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Disclaimer: Semua unsur dalam naskah ini, termasuk gambar, foto, tulisan dan lainnya dilindungi oleh 
aturan hak cipta, kecuali disebutkan sebaliknya. Segala bentuk reproduksi, pengutipan, penerbitan ulang 

dari naskah ini tidak diperkenankan kecuali atas seizin penulis. Silahkan hubungi penulis via email di 
jafmail@gmail.com .

Podcasting: 
Sebuah Pengantar

Bagian pertama ini menjelaskan tentang apa itu podcasting, batasan 
pemahaman tentang podcasting yang akan digunakan dalam workshop 
online ini, apa saja yang bisa dilakukan dengan podcast, apa saja yang 
diperlukan untuk mendengarkan podcast dan hal dasar lainnya. 

A. Podcasting: Arti Sebuah Nama

iPod dan Broadcasting. Dua kata itu selalu disebut-sebut sebagai kata 
pembentuk istilah podcasting meskipun masih sering dipersoalkan karena 
terkait dengan produk alat pemutar iPod keluaran Apple. Yang sering 
dipermasalahkan oleh mereka yang keberatan dengan istilah podcasting ini 
adalah karena sering terjadi kesalahpahaman seolah podcasting hanya untuk 
mereka yang memiliki iPod, sementara alat pemutar mp3 di luar produk 
buatan Apple itu kini banyak diproduksi. 

Karena itu paling awal sekali perlu dijelaskan bahwa meski nama podcasting 
berasal dari kata iPod dan broadcasting, tetapi podcasting tidak selalu harus 
berhubungan dengan iPod. Alat pemutar mp3 jenis apapun bisa digunakan 
untuk mendengarkan podcast, bahkan tanpa harus memiliki mp3 player 
sekalipun podcast bisa didengarkan di komputer, di burn ke CD atau ke alat 
lain yang bisa memutar file audio mp3. 

Kesalah pahaman lain yang sering muncul adalah kerancuan istilah antara 
podcast dan podcasting yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan sederhana 
saja. Podcasting adalah kegiatannya, sementara podcast adalah produknya. 

Jadi apakah yang disebut sebagai proses podcasting itu? 

1. Bayangkan sebuah file audio (biasanya file berformat mp3) yang berisikan 
sebuah program acara (bukan program komputer) seperti layaknya 
sebuah program acara di radio siaran.

2. File tersebut disimpan di sebuah server di internet yang bisa didownload 
dan didengarkan oleh siapapun yang memiliki akses ke internet.

3. Bahkan pendengar kemudian bisa 'berlangganan' file audio itu secara 
berkala dengan bantuan teknlogi yang disebut RSS.
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Tidak ada yang aneh dengan podcast, bukan? Bahkan bisa jadi anda akan 
berkata "Oh, gitu aja toh. Kirain apaan?". Ya, memang cuma begitu saja. 
Namun yang 'gitu aja' itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Anda yang 
mudah 'keder' dengan segala hal berbau teknis, jangan terburu mundur 
karena podcasting sebenarnya lebih melibatkan unsur kreatif ketimbang 
teknis. Hal-hal teknis itu hanyalah penunjang dan justru karena itulah 
workshop online kali ini ingin menghapus 'phobia' anda pada hal teknis agar 
anda bisa bebas berkreasi dengan unsur audio yang percayalah, tidak akan 
ada batasannya..

B. Podcasting: Sebuah Proses

Kita sudah menyinggung soal tiga proses podcasting. Sekarang mari kita 
bahas satu persatu untuk lebih memahami proses itu.

1. File Audio.

Anda tentu pernah mendengar musik dari file berformat MP3, bukan? MP3 
adalah salah satu file audio bahkan MP3 konon adalah kata kunci kedua yang 
paling banyak di cari di internet. Untuk kegiatan podcasting, format MP3 
dianggap paling ideal dibanding bentuk file audio lain (misalnya CDA atau 
WAV) karena ukurannya yang kecil dan relatif mudah untuk di download dari 
internet. Sebagai contoh, file CDA (format file suara untuk CD) dengan 
panjang durasi satu menit besarnya mencapai sekitar 10 MB sementara 
untuk durasi yang sama di file MP3 besarnya hanya mencapai 1 MB. Kecil, 
bukan? Karena itulah sampai saat ini file jenis MP3 lah yang digunakan untuk 
memproduksi sebuah program acara podcast agar mudah di download.

Dengan kata lain, podcasting adalah proses membuat (merekam dan 
memproduksi) audio yang di simpan dalam format MP3. Pikirkan sebuah lagu 
yang direkam ke format MP3, maka podcasting juga merupakan hal yang 
sama, namun ia tidak hanya berisikan musik atau lagu tapi juga bentuk lain 
seperti layaknya sebuah acara radio.

MP3 adalah singkatan dari "MPEG 1 Layer 3". MPEG sendiri merupakan singkatan dari 
Moving Pictures Experts Group yang merupakan sebuah bentuk standar file audio dan video. 
MPEG 1 Layer 3 atau MP3 adalah bagian dari standar file MPEG yang terkait dengan unsur 
audio atau suara. Anda yang tertarik untuk tahu lebih banyak bisa membacanya di 
wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/MP3 .

Patut dicatat pula bahwa saat ini berkembang pula alternatif lain dari format MP3 yang 
disebut sebagai Ogg Vorbis yang berakhiran OGG. Ini adalah versi open source dari MP3. 
Sayang file ini belum terlalu populer. Mungkin ada waktunya nanti. Informasi lengkap 
dengan file Ogg Vorbis ada di: http://en.wikipedia.org/wiki/Vorbis  
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2. Di Upload ke Server

File audio (berformat MP3) itu kemudian di upload ke sebuah server 
komputer yang terhubung ke internet dan bisa didownload dan didengarkan 
oleh siapapun yang punya akses internet, tentunya. Sebagaimana layaknya 
sebuah file yang disimpan di internet, maka tentu ia ada alamat atau lokasi 
untuk menunjukkan dimana lokasi file tersebut di simpan. Contoh alamat 
lokasi sebuah file MP3 di internet adalah:

http://www.podcast.sg/rsi_indon/pranala/070530_pr_jennie1.mp3

Nah, sampai di tahap ini saja aktifitas podcasting sebenarnya sudah terjadi. 
Bayangkan misalnya anda seorang petualang yang ingin merekam rangkaian 
proses perjalanan anda ke gunung everest dengan tape recorder ketimbang 
menulisnya, atau anda seorang motivator yang ingin menjadikan tulisan 
anda ke bentuk audio, atau juga anda seorang pendongeng yang ingin 
merekam dongeng anda secara bersambung. Salah satu cara 
menyebarkannya tentu dengan mengupload hasil rekaman itu ke internet 
agar bisa didownload dan didengarkan oleh orang lain, kan?

Tapi ketika anda melakukan ini secara berkala, tentu anda harus rajin 
mengirimkan informasi tentang alamat atau lokasi dimana file audio terbaru 
karya anda itu disimpan di internet agar pendengar anda selalu bisa 
mendownloadnya, serutin anda menguploadnya.

Nah, apa jadinya kalau anda tidak perlu melakukan itu. Bayangkan kalau 
setiap kali anda mengupload sebuah file audio baru, semua pendengar anda 
otomatis akan diberitahu secara serentak tanpa harus anda hubungi satu 
persatu atau tanpa pendengar anda harus rajin mengunjungi situs atau blog 
anda untuk mengetahui 

Bayangkan pula ada sebuah software dimana pendengar anda bisa otomatis 
berlangganan atau menerima file audio anda secara rutin melalui email, atau 
langsung di downloadkan ke alat pemutar MP3 mereka masing-masing dan 
siap untuk didengarkan. Well, Tidak perlu membayangkan, karena disinilah 
RSS mengambil peran.

3. RSS

Dulu ketika sebuah situs web kebanyakan masih statis, kita menggunakan 
fasilitas bookmark untuk menyimpan informasi tentang sebuah alamat 
tertentu di sebuah situs web internet. Pengguna Internet Explorer biasa 
melakukannya dengan menyimpan alamat itu di bagian favourites.
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Tapi di masa sekarang, ketika aktifitas memperbaharui sebuah situs web 
menjadi semakin sering (misalnya blog, situs berita atau situs lainnya), maka 
tentu akan perlu upaya ekstra untuk secara rutin menyambangi setiap situs 
web untuk mencari informasi terbaru. Nah dengan metode RSS, bukan anda 
atau audience anda yang mendatangi informasi, melainkan informasi itu 
yang mendatangi anda atau audience anda. Karena itu RSS sering juga 
disebut sebagai sebuah metode berlangganan konten internet.

RSS adalah singkatan dari Really Simple Syndication. Ia memungkinkan 
sebuah situs web untuk secara rutin mengirim informasi kepada para 
pengakses atau to syndicate. Biasanya ia bekerja dengan cara mengirimkan 
informasi tentang alamat atau lokasi dimana informasi itu disimpan secara 
otomatis begitu informasi itu diperbaharui. Lebih dari sekedar alamat, RSS 
juga memungkinkan isi informasi itu sendiri dikirimkan langsung baik 
ringkasan ataupun keseluruhan, termasuk pula file-file tertentu, seperti file 
audio.

RSS (atau biasa disebut RSS Feeds) sebenarnya adalah sebuah file yang 
berisikan informasi terbaru dari sebuah situs web. Untuk melihatnya 
diperlukan sebuah pembaca RSS atau RSS Reader atau juga sering disebut 
sebagai RSS Aggregator. Aggregator itu bisa berbasis web (online) atau 
berbasis software (offline).

RSS bukan satu-satunya format untuk berbagi konten internet. Ada juga yang disebut 
Atom, OPML atau OML. Berbagai jenis aggregator biasanya menyediakan fasilitas untuk 
membaca beragam format berbagi konten.

Contoh aggregator online yang populer saat ini antara lain adalah:
 Bloglines (http://www.bloglines.com) 
 Kinja (http://www.kinja.com)
 Google Reader (http://reader.google.com)

Contoh aggregator offline (yang harus di install ke komputer) adalah:
 RSS Owl (http://www.rssowl.com) 
 RSSFWD (http://www.rssfwd.com/) yang otomatis mengirimkan RSS ke email anda. 

Di kalangan podcaster, aggregator yang cukup dikenal antara lain:
 iTunes (http://www.itunes.com) 
 iPodder (http://juicereceiver.sourceforge.net/)



Workshop Online Podcasting Suarane.com © 2007
- 5 -

C. Berlangganan Podcast

Ketika seseorang ingin berlangganan podcast, maka proses yang harus 
ditempuh sebenarnya cukup sederhana sekali. Dalam hal ini kita gunakan 
contoh layanan aggregator online dari bloglines dan RSSFWD.

1. BLOGLINES

Bloglines mensyaratkan anda untuk terlebih dulu mendaftar atau sign-up.
Karena itu tentu saja tahap pertama adalah mengakses ke situs web 
www.bloglines.com dan mendaftarkan diri. Setelah proses pendaftaran 
selesai, klik tab “feeds” di kiri atas. 

Layar bloglines akan terbagi dua. Sebelah kanan akan menampilkan daftar 
feed RSS apa saja yang anda langgani, sementara layar kanan yang lebih 
besar akan menampilkan data-data dari feed RSS tersebut.

Untuk mulai berlangganan, klik “add” di layar bagian kiri, maka di layar 
kanan akan muncul kolom dimana anda harus memasukkan alamat atau URL 
feed yang ingin anda langgani. RSS Feed ini biasanya sudah tersedia di 
setiap situs podcasting.



Workshop Online Podcasting Suarane.com © 2007
- 6 -

Misalnya saja feed RSS untuk podcast acara Pranala* di Radio Singapura 
Internasional adalah:

http://www.podcast.sg/rsi_indon/pranala/pranala_rsi.xml

Copy dan paste alamat feed tersebut kolom yang tersedia lalu klik 
“subscribe”.

Di layar kanan akan muncul beberapa pilihan atau setting lalu lanjutkan 
dengan kembali mengklik “subscribe”.

Maka di layar sebelah kiri akan muncul nama feed yang sudah anda daftar. 
Dalam hal ini muncul “Pranala – RSI Siaran Indonesia”. 

Perhatikan di sebelah kanan tulisan tersebut ada angka (10). Ini 
menunjukkan jumlah episode podcast yang tersedia dan bisa di download.

Untuk melihat episode-episode podcast yang tersedia itu, anda cukup 

                                                
* Pranala adalah salah satu acara di Radio Singapura Internasional, Siaran Bahasa Indonesia yang sejak 
awal tahun lalu telah memperkenalkan layanan podcast untuk kebanyakan mata acara mereka. Informasi 
lengkap bisa diakses di http://www.rsi.sg/indonesian. Beberapa siaran radio internasional yang lain 
seperti BBC (http://www.bbc.co.uk).
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mengklik tulisan”Pranala – RSI Siaran Indonesia” di layar sebelah kiri, dan 
hasilnya akan muncul di layar kanan, seperti contoh di bawah.

Mengklik setiap episode, yang dalam hal ilni ditandai dengan tanggal
(misalnya: Pranala – 25 April 2007), akan membawa anda ke halaman 
tempat dimana file MP3 tersebut bisa di download atau bahkan seringkali 
anda bisa langsung mendownload file MP3 dengan mengklik link tersebut.

Selanjutnya anda bisa mendaftarkan diri untuk berlangganan podcast lainnya 
dan tinggal menyerahkan kepada bloglines untuk secara rutin mengirimkan 
nformasi kepada anda jika ada episode baru dari podcast yang anda langgani 
tersebut.

Prosedur yang sama juga berlaku untuk jenis aggregator lain. Untuk 
aggregator offline, maka anda harus menginstall terlebih dahulu softwarenya 
ke computer andam, tentunya. 

2. RSSFWD

Menarik untuk juga dicoba adalah layanan aggregator via email, seperti 
misalnya yang disediakan oleh RSSFWD. Prosedurnya mudah sekali. Cukup 
mengakses ke situs mereka di http://www.rssfwd.com. 

Di halaman utama mereka yang sangat sederhana, akan tersedia satu kolom 
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dimana anda harus memasukkan alamat feed dari podcast yang ingin anda 
langgani/ subscribe

Selanjutnya klik “Submit” dan anda akan diminta untuk memasukkan 
alamat email anda:

.. dan sim salabim anda akan menerima email berisikan informasi terbaru 
setiap kali sang podcaster mengupload episode podcast terbarunya. 

“Tapi, saya tidak punya MP3 Player!”

Percaya atau tidak, pernyataan seperti ini selalu saja muncul dari mereka yang baru 
pertama berkenalan dengan podcast. Kalau anda termasuk yang berpikir seperti ini, maka 
satu hal yang perlu di ingat bahwa produk akhir sebuah podcast adalah file audio berformat 
MP3 yang tidak hanya bisa di putar di alat pemutar MP3 tapi juga berbagai cara lain seperti 
mengcopynya ke cd atau bahkan mendengarkannya langsung di komputer.
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3. Beberapa Contoh Layanan Podcast

Setelah mengetahui cara berlangganan podcast, anda bisa mulai mencoba 
mendownload (dan pastinya mendengarkan) beberapa layanan podcast yang 
sudah tersedia di internet dan mungkin menarik minat anda. Perhatikan 
bahwa untuk setiap contoh podcast, disertakan alamat web dan juga alamat 
RSS Feednya. 

 Daily Source Code
Web: http://dailysourcecode.com/
RSS: http://www.podshow.com/feeds/dailysourcecode.xml

DSS adalah sebuah acara podcast yang dipandu oleh Adam Curry, 
seorang mantan VJ MTV. Diduga ia adalah orang pertama di dunia yang 
membuat acara podcast, meski ia bukan penemu podcast. Isinya tentang 
kehidupan pribadi, pendapatnya tentang perkembangan terkini, 
memperkenalkan musisi-musisi baru di internet, serta juga membahas 
podcast-podcast baru. Karena itulah ada yang menjulukinya sebagai 
podfather. 

 Apa Saja Podcast!
Web: http://apasajapodcast.blogspot.com/
RSS: http://feeds.feedburner.com/apasajapodcast

Kalau Adam Curry diduga sebagai orang pertama di dunia yang 
menciptakan sebuah acara podcast, maka Boy Avianto bisa jadi 
merupakan orang Indonesia pertama yang memiliki acara podcast. 
Seperti namanya, ia adalah podcast berbahasa Indonesia yang membahas 
apa saja mulai dari tips motivasi diri sampai ulasannya tentang sebuah 
kelompok musik dan karya mereka. 

 New Music From Indonesia 
Web: http://www.equinoxdmd.com/podcast.html
RSS: http://feeds.feedburner.com/equinoxdmd

Ini adalah sebuah podcast yang diupdate setiap minggu berisikan 
perbincangan dengan di seputar musik Indonesia terbaru dalam Bahasa 
Inggris, yang dipandu oleh Djason Tedjasukmana dengan target 
memperkenalkan musik Indonesia ke dunia internasional. Sejumlah artis 
terkenal Indonesia pernah menjadi tamu di acara ini

 Unicef Podcast
Web: http://www.unicef.org/videoaudio/video_podcast.html
RSS: http://www.unicef.org/rss/podcast.xml

Organisasi PBB untuk anak-anak ini memiliki layanan podcast yang 
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berisikan konten-konten menarik tentang kegiatan mereka di seluruh 
dunia.

 Prambors
Web: http://www.pramborsfm.com
RSS: http://www.pramborsfm.com/rss/1022pod.xml

Prambors adalah salah satu radio di Indonesia yang juga mulai 
menggunakan fasilitas podcast yang bisa didownload oleh para 
pendengarnya. Beberapa acara andalan Prambors bisa didownload dalam 
bentuk podcast disini.

 Radio Singapura Internasional – Siaran Indonesia
Web: http://www.rsi.sg/indonesian
RSS: ada beberapa RSS tergantung dari mata acaranya yang bisa anda 
lihat di situs RSI.

Sejak pertengahan tahun lalu RSI telah memulai acara podcast mereka 
untuk menjangkau lebih banyak audiens/ pendengar. Ada 15 acara 
mingguan berbahasa Indonesia yang sudah tersedia di podcast mulai dari 
motivasi dan ide-ide bisnis, wawancara, forum diskusi, acara tentang 
Islam sampai ke IT dan masih banyak lagi. 

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
Web: http://www.presidensby.info
RSS: http://presidensby.info/index.php/layanan/rss/podcast.xml

Pak Presiden Indonesia ini rupanya tidak mau tertinggal dalam dunia 
podcasting. Paling tidak sudah ada dua program podcastnya yang 
diupload ke internet. Keduanya diambil dari rekaman siaran Pak SBY di 
RRI dan sebuah radio anak muda di Bandung. Sayang, tidak diteruskan.. 

Berbagai jenis podcast lain bisa anda dapatkan dengan melihat beberapa 
direktori podcast di internet seperti http://www.podcast.net/, 
http://www.podcastdirectory.com/, http://podcasts.yahoo.com/ dan masih 
banyak lagi. 
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D. ‘Pekerjaan Rumah’ Untuk Edisi Ini

1. Download, Dengar dan Pelajari

Coba download dan dengarkan beberapa episode podcast. Perhatikan 
bagaimana caranya para podcaster itu mengemas acara mereka, bagaimana 
struktur acara mereka, bagaimana cara mereka menggunakan unsur-unsur 
musik, wawancara dan lain sebagainya.

2. Pikirkan Ide Untuk di Podcast

Dari berbagai jenis podcast yang dicontohkan itu, maka coba anda pikirkan 
podcast jenis apa saja yang mungkin bisa anda produksi. Misalnya anda ingin 
membuat podcast tentang perkembangan terbaru teknologi internet, resensi 
buku, dongeng untuk anak anda, ceramah agama dan lain sebagainya.  

Ingat, podcasting adalah tentang kreatifitas dan ketika kita bicara 
kreatifitas, maka rasanya ia adalah sebuah ranah yang amat tidak terbatas. 
Kalaupun ada satu kata kunci yang mungkin bisa membantu anda mencari 
ide untuk menciptakan sebuah podcast, maka ia adalah suara! Ya.. Suara!!

Manfaatkan milis ini jika anda ingin bertanya atau saling bertukar ide untuk 
membuat podcast. Jika anda memang menargetkan untuk bisa langsung 
membuat podcast dari workshop online ini, kita akan sama-sama bahas 
bagaimana bisa mewujudkannya. 

Satu minggu ke depan kita akan beranjak ke topik berikutnya yaitu 
merencanakan sebuah acara podcast. 

Semoga bermanfaat!

Salam,

Rane ‘JaF’ Hafied
@: jafmail@gmail.com
URL: http://www.suarane.com (blog radio)
        http://anotherfool.wordpress.com (random blog) 
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