KATEGORI PROGRAM
X TEAM BUILDING PROGRAM
X

STUDY TOUR PROGRAM

X EXPERIENTIAL TOUR PROGRAM
X PROGRAM WISATA PETUALANG

METODE PELAKSANAAN
X

ON-SITE | OFFLINE PROGRAM

X

VIRTUAL | ON-LINE PROGRAM

PROGRAM HIGHLIGHT

•
•
•
•
•
•

Cooperate Mission Value
Physical Challenge
Mind Challenge
Participatory Approach
Culture Insert
City Adventure

PROGRAM HIGHLIGHT
DENPASAR TREASURE HERITAGE
HUNTING HIDDEN DESTINATION
Denpasar sebagai jantung Pulau Bali menyimpan banyak peristiwa dan berbagai hal sebagai bagian
dari sejarah Bali itu sendiri. Kegiatan ini akan membawa peserta kembali menjelajahi situs peninggalan masa lalu
dalam sebuah rangkaian yang dikemas dalam suasana yang menyenangkan dengan memberikan insert
message team work, strategi, komunikasi, leadership dll dibalut dengan metode pembelajaran pengalaman
(experiential learning) yang melibatkan partisipasi aktif yang memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman
yang bermakna

PROGRAM OBJECTICE

UMUM
•

•
•

•

•

Program ini di rancang berdasarkan metode Pembelajaran Pengalaman (Experiential
Learning) dengan aktifitas inisiatif yang menuntut peserta berpartisipasi dan bersinergi
dengan berbagai dinamika pembelajarannya dalam kapasitas pengembangan diri dan
kelompok.
Mengkemas program yang berbeda dan bisa memberikan refreshing pada peserta tapi
juga berkesan, memorable dan memberikan dampak positif .
Memiliki Sikap Positif sehingga mampu Meningkatkan kedekatan antar rekan kerja,
menghilangkan personal block maupun interpersonal block dalam berhubungan
dengan sesama peserta.
Kegiatan yang di rancang mempunyai insert message yang bisa direfleksikan guna
pengembangan diri baik dalam keseharian maupun dalam dunia kerja serta dapat
menciptakan dan membawa sikap Leadership, sikap kerjasama dan tenggang rasa, serta
motivasi tinggi menghadapi tantangan dunia kerja dalam sebuah kebersamaan.
Aktifitas dan game yang di rancang untuk semua peserta mempunyai nilai-nilai
tentang : kerjasama, leadership, sharing, komunikasi, Intuisi dan strategi ataupun
disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan (Taylor By design/ Customized)

PROGRAM OBJECTIVE

KHUSUS

PROGRAM OBJECTICE

•

Memberikan wawasan tentang Budaya, Sejarah dan kawasan heritage di
lingkup Kota Denpasar secara khusus dan Bali secara umum

•

Memberikan awal pemahaman mengenai salah satu sejarah melalui
berbagai situs di Kota Denpasar sebagai pengetahuan .

•

Sebagai bentuk informasi tentang warisan sejarah dan peninggalan
budaya kepada generasi muda sebagai dasar wawasan yang akan
memperkaya muatan lokal dalam era millenial

•

Menanamkan kesadaran dari awal bahwa kerjasama, kolaborasi dan
interaksi secara dinamis akan berbeda hasilnya jika dilakukan secara
bersama-sama dibandingkan secara personal / sendiri-sendiri

PROGRAM ITINERARY

FLOW PROGRAM

Sesi 2 : Treasure Heritage

Sesi 1 : Opening

General Prepare
07.00 - 08.00
-General Prepare @ Hotel
(breakfast, Transport dll)
- Otw ke lokasi

1

08.00 - 12.00
- General Briefing
- Safety Briefing
- Ice Breaking
- Team Building 1 + debrief 1
(Conditioning)

2

13.00 - 15.00
Denpasar Treasure Heritage:
Peserta mencari titik lokasi
dengan clue petunjuk

3
Break

4

5

De brief & Closing
15.00 - 16.00
- De Brief
- Conclusion
- Closing
- Back to Hotel

FLOW KEGIATAN

Kegiatan dikemas dengan suasana
12.00 - 13.00
Break Makan Siang fun namun bermakna dengan

kombinasi treasure Heritage (mencari
lokasi situs) di pusat Kota Denpasar.
Di kawasan inilah kita akan
mengexplore dan mencari situs
Heritage, belajar sejarah dan budaya

ISI PROGRAM

ISI PROGRAM

Heritage Experience
Sebuah Program yang akan memberikan
anda pengetahuan tentang sejarah Bali
dari Kota Denpasar.
Dengan di kombinasikan dengan team
work, leadership, komunikasi dan strategi,
anda akan diajak untuk berpetualang, Di
kawasan inilah kita akan mengexplore dan
mencari bukti-bukti tinggalan Kerajaan
Badung dan Denpasar di masa lalu yang
jarang di ketahui oleh umum.
Uniknya, di Denpasar terdapat satu
kawasan yang mempunyai tinggalan
Heritage yang berhubungan dengan
ekonomi, pariwisata, sejarah, religi dan
sistem pemerintahan

ISI PROGRAM

ISI PROGRAM

Hunting Hide
Destination
Mengenal Denpasar berarti belajar tentang Bali
dari banyak sisi. Denpasar sebagai Ibu kota Bali
menyimpan banyak tinggalan masa lalu sebagai
jejak budaya dan Bali itu sendiri. Dalam kegiatan
ini peserta akan diajak untuk mencari dan
menemukan lokasi-lokasi dengan target titik
lokasi situs, dan terdapat tantangan di tiap titik
lokasi yang berhasil ditemukan, dari interaksi
dengan masyarakat lokal hingga belajar sejarah
tentang Bali.
Alur pergerakan (flow) peserta adalah dengan
menggunakan clue-clue yang harus dipecahkan.
Dengan konsep aktifitas kegiatan inisiatif yang
menuntut partisipasi aktif peserta yang
menghasilkan aktifitas pembelajaran bermakna

ISI PROGRAM

ISI PROGRAM

MAIN VALUE
Program ini dirancang dalam sebuah
rangkaian terstruktur yang melibatkan
peserta secara aktif untuk memunculkan
makna Reviewing, Processing dan juga
Minning yang dikombinasikan dalam
bentuk education, strategi, manajemen
waktu & konflik, skala prioritas dan team
work dalam sebuah kerangka besar metode
pembelajaran pengalaman.
Yang bertujuan untuk peningkatan
kapasitas SDM dan kinerjanya.
Terdapat dua sesi /tahap yang saling
berhubungan dengan dinamika kelompok
yang menuntut keterlibatan aktif dalam
kegitan inisitaif serta fokus tinggi pada
kolaborasi antar individu dalam mencapai
target/tujuan

TEAM
Kenapa Harus Dengan Kita untuk bersamasama mengembangkan kualitas SDM di
Perusahaan Anda?
Kami adalah Provider Team Buiding yang :
1. Berpengalaman lebih dari 15 tahun menangani
perusahaan nasional dan multinasional
2. Staff yang berkompeten dengan sertifikasi dari
BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
3. Mampu dan terbiasa mengkaomodir segala
kebutuhan program yang sesuai dengan tujuan
perusahaan (Taylor Made System/ Customized
Program)
4. Mempunyai SOP yang selalu mengacu pada Safety,
Quality, Goal Target Corporate & Satisfaction
5. Fleksibel & Negotiable
6. Selalu dan akan berusaha “Make Everybody Smile”

Biaya investasi yang akan timbul atas
penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini
berdasarkan pada :
1. Durasi Waktu
2. Jumlah Peserta
3. Letak lokasi kegiatan.
4. Jenis dan Desain Program
5. Fasilitas : Transport, Meal Dll
6. Dan hal-hal lain yang ditentukan kemudian

HARGA PAKET

PROGRAM INCLUDED :
1. Konsep & Teknis Handling Program
2. Equipment & Property Games
3. PPPK standard
4. Sound System Standard
5. Fasel & Game Master Handling
6. Free flow Mineral water selama aktifitas
7. Prokes CHSE Tools
8. Fee & Entrance Lokasi
9. Coffe Break 2x
EXCLUDED :
1. Tip & Pengeluaran Personal selama acara
2. Obat-obatan pribadi
3. Asuransi
4. Meal Peserta
5. Transport & Akomodasi
note:
program online detail dan fasilitas berbeda, silahkan kontak 087883388499
untuk info selanjutnya

WHEN CULTURE, ART
NATURE AND
EXPERIENCE COME
TOGETHER TO GIVE
A VALUABLE
LEARNING
specalist with
customized program
(based on request).
It’s not just fun
and memorable
but also high impact
and full of learning.

kontak & info detail

Hp&WA : 087883388499

www.sindikatoutboundbali.com

Member AELI
No: 51020008

e : sdktteambuildingbali@gmail.com

ig : @sdkteambuildingbali

