi 

 Chrome OS Anda yang digunakan adalah yang terbaru

b. Login ke Google Play Store

 - Di bagian kanan bawah, pilih waktu.

 - Pilih Setelan      .

 - Di bagian “Google Play Store”, di samping “Menginstal

  aplikasi dan game dari Google Play di Chromebook”,

  pilih “Aktifkan”.

 Catatan: Jika tidak melihat opsi ini, berarti Chromebook Anda

 yang digunakan tidak kompatibel dengan aplikasi Android. 

 - Pada jendela yang muncul, pilih Lainnya.

 - Kemudian akan masuk pada bagian permintaan untuk

  menyetujui Persyaratan Layanan. Setelah membaca

  dan menyetujui, pilih “Saya Setuju”.

3. Menginstal aplikasi android
 di Chromebook
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2) Langkah 2: Dapatkan aplikasi android

Chromebook tidak akan mendownload aplikasi Android yang sama seperti 

ponsel atau tablet Anda yang telah digunakan secara otomatis, sehingga 

Anda untuk menggunakan aplikasi yang diinginkan maka perlu untuk 

mengunduhnya lagi. Selain itu, beberapa aplikasi juga tidak berfungsi dengan 

Chromebook tertentu, sehingga Anda aplikasi tersebut tidak dapat diunduh.

Catatan: Google Play Store dan aplikasi Android yang diunduh hanya tersedia 

untuk akun yang digunakan untuk login pertama kali. Untuk menggunakannya 

dengan akun lain, logout dari semua akun, lalu login dengan akun yang ingin 

digunakan

3. Menginstal aplikasi android
 di Chromebook
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https://support.google.com/chromebook/answer/7021273?hl=id&ref_topic=3415446
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