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Remote dan Control PC dengan Team Viewer 
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Aplikasi teamviewer merupakan aplikasi yang digunakan untuk meremote dan 

mengkontrol PC anda dari jarak jauh dengan membutuhkan koneksi internet. 

Selain itu anda bisa juga melakukan transfer data yang anda butuhkan dari PC 

anda dari jarak jauh. 

 

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah Installation aplikasi teamviewer pada 

PC Anda. 

 

Persiapkan teamviewer yang akan anda install 

 

 

 

Kemudian double klik pada icon di atas 
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menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan 
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Tahap selanjutnya, pilih install dan klik Next untuk menginstall di PC Anda. 

 

 

Pilih personal / non-commercial use, klik Next  
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Pada license agreement, centang pada kedua kotak tersebut kemudian klik Next 

 

 

Pada Choose installation type pilih default saja, kemudian klik Finish proses 

installation pun dimulai. 
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Tunggu hingga proses installation selesai, hingga akhirnya muncul tampilan 

seperti ini 

 

 

Bisa Anda lihat tampilan di atas 

Your ID merupakan ID  PC Anda, 

Password merupakan kata sandi anda  

 

Untuk penggunaan teamviewer cukup mudah. 

Kita coba fitur dari teamviewer yaitu remote PC dari jarak jauh.  Perlu diingat 

bahwa partner anda harus memiliki teamviewer dan harus aktif kemudian juga 

harus connect internet pada satu jaringan. 

 

 

Anda tinggal memasukkan ID Partner teman anda pada Partner ID, kemudian klik 

Connect to partner 
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Selanjutnya akan diminta untuk memasukkan password,masukkan password 

partner anda lalu klik Log on 

 

 

Tampilan PC yang sedang diremote 
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Tampilan saat transfer file 
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