
Majalah MaPI edisi Januari 2011 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com 
    

Kodifikasi atau pengumpulan Al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan 
sejak Al-Qur'an diturunkan. Setiap kali menerima wahyu, Nabi SAW membacakannya di 
hadapan para sahabat. 

Jadi Disamping menyuruh mereka untuk 
menghafalkan ayat-ayat yang diajarkannya, 
Nabi SAW juga memerintahkan para sahabat 
untuk menuliskannya di atas pelepah-
pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, 
dan kepingan-kepingan tulang. Setelah ayat-
ayat yang diturunkan cukup satu surat, Nabi 
SAW memberi nama surat tsb untuk 
membedakannya dari yang lain. Nabi SAW 
juga memberi petunjuk tentang penempatan 
surat di dalam Al-Qur'an. Penyusunan ayat-
ayat dan penempatannya di dalam susunan 
Al-Qur'an juga dilakukan berdasarkan 
petunjuk Nabi SAW. Cara pengumpulan Al-
Qur'an yang dilakukan di masa Nabi SAW tsb 
berlangsung sampai Al-Qur'an sempurna 

diturunkan dalam masa kurang lebih 22 
tahun 2 bulan 22 hari. Sungguh alangkah 
menyesal manusia yang tidak cinta kepada Al 
Qur’an sehingga dia akan membawa  Al 
Qur’an kemanapun jua. 

Afwan kang, mau Tanya gimana cara agar 
artikel-artikel saya di word, FB, twitter dan di 
blog bisa kompit dengan text arabnya? 
Kemudian ini juga kang,  Adakah software Al 
Qur’an yang ringan dan mudah, sehingga 
saya ngaji hanya cukup membawa netbook 
tanpa dibebani lagi Kitab Al Qur’an dan buku 
lainnya?. Berikut ini kita bahas tentang 
software aplikasi Al Qur’an terjemah yang 
free atau gratis  
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1. Al Qur’an Indo v.1.1 
Lokasi download 
http://www.percikaniman.org/quran/alq
uranindo.zip 
Kontak : alquran_indo@yahoo.com, size 
: 9mb (Gratis) 

Kemampuannya sebagai berikut :  

• Menampilkan ayat-ayat Al Quran 
dalam tulisan Arab dan Indonesia 

• Menampilkan catatan kaki dari 
berdasar terjemahan Departemen 
Agama RI 

• Menyediakan indeks menurut topik 
• Menyediakan Muqaddimah setiap 

surat 
• Fasilitas pencarian kata dalam 

terjemahan 

Kekurangan : Text Arab tidak bisa dicopy 
karena berbentuk image (gambar) 

2. Al Qur’an Kariim v.1.1 
Lokasi download 
http://www.percikaniman.org/quran/alq
urankarim.zip 
Kontak : 
chmalquranulkariim@gmail.com, size : 
3,3mb (Gratis) 

Kemampuan software ini : 

• Menampilkan ayat-ayat Al Quran 
dalam tulisan Arab dan Indonesia 

• Menyediakan pencarian kata dalam 
terjemahan 

• Tulisan Arabnya bisa dicopy 
 

 

3. Terjemah Al Qur’an v.1.5 
Lokasi download 
http://www.percikaniman.org/quran/alq
uranterjemah.zip 
Kontak : http://ebsoft.web.id/, size : 
271Kb (Gratis) 

Terjemah Al-Qur’an merupakan software 
yang berisi terjemah Al-qur’an 30 juz dalam 
ukuran program yang sangat kecil (sekitar 
322 KB). Tidak perlu install dan disertakan 
denganfasilitas pencarian yang cepat, serta 
penandaan kata yang dicari. 

 

4. QuranFlash 
Lokasi download 
http://www.quranflash.com (150MB) 
Kontak : quranflash@hotmail.com 
(Gratis) 

 

http://www.percikaniman.org/quran/alquranindo.zip
http://www.percikaniman.org/quran/alquranindo.zip
mailto:alquran_indo@yahoo.com
http://www.percikaniman.org/quran/alquran_kariim.zip
http://www.percikaniman.org/quran/alquran_kariim.zip
http://www.percikaniman.org/quran/alquranterjemah.zip
http://www.percikaniman.org/quran/alquranterjemah.zip
http://www.quranflash.com/
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Al Quran Digital  yang satu ini dibuat dalam 
format flash dalam Bahasa Inggris.  Dibuat 
dengan desain yang sangat menarik dan 
sangat “nyata” membuat kita seperti 
membuka Al Qur’an beneran.  Beberapa 
kelebihan Al Qur’an Flash ini antara lain: 

1. Memudahkan belajar Al Qur’an, sebab 
hukum tajwid seperti hukum nun mati, 
hukum mad, dan qalqalah diberi warna 
berbeda yang mencolok. 

2. Dilengkapi dengan terjemah bahasa 
inggris. Selain itu,  disediakan juga 
transliterasi huruf arab ke huruf latin. 
Akan tetapi, rasa nya sulit untuk orang 
indonesia menggunakan transliterasi ini 
karena berbeda denga pedoman 
transliterasi Indonesia. 

3. Dilengkapi Navigasi dan Pilihan Surah 
dan Juz. 

4. Ada beberapa pilihan download, 
silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan 
anda. 

 

 

5. ZEKR QUR’AN 
Lokasi download 
http://zekr.org/quran/en/quran-for-
windows 
Kontak : 
http://groups.google.com/group/zekr 

Tersedia untuk pengguna Windows, Linux 
ataupn Mac. Mari kita simak dulu kelebihan 
dari software ini : 

1. Tersedia tilawah  Al Quran  Lebih dari 10 
Imam seperti As Sudais, Al Ghamidy, As 
Satiri, Al Ajmy, AL Hudzaifi, dll  yang bisa 
didengarkan secara  Online (harus 
terhubung ke internet) 

2. Tersedia Bacaan Al Quran 4 imam :  
Misyari Rasyid Al Afasy, Al Ghamidy, Al 
Muaiqly, dan Al Hudzaifi yang bisa 
didownload dan dapat didengarkan 
dengan software zekr tanpa harus 
terhubung ke internet. 

3. Tersedia terjemah Al Quran untuk 
berbagai bahasa termasuk Indonesia, 
Inggris, dll.  Zekr juga  menyediakan 
terjemahan dalam bentuk tafsir Al 
Quran dalam bahasa arab yang diambil 
dari kitab tafsir Al Jalalain dan tafsir Al 
Muyassar. 

http://zekr.org/quran/en/quran-for-windows
http://zekr.org/quran/en/quran-for-windows


Majalah MaPI edisi Januari 2011 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com 
    

4. Zekr memungkinkan kita membaca Ayat 
Al Quran serta terjemahnya sambil 
mendengarkan tilawah Al Quran dari 
Qari yang kita pilih di saat yang 
bersamaan. 

5. Bisa dijalankan di Windows, Linux, dan 
Macintosh 

6. Tersedia fitur pencarian kata dalam Al 
Quran. 

 

6. Add-ins Al Qur’an 
Al Qur’an in MS Word v.1.3 

Lokasi download 
http://www.percikaniman.org/quran/al
quran_word.zip 
Kontak : moh.taufiq@gmail.com, size : 
1mb (Gratis) 
Setelah Aplikasi ini di-install maka akan 
masuk sebagai menu di Microsoft word. 
Cocok sekali bagi yang sering menulis 
dengan disertai tulisan arab dari Al 
Qur’an. Anda tingggal klik menunya 
maka akan muncul pilihan surat dan 
ayat, dengan translate apakat tidak. 
Komplit bukan? 

 
Sebenarnya masih sangat banyak aplikasi 
Free Al Qur’an dan juga yang berbayar. 
Pengin bukti? Salah satunya, silahkan cek di 
situs Download.Com. Masukkan kata kunci 
“Quran” maka anda akan menjumpai 139 
free application, 86 untuk Mobile, 73 untuk 
iPhone. Semoga dengan kemajuan teknologi 
yang ada akan semakin memudahkan 
manusia dalam proses ibadah 
menghambakan diri  kepada Allah Sang 
pencipta. Amiin. 

 

 

http://www.percikaniman.org/quran/alquran_word.zip
http://www.percikaniman.org/quran/alquran_word.zip
mailto:moh.taufiq@gmail.com

