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MENULIS FEATURE

BERITA (news) membawa kabar tentang peristiwa yang baru
terjadi, juga tentang perkembangan suatu masalah, atau
masalah yang baru berkembang. Berita bercerita terburu-
buru dengan menyajikan fakta yang dangkal atau pokok-
pokonya saja.

FEATURE datang menyajikan fakta yang lebih rinci. Feature 
menerangkan persoalan dengan menyampaikan uraiannya
tanpa harus terburu-buru, meski ia tak boleh bertutur dalam
tempo yang lamban (Masmimar Mangiang).



Mulanya FEATURE dokategorikan sebagai tulisan
yang lebih mengutamaka hiburan, penyeimbang
buat mengendurkan urat syaraf yang dibebani
“hard news”. Dalam perkembangannya berubah
karena bisa bicara serius tentang penyakit, ruang

angkasa, ekonomi dan bisnis, dan teknologi. 
Feature menelusuri jawaban “why” dan “how” 

lebih dari yang dilakukan berita.



Sifat Feature

Faktual – Feature tulisan yang dibuat
berdasarkan fakta, kenyataan yang ada di 

masyarakat, bukan karya fiktif rekaan penulis.



Sifat Feature

Menerangkan masalah, bukan melaporkan
dengan segera – Membawa informasi dengan
maksud menerangkan kejadian atau masalah

dengan mengungkapkan jawaban unsur “why” 
dan “how”, mengutamakan background masalah.



Sifat Feature

Tidak memaksakan opini – Dalam Fuature tidak
boleh ada opini penulis, tapi dalam

perkembangannya subjektivitas dan interpretasi
penulis tidak bisa dihindari. Penafsiran harus
disertai data pendukung dan argumen yang 

jelas; argumen teoritik atau faktual.



Sifat Feature

Bangunan tulisan tidak dikekang unsur
piramida terbalik atau “top heavy” - Tidak perlu

menyampaikan lebih dulu fakta yang penting
atau menarik. Ditulis dengan alur lebih bebas.



Sifat Feature

Tidak harus selalu menjawab 5W1H dengan
lengkap - Berita yang baik harus lengkap unsur
5W1H nya, Feature bisa saja mengabaikan salah
satu dari 6 unsur 5W1H itu. Contoh Feature yang 
mengajarkan tentang bertanam hidroponik tidak

harus menonjolkan unsur “who” nya.



Sifat Feature

Lebih tahan waktu - Tidak mudah basi, tetapi
“News Feature” jenis yang harus tersiar segera di 
saat berita yang dijadikan cantolan (peg) masih

aktual.



Sifat Feature

Lead Feature ditulis atraktif – Tidak mencoba
mendaulat perhatian pembaca dengan fakta

paling penting atau menarik. Ia sangat
tergantung kemahiran penulisnya



Sifat Feature

Bahasa Feature mirip bahasa cerpen – Sangat
mengutamakan kejelasan dan kelancaran uraian, 
estetika bahasa diperhitungkan dengan bahasa

yang populer. Namun tidak perlu dibuat
berbunga-bunga karena keindahan bahasa

jurnalistik ditentukan oleh pilihan kata.



Sifat Feature

Angle Feature tunggal – Makin tajam sudut
pandang, makin baik.



Sifat Feature

Lingkup persoalan sempit – Makin sempit
lingkup masalah yang dipilih, makin baik. Contoh; 

akan lebih baik membuat cerita tentang mutu
kesebelasan Indonesia untuk pra Piala Dunia

dibanding cerita tentang sepakbola Indonesia 
dari masa ke masa.



Jenis Feature

Bright – adalah tulisan pendek yang kaya akan muatan
“human interest”, biasanya bercerita tentang suat

kejadian, bisa ditulis sangat pendek antara 100 sampai
250 kata saja. Contoh kisah pemulung kemaruk yang 
menjadi penjarah dadakan saat kerusuhan Glodok, ia
kehilangan televisi jarahannya yang disimpan di atas

gerobaknya dan hanya mendapat “mouse” saat keluar
menjarah.



Jenis Feature

Profil atau sketsa pribadi – cerita tentang
seseorang. Yang perlu diperhatikan adalah

gangguan antipati atau simpati penulis yang 
berlebihan terhadap tokoh yang ditulisnya. 

Antipati melahirkan sinisme, simpati berlebihan
cenderung menceritakan tokoh “lebih indah dari

warna aslinya”.



Jenis Feature

Pengalaman pribadi – pengalaman yang 
dirasakan sendiri si penulis, sebaiknya bukan

pengalaman yang biasa-biasa.



Jenis Feature

Feature yang memperkenalkan sesuatu –
artikel pendek yang ditulis untuk

memperkenalkan sesuatu (bukan manusia), 
misalnya tentang institusi KPK atau produk baru.



Jenis Feature

Feature yang mengajarkan sesuatu – tulisan
yang memaparkan hal-hal berupa persiapan, 
peralatan dan tindakan yang harus dilakukan

untuk mengerjakan/membuat sesuatu (how to).



Jenis Feature

Artikel ilmiah populer – tulisan yang 
menceritakan suatu masalah dengan

mempergunakan sumber-sumber ilmiah seperti
buku, hasil penelitian atau paper seminar sebagai

referensi.



Jenis Feature

Feature sejarah – kisah pendek yang 
mengungkapkan kembali peristiwa bersejarah

yang jauh dari ingatan pembaca pada suatu saat
tanpa disertai analisis. Hanya berupa

pengungkapan kembali catatan sejarah tanpa
interpretasi dan pendapat penulisnya.



Jenis Feature

News Feature – berjalan mengiringi berita (news) yang tengah
aktual pada suatu waktu. Hard news melaporkan kejadian yang 
muncul dan berkembang dalam masyarakat pada suatu saat, 
News Feature mencoba membuka background masalahnya
agar pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih jelas

dengan memaparkan jawaban “how” dan “why” lebih dari yang 
dipaparkan hard news. Menyodorkan fakta yang membuat

orang mengerti duduk perkara suatu berita/peristiwa.



Merencanakan & Membangun Kisah

Bahan untuk menulis feature sebanyak hal yang 
ada dalam kehidupan umat manusia. Apa saja

yang menyangkut kehidupan manusia bisa
ditulis, kapan saja dan di mana saja



Merencanakan & Membangun Kisah

Merencanakan penulisan perlu dilakukan, tetapi
sering ditemukan secara tidak sengaja. Misalnya

feature yang ditulis Dahlan Iskan tentang
Rustono, pengusaha yang dikenal Raja Tempe 

Indonesia di Jepang, yang dijumpai secara tidak
sengaja oleh wartawan Jepang.



Saat hujan bersalju, Rustono naik ke atap
membangun rumahnya. Si wartawan Jepang
berhenti dan bertanya, “Sedang apa?” Rustono
menjawab, “Sedang membangun impian”. 

Jawaban ini menarik perhatian si wartawan
Jepang mengenai keteguhan Rustono sebagai
orang Indonesia yang ingin membangun
impiannya di Jepang menjadi pengusaha tempe
di Jepang. Gara-gara tulisan ini Rustono dikenal
dan tempenya diterima.



Contoh lain seorang wartawan menjumpai seorang
laki-laki yang mengaduk isi got dengan panci yang 
dasarnya dilubangi sebagai saringan. Di got yang 
berbau itu lelaki itu menumakan banyak benda, seperti
uang dan bahkan cincin emas. 

Pengembangannya adalah, “Di dasar got di Jakarta ada
rezeki bagi siapa saja yang menemukannya. Ada 
human interest atas upayanya itu. Maka jurnalis
menyiapkan liputan dengan menelusuri got berhari-
hari sebagai observasi..



Membuat Perencanaan Peliputan

Menulis Feature harus direncanakan. Untuk
menulis news feature tentang kelangkaan

minyak, misalnya, jurnalis harus mengumpulkan
bahan baik dengan membaca studi dokumentasi, 

wawancara, maupun observasi. Riset sudah
menjadi kebutuhan.



Human Interest

Perhatian atau titik berat pada manusia dengan
segala persoalannya, dengan segala

keunikannya, dengan segala suka-dukanya. 
Intinya semua peristiwa yang melibatkan
manusia dengan unsur emosi yang lebih
ditonjolkan, yakni menyentuh keharuan, 

kegembiraan, kejengkelan, empati, kebencian
dan seterusnya.



Sifat Tulisan Feature

1. Kreatif dalam menciptakan ide
2. Informatif dalam penulisan isi
3. Menghibur dalam gaya penulisan bahasa
4. Subjektif dalam penyampaian kata yang 

ditulis.



Unsur-unsur Human Interest

• Ketegangan (suspense) - contoh vonis yang akan
dijatuhkan hakim pada terdakwa yang didakwa
memperkosa belasan anak di bawah umur.

• Keanehan atau ketidaklaziman (unsualness) –
contoh seorang perempuan usia 50 tahun
melahirkan bayi kembar 5.

• Minat pribadi – motor bertenega listrik/bateri siap
menggantikan sepeda motor bertenaga bensin.



Unsur-unsur Human Interest

• Konflik – konflik berupa perang bersenjata, perang
dagang, persaingan global, perlombaan dan
olahraga.

• Simpati – seorang anak usia 5 tahun mendadak
sebatangkara setelah kedua orang tua dan ketiga
kakanya tewas terseret tsunami Donggala.

• Kemajuan – Vaksin baru pembunuh HIV/AIDS 
ditemukan.



Unsur-unsur Human Interest

• Seks – aktor ternama menggugat cerai istrinya
karena perselingkuhan, karyawati cantik penjaga
karaoke diperkosa tiga tamunya.

• Binatang – kisah anjing yang setia menunggu
majikannya di luar kantor padahal majikannya itu
sudah meninggal sepekan lalu.

• Humor – seorang politisi papan atas berpidato
dengan berapi-api selama satu jam padahal
mikrofonnya mati.



Observasi dan Detail

Dalam menulis Feature, observasi mutlak
dilakukan selain membaca dokumentasi dan

wawancara. Observasi adalah riset. Agar hasilnya
detail dan lengkap, maka observasi tidak bisa

dilakukan sambil lalu. 



Observasi dan Detail

Seperti telah dicontohkan sebelumnya, 
mewawancarai pencari rezeki dengan

mengayak isi got sebaiknya tidak hanya
dilakukan pada seorang saja karena kebetulan, 
tetapi disertai observasi dan pengumpulan data 

ada berapa ribu jiwa di Jakarta orang yang 
berprofesi seperti itu.



Penelusuran Fakta dan Data

Penelusuran fakta untuk dikumpulkan menjadi
sejumlah data yang akan digunakan dalam menulis

Feature dilakukan di lapangan. Tidak mungkin menulis
catatan perjalanan mengenai suatu tempat tanpa

didahului lawatan ke tempat tersebut. 
Feature bukan fiksi, ia adalah peristiwa yang 

disampaikan dalam bentuk “news feature”, bukan
berita “hard news” dengan unsur 5W1H yang 

ditonjolkan. Feature menjawab how dan why.



Penelusuran Fakta dan Data

Penelusuran fakta di lapangan juga dilakukan
lewat serangkaian wawancara dengan

narasumber yang terkait dengan peristiwa atau
masalah yang dihadapi. 



Penelusuran Fakta dan Data

Detil peristiwa disampaikan melalui
penggambaran (deskripsi) suasana, kondisi, 
sosok yang terlibat dalam peristiwa, lokasi

tempat kejadian. Selebihnya adalah kemahiran
jurnalis dalam “storytelling”.



Menuliskan Kisah

Menulis Feature, meskipun semua berdasarkan
fakta atas peristiwa yang terjadi, tidak ditekankan
menggunakan unsur 5W1H sebagaimana dalam

menulis berita “hard news” dan kronologis. 
Hindari dari prinsip menulis berita straight yang 

harus menggunakan “piramida terbalik” atau
“top heavy”, juga tidak harus kronologis. 



Menuliskan Kisah

Disarankan menulis Feature dengan
mendahulukan hal-hal paling dramatis di 

awal tulisan. 


