
REVIEW TENTANG ”ADOBE MASTER COLLECTION  

 Master Collection adalah koleksi lengkap produk Adobe yang tersusun 

dalam 1 paket sehingga semua produk Adobe yang biasa kita pakai sudah 

tercakup didalamnya. Adobe Master Collection, yaitu koleksi software produk 

Adobe lengkap yang dibuat dalam 1 paket. Fitur-fitur Adobe Master Collection : 

- Mencakup semua produk Adobe seperti Photoshop, Illustrator, Flash, 

Premiere, dan lain-lain. 

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

- Peningkatan performa pada setiap produk Adobe. 

- Support 32 bit dan 64 bit (namun beberapa program mengharuskan 

sistem 64 bit) 

Dalam adobe master collection, terdaapat Adobe Creative Suite (CS). 

Adobe Creative Suite (CS) adalah kumpulan desain grafis, video editing, dan 

pengembangan web aplikasi yang dibuat atau diakuisisi oleh Adobe Systems. 

Koleksinya terdiri dari aplikasi Adobe, yang didasarkan pada berbagai teknologi. 

Versi terbarunya adalah Adobe Creative Suite 6 (CS6). 

Kelebihan software dalam versi ini, ada beberapa perbaikan, yaitu dengan 

kinerja yang lebih baik dan kecepatan yang lumayan maksimal. Namun 

sayangnya, harga dari software ini sangatlah mahal untuk kantong orang 

Indonesia. Kita pun juga agak susah jika ingin memesannya. Dalam versi 

sebelumnya (CS, CS2, CS3, CS4, dan CS5), kinerja dan kecepatan software ini 

juga lumayan bagus, namun tidak sebagus versi terbarunya, yaitu CS6. Kelebihan 

dari software adobe master versi lama yaitu : harga pemesanannya yang lumayan 

murah.  

Dalam pembahasan kali ini, saya akan memaparkan beberapa contoh-

contoh dari software adobe master collection (CS, CS2, CS3, CS4, CS5, dan 

CS6), yaitu : Adobe Acrobat, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe 

Bridge, Adobe Contribute, Adobe CS Live, Adobe Device Central, Adobe 

Dreamweaver, Adobe Dynamic Link, Adobe Encore, Adobe FireWorks, Adobe 



Flash, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe OnLocation, Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere Pro, Adobe Prelude, Adobe Reader, dan Adobe Soundbooth. 

Adapun Tutorial Install Adobe Master Collection CS6 adalah sebagai berikut : 

 Siapkan file setup atau installer Adobe CS6 Master Collection pada 

komputer atau laptop anda.  

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

 Tunggu proses ini berlangsung sampai akhirnya muncul tampilan. 

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

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

muncul sebuah tampilan. 

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

keseluruhan). 

 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 

hingga muncul sebuah tampilan. 

 Pada tampilan tersebut anda bisa memilih, software adobe apa saja yang 

akan anda install. Setelah itu klik pada Install. 

 Setelah itu, anda tinggal menunggu proses instalasi ini complete 100%. 

Berdasarkan pengalaman, lama menginstal software ini sekitar kurang 

lebih setengah jam apabila menginstal semua produk yang ada di dalam 

adobe master collection. 

 Sampai di sini berarti anda sudah berhasil menginstall satu paket software 

Adobe CS6 Collection. Sekarang klik pada Close untuk mengakhirinya. 

Setelah membahas tentang adobe master collection dan cara 

menginstalnya, dapat disimpulkan bahwa produk di atas sangatlah 

membantu para pengguna dalam hal desain audiovisual. Untuk pemilihan 

versi berapa, itu tergantung kebutuhan para pemakai software tersebut.  


