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tulisan kreatif, kadang subyektif, terutama pembaca 
untuk menghibur 

 
dan memberi informasi kepada pembaca tentang 

suatu kejadian, keadaan atau berbagai aspek 
kehidupan 



Feature/berita ringan (TV) dengan durasi singkat (1”-2”) 

yang dapat disispkan pada program berita 

berdampingan dengan hardnews.  

Informasinya lucu, aneh, unik, dan menimbulkan 

kekaguman 

 

Con:  

 kisah penggiat tanaman bonsai, 

  penjual soto gebrak, dan  

 manfaat jalur kuning di trotoar 
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Perumusa
n Ide 

• Ide 

• Premis 

• Riset 

• Sinopsis  

• Treatment  

• Script  

Riset  

• Mengemb
angkan ide 

• Menentuka
n premis 

• Mengump
ulkan data 
& referensi 

• Hunting 
lokasi 

Pra 
Produksi  

• Menentuka
n karakter 
Utama 

• Menyusun 
sinopsis 
dan 
treatment 

• Menentuka
n alat 
produksi & 
budget 

Produksi 

• Proses 
shooting 

Pasca 
Produksi  

• Preview 
hasil 
shooting 

• Menyusun 
naskah 

• Editing 

• Dubbing 

• Mixing  



Feature yang terkait dengan peristiwa penting, 
durasinya cukup panjang sesuai kebutuhan. 

 

Con:  

 sukacita penyelenggaraan KTT pemimpin 
negara ASEAN di Jakarta,  

 aktivitas para atlet setelah berjuang merebut 
mendali di olimpiade 
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Perumusa
n Ide 

• Ide 

• Premis 

• Riset 

• Sinopsis  

• Treatment  

• Script  

Riset  

• Mengemb
angkan ide 

• Menentuka
n premis 

• Mengump
ulkan data 
& referensi 

• Hunting 
lokasi 

Pra 
Produksi  

• Menentuka
n karakter 
Utama 

• Menyusun 
sinopsis 
dan 
treatment 

• Final script 

• Shooting list 

• Membuat 
daftar 
pertanyaa
n 

• Menentuka
n alat 
produksi & 
budget 

Produksi 

• Proses 
shooting 

• Mencatat 
visual 

• wawancar
a 

Pasca 
Produksi  

• Preview 
hasil 
shooting 

• Menyusun 
naskah 

• Editing 

• Dubbing 

• Mixing  



Karakteristik Feature 
1. KREATIVITAS : tidak seperti berita langsung penulis feature 

boleh “menciptakan” sebuah cerita meski tetap akurat. 

2. SUBJEKTIF : penulis boleh memasuki emosi dan pikirannya, 
lukisan cerita lebih hidup. 

3. INFORMATIF : memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang situasi/aspek kehidupan yang mungkin 
diabaikan dalam berita biasa. 

4. MENGHIBUR : memberi variasi terhadap berita-berita 

rutin. 

5. AWET : ceritanya tidak mudah basi tetapi tidak bertele-

tele  



Jenis-Jenis Feature  
1. Personality Profile Feature : kehidupan pribadi 

seseorang ditulis secara mendalam 

2. Company/Institutional Profile Feature :seluk-beluk 
lembaga/perusahaan/ organisasi. 

3. How to do it Feature :cara melakukan sesuatu. 
4. News Feature : tentang suatu masalah yang 

sudah ditulis sebagai straight news. 
5. Explanatory : menjelaskan duduk persoalan suatu 

masalah /persoalan.          



Jenis Feature TV (Facruddin, Andi) 

1. Profile  

2. Sejarah 

3. Petualangan 

4. Musiman  

5. Interpretatif 

6. How to do 

7. Science 

8. Travel 

9. Kuliner  

10. Human interest 



Teknik Menulis Feature 
Teknik penulisan : mengisahkan sebuah cerita  

bukan menuliskan fakta-fakta : 

 a.  Melukiskan dengan kata-kata 

 b.  Menghidupan imajinasi pembaca 

 c.  Menarik pembaca masuk ke 
dalam cerita dan        membantu 
pembaca mengidentifikasikan diri  dengan 
tokoh. 


