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Siapapun didunia ini pasti melakukan perjalanan karena itu sudah merupakan dari bagian 
kehidupan. Ada banyak motif melakukan perjalanan, ada yang semata-mata untuk ibadah 
seperti ibadah haji umroh dsb, kemudian juga sebuah perjalanan untuk keperluan 
kemaslahatan duniawi seperti tugas belajar atau bekerja. Selain itu juga perjalanan yang 
benar-benar untuk melakukan refreshing atas kejenuhan dan kesibukan yang ada. 

 

Perjalanan (rihlah) juga cara yang efektif untuk menjaga kesehatan dan tentunya menghemat 
biaya kesehatan. Maka jangan pelit untuk rihlah karena biaya yang kita keluarkan untuk rihlah 
adalah salah satu investasi jangka panjang untuk memelihara kesehatan, sambil melihat 
kebesaran Allah dan menambah keimanan kita. Konon sebuah lembaga penelitian kesehatan 
di California, di Amerika Serikat menyatakan  tingkat biaya pengobatan bisa dikurangi sampai 
20% melalui program rekreasi dan fitness. 

Nah bagi sobat Percikan Iman pasti kenal atau minimal sering mendengar atau bahkan 
memiliki Android. Salah satu OS terbaik dan terfavorit yang sudah terpasang dalam 
smartphone, tab atau sejenisnya. Android menguasai pasar sekitar 60% di Indonesia, 30% lagi  
adalah BB, iOS dan WMobile. Langsung saja!  Bagi pengguna Android, berikut ini adalah 
aplikasi-aplikasi gratis di PLAY STORE yang siap dipasang pada perangkat mobile kita sebagai 
bekal sebelum atau ketika travelista. 
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1. Wave 
Layanan jejaring sosial yang mewadahi 
informasi denga berbagi topik 
kemacetan dan kepadatan lalulintas. 
Tentunya dengan tetap focus di jalanan 
dan kemudi. Pengembang : Waze 
(www.waze.com), Free. 19Mb untuk 
Android 2.2 keatas 
   

2. GoogleMaps 
Sebenarnya ini adalah aplikasi wajib 
mengingat Android dan Google adalah 
satu pengembang. Andaikan belum ada 
dalah daftar smartphone kita, silahkan 
diinstall. Dia akan mengganti kertas peta 
dan mengurangi sktivitas bertanya alias 
hemat waktu. Pengembang : Google Inc 
(www.google.com/mobile/maps), Free 

   

 

3. Paditrain 
Selain situs sebelumnya, anda juga bisa 
menggunakan aplikasi Paditrainyang 
terintegrasi dengan PT.KAI, kita bisa 
melihat sisa tempat duduk dan memilih 
sendiri nomer kursi yang diinginkan. 
Pengembang : PT.Padicon TI 
(www.paditrain.com), Free untuk Android 
2.2 keatas. 

 

4. Jadwal Shalat 
Sangat membantu dalam menentukan 
waktu shalat. Kita tidak perlu input lokasi 
tetapi sudah otomatis mendeteksi GPS. 
Pengembang : GITS Indonesia 
(www.gits.co.id), Free untuk Android 2.1 
keatas. 

  

5. Info Masjid 
Bingung mencari lokasi majid 
terdekat?Aplikasi ini akan membantu kita 
menemukan lokasi masjid-masjid 
terdekat dengan posisi kita. Pengembang 
BIT Inti Teknologi (www.masjidku.web.id) 
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6. Indonesia Flight 
Kenapa harus mengantri dan menelpon 
kesana-kemari? Aplikasi ini sangat 
memudahkan untuk mencari tariff dan 
rute-rute penerbangan termasuk 
booking . Pembayaran bisa melalui ATM 
atau Kartu Kredit.   

 

7. SPBU Terdekat 
Menghitung sisan penggunaan bahan 
bakar butuh prediksi waktu dan jarak. 
Nah dengan aplikasi ini akan 
menentramkan penggunanya untuk 
mencari SPBU yang terdekat sesuai 
dengan posisi GPS kita. Pengembang : 
Rikaro Ramadi, Free 

 

 

8. Kamus Indonesia. 
Ada suka diabaikan, tidak ada seringkali 
dicari-cari. Itulah Kamus, simple praktis 
dan berukuran kecil. Aplikasi karya anak 
bangsa ini mampu menerjemahkan kata 
Indonesia-Inggris atau sebaliknya. Dan 
tanpa harus online kita bisa 
menggunakannya secara offilen juga. 
Pengembang : Suitmedia 
(suitmedia.com), Free untuk Android 1,6 
keatas. 

 

 

9. H!Bandung 
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Sebuah Aplikasi yang menyediakan 
informasi Bandung yang selengkap-
lengkapnya. Mau cari apa? Kuliner, hotel, 
tempat belanja, transportasi, berita dsb. 
Pengembang: Telkom RDC & Gits 
(www.hbandung.com), Free untuk 
Android 2.2 keatas 

  

 

 

10. XE Currency 
Ragu atau bingung atas nilai kurs yang 
berubah-ubah? Jangan kuatir fitur ini 
adalah realtime. Pengembang : XE.com 
(www.xe.com), Free 

  

 

 

11. Google Translate 
Ahaa, ada 70 bahasa disediakan disini 
sehingga kita tidak perlu ragu atau takut 
ketika berkomunikasi dengan orang lain 
dengan bahasanya masing-masing. 

Pengembang : Google Inc 
(google.com/translate), Free 

 

  

12. Livescore 
Terlalu sibuk tidak bisa melihat 
pertandingan tim-tim favorit. Maka 
aplikasi ini menyediakan informasi hasil-
hasil pertandingan olah raga, tidak hanya 
sepakbola melainkan olahraga lainnya 
juga. Pengembang : Livescore 
(www.livescore.com) , Free. 
 
 

13. Indonesia TV 
Jika koneksi internet yang dipergunakan 
masuk kategori cepat. Kita menggunakan 
aplikasi ini untuk menyaksikan acara TV 
local dan berbayar. Pengembang : 
GomuPistol (www.appandroid.com), Free 
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14. Spotdokter 
Merupakan ide dari para dokter 
Indonesia dalam peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan. Cara termnudah 
adalah memberikan informasi tentang 
kesehatan, rumahsakit, klinik, jadwal 
praktik sampai dengan nomer darurat 
yang bisa dihubungi. Pengembang : 
Spotmed Group (www.spotdokter.com), 
Free untuk Android 2.2 keatas 

   

 

15. Al-Qur’an 
Sudah sewajarnya ini menjadi bacaan 
wajib, pemberi motivasi dan pengingat 
kebaikan. Bacalah selalu Al-Qur’an 
dimanapun berada. Semoga kita 
termasuk golongan yang mencntainya. 
Pengembang : Walistudio 
(www.thewalistudio.com) 

 

 

Aplikasi yang ada di Google Play sangat 
banyak melebihi yang di App Store-nya. 
Tetapi tidak semua nyaman dipakai (cocok) 
dengan anda. Jadi seringkali perlu 
meluangkan waktu untuk memilih-milih 
aplikasi dengan membandingkan apa yang 
tersedia. Yang penting bermanfaat, gratis 
dan hati-hati karena ada juga pengembang 
aplikasi yang menyamar sebagai malware.   

Semoga bermanfaat 

 


