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Tidak dapat dipungkiri bahwa internet sudah menjadi life style. Tidak hanya di perkotaan, di 
desapun sama saja. Asalkan sudah terjamah jaringan komunikasi internet, melalui layanan 
kabel atau wireless maka masalah lokasi bukanlah menjadi soal. 

 

Di internet memang seolah berlaku hukum 
bebas. Salah satunya adalah, siapapun 
berhak saling memberikan atau mengambil 
file (download/unduh) selama tersedia dan 
bisa diambil. Tujuannya antara lain adalah 
saling memberikan (sharing) file 
olehmasing-masing  user internet. File bisa 
berupa dokumen, mp3, video dan aneka 
macam file lainnya. 

Nah, yang seringkali menjadi persoalan 
adalah besarnya file sehingga menyulitkan 

(baca:lama) untuk didownload.  Belum lagi 
adanya virus atau trojan yang suka 
menumpang. Buku-buku Kitab islam bisa 
berkisar dari 5 sampai puluhan MB. Andaikan 
sobat berada dijalur cepat broadband 
mungkin tidak akan menjadi masalah, semua 
bisa terambil dalam hitungan menit bahkan 
detik. Tetapi bagi yang mengandalkan 
saluran dengan bandwith pas-pasan 
(termasuk saya he3) ini merupakan problem 
keresahan tersendiri.  Sementara untuk 
menghadapi virus, cukup mengandalkan 
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antivirus yang uptodate dan selektif dalam 
memilih link.  

Disini kami akan berikan beberapa alternatif 
software download accelerator 
(Pemercepat/Pemacu Download). Dengan 
itu, download akan lebih cepat karena 
mempunyai kemampuan mencari sumber 
file yang sama untuk diambil secara 
bersama-sama, ada proses lanjutkan 
(resume) dan mudah dalam menagement 
file-file yang telah didownload. 

1. Internet Download Manager (IDM) 
Konon ini merupakan tool favorit para 
downloader saat ini.  Sobat  bisa 
mencoba kemampuannya dengan 
mengambilnya terlebih dahulu di 
http://www.internetdownloadmanager.c
om/ 
Kelebihannya antara lain adalah bisa 
melakukan download bersama-sama 
secara paralel. Ada fasilitas resume dan 
mudah sekali menggunakannya 
(terintegrasi dengan browser).  

 

2. Speedbit 
Mengaku telah dipakai oleh 180 juta user. 
Terbagi dalam beberapa macam sesuai 
dengan kebutuhan, misalnya : untuk  
download adalah Download Accelerator 
PLUS (DAP). Kemudian untuk Video 
memakai SpeedBit Video Downloader. 

Lebih jelasnya silahkan kunjungi situsnya 
di http://www.speedbit.com 

 

3. Free Download Manager (FDM) 
Sangat dikenal karena 
gratis. Dan mempunyai 
beberapa kelebihan 
diantaranya adalah : 
memakai metoda 
splitting file dalam 
melakukan download, 
fasilitas resume, 
download  flash video 

(.flv) seperti ddari Youtube dan 
googlevideo, file sharing, support 
http-ftp-bittorrent dan ada versi 
portable juga. Aplikasi tersebut bisa 
diambil gratis di 
http://www.freedownloadmanager.o
rg/ 

4. DownThemAll (dTa) 
Bagi pecinta browser 
Mozilla Firefox, memilih 
tool ini adalah tepat. 
Setelah di-install, maka 
fasilitas tersebut akan 
menyatu dalam browser. 

Kita bisa mendapatkan semua link 
gambar atau apapun yang ada di 
halaman web yang sedang dihadapi. 
Bisa didownload di 
http://www.downthemall.net/ 
 

http://www.freedownloadmanager.org/
http://www.freedownloadmanager.org/
http://www.downthemall.net/
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5. FlashGet 
 
Selain handal, 
aplikasi ini 
gratis pula.  

Selain 
mempercepat  
download, di 
versi terbaru-
nya, juga 

tersedia 
fungsi untuk 

mendownload dan me-manage file-
file Torrent. Selain itu juga masih ada 
beberapa fasilitas menawan lagi di 
dalamnya. Kita bisa dapatkan master 
programnya di 
http://www.flashget.com 
 
 
Trakhir, mencoba itu boleh dan harus. 
Tetapi disarankan jangan dipakai 
bareng-bareng, lebih baik pilih salah 
satu. Dan jangan lupa update 
Antivirus.  Smoga bermanfaat. 

Jika ada komentar dan saran, ide untuk 
dibahas Bersama. 

 

. 

 

 


