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merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. 

Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari 
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Materi  

Google Calendar adalah salah satu fitur gratis yang disediakan Google untuk para penggunanya. 

Dengan Google Calendar, pemilik akun Google dapat mengatur jadwal dan berbagi info jadwal 

tersebut kepada orang lain. Kalender dapat dibuat lebih dari satu, misalkan ada kalender khusus 

untuk jadwal urusan pekerjaan, dan ada kalender khusus untuk jadwal urusan pribadi.  
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Berikut ini langkah-langkah untuk memulai menggunakan Google Calendar: 

1. Buka alamat http://google.com/calendar 

            

Isikan alamat e-mail anda di kotak dialog diatas. 

2. Selanjutnya anda akan masuk pada jendela berikut ini. 

             

3. Setelah masuk pada tampilan google calendar,klik “new calendar” untuk membuat 

calendar baru. 

             

http://google.com/calendar
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4. Kemudian isikan rencana jadwal sesuai dengan keinginan anda. Isi semua informasi yang 

terdapat pada dashboard. 

            

5. Selanjutnya setelah anda mengisikan semua informasi tentang rencana jadwal kegiatan 

anda,google calendar akan masuk pada tampilan seperti berikut ini: 

          

Pada tampilan diatas,tulislah waktu untuk jadwal kegiatan anda. Dan jika anda ingin 

melakukan invitation/sharing ke teman anda untuk mengikuti kegiatan anda,klik add 

guess pada kotak yang tersedia di sebelah kanan. Isikan e-mail teman anda lalu klik add. 

6. Setelah anda melakukan add pada teman anda,lalu klik send invitation pada tampilan 

berikut ini: 
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7. Kemudian jadwal rencana yang telah anda buat sebelumnya telah tertera pada calendar 

anda.Berikut tampilannya. 
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