
Indonesia memilki banyak potensi dan 

sumber daya alam yang belum 

dikembangkan secara maksimal, termasuk 

didalamnya di sektor pariwisata. Untuk lebih 

memantapkan pertumbuhan sektor 

pariwisata dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan, perlu 

diupayakan pengembangan produk-produk 

yang mempunyai keterkaitan dengan sektor 

pariwisata. Di Indonesia sendiri, dari Sabang 

sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, 

terdapat banyak sekali potensi wisata yang 

bisa dikunjungi. Mulai dari gunung, pantai, 

goa, tempat ibadah, sampai tempat makan 

bisa dijadikan kunjungan wisata yang sangat 

berkesan. Salah satunya di Pulau Jawa, 

khususnya di Kota Semarang, merupakan 

salah satu wilayah tujuan wisata di 

Indonesia, menawarkan berbagai macam 

obyek wisata baik obyek wisata alam, wisata 

pantai, maupun wisata budayanya. Beberapa 

daerah tujuan wisata di Kota Semarang yang 

menonjol dan mempunyai daya tarik wisata 

tersebut adalah Masjid Agung Jawa Tengah, 

Candi Gedong Songo, Restoran Cimory, dan 

kawasan Taman Tabanas (Gombel). 

Pengembangan kepariwisataan berkaitan 

erat dengan pelestarian nilai-nilai 

kepribadian dan pengembangan budaya 

bangsa, dengan memanfaatkan seluruh 

potensi keindahan dan kekayaan alam 

Indonesia. Pemanfaatan disini bukan berarti 

merubah secara total, tetapi lebih berarti 

mengelola, memanfaatkan dan melestarikan 

setiap potensi yang ada, dimana potensi 

tersebut dirangkaikan menjadi satu daya 

tarik wisata. 

 

Sinopsis 

Dengan adanya program feature Indonesia 

Banget, selain bisa menjadi program hiburan 

untuk masyarakat, maka masyarakat akan 

lebih mengetahui lebih tentang sesuatu hal 

yang kecil, tidak banyak diperhatikan oleh 

masyarakat, namun jika kita mau 

memperhatikan lebih jelas, mereka memiliki 

sesuatu yang sangat menarik. Dengan 

mengangkat beberapa segment dengan 

dikemas secara simple, kreatif, dan menarik, 

segment wisata realigi, berisi tentang ibadah 

yang sangat bersejarah yang bisa dikunjungi 

untuk wisata hati. Untuk segment wisata 

tempat makan, mengulas tentang satu tempat 

makan/restoran yang memiliki konsep yang 

unik, dan menawarkan jenis makanan yang 

variatif, mulai makanan daerah hingga 

Internasional. Di segment wisata tempat 

bersejarah, mengulas satu tempat yang 

mempunyai nilai history yang sangat tinggi, 

dan sampai saat ini masih terjaga 

kelestariannya. Dengan sendirinya, pelaku 

travelling akan terpukau dengan keindahan 

alam dan kebudayaan yang ditawarkan dari 

setiap kota di Indonesia. Feature Semarang 

ini memberikan pesan bahwa “Ada harta 

yang terpendam dari setiap kota yang ada di 

Indonesia.” 

Treatment 

Segmen 1 

1. Snapshot isi program 

2. Opening Program 

3. Memasuki segment wisata religi di 

Masjid Agung Jawa Tengah 

Segmen 2 

1. Esthablished suasana Kota Semarang 

pagi hari 

2. Segment wisata tempat makan 

“Restoran Cimory” 

3. Wawancara dengan salah satu 

karyawan 

Segmen 3 

1. Perjalanan ke Candi Gedong Songo 

2. Memasuki segment tempat wisata 

bersejarah “Candi Gedong Songo” 



3. Wawancara dengan karyawan dan 

pengunjung disana 

4. Esthablished suasana Candi Gedong 

Songo 

Segmen 4 

1. Pengambilan gambar di Cafe Taman 

Tabanas, Gombel 

2. Closing acara 

3. Credit title 

 

 

 


