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Melampirkan sebuah file atau item ke dalam pesan e-mail 

 

Saat mengirim e-mail seringkali kita ingin melampirkan sesuatu. Lampiran/attachment 

tersebut dapat berupa file atau item. Item disini juga dapat berupa pesan e-mail, 

appointment, contact, task, notes dll yang dapat dikirim sebagai bagian dari sebuah pesan 

e-mail.  

 

Dimana attachment muncul di dalam pesan? 

Dimana attachment muncul di dalam pesan Anda tergantung pada format dimana Anda 

menuliskan pesan. 

• Jika format pesannya adalah HTML atau plain text, attachment akan muncul di dalam 

kotak Attachment di bawah Subject:  

 

• Jika format pesannya adalah Rich Text, attachment akan mucnul pada badan pesan. 

meskipun tampaknya file tersebut ditanamkan (embedded) di dalam pesan, namun 

sebenarnya file tersebut masih terpisah.  

 

Cara melampirkan file ke pesan e-mail: 

 

1. Pada menu File, klik New, kemudian klik Mail Message.  

2. Pada tab Message, Include, klik Attach File.  

 
3. Pada kotak dialog Insert File, cari dan pilih file yang ingin dilampirkan, kemudian 

klik Insert.  
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PENTING: 

Secara default, Outlook memblokir attachment yang tidak aman (termasuk file .bat, .exe, 

.vbs, and .js) yang mungkin mengandung virus. Jika Anda melampirkan file tersebut ke 

dalam pesan e-mail, Anda akan ditanya apakah Anda akan mengirimkan pesan tersebut 

atau tidak? Jika dijawab Yes, Outlook akan mengirim file tersebut. Jika dijawab No, Anda 

kemudian dapat menghapus attachment tersebut. 

 

Keterbatasan ukuran attachment: 

Outlook tidak menentukan batas ukuran tertentu pada attachment. Namun, kebanyakan 

administrator server e-mail dan penyedia layanan internet (Internet service providers/ISP) 

menetapkan batas ukuran pesan keseluruhan, yang merupakan jumlah semua attachment 

ditambah dengan isi pesan itu sendiri. Biasanya layanan tingkat premium memberikan 

ruang penyimpanan file lebih besar dan memungkinkan pesan yang lebih besar 

dibandingkan dengan layanan tingkat standar. Untuk informasi lebih lengkap tentang 

ukuran pesan maksimal yang diijinkan, hubungi ISP atau dministrator server e-mail di 

tempat/kantor Anda.  

Jika Anda melampirkan file dengan ukuran yang sangat besar, Anda harus terlebih dahulu 

mengkompres file tersebut menggunakan program zip.  

Melampirkan item ke dalam pesan e-mail: 

 

1. Pada menu File, klik New, kemudian klik Mail Message.  

2. Pada tab Message, Include, klik Attach Item.  

 

3. Pada daftar Look in, klik folder yang berisi item yang ingin dilampirkan. 

4. Klik item yang diinginkan, kemudian klik OK. 

 


