
 
 
 

FORMULIR PERSETUJUAN ORANG TUA 
 
 
Orang tua yang terhormat, 
 
Tahun ajaran ini, siswa akan menggunakan Edpuzzle sebagai alat pendidikan pelengkap 
yang memungkinkan mereka untuk menonton video pelajaran di kelas atau di rumah 
dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pelajaran ini. Penggunaan perangkat 
lunak dan aplikasi berbasis web ini dimaksudkan untuk lebih melibatkan siswa dan juga 
untuk lebih mengidentifikasi setiap proses pembelajaran mereka. 
 
Edpuzzle dapat digunakan melalui dua jenis akun: akun guru dan siswa. Akun siswa dan 
informasi yang terkait dengan mereka disimpan sepenuhnya secara pribadi dan hanya 
dapat diakses oleh kami sebagai guru anak-anak Anda. Dengan akun Edpuzzle mereka, 
siswa akan menonton video pelajaran, menanggapi pertanyaan untuk mengevaluasi 
pemahaman mereka tentang subjek dan mendapatkan umpan balik dari guru mereka 
mengenai hasil belajar mereka. 
 
Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) melindungi privasi online anak-anak 
di bawah usia 13 tahun dan mengharuskan penyedia layanan berbasis web seperti 
Edpuzzle untuk mendapatkan persetujuan orang tua sebelum pengumpulan, 
penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi anak tersebut. Karena persyaratan 
COPPA dan sama seperti alat pendidikan berbasis web atau cloud lainnya, Edpuzzle 
mengharuskan sekolah mendapatkan persetujuan orang tua untuk mengatur akun 
Edpuzzle atas nama siswa dan mengizinkan siswa di bawah usia 13 tahun untuk 
mengakses dan menggunakan akun tersebut. 
 
Jika anak Anda berusia di bawah 13 tahun, kami memerlukan persetujuan Anda untuk 
membuat akun siswa anak Anda atas nama mereka. Harap tanda tangani di bawah ini 
dan kembalikan slipnya sesegera mungkin! 
 
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Edpuzzle, silakan kunjungi situs web mereka 
di www.edpuzzle.com dan lihat Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan mereka 
di www.edpuzzle.com/privacy dan www.edpuzzle.com/terms, masing-masing. 
 
Terima kasih! 
 

 
Ya, saya memberikan izin kepada sekolah untuk membuat akun Edpuzzle siswa 
untuk anak saya dan untuk Edpuzzle untuk mengumpulkan, menggunakan, dan 
mengungkapkan informasi tentang anak saya seperti yang dijelaskan dalam 
Kebijakan Privasi Edpuzzle. 
 
 
Nama siswa: ___________________________________ 
 
Nama induk: ___________________________________ 
 
HP/email orang tua: ___________________________________ 
 
Tanda tangan orang tua: _____________________________ Tanggal: ______________ 


