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Pengertian Romote Access TeamViewer  

 

Remote Access adalah istilah yang menggambarkan dimana sebuah komputer yang satu, 

bisa dikendalikan oleh komputer yang lainnya dengan menggunakan media jaringan 

komputer seperti Internet, atau menggunakan aplikasi TeamViewer. TeamViewer adalah 

suatu program yang cukup sederhana dan sangat mudah digunakan untuk beberapa 

keperluan terutama melakukan akses PC secara remote melalui internet. 

 

Fungsi TeamViewer 

 

Jadi dengan menggunakan program ini, kita bisa mengakses komputer yang berada jauh dari 

kita. Misalkan ketika sedang tugas keluar kota. Namun kita hanya membawa notebooksaja, 

dan file-file penting yang dibutuhkan ada pada komputer desktop dirumah. Disinilah letak 

kegunaan program ini. Setelah menginstall program TeamViewer ini, maka secara otomatis 

kita bisa saling berhubungan dengan komputer yang ada jauh disana, sehingga selain 

melakukan remote kita juga bisa mengambil file-file yang ada di komputer desktop. Namun 

dengan syaratdua komputer tersebutsama-sama terhubung ke Internet. Selain itu, kita juga 

bisa mengadakan presentasi secara jarak jauh. Berikut ini langkah langkah instalasi Team 

Viewer : 

 

 

Lisensi Dokumen: 
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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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1. Double klik pada file Master dari Time Viewer untuk memulai instalasi. 

 

 
 

2. Pilih Install kemudian klik Next. 

 

 
 

 

3. Kemudian pada kotak dialog Enviroment, pilih personal/non-commersial use. 

Jika anda menginginkan untuk sebuah company maka 

pilih company/commercial use. Jika anda memilih keduannya maka pilih both 

of the above. Kemudian klik Next. 

 



 

3 
Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2010-2015 IlmuKomputer.Com 
 

 
 

4. Kemudian pada kotak dialog License Agreement. Pilih I accept the term of 

the Liecense Aggrement dan Pilih I agree that I will only TeamViewer for 

non comercial and private use. Lalu klik Next. 

 

 
 

5. Kemudian pada kotak dialog choose installation type, pilih NO (default). Lalu 

klik Next. 
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6. Tunggu hingga proses instalisasi selesai. 

 

 
 

7. Setelah proses instalisasi selesai, TeamViewer siap untuk digunakan. Pada 

kotak Your ID dan Password akan didapatkan setelah PC anda terhubung 

dengan jaringan internet. 
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Jika anda ingin menghubungkan PC anda dengan Partner, maka masukkan 

Partner ID dan Paswword Partner ID. Jika anda ingin mengontrol PC partner 

anda pilih Remote Control dan jika anda ingin mentransfer file pada client 

anda maka pilih File Transfer. Setelah anda memilih, klik Connect to partner 

untuk menghubungkan PC anda ke PC partner. 

 

 
 

 
 

SELAMAT MENCOBA YA  
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