
ADOBE MASTER COLLECTION DAN FUNGSINYA 

Master Collection adalah koleksi lengkap produk Adobe yang tersusun dalam 1 

paket sehingga semua produk Adobe yang biasa kita pakai sudah tercakup 

didalamnya. Adobe CS6 Master Collection juga mempermudah kita untuk 

melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafis maupun 

audio video. 

Sebelumnya untuk lebih mengetahui Apa itu Adobe Master Collection? Yaitu 

koleksi software produk Adobe lengkap yang dibuat dalam 1 paket. 

Fitur-fitur Adobe Master Collection: 

1. Mencakup semua produk Adobe seperti Photoshop, Illustrator, Flash, 

Premiere, dan lain-lain. 

2. Cukup satu kali install dan semua produk Adobe bisa nada dapatkan. 

3. Peningkatan performa pada setiap produk Adobe. 

4. Support 32 bit dan 64 bit (namun beberapa program mengharuskan sistem 

64 bit) 

5. Dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. 

1. Adobe Acrobat 

 

Adobe Acrobat digunakan untuk penyuntingan dokumen dan 

menampilkan dokumen yang berformat PDF 

 

2. Adobe After Effects 

 

Adobe After Effects digunakan untuk kebutuhan Motion Graphic 

Design, seperti film dan pos produksi pada video 

 

3. Adobe Audition 

 

Adobe Audition digunakan untuk Audio Editing (Edit Audio) 

 

4. Adobe Bridge 

 

Adobe Bridge digunakan untuk :  

- Menghubungkan semua produk adobe. 

- Mengelola file-file digital seperti foto, video, dll 

- Mengubah sebuah keterangan-keterangan (Metadata) yang ada di 

dalam sebuah file 

 

 



5. Adobe Contribute 

 

Adobe Contribute digunakan untuk membantu memanage dalam 

pembuatan desain blog dan website 

 

6. Adobe CS Live 

 

Adobe CS Live digunakan untuk mengintegrasikan dengan perangkat 

lunak Adobe Creative Suite 

 

7. Adobe Device Central 

 

Adobe Device Central digunakan untuk mengintegrasikan bagian dari 

Creative Suite bersama-sama untuk menawarkan baik profesional 

kreatif profesional dan individu, web designer, dan pengembang 

mobile dengan cara yang lebih mudah untuk melihat dan menguji 

Flash Lite, bitmap, web, dan konten video untuk perangkat mobile . 

 

8. Adobe Dreamweaver 

 

Adobe Dreamweaver digunakan untuk mendesain secara visual 

dengan membuat atau menyunting halaman web dan situs web. 

 

9. Adobe Dynamic Link 

 

Adobe Dynamic Link digunakan untuk mengkolaborasikan antar 

software adobe. 

 

10.  Adobe Encore 

 

Adobe Encore digunakan untuk pembuatan film DVD dan Blu-Ray 

Movie. 

 

11.  Adobe FireWorks 

 

Adobe FireWorks digunakan untuk web designer agar membuat 

prototipe website dan application interface dengan cepat 

 

 

 

 



12.  Adobe Flash 

 

Adobe Flash digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang 

sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang 

interaktif dan dinamis. 

 

13.  Adobe Illustrator 

 

Adobe Illustrator digunakan untuk pembuatan desain seperti Logo, 

Brosur, Pamflet, dan segala jenis desain promosi lainnya. 

 

 

 

14.  Adobe In Design 

 

Adobe In Design digunakan untuk membuat poster, brosur, bahkan 

majalah atau buku  

 

 

15.  Adobe OnLocation 

 

Adobe OnLocation digunakan untuk merekam video dari kamera DV 

dan VHS. 

 

 

16.  Adobe Photoshop 

 

Adobe Photoshop digunakan untuk pengeditan foto/gambar dan 

pembuatan efek 

 

17.  Adobe Premiere Pro 
 
Digunakan untuk mengolah dan menyunting video berbasis non-
linear editor (NLE) dari Adobe Systems. 
 

18.  Adobe Prelude 

 

Adobe Prelude digunakan untuk merancang dan menginstal video 

lebih cepat dan lebih terorganisir 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Video
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems


19.  Adobe Reader 

 

Adobe Reader digunakan untuk membantu pengguna komputer dalam 

membaca, membaca, memberi notasi, mencari, verifikasi, menandai 

secara digital, dan mencetak dokumen berformat PDF (Portable 

Document Format) 

 

20.  Adobe Soundbooth 

 

Adobe Soundbooth digunakan untuk pengolahan suara audio, 

membuat musik, dan mengedit musik. 

Tutorial Install Adobe Master Collection. 

 Siapkan file setup atau installer Adobe CS6 Master Collection pada 

komputer atau laptop anda. Untuk contoh cermati gambar di bawah ini:

 
 Jika sudah anda siapkan, sekarang klik 2 kali pada file Set-up tersebut.

 



 Tunggu proses ini berlangsung sampai akhirnya muncul tampilan seperti 

ini:  

 Sekarang anda klik terlebih dahulu pada bagian Try (masalah aktivi agar 

menjadi Full Version itu nanti saja setelah selesai di Install).

 
 Untuk tahap ini langsung saja klik pada bagian Accept. (tidak perlu di 

 baca keseluruhan)  



 Nah, untuk bisa menginstallnya, anda harus login dulu dengan akun atau 

ID Adobe anda.  

 Jika sudah mempunyai akun di situs resmi Adobe, maka langsung 

masukan email dan password anda. Kemudian baru anda klik Sign In.

 
 Nah, di sini anda bisa memilih, software adobe apa saja yang akan anda 

install. Caranya centanglah pada list yang terdapat pada kotak diatas sesuai 

kebutuhan anda. Tapi apabila anda akan menginstall semuanya, cukup 

centang pada kotak CS6 Master Collection (lihat pada pojok kiri atas). 

Setelah itu klik pada Install.

 
 Nah, sekarang anda tinggal menunggu proses instalasi ini complete 100%. 

Dan ini memang cukup lama, tergantung jumlah software Adobe yang 

anda centang sebelumnya. Jika semuanya, berdasarkan pengalaman saya, 



lamanya sekitar kurang lebih setengah jam.

 
 Sampai di sini berarti anda sudah berhasil menginstall satu paket software 

Adobe CS6 Collection. Sekarang klik pada Close untuk mengakhirinya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


