
WOW! Ini Cara Mudah Menjalankan Aplikasi di Android Tanpa Perlu Instal 

Soal inovasi, Google memang selalu berada di garis depan. Keberanian mereka untuk terus berinovasi 

memang tak selalu berakhir manis. Namun harus diakui, beberapa inovasi yang dihadirkan memang 

memberi banyak manfaat bagi banyak orang. Bahkan inovasi yang sepertinya terlihat sederhana seperti 

Android Instant Apps juga bisa sangat bermanfaat untuk penggunanya. 

Fitur Android Instant Apps pertama kali diperkenalkan pada gelaran Google I/O 2016 dan mulai tersedia 

di Android Nougat. Fitur ini memungkinkan pengguna perangkat Android untuk mencoba aplikasi Android 

sebelum mengunduh dan menginstalnya. Jika smartphonemu sudah berjalan di Android Nougat, kamu 

bisa menikmati fitur ini. Berikut Cara menggunakan Android Instant Apps. 

Mengaktifkan Android Instant Apps 

Sebelum bisa menggunakan fitur Android Instant Apps, sebelumnya kamu harus mengaktifkannya 

terlebih dahulu. Caranya cukup mudah. Kamu bisa mengaktifkannya melalui menu settings.  

1. Cari menu Google yang terletak di bawah kategori Personal dan tap menu tersebut 

2. Pilih menu Instant Apps 

3. Setelah masuk ke menu Instant Apps, aktifkan fitur Android Instant Apps dengan cara tap toggle 

switch yang ada di sisi kanan atas layar. Baca instruksi yang ditampilkan dan tap “Yes, I’m in”. 

Jika fitur Android Instant Apps sudah aktif, maka toggle switch yang tadinya berada di posisi off 

akan berubah menjadi on. 

Menggunakan Android Instant Apps 

Setelah fitur Instan Apps diaktifkan, kamu sudah bisa mulai menggunakannya. Tapi perlu menjadi 

catatan, fitur ini sebenarnya bekerja dengan mengakses aplikasi Android yang sudah tersedia dalam 

platform cloud-based. Karena itu, jika aplikasi yang ingin dicoba belum menyediakan versi cloud atau 

versi instant, kamu tidak bisa mencoba aplikasi tersebut lewat fitur Instant Apps ini. Namun untuk 

mencoba fitur ini, kamu bisa melakukan beberapa langkah berikut: 

1. Masukkan kata kunci aplikasi yang ingin kamu cari di kolom Google Search dan cari daftar 

aplikasi yang muncul yang telah disertai kata “Instant”. 

2. Tap aplikasi tersebut dan aplikasi yang ingin kamu coba akan ditampilkan layaknya aplikasi yang 

telah kamu instal ke dalam smartphone. Dalam aplikasi ini kamu tidak hanya bisa melihat 

tampilan luarnya saja. Kamu juga sudah bisa bernavigasi dan menggunakan beberapa fitur yang 

tersedia. 

 

Link artikel: https://jalantikus.com/tips/cara-menjalankan-aplikasi-tanpa-instal/ 


