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Tujuan presentasi ini

Google Workspace for Education, sebelumnya disebut G Suite for Education, 
memiliki nama dan logo baru. 

Dokumen ini ditujukan untuk membantu Anda:

● Memahami apa yang berubah
● Memperbarui properti web dan materi yang menggunakan nama dan 

logo lama G Suite for Education saat institusi Anda siap melakukannya
● Menginformasikan perubahan kepada siswa, staf/pengajar, dan wali
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Berubah?



Eksklusif + Rahasia

Ringkasan: Nama dan logo baru, alat-alat bermanfaat yang sama

G Suite for Education kini memiliki nama baru: Google Workspace for Education.

Meskipun namanya berubah, komitmen kami tetap sama, yaitu menyediakan alat yang mudah 
dan fleksibel bagi komunitas Anda untuk berkolaborasi, mengelola kelas, dan menciptakan 
lingkungan belajar yang lebih aman dengan lebih baik. 

Fungsi aplikasi favorit sekolah Anda, seperti Google Classroom, Dokumen, Slide, Formulir, 
dan lainnya juga tetap sama—dan kami akan terus merilis fitur baru untuk mendukung 
aktivitas belajar mengajar dan kolaborasi bagi pengajar dan siswa.

Selain nama baru, Google Workspace for Education, dan beberapa alat Google seperti Gmail, 
Kalender, Drive, dan Meet memiliki tampilan baru dengan ikon yang diperbarui. 

Terakhir, ada edisi baru Google Workspace for Education yang akan diluncurkan pada 
bulan April tahun ini, masing-masing disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus 
organisasi pendidikan. 

Apa yang Berubah?
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Logo Google Workspace for Education baru

Di sebelah kiri adalah logo G Suite for Education yang lama, dan di sebelah kanan adalah logo Google Workspace for Education yang baru.

Apa yang Berubah?
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Ikon Produk Baru

Apa yang Berubah?

Di sebelah kiri adalah ikon produk G Suite for Education yang lama, dan di sebelah kanan adalah ikon produk Google Workspace for Education 
yang baru.

Klik di sini untuk mendownload ikon produk baru.

Admin

Kalender

Dokumen

Drive

Formulir

Gmail

Keep

Meet

Spread-
sheet

Sites

Slide

Alat kolaborasi 
konten*

Tugas**

Jamboard**

Classroom**

*Ikon ini digunakan untuk merepresentasikan Dokumen, Formulir, Keep, Spreadsheet, Sites, Slide. Ikon ini tidak menggantikan ikon masing-masing produk.
**Ikon ini tidak berubah.

https://services.google.com/fh/files/misc/google-workspace-for-education-product-icons.zip
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Edisi Google Workspace for Education

Apa yang Berubah?

Mulai bulan April, akan ada empat edisi Google Workspace for Education, jadi Anda dapat memilih edisi yang dibutuhkan untuk memberikan 
layanan terbaik bagi organisasi Anda: 

Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut edisi baru Google Workspace for Education.

Education Fundamentals 
Sebelumnya disebut G Suite for Education, edisi Fundamentals adalah rangkaian alat 
gratis yang mudah digunakan serta memberikan fondasi yang fleksibel dan aman untuk 
kolaborasi, pembelajaran, dan pengelolaan kelas—kapan saja, di mana saja.

BARU
Education Standard 

Edisi Education Standard membantu sekolah meningkatkan keamanan secara proaktif 
dengan visibilitas, analisis, dan kontrol yang mereka butuhkan untuk membuat lingkungan 
pembelajaran digital lebih aman.

BARU
Teaching and Learning Upgrade 

Teaching and Learning Upgrade meningkatkan dampak pembelajaran pengajar dengan 
menyediakan kemampuan komunikasi video yang disempurnakan, fitur untuk memperkaya 
pengalaman kelas, serta alat yang memandu pemikiran kritis dan integritas akademik.

Education Plus 
Sebelumnya disebut G Suite Enterprise for Education, edisi Education Plus menyediakan 
transformasi digital yang komprehensif dengan fitur keamanan proaktif agar siswa lebih 
aman, serta alat komunikasi dan kolaborasi yang disempurnakan untuk memperdalam 
pengalaman belajar.

http://edu.google.com/products/workspace-for-education
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Memperbarui 
Konten Anda



Eksklusif + Rahasia

Menggunakan logo dan ikon Google Workspace for Education

Slide berikut berisi link untuk mendownload logo dan ikon baru. Selain itu, 
kami memberikan panduan penggunaan dan checklist tempat-tempat yang mungkin 
ingin diperbarui untuk membantu Anda menjaga properti web, media sosial, 
komunikasi, dan materi lainnya tetap terkini dan terlihat bagus. 

Dengan memperbarui materi, Anda dapat membantu komunitas memahami alat dan 
aplikasi mana yang digunakan di kelas, dan memastikan komunikasi Anda jelas dan 
konsisten dengan informasi online lainnya. Nama dan logo baru diluncurkan hari ini, 
sehingga Anda dapat memperbarui materi kapan pun Anda siap melakukannya. 

Memperbarui Konten Anda
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Logo Google Workspace for Education dan panduan penggunaan

Memperbarui Konten Anda

Logo sekunder ini dapat digunakan pada latar 
belakang gelap.

Ini adalah logo utama dan harus digunakan jika 
memungkinkan.

Logo sekunder ini dapat digunakan pada latar 
belakang terang.

Penggunaan Logo (termasuk, tetapi tidak terbatas pada):
● Digital (situs, media sosial, sertifikasi pengajar, intranet sekolah, dll.) 
● Cetak (selebaran, materi orientasi/pelatihan, materi ringkasan informasi, template kop surat, dll.)
● Email (template email, tanda tangan, dll.)

Klik di sini untuk mendownload logo-logo ini.

https://services.google.com/fh/files/misc/google-workspace-for-education-logos.zip
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Logo Google for Education dan panduan penggunaan

Memperbarui Konten Anda

Untuk materi tentang berbagai produk pendidikan, (mis. presentasi pelatihan yang membahas Google Workspace for Education dan Chromebook), 
gunakan logo Google for Education.

Klik di sini untuk mendownload logo-logo ini.

Ini adalah logo utama dan harus digunakan 
jika memungkinkan.

Logo sekunder ini dapat digunakan pada 
latar belakang gelap.

Logo sekunder ini dapat digunakan pada 
latar belakang terang.

https://services.google.com/fh/files/misc/google-workspace-for-education-logos.zip
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Memperbarui Konten Anda

Yang harus dihindari saat menggunakan logo Google Workspace for Education 

Berikut beberapa contoh logo Google Workspace for Education yang harus dihindari untuk memastikan konsistensi dan keterbacaan.

HINDARI penggunaan logo 
pada latar belakang 
berwarna gelap.

HINDARI mengubah warna 
apa pun pada logo atau ikon.

HINDARI mengubah ukuran 
masing-masing elemen pada 
logo lengkap atau tumpukan.

HINDARI menggunakan 
logo teks warna utama pada 
warna latar belakang yang 
bertabrakan.

HINDARI menggunakan 
logo di atas foto.

HINDARI menempatkan 
logo pada latar belakang 
berpola.
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HINDARI membuat logo 
lengkap dengan edisi 
berbeda di dekat logo 
Google Workspace 
for Education.

HINDARI mencampurkan 
ikon dan logo.

HINDARI menambahkan 
efek seperti drop shadow, 
bevel, atau goresan.

HINDARI distorsi, kemiringan, 
pelengkungan, pemutaran, atau 
pengubahan bentuk logo.

HINDARI menumpuk logo 
untuk membuatnya vertikal.

Enterprise Plus

Memperbarui Konten Anda

Yang harus dihindari saat menggunakan logo Google for Education 

Berikut beberapa contoh logo Google for Education yang harus dihindari untuk memastikan konsistensi dan keterbacaan.
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Yang harus dihindari saat menggunakan logo Google for Education 

Berikut beberapa contoh logo Google for Education yang harus dihindari untuk memastikan konsistensi dan keterbacaan.

Memperbarui Konten Anda

HINDARI mengubah rotasi, atau 
mengubah warna logo lengkap. 

HINDARI menempatkan logo 
lengkap di atas foto yang ramai. 

HINDARI menempatkan grafik 
dalam ruang kosong logo 
lengkap.

HINDARI menggunakan logo 
lengkap yang terlalu kecil atau 
besar dalam ruang.

HINDARI menggunakan logo 
lengkap berwarna di latar 
belakang dengan warna hitam 
maksimum kisaran 6% —99%. 

HINDARI menggunakan logo 
lengkap dalam dalam teks. Ketik 
Google for Education jika 
digunakan dalam teks.
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Animasi Google for Education dan panduan penggunaan

Memperbarui Konten Anda

GIF ini mempertegas bagaimana produk Google 
Workspace for Education bersinergi. Tambahkan ini ke 
situs, video, dan materi lainnya untuk hasil akhir yang 
menarik dan terlihat profesional.

Video ini adalah versi MP4 dari GIF di sebelah kiri dan 
dapat disertakan di akhir video Google Workspace 
for Education. 

Klik di sini untuk mendownload animasi ini.

https://services.google.com/fh/files/misc/google-workspace-for-education-logos.zip
https://docs.google.com/file/d/1m23sZQ1jhEB8rWWXiiCg6X2Gs9invJeP/preview
https://docs.google.com/file/d/1m23sZQ1jhEB8rWWXiiCg6X2Gs9invJeP/preview
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Logo Lengkap Ikon 5 Produk

Memperbarui Konten Anda

HINDARI menumpuk atau mengubah urutan ikon produk untuk 
menjaga konsistensi dan memaksimalkan keterbacaan. 

GUNAKAN logo lengkap 5 ikon ini jika logo Google Workspace 
for Education berlebihan atau tidak ideal. Pastikan terdapat 
banyak ruang di antara teks atau logo lain dan logo lengkap 5 
Ikon ini.
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Kerja sama Merek

Memperbarui Konten Anda

HINDARI menggunakan logo Google Workspace for Education 
untuk kemitraan. Hindari juga lebih menonjolkan visual pada 
satu merek atau organisasi dibandingkan yang lain.

GUNAKAN logo Google for Education saat menampilkan logo 
lengkap kemitraan atau kerja sama merek. Pastikan logo 
seimbang secara visual dan kedua merek atau organisasi 
sama-sama menonjol.
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Merujuk produk Google 

Memperbarui Konten Anda

Nama yang benar Nama yang salah

Gmail GMail
Mail Google

Google Drive/Drive GDrive
Drive Google

Alat pembuatan konten kolaboratif Google atau Google Workspace 
(seperti Dokumen, Slide, Spreadsheet, dll.)

Editor
Dokumen

Google Meet Meets
Google Meets
Google Meet Google
Meet Google
Google Hangouts Meet

Google Kalender atau Kalender Kalender Google
Kal
GKal atau GKalender
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Merujuk produk Google (lanjutan)

Memperbarui Konten Anda

Nama yang benar Nama yang salah

Google Dokumen atau Dokumen Google Dok
GDokumen

Google Sites atau Sites Sites Google
GSites

Google Formulir atau Formulir Formulir Google
GFormulir

Google Keep Keep Google
Keep (atas namanya sendiri)

Google Spreadsheet atau Spreadsheet Spreadsheet Google
GSpreadsheet

Konsol Admin atau Konsol Admin Google Workspace Google Admin

Google Voice atau Voice Voice Phone
Voice Google

Google Chat atau Chat Chats
Google Chats
Google Chat Google
Chat Google
Google Hangouts Chat 
GChat
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Memperbarui Aset & Materi: Checklist

Tujuan checklist ini adalah membantu Anda mengidentifikasi tempat-tempat yang mungkin saat ini menyebutkan G Suite for Education atau 
menggunakan logo atau ikon lama. Hal ini ditujukan untuk menjadi titik awal yang membantu, tetapi mungkin ada tempat tambahan tertentu bagi 
sekolah Anda yang tidak tercantum di sini.

Memperbarui Konten Anda

Online

❏ Header dan/atau footer situs

❏ Halaman web referensi teknologi atau teknis

❏ Intranet sekolah

❏ Pelatihan digital atau materi orientasi

❏ Halaman tentang situs

❏ Halaman media sosial

❏ Halaman web sertifikasi pengajar (termasuk LinkedIn)

❏ URL dan/atau metadata yang merujuk G Suite

❏ Favicon

❏ Screenshot yang disertakan dalam materi pelatihan

Email 

❏ Template email

❏ Tanda tangan

Materi cetak

❏ Paket pelatihan dan/atau orientasi

❏ Ringkasan informasi teknologi untuk siswa, wali, atau 
pengajar

❏ Kop surat atau template lainnya
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Menginformasikan 
Perubahan
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Menyampaikan perubahan ini kepada komunitas Anda

Slide berikut ditujukan untuk memudahkan Anda menginformasikan perubahan 
ini kepada komunitas. 

Kami menyediakan dua template email—satu ditujukan kepada pengajar, staf, dan relawan, 
serta satu lagi ditujukan kepada orang tua dan wali. Jangan ragu untuk mengubah email 
sesuai kebutuhan.

Hal terpenting yang perlu diinformasikan adalah bahwa meskipun nama dan logo G Suite for 
Education berubah, siswa dan pengajar akan terus memiliki akses ke alat Google yang sama 
yang saat ini mereka gunakan di kelas, dan fungsinya tidak akan berubah. 

Kami juga menyertakan beberapa pertanyaan umum (FAQ) dan jawaban terkait perubahan 
merek Google Workspace for Education.

Menginformasikan Perubahan
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Template Email

Menginformasikan perubahan kepada pengajar, staf, 
dan relawan

Menginformasikan perubahan kepada orang tua dan wali

Menginformasikan Perubahan

https://docs.google.com/document/d/1QS7LJBQzLO0woMjQ4cSxAKb-ZkCr607so--bFe0x1eY/edit
https://docs.google.com/document/d/1QS7LJBQzLO0woMjQ4cSxAKb-ZkCr607so--bFe0x1eY/edit
https://docs.google.com/document/d/1i9_6HqH3WLgC0rFgC6t1pUakklOPdKOgo2E_dEgUk3I/edit


Eksklusif + Rahasia

Pertanyaan Umum (FAQ)

01

02

03

04

05

*Jawaban ini berlaku untuk institusi yang memenuhi syarat

Apakah fungsi atau antarmuka pengguna akan berubah di Classroom, Dokumen, Spreadsheet, Slide, 
Google Meet, Formulir, dll.?
Tidak. Alat ini akan terus memiliki fungsi dan tampilan yang sama. 

Apakah Google Workspace for Education akan terus tersedia untuk sekolah secara gratis? 
Google Workspace for Education Fundamentals, sebelumnya disebut G Suite for Education, akan tetap gratis untuk 
sekolah yang memenuhi syarat. 

Apakah Google Workspace for Education akan terus mendapatkan update dan fitur baru? 
Tentu saja. Fokus Google dalam membuat produk yang melayani kebutuhan khusus siswa dan pengajar 
tidak berubah. 

Di mana saya dapat mempelajari update produk Google Workspace for Education?
Ikuti kami di Twitter, daftar ke newsletter, dan lihat blog kami. 

Apakah saya masih dapat menggunakan Classroom, Meet, dll.?
Tentu saja. Pengajar, siswa, dan admin akan terus memiliki akses ke alat kami termasuk Classroom, Tugas, 
Gmail, Kalender, Drive, Dokumen, Spreadsheet, Slide, Meet, dan lainnya. 

Di mana saya dapat mempelajari lebih lanjut edisi Google Workspace for Education yang baru?
Kunjungi edu.google.com/products/workspace-for-education untuk mempelajari lebih lanjut. 06

Menginformasikan Perubahan

https://support.google.com/a/answer/134628?hl=id
https://support.google.com/a/answer/134628?hl=id
https://twitter.com/GoogleForEdu?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://edu.google.com/intl/id/newsletter/
https://blog.google/outreach-initiatives/education/
http://edu.google.com/products/workspace-for-education

