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•  School/Institution Mission Value
•  Physical Challenge
•  Mind Challenge
•  Participatory Approach
•  Culture Insert
•  Explore & Adventure

PROGRAM HIGHLIGHT



Sebuah program yang akan dikemas secara partisipatif, memorable, penuh tantangan dan makna namun
fun dan enjoy yang dibalut dengan suasana keakraban dan kebersamaan.
Peserta akan di ajak untuk menjalankan aktifitas penuh makna dan pembelajaran dengan berbagai macam 
dinamika. dengan rancangan yang menghadirkan berbagai hal yang tidak hanya berguna selaku pribadi
tapi juga bagi pembentukan karakter.
Program ini akan memberikan pengalaman tersendiri (memorable) kepada peserta dan 
semakin akan mengenal diri sendiri tapi juga  teman, guru dan lingkungan terkait.
Dengan mengacu pada pembelajaran pengalaman (experiential learning) yang melibatkan partisipasi aktif
yang memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman yang bermakna
 

PROGRAM HIGHLIGHT

Adventure, Nature and Culture
Blended in Memorable Experience



•  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.

•  Mengemas 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 teman, guru, dosen dll- 
menghilangkan personal block maupun interpersonal block dalam berhubungan dengan 
sesama peserta.

•  Kegiatan ini juga mempunyai insert message yang bisa direfleksikan guna pengembangan diri 
baik dalam keseharian maupun  dalam lingkungan kampus/sekolah serta dapat   menciptakan 
dan membawa sikap positif, serta motivasi tinggi menghadapi tantangan terkini 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 sekolah/Universitas (Taylor By design/ Customized)

PROGRAM OBJECTICE



Kegiatan ini dikreasikan bervariasi dari setengah hari  , 
seharian (half day / full day) , 2 Hari 1 Malam atau 3 
Hari 2 Malam dengan berbagai aktifitas yang 
mendukung dan berkesinambungan (sequence) 
dalam  menentukan target tujuan  dan 
mengembangkan strategi dengan manajemen waktu 
untuk meraih hasil maksimal.

FLOW PROGRAM

General Prepare
General Prepare @ Sekolah/
Kampus
(breakfast, Transport dll)

General Brief
- General Brief
- Safety Brief
- Ice Breaking
- Grouping

Sesi 1 : 
Aktifitas Simulasi Game/
Kasus/Tantangan

KONKLUSI
- De Brief & REFLEKSI
- Konklusi bersama
- Back to Home

1 2

3
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Sesi 2 : 
- Dinamika Kelompok
- Diskusi dan De Brief
- Aktifitas Simulasi Game/Kasus/Tantangan



Simulasi Game
Peserta akan dihadapkan pada serangkaian 
game – game yang menantang, tidak hanya 
sekedar bermain untuk menyelesaikan semua 
game, namun juga menggali, menemukan dan 
mencari makna di balik semua game-game 
tersebut. Game yang di kreasikan mempunyai 
karakter :
a. Mudah Dimainkan oleh siapa saja. 
b. Dapat dilombakan. c. Menghibur.
e. Tidak memerlukan keahlian/bakat khusus
f. Membutuhkan kreatifitas, kerjasama, strategi, 
intuisi, ketepatan dan kecepatan dalam 
menyelesaikan masalah
Pada tahap-tahap tertentu, game yang 
dimainkan akan memunculkan sifat asli peserta, 
pendiam, penurut, dominan, aktif dan lain-lain, 
hal ini akan memberikan perilaku yang 
sebenarnya. Sedangkan pada pelajar TK -SD, 
akan memberikan banyak hal tentang 
perkembangan karakter, perilaku, melatih otak 
& mental, Pengendalian emosi, Meningkatkan 
percaya diri dan masih banyak lagi.

ISI PROGRAM



Back To Nature
Banyak hal yang membuktikan bahwa Alam 
adalah sekolah terlengkap bagi manusia, dari 
dulu hingga kini. Di alam kita bisa belajar 
banyak hal, kearifan lokal masyarakat di daerah 
dan pedalaman dengan selalu mengacu pada 
“bersahabat” dan berdampingan dengan alam 
menjadi bukti hingga sekarang.
Peserta akan dibawa ke hutan, alam terbuka, 
danau, pantai, taman marga satwa untuk 
melihat, mengalami, mencari pembelajaran 
sekaligus menikmatinya.
Dengan belajar di lokasi langsung dan dengan 
instruktur yang berpengalaman, peserta akan 
di ajak untuk mengalami pengalaman yang 
berkesan dan penuh makna.



Back To Village
Dengan berjalan ke desa kita dapat lebih menghargai rasa 
kekeluargaan dan tenggang rasa, dengan menikmati 
keindahan alam raya kita bisa semakin mencintai Tanah Air 
Indonesia. 
Melihat tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. 
Bertemu orang dengan berbagai macam latar belakang. 
Membentuk ikatan batin dan emosional yang sebelumnya 
mungkin tidak pernah kita bayangkan. 
tidak hanya memanjakan mata dengan alam tapi juga mengisi 
pikiran dengan keragaman budaya, menyusuri tempat dan rute 
yang beragam dengan berhenti di beberapa lokasi untuk 
mengenal budaya Bali tidak hanya sekedar melihat tapi juga 
merasakan secara fisik dan emosi. Menciptakan pengalaman 
unik, berbeda sekaligus berkesan. Melihat sekaligus 
berinteraksi dengan masyarakat asli.



MAIN VALUE 
Program untuk Dosen, Mahasiswa & Pelajar 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 pembentukan karakter, pembelajaran 
bermakna, peningkatan kapasitas SDM dan edukasi lainnya
Terdapat beberapa 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 . Isi Program 
yang tercantum bisa salah satu, ketiganya atau kombinasi 
dari berbagai macam program tersebut



Kenapa Harus Dengan Kita untuk bersama-
sama mengembangkan kualitas SDM ? 

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”



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)  
 

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.  Dan hal-hal lain yang ditentukan 

kemudian 

 

Biaya Program 



Alam adalah sekolah paling lengkap…. 
          dan pengalaman adalah guru terbaik

kontak & info detail
Hp&WA : 087883388499

www.sindikatoutboundbali.com e : sdktteambuildingbali@gmail.com ig : @sdkteambuildingbali

Member AELI
No: 51020008

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.


