
SETTING AUDIO PODCAST DAKWAH 
 

Berdasar sejarahnya, istilah Podcast lahir seiring dengan munculnya produk 

Apple yang bernama iPod di awal abad 21 (sekitar tahun 2000 sekian lah 

gitu). Dinamakan Podcast karena singkatan dari iPOD broadCAST dimana 

sistemnya adalah Playable On Demand. Maksudnya adalah pendengar 

Podcast-lah yang menentukan sendiri apa yang mau dia dengar, bukan 

seperti radio yang mana radio yang menentukan apa yang akan didengar 

oleh pendengarnya. 

 

Ide konten tema bahasan untuk Podcast biasa disampaikan dalam bentuk 

episode-episode. Durasi dari setiap episode biasanya berkisar pada 10 menit 

hingga 90 menit. Panjang durasi ini bergantung pada si Podcaster alias orang 

yang membuat Podcast dan apa yang sedang dibahas. 

 

Media yang digunakan oleh podcast pada awalnya adalah platform social 

media berbasis audio yang bisa digunakan mengupload audio apapun. 

Contohnya seperti Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, dan 

lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman dan boomingnya Youtube, 

maka berkembang pulalah kreatifitas untuk merekam audio dan video atau 

audio dan photo/poster. Hingga pada saat Podcast semakin dikenal di 

Indonesia sebagai cara baru untuk berinteraksi dengan pendengarnya dan 

pemirsanya, orang malah lebih tau kalo Podcast itu yah selayaknya ada 

videonya dan audionya. 

 

Karena Podcast itu pada dasarnya kekuatannya adalah di audionya, maka 

selayaknya setiap Media Dakwah yang akan menggunakan Podcast sebagai 

salah satu strateginya untuk berdakwah harus menguatkan ke”dominanan” 

audio dibanding video. Youtube bisa digunakan sebagai “jembatan” untuk 

meminta pemirsa berubah menjadi pendengar lewat link yang ada di caption 

deskripsi. Jadi misal video yang diupload di Youtube itu hanya teaser saja, 

jika audience ingin full diminta klik link pada deskripsi. Ini semacam Youtube 

menjadi traffic source saja. Dengan memindahkan audience dari pemirsa 



menjadi pendengar, diharapkan sosial media berbasis audio Media Dakwah 

tersebut semakin ramai penggunanya. 

 

Berikut saya sampaikan tips-tips membuat audio podcast dakwah agar 

tersampaikan dengan baik apa yang diuraikan oleh para asatidz : 

 

1. Gunakanlah ruangan yang kedap 

2. Gunakanlah microphone merk apapun selama jenisnya adalah 

condenser 

3. Gunakan stand microphone arm bersuspensi yang mampu 

menghandle mic yang anda pilih demi kebebasan bergerak selama 

perekaman podcast berlangsung 

4. Jangan pernah lupakan kaidah 5 jari 

5. Hindari live, gunakan apapun alat rekam audio yang dimiliki dengan 

maksimal.....untuk Podcaster-nya jangan takut salah atau keserimpet 

lidah karena Podcast itu selayaknya recorded bukan live 

6. Pada saat editing pastikan hasil audionya layak tayang 

7. Selamat berpodcast-ria J 

 

 

Semoga bermanfaat 


