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 Pembaca teks atau text to speech salah satunya dapat dimanfaatkan 
pada aplikasi telepon otomatis. Sebelum perangkat lunat pembaca teks ini 
populer, informasi berupa suara pada aplikasi telepon otomatis umumnya dibuat 
dengan merekam suara seseorang. Cara tersebut memang mudah dan tidak 
membutuhkan performa CPU yang tinggi. Namun di sisi lain ada beberapa 
kekurangan, dimana dibutuhkan media penyimpanan yang besar, kemudian 
informasi yang dibentuk dari penggabungan potongan suara hasil rekaman 
terkadang intonasinya terdengar kurang alami. 
 
 Beberapa aplikasi telepon otomatis terkadang membutuhkan pembaca 
teks karena terlalu banyak informasi yang harus disampaikan. Sangat tidak 
efisien jika harus merekam seluruh informasi tersebut, terlebih lagi jika informasi 
tersebut selalu berubah-ubah. 
 
 Salah satu perangkat lunak pembaca teks open source adalah Festival, 
saat tulisan ini dibuat versinya masih 1.95Beta. Beberapa distro GNU/Linux 
cukup banyak yang menyertakan paket Festival untuk mendukung accessibility. 
Festival dapat dijalankan seperti sebuah command line atau sebagai sebuah 
server yang mendengarkan pada port tertentu. Dengan konsep server-client 
tersebut, Festival dapat dimanfaatkan aplikasi lain (sisi client) untuk 
mendapatkan output berupa suara (speech) dari input teks yang dikirim ke server 
Festival. Salah satunya perangkat lunak Asterisk PBX, dapat dikonfigurasi untuk 
terhubung dengan server Festival. 
 

Tulisan ini memberi panduan singkat bagaimana mengkonfigurasi Asterisk 
PBX agar dapat  terhubung atau berkomunikasi dengan server Festival. Tulisan 
ini tidak membahas dari awal langkah-langkah instalasi Asterisk PBX dan 
Festival pada PC Anda. Sistem operasi yang digunakan adalah SuSE 10.1, 
mungkin Anda akan menemukan letak file konfigurasi yang berbeda pada distro 
Anda. 
 
Membuat Festival mengerti permintaan Asterisk 
 
 Agar Festival dapat memproses permintaan dari Asterisk, Anda harus 
menambahkan sebuah informasi pada “kamus” Festival. Informasi tersebut 
didefenisikan dalam bentuk method dengan parameternya. File konfigurasi 
tersebut adalah festival.scm didalamnya mendefenisikan berbagai perintah yang 
dapat dimengerti Festival, letaknya biasanya ada di /etc atau /usr/share/festival. 
Jika Anda menemukan lebih dari satu file festival.scm, saya sarankan Anda 
menggunakan kedua-duanya. Tambahkan potongan kode berikut pada file 
festival.scm (letakkan dimana saja, asal bukan diantara dalam kurung lain). 
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;; Enable access to localhost (needed by debian users)  
(set! server_access_list '("localhost\\.localdomain" "localhost"))  
 
;; set italian voice (comment the following 2 lines to use british_american)  
(language_italian)  
(set! voice_default 'voice_pc_diphone)  
 
;;; Command for Asterisk begin  
(define (tts_textasterisk string mode)  
"(tts_textasterisk STRING MODE) Apply tts to STRING. This function is 
specifically designed for use in server mode so a single function call may 
synthesize the string. This function name may be added to the server safe 
functions."  
(utt.send.wave.client (utt.wave.resample (utt.wave.rescale (utt.synth  
(eval (list 'Utterance 'Text string))) 5) 8000)))  
;;; Command for Asterisk end 
 

 
Mengaktifkan konfigurasi Festival pada Asterisk 
 
 Asterisk PBX sejak awal telah memberikan dukungan untuk 
menggunakan aplikasi pembaca teks Festival. Anda hanya perlu membuat file 
konfigurasinya berfungsi. File konfigurasinya bernama festival.conf (biasanya 
terdapat di /etc/asterisk), secara default Asterisk mematikan seluruh konfigurasi 
untuk dapat terhubung ke Festival. Agar dapat berfungsi, hilangkan tanda 
komentar sehingga konfigurasinya terlihat seperti berikut. 
 
 
[general]  
host=localhost  
port=1314  
;usecache=yes  
;cachedir=/var/cache/asterisk/festival/  
festivalcommand=(tts_textasterisk "%s" 'file)(quit)\n  
 

 
 Jika letak server festival Anda dikomputer yang berbeda, Anda bisa 
mengganti “localhost” dengan alamat IP yang Anda kehendaki. Begitu juga 
dengan nomor port-nya. Saya sarankan Anda mematikan fungsi cache, 
beberapa posting di forum mengatakan mengalami error saat mengaktifkan 
fungsi tersebut. 
 
Hello world Festival 
 
 Setelah Asterisk dan Festival selesai Anda konfigurasi, sekarang Anda 
dapat menggunakan perintah Festival() di script dialplan Asterisk Anda. Secara 
umum perintahnya seperti terlihat dibawah, ingat jangan menambahkan tanda “ 
(petik) pada string yang menjadi parameter fungsi Festival(). 
 
 
 



 
exten => x,n,Festival(Hello World!) 
 

 
Karakter ‘x’ bisa Anda ganti dengan nomor ekstensi yang Anda inginkan 

dan ‘n’ dapat Anda ganti dengan angka yang sesuai. Jika Anda harus 
menggunakan tanda petik (“) gunakan karakter slash, seperti berikut \”. Jangan 
lupa untuk meletakkan sebuah perintah Answer sebelum pemanggilan Festival(). 
Perintah Answer biasanya hanya ditulis satu kali di setiap extension Asterisk. 
 
Menjalankan server Festival 
 
 Hal terakhir yang perlu Anda lakukan adalah menjalankan server Festival. 
Ada dua cara untuk menjalankan server tersebut, namun yang perlu Anda 
perhatikan saat server Festival dijalankan, ia akan membuat beberapa file. Anda 
bisa menentukan lokasi direktor tempat file tersebut dibuat. Tetapi jika Anda tidak 
menentukannya, direktori aktif tempat Anda menjalankan server Festival akan 
menjadi lokasi file-file tersebut dibuat. Berikut ini cara menjalankan server 
Festival melalui command line: 
 
 
# festival_server 
 
Alternatif manual untuk menjalankan Festival 
 
# festival –server 
 

 
 Selama server Festival berjalan, Anda bisa melihat log yang terjadi pada 
file festival_server.log. Setelah server Festival aktif, jalankan Asterisk atau jika 
sudah aktif, Anda perlu merestart/reload ulang server Asterisk Anda. Kemudian 
coba memanggil nomor ekstensi yang memuat perintah Festival() yang telah 
Anda buat sebelumnya. Seharusnya Anda mendengar suara dari teks yang 
dimasukkan ke parameter Festival(), Anda mungkin mendapatkan output seperti 
terlihat dibawah pada Asterisk CLI. 
 
OUTPUT call ke extensi yang ada Festival() nya 
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