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Qemu Manager merupakan salah satu software pengelola mesin virtual pada komputer. 

Awalnya Qemu Manager dibuat untuk Sistem Operasi Linux, tetapi kemudian 

berkembang sehingga ada versi yang dapat di-install ke Sistem Operasi Windows. 

Qemu Manager memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pengelola mesin virtual lain, 

diantaranya yaitu ringan (dalam hal penggunaan processor) dan free alias tidak berbayar. 

Sayangnya Versi terakhir dari Qemu Manager for windows ini adalah Qemu Manager 

7.0 yang diluncurkan pada tahun 2010. Sepertinya jarang sekali yang menggunakan 

software ini ditunjukkan dengan betapa sulitnya mencari tutorial yang berkaitan 

dengannya, padahal software ini cukup bagus sebagai pengelola mesin virtual. 

Kali ini saya hendak berbagi bagaimanakah caranya sharing folder antara OS Host ke 

OS Guest pada Qemu Manager. Nah, sebelum melakukan sharing folder, kita harus 

membangun jaringan antara Host dan Guest-nya terlebih dahulu. 

1. Dengan asumsi bahwa kita telah memiliki mesin virtual yang terinstall pada 

Qemu Manager kita, sebelum menyalakan mesin virtualnya kita klik dulu tab 

Hardware pada mesin virtual yang dimaksud. Double klik pada Network Card1. 
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2. Pada bagian VLAN Type pilih Tap Networking 

 

 

3. Kemudian kita pilih TAP Network Adapter, Klik Select 



 
 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
3 

 

 

4. Pilih Tap Network Adapter yang dikehendaki. 

 

Pada awal penggunaan Qemu Manager biasanya Tap Network Adapter belum 

ada yang terinstall, sehingga kita perlu menginstallnya terlebih dahulu. Caranya 

klik pada tanda + di kiri atas sehingga muncul jendela pilihan adapter yang 

hendak diinstall. Tandai “Install Qemu Manager TAP-Win32 Driver” lalu klik 

Install 
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Tunggu hingga proses installasi driver selesai, lalu klik Close 

 

 

5. Oke, setelah memilih TAP Network Adapter, klik OK 
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6. Kita beralih ke pengaturan Alamat IP pada OS Host. Pada adapter yang kita 

pilih tadi (Local Area Connection 2), atur alamat IP-nya. Misalkan kita beri 

192.168.10.1 untuk Host dan Guset nanti kita beri alamat 192.168.10.2 

Ingat, karena kita jaringan antara Host dan Guest ini layaknya jaringan LAN 

biasa, alamat IP yang kita berikan harus berada pada satu range IP. 
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7. Hidupkan mesin virtual yang ingin kita gunakan sebagai OS Guest. Untuk kali 

ini yang saya gunakan sebagai Guest adalah Windows XP. Setelah itu kita atur 

alamat Ipnya. 

 

8. Cek apakah antara OS Host dan OS Guest sudah terhubung dalam satu jaringan 

ataukah belum, dengan tes ping baik dari Host ke Guest maupun dari Guest ke 

Host. 

Guest ke Host: 
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Host ke Guest : 

 

 

9. Jika OS Host dan Guest sudah terhubung dalam satu jaringan, barulah kemudian 

kita dapat melakukan sharing folder. Misalkan pada Host kita pilih salah satu 

folder yang akan kita share. Klik kanan pada folder tersebut lalu pilih Share with 

–> Specific people... 
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10. Pada jendela berikut klik pada drop down pilih Everyone saja, lalu klik Add 
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11. Pilih Permission Level menjadi Read/Write atau Read saja (optional). Setelah itu 

klik Share, dan tunggu beberapa saat sampai proses perizinan share selesai 

 

 

12. Kembali ke mesin virtual, kita akan melihat apaakh folder yang sudah di share 

tadi terlihat pada network placenya. Ada banyak cara melihat folder yang di 

share pada jaringan yang terhubung, kita coba search komputer host saja seperti 

ini: 

Klik Menu Start -> Search 
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Pilih Search Computer or people 

 

Pilih A Computer on the network 
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Ketikkan nama Komputer Host atau Alamat IP Host, lalu Klik Search 

 

Tunggu hingga proses pencarian selesai dan komputer Host ditemukan. Double 

klik pada komputer Host yang telah ditemukan tersebut untuk melihat folder apa 

saja yang di share oleh komputer Host 
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Jika berhasil maka folder yang dishare oleh Host akan terlihat disini. 

 

Demikian cara share folder antara OS Host dengan OS Guest pada Qemu Manager. 

Semoga bermanfaat :D 
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