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Milyaran sudah jumlah pengguna dana penikma Internet. Dari semua pemakai tersebut ada 
berbagai segmen dari kegiatan klasik yakni browsing, mengirim email, chatting dan 
download. Nah ada satu lagi yakni mengakses multimedia di internet, multimedia disini 
adalah akses video, audio ataupun kedua-duanya. Beberapa menyebutnya dengan akses 
streaming. 

Saat ini keberadaan layanan internet 
seolah wajib, yang punya penerbitan 
Koran pasti punya web berita, yang 
memiliki TV pasti punya web TV Online, 
sebuah toko buku mulai melebarkan sayap 
dengan memakai shopping online web, 
bank meningkatkan layanan dengan 
internet banking, radio dengan radio 
internet dan lain sebagainya. Termasuk 
dengan Kajian atau pengajian, sebuah 
event khusus dakwah bisa diakses lewat 
internet? Kenapa tidak. Ini adalah cara 
bagaimana tetap memelihara diri dengan 
menimba ilmu dari jauh walau tidak hadir 
tetapi bisa tetap mendengarkannya 
melalui radio internet. Jika Radio internet 
bisa dijalankan, maka isinya bisa diramu 
menjadi apapun dari sekedar lagu-
lagu,diskusi dan ceramah. 

Kenapa radio internet mulai marak, simak 
alasan berikut ini : 

1. User bebas dan mudah dalam 
memilih dan mendengarkan radio 
internet berdasarkan 
negara,bahasa atau kecocokan 
yang kita inginkan. Kita dapat 
menyimpan alamat-alamat dalam 
bookmark atau shortlist, dan 
tinggal meng-klik untuk 
memutarnya. Komputer membantu 

kita mengelola bookmark dan 
shortlist kita. 

2. Seluruh dunia bisa mendengarkan 
tanpa terbatasi dengan wilayah 
geografis yang luas 

3. Biaya Investasi relatif lebih murah, 
baik investasi awal, operasional 
maupun maintenance. 

4. Secara kualitas sama persis dengan 
kualitas suara pada radio 
konvensional, bahkan bisa kita 
setting sesuai dengan kemampuan 
koneksi internet kita atau karakter 
koneksi pengakses secara umum.  

5. Berikut ini Tabel Kualitas Streaming 
Radio Online 

 
BitRate Min 

Bandwidth* 
Keterangan 

128 
kbps 

200 kbps Kualitas CD 

96 
kbps 

100 kbps Mendekati 
kualitas CD 

64 
kbps 

66 kbps Kualitas 
Radio FM 

42 
Kbps 

44 kbps Mendekati 
Kualitas 
Radio FM 

24 
kbps 

25 kbps Kualitas 
Radio AM 

*) Minimal Upstream / Upload 
koneksi Internet Anda 
 
BitRate adalah Minimal Bandwidth 
Internet yang dibutuhkan oleh 
pendengar untuk mendengar Radio 
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Streaming Online melalui Internet. 
Pendengar Radio Online melalui 
Internet akan otomatis Buffering 
berulang-ulang bila koneksi 
Internet tidak mencukupi seperti 
persyaratan pada tabel diatas. 

6. Setting yang dilakukan baik 
hardware maupun software lebih 
mudah dan sederhana 

7. Tidak perlu ijin khusus untuk 
membuatnya apalagi ijin frekuensi 
atau ijin Siaran. 

Langkah Membuat Radio Online 

 
Gbr. Skema sederhana Radio 

internet 

Yang pertama adalah memikirkan konten 
atau isi yang akan kita publish di radio 
online yang sedang kita buat. Membuat 
siaran pengajian online bisa dengan 
realtime atau memutar  rekaman dari data 
yang ada. 

Kedua, persiapkan hardware. Komputer 
atau Laptop, alat koneksi internet 
misalnya modem atau akses jaringan yang 
tersedia, dan kabel dari sound system 
yang ada untuk dimasukkan sebagai input 
(line in/mic) dari computer yang dipakai. 

 

Ketiga, memilih server streaming yang 
diinginkan. Di Indonesia masih belum 
banyak, tetapi sudah mulai ada seperti : 
mustikaweb, officialwebhosting, 
jagoanhosting, e-padi dsb. Anda bisa 
masukkan kata kunci “server streaming 
indonesia” melalui Google. Atau anda juga 
bisa memilih fasilitas gratis di 
Listen2MyRadio.Com. Opsi terakhir adalah 
dengan membuat server sendiri, tetapi ini 
butuh pengetahuan lebih mendalam 
dalam proses pembuatannya. 

Keempat adalah penyediaan koneksi 
internet untuk menyalurkan hasil suara ke 
server streaming internet. Jadi user-user 
yang ingin mendengarkan, bukan 
mengakses computer kita tetapi 
mengakses ke server yang telah kita 
supply bahan suaranya. Koneksi yang 
dibutuhkan adalah koneksi Internet 
Dedicated (Tidak dibagi dengan pengguna 
lain), minimal Bandwidth 56kbps (Standard 
Kualitas Dial-Up). 

Kelima, install software atau aplikasi 
pendukung. Sebenarnya tidak hanya satu. 
Tetapi yang paling mudah dan tidak asing 
adalah WINAMP. Dan kemudian install juga 
software plugin DSP untuk  winamp 
shoutcast, bisa didownload di  
http://www.shoutcast.com/download/ 

Menjadi Broadcaster / Penyiar 
Radio 
Untuk melakukan Broadcasting, selain 
mempunyai koneksi internet dengan 
minimum bandwith seperti tabel diatas, 
Broadcaster / Penyiar juga membutuhkan 
satu unit komputer yang dilengkapi 
dengan : Winamp, Software Plug-in DSP 
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untuk Winamp, Sound Card dan 
Microphone (jika dibutuhkan) 

 

Gbr.Tampilan WINAMP yang sedang 
broadcast siaran 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Jika computer telah dihidupkan, 
masukkan kabel dari OUTPUT 
sound system ke dalam lubang 
soudcard (kartu suara) yang 
bertulisan LINE-IN atau MIC dan 
biasanya berwarna merah. 

2. Pastikan koneksi Internet sudah 
berjalan dengan baik  dan stabil 

3. Buka program WINAMP.  Jika 
tampilan winamp telah muncul, klik 
kanan kemudian pilih “Options” 
kemudian pilih “Preferences” 

4. Pada tampilan popup yang muncul, 
pilih “DSP/Effect” pada plugin 
kemudian klik "Nullsoft SHOUTcast 
Source DSP v1.x.x [dsp_sc_dll]" 

5.  Setelah muncul popup” SHOUTcast 
Source” 

6. Pilih Tab OUTPUT untuk konfigurasi 
server anda yang tadi telah 
didaftarkan 

7. Isi kolom Addres dan Port dengan 
IP dan port yang anda dapatkan 
tadi, kemudian pada bagian 
Password isi dengan Kata sandi 
milik anda. Kemudian klik 
Yellowpages, isilan Description dan 
url serta contact agar bisa tampil di 
winamp pendengar. 

8.  Buka Tab INPUT, pada Input 
Device, pilih winamp apabila anda 
menginginkan suara yang keluar 
hanya berasal dari winamp saja 
atau pilih Souncard jika input yang 
diinginkan berasal dari MIC atau 
kabel OUT soundsystem/amplifier. 

9. Buka Tab ENCODER. Pilih Encoder 
Type dengan “MP3 Encoder”. 
Encoder Settingnya, pilih yang 
stereo minimum 
"40kbps,22.5kHz,Stereo" 

10.  Kembali ke Tab OUTPUT  kemudan 
klik tombol “CONNECT” 

11.  Maka suara dari rekaman winamp 
atau dari peralatan sound lain 
sudah bisa dinikmati pendengar-
pendengar radio setia anda. 

Nah kemudian dari sisi pendengar bisa 
mengakses melalui program winamp atau 
web yang telah disiapkan. 

 

Gbr. Contoh akses radio online via web 

 


