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KA Empu Jaya Tabrak Lokomotif, 42 Tewas
Dirut KAI Siap Dicopot

CIREBON -- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Badar 
Zaeni siap bertanggung jawab atas tabrakan kereta api Empu Jaya 
dengan lokomotif Cirebon Ekspress yang  menewaskan 42 orang dan 
39 orang luka-luka, kemarin. "Termasuk kemungkinan untuk dicopot, 
bahkan bila diminta saya akan mengundurkan diri apabila dinilai 
bersalah oleh Menhub [Menteri Perhubungan]," ujarnya saat meninjau 
di lokasi tabrakan. 

Hinggak kemarin, Menteri Perhubungan Agum Gumelar belum 
menanggapi kesiapan dirut KAI untuk dicopot itu. Ia hanya 
mengatakan pihak KAI bertanggung jawab atas kecelakaan itu sambil 
meminta maaf dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga 
korban. "Ini musibah terburuk. Selama saya menangani banyak 
masalah kecelakaan, ini yang paling tragis saya lihat," kata Agum. 
(Koran Tempo, 3 September 2001)

HARD NEWS



Tiba-tiba..."Brukk"!

CIREBON -- Sunyoto, 36 tahun, tak tahu persis apa yang terjadi pukul 
03.44 WIB itu. Ketika KA Empu Jaya yang ia tumpangi menabrak loko 
Cirebon Express, ia sedang tertidur. Warga Klaten, Jawa Tengah, ini 
terbangun karena benturan keras dan teriakan sekelilingnya. Begitu 
pikirannya jernih, ia baru sadar, orang-orang berserakan di sekitarnya.

Dengan susah payah ia bergegas keluar. Kepalanya sakit dan 
berdarah. Badannya memar terinjak-injak penumpang yang berebut 
keluar menyelamatkan diri. Saat keluar pun ia harus beberapa kali 
menginjak penumpang lain yang bergeletakan karena gerbong gelap 
gulita. 
(Koran Tempo, 3 September 2001)

FEATURE



• Sisi lain dari peristiwa besar
• Sisi lain dari peristiwa penting
• Sisi humanis dari peristiwa

IDE FEATURE



KISI-KISI FEATURE

• Judul

• Lead

• Tubuh Berita

• Penutup



Perampokan Berpistol di Vila Pratama

JAKARTA -- Lima perampok berpistol kemarin dini hari beraksi di 
rumah Hasyim Arif, 48 tahun, di Vila Pratama, Petukangan Selatan, 
Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Para perampok itu membawa kabur 
mobil Pajero, enam unit ponsel, 50 gram emas dan berlian, uang tunai 
Rp 6,5 juta, kunci mobil Mazda E 2000, dan kunci motor. Korban telah 
melaporkan kasus tersebut ke Polsek Metro Pesanggrahan.
(Koran Tempo, 29 Maret 2002)

JUDUL HARD NEWS



Ahlan wa Sahlan, James Bond Arab Telah 
Datang

James Bond, agen intelijen Inggris khayalan Ian Fleming, mungkin tak 
lama lagi akan berganti rupa. Sosok agen dengan kode 007 yang 
selama ini digambarkan sebagai seorang bule dengan aksen Inggris 
yang kental mungkin akan diganti oleh sosok berkulit gelap dengan 
aksen Timur Tengah.

Sang sutradara mungkin belum berencana melakukan perubahan 
besar-besaran terhadap sosok James Bond seperti itu. Namun 
lembaga intelijen MI6 yang selama ini menjadi tempat bernaung 
James Bond telah melakukan perubahan besar-besaran di jajaran 
para agennya dengan merekrut agen baru keturunan Arab. 
(Koran Tempo,  8 Februari 2002) 

JUDUL FEATURE



1. Lead Bercerita
Lead yang terasa akrab, dan tak langsung pada pokok persoalan. 
Biasanya lead macam ini ingin memberi kesan kuat pada pembaca 
tentang sesuatu yang terjadi.

LEAD FEATURE

Nasi kuning, sayuran urap, perkedel jagung, dan ikan mas khas 
Gowa terhidang di atas meja sebagai menu makan siang. 
Dendangan lagu pela Gandhong -lagu dengan bahasa local 
Maluku yang menceritakan indahnya persaudaraan-membuat 
suasana di Hotel Celebes, Malino, Kabupaten Gowa, semakin 
nyaman. Apalagi ditambah dengan suasana akrab dan udara 
dingin daerah pegunungan itu, yang terletak sekitar 77 kilometer 
arah timur Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan.
(TEMPO, 24 Februari 2002, "Angin Sejuk Malino Berembus ke 
Maluku.")



2. Lead Deskriptif
Lead deskriptif berusaha memberikan gambaran pada pembacanya 
tentang situasi yang dihadapi tentang tokoh atau tempat kejadian.

Wajah syaiful Rozi bin Kahar samasekali tak mengesankan 
bahwa ia seorang bajak laut. Ia berpembawaan halus, 
sopan, dan ramah. 
(TEMPO, 28 Agustus 1993, "Perompak yang Halus dan 
Ramah.")

3. Lead Kutipan
Lead model ini bisa menarik jika statemen yang disampaikannya kuat 
dan penting. 

"Akan saya gebuk," kata Presiden Soeharto kemarin di 
Boyolali, mereka yang mencoba mengganti Presiden dengan 
cara-cara yang tidak konstitusional.



4. Lead Pertanyaan
Lead pertanyaan bisa menjadi pilihan menarik jika menyangkut 
sesuatu yang benar-benar ingin diketahui orang. Tentu, tak semua 
peristiwa bisa memakai lead semacam ini.

Apa yang membuat sekelompok orang ngotot, menolak 
pindah, meski gubuk tempat tingal mereka terus dirayapi 
oleh air yang menggenang?
(TEMPO, 27 April 1971, "Kedungombo")



• Alur Tematis 

Paragraf satu dengan yang lain dalam tulisan 
dipertautkan oleh kesinambungan tema

• Alur Kronologis
Paragraf satu dengan yang lain dalam tulisan 
dipertautkan oleh kesinambungan waktu

TUBUH BERITA FEATURE



PENUTUP FEATURE

Penutup Ringkasan
Sifatnya merangkum kembali cerita-cerita yang lepas untuk mengacu 
kembali ke intro awal atau lead.

Penutup Penyengat
Membuat pembaca kaget karena sama sekali tak diduga-duga. 
Seperti kisah detektif saja. Misalnya, menulis feature tentang bandit 
yang berhasil ditangkap setelah melawan. Kisah sudah panjang dan 
seru, pujian untuk petugas sudah datang, dan bandit itu pun sudah 
menghuni sel. Tapi, ending feature adalah: Esok harinya, bandit itu 
telah kabur kembali. Ending ini disimpan sejak tadi.



Penutup Klimaks
Ini penutup biasa karena cerita yang disusun tadi sudah kronologis. 
Jadi penyelesaiannya jelas. Di masa lalu, ada kegemaran menulis 
ending yang singkat dengan satu kata saja: Semoga. Sekarang, hal 
seperti ini mungkin tak lagi dipakai.

Penutup tanpa Penyelesaian
Cerita berakhir dengan mengambang. Ini bisa taktik penulis agar 
pembaca merenung dan mengambil kesimpulan sendiri, tetapi bisa 
pula masalah yang ditulis memang menggantung, masih ada 
kelanjutan, tapi tak pasti kapan. 



Akurasi (Deskripsi tentang peristiwa, nama orang, 
nama tempat, pendapat dan semacamnya)

Deskripsi (Gambaran tentang profil orang, 
tempat, keadaan, sangat diperlukan untuk 
memperkaya tulisan) 

Bahasa (Jangan terpaku pada bahasa baku. 
Bahasa asing dan daerah bisa dipake asal tak 
berlebihan)

CATATAN TAMBAHAN
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