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Apa Itu Feature?
Feature dapat dikatakan sebagai sebuah karangan yang
mengandung aturan-aturan tertentu. Feature dalam dunia
jurnalistik bukanlah seperti berita pada umumnya, atau berita
faktual. Tetapi feature merupakan berita yang ditulis dengan
dibumbui oleh unsur human interest. Feature dapat dijadikan
berita apabila mengandung hal yang menarik. Unsur tersebut
merupakan pusat dari model tulisan feature. Tetapi berita ini tetap
harus memperhatikan fakta-fakta dalam proses penulisannya,
sehingga berita feature tidak bersifat subjektif.
Wartawan senior Mc Kinney memberikan pemaparan tentang
feature yang dijelaskan sebagai berikut, “Feature menemukan
dampaknya di luar bidang dasar-dasar penulisan berita straight
news dan di luar who–what–where–why and how yang tanpa
polesan.”
Dari definisi yang diberikan oleh Mc Kinney, dapat
disimpulkan bahwa feature bersifat lebih luas dari berita straight
news, mempunyai titik tekan pada hal-hal yang menarik, dan tidak
keluar dari kebenaran fakta.
Menulis sebuah feature tidaklah sekedar menuliskan faktafakta, tetapi lebih tepat di sebut sebagai presentasi cerdas tentang
fakta dan gagasanl, sehingga kedua hal tersebut tidak kentara dari
perhatian pembaca.
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Kumpulan Kisah Tentang Kehidupan
Model tulisan feature mempunyai kekuatan di dalamnya,
yaitu tulisan ini mampu membuat pembaca terhipnotis dalam
cerita. Hal ini disebabkan karena gaya tulisan yang santai dalam
memaparkan suatu kejadian. Feature juga sangat selektif dalam
memilih objek yang akan dilaporkan pada pembaca seperti,
kejadian unik, fantastis, yang dapat menarik simpati, atau
objek yang dapat memotivasi pembaca. Dengan pemilihan
objek-objek tersebut, maka feature mempunyai tempat di hati
pembaca.
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Warna-warni Feature
Apakah kalian tahu kalau di dalam feature banyak sekali
macam-macamnya. Mulai dari feature tentang manusia,
perjalanan, tempat, binatang, sosial, tumbuh-tumbuhan, angkasa,
teknologi, komunitas, dan masih banyak lagi. Menurut Wolseley
dan Campbell, terdapat enam macam feature:
1. Feature minat insani (human interest feature)
2. Feature sejarah (hystorical feature)
3. Feature biografi (biografical feature)
4. Feature perjalanan (travelogue feature)
5. Feature yang mengajarkan keahlian (how-to-do feature)
6. Feature ilmiah (scientific feature)
Di sini akan dijelaskan secara singkat saja mengenai macammacam feature, antara lain:
1. Feature human interest, ialah feature yang langsung
menyentuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan atau
kebencian, simpati, dan sebagainya. Misalnya, cerita tentang
pedagang jalanan hingga menjadi pengusaha sukses,
kehidupan seorang nenek yang menjadi tukang becak, atau
liku-liku kehidupan seorang bandar narkoba yang menjadi
ustadz.
2. Feature sidebar, ialah feature yang memberitakan bagianbagian lain dari sebuah peristiwa besar yang di dalamnya
mengandung unsur human interest. Seperti, nasib seorang
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