
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Acuan 

Pelatihan Penulisan Feature/Artikel bagi Sahabat BaKTI 

Kantor BaKTI, 22 November 2011 
 

 

I.  Latar Belakang 

Feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subyektif, yang terutama dimaksudkan untuk 
membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau 
aspek kehidupan. Berbeda dari penulisan berita biasa, penulisan feature memungkinkan penulis 
''menciptakan'' sebuah cerita. Feature memberikan variasi terhadap berita-berita rutin seperti 
pembunuhan, skandal, bencana dan pertentangan yang selalu menghiasi kolom-kolom berita, 
feature bisa membuat pembaca tertawa tertahan. 

Tulisan feature memberikan penekanan yang lebih besar pada fakta-fakta yang penting fakta-fakta 
yang mungkin merangsang emosi (menghibur, memunculkan empati, disamping tetap tidak 
meninggalkan unsur informasinya). Oleh karena itu, tulisan feature sering disebut kisah human 
interest (lebih humanis) atau kisah yang berwarna (colourful). Dalam 20 tahun terakhir ini, feature 
menjadi alat penting bagi suratkabar untuk bersaing.  

Mengingat semakin pentingnya feature sebagai salah satu bentuk tulisan yang mampu 
mempengaruhi, dipandang perlu untuk berbagi tata cara penulisannya dalam bentuk pelatihan 
kepada Sahabat BaKTI. Pelatihan ini juga merupakan salah satu agenda Sahabat BaKTI (pertemuan 
antara sahabat BaKTI) guna saling berbagi pengetahuan dan menjalin tali silaturahmi antar 
Sahabat BaKTI serta antara Sahabat BaKTI dan BaKTI sendiri. 

II. Tujuan 

• Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Sahabat BaKTI tentang cara menulis 
feature/artikel yang baik. 

• Melaksanakan sebuah event untuk mempertemukan para Sahabat BaKTI dalam rangka 
berbagi pengetahuan melalui diskusi dan menjalin tali silaturahmi.  

• Mempromosikan peran BaKTI sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan 
yang salah satunya melalui pelatihan. 

 

 

III. Output 

• Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan Peserta Pelatihan tentang cara penulisan 
feature/artikel 

• Peserta pelatihan mampu membuat tulisan feature yang lebih baik 

• Tulisan di Buletin BaKTINews dan Batukar.info (www.batukar.info) yang memuat tentang 
kegiatan pelatihan ini 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari / Tanggal : Selasa, 22 November 2011 
Waktu : 08.30 – 12 .30 Wita 
Tempat : Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 (Samping SD Mangkura) Makassar 

 
V. Peserta  

Peserta yang diharapkan hadir dalam acara ini adalah anggota Sahabat BaKTI. Mengingat 
banyaknya jumlah anggota Sahabat BaKTI, dan terbatasnya kapasitas ruang pelatihan, pada 
kesempatan ini pelatihan dibuka hanya kepada 30 orang pendaftar pertama saja.  
 
 

VI. Agenda 

 

Waktu Kegiatan Penanggungjawab 

08.30-09.00 Registrasi Tim BaKTI 

09.00-09.10 Pembukaan acara & Pengantar dari BaKTI BaKTI 

09.10-12.30 Materi Pelatihan Penulisan Feature/Artikel Narasumber (M. Aan Mansyur) 

12.30-selesai Penutup (coffee break) Tim BaKTI 

 

 


