
ARTI KATA FEATURE
• Feaatures : suatu program yg membahas suatu pokok bahasan, satu tema,

diungkapkan lewat berbagai pandangan yg saling melengkapi, mengurangi,
menyoroti secara kritis disajikan dg merangkai berbagai format. Yang berisi :
tinjauan, uraian, sorotan dan pandangan atas satu pokok bahasan dilengkapi
musik atau lagu mengenai tema itu .

• Features merupakan satu program, jika terjadi berbagai format maka
diperlukan penghubung (link utk menghubungkan fromat satu dengan
lainnya

• Pengubung (link) merupakan benang merah yg mempersatukan format-
format program sehingga program sungguh terasa satu

• Feature merupakan gabungan antara unsur dokumenter, opini dan ekpresi.
Karya musik, puisi, & nyajian merupakan ungkapan ekpresi dari pokok
bahasan yg disajikan namun kurang bernilai faktual.

• Unsur ekpersi biasanya hanya untuk menciptakan suasana.
• Opini dalam bentuk uraian, vox pop/ atau wawancara dpt merupakan sajian

yg diharapkan saling memperkaya pandangan & mempertajam pokok
bahasan yg disajikan.

• Kejadian dan fakta-fakta merupakan unsur dokumenter yang memberikan
bukti & memperkuat argumentasi mengenai pokok bahasan (Fred Wibowo).

 

 

TUJUAN FEATURE

• Menyakinkan : produksi feature dapat
memberikan keyakinan, menumbuhkan motivasi,
dapat menyentuh perasaan orang yg melihat,
dapat mengubah prillaku lebih baik.

• Mendidik: memberikan pelajaran bagi orang yg 
melihatnya (ada unsur pendidikannya)

• Menghibur : Ada unsur hiburannya sebagai
selingan atau penyegar suasana sehingga
produksi feature tdk terlihat kaku/ formal.

• Memberi informasi: ada informasi yg semula
orang tidak tahu dg melihat feature menjadi tahu
(menambah pengetahuan)

 

 

 



FEATURE MEMILIKI DAYA PIKAT

• Daya Pikat: daya tarik seseorang, ketika
melihat produksi feature/ feature dokumenter
ia sampai trenyuh, tertegun, senang, sedih,
bahkan ada yg sampai meneteskan air mata.
Setelah melihat feature/ feature dokumenter
dapat terpengaruh yaitu: perhatian,
pemahaman, menarik pelajaran, perubahan
sikap, dan perubahan tingkah laku

 

 

FEATURE - BAHASA TUTURAN 

• Bahasa tuturan: bahasa yang dipergunakan dalam
pergaulan sehari-hari, tidak formal seperti
penulisan berita straight news/ hard news,
namun lebih condong pada soft news (human
interest).

• Penulis feature adalah penutur ceritera yg
mampu menggunakan imajinasi & kreatifitas nya
serta kemahiran berbahasa utk membangkitkan
rasa ingin tahu, mencenangkan, menjawab
keragu-raguan/ memberi kepercayaan, membuat
pemirsa bisa ketawa atau menangis.

 

 



VIDEO & AUDIO FEATURE

 Beautiful picture : Gambarnya indah dan menarik
On air look : Hasil tayangan standar

warna, pencahayaan & audio
 Angle camera : Sudut pengambilan camera yg

tepat
 Blooking : Penempatan obyek & camera
 Lihgting : Ukuran pencahayaan in/out door
 Editing : Penataan & penyambungan gambar

serta perlengjapan grafis
 Audio : Manfaatkan/ tempatkan peranan

audio dlm prod.feature (ill musik/ back
sound msk, atmo sound, original sound)

 

 

MENDESAIN FEATURE

Buat Proposal :

1. Tema/ Judul

2. Tujuan dan Manfaat

3. Sinopsis

4. Teknis penyajian (Host, Nara sumber / Testimoni , 
Content program,  Lighting, Audio , Bloking Camera

5. Tune Buka, Breadging, tune tutup disertai Story Board

6. Shooting Script

7. Clipper, Shooting List

8. Time Schedule

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTOH KONSEP PRAKTEK REPORTASE FEATURES  

REPORTASE PENJUAL MARTABAK

 

 

VIDEO AUDIO NARASI DUR

Penampilan bisa stand/ berdiri 
atau sambil berjalan.
Yang lebih bagus jika saat on 
screen sambil memperagakan 
bagaimana cara berjualan 
martabak. Ada dimensi 
pergerakan Reporter sambil 
reportase on screen.

Sound 
Rep on 
screen

Atmo 
sound 
suara 
sayup 
sayup 
buat 
marta
bak

Membuka dg lead berita tentang 
kuliner martabak di semarang:
Saudara, banyak cara yang 
dilakukan masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hidup, 
tidak harus menjadi pegawai 
atau karyawan. Membuka 
lapangan pekerjaan sendiri kini 
sudah marak dilakukan 
diantaranya usaha kuliner 
sepertihalnya martabak . 
Ternyata berjualan martabak jika 
ditekuni  hasilnya setiap bulan 
mencapai puluhan jura rupiah 
mengalahkan pegawai kantoran.  
Hal tersebut terlihat diseputar  
tempat tinggal saya di semarang 
banyak pedagang yang berhasil 
dan memberikan inspirasi baru 
bagi masyarakat disekitarnya.

45”

 



VIDEO AUDIO NARASI DUR

Tune buka 
LS. Suasana kota/ judul 
pedadagang martabak

s.Msk
Ill msk

.....................................
-----------------------------

Di daerah tempat saya tinggal, 
mayoritas masyarakatnya 
bermata pencaharian 
berdagang. Mulai dari pedagang 
sayuran, pedagang sembako, 
pedagang bakso, pedagang 
gorengan, sampai dengan 
pedagang martabak.
Nahh, pada kesempatan kali ini, 
saya akan mewawancarai salah 
satu tetangga saya yang bermata 
pencaharian sebagai pedagang 
martabak manis, sebut saja 
namanya Bapak Husni.

10”
5”
25”

VIDEO AUDIO NARASI DUR

s.Msk
Ill msk

Bapak Husni adalah salah satu 
pedagang martabak manis yang 
bisa di bilang sukses. Beliau 
sudah 20 tahun menjalankan 
bisnis berdagang martabak 
manis tersebut.. Dengan 
kegigihan dan keuletannya, Pak 
Husni mampu mengembangkan 
bisnis martabaknya hingga 
sekarang. Pak Husni setiap 
harinya mengeluarkan dana 
sekitar Rp 200.000 sampai 
dengan Rp 250.000 untuk sekali 
belanja bahan-bahan keperluan 
dagangnya. Pak Husni yang 
selain didampingi oleh seorang 
istri kini beliau juga mempunyai 
2 orang karyawan yang 
membantu memasarkan 
martabaknya.

25”



VIDEO AUDIO NARASI DUR

Sound 
bite

Ill msk

Sound 
bite

Ceritera ttg liku liku berjualan 
hingga mencapai sukses.

...............................

Ceritera tentang keunikan rasa 
martabak di semarang

25”

5”

20”

HUSNI
PENJUAL MARTABAK

HARNO
PEMBELI MARTABAK

VIDEO AUDIO NARASI DUR

Dalam usahanya Pak Husni tidak 
memfokuskan pada martabak 
manis saja, beliau juga menjual 
martabak telur dan kue pukis 
yang juga masih menjadi salah 
satu makanan favorit para 
pelanggannya.
Pak Husni mulai berangkat 
berdagang sekitar pukul 15.00 
WIB dan selesainya tidak tentu, 
tergantung tingkat kelarisannya. 
Menurut Pak Husni, kelarisan 
dagangannya itu tergantung 
dengan keadaan cuaca. Apabila 
cuaca mendung terlebih ujan, 
biasanya pelanggan martabak 
Pak Husni lebih memilih untuk 
tidak membeli martabaknya, 
dan kadang masih ada sisa 
martabak yang tidak sampai 
terjual.

25”



VIDEO AUDIO NARASI DUR

Sebaliknya, apabila musim 
cerah, para pelanggan Pak Husni 
akan berdatangan untuk 
memesan martabaknya yang 
super lezat itu. Sampai 
terkadang dagangan Pak Husni 
habis sebelum waktu menjelang 
tengah malam. Dalam waktu 
semalam berdagang, Pak Husni 
bisa mengantongi kocek hasil 
berdagangnya sebesar Rp 
700.000 sampai Rp 900.000.
Setiap bulan penghasilan Pak 
Husni  bisa mencapai sekitar 15 
juta rupiah. Tidak menutup 
kemungkinan andapun bisa 
membuka kuliner  semacam ini 
sebagai ladang penghidupan  
yang menjanjikan.
TOTAL DURASI.........................

23”

145”
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