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Google Kalender merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Google sebagai 
pengingat bagi kita. Layanan ini dapan disinkronkan dengan smartphone kita. Sehingga 
kita tidak perlu takut untuk lupa agenda kita karena selain disinkronkan, kita dapat 
diingatkan oleh Google Kalender baik dengan alarm paada ponsel kita, dengan SMS, 
maupun email. Untuk membuat pengingat/agenda pada Google Kalender sangat mudah. 
Caranya adalah sebagai berikut : 
 

1. Buka Google kemudian klik pada Kelender. Pilih bahasa lalu klik pada Berikutnya: 
Tetapkan zona waktu. 
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2. Tetapkan Negara dan Zona Waktu. Setelah itu klik Berikutnya: Dapatkan pengingat 
acara. 

 
 

3. Pilih pengingat acara. Disini kita bisa diingatkan melalui E-mail dan SMS. Atur sesuai 
dengan keinginan kita. Jika kita menginginkan pengingan melalui SMS maka setelanh 
mengisi nomor telepon klik pada Kirim kode. Setelah itu klik Berikutnya: 
Sinkronkan dengan ponsel anda. 



 
 
 

4. Klik Mulai gunakan Google Kalender. 

 
 

5. Klik dimana saja sesuai hari, tanggal dan waktu acara yang akan kita buat. 



 
 
 

6. Berikut ini adalah tampilan awal dari acara yang akan kita buat. 

 
7. Isikan judul acara yang kita buat beserta tempat dan sedikit penjelasan mengenai acara 

tersebut pada kolom yang tersedia. 



 
 

8. Untuk mengundang teman, isikan e-mail teman-teman kita pada kolom Tambahkan 
tamu kemudian klik Tambah. 

 
 

9. Simpan agenda yang tadi kita buat dengan cara klik Simpan yang terdapan pada bagian 
kiri atas. 



 
 

10. Pada kotak dialog ini, klik Kirim untuk mengirimkan undangan kepada teman-teman 
kita. 

 
 

11. Sekarang lihat pada kalender kita, sudah terdapat acara yang kita buat. 



 
 

12. Berikut merupakan salah satu contoh undangan dari teman kita. Undangan ini secara 
otomatis akan terdapat pada kalender kita setelah teman kita mengirimkan 
undangannya. Untuk mendapat informasi tentang undangan tersebut klik pada agenda. 
Lalu untuk menjawab undangan tersebut kita tinggal klik pada tulisan 
Ya/Barangkali/Tidak. 

 
 
 
Nah, sekarang kita sudah bisa membuat undangan dan agenda menggunakan Google 
Kalender. Semoga layanan Google ini dapat kita manfaatkan untuk memudahkan 
aktifitas kita. Selamat mencoba !  
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