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TeamViewer adalah software akses PC melalui jalur internet, manfaat TeamViewer 

membantu jika kita perlu mengakses PC yang jauh dari posisi kita sekarang, karena 

cukup terkoneksi internet dan mengetahui ID serta Password PC. 

TeamViewer terkoneksi ke PC atau server mana saja di seluruh dunia hanya dalam 

beberapa detik. Anda dapat mengontrol PC mitra Anda dari jarak jauh, seolah-olah Anda 

sedang duduk tepat di depannya. Temukan mengapa lebih dari 100 juta pengguna 

memercayai TeamViewer! 

Kontrol jarak jauh / Dukungan 
Dukungan jarak jauh instan – tidak perlu instalasi apa pun pada pihak klien 

Pemeliharaan jarak jauh – akses ke komputer dan server jarak jauh selama 24 jam/7 

hari 

Akses jarak jauh – akses data anda dan aplikasi kapan saja dan di mana saja 

Bekerja di rumah (home office) – akses komputer kantor Anda dari rumah 

Rapat / Presentasi 
Rapat online – bisa diikuti hingga 25 peserta Presentasi – meningkatkan potensi 

penjualan Anda 

Sesi pelatihan – mengurangi biaya dengan mengadakan pelatihan online 

Kerja tim – mengerjakan dokumen bersama-sama secara online dalam waktu yang nyata 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

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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Keunggulan dari Teamviewer : 

 Akses ke komputer lain tanpa pengawasan dimana komputer yang diakses telah 

diinstal TeamViewer dan terkoneksi ke Internet. 

 System keamanan yang dimiliki seluruhnya dilengkapi dengan mode enkripsi 

AES (Advanced Encryption Standart) 256 bit. 

 Berbeda dengan software remote yang lain yang terkendala pemblokiran oleh 

firewall, TeamViewer justru bekerja secara efisien di balik Firewall. 

 Transfer file yang lebih mudah dan cepat. 

 TeamViewer mampu menyesuaikan dengan kecepatan koneksi anda sehingga 

mampu bekerja secara penuh walaupun dengan koneksi yang lambat. 

 

Kinerja yang ditingkatkan secara nyata: lebih cepat, lebih sederhana, lebih mudah 

 

 
 

Fitur utama TeamViewer adalah: 

1. Remote Support 

2. Presentation 

3. File Transfer 

4. VPN 
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Setelah saya memaparkan definisi dan keunggulan serta fitur utama dari Teamviewer 

ini, saya juga akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstalasi Teamviewer 8, 

berikut langkah-langkah instalasinya : 

1) Jika belum mempunya master dari Teamviewer8, silahkan download disini : 

www.teamviewer.com , setelah selesai men-download double klik pada 

TeamViewer_Setup .  

 
Lalu akan muncul kotak dialog seperti dibawah ini, pilih Install untuk memulai 

proses instalasi di komputer anda, kemudian Next 

 

 
 

2) Selanjutnya pada kotak dialog Environtment, berikan centang pada opsi 

personal / non-commercial use, karena hanya digunakan secara sederhana 

menggunakan dua komputer yang berbeda, lalu Next 

http://www.teamviewer.com/
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3) Langkah berikutnya, berikan centang pada opsi I accept the terms of the License 

Agreement, untuk menerima ketentuan perjanjian lisensi dan juga berikan centang 

pada opsi I agree thet I will only use Teamviewer for non-commercial and 

private use untuk menyetujui, bahwa saya hanya akan menggunakan TeamViewer 

untuk penggunaan non-komersial dan swasta, lalu Next 

 
 

4) Pada kotak dialog selanjutnya, untuk memilih type installatin. Berikan tanda 

pada opsi No (default), yang bertujuan untuk koneksi keluar dan masuk dari 

dan ke komputer ini mungkin. Untuk koneksi masuk Anda butuhkan untuk 

memulai TeamViewer dan memberitahu pasangan Anda password random 

(berubah dengan setiap awal TeamViewer). Lalu Next  
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5) Pada kotak dialog Access Control, berikan tanda pada opsi Full Access 

(recommended) yang bertujuan untuk pasangan Anda mendapatkan akses 

penuh ke komputer Anda ketika terhubung dalam Teamviewer, lalu Next untuk 

melanjutkan 

 

  
 

6) Langkah berikutnya, berikan tanda centang pada opsi Use TeamViewer 

Remote Print yang bertujuan untuk menggunakan adalah memungkinkan 

untuk mencetak dokumen dari komputer ini pada printer yang terletak di 

inisiator dari sesi remote control, dan berikan tanda centang pada opsi Use 

Teamviewer Meeting Add-In Outlook untuk menggunakan pertemuan 

temviewer add-in untuk outlook. Lalu pilih Next 
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7) Selanjutnya, memilih lokasi untuk menempatkan instalasi Teamviewer8. Pada 

pilihan Defaul, foldernya terletak pada C:\Program 

Files\TeamViewer\Version8 . jika ingin mengubah lokasi tempatnya , maka 

pilih browser. Setelah itu jika sudah yakin, pilih Next 

 
 

8) Selanjutnya menempatkan shortcut TeamViewer pada Start Menu dan 

memberikan nama short cutnya, secara default nama nya : TeamViewer8, pilih 

Finish yang menandakan proses pengaturan instalasi TeamViewer telah selesai 

diatur 
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9) Kemudian tunggu sebentar hingga proses instalasi selesai dijalankan  

 

 

 
dan lanjutkan dengan klik tombol Finish. 
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10) Dan proses instalasinya selesai, maka akan muncul tampilan awal pada 

TeamViewer8 seperti gambar berikut  

 

 
 

Setelah itu,  jika ingin langsung menggunakan tinggal kirim Your ID & 

Password nya agar komputer anda ingin di remote jarak jauh. Tapi perlu di ingat, 

TeamViewer dapat digunakan jika adanya koneksi internet  oke 

Seperti ini tampilan jika siap digunakan, 

 

 
 

Demikianlah penjelasan singkat mengenai TeamViewer dan Cara Menginstalasi, 

Selamat mencoba   
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