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Menurut data Internetworldstats bahwa pengguna internet  per Juni 2012 telah 
mencapai 2,4 milar. Jika dibandingkan tahun 2000 ada peningkatan dahsyat 566.4%. 
Dan dari data tersebut, wilayah asia dengan populasi 3,92 milyar menyumbang 
pengakses sebanyak 1,07 milyard. Khusus di negeri kita, dari populasi 249jt sudah 55jt 
(22%)  yang memakai internet.Dan dipastikan akan makin melesat, salah satu 
pendukung melesatnya penikmat internet adalah adanya konten video dan 
multimedia di internet. 

 

Saat ini menyimak  video internet adalah kegiatan favorit pengakses. Seiring dengan 
membaiknya infrastruktur dan murahnya biaya akses internet, menjadikan konten 
video sudah bukan hal sulit untuk dinikmati. Bagi penggemar video pasti tidak asing 
dengan Youtube, MegaVideo, MetaCafe, Faily Motion, Veoh, Vimeo. Itulah beberapa 
situs-situs favorit penampil koleksi video internet. 

Senang sekali kita dapat melihat video-video berharga yang berisi motivasi kebaikan 
atau rekaman-rekaman kajian Islam. Tetapi sering terpikirkah bagaimana cara 
menyimpan video-video tersebut? Sehingga nantinya dapat dilihat secara offline 
(tanpa internet) sebagai koleksi pribadi ataupun untuk dishare (dibagi) kepada rekan 
yang lain. Atau juga dikarenakan waktu kita hanya sebentar, padahal video yang dilihat 
sangat bagus isinya, maka tidak ada jalan lain harus disimpan (download). 

Problemnya adalah situs-situs tersebut kebanyakan tidak memiliki fasilitas perintah 
“simpan”. Klasik!Karena pasti mereka ingin user internet selalu datang dan datang lagi 
mengunjungi situs-situs mereka. Karena statistic pengunjung adalah elemen bisnis 
mereka. Berikut ini adalah aplikasi-aplikasi gratis untuk menyimpan video dari web 
favorit kita. Diantaranya adalah : 
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1. ClipNabber 

Website : www.clipnabber.com, bersifat free (gratis) dan bisa dipasang di browser IE, 
Firefox dan Chrome serta berjalan di system operasi Windows 7, Vista atau XP. 

 

 

 
2. Deturl 

Website : www.deturl.com, mampu mengkonversi video di internet menjadi file MP3, 
iPod, FLV, MP4, AVI dan masih banyak lagi. 

 

3. Savefrom 

Website : en.savefrom.net, dapat dipasang dibrowser chrome. Uniknya, bisa 
digunakan untuk menyimpan file video dari FB. 

 

http://www.clipnabber.com/
http://www.deturl.com/
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4. FastestTube 

Website : fastesttube.kwizzu.com , dapat dipasang di semua browser For Opera 11+, 
Safari 5+, Google Chrome, Firefox and Internet Explorer. Dapat menyimpan video 
dengan jenis file MP4 dan FLV dalam berbagai resolusi. 

 
 

5. YouTube5 

Website : verticalforest.com/youtube5-extension/. Bisa diinstal didalam browser 
SAFARI atau Chrome. Mampu mengambil video di Youtube, FB dan Vimeo 

 
6. Video DownloadHelper 

Website : downloadhelper.net. Sangat cocok untuk pengguna browser Firefox, bisa 
digunakan di Windows, Linux dan MacOS-X. Mempunyai memblok situs-situs yang 
tidak diinginkan dengan menggunakan mode safe. 
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7. Easy YouTube 

DIkembangkan oleh Best Video Download diweb : 
bestvideodownloader.com/download. Bdapat dipasang di semua browser seperti  IE, 
Chrome, FireFox dan Safari.  Aplikasi ini dinayatakan bebas  dari spyware atau 
malware oleh Download.com, Norton dan McAfee Antivirus. 

 

8. FreeCorder 

Website : freecoder.com, mampu menyimpan file video 
dari YouTube, FB, Dalimotion, vimeo dan metacafe.  
Support untuk IE, FireFox dan Chrome. Mempunyai fitur 
lain, dapat merekam audio dan merekam layar 
computer. 
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9. YTD Video Download 

Web : ytddownloader.com. Mampu mendownload berbagai video di lebih dari 50 
situs. Dapat dipergunakan di PC atau  iPad sekaligus mampu mengkonversi dalam 
berbagai jenis file. 

 

 
10. Fastest YouTube Downloader 

Web : www.fastestvideodownloader.com. Mampu menyimpan video dari YouTube 
dalam berbagai file dan dari 30 situs video lainnya. Bisa dijalankan di system operasi 
Windows dan Mac. 

 

http://www.fastestvideodownloader.com/
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11. TubeMate 

Web : m.tubemate.net. Menyediakan mode safe untuk 
keperluan terbatas (misal:anak). Sangat favorit untuk 
pengguna smartphone dan support android juga. 

 

 

 

 

12. WonTube 
Web : wontube.com/free-youtube-downloader.html, salah satu favorit pengguna 
Android. 

 

 

Terakhir, teknologi selalu bermata dua. Dapat menjadi sumber kebaikan sekaligus 
sumber keburukan. Pastikan dirikita merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada 
sehingga akan memberikan kesadaran penuh untuk selalu berbuat baik serta 
menjauhi kemaksiyatan media. Buktikan rasa syukur dengan menggunakan fasilitas 
nikmat Allah ini dalam kebaikan karena semua ini akan dipertanyakan. Smoga 
bermanfaat. 

 


