Konsep
Personal Development
Physical challenge
Memorable Experience
Cooperate Mission value

Mind
Challenge

Participatory approach

Tujuan Program :

1
2
3
4

Membuat sebuah acara yang tidak saja menimbulkan
keakraban, memberikan suasana yang berbeda dan bisa
memberikan refreshing pada peserta tapi juga berkesan,
memorable dan memberikan dampak positif dalam dunia kerja.

Memiliki sikap positif sehingga mampu menghilangkan personal block
maupun interpersonal block dalam berhubungan dengan rekan sekerja
Meningkatkan sportifitas yang tinggi dan belajar menerima pendapat
orang lain, Memimpin dan dipimpin serta mengambil keputusan secara
cepat dan tepat

Menciptakan dan mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan, sarana
penyegaran di antara sesama rekan kerja
Dalam implikasinya di pekerjaan, diharapkan dapat menciptakan dan
membawa sikap Leadership, kerjasama dan tenggang rasa dalam pekerjaan
sehari-hari serta motivasi tinggi menghadapi tantangan dunia kerja

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

Strategi
01

02

M e n g e m a s
keseluruhan
atmosfir acara
dalam suasana
ceria,semangat
serta menghibur

Karakter Permainan :

03

Membuat acara
permainan dengan
dinamika kelompok
yang mempunyai
karakter aktif dan
kreatif dengan
mengacu kepada
tujuan program

04
Mempunyai unsur
k e r j a s a m a ,
komunikasi,
kecepatan dan
ketepatan juga
semangat dalam
menyelesaikan
permainan dengan
mengambil refleksi
dalam kondisi
terkini

Mensimulasi kondisi
tugas dalam
suasana kompetisi
yang bersemangat,
percaya diri dan
agresif

a. Mudah Dimainkan oleh siapa saja. b. Dapat dilombakan. c. Menghibur.
e. Tidak memerlukan keahlian/bakat khusus
f. Membutuhkan kreatifitas, kerjasama, startegi, intuisi, ketepatan dan kecepatan
dalam menyelesaikan masalah

Format Team Building :
01

04

Mengakomodasi Maksud & Tujuan Perusahaan

02

Menarik Untuk diikuti & Membuat Enjoy peserta
dengan stimulasi kondisi terkini

03

Memorable /berkesan dan mampu merubah peserta
dalam tingkat paling minimum ke arah yang lebih
baik

Berbeda, Unik dan Fun dengan pendekatan pada
pembelajaran pengalaman yang melibatkan emosi, fisik dan
feeling peserta

Konsep :
Membuat suatu acara yang tidak hanya bertujuan untuk kepentingan Perusahaan akan tetapi juga membuat
peserta merasakan sesuatu kegiatan yang berbeda, menikmati acara dan terkesan dengan acara tersebut
dengan tetap mengacu pada prinsip dasar experiential learning.

Teknis Lapangan:
Tahap II : Capacity Building Game 1
Masing - masing tim/group akan
memainkan game final project,
kemudian akan berdinamika kelompok
untuk mencari nilai-nilai game tersebut
ke dalam beberapa kata kunci hasil
kesepakatan bersama

Tahap IV :
Refleksi / De Brief
Mengkaji semua aktifitas yang sudah
dilakukan dan mengambil berbagai hal
yang mempunyai nilai-nilai positif yang
berguna dalam dunia kerjah dan
perubahan perilaku

5

3
4

1
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Secara keseluruhan team building
akan terdiri dari 3 tahapan :
ice breaking, Team Building
De Brief & Refleksi

Tahap I : Ice Breaking
4-5 Games yang akan dimainkan oleh
seluruh peserta. Tahap untuk membangun
semangat, problem solving together,
memecah kekakuan, menciptakan fanatisme
dan fokus terhadap kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Dalam tahap ini juga peserta akan dibentuk
menjadi beberapa group dengan
menggunakan games sehingga anggota
tiap group akan acak

Tahap III :
Simulasi Game oada tahap ini akan meningkat secara
impact, tantangan dan partisisapi aktif dan inisiatif peserta.
Dengan mengambil pembelajaran pada Tahap I & Tahap II
semua peserta akan dituntut untuk lebih meberikan
kontribusi inisiatif dan perilaku yang menunjang aktifitas

Tahap 1 : Ice Breaking - Forming
Ice Breaking dalam tahap ini para peserta akan di berikan materi berupa
4-5games . Dalam tahapan ini para peserta akan di ajak untuk lepas dari
konsentrasi kegiatan yang lain dan memulai fokus pada kegiatan yang
akan dimainkan.
Setelah para peserta memainkan games dalam tahap Ice breaking ini
maka akan terbentuk menajdi beberapa team yang beranggotakan
beberapa orang di setiap teamnya. Pemilihan team akan dilakukan
secara acak dengan menggunakan games
Tujuan :
1. Fokus & konsentrasi
2. Problem solving together
3. Membangun semangat , kompetisi & fanatisme
4. Membentuk regu
5. Memecahkan dan mencairkan personal block

Tahap II : Game Team Building – Storming & Norming
Games pada tahap ini akan di create untuk menantang para peserta menunjukkan
kerja sama team, leadership, komunikasi yang mengutamakan daya konsentrasi, strategi, mengatasi
konflik, kecepatan & ketepatan dalam mengambil keputusan serta menghargai pendapat & mempercayai
rekan kerja. Semua tantangan dalam tahap ini akan di kemas dalam sebuah rangkaian game secara
pararel dan bersamaan untuk semua tim
Keseluruhan program ini mengacu pada metode Experiential Learning sebagai Role Model utamanya.
Dalam Tahap ini akan diberikan beberapa macam game dengan sistem round robin (kompetisi penuh) di
mana tiap game akan terdapat 2 tim yang bermain dan rolling berikutnya dengan tim yang lain sehingga
semua tim akan bertemu tim lain yang berbeda di tiap gamenya. Sesi ini akan di tutup dengan debrief 1,
tiap tim akan mencoba mencari makna yang ada dalam tiap game dan berdiskusi untuk mencapai
kesepakatan bersama

Sesi Penggalian & Penemuan (Digging & Founding) –
Mendalami Storming & Norming
Dalam tahap ini, semua peserta akan menggali, mencari dan menemukan nilainilai yang terkandung dalam Sesi 1&2 dan menjadi kata kunci yang akan
disepakati bersama seluruh peserta. Kata Kunci hasil kesepakatan merupakan
nilai-nilai insert message yang terkandung dalam game-game sebelumnya. Dan
nilai-nilai ini adalah merupakan proses dinamika kelompok oleh keseluruhan
peserta.

Tahap III : Final Project – Performing
Di tahap ini akan tingkat simulasi gamenya akan meningkat secara
impact, tantangan dan partisisapi aktif dan inisiatif peserta.
Dengan mengambil pembelajaran pada Tahap I & Tahap II
semua peserta akan dituntut untuk lebih memberikan kontribusi
inisiatif dan perilaku yang menunjang aktifitas. Semua peserta akan
di hadapakan pada suatu tantangan yang harus dikerjakan secara
bersama-sama dengan melepaskan kepentingan individu dan
kelompok demi tujuan bersama.

De Brief – Refleksi & Meaning
Sesi ini akan menggali hasil refleksi secara keseluruhan akan
hal-hal yang sudah dilakukan secara menyeluruh dan akan
menggiirng peserta untuk menghubungkan dengan dunia
nyata serta pengembangan pribadi secara personal.
Pada Sesi terakhir ini, tiap tim akan mepresentasikan hasil
aktiftas dalam bentuk narasi / keterangan tiap lokasi yang
sudah di datangi, tim lain akan memberikan tanggapan
kemudian persepsi masing-masing kelompok terhadap
pencapaian target/tugas hingga peran partisi masing-masing
individu dalam performa tim dan terakhir komitmen dan
konklusi dari tiap peserta.

What To Bring
Barang – barang yang perlu disiapkan selama acara :
1. Obat-obatan pribadi
2. Identitas diri (ktp, sim dll)
3. Celana & Baju Olah Raga / Aktifitas Luar Ruang
4. Topi atau kaca mata hitam (tentatif)
5. Cash money secukupnya (tentatif)
6. Sepatu kets
7. Lotion Matahari, anti serangga (disarankan)
8. Hindari membawa barang berlebih & berharga /perhiasan
9. Masker + Cadangan, Hand Sanitizer, Tumbler
10. Baju ganti/handuk (disarankan)

Biaya Program
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

PROGRAM INCLUDED :
1. Konsep & Teknis Handling Program
2. Equipment & Property Games
3. PPPK standard
4. Sound System Standard
5. Fasel & Game Master
6. Protokol CHSE (Hand Sanitizer, Disinfectan)
7. Coffee Break 1x (optional)
8. Lunch Box 1x (optional)
9. Fee Entrance lokasi
10. Free flow mineral water selama acara
EXCLUDED :
1. Biaya pribadi tiap peserta
2. Obat-obatan pribadi
3. Asuransi
4. Transport (optional)

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”

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

