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Suatu saat computer anda terasa seperti bekerja sendiri, mouse terlihat aktif sendiri, 
sehingga seolah-olah ada orang yang sedang menggunakannya. Jangan kuatir bisa 
hal tersebut bukanlah hal yang aneh saat ini, bisa jadi computer tersebut sedang 
dikendalikan dari jauh. Bisa melalui jaringan lokal maupun internet, dengan memakai 
sarana computer, PDA ataupun Handphone. Asyik bukan? Kita tidak perlu datang untuk 
‘bertatap muka’ dengan laptop tercinta, tetapi cukup ada koneksi internet kita bisa 
mengaksesnya dari jauh. 

 

 

Gbr. Ilustrasi melakukan remote komputer 

 

Remote Desktop adalah sebuah program atau fitur sistem operasi yang memungkinkan 
user untuk terkoneksi dengan computer di lokasi yang lain. Orang-orang menggunakan 
kemampuan remote desktop untuk mengerjakan berbagai hal dari jarak jauh, 
diantaranya adalah hal berikut ini : 

• Mengakses komputer tertentu dari lokasi yang berbeda. 
• Memperbaiki masalah computer yang menjadi target remote 
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• Melakukan tugas administrative 
• Mendemonstrasikan presentasi 
• Menerangkan penggunaan software aplikasi 
• Akses camera untuk mengawasi lingkungan sekitar 
• Memberikan e-learning interaktif 

 

Konektivitas remote desktop bertumpu pada sejumlah protokol, yaitu Remote Desktop 
Protocol (RDP), Virtual Network Computing (VNC), NX Technology dan Independent 
Computing Architecture (ICA). 

 

Banyak sekali program untuk pekerjaan remote desktop dari yang berkemampuan 
complicated sampai dengan yang terbatas. Dari yang gratis (free) dan yang berbayar. 
Rata-rata dapat dioperasikan dengan mudah walau orang awam sekalipun, didukung 
dengan tampilan yang menawan. Jika penasaran silahkan melihat perbandingan 
semua software aplikasinya yang dimuat bersama-sama di 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software.  

Setidaknya ada 45 tool yang telah dikembangkan sampai saat ini. Silahkan memilih 
sesuai kebutuhan sobat. Dibawah ini kita bahas beberapa yang telah menjadi favorit 
pemakainya. 

1. Citrix XenApp  
 

 
Tools yang satu ini adalah yang paling lengkap dibandingkan dengan yang 
program-program lainnya. Data teknisnya adalah (1)Protocol: RDP,ICA (2) Mode: 
Client & Server (3) Built-in encryption: SSL, TLS (3) Support : Multiple sessions, 
File Transfer dan Audio Support 
 (4 Compatible OS: FreeBSD Client, Linux, Mac OSX, Windows, Blacberry, Windows 
Mobile, JAVA, Iphone dan Android. Sobat bisa mendownload dengan 
mengunjungi situsnya di http://www.citrix.com 
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2. Crossloop 
Mempunyai fasilitas file transfer dan juga bisa dipakai di 
Windows dan Mac OS. Software ini bisa dipakai setelah 
melakukan installasi di computer target. Kemudian kita 
bisa mengaksesnya dengan kode akses yang telah 
ditentukan di computer yang akan kita kendalikan. 
 
Kita bisa mendapatkan gratis di 

http://download.crossloop.com/free/CrossloopSetup.exe?1271381346357.exe 
 

3. Bomgar 
Aplikasi Bomgar bisa dijalankan di Windows, Mac OS, 
Windows Mobile dan Black Berry. Koneksi dilakukan 
melalui TCP port 80 dan 443. Bandwith yang dibutuhkan 

sangat kecil yakni 1-40kb, kemudian ditentukan besarnya pekerjaan yang 
sedang dilakukan. 
Kunjungi situr bomgar.com untuk mengetahui lebih lanjut. 
 

4. FreeNX 
 FreeNX mirip dengan desktop VNC-remote. 
Tidak seperti protokol VNC normal, 
FreeNXmenawarkan kemampuan yang lebih 
baik dengan koneksi bandwidth rendah.  

Ini memungkinkan kita untuk mengontrol 
computer PC di rumah (atau kantor atau 
dimanapun) baik dengan Linux, Windows, Mac 
OSX atau bahkan sistem operasi Solaris. 
Penjelasan dan download Tools ini bisa anda 
lihat selengkapnya di web nomachine.com 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bomgar
http://en.wikipedia.org/wiki/NX_technology
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5. TeamViewer 

 
Ini merupakan tools favorit penulis. Kita bisa mengakses computer manapun 
asalkan telah diinstall aplikasi kecil ini. Kemampuannya cukup handal, bisa 
mengakses computer manapun walaupun firewall-nya diaktifkan. Keamanan 
dari pelaku iseng ditangkis dengan perubahan password dan id yang muncul 
secara acak. Sangat cocok untuk melakukan meeting dan presentasi jarak jauh. 
Konon sudah 60 juta orang yang telah memanfaatkan ini. Penjelasan dan 
download bisa didapatkan di www.teamviewer.com. 
 
Semoga bermanfaat 

 


