
http://endangcahyapermana.wordpress.com.  1 
 

Melakukan Remote PC Dengan Menggunakan 

Aplikasi Remote Utilities Alternative Pengganti 

Teamviewer 

 

Teamviewer merupakan aplikasi untuk melakukan remote komputer dari komputer 

yang lain secara online. Aplikasi ini dapat memudahkan pekerjaan seorang teknisi komputer 

dalam melakukan instalasi aplikasi secara online dari lokasi yang berbeda tanpa harus jauh-jauh 

datang ke TKP. Dengan demikian manfaat yang bisa di peroleh dari aplikasi semacam ini adalah 

dapat menghemat waktu dan biaya dengan tenaga. Sebelumnya Teamviewer memberlakukan 

gratis dan dengan leluasa menggunakannya, namun saat ini, hal tersebut sudah tidak bisa 

‘leluasa’ lagi menggunakannya. Apabila kita melakukan yang terindikasi berbau bisnis atau 

komersial maka teamviwer tak segan-segan memblock dan meminta untuk menjadi member 

bisnis atau komersial alias berbayar.  

   

 Pada netizen kalangan yang mendambakan gratisan, pembatasan teamviwer tersebut, 

menjadi sesuatu yang disayangkan. Karena teamviwer sudah menjadi aplikasi andalan para 

penggemarnya, tapi apa daya pengguna adalah pengguna bukan pemilik yang berkuasa. Namun, 

jangan berkecil hati jika kita mau berselancar di google untuk mencari penggantinya, anda masih 

bisa menemukan aplikasi serupa tapi tak sama, seperti aplikasi yang saya temukan bernama 

Remote Utilites. Setelah saya coba bereksperimen dengan aplikasi ini, apakah bisa jalan atau 

tidak untuk meremote dan ternyata hasilnya bisa melakukan remote. Adapun bagaimana cara 

meremotenya akan di coba di jelaskan pada bagian berikutnya.  

 

 Aplikasi Remote Utilites saat ini masih memberlakukan memberikan jenis masa trial 30 

hari untuk percobaan, ya lumayan untuk sementara dan kondisi kepepet. Fasilitas pada Remote 

Utilities kurang lebih mirip dengan teamviewer namun jika dibandingkan teamviwer bisa di 

bilang masih menang teamviewer. Perbedaan dengan teamviwer dari sisi aplikasi adalah 

teamviwer untuk yang diremote dan yang melakukan remote itu cuman membutuhkan satu 

aplikasi yang sama. Sedangkan untuk Remote Utilites itu aplikasinya terbagi 2 ada host dan 

viewer. Host merupakan aplikasi yang di pasang di komputer yang di remote, sedangkan aplikasi 

viewer di pasang di komputer yang merlakukan remote. Jadi hal ini harus di ketahui dahulu jika 

ingin menggunakan aplikasi Remote Utilites. 
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 Agar lebih jelas kita bisa kunjungi alamat web resminya di www.remoteutilities.com. 

 

 

 Untuk downloadnya bisa kunjungi alamat https://www.remoteutilities.com/download/. 

 

https://www.remoteutilities.com/download/
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Pada halaman download anda harus mendownload dua aplikasi untuk masing-masing 

komputer, host untuk target dan viwer untuk meremote host. Bisa kita lihat pada aplikasi viewer 

ada masa percobaan berlaku untuk 30 hari, sedangkan untuk aplikasi host itu gratis. Silahkan 

mendownload untuk mencobanya pada 2 komputer yang sudah terkoneksi dengan internet. Jika 

sudah didownload dan di instal maka tampilan aplikasinya adalah seperti ini.  

 

 

Aplikasi RU Viewer 
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Aplikasi RU Host 

 

Bagaimana cara melakukan remote dari viewer ke host? Caranya adalah sebagai berikut. 

Pertama kita harus mensetting di aplikasi host atau komputer target yang diremote. 
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Klik menu authorization. 
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Ceklist Remote Utilities security, kemudian tekan tombol Users and access control. 
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Setelah Terbuka klik add, dan masukan user baru username dan password lalu klik OK. 
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Setelah di isi user catat id internetnya seperti yang di tandai pada gambar diatas. ID 

tersebut akan digunakan untuk di aplikasi viewernya. Sekarang lanjut ke aplikasi viewernya. 

Seperti biasanya buka aplikasi viewer aplikasi RU dan buat koneksi remote. 

 

Klik new connection, Isikan ID Internet yang ada pada host target. Kemudian jika 

terhubung dan form new koneksi terbuka selanjutnya isikan juga passwordnya seperti pada 

pembuatan member pada bagaian host. Dan kemudian OK. Jika berhasil maka komputer yang 

akan diremote tampilan layar target akan terlihat dan bisa kita kendalikan. 
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Pada aplikasi viwer jika sudah di terkoneksi, maka pada tampilan depan muncul status host 

online jika komputer target sedang terhubung. 

 

Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat wassalam.  

Sumber http://endangcahyapermana.wordpress.com. 


