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Pendahuluan 
Radmin (Remote Administrator) merupakan sebuah program yang digunakan untuk 

melakukan remote terhadap mesin komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. 

dengan mengggunakan program Radmin, memungkinkan kita dapat bekerja 

padakomputer lain melalui komputer sendiri. Jadi, tampilan komputer kita akan sama 

persis seperti apa yang tertampil pada komputer tujuan. Dengan menggunakan mode 

full control, Radmin mampu menjalankan semua operasi yang dapat dijalankan oleh 

komputer target, termasuk melakukan pengcopyan data, penghapusan data, penginstalan 

komponen/ programtambahan atau bahkan melakukan restart dan shut down komputer 

tujuan melalui komputer kita. Didalam penggunaannya, Radmin memiliki dua tingkatan, 

yaitu sebagai server dan sebagai klien. Pada komputer target kita intalkan RAdmin 

server sedangkan komputer kita sendiri di instalkan RAdmin viewernya. 

Berikut ini adalah ulasan tentang tahap-tahap instalasi program aplikasi RAdminnya 

baik untuk RAdmin viewernya (disisi komputer kita)  maupun RAdmin server (dididi 

komputer target atau klien). Dalam prakteknya, kita menggunakan sistem operasi 

windows xp sebagai komputer klien /target (diinstal RAdmin server) sedangkan untuk 

servernya kita menggunakan sistem operasi windows 7 (diinstal RAdmin viewer). 
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Isi 
I. Instalasi RAdmin server 

1. Buka file installer dari Radmin servernya, lalu double klik untuk mengeksekusi. 

Lihat gambar berikut ini : 

 
2. Selanjutnya akan di tampilakan jendela pertama tampilan instalasi RAdmin 

server, pilih Next untuk melanjutkan.lihat gambar berikut ini : 

 
3. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan ke tahap berikutnya, yaitu jendela 

persetujuan lisensi dari instalasi program, pilh “I accept….”, lalu pilih Next 

Untuk melanjutkan. Lihat gambar berikut ini :  
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4. Setelah melakukan persetujuan, maka selanjutnya akan di lanjutkan ke tahap 

untuk memulai instalasi program, pilih Install untuk melanjutkan. Lihat 

gambar berikut ini : 

 
5. Selanjutnya akan melakukan proses instalasi seperti yang terlihat pada 

gamabar berikut ini : 
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6. Setelah proses instalasi selesai, kita akan disuguhkan jendela InstallShield 

Wizard Complete. Klik Finish untuk mengakhiri instalasi. Lihat gambar berikut 

ini :  

 
II. Instalasi RAdmin viewer 

1. Buka file installer dari Radmin viewer, lalu double klik untuk mengeksekusi. 

Lihat gambar berikut ini : 
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2. Selanjutnaya akan tertampil jendela awal instalasi, pilh Next untuk 

melanjutkan. Lihat gambar berikut ini : 

 

3. Kemudian pada bagian selanjutnya akan di tampilkan jendela persetujuan 

lisensi program, pilih “I accept..”, lalu Next untuk melanjutkan. Lihat gambara 

berikut ini : 
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4. Untuk bagian selanjutnya adalah jendela Destination Folder, pilih “anyone 

who use…”, lalu pilih Next untuk melanjutkan. Lihat gambar berikut ini :  

 

 

5. Pada bagian selanjutnya akaan disuguhkan jendela untuk memulai instalasi. 

Pilih install untuk memulai proses instalsi program Radmin viewernya. Lihat 

gambar berikut ini :  
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6. Setelah itu akan tertampil jendela proses instalasi Radmin viewer, tunggu 

sampai proses selesai. Lihat gambar berikuat ini :  

 
7. Setelah proses instalasi selesai maka selanjutnya akan tertampil jendela 

InstallShield Wizard. Pilih finish untuk mengakhirinya. Lihat gambar berikut ini : 

 
Untuk proses instalasi program dari keduanya (server dan klien) telah selesai. Berikut 

ini akan di berikan langkah-langkah bagaimana mengoperasikan software aplikasi 
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tersebut (RAdmin). 

III. Langkah-langkah pengoperasian RAdmin 

1. Pastikan kedua komputer antara klien dan server sudah di atur alamat ip 

addresnya dengan kelas dan network yang sama. Serta pastikan pula 

keduanya telah terhubung atau saling terkoneksi. 

2. Setelah keduanya sudah saling terhubung, maka langkah selanjutnya adalah 

mengaktifkan RAdmin viewer di sisi server (server disini menggunakan 

sistem operasi windows 7). Berikut langkah-langkahnya : 

A. Langkah pertama setting aplikasi RAdmin server di sisi klien, berikut 

langkahnya : 

a. Masuk ke start program ->>klik RAdmin server ->>klik Start RAdmin 

server ->>lalu ok. Lihat gambar berikut ini : 

 
b. Setelah mengaktifkan RAdmin server, langkah selanjutnya adalah 

setting for radmin server. Lihat gambar berikut ini : 
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c. Pilih permissions pada opsi yang ada Setting for Radmin Server. 

d. Setelah memilih opsi tersebut, pilih Radmin security. Lihat gambar 

berikut ini : 

 
e. Pilih Permission untuk membuat dan menambahkan user baru. Lihat 

gambar berikut ini : 
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f. Pilih opsi add user untuk menambahkan user baru ->> isikan nama user 

dan password, kemudian ok. Lihat gambar berikut ini : 

 
g. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke tampilan add user dengan 

user baru yang telah kita buat sebelumnya. Check box hak akses dari 

user baru ini, agar bisa di akses oleh server secara full control kemudian 

klik ok. Lihat gambar berikut ini : 
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h. Kemudian kita akan kembali lagi ke tampilan Radmin server security 

server, klik ok untuk mengakhiri settingannya. Lihat gambar berikut ini : 

 
i. Setelah settingan server semua selesai, kita beralih ke komputer yang 

bertindak sebagai server, jalankan RAdmin viewernya untuk dapat 

mengakses remote dekstop komputer tujuan. Berikut caranya : 

j. Pertama Doubleklik shortcut dari RAdmin viewer yang ada ditampilan 

dekstop maupun yang ada di dalam start. Lihat gambar berikut ini : 
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k. Selanjutnya akan tertampil jendela Radmin viewer, kita tambahkan 

koneksi ke komputer tujuan, dengan memilih opsi connection --> 

connect to. Lihat gambar berikut ini : 

 

l. Maka akan tertampil jendela seperti berikut ini, isikan alamat IP address 

dari komputer tujuan kemudian pilih ok untuk menambahkan koneksi 

baru. Lihat gambar : 
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m. Kemudian akan tertampil jendela RAdmin security isikan nama dan 

password user yang telah kita buat sebelumnya di RAdmin server pada 

komputer tujuan, lalu ok untuk eksekusi. Lihat gambar seperti berikut ini 

: 

 
n. Jika sukses maka akan tertampil jendela dari tampilan komputer tujuan 

seperti gambar berikut ini : 
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o. Setelah tertampil dekstop komputer tujuan itu tandanya kita telah 

sukses untuk meremote suatu komputer yang ada di dalam sebuah 

jaringan. selanjutnya tinggal memanfaatkan fasilitas yang di berikan 

oleh RAdmin, seperti shutdown restart dan lain sebagainya. Sekian dan 

selamat mencoba  
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