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Remote merupakan salah satu kegiatan mengontrol dari suatu device ke device lain yang 

memiliki protokol yang sama. Laptop sebagai device yang memiliki segala macam fungsi 

digunakan sebagai alat remote ke Laptop lain. TeamViewer merupakan salah satu software yang 

menawarkan fasilitas remote dengan dukungan feature yang menjadikannya lebih menarik. 

 

Pendahuluan 

TeamViewer merupakan salah satu aplikasi remote/control ke suatu laptop/PC dengan koneksi 

internet sebagai perantaranya. TeamViewer mengharuskan user memiliki ID dan Password yang 

didapat dari registrasi TeamViewer. Untuk melakukan aktivitas remote ke suatu Laptop/PC 

diperlukan juga dukungan koneksi internet yang mumpuni agar proses remote tidak mengalami 

hambatan dan gagalnya proses remote.  

TeamViewer menawarkan feature selain melakukan remote, yaitu seperti melakuan chat, video 

conference, shared file, dan feature menarik lainnya. Dengan salah satu feature yang 

dimilikinya seperti video conference kita dapat melakukan obrolan dengan lebih dari satu orang. 

Remote yang dilakukan ke sesama pengguna TeamViewer tergolong aman, karena tiap kita 

terkoneksi dengan internet kita akan mendapat password yang berbeda dari sebelumnya namun 
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dengan user id yang sama. 

TeamViewer juga memiliki full access pada laptop/PC yang sedang diremote, seperti melakukan 

shutdown, erase file, dan feature lainnya. Namun kita dapat melakukan antisipasi pada 

PC/laptop yang berbuat jail pada PC/laptop kita dengan mematikan koneksi internet. 

 

Isi 

Berikut langkah-langkah instalasi dan registrasi aplikasi TeamViewer sebelum 

melakukan aksi remote ke PC/Laptop lain. 

1. Membuka installer TeamViewer. 

2. Akan muncul jendela instalasi seperti di bawah, lalu Klik next. 
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 4. Checklist pada kedua persetujuan, lalu klik "next". 

 

 5. Pilih "no", lalu klik "next" sampai "finish". 
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Karena Teamviewer merupakan aplikasi remote yang menggunakan "ID" dan 

"password" maka diperlukan "register" terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah 

registrasinya. 

1. Me-klik icon pensil untuk membuka form registrasi. 

 

 2. Mengisi form personal dari Laptop yang telah diinstal Teamviewer dilanjutkan dengan 

mengisi akun untuk mendapatkan "ID" dan "password" dari Teamviewer. 
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 3. Setelah melakukan registrasi seperti langkah di atas, secara random Laptop akan 

mendapatkan "ID" dan "password" dari server. 
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 4. Melakukan remote pada Laptop lain yang telah melakukan registrasi seperti di atas, 

dengan memasukkan "ID" Laptop lain lalu memasukkan password. 

 

 

 Gambar di bawah merupakan tampilan laptop yang telah teremote, Laptop yang 

diremote bernama Historida. Keenakannya adalah kita masih mampu melakukan 

aktivitas dengan Desktop kita sambil melakukan remote. 
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 Gambar di bawah merupakan salah satu remote dengan melakukan chat dengan Laptop 

yang telah teremote. 
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Penutup 

TeamViewer merupakan salah satu aplikasi remote yang boleh dicoba bagi user yang 

membutuhkan komunikasi jarak jauh dengan keperluan dengan si user sendiri dan share file 

yang dibutuhkan dari laptop yang diremote. Banyak feature dan fungsi yang bisa dimanfaatkan 

di sini, seperti melakukan wawancara kerja misalnya atau juga webinar. 
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