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A. HALAMAN AWAL E-MAIL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT 

 

1. Buka web browser anda (contoh: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari IE dan 

lain-lain). 

2. Ketik https://mail.lahatkab.go.id lalu akan terlihat halaman login mail. 

 

3. Kemudian Isikan Username dengan email anda (contoh: diskominfo.lahatkab.go.id). 

 

4. Isikan Password default yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Lahat yaitu 

“12345678” kemudian tekan tombol “Sign In”. 

5. Selanjutnya akan muncul halaman penggantian Password, lalu pada kolom password 

masukan password lama anda yaitu 12345678, kemudian pada kolom berikutnya 

masukan password baru anda dan tekan “sign in”.  

* Password harus terdiri dari : 

 Minimal 8 karakter 

 Kombinasi Huruf dan Angka 

 

 

 

 

Masukkan password lama 

Masukkan password baru 

Ulangi password baru 
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6. Setelah anda mengganti password anda akan masuk ke halaman utama tampilan email 

anda. 

 

7. Terdapat beberapa menu utama seperti: 

a. New message (membuat pesan baru) 

b. Inbox (Pesan Masuk) 

c. Sent (Pesan Terkirim) 

d. Draft (Pesan yang sudah di tulis tetapi belum dikirimkan) 

e. Junk (Pesan yang dianggap tidak perlu) 

f. Trash (Pesan yang telah di hapus) 

 

B. MENGIRIM PESAN BARU 

1. Tekan tombol “New Message” 

 

 

2. Lalu pada kolom To isikan alamat email yang ingin dituju. 
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3. Kemudian pada kolom Cc diisi dengan tembusan email tersebut. 

 

4. Selanjutnya pada kolom Subject isikan dengan subjek atau judul email. 

 

5. Apabila anda ingin menyisipkan sebuah dokumen atau gambar tekan tombol “Attach” 

lalu pilih dokumen yang akan anda kirimkan kemudian tekan tombol open. 

 

 

6. Selanjutnya isikan pesan yang akan anda kirim. 

 

 

1 

2 

3 
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7. Terakhir tekan tombol “Send” pada pojok kiri atas untuk mengirimkan pesan anda. 

 

 

C. MEMBUKA DAN MEMBALAS EMAIL MASUK 

 

1. Tekan tombol Inbox/Pesan Masuk, maka akan terlihat pesan yang telah masuk ke email 

anda.  

 

2. Kemudian klik pesan yang akan dibaca. 

 

3. Setelah itu akan terlihat isi pesan tersebut. 

 

*bullet biru merupakan pesan yang belum dibaca 

*bullet abu-abu merupakan pesan yang telah dibaca 

Isi pesan yang diterima ada disini 
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4. Untuk membuka lampiran pesan yang telah diterima klik lampiran pesan tersebut atau 

klik Download. 

 

5. Selanjutnya untuk Membalas pesan yang telah diterima klik Reply atau Reply to All. 

 

*Reply  : digunakan untuk membalas pesan kepada pengirim 

*Reply to All  : digunkan untuk membalas pesan kepada seluruh pengirim beserta 

tembusan pesan tersebut. 

 

6. Lalu ketikan pesan anda dan tekan Attach untuk menyisipkan dokumen, kemudian tekan 

tombol Send untuk mengirimkan pesan. 

 

 

7. Setelah dikirimkan email tersebut akan terlihat pada menu Sent. 

 

Isi pesan yang diterima ada disini 

Isi pesan yang diterima ada disini 

1 

2 

3 

Ini Pesan yang telah terkirim 
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D. MENGATUR EMAIL 

a. Mengurutkan Pesan Masuk 

Dalam tab Mail, Pengguna dapat mengubah susunan pesan yang diterima. Secara baku 

(default), e-Mail yang diterima oleh akun e-Mail Lahatkab disusun secara berurutan 

berdasarkan tanggal penerimaan pesan. Pengguna dapat mengubah standar ini dengan 

menggunakan menu View/Lihat kemudian pilih menu Sort by/Urutkan berdasarkan, 

kemudian pilih kategori yang diinginkan. Kategori yang diinginkan, diantaranya adalah :  

• Berdasarkan pengirimnya  

• Pesan yang diberi bendera di bagian atas  

• Berdasarkan Ukurannya 

• Dalam urutan terbalik 

 

• Header kolom Subjek untuk mengurutkan sesuai abjad berdasarkan Subjek  

• Header kolom Bendera untuk menampilkan semua pesan yang diberi bendera 

terlebih dulu  

• Header kolom Dari untuk mengurutkan semua pesan sesuai abjad berdasarkan 

pengirimnya. Klik lagi untuk mengurutkannya sesuai abjad dalam urutan terbalik.  

• Header kolom Diterima untuk mengurutkan semua pesan secara berurutan 

berdasarkan tanggal diterima. Klik lagi untuk mengurutkannya secara terbalik.  

 

b. Membuka 2 Jendela 

Pengguna akun e-Mail Lahatkab pun dapat membuka e-Mail, baik untuk membaca 

atau menulis pesan, di jendela terpisah. Untuk membaca pesan di jendela terpisah, 

caranya adalah buka menu Action/Tindakan, kemudian pilih Open in a separate 

window/Buka di jendela terpisah. 

 

Selamat Datang di Email Resmi Kabupaten Lahat 
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E. MENGELOLA KONTAK 

Fitur ini digunakan untuk menambah/menghapus kontak yang ada di akun e-Mail Lahatkab. 

Fitur ini juga dilengkapi dengan fasilitas pembuatan grup kontak sesuai dengan keperluan 

Pengguna. Dengan demikian, pengiriman untuk satu kelompok tertentu akan dengan 

mudah dilakukan dengan hanya mengirim kepada satu grup kontak. 

a. Menambah Kontak 

 

 

b. Membuat Grup 

1. Pada tab Kontak/Contacts, klik tanda panah di sebelah menu Kontak Baru/New 

Contact dan pilih Grup Kontak/Contact Group.  

 

2. Setelah diklik, tab Grup Kontak akan terbuka.   

Isikan Detail Kontak 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
3 
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3. Isi nama grup pada kolom Nama grup/Group name.  

 

4. Untuk menambahkan anggota ke dalam grup klik Grup kemudian klik Edit.  

 

5. Kemudian cari kontak yang akan ditambahkan ke dalam Grup lalu Pilih kontak.  

6. Klik Tambah/Add untuk menambah kontak atau dapat juga dengan melakukan klik 

dua kali pada kontak yang dipilih.  

7. Klik Simpan/Save untuk menyimpan grup.  

 

Grup kontak yang baru dibuat akan ditampilkan pada Daftar Kontak/Contact List. Perlu 

diketahui bahwa ikon untuk grup kontak berupa ikon beberapa kepala-danpundak. Ketika 

ingin mengirim pesan atau membuat janji pertemuan kepada seluruh anggota grup, cukup 

ketik nama grup kontak, maka semua kontak yang terdaftar akan ditambahkan secara 

otomatis. Untuk melihat hasil Grup yang telah dibuat, Klik Ikon Grup. 

 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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F. MENGELOLA KALENDER 

Tab Kalender dapat digunakan pemilik akun Lahatkab untuk mengelola kegiatannya, 

termasuk diantaranya membuat janji pertemuan. Alternatif lain untuk mengelola janji 

pertemuan adalah dengan menggunakan kalender mini yang terdapat di bagian kiri bawah 

halaman e-Mail. Caranya adalah dengan klik kanan pada tanggal di kalender mini dan pilih 

opsi Janji Temu Baru/New Appointment.  

 

 

 

G. MENGUBAH PREFERENSI 

Pada surat elektronik @Lahatkab.go.id, Pengguna dapat mengubah banyak preferensi 

agar sesuai dengan gaya kerja dan kebutuhan Pengguna. Preferensi dapat diakses dengan 

klik tab Preferensi/Preferences pada halaman utama surat elektronik @Lahatkab.go.id. 

Setelah tab Preferences/Preferensi diklik, maka akan muncul menu-menu yang dapat 

diatur oleh pengguna akun @Lahatkab.go.id.  
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a. Kelola Umum/General 

Pengguna dapat mengubah password sesuai dengan kriteria keamanan dan kebutuhan 

Pengguna. Cara mengubah password adalah sebagai berikut :  

1. Mengubah Kata Sandi / Change Password 

Pada tab Preferensi/Preferences, pilih menu Umum/General. Kemudian klik Ganti 

Kata Sandi/Change Password.  

 

Isi password lama pada kolom Kata Sandi Lama/Old Password, kemudian isikan 

password baru pada kolom Kata Sandi Baru/New Password, ulangi kembali pada 

kolom Konfirmasi/Confirm. Apabila sudah selesai, klik Ubah Kata Sandi/Change 

Password.  

 
Password harus terdiri dari : 

 Minimal 8 karakter 

 Kombinasi Huruf dan Angka 

 

2. Mengatur Tampilan 

Pada bagian Appearance, dilakukan perubahan pada tampilan antarmuka seperti 

warna, font, dan ukuran font.  

 

Pilih tema, warna, huruf dan ukuran huruf sesuai dengan keinginan dan klik 

Simpan/Save setelah selesai melakukan perubahan. Apabila muncul box warning, 

klik Yes. Tampilan Mail Lahatkab akan berubah sesuai pengaturan yang diinginkan 

Pengguna.  
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b. Mengatur Zona Waktu dan Bahasa  

Pada bagian Time Zone and Language, Pengguna dapat memilih zona waktu dan 

bahasa yang ingin digunakan pada Mail Lahatkab.  

 

c. Mengatur Pencarian 

Pada bagian Pencarian/Search, Pengguna dapat menentukan folder mana saja yang 

akan diikutsertakan dalam proses pencarian pada Mail Lahatkab dan bahasanya.   

 

d. Pengaturan Lainnya 

Pada bagian Pengaturan Lainnya/Other Settings, Pengguna dapat mengatur tampilan 

untuk memudahkan pilihan fasilitas dan nama e-Mail yang akan digunakan.  

 

e. Kelola Account Akun  

Menu ini dapat digunakan untuk memilih nama yang akan ditampilkan pada akun 

Pengguna, memilih e-Mail alternative untuk memulihkan kembali password akun 

Lahatkab, serta mengatur penyimpanan e-Mail yang terkirim dari akun Lahatkab.  
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f. Kelola E-Mail 

Di menu Mail terdapat pilihan untuk tampilan e-Mail, pemberitahuan/notifikasi 

penerimaan e-Mail, cara menulis e-Mail (termasuk opsi untuk memeriksa ejaan), 

menentukan akun e-Mail yang diblokir, serta menentukan akses dari akun e-Mail 

lainnya.  
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g. Kelola Filter  

Pengguna dapat mengatur sendiri apa saja yang dapat masuk atau diterima ke inbox 

Pengguna. Hal yang diatur seperti pengirim, konten surat, besar attachment, dll. Begitu 

juga dengan e-Mail yang dikirim dari Pengguna tersebut. Pada dasarnya, menu ini 

berfungsi layaknya firewall yang mengatur boleh tidaknya sebuah surat dapat masuk 

atau keluar dari satu Pengguna ke Pengguna lain.  

 

h. Kelola Tanda Tangan/Signatures 

Pengguna dapat membuat tanda tangan pada surat yang dikirimkannya. Tanda tangan 

yang dimaksud adalah catatan yang akan selalu ditampilkan ketika Pengguna 

mengirimkan surat.  

 

i. Kelola Di Luar Kantor/Out of Offices  

Ketika sedang tidak di kantor, Pengguna dapat mengaktifkan fitur auto-reply. Setiap e-

Mail yang diterima pada waktu-waktu yang ditetapkan, maka akan dijawab oleh mesin 

sesuai dengan pesan yang sudah diatur.  
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j. Kelola Alamat Terpercaya/Trusted Addresses  

Pada menu ini, Pengguna dapat menambahkan alamat e-Mail yang dipercaya. Lampiran 

gambar pada surat masuk dari e-Mail yang terdaftar akan otomatis terbuka.  

 

k. Kelola Kontak/Contacts  

Pengguna dapat mengatur untuk menambahkan secara otomatis kontak yang pernah 

dikirimkan suratnya. Selain itu, Pengguna juga dapat mengatur pemilihan autocomplete 

pengisian alamat e-Mail ketika akan mengirim surat.  

 

l. Kelola Kalender/Calendar  

Pengguna dapat mengatur pengingat janji pertemuan pada menu Calendar. Dalam 

menu ini, terdapat opsi berapa lama pengingat janji pertemuan akan diberikan oleh e-

Mail Lahatkab.  
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m. Kelola Berbagi/Sharing 

Pengguna dapat mengelola menu-menu dalam e-Mail Lahatkab untuk dibagikan dengan 

akun yang lain. Menu yang dapat dibagikan adalah :   

• Folder e-Mail  

• Buku alamat  

• Kalender  

• Daftar tugas  

• Folder tas kerja  

  

Contohnya adalah :  

• Jika Pengguna bekerja sama menangani dokumen dengan orang lain, Pengguna 

semua dapat mengerjakan dokumen yang sama dari folder tas kerja bersama.  

• Jika orang lain mengelola kalender Pengguna, Anda dapat membagikan kalender 

kepada orang tersebut.  

• Jika Anda memiliki tim yang perlu mengakses beberapa e-Mail, Anda dapat 

membagikan folder e-Mail, dan semua orang yang dicantumkan dalam item berbagi 

itu dapat membaca e-Mail tersebut, membalasnya, dll.  

  

Ada dua cara untuk membuat item berbagi di Mail Lahatkab:  

1. Klik kanan item yang ingin Anda bagikan (pada contoh kali ini digunakan kalender), 

lalu pilih Bagikan Kalender/Share Calender.  

 

2. Klik tab Preferensi/Preference, lalu klik Berbagi/Sharing.  

 

1 

2 
3 

1 

2 
3 

4 
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Dengan memilih metode mana pun, Anda akan melihat kotak dialog Properti Item 

Berbagi/Share Properties untuk membuat item berbagi seperti pada gambar di 

bawah ini.  

 

Cara pengisian Properti Item Berbagi/Share Properties:  

1. Opsi Bagikan dengan/Share with:  

• Pengguna atau grup internal/Internal users or groups adalah mereka yang ada di 

instansi Pengguna  

• Tamu eksternal/Exxternal guests adalah mereka yang ada di luar instansi 

Pengguna, dan mereka harus memiliki kata sandi untuk mengakses item yang 

dibagikan.  

• Publik/Public juga mereka yang ada di luar instansi Pengguna, namun mereka 

tidak memerlukan kata sandi.  

2. Masukkan alamat e-Mail untuk item berbagi (kecuali Pengguna memilih 

Publik/Public pada opsi Bagikan dengan/Share with.  

3. Pilih peran:  

• Tidak Ada/None adalah yang paling umum digunakan.  

• Penampil/Viewer adalah akses hanya melihat.  

• Manajer/Manager memungkinkan pengguna untuk melihat, mengedit, 

menambah, dan menghapus dari item yang dibagikan.  

• Admin memungkinkan pengguna melakukan semua tugas di atas dan 

menambah/menghapus/mengubah item berbagi pada item yang dibagikan.  

4. Apabila telah selesai, klik OK.  

Pengguna yang dibagikan akan menerima e-Mail seperti yang ditampilkan di bawah 

ini. Anda dapat mengklik Terima Item Berbagi/Accept Share, dan dia akan diminta 

untuk memberi nama folder dan memilih warna. Penerima juga dapat menolak 

dengan klik Tolak Item Berbagi/Decline Share. E-Mail ini juga memuat deskripsi 

item berbagi.  
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n. Kelola Pemberitahuan/Notification  

Pengguna dapat menambahkan satu e-Mail untuk menerima pemberitahuan tentang log 

pada akun e-Mail Lahatkab.  

 

o. Kelola Impor/Ekspor  

Pengguna dapat dengan mudah menambah file (seperti kontak buku alamat) dari 

akun lain (seperti Google) ke Mail Lahatkab menggunakan Import. Sebaliknya, jika 

Pengguna ingin memindah kontak Mail Lahatkab Pengguna ke akun lain, Pengguna 

dapat mengekspor buku alamat dari Mail Lahatkab.  

Pengguna dapat dengan mudah memindahkan konten ke dalam dan ke luar akun 

Mail Lahatkab Pengguna dengan fitur Impor dan Eksport. Yang dapat Pengguna 

impor dan ekspor meliputi:  

• Folder e-Mail (dalam format tar-gzipped .tgz)  

• Kalender (dalam format iCalendar .ics)  

• Kontak (dalam format .csv)  

 

Caranya adalah :  

1. Import Data  

Untuk mengimpor data, pada menu Import, pilih file dan klik Import. Mail Lahatkab 

otomatis mendeteksi jenis file yang sedang diimport dan menampilkan opsi impor 

yang sesuai . 

 

2. Export Data  

Untuk mengekspor data, pada menu Export :  

1. Pilih jenis item/Type: Akun (folder e-Mail), Kalendar, atau Kontak.  

2. Pilih item dari menu Sumber.  

3. Klik “Pengaturan lanjutan” untuk menentukan: o Jenis data apa yang disertakan 

dalam ekspor o Rentang tanggal yang akan diekspor o Filter apa yang akan 

digunakan, jika ada 4. Klik Ekspor.  
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p. Kelola Pintasan/Shortcut  

Pengguna dapat melihat dan mencetak shortcut keyboard yang tersedia di Mail 

Lahatkab.  

 

 

q. Zimlet  

Zimlet berisi add-on yang terdapat pada Mail Lahatkab. Pengguna dapat menonaktifkan 

add-on tersebut.  
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H. MEMANFAATKAN MENU PENCARIAN   

Cara praktis dan mudah untuk melakukan pencarian di Mail Lahatkab adalah :      

a. Pencarian Kata Kunci Cepat  

Pengguna dapat melakukan pencarian cepat menggunakan kata kunci tertentu 

yang merupakan kata pencarian. Contoh:  

• Cari semua e-Mail yang diterima dari Mark (semua e-Mail yang memuat kata 

“Mark” di bidang formulir):  

   

• Cari semua e-Mail di folder Terkirim:  

 

  

• Cari kata dalam e-Mail dengan mengetik kata tersebut ke bidang pencarian.  

Misalnya, untuk mencari e-Mail yang memuat kata “overview document”:  

  

Ini akan menampilkan semua e-Mail yang memuat kata “overview document” 

pada semua bagian seperti :  

• Konten  

• Baris subjek  

• Lampiran  

• dll.  

Gunakan tanda kutip untuk mencari beberapa perpaduan kata. Tanpa tanda 

kutip, hasil pencarian akan menyertakan semua e-Mail yang memuat kata 

“overview” dan semua e-Mail yang memuat kata “document”.  

 

b. Pencarian Kompleks 

Pengguna juga dapat melakukan pencarian rumit dengan menggunakan menu 

cari/search. Klik ikon   di area pencarian untuk membuka Tab Cari 

 

Tab Cari memiliki beberapa menu dan opsi yang dapat Pengguna gunakan untuk 

memperbaiki pencarian. Misalnya, Pengguna dapat:  

• Klik “Files” untuk melihat e-Mail yang berisi lampiran saja  

• Tentukan rentang tanggal  

• Tampilkan e-Mail hanya dari atau kepada pengirim tertentu  

• Tampilkan e-Mail dengan tag khusus saja, dll.  
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c. Pencarian Klik Kanan  

Ada cara cepat untuk mencari semua e-Mail yang sudah Pengguna kirim ke atau 

terima dari pengirim tertentu:  

1. Klik kanan nama pengguna (di kotak masuk, janji temu, dll.).  

2. Klik Cari E-Mail/Find Emails.  
 

 

  

d. Simpan Pencarian Pengguna  

Simpan semua pencarian yang sering Pengguna lakukan. Untuk menyimpan 

pencarian, klik tombol Simpan.  

 

 

Pencarian yang sudah disimpan ada pada panel ikhtisar. Klik pencarian kapan 

pun diperlukan.  
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I. MENGGUNAKAN E-MAIL PADA PERANGKAT MOBILE  

Bagi pengguna mobile, dapat melakukan login Mail Lahatkab pada aplikasi Third  

Party yang tersedia pada Playstore sehingga dapat memudahkan pengecekan 

eMail masuk atau mengirimkan e-Mail tanpa harus login pada browser. Berikut ini 

contoh aplikasi Third Party untuk e-Mail :  

• Gmail dari Google   

• Yahoo Mail dari Yahoo  

• Microsoft Outlook dari Microsoft  

  

Berikut ini adalah cara login Mail Lahatkab menggunakan aplikasi GMAIL yang didownload 

pada Playstore.  

1. Buka aplikasi Gmail, kemudian pilih Add Another Account/Tambahkan akun lainnya. 

Masukkan e-Mail Lahatkab anda pada isian yang ditampilkan (contoh: 

diskominfo@lahatkab.go.id). Apabila sudah, klik Next.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pada pilihan tipe akun, pilih Personal (POP3). Kemudian klik Next/Berikutnya.  
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3. Masukkan password dari e-Mail tersebut kemudian klik Next/Berikutnya.  

 

4. Pengguna akan diarahkan ke Pengaturan incoming server/Setelan Server Masuk. 

Pada kolom server ubah menjadi mail.lahatkab.go.id. Apabila sudah, klik 

Next/Berikutnya.  

 

 

5. Selanjutnya, Pengguna diarahkan ke peraturan outgoing server/Setelan server 

keluar. Pada kolom SMTP server, isi kolom dengan mail.lahatkab.go.id. 

Apabila sudah, klik Next.  

 

 

6. Masuk ke dalam aturan sinkronisasi e-Mail. Pengguna dapat mengatur frekuensi 

sinkronisasi. Apbila sudah, klik Next.  
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7. Konfirmasi e-Mail dan pengisian nama e-Mail, isi nama anda pada kolom Your 

Name/Nama Anda kemudian klik Next/Berikutnya.  

 

8. Setelah itu e-Mail akan melakukan sinkronisasi dan akan menampilkan halaman 

inbox dengan akun Mail Lahatkab anda. Pengguna dapat menggunakan Mail 

Lahatkab pada mobile platform dengan fitur yang sama dengan Mail Lahatkab 

pada web platform.  
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9. Untuk membuat e-Mail baru, pilih New seperti tanda pada gambar di bawah ini.  

 

 

10. Setelah memilih New maka akan muncul tampilan pengisian pesan baru, 

pengguna perlu mengisi e-Mail tujuan, subject, dan isi pesan.  

 

 

11. Jika pengguna ingin melampirkan dokumen, gambar, atau file lainnya maka 

pengguna dapat memilih tombol lampiran seperti yang ditandai pada gambar 

berikut.  
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12. Jika pesan sudah selesai dibuat maka klik tombol kirim seperti yang ditandai 

pada gambar berikut.  

 
 

13. Pengguna dapat membintangi pesan yang masuk ataupun keluar, pesan yang 

dibintangi akan muncul pada menu Starred/Berbintang.  

 

    

14. Pengguna dapat melihat pesan yang belum dibaca pada menu Unread/Belum 

dibaca.  
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15. Pesan yang didraft (disimpan dan belum dikirim) dapat dilihat pada menu 

Drafts.  
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16. Jika pengguna mengirim pesan namun pesannya masih dalam proses 

pengiriman, maka pesan tersebut akan muncul pada menu Outbox/Kotak 

Keluar.  

 

17. Pesan yang sudah terkirim dapat dilihat pada menu Sent/Terkirim.  
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18.  Pesan yang sudah dihapus dapat dilihat pada menu Trash/Sampah.  

 

 
 

19. Pengguna juga dapat mengatur e-Mail seperti add account dan pengaturan 

umum lainnya dengan memilih Settings, kemudian akan muncul tampilan 

berikut.  

 

J. MEMBAGIKAN KALENDER PENGGUNA KE LUAR ORGANISASI  

Pengguna dapat membagikan informasi Kalender Mail Lahatkab Pengguna 

kepada siapa pun melalui tautan. Orang-orang yang dibagikan dapat mengklik 

tautan tersebut untuk melihat apakah Pengguna sedang senggang atau sibuk. 

Untuk membagikan kalender melalui tautan:  

1. Klik ikon roda gigi  di panel navigasi Kalender/Calendar.  

2. Pilih opsi Kirimkan Tautan Senggang & Sibuk Sebagai/Send Free & Busy Link As.  

3. Pilih format tautan.  
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Setelah klik format tautan, Pengguna dapat mengirimkan tautan tersebut melalui 

pesan e-Mail. Jika penerima mengklik tautan tersebut, berikut ini halaman yang 

akan ditampilkan:  

 

 

K. LUPA KATA SANDI / PASSWORD 

Apabila anda lupa kata sandi/password email Lahatkab.go.id harap hubungi 

admin@lahatkab.go.id atau datang langsung ke kantor Diskominfo Kabupaten Lahat 

Bidang Penyelenggara E-Government di Jalan Bhayangkara No.8, Kel. Bandar Jaya, Kec. 

Lahat, Kab. Lahat (Depan Dinas Kesehatan Kab Lahat). 

 

 

mailto:admin@lahatkab.go.id

