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Menarik (recall) atau mengganti (replace) e-mail setelah dikirim 

 

Fitur ini membutuhkan akun Microsoft Exchange 2000, 2003, 

2007 atau 2010. Kebanyakan akun pribadi tidak menggunakan 

Exchange. Penerima e-mail yang ingin Anda tarik/ganti juga 

harus menggunakan akun Exchange. E-mail merupakan cara 

yang cepat untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, 

menjadwalkan pertemuan atau membagi dokumen. Namun, 

kadang mungkin Anda lupa untuk melampirkan file atau 

mengirim informasi tertentu, dan menyadarinya setelah Anda 

mengirim e-mail tersebut. 

 

Misalnya saja Anda mengirimkan e-mail ke rekan kerja dan 

memintanya untuk mereview tentang sesuatu hal, namun Anda 

lupa melampirkan data yang dimaksud. Setelah Anda mengirim 

e-mail, Inbox anda dipenuhi dengan e-mail yang menanyakan “mana lampirannya?”, "aku 

tidak mendapatkan lampiran!", atau "tolong dikirimkan lampirannya?" 

 

Bagaimana Anda bisa membatalkan kesalahan ini? Anda dapat menarik pesan asli dan 

kemudian mengirimnya kembali  dengan lampiran yang tertinggal. Untuk semua rekan kerja 

Anda yang belum membuka e-mail, Anda dapat melakukan sulap e-mail  dan mengganti 

pesan asli dengan pesan yang lain yang berisi lampiran. 

 

Menarik atau mengganti e-mail: 

 

• Klik Sent Items, buka pesan yang ingin Anda tarik dan ganti.  

• Pada tab Message, Actions, klik Other Actions, kemudian klik Recall This 

Message.  

• Klik Delete unread copies and replace with a new message.  

CATATAN: Jika Anda mengirimkan email ke banyak orang, lebih baik tidak perlu 

mencentang Tell me if recall succeeds or fails for each recipient. 

• Klik OK, kemudian ketikkan pesan baru dan menyertakan lampiran.  

• Klik Send. 

 

Dalam kasus lain, Anda mungkin secara tidak sengaja mengirimkan pesan mengenai jadwal 

pertemuan untuk siang ini. Namun, jadwal sebenarnya adalah minggu depan. Pada kasus 

ini, Anda ingin menarik pesan tersebut tetapi tidak ingin menggantinya saat ini. 

 

Menarik e-mail: 

 

• Klik Sent Items, buka pesan yang ingin Anda tarik.  

• Pada tab Message, Actions, klik Other Actions, kemudian klik Recall This 

Message.  

• Klik Delete unread copies of this message.  



 

 

Semoga dokumen ini membawa manfaat  [Jumat, 26 April 2013]  

 

 
 

1. Pilih salah satu apakan Anda hanya ingin menghapus e-mail atau menghapus dan 

menggantinya. 

2. Centang untuk menerima konfirmasi bahwa recall telah berhasil. 


