
Majalah MaPI edisi Oktober 2012 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com 
    

“…sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 
beriman.” (Qs. An-Nisa’: 103). Shalat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Sehingga 
kegiatan ritual tersebut menjadi tanda utama akan status kemusliman seseorang. Shalat 
wajib dilakukan 5 kali sehari dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Terkadang karena 
ketidaktahuan dan kesibukan, seseorang membutuhkan pengingat waktu shalat sebagai 
motivator dalam beramal. Terkadang juga hal ini sangat dibutuhkan ketika berada diluar 
daerah. Luar kota apalagi di luar negeri. 

Memahami rumus-rumus dalam menentukan jadwal shalat tidaklah sulit. Betul sekali! Ini 
merupakan bagian dari Ilmu Falak, Hisab dan Rukyat. Kita bisa melihat  secara gratis 
penjelasan-penjelasan rumus-rumus tersebut dari web Youtube diantaranya adalah :  

http://www.youtube.com/watch?v=_c2UDO0wfhU 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=flJyju7XuKY 
http://www.youtube.com/watch?v=a1e3tG87-IU 
http://www.youtube.com/watch?v=4qlztoQQEt0&feature=relmfu 
 

  

  

Bagi sobat yang menginginkan dalam bentuk program jadi yang bisa dijalankan di komputer 
ataupun di media gadjet lainnya, silahkan menyimak link-link situs dibawah ini : 
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1. Shollu 3.09 

Inilah software  produk lokal yang popular dipakai user di Indonesia. Kita bisa melakukan 
download Shollu 3.09 melalui Google Code di http://code.google.com/p/shollu/ (3.4 MB) 
atau melalui website pembuatnya di ebsoft.web.id secara gratis. Dari program yang sangat 
bermanfaat ini anda mendapatkan fitur-fitur diantaranta : waktu shalat, reminder, adzan, 
kiblat dan membuat table waktu shalat. 
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2. Athan (Azan) Basic 
Aplikasi Pengingat Shalat ini bisa didownload gratis di www.islamicfinder.org . Bisa dipakai di 
Smartphone, Android, Iphone dan Ipad. Fitur aplikasi komplit karena tidak hanya 
menyediakan jadwal shalat saja tetapi ada kalender hijriyah, reminder, gallery, qiblat dan 
suara adzan. Data dari situsnya mengatakan sudah lebih dari 10juta yang memakainya di 
seluruh dunia. 

 

3. Salaat Time 2.1 
Program ini dapat diunduh secara gratis di situs www.salaattime.com. Fitur yang disediakan 
juga cukup lengkap seperti : Converter tanggal Hijriyah, Jadwal Shlat dan Ayat Al-Qur’an. 
Alhamdulillah sudah mendukung 11 bahasa  termasuk bahasa Indonesia. Saat ini masih terus 
dikembangkan, untuk saat ini sudah versi 2.1 
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4. Ela-Salaty 
Selain mengingatkan kepada kita mengenai waktu sholat, program ini juga masih memiliki 
kelebihan lainnya. Fitur terbaru pada program ini adalah memiliki antarmuka yang cantik 
dan modern. Mendukung teknologi RSS, berbagai skin yang berbeda dan setting audio Azan 
yang dapat di download. Ela-Salaty dapat didownload di situs ela-salaty.com 

 

5. Quran Auto Reciter 3.0 
Aplikasi ini sebenarnya mempunyai fungsi utama untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur’an. 
Tetapi fitur Prayer Time juga dipasang dalam software ini. Mendukung 25.000 kota dan 252 
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negara dan menyertakan juga arah kiblat serta converter tanggal Hijriyah. Bisa didownload 
gratis di http://www.searchtruth.com 

 

6. Asalat 1.2 
Aplikasi gratis ini bisa didownload di  www.softved.com. Fitur utamanya adalah reminder 
shalat, kalender hijriyah, penunjuk kiblat dan support googlemap. Release terakhir adalah 28 
Agustus 2012 selain program Asalat, kita juga bisa mendapatkan eMushaf. Sebuah program 
untuk menampilkan ayat Al-Qur’an komplit dengan terjemah dan tafsirnya. 

 

Dan masih banyak sekali software-software pengingat lainnya. Untuk program-program Islam 
bisa di download di http://software-islam.percikaniman.org. Semoga bermanfaat. 

 

http://software-islam.percikaniman.org/

