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Kali ini kita akan menginstal DownThemAll!, sebuah pengelola unduhan yang merupakan pengaya 
untuk Mozilla Firefox. Secara sederhana, DownThemAll! menggantikan pengelola unduhan 
bakunya Firefox ketika Anda mengunduh. Kelebihannya adalah lebih banyak fitur terintegrasi 
(semisal mengunduh semua pranala yang sudah diblok dalam satu halaman; berguna untuk 
mengunduh dari apt-web) dan kecepatan yang lebih baik. Karena sifat pengaya yang modular, 
tutorial ini dapat diterapkan di Linux, Windows, maupun Mac OS X. Kita langsung praktikkan. 

Cara instalasi

Anda dapat memilih salah satu cara yang ada, menginstal dari Firefox sendiri melalui Tools > 
Addons > Get Add-ons > masukkan nama pengaya > instal > restart Firefox; menginstal dari situs 
pengaya Firefox melalui cari > instal; instal dari situs resmi DownThemAll!; unduh berkas xpi-nya 
dan instal sendiri. Karena tiga yang awal mudah, kami jelaskan yang keempat. Mengapa? Karena 
sekali berkas xpi Anda simpan, nanti ia dapat digunakan di Firefox-Firefox lain tanpa perlu 
mengunduh dulu. 

1. Silakan unduh DownThemAll!: downthemall-2.0.6-fx+sm.xpi (674 KB)

2. Klik dua kali, jika diminta mengasosiasikan aplikasi oleh sistem, pilihlah Firefox. Secara 
otomatis, DownThemAll! akan dibuka oleh Firefox. 

3. Tunggu dialog instalasi, lalu klik Install Now. Jika selesai, restart Firefox dengan tombol 
yang disediakan atau Anda matikan-hidupkan sendiri. 

4. DownThemAll siap digunakan. 

Cara pakai 

Jika Anda sudah meng-klik suatu tautan, Firefox akan memunculkan dialog “Buka dengan atau 
simpan”. Di sini, Anda akan ditawari “DownThemAll!” dan “DTAOneClick”.  Anda boleh pilih 
yang mana saja, namun sebaiknya Anda tentukan dulu lokasi penyimpanan dari DownThemAll!. 

Komentar kami

DownThemAll! yang kami gunakan dalam tutorial ini adalah versi 2.0.6 yang berjalan pada Firefox 



3.6 dan 4.0. Periksalah versi Firefox Anda, karena ada versi DownThemAll! yang tidak dapat 
dipasang di Firefox versi tertentu (biasanya yang versi lama di Firefox versi baru).   
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