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Radio Internet 

Pagi tadi setelah subuh pukul 05.00 WIB, seperti biasa radio RRI Pro 2 FM kuaktifkan melalui 

ponsel. Pilihan melihat berita di TV seringkali kuhindari. Lebih baik mengisi hati dengan 
tausyiah pagi. 

MQ FM dengan jaringannya tersebar di seluruh penjuru tanah air, setiap paginya menyiarkan 

live tausyiah yang diisi oleh ustadz yang rutin dijadwalkan dalam seminggu.  Meski MQ FM 

berada di kota Bandung, kini kita dapat mendengarkannya tidak hanya dari tanah air, namun 

dari seluruh penjuru dunia, melalui radio internet http://125.160.17.37:8022 . Jika ponsel 

sahabat memiliki fitur Radio Internet, masukkan alamat tersebut. Jika ingin mengikuti melalui 

komputer, gunakan software Real Player atau Win Amp. Berikut ini adalah panduan 

memanfaatkan Radio Internet melalui ponsel. 

Jika ada kebaikan, silakan disebarluaskan, semoga kebaikan senantiasa dilimpahkan-Nya 

kembali kepada kita.  

 

Gambar 1. Klik Media 

 
 

Gambar 2. Pilih Radio 

 

 

Gambar 3. Klik Pilih Internet Radio 

 

 

Gambar 4. Pilih Station directory 
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Gambar 5. Pilih Browse by country 

 

 

Gambar 6. Tunggu beberapa saat pada saat 

loading 

 
 

Gambar 7. Tekan tombol i, akan tampil 

pilihan negara berawalan huruf i 

 
 

Gambar 8. Pilih Radio Internet Media Bening 

Hati MQ 

 

 

Gambar 9. Tunggu beberapa saat akan tampil 

buffering stream 

 

 

Gambar 10. Setelah 100%, sahabat dapat 

mendengarkan Radio melalui ponsel sahabat  
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Gambar 11. Sebaiknya simpan channel Radio 

ini, klik Option >> pilih Add to Favourites 
  

  

 

Tentang Penulis 
 

Jimmy Wahyudi Bharata – Seorang praktisi internet yang gemar menulis tentang perkembangan di dunia 
internet. Ia dalam Al Kalam bercita-cita agar semua sahabat-sahabatnya di penjuru nusantara menjadikan 
blog sebagai media alternatif untuk bertukar cerita, sharing ilmu, berwirausaha atau manfaat lainnya. 
”Hidup ini hanya sebentar, sayang dilewatkan begitu saja. Isilah waktu dengan sesuatu yang bermanfaat 
... ”, motto pria yang menikah dengan seorang istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. 
 
Kunjungi situs penulis di : www.irajimmy.com atau  me@irajimmy.com 

 
 

Info Buku 

Tuhan Tidak Tidur 

Havabe Dita Hijratullail, Jimmy Wahyudi Bharata & Al Kalam 
Harga : Rp 42.800 
Penerbit : Quanta 
 

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menjumpai peristiwa yang sepertinya biasa, 
namun tanpa disadari mengandung pesan dan makna. Bisa jadi, kejadian itu adalah 
salah satu bentuk kasih sayang Tuhan menyampaikan pesan untuk hamba-Nya. Bisa 
jadi, episode kejadian itu menjadi jawaban terbaik untuk kita, keluarga dan sahabat dan 
umat manusia. Bisa jadi peristiwa itu sebagai modal untuk kita dalam menempuh 
perjalanan hidup kita selanjutnya. 
Semoga isi buku yang  menawarkan  penggalan-penggalan kisah hikmah ini, dapat 
menguatkan keyakinan para pembaca akan keberadaan Tuhan, Allah SWT 

"Kalo boleh jujur, di antara yang membuat saya tetap tersenyum di saat suka maupun duka adalah, 
karena saya YAKIN "Allah tidak tidur", laa ta'khudzuhuu sinatuwwalaa nauum. Dengan membaca buku 
mas jimmy&adiknya yang ringan, sederhana&begitu menyentuh ini, saya jadi semakin YAKIN&"cinta mati" 
dengan Allah.  
Ust. Muhammad Restu Sugiharto/Ustadz Cinta, pengasuh "Rumah Jodoh Indonesia" 
pelayan "Majelis Ta'aruf"&penulis buku-buku best seller. 

 


