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Saat ini, e-mail telah menjadi kebutuhan pokok ketika seseorang bermain internet. Hampir 
semua media sosial dan beberapa fitur layanan yang ada di internet membutuhkan e-mail untuk 
otentifikasi. Meskipun terakhir belakangan beberapa fitur layanan yang ada dapat melakukan 
otentifikasi menggunakan akun Facebook atau Google. Tapi, toh untuk memiliki akun di 
Facebook atau Google membutuhkan e-mail untuk registrasi awalnya. Oleh karena itu, 
kepemilikan akan e-mail ini sangat penting.   
 
 

Pendahuluan 
Banyak penyedia layanan untuk membuat e-mail gratis, semisal YahooMail, GoogleMail, 
AIMMail, WindowsHotMail, Plasa.com dan masih banyak yang lainnya. Dari sekian banyaknya 
penyedia layanan e-mail, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat e-mail di Gmail, 
layanan mail yang disediakan oleh Google. Kenapa Gmail? Karena dengan hanya satu e-mail 
saja, Anda bisa login ke semua layanan yang disediakan oleh Google, sebut saja Hangouts 
layanan chatting dari Google, Picasa layanan pengelola gambar dari Google, GoogleDrive, 
GoogleMaps, GoogleEarth, Bookmarks pada GoogleChrome, Google+, akun ponsel Android, 
GoogleSync untuk ponsel Anda, GoogleLatitude, GoogleWallet, akun blogspot layanan blogger 
milik Google, hingga Youtube, dan masih banyak layanan lain yang telah disediakan oleh 
Google dengan teknologi Single Sign On (SSO). 
 
 

Langkah-langkah membuat e-mail 
1. Buka web browser (seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome dan 

masih banyak web browser yang lain). Di sini kami menggunakan Google Chrome. 
 
Tips : klik windows button (start), lalu cari web browser yang diinginkan.  

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 
disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 
tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 
disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 
kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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2. Lalu, ketikkan mail.google.com pada address bar- nya. 

 
 

3. Klik Buat Akun di sebelah kanan atas. 

 
 

4. Isilah semua field yang disediakan selanjutnya. 
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Keterangan isian field di atas : 
1) Nama 

Diisi dengan nama Anda, diawali dengan Nama Depan (First Name) dan diakhiri 
dengan Nama Akhir (Last Name). Jika Nama Anda, hanya terdiri dari 1 (satu) suku 
kata, cukup tuliskan Nama Depan (First Name) di kedua isian nama tesebut. 
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2) Pilih nama pengguna Anda 

Diisi dengan username e-mail yang nantinya akan Anda gunakan. Terkadang nama 
yang kita kehendaki sudah dimiliki oleh orang lain. Dan mungkin Google akan 
berkali-kali mengingatkan Anda bahwa username tersebut telah digunakan oleh 
orang lain. 
 
Tips : buat isian nama pengguna ini, dengan sesuatu yang benar-benar unik, 
semisal dengan menambahkan angka bermakna di akhir kata.  

 
3) Buat sandi 

Diisi dengan sandi (password) untuk masuk ke e-mail Anda. 
 
Tips : buatlah kombinasi isian sandi (password) yang terdiri dari huruf, angka, dan 
simbol yang mudah diingat. Agar akun Anda tidak mudah diretas (di-hack) oleh 
orang iseng. 
 

4) Konfirmasi sandi Anda 
Diisi dengan sandi (password) untuk masuk ke e-mail Anda. Hal ini untuk 
memastikan bahwa Anda mengetik sandi yang dimaksud dengan benar. 
 

5) Tanggal lahir 
Diisi dengan tanggal lahir Anda. Dimulai dengan tahun lahir, lalu bulan lahir dan 
diakhiri dengan tanggal lahir. 
 

6) Gender 
Diisi dengan cara memilih jenis kelamin Anda. 
  

7) Ponsel 
Diisi dengan nomor handphone Anda. Hal ini berguna jika ada notifikasi via 
handphone atau sekuriti pengamanan via handphone atau find friend yang ada di 
phonebook Anda. 
 

8) Alamat e-mail Anda saat ini 
Diisi dengan alamat e-mail yang Anda miliki sebelumnya. Jika sebelumnya belum 
punya e-mail, isian ini dapat dikosongkan. 
 

9) Buktikan bahwa Anda bukan robot. 
Jika Anda men-ceklis check box Lewat verifikasi ini, maka nanti ada kode verifikasi  
yang akan dikirimkan via nomor handphone Anda. Namun, jika Anda 
memposisikan Uncheck, maka Anda tinggal memasukkan captcha pada isian yang 
tersedia. Hal ini hanya untuk membuktikan bahwa yang mengisi isian ini adalah 
seorang manusia, bukan sebuah mesin atau program yang dibuat untuk menyerang 
database milik Gmail, karena yang bisa membaca captcha tersebut hanyalah 
seorang manusia. 
 

10) Lokasi 
Diisi dengan cara memilih lokasi negara Anda saat ini. 
 

11) Saya menyetujui Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi Google. 
Mau tidak mau Anda harus men-ceklis check box ini untuk bisa mendaftar. Jika 
ingin mengetahui Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi yang dibuat oleh 
Google lebih lanjut, Anda dapat membaca dengan meng-klik link tersebut terlebih 
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dahulu sebelum menyetujuinya. 
 

5. Jika telah selesai, klik button Langkah berikutnya. 
 
Taraaa, Anda sudah berhasil membuat akun e-mail. 
 

 
 

6. Selanjutnya Anda dapat mengubah pengaturan bahasa yang diinginkan. Secara default 
bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, sesuai detect otomatis yang dilakukan 
oleh Google. Tapi jangan khawatir Anda dapat mengubah pengaturan bahasa ini di 
kemudian hari. 
 

7. Klik Langkah berikutnya. Maka secara otomatis Anda telah memiliki akun Google+. 
 

 
 

8. Klik Lanjutkan ke Gmail. 
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Criiing, Anda pun sekarang bisa menggunakan e-mail Anda. Selamat! Selamat 
menggunakan fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan dengan e-mail ini. 
 

Anda telah berhasil membuat e-mail. Anda dapat membuat akun Facebook dengan e-mail ini, 
Anda pun secara otomatis dapat menggunakan semua layanan yang disediakan oleh Google 
dengan login menggunakan e-mail ini.  
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