
F E A T U R E S



Program Features adalah salah satu 

cara menghadapi persaingan program televisi 

yang bergemilang, artis populer, dekorasi 

yang fantastik serta menyuguhkan 

kecanggihan teknologi.



BEBERAPA 
CONTOH 
PROGRAM 
FEATURE DI 
STASIUN 
TELEVISI 
INDONESIA



BENTUK 

KEMASAN 

FEATURES DI 

TELEVISI 

YANG DAPAT 

DIPRODUKSI

Features/ berita ringan 
dengan durasi singkat (1”-2”) 
yang dapat disisikan pada 
program berita berdampingan 
dengan hardnews.



Features yang terikat dengan 
peristiwa penting atau berdekatan 

dengan jadwal penayangan 
hardnews yang menjadi pusat 

perhatian, durasinya cukup 
panjang, sesuai kebutuhan. 



Features sebagai program yang dikemas 
lebih mendalam dan lebih luas disertai 
sedikit sentuhan aspek human interest 

agar memiliki dramatika. 

Features ini bertujuan untuk menghibur 
dan mendidik melalui eksplorasi elemen 

manusiawi



Features adalah 
gabungan antara unsur 
OPINI, DOKUMENTER, 
EKSPRESI 

OPINI

EKSPRESI

DOKUMENTER

uraian pernyataan seorang tokoh, 
vox pop, dan wawancara

kejadain dan fakta-fakta

karya musik, puisi, dannyanyian 
dalam informasi yang tidak aktual. 
Unsur ekspresi biasanya dipakai 
untuk
menciptakan suasana rileks dan fun.

MERUPAKAN 

UNSUR-UNSUR 

YANG DAPAT 

MEMBERIKAN 

BUKTI DAN 

MEMPERKUAT 

ARGUMENTASI



Program features dapat diartikan sebagai dasar dari suatu paket/program 
televisi. Hal ini terjadi karena:

Perencanaan, 
praproduksi, produksi 

hingga finishing 
(kecuali editing) dapat

dikerjakan oleh 
seorang 

produser/reporter dan 
juru kamera.

Tidak memerlukan 
peralatan yang banyak 
karena SDM hanya dua 

orang sehingga
sangat efisien dan 

efektif.

Kemurnian materi 
cerita/realita atau 

fakta menjadi bahasan 
cerita sehingga tidak 

ada
manipulasi makna dan 

tujuan program ini.



TUJUAN FEATURE ITU ADA 2

UNTUK 

MENDIDIK



UNTUK MENGHIBUR



Kreatifitas

Menghibur

Informatif

Awet

Subjektivitas

KARAKTERISTIK 
PROGRAM FEATURE 

YANG AKAN 
DIPRODUKSI



FUNGSI 
PROGRAM 
FEATURES

Sebagai pelengkap 
sekaligus variasi 
program berita.

Memberikan 
informasi tentang 
suatu situasi,

Sebagai wahana pemberi nilai 
dan makna terhadap suatu 
keadaaan atau peristiwa unik

Memberikan hiburan atau 
sarana rekreasi

Sebagai saran ekspresi yang 
paling efektif





PENYAKIT 
MASYARAKAT



konflik 
kepentingan 

kelompok 
dan suku



MASALAH 
POLITIK



DALAM PEMBUTAAN CURRENT AFFAIRS 

TERDAPAT BEBERAPA DIVISI KHUSUS 

UNTUK MEMPERSIAPKAN HAL YANG 

LEBIH MENDALAM, YAITU... 



PRODUSER



JURU KAMERA



AUDIOMAN

SCRIPTWRITER



REPORTER



EDITOR



CAKRAWALA 
KRIMINAL

GALERI SEPAK 
BOLA INDONESIA

KONTROVERSI

MENYIKAP 
TABIR

TELUSUR



JENIS FEATURE 
TELEVISI 

Features kepribadian

(profil)

Features Sejarah

Features 

Petualangan

Features Musiman

Features 
Interpretatif

Features Kiat
(Petunjuk Praktis)

Features Ilmiah
( Science)

Features Perjalanan
( Traveloque)

Features Kuliner

Features Minat
Insani



FEATURES KEPRIBADIAN 
(PROFIL) 

Profil menungkap riwayat hidup seorang tokoh yang menarik 



FEATURES SEJARAH 
Memperingati tanggal – tanggal dari 

peristiwa penting dan kejadian kejadian 
sejarah yang terjadi di suatu tempat



FEATURES PETUALANGAN
Melukiskan pengalaman-pengalaman istimewa dan 

mencengangkan. 



FEATURES  MUSIMAN
Menghadirkan informasi yang seluas-luasnya hingga 

yang mendetail karena informasi yang sangat tinggi .



FEATURES INTERPRETATIF 
Memberikan deskripsi lebih 

detail terhadap topik topik yang telah 
di beritakan.



FEATURES kiat (pentujuk praktis)
Bagaimana  cara menuntun,mengajarkan 

dan melalukan suatu hal.



FEATURES ILMIAH(SCIENCE)
Merupakan features yang mengungkapkan sesuatu yang berakitan dengan sacience.



FEATURES PERJALANAN 
Mengajak peristiwa untuk mengenalai lebih jels tentang kegiatan peristiwa yang dinilai 

memiliki daya tertarik karena obyeknya yang populer.



FEATURES KULINER 



FEATURES MINAT INSANI 
Menyentuh kebiasan dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari berserta mahluk hidup yang berada di 

sekelilingnya.



Click to add text

MEMBUAT FEATURES TELEVISI

Features adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang

subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat

pemirsa nyaman, menghibur, dan memberi informasi

tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan. 

Features merupakan bagian dari laporan mendalam

(indeph report), sehingga perlu diketahui beberapa hal

penting dalam menulis feature.



Berikut adalah beberapa hal

penting dalam menulis
feature:

1. Features menekankan aspek penyajian yang menyentuh hati,

bukan hanya informasi.

2. Sajikan fakta-fakta yang kuat. Jurnalis harus membuat

features yang menyentuh perasaan pemirsa, tetapi faktanya

dalam konteks yang kuat.

3. Selain menempatkan kasus dalam konteks yang lebih luas,

features juga sebaiknya penuh dengan warna.

4. Selain membuka dengan sequen yang menyedot pemirsa

masuk ke dalam program.



1. MENCARI IDE

Setelah mengetahui jenis-jenis features televisi yang dapat

diproduksi, selanjutnya bagaimanakah seorang

jurnalis/produser mendapat bahan-bahan untuk membuat

features? Materi features berasal dari realitas objektif yang 

harus semaksimal mungkin oleh jurnalis setiap saat tanpa

harus menunggu kehadirannya.



Berikut adalah
kategori

mendapat ide 
features

1. Pengalaman diri sendiri

4. Ide dipinggir jalan2. Jaringan dan informan

3. Menelaah media rutin 

(media lain)



Setelah mendapatkan ide barulah menentukan tema. Semua masalah bisa diangkat

menjadi features televisi.

Tentukan sudut pandang (angle), sebuah tema bisa diulas dari 1001 macam sudut pandang. 

Kreativitas pembuatan features berawal dari pemilihan tema dan penentuan sudutpandang

berdasarkan pengamatan jurnalis yang bersangkutan. Pastikan data-data pendukung dikumpulkan

melalui riset. Riset ini menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah liputan

Setelah mengetahui cara mendapatkan ide membuat program features, selanjutnya seorang

produser/jurnalis harus menggali kelengkapan informasi data dan membuat konsep perencanaan

liputan di lapangan dengan teliti agar mendapatkan kemudahan saat dieksekusi.



Perencanaan

liputan di 

lapangan dengan

teliti agar 

mendapatkan

kemudahan saat

dieksekusi

a. Riset dan melibatkan diri

dengan subjek

Setiap jurnalis harus

mendapatkan informasi, 

mengevaluasi, dan 

menganalisisnya, dan 

mengkomunikasikannya

dengan cara memberitahukan

dan membangkitkannya ke

banyak orang. Maka harus

mencari ketepatan jenis

informasi, dari sejumlah

besar sumber dan media, 

seperti traditional print, 

televisi, dan radio, serta 

media online.

b. Riset primer ( Pengalama

Pribadi)

Berbagai keterangan dan data 

bisa juga muncul melalui

tangkapan melalui hal-hal

yang sifatnya keseharian, 

seperti perjalanan wisata, 

pesta, perjamuan, pertemuan

biasa, dan perasaan yang 

langsung diungkapkan. 

Semua itu bila dicermati

dengan baik, akan dapat

menjadi temuan yang 

penting.



Perencanaan

liputan di 

lapangan dengan

teliti agar 

mendapatkan

kemudahan saat

dieksekusi

c. Observasi

Observasi ini terkait

dengan pekerjaan memahami

prosedur, rincian proses,

gambaran yang terjadi, serta

detail-detail kejadian yang

berlangsung. Hal ini berarti

memanfaatkan daya amatan

diri terhadap berbagai objek

yang terkait dengan kisah

yang akan diceritakan.

d. Para Petugas (Tenaga

Volunteer)

Staff kehumasan

umumnya bertugas sebagai

penyedia informasi para

jurnalis. Para staf humas

harus dimanfaatkan, melobi

mereka agar memberikan

beberapa data, latar belakang,

salinan dokumen yang terkait

dengan press realease yang

mereka sampaikan.



Perencanaan

liputan di 

lapangan dengan

teliti agar 

mendapatkan

kemudahan saat

dieksekusi

e. Riset Sekunder (Riset buku)

Muatan materi buku

memberikan kelengkapan

pemahaman, baik secara teoretis

dan pragmatis terhadap kisah

yang dibuat features. Adapun

buku-buku yang dapat

membantu menjabarkan ide

cerita adalah:

Kamus bahasa dan kamus bidang

keilmuan profesi yang berkaitan

dengan kisah yang diangkat

Ensiklopedia sangat layak

dijadikan sumber riset pertama

sebelum memulai riset yang

lebih mendalam.

Biografi, melalui dokumentasi

hidup seorang yang telah

dibukukan,

Sumber-sumber lain : almanak,

jurnal, buku-buku , buku rekor

dunia, koleksi-koleksi istimewa

dan lain sebagainya bisa

dimanfaatkan dalam riset

sekunder.



2. MEMBUAT PERENCANAAN

Setelah mengetahui jenis-jenis features televisi yang dapat

diproduksi, selanjutnya bagaimanakah seorang

jurnalis/produser mendapat bahan-bahan untuk membuat

features? Materi features berasal dari realitas objektif yang 

harus semaksimal mungkin oleh jurnalis setiap saat tanpa

harus menunggu kehadirannya.



TAHAPAN PROSES MEMBUAT FEATURES YANG BERAWAL DARI MEJA REDAKSI
DAPAT DIRINCIKAN SEBAGAI BERIKUT

a. Rapat redaksi memutuskan 

informasi atau ide yang diteriam 

redaksi untuk di tidaklanjuti dengan

membuat program features (features 

singkat/nespeg atau berkaitan dengan

peristiwa hangat)

b. Mendata/melakukan riset kecil dan 

membahas seluruh informasi yang 

masuk ke dalam ruang produksi

tentang materi features yang akan

diproduksi

c. Memebuat wishlist, menentukan

tokoh utama, dan narasumber yang 

berkompeten lainnya

d. Membuat daftar pertanyaan



2. Membuat Perencanaan

Rujukan riset dilakukan untuk membuat kerangka
rancangan cerita/proposal,
treatmen/skrip, structure (sequence/scene), daftar
pertanyaan, jadwal rencana peliputan
pelaksaan shooting, wawancara, editing,mixing dan
lain sebagainya.



Tahapan
proses

membuat
features

1. Rapat redaksi

memutuskan informasi atau ide
program features.

2. Mendata/melakukan riset kecil

Membahas materi features yang 
akan di produksi.

3. Membuat wishlist, menentukan

tokoh utama, dan narasumber

akan menjadi dasar pengambilan
gambar dengan skala prioritas.

4. Membuat daftar pertanyaan

untuk mengembangkan informasi yang
didapat dari berbagai perspektif.

5. Membuat rencana shooting

agar memiliki konsep berpikir yang 
seirama.

6. Menyiapkan perlengkapan

shooting

agar memperlancar kegiatan.



Tahapan
proses

membuat
features

7. Melaksanakan evaluasi berita

menentukan berita mana yang harus 
diikuti perkembangan

8. Preview hasil shooting

9. Menyerahkan materi features 

kepada news editor 10. Proses editing

11. Membuat grafik dan efek

sebagai pendukung materi features.

12. Membuat naskah features

reporter membuat naskah sesuai
gambar/suara saat shooting.



Tahapan
proses

membuat
features

13. Proses dubbing dan mixing

14. Menyiapkan materi untuk 

on-air  dan menjadwalkan



3. STRUKTUR (SEKUEN DAN SCENE)

Struktur membentuk kerangka features agar alur

cerita menjadi jelas dan tersusun dengan baik.

3. STRUKTUR (SEKUEN DAN SCENE)

Membuat features yang dikejar deadline, juga mengutamakan

wishlist, narasumber, informasi kegiatan tokoh utama, dan

footage berita yang telah berlalu tetapi memiliki nilai penting.

Sedangkan features tanpa deadline peristiwa, tahapan structure akan lebih

dilakukan terlebih dahulu. Dimana sekuen dan scene sejatinya akan

mendasari setiap langkah produksi yang dilakukan, Structure relatif melihat

perkembangan di lapangan.



4. MENYUSUN DAFTAR PERNYATAAN

Features membutuhkan narasumber

sebagai informasi untuk

mengembangkan cerita

pada program. Tanpa narasumber

sangt sulit untuk mengandalkan data-

data. Keakuratan

informasi yang dibuat dalam features 

mengesankan program yang objektif

serta

memuluskan alur cerita yang mengalir 

alami. Menyusun daftar pertanyaan 

akan memudahkan kita mendapat 

informasi.



5. MENYIAPKAN HOST/ PRESENTER PROGRAM

Penunjukan host pada setiap program features sangat bebas dan

kompetitif, mengingat persaingan program di stasiun televise 

saat ini. Sebagian besar features televisi dipandu oleh host yang 

khusus dikontrak untuk membawakan features tersebut. Adapun

hal yang harus diperhatikan saat menjadi host seperti: berparas

menarik, energik, dan menguasai

gaya bahasa. Penampilannya pun menggunakan baju yang netral

ditambah dengan pergerakan kamera crazy shoot dan lain 

sebagainya.



6. MEMBUAT SHOOTING LIST

Shooting list yang berisi perkiraan gambar yang dibutuhkan 

merupakan penjabaran dari proposal khususnya sinopsis. Maka 

shooting list ini berisi catatan tentang urutan gambar yang akan

kita rekam dengan kamera, seperti lokasi peristiwa, wawancara

main character, dan aktivitas keseharian seorang narasumber

yang berkaitan dengan materi program.



7. MENYIAPKAN JADWAL SYUTING

Setelah membuat shooting list, begitu banyak lokasi, angle, 

komposisi, janjian wawancara, suasana ramai, tenang, cuaca, dan

lain sebagainya yang harus dijadwal berdasarkan skala prioritas. 

Patokannya adalah berdasarkan gambar yang paling penting

dengan pertimbangan waktu shooting, suasana yang mendukung, 

dan perjanjian wawancara

dengan narasumber features yang akan diproduksi.



8. MENYIAPKAN PERLENGKAPAN

Adapun untuk perlengkapan shooting yang paling penting adalah dimulai

dari kamera. Jenis kamera apakah yang akan digunakan, lalu dicek

apakah seluruhnya berfungsi dengan baik untuk merekam gambar. 

Tidak lupa menyiapkan perlengkapan lain seperti; kaset, baterai, 

mikrofon, tripod, kabel, dan lampu darurat untuk

wawancara.



9. MENGAMBIL GAMBAR FEATURES

Melaksanakan shooting features, gaya meliputnya seperti jurnalis
berita pada umumnya mengandalkan cuaca yang bersahabat untuk
ligting, peralatan harus mampu mengikuti kebutuhan mobil yang 
banyak bergerak, serta kadang seperti pengintai. 

Kelincahan, kepekaan mengamatan lokasi yang diliput dan kecerdikan
dari juru kamera sangat diandalkan untuk mengumpulkan kebutuhan
gambar. 

Kegigihan yang pantang menyerah harus menjadi symbol setiap
jurnalis dalam meliput features, karena tantangan selalu menghadang
di setiap kesempatan.



10. MENYUSUN GAMBAR DAN MENULIS NARASI

Alangkah baiknya dalam

menyusun gambar setiap jurnalis

mendampingi editor ataupun

script writer yang mengerti konsep

yang ingin dikemas dalam

program features.

Pilih efek suara-suara atau bunyi

atau music yang akan dijadikan

pelengkap featuresdengan batas

kewajaran agar tetap alamiah. 

Demikian pula pemilihan ilustrasi 

music latar features tersebut, 

tidak boleh sembarangan.

Kumpulkan seluruh bahan-

bahan selengkap mungkin. 

Termasuk footage, teaser dan

pilihan insert (potongan suara

narasumber). Pastikan insert 

yang terpilih adalah yang 

terbaik. Panjang insert harus

dibatasi. Baca naskah secara

berulang dan lalukan sharing 

untuk melihat feedback jika

naskah keliru.

Gabungan (mixing) voice over 

dengan insert dan suara

pendukung, seperti melukis,

membuat features televise juga

membutuhkan pengarahan daya

dan upaya yang kreatif.

Tetapi ingat,setiap features 

tersebut selalu dibatasi oleh durasi 

dan deadline.



Thank you!


