
 

 

 

Panduan Aktivasi dan 
Penggunaan Azure 

 

 

AZURE UNTUK MERDEKA BELAJAR 
Pada beberapa titik Azure 
dibutihkan bagi trak yang 
membutuhkan data dan AI. Pada 
tahap ini bagi mahasiswa dan 
mentor dapat menggunakan tiga 
pendekatan yakni  

1. menggunakan Azure Sandbox 

yang tersedia di Microsoft 

Learn. Untuk mengaktivasinya 

silahkan memiliki akun 

Microsoft Account atau 

Microsoft 365 dan 

mendaftarkan diri di Microsoft 

Learn | Microsoft Docs 

2. Menggunakan Azure for 

Student. Layanan ini memberi 

100$ untuk penggunaan kredit 

dengan syarat memiliki 

domain email akademik yang 

sudah terdaftar di Microsoft. 

Aktivasi dapat dilakukan di 

Azure for Students – Free 

Account Credit | Microsoft 

Azure 

3. Menggunakan Azure Credits. 

Kami menyiapkan secara 

terbatas Azure Credits untuk 

kebutuhan demonstrasi. Bagi 

yang membutuhkannya 

silahkan mendaftar di 

events@maribelajar.org   

AZURE 
MANA YANG 
SAYA 
GUNAKAN 
Sebagian besar kegiatan 

course untuk Azure 
Fundamental dan Data & 
AI Track dapat 
menggunakan Azure 
Sandbox  

Sebagian besar kegiatan 
pelatihan di KMMI 
menggunakan Azure 
Sandbox. Jika mahasiswa 
memiliki Azure Credits dari 
Azure for Students maka 
konsumsinya akan berkisar 
10$ - 55$ per mahasiswa 
dengan catatan  

4. Menggunakan layanan 

yang free  

5. Mematikan dan 

menghapus layanan 

segera setelah selesai lab 

6. Memprioritaskan 

menggunakan sandbox  

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/
https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/
https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/
https://azure.microsoft.com/en-us/free/students/
mailto:events@maribelajar.org


 

 

 

 

AZURE UNTUK PEMBELAJARAN 
Azure memiliki banyak opsi yang dapat digunakan dalam kasus 
pembelajaran. Dalam Hal ini hal yang diharuskan bagi 
mahasiswa dan dosen adalah sebagai berikut 

 

Bagi mentor 

1. Aktifkan Azure Sandbox di 

Microsoft learn 

2. Aktifkan Azure for students 

3. Jika tidak dapat mengaktifkan 

lakukan aktivasi Azure Credits 

di events@maribelajar.org 

4. Mentor yang memiliki kartu 

kredit dapat mengaktifkan 

layanan free Create Your Azure 

Free Account Today | 

Microsoft Azure 

Bagi mahasiswa  

1. Aktifkan Azure Sandbox di 

Microsoft learn 

2. Aktifkan Azure for students 

3. Untuk kebutuhan capstone 

yang membutuhkan Azure 

maka aktivasi Azure dapat 

dilakukan dengan Home - 

Microsoft Azure Pass 
 

Link Bermanfaat  

• azure.microsoft.com/en-us/free/students/  

• azure.microsoft.com/en-us/free/  

• aka.ms/azlabs 

• aka.ms/ADT4T  

• Microsoft Virtual Training Days 

• Microsoft Learn | Microsoft Docs 

• https://www.youtube.com/c/visualstudioid  

 

 

Selalu kunjungi 
portal.azure.com 
untuk akses dan 

mengelola layanan 
Azure 
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