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TeamViewer adalah aplikasi yang digunakan untuk mengkoneksikan suatu 

komputer atau leptop dengan komputer lain dengan menggunakan akses internet pada 

kedua komputer tersebut. Dengan menggunakan Team Viewer maka kedua komputer 

dapat melakukan file transfer dan melakukan panggilan skype untuk berkomunikasi 

kedua pengguna komputer tersebut. Selain itu dengan Team Viewer maka salah satu 

komputer dapat menggerakka komputer patner dari Team Viewer tersebut. Atau dengan 

kata lain maka seseorang yang menggunakan Team Viewer dan memiliki akses dengan 

internet yang memiliki patner menggunakan komputer lain yang terdapat Team Viewer 

dan memiliki akses internet juga, maka orang pertama akan dapat menjalankan komputer 

dari orang kedua dari jarak jauh arau sering disebut remote control. 

Team Viewer sangat dibutuhkan bagi sebagian orang untuk menunjang suatu 

pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat memaksimalkan hasil 

pekerjaan dari masing-masing individu. Team Viewer adalah salah satu aplikasi yang 

termasuk dalam Cloud Computing yang berarti dua atau lebih perangkat dapat 

berinteraksi pada jarak yang jauh dengan menggunakan akses internet sebagai 

penghubungnya. 

Pada Artikel ini akan dijelaskan cara paling mudah untuk melakukan installing 

Team Viewer dan cara untuk menggunakan Team Viewer sebagai aplikasi yang dapat 

mendekatkan kita dengan orang lain. Sebelum melakukan installing diharapkan rekan-

rekan telah memiliki master dari software Team Viewer. Jika anda belum memilikinya 

maka silahkan click disisni http://www.teamviewer.com/id/index.aspx 
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Langkah-Langkah untuk menginstall Team Viewer: 

1. Langkah pertama adalah double click pada software TeamViewer_Setup_id 

seperti gambar dibawah ini 

 

2. Kemudian pada jendela yang bertuliskan “Welcome to TeamViewer” click dan 

pilih Install kemudian Next seperti gambar dibawah ini 
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3. Selanjutnya pilih personal/non-commercial use kemudian click dan pilih Next 

seperti gambar dibawah ini 

 

4. Pada jendela yang bertuliskan “License Agreement” beri tanda centang pada 

kedua ketentuan yaitu “I accept dan I agree” kemudian click dan pilih Next seperti 

gambar dibawah ini 
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5. Pada jendela yang bertuliskan “Choose installation type” pilih jenis No(default) 

seperti gambar dibawah ini kemudian click dan pilih Next 

 

6. Kemudian adalah proses Installing Team Viewer. Tunggu proses Install Team 

Viewer sejenak hingga proses tersebut selesai  
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Selanjutnya adalah cara menggunkan Team Viewer. Pertama-tama sebelum 

menggunkana Team Viewer, pastikan komputer yang anda gunakan memiliki access 

internet dan anda memiliki patner atau rekan untuk telah memiliki software Team Veiwer 

pada komputernya dan telah terhubung dengan internet.  

Langkah-langkah untuk menggunakan Team Viewer adalah: 

1. Masukkan “Patner ID” dari ID Team Viewer teman anda dan kemudian pilih 

remote control seperti gambar dibawah ini dan click pada Connect to patner 

 

2. Masukkan password dari Team Viewer Patner anda kemudian click Log On 

seperti gambar dibawah ini. 
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3. Dengan memasukkan “Patner ID” dan “Patner Password” maka secara otomatis 

tampilan dari komputer Patner anda akan muncul pada desktop atau layar 

komputer anda. Pada layar komputer anda, anda dapat menjalankan komputer dari 

Patner anda seperti anda menggunkana komputer sendiri. Selanjutnya untuk 

berhubungan Skype maka click pada Icone video seperti yang diberi kotak merah 

pada gambar dibawah ini  

 

4. Gambar dibawah ini adalah tampilan dari Skype dengan menggunakan Team 

Viewer. 

 



 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

7 

5. Selanjutnya untuk melakukan “File transfer” dengan menggunakan Team 

Viewer dengan cara masukkan “Patner ID” dari rekan anda kemudian pilih dan 

click jenis File transfer kemudian Connect to partner seperti gambar dibawah 

ini 

 

6. Selanjutnya gambar dibawah ini adalah jendela untuk File transfer dari kedua 

komputer dengan menggunkana Team Viewer 

 

Selamat Mencoba Semoga Sukses 
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To more information 

Visit my blog  http://ajiahmad17.blogspot.com  

Become my friend on http://www.facebook.com/aji.ahmad.771?ref=tn_tnmn 
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