
Indonesia memilki banyak potensi dan 

sumber daya alam yang belum 

dikembangkan secara maksimal termasuk 

didalamnya disektor pariwisata. Untuk lebih 

memantapkan pertumbuhan sector 

pariwisata dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan, perlu 

diupayakan pengembangan produk-produk 

yang mempunyai keterkaitan dengan sektor 

pariwisata. Tentu masyarakat Indonesia 

mengenal  kota-kota besar dipenjuru 

nusantara, mulai dari Palembang yang 

terkenal dengan jembatan ampere, Jakarta 

yang terkenal dengan monas, Semarang 

yang terkenal dengan Lawangsewu, 

Surabaya yang terkenal dengan jembatan 

Suramadu, Bali dan Makasar yang terkenal 

dengan keindahan baharinya. Dan tentu saja 

Indonesia tidak terdiri dari kota-kota besar 

itu saja namun masih banyak sekali daerah 

yang belum terekspose karena kurangnya 

perhatian pemerintah terkait informasi suatu 

kota potensi tersebut dirangkaikan menjadi 

satu daya tarik wisata. 

Begitu juga dengan kota Wonosari ini, kota 

yang kecil ini mempunyai banyak sekali 

tempat wisata mulai dari sungai, pantai, goa 

dan wisata kuliner. Pembuatan program 

feature dilator belakangi oleh banyaknya 

programacara yang beredar dimasyarakat 

yang bergender sama antara lain talkshow, 

documenter, news, music, majalah udara dan 

kuis, untuk memenuhi permintaan pasar 

yang semakin beragam dalam memilih 

program acara feature. Penulis ingin 

menyajikan informasi yang diulas dengan 

berbagai topik dan tentunya dikupas secara 

menarik dan lugas agar pendengar tidak 

jenuh dalam menonton program acara ini 

Feature merupakan format yang tepat untuk 

menceritakan sebuah informasi secara tepat 

dan mudah di mengerti karena feature 

memiliki banyak sekali unsur info yang 

disukai oleh masyarakat. Untuk itu penulis 

mengambil format progam acara feature 

dengan judul “RANSEL RUMPIK” 

Sinopsis 

Progam acara feature “Ransel Rumpik” 

adalah sebuah acara yang memberikan 

informasi kepada audience mengenai wisata 

dengan mencantumkan biaya pada tiap 

wisata, kuliner dan juga penginapan jika 

melakukan singgah. Ransel Rumpik tayang 

setiap hari minggu pukul 16.00 wib yang 

memiliki durasi 30 menit Ransel rumpi 

dipandu oleh pembawa acara seorang lelaki 

dan wanita berusia 21 tahun yang 

berwatakan fun pintar dan atraktif. Kali ini 

RANSEL RUMPIK akan membahas wisata 

kota Wonosari salah satunya Goa Pindul 

sebuah kawasan wisata eksotik di daerah 

Yogyakarta  lengkap dengan tempat wisata, 

dan kuliner. Acara Ransel Rumpik ini 

dikemas sangat atractive agar audience tidak 

bosan.  

 

Treatment 

Segmen 1 

 

1. Opening Program 

2. Judul Program 

3. Opening Host  

4. Estabilished alun-alun kota wonosari 

Segmen 2 

1. Host menerangkan keberadaan 

ditempat wisata. 

2. Segment wisata goa pindul, sungai 

oyo dan offroad. 

3. Wawancara dengan pengelola goa 

pindul 

4. Wawancara dengan salah satu 

pengunjung 

 

 



Segmen 3 

1. Host melakukan wiata kuliner 

2. Host menerangkan makanan yang 

dicicipi. 

3. Host memberi tahukan makanan 

khas wonosari yang ekstrem . 

4. Host melakukan closing direstoran. 

5. Credit tittle 

 

 


