KATEGORI PROGRAM
X

GATHERING PROGRAM

X TEAM BUILDING PROGRAM
X EXPERIENTIAL TOUR PROGRAM
X PROGRAM WISATA PETUALANG

METODE PELAKSANAAN
X

ON-SITE | OFFLINE PROGRAM

X

VIRTUAL | ON-LINE PROGRAM

PROGRAM HIGHLIGHT
ò Explore & Adventure
ò Physical challenge
ò Mind Challenge
ò Cooperate Mission value
ò Participatory approach
ò Culture Insert

PROGRAM HIGHLIGHT

THE REAL OF UBUD
Ubud, terletak di bagian tengah Pulau Bali, dikenal
sebagai salah satu pusat kebudayaan dan kesenian
di Bali dengan patung, lukisan, kerajinan, tarian dan
kuliner yang begitu mendominasi di hampir semua
sudut.
Hutan Hujan dan terasering padi sebagai landscape
alam yang mengelilingi kawasan ini
ditambah pura, puri dan berbagai situs budaya
merupakan salah satu ciri khasnya.
Program ini ingin membawa, menikmati dan
menggali sisi lain Ubud.
Dengan mengacu pada pembelajaran pengalaman
(experiential learning) yang melibatkan partisipasi
aktif yang memberikan pengetahuan sekaligus
pengalaman yang bermakna kepada peserta.

PROGRAM OBJECTICE

•
•

•

•

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)

FLOW PROGRAM

FLOW KEGIATAN

Kegiatan ini dikreasikan selama setengah hari dengan menggunakan moda transport
sepeda motor, menentukan target dan mengembangkan strategi dengan majanemen
waktu untuk meraih hasil maksimal .

General
Prepare

START

Ubud UC

Finish

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

08.00 – 09.30
- General Brief
- Safety Brief
- Ice Breaking
- Grouping

09.30 – 13.00
Ubud Under Cover:
Hunting Pos lokasi
dengan tantangan di
Tiap Pos

13.00-15.30
- Finish
- De Brief
- Makan Siang
Kuliner Bali/Ubud
- Back to Hotel
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ISI PROGRAM

Side Of Ubud
Program ini akan mengajak peserta untuk
menjelajahi sudut-sudut Ubud dengan lebih
dalam, menggunakan cara yang berbeda
untuk lebih mengenal Ubud sekaligus
mengetahui dan melihat Ubud dari sisi yang
berbeda. Tidak hanya budaya tapi juga alam
serta seninya. Menciptakan pengalaman unik,
berbeda sekaligus berkesan.Melihat sekaligus
berinteraksi dengan masyarakat asli.

ISI PROGRAM

Hunting Hide
Spot

Ubud dikenal sebagai salah satu pusat seni dan budaya Bali.
Menjadi magnet banyak orang untuk belajar, diam dan
menetap di sini.
Dalam kegiatan ini peserta akan diajak untuk mencari dan
menemukan lokasi-lokasi yang tersembunyi dengan target
4-5 titik, dan terdapat tantangan di tiap titik lokasi yang
berhasil ditemukan.
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

Walk & Motorcycle

Program ini akan mengajak peserta untuk
menjelajahi sudut-sudut Ubud dengan lebih dalam,
berjalan kaki dan menggunakan motor (VESPA, C70,
MATIC DLL) adalah cara yang paling benar untuk
menikmati Ubud. Peserta akan disediakan motor
sebagai moda transportasi untuk mencari titik lokasi,
di mana di beberapa titik lokasi, mereka harus
ditempuh dengan berjalan kaki. Beberapa bertemu
penduduk lokal, berinteraksi kemudian mengenal
budaya tidak hanya melihat tapi juga melakukan.
Menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif
dengan banyak “insert message” yang bisa di jadikan
refleksi

HARGA JUAL

TEAM

Kenapa Harus Dengan Kita untuk bersama-sama
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”

HARGA JUAL
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
6. Prokes CHSE Tools
7. Sepeda motor+Helm+BBM
8. 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

