
 

SURAT EDARAN 

NOMOR: 5524/UN1.P/DIR/TI.02.03/20022 

TENTANG 

ADAPTASI KEBIJAKAN BARU GOOGLE 

Yth. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada 

  

Berkenaan dengan perubahan kebijakan layanan Google Suite for Education yang saat ini telah 

berubah menjadi Google Workspace for Education yang berbayar dan telah diterapkannya tool 

storage management dari Google, maka kami sampaikan bahwa mulai 1 Oktober 2022, akan 

diberlakukan pembatasan kapasitas penyimpanan untuk keseluruhan layanan di dalam Google 

Workspace for Education (Mail, Drive, Photos, dll). Perubahan kebijakan tersebut akan 

dilanjutkan migrasi sistem penyimpanan online yang akan disediakan oleh Universitas. 

 

Dengan mempertimbangkan total kapasitas yang dilanggan oleh UGM sebesar 1,4 Peta Byte, 

maka kapasitas penyimpanan untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan mulai 1 Oktober 

2022 adalah sebagai berikut:  

 

Pengguna Kuota Penyimpanan 

Google Workspace for 

Education 

Microsoft 365 Total 

Dosen 100 GB 1000 GB 1100 GB 

Tenaga Kependidikan 50 GB 1000 GB 1050 GB 

Mahasiswa 10 GB 1000 GB 1010 GB 

 

Selanjutnya, mulai tanggal 1 Oktober 2022, fasilitas shared drive pada Google Workspace for Education 

akan terbatas secara read-only (baca saja) untuk memberikan kesempatan pada pengguna memindahkan 

berkas-berkas yang ada di dalamnya ke fasilitas penyimpanan lain, baik secara offline (hard disk atau 

SSD) maupun online (layanan penyimpanan awan lain, yang akan disediakan oleh Universitas). 

Kebijakan penggunaan fasilitas shared drive yang lebih rinci akan diinformasikan kemudian.  

 

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

Universitas Gadjah Mada untuk segera beradaptasi atas kebijakan baru Google dengan 

memindahkan berkas-berkas yang ada pada akun Google masing-masing. Kegagalan untuk 

beradaptasi atas kebijakan baru Google dapat berakibat pada dibekukannya akses terhadap 

layanan Google Workspace for Education dari masing-masing akun.  

 
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 
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