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Latar 
Belakang............................................................... 
 
Tingkat kompetensi sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan 
perusahaan untuk bisa survive bahkan memiliki keunggulan kompetitif di tengah pasar 
yang cenderung kian penuh ketidakpastian dan persaingan. Oleh sebab itu 
pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari capital investment  
merupakan langkah yang amat stratejik dalam menggapai target dan  visi perusahaan 
 
Sudah pasti untuk mencapai visi  atau impian ini mengundang berbagai konsekuensi 
terutama berupa kesiapan  sumber daya manusia yang berkualitas baik dari sisi hard 
skill (technical skill) maupun soft skill (sikap mental/attitude). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelatihan ini diharapkan mampu mengembangkan sikap mental dan kualitas pola 
pikir, proses kerja, dan kualitas hasil karya  unggul sehingga  dapat dijadikan sebagai 
bekal untuk mewujudkan One Team, One Heart, dan One Vision di lingkungan kerja. 

 
Maksud dan Tujuan 
........................................................ 

 
• Membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia untuk lebih 

profesional sehingga mampu meningkatkan performansi yang optimal melalui 
fungsi, peran dan tugas setiap pegawai dan setiap unit kerja. 

• Memberikan alternatif pengembangan SDM secara integrated melalui kegiatan 
pelatihan bermetodologi Learning by Experience. 

• Mengembangkan kompetensi pegawai dari sisi potensi emosi mengingat begitu 
berperannya kesadaran emosi baik dalam pengambilan keputusan, 
menjalankan fungsi manajerial dan melaksanakan tugas-tugas operasional. 
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• Mengembalikan keseimbangan aplikasi kecerdasan akal, kematangan emosi, 
dan kedalaman spiritual di lingkungan karyawan. 

• Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan manusia terhadap kegiatan-kegiatan 
yang bersifat cooling-down melalui sarana edutainment program. 

Disain 
Program............................................................... 

Baik untuk program yang bersifat training maupun outing memiliki ciri khas disain 
kegiatannya, yakni: 

 Outdoor Environment, Atmosfir luar ruang akan banyak memberikan inspirasi  
suasana kegiatan yang fresh, sehat,  dan tidak membosankan. 

 Be Confident & Dare to Change,  Event ini memanfaatkan berbagai sarana 
untuk membangkitkan trust dan confident serta mengajak peserta untuk Out 
of Boundaries. 

 Energizing, Motivating & Never Give-up, Kegiatan bersifat menggugah 
semangat dan memberikan motivasi. 

 Synergy “No one is Perfect but a team can be!”. 1+1>3 !?  
 Compete in Harmony, Membangun kompetisi dan interaksi dengan tetap 

menjaga sosiabilitas dan soliditas. 
 

Metodologi................................................................. 
 
Pelatihan Outbound merupakan bagian dari pengembangan SDM secara terpadu yang 
lebih menitikberatklan kepada pemunculan Kesadaran setelah melalui berbagai 
Simulasi Lapangan. Awareness = Experience +  Learning. Seperti juga filosofi  yang 
dikutip dari Confusius (450 SM): 

Tell me, and I will forget.  
Show me, and I may remember.  

Involve me, and I will understand. 

 
Oleh karena itu pelatihan ini menggunakan sarana Outdoor Environment karena 
disadari belajar dengan menggunakan lingkungan yang sehat, fresh dan challenge 
akan membuat suasana learning mudah terkondisikan.  
 
Mengingat peserta sebagian besar adalah para profesional, maka pendekatan yang 
digunakan dalam proses belajar adalah Andragogy Approach dimana peserta akan 
mengalami sendiri berbagai pengalaman, saling sharing, dan mengambil learning 
point dari simulasi. Learning by Experience, Learning by Doing, yang memungkinkan 
peserta cepat memahami dan mengerti materi pembelajarannya. Dibeberapa sesi 
akan dilakukan  De-briefing/diskusi, Brainstorming dan General Review. 
 
OUTBOUND  as a Method, is NOT only Outdoor Activities, BUT also meaning “OUT 
OF BOUNDARIES“ Out of the BOX to MAKE a New Extraordinary Breakthrough. 
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Nama dan Bentuk 
Kegiatan............................................... 
 
Disadari bahwa kegiatan outbound adalah selalu berkait dengan persoalan sikap 
mental baik dalam hubungannya dengan team building, hubungan atasan bawahan, 
sikap mental berkomunikasi, problem solving maupun berpikir kreatif. Karena itu 
bentuk kegiatannyapun disesuaikan dibedakan dari sisi: tema dan content kegiatan; 
level peserta; dan juga sasaran kegiatan apakah membangun karakter pribadi secara 
individual (kepribadian) atau membangun tim. Secara umum program outbound kami 
adalah: 
 

 SMART PROGRAM (Synergy Management Adventure & RecreaTion): 
Kegiatan pelatihan yang memang dirancang mengarah kepada pembentukan 
sikap mental. 

 CARE PROGRAM (Combine of Adventure & REcreation): Kegiatan 
outbound yang bersifat lebih ringan (secara content/bobot) dan dipadukan 
dengan kegiatan Entertainment dan Education. 

 OUTING/GATHERING: Kegiatan bernuansa outbound dengan penekanan kepada 
Refreshment & Entartainment dengan tetap tidak mengesampingkan edukasi. 
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SMART PROGRAM  
 

Program ini memang dirancang khusus mengarah kepada pembentukan sikap mental 
yang harus ada pada setiap individu  dalam berkarir dan bekerja seperti: Team 
Building, Leadership, Communication Skill, Confidence, Creativity dan Decision 
Making.  Program ini dapat mengambil judul atau tema sesuai dengan content dan 
topik yang diinginkan. Kegiatan ini memiliki komposisi 20:80 (20=fun/refreshing: 
80=pembelajaran) 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Tujuan 
Program......................................................................... 
 
Adapun tujuan secara khusus diadakannya program ini adalah: 

• Mengajak peserta untuk lebih terbuka, berpikiran positif dan open mind baik 
dalam berhubungan dengan  rekan kerja atasan bawahan maupun terhadap 
perubahan lingkungan bisnis. 

• Memberikan kesadaran tentang kualitas berbasis pelanggan seperti Quality, 
Cost, Delivery Time, Safety dan Moral. 

• Mengingatkan kembali untuk selalu berpola kepada prinsip-prinsip manajemen 
yakni Plan, Do, Check, dan Action. 

• Menumbuhkan rasa percaya diri dan  sikap pantang menyerah. 
• Membantu peserta memberikan  hasil karya yang unggul dengan 

memanfaatkan sumberdaya secara optimal. 
• Menumbuhkembangkan leadership dan followership di kalangan peserta. 
• Mendorong peserta untuk selalu bekerjasama dengan berlandaskan konsep 

teamwork sehingga dapat membedakan antara kerja bersama-sama dengan 
kerjasama.  

• Merangsang kembali semangat berkompetisi positif.  
• Meningkatkan sportifitas yang tinggi dengan harapan akan diterapkan juga di 

dalam suasana bekerja sehari-hari. 
• Menciptakan komunikasi yang efektif antar atasan-bawahan dan sesama rekan 

kerja.  
• Mengajak peserta untuk siap dengan berbagai  perubahan lingkungan bekerja. 
 

Materi 
Program.......................................................................... 
 
Selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan materi-materi yang telah 
disesuaikan dengan customer need dan dikemas dalam berbagai simulasi yang 
mengarah kepada poin-poin sebagai berikut: 
 

1. Ice Breaking, Mengenal dan memahami sesama anggota tim. 
2. Building Trust, Mengembangkan pola dasar dalam kegiatan secara tim yakni 

saling mempercayai antara satu dengan yang lain. 
3. Managing Team, Bekerja mengacu kepada semangat tim, Customer 

Satisfaction, mempraktekkan langsung prinsip-prinsip manajemen Plan Do 
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Check Action (PDCA) dan prinsip kepuasan pelanggan  dengan parameter 
Quality, Cost, Delivery Time, Safety, dan Morale (QCDSM). 

4. Hi-Confidence, Berjuang mengalahkan keterbatasan diri, mengembangkan 
sikap mental ”Saya Bisa”, Positive Thinking, dan rasa percaya diri guna 
memberikan yang terbaik bagi tim sehingga tercapai sebuah tim berkinerja 
terbaik. 

5. Problem Solving & Decision Making, Memilah, menganalisis serta melakukan 
tindakan pencegahan dan penanggulangan sehingga masalah tidak muncul lagi 
serta mengambil keputusan yang benar dan tepat. 

6. Effective Communication, Mengasah kemampuan mendengar, berbicara dan 
membuat komunikasi menjadi lancar sehingga tidak terjadi distorsi. 

7. Leadership Skill, menerapkan skill bagaimana menjadi atasan dan bagaimana 
menjadi bawahan yang efektif. 

8. Mental & Spiritual Development, mengajak peserta untuk mampu menangkap 
setiap sesi lapangan dalam bentuk kristalisasi dan penyadaran terhadap 
kualitas Pola Pikir, Proses Kerja dan Kualitas Hasil Kerja. 

9. Self-Reflection, Melakukan perenungan dan flashback atas sikap diri dalam 
rangka merencanakan kehidupan baik hubungannya dengan iman taqwa, 
kesehatan diri, karir, keluarga dan lingkungan yang lebih baik. 

10. Commitment Building, Membangun komitmen untuk selalu menjadi insan 
unggul, menegakkan visi dan membuang segala  yang menghambat pencapaian 
target 

  
Waktu, Tempat & Matra 
Kegiatan................................................... 
 
Lama waktu pelatihan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, namun secara 
umum untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, pelatihan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan content dan bobot materi, yakni 3 hari 2 malam; atau paling tidak 2 
hari 1 malam. 
 
Adapun matra dan lokasi kegiatan dapat diselenggarakan di tempat-tempat sebagai 
berikut: 
 Basecamp SONGAdventure, Condong, Kec. Gading, Probolinggo (untuk kegiatan 

dengan matra darat dan air – arungjeram). 
 Kawasan Trawas (untuk kegiatan bermatra darat/hutan). 
 Kawasan Malang (untuk kegiatan bermatra darat, laut, & udara). 
 Atau lokasi-lokasi lain sesuai dengan kesepakatan bersama,  dimana lokasi ini  

representative untuk tercapainya tujuan pelatihan. 
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Professional 
Fee........................................................................ 
 
Besarnya investasi dan biaya yang diperlukan untuk  mengikuti pelatihan outbound 
(SMART PROGRAM) sangat bervariasi tergantung dari fasilitas yang diperoleh, namun 
secara umum adalah sebagai berikut: 
 SMART PROGRAM  3d2n     Rp 950.000/pax 
 SMART PROGRAM 2d1n     Rp 750.000/pax 

Fasilitas................................................................................ 
 

1. Disain Materi/Program  
2. Peralatan dan Setting Simulasi 
3. Welcome Drink dan Meal  
4. Outdoor Cottage (bila menghendaki hotel, dapat disesuaikan dengan rate hotel 

setempat) 
5. Fasilitator / instruktur 
6. Personil Logistic & Technical Support (LTS) 
7. Tim Rescue  
8. Rafting  
9. Highrope (dengan menambah harga tertentu dan disesuaikan dengan program) 
10. Paintball  (dengan menambah harga tertentu dan disesuaikan dengan program) 
11. Penilaian Observer/Psikolog  (dengan menambah harga tertentu dan 

disesuaikan dengan program) 
12. Asuransi 
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Contoh Agenda Outbound Training (3 Hari 2 Malam) 
 

WAKTU MATERI AKTIVITAS 

HARI  1   

13.00–13.30 Pembukaan Sambutan Manajemen dan Serah Otoritas 

13.30–15.00 
 

Pengkondisian Pelatihan 

 
Ticketing, Sebut Nama; IVVM; Rangkaian 
Terpanjang; Snake Game; Yelling  

15.00–15.15 Break  
15.15–16.00 Group Ice Breaking Ball Game/Warp Speed 

16.00–17.00 Building Trust 1 – 2; Bandul Jam; Webbing Trust 

17.00-19.30 Istirahat Dinner Time 

19.30-21.00 Team Management I Proyek Bendera (Planning & Presentasi) 

21.00-05.00 Istirahat  

HARI 2   

06.00-07.00 Olahraga Stretching; Fun Sport Game 

07.00-08.00 Break Mandi dan Makan Pagi 

08.00-10.00 Team Management  II  Proyek Bendera (In Action) 

10.00-10.15 Break Snack Time 

10.15-12.00 Personal and Team Confidence High Rope 
12.00-13.00 Istirahat Lunch Time 

13.00-15.00 Problem Solving, Communication Skill Escape From Alcatraz dan Building Block 

15.00-15.30 Break Snack Time 

15.30-17.00 Leadership Skill & Teamwork Traffic Jam dan Tire Loop 
20.30–22.00 Istirahat Dinner Time 

22.00–23.00 Mental Development Review; Team in Concept dan MD 

23.00–23.30 Renungan dan Refleksi Diri Refleksi dan Komitmen Diri 

HARI 3   

06.00-07.00 Olahraga Stretching dan Senam Pernafasan 

07.00-08.00 Istirahat Mandi dan Makan Pagi 

08.00-08.30 Persiapan Pengarungan Check list perlengkapan 

08.30-11.30 Self & Team Challenge Rafting 

11.30-12.30 Istirahat Bersih-bersih, Makan Siang 

12.30-13.00 We Are The One Commitment Building 

13.00-14.00 Penutupan Evaluasi dan Upacara Penutupan 

14.00 Pulang  
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Contoh Agenda Outbound Training 2 hari 1 malam 
 

WAKTU MATERI AKTIVITAS 
HARI I   

09.00-09.30 Peserta tiba di lokasi Welcome drink dan Check-in 
09.30-10.30 

 
Opening Ceremony dan Informasi 
 

Management Speech; dan Penjelasan 
Global tentang Pelatihan 

10.30-12.00 
 

Energizing & Activity Conditioning  
 

1,2,3, Samurai, Tugu Pahlawan, Grouping 
(Snake Game), Pemilihan Ketua, Yelling 

12.00-13.00 Istirahat Sholat dan Makan Siang 
13.00-14.00 Group Ice Breaking Warp Speed - Juggling 
14.00-15.00 Teamwork Session Building Block 
15.00-15.15 Break Minuman dan Snack 
15.15-16.00 Problem Solving, Communication Skill Escape from al-Catraz 
16.00-17.00 Leadership Skill & Teamwork Tire Loop 
17.00-19.30 Istirahat Mandi, Makan Malam dan Shalat 
19.30-21.00 

 
Managing Team 
 

Planning - Presentasi - Eksekusi  Proyek 
The Highest Building  

21.00-22.30 
 

Review 
 

Review - Mental Development - 
Commitment 

HARI II     
06.00 – 07.00 

 
Olahraga 
 

Stretching, Sport Ringan dan Fun Game 
Competition 

07.00 – 08.00 Istirahat Mandi dan Makan Pagi 
08.00 - 08.30 

 
Persiapan Pengarungan 
 

Safety Talk dan Pembagian Kelompok 
Perahu Rafting 

08.30 - 11.30 
 

We Are The Ones - Self & Team 
Confidence 

Rafting / Pengarungan 
 

11.30 - 13.00 Istirahat & Makan Siang   
13.00 - 13.30 

 
Evaluasi & Closing 
 

Kesan & Pesan  - Closing Management 
Speech  
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CARE PROGRAM  
 

Program kegiatan yang masih tergolong dalam outbound training yakni  Combine of 
Adventure & REcreation ini bersifat lebih ringan (secara content/bobot) dan dipadukan 
dengan kegiatan Entertainment dan Education. Kegiatan ini memiliki komposisi 40:60 
(40=fun/refreshing: 60=pembelajaran/training) 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Tujuan 
Program......................................................................... 
 

• Menciptakan suasana menyenangkan namun sekaligus memiliki pembelajaran 
mengenai sikap mental dan semangat tim. 

• Menambah self confidence setelah mengalami pengalaman yang  menegangkan dan 
mengundang adrenalin. 

• Membantu peserta  memanfaatkan berbagai sumberdaya namun mendapatkan hasil 
karya yang optimal. 

• Menumbuhkembangkan leadership dan followership di kalangan peserta. 
• Mengembangkan kesadaran bahwa proses kerja harus berjalan efektif dan efisien. 
• Mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan serta menumbuhkan sikap 

kerjasama.  
• Merangsang kembali semangat berkompetisi positif dalam rangka mewujudkan 

kepuasan pelanggan. 
• Meningkatkan sportifitas yang tinggi dengan harapan akan diterapkan juga di dalam 

suasana bekerja sehari-hari. 
• Menciptakan komunikasi yang efektif antar atasan-bawahan dan sesama rekan kerja. 
 

Materi 
Program.......................................................................... 
 
Meskipun secara waktu dan simulasi/game lebih ringan namun content atau bobot pelatihan 
tetap menjadi unsur yang sangat penting untuk dideliveri kepada peserta. Materi ini dikemas 
dalam 4 (empat) sesi besar yang mengarah kepada learning point berikut ini: 

 
1. ENERGIZING, Disadari bahwa salah satu tujuan kehadiran dalam outbound training 

adalah memompa kembali semangat. Oleh sebab itu, sesi yang mencoba membakar 
spirit peserta dilakukan di awal kegiatan. Namun dari sisi pembelajaran, secara tidak 
langsung dalam sesi ini peserta akan mendapatkan sesi Pemecah kebekuan; 
penyamaan Visi dan Persepsi; perlunya Fastprocess; dan kemampuan dalam 
melakukan Adaptasi dan penyelarasan terhadap perubahan. 

 
2. TEAM CHALLENGE, Beberapa sesi mendukung materi ini. Sesuai dengan namanya, sesi 

ini berisi simulasi–simulasi  yang menantang munculnya faktor yang harus ada dalam 
sebuah team, yakni komunikasi secara efektif; kemampuan memimpin dan dipimpin; 
memecahkan berbagai masalah secara kreatif; perlunya pengorbanan sebagai anggota 
team dalam mencapai sebuah tujuan bersama; serta bekerja secara TEAM 
(Togetherness-Empathy-Appreciation-Motivation). 

 
3. COMPETITION SESSION, Pembangkitan sense of competition nampak signifikan dan 

terlihat pada sesi ini. Di sini unsur tidak mau kalah dengan yang lain, memberikan 
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yang terbaik bagi timnya, saling memberikan kontribusi bagi keberhasilan tim cukup 
menonjol. 

 
4. WE ARE THE ONE, Setelah sebelumnya peserta dipancing dan aktif dalam sesi saling 

berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, maka sesi yang akan mengakhiri kegiatan 
pelatihan diisi dengan simulasi/game yang mengupayakan  untuk mensinergikan 
potensi dan kekuatan tim-tim menjadi satu kekuatan penuh tanpa melihat sebuah 
kekuatan secara terkotak-kotak. Pada sesi ini pula  peserta diajak untuk berpikir 
secara korporat dalam bentuk One Vision, One Team, dan One Heart. 

 
 

Waktu,Tempat & Matra 

Kegiatan................................................... 

 
Lama waktu pelatihan disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia, namun secara umum, 
pelatihan jenis ini dilaksanakan dalam 2 hari 1 malam, meskipun bisa saja durasi pelatihan 
disesuaikan dengan kesepakatan bersama. 
Adapun matra dan lokasi kegiatan dapat diselenggarakan di tempat-tempat sebagai berikut: 
 Basecamp SONGAdventure, Condong, Kec. Gading, Probolinggo (untuk kegiatan dengan 

matra darat dan air – arungjeram). 
 Kawasan Trawas (untuk kegiatan bermatra darat/hutan). 
 Kawasan Malang (untuk kegiatan bermatra darat, laut, & udara). 
 Atau lokasi-lokasi lain sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana lokasi ini  

representative untuk tercapainya tujuan pelatihan. 
 
Professional Fee dan 

Fasilitas....................……………………………………………… 

 
Besarnya investasi dan biaya yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan outbound (CARE 
PROGRAM) sangat bervariasi tergantung dari fasilitas yang diperoleh, namun secara umum 
adalah sebagai berikut: 
 CARE PROGRAM  2d1n     Rp 750.000/pax 
 CARE PROGRAM 1d     Rp 450.000/pax 

 
Adapun fasilitas yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Disain Materi/Program  
2. Peralatan dan Setting Simulasi 
3. Welcome Drink dan Meal  
4. Outdoor Cottage (bila menghendaki hotel, dapat disesuaikan dengan rate hotel 

setempat) 
5. Fasilitator/instruktur 
6. Personil Logistic & Technical Support (LTS) 
7. Tim Rescue  
8. Rafting  
9. High Rope (dengan menambah harga tertentu dan disesuaikan dengan program) 
10. Paintball  (dengan menambah harga tertentu dan disesuaikan dengan program) 
11. Asuransi 
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Contoh Agenda Outbound Training - CARE - PROGRAM (2d1n) 
 

WAKTU MATERI AKTIVITAS 
Day 1   

13.00-14.00 
 

Peserta Tiba dan 
Pembukaan 

Welcome drink , Opening Ceremony 
 

14.00-15.00 
 

Energizing & Activity  
Conditioning 

1,2,3, Samurai, Tugu Pahlawan, Grouping (Snake 
Game), Pemilihan Ketua, Yelling 

15.00-15.15 Break  Minuman dan Snack 
15.15-16.00 Group Ice Breaking Warp Speed - Juggling  
16.00-17.00 Teamwork Session Tire Loop dan Building Block 
17.00-19.30 Istirahat Mandi, Makan Malam dan Shalat 
19.30-21.00 

 
Managing Team 
 

Planning - Presentasi - Eksekusi  Proyek  The Highest 
Building atau Egg Drop Project 

21.00-22.30 
 

Review 
 

Review  & Konsep Teamwork 
Atau bisa dilanjutkan dengan Live Music - Barbeque 

DAY 2     
06.00–07.00 Olah Raga Stretching, Sport Ringan dan Fun Game Competition 
07.00–08.00 Istirahat Mandi dan Makan Pagi 

08.00-08.30 Persiapan Pengarungan Safety Talk dan Pembagian Kelompok Perahu Rafting 

08.30-11.30 
 

We Are The Ones - Self & 
Team Confidence 

Rafting / Pengarungan 
 

11.30-13.00 Istirahat & Makan Siang   
13.00-13.30 Evaluasi & Closing Kesan & Pesan  - Closing Management Speech  
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OUTING/GATHERING/FUN OUTBOUND PROGRAM  
 

Sebenarnya program outbound bukan kegiatan training/pelatihan, namun lebih kepada 
kegiatan yang menitik beratkan kepada Entertaintment; Refreshment; sekaligus Light 
Education. Kegiatan ini memiliki komposisi 80:20 (80=refreshing-hiburan: 20=pembelajaran) 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Tujuan 

Program......................................................................... 

 
Sesuai dengan namanya, maka program ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: 

1. Menghadirkan suasana yang cair dan menyenangkan. 
2. Mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan serta menumbuhkan sikap 

kerjasama.  
3. Mengembangkan mental-mental juara di antara peserta. 
4. Menumbuhkan rasa percaya diri sikap pantang menyerah. 
5. Merangsang kembali semangat mencapai keberhasilan dan prestasi. 
6. Memberikan kegiatan yang bersifat refreshing. 
7. Meningkatkan sportifitas dengan pola pikir yang obyektif. 
 

 
Materi 

Program.......................................................................... 
 
Meskipun secara waktu dan simulasi/game lebih ringan namun content atau bobot pelatihan 
tetap menjadi unsur yang sangat penting untuk dideliveri kepada peserta. Materi ini dikemas 
dalam 4 (empat) sesi besar yang mengarah kepada learning point berikut ini: 

 
1. ENERGIZING, Yang dimaksudkan dengan energizing ini adalah adalah memompa 

semangat agar tidak lesu dalam mengikuti kegiatan dengan  menyajikan beberapa 
simulasi atau game-game yang menyenangkan dan fresh.  

 
2. COMPETITION SESSION. Untuk lebih menyemarakkan suasana antar tim, peserta akan 

melakukan aktivitas antar kelompok dan dipertandingkan prestasinya dengan 
pengumpulan poin yang diharapkan akan ada pemenangnya.    

 
3. ENTERTAINMENT. Peran hiburan cukup menonjol. Hiburan bisa  bersifat entertaint 

panggung berupa live music, electone, ataupun band lengkap. Atau bisa juga kami 
menghadirkan semacam lawak, badut, dan sulap yang bisa  diselingi dengan Door 
Prize dan Grand Prize. 

 
4. ADVENTURE & TEAM CHALLENGE, Meskipun unsur fun menonjol, beberapa sesi yang 

menantang juga bisa dihadirkan seperti Arung Jeram; High Rope dan Paint Ball yang 
merangsang hormon adrenalin peserta dan mengundang kebersamaan yang pada 
akhirnya peserta merasakan exciting dan puas.  
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Waktu, Tempat & Matra 

Kegiatan................................................... 

Biasanya kegiatan OUTING dan GATHERING tidak memakan waktu lama yakni berkisar 1 hari 
(one day program) namun bisa juga bila dikehendaki, 2 hari 1 malam. 
Adapun lokasi kegiatan dapat diselenggarakan di tempat-tempat sebagai berikut: 
 Basecamp SONGAdventure, Condong, Kec. Gading, Probolinggo (untuk kegiatan dengan 

matra darat dan air – arungjeram). 
 Kawasan Trawas (untuk kegiatan bermatra darat/hutan). 
 Kawasan Malang (untuk kegiatan bermatra darat, laut, & udara). 
 Atau lokasi-lokasi lain sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana lokasi ini  

representative untuk tercapainya tujuan pelatihan. 
 

Professional Fee dan 

Fasilitas……………………………………............................ 

Biaya yang diperlukan untuk  mengikuti OUTING dan GATHERING (FUN OUTBOUND) bervariasi 
tergantung dari fasilitas yang diinginkan, namun dari sisi jasa penyelenggaraan, adalah 
sebagai berikut: 
 OUTING DAN FUN OUTBOUND  2d1n     Rp 

400.000/pax 
 PROGRAM  GATHERING  1d               Rp 

300.000/pax 
 

Adapun fasilitas yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Disain Materi/Program  
2. Peralatan dan Setting Simulasi 
3. Welcome Drink dan Meal  
4. Outdoor Cottage  
5. Fasilitator  
6. Personil Logistic & Technical Support (LTS) 
7. Tim Rescue  
8. Rafting  
9. Asuransi 
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AGENDA ACARA  
OUTING/GATHERING 1 HARI DENGAN RAFTING 

 

WAKTU MATERI AKTIVITAS 
08.00–08.30 Pembukaan Pembukaan; Energizing & Pengelompokan 
08.30-09.00 

 
Persiapan Pengarungan 
 

Safety Talk dan Pembagian Kelompok Perahu 
Rafting 

09.00-11.30 Pengarungan Rafting / Pengarungan 
11.30-13.00 Istirahat & Makan Siang Bersih-bersih 
13.00-13.30 Evaluasi & Closing Closing 

 
 

AGENDA ACARA  
OUTING/GATHERING 1 HARI TANPA RAFTING 

 

WAKTU MATERI AKTIVITAS 
08.0 –08.30 Pembukaan Pembukaan; Energizing & Pengelompokan 
08.30-09.30 

 
Big Team Ice Breaking 
 

Energizing; 123; Samurai; Lets Go Circle; 
Yelling Kelompok 

09.30-11.30 
 

Competition in Quadrant 
 

Buldozer; Crazy Ball; Stick Swing: Crocodile 
River 

11.30-13.00 Istirahat & Makan Siang Bersih-bersih 
13.00-14.30 Hiburan  Siang  Live Music; Door Prize , Rewarding 
14.30–15.30 Massal Treasury Hunt Keigatan Lapangan seluruh t 
15.30-16.00 We Are Thew One  

 
 
Penutup 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Program-program di atas baik yang bersifat pelatihan yang bercontent penuh ataupun 
yang bersifat refresh dan entertainment adalah fleksibel dan CUSTOMIZED baik dari 
sisi biaya, content program, tema, lokasi, maupun matra dan lokasi kegiatannya. 
 
Demikian proposal secara umum ini diajukan dengan harapan berbagai kegiatan ini 
mampu memberikan kontribusi bernilai dalam menghadirkan semangat baru dan 
menghasilkan produktivitas yang tinggi di lingkungan pekerjaan.  
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Contact Person 

 
 


