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Salingsapa.com sampai hari ini telah mempunyai statistic user sebanyak 400ribu per 
hari dari 52 negara  (secara real anda bisa cek disini 
http://whos.amung.us/pro/stats/pqr2/). Sebuah pencapaian luar biasa dan uniknya 
adalah pengembang situs ini adalah seorang anak SMP berumur 13 tahun.

Sobat, dunia teknologi memang bukan 
untuk mereka yang menyandang gelar dari 
dunia teknologi saja, setiap orang, 
siapapun dapat saja menekuni bidang 
tersebut. Saat ini, dunia internet tepatnya 
dibidang software, diramaikan oleh 
pemberitaan mengenai sebuah pembuatan 
situs jaringan sosial versi anak smp, situs 
yang diberinama Salingsapa.com bahkan 
pembuatnya diberikan penghargaan oleh 
menristek. Salingsapa.com sampai hari ini 
telah mempunyai statistic user sebanyak 
400ribu per hari dari 52 negara  (secara real 
anda bisa cek disini 
http://whos.amung.us/pro/stats/pqr2/). 
Sebuah pencapaian luar biasa dan uniknya 
adalah pengembang situs ini adalah 
seorang anak SMP berumur 13 tahun. 

Berawal dari sebuah kulaih umum ITB 
(11/2/2011) di Aula Timur ITB yang 
menghadirkan 3 jagoan cilik IT. Mereka 
adalah Arrival Dwi Sentosa dan Taufik 
Aditya Utama (pembuat antivirus Artav), 
Fahma Waluya Rosmansyah dan Hania 
Pracika Rosmansyah (pembuat game 
edukasi di ponsel dan komputer), serta 
Muhammad Yahya Harlan (pembuat 
SalingSapa.com). Maka mulailah media-
media ramai memberitakan situs jejaring 
salingsapa.com ini. 

Awalnya Salingsapa menggunakan program 
open source CMS dari Jcow, kemudian 
untuk memenuhi kebutuhan secara 

professional maka saat ini (sejak 14/2/2011) 
resmi menggunakan Jcow v4 Professional 
Plus Unlimited. 

Feature Salingsapa.com 

Sepintas memang seperti Facebook, secara 
umum juga mempunyai fitur Photo, Blogs, 
Video, Events, Groups, Music, Page, RSS dsb. 
Salingsapa mempunyai kelebihan feature-
feature Islami. Seperti belajar dan 
membaca Al Qur’an dan juga pesan-pesan 
Islami dari Ustadz-ustadz terkenal. 
Silahkan perhatikan screenshoot tampilan 
berikut ini : 

 
Gbr. Halaman Daftar 
Alqur’an 

 
Gbr. Pesan-pesan Ustadz Favorit 
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Gbr. Salingsapa dengan user lainnya 
Menarik bukan? Didalamnya kita bisa 
bersalingsapa dan juga memanfaatkan 
fasilitas-fasilitas dakwah yang ada 
didalamnya. Dengan kata lain 
bersilaturahim sambil menikmati content-
content Islami. 

Cara membuat seperti Salingsapa.com 

Pertama anda bisa mengunjungi situs 
Jcow.net. Dimana ini merupakan ide awal 
dari pembuatan situs tandaingan untuk 
Facebook. Bisa diakses secara bebas, untuk 
kode program anda bisa ambil di 
http://sourceforge.net/projects/jcow/ 

 

Gbr. Halaman download Jcow 

 

Gbr. Tampilan situs Jejaring yang siap 
dikembangkan. 

Kemudian untuk mengganti template atau 
memodifikasinya silahkan mengakses 
http://community.jcow.net/extensions?pa
ge=2 

Memang hal ini butuh kemampuan dan 
pengetahuan sebagai programming web, 
tetapi diyakini mudah kog. Dari situs itu 
juga kita akan mengenal cara dan trik dan 
juga untuk mempublish-nya di internet. 
Tapi ingat! Kesuksesan dari sebuah web 
tidak hanya didukung oleh kesempurnaan 
dari fasilitas web itu saja. Tetapi yang 
menjadi penentu adalah publikasi dan 
manajemen konten. Sehingga misi web 
tersebut bisa tercapai. Jika itu misinya 
sebagai jejaring social maka parameter 
kesuksesan adalah berapa user yang 
daftar, yang akses aktif dan juga posisi 
klasemen di mesin pencarian. Nah disini, 
salingsapa.com beruntung bisa 
memanfaatkan momen dimana ketika 
semua media memblow-up kecanggihan 
dan profil sang pembuat situs ini. Maka 
secara otomatis semakin banyak 
mengakses dan melakukan register di 
jejaring yang satu ini.  

Goodluck salingsapa.com!, semoga menjadi 
jejaring favorit Islami di Indonesia. Dan 
kepada jagoan-jagoan IT Indonesia, mari 
berlomba mengembangkan karya-karya 
yang berguna bagi banyak orang, bernilai 
positif, dan aman. Mari kita dukung 
kemajuan produk dalam negeri. 
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