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Dengan hormat,

Bersama  ini  sampaikan  penawaran  program  Program  Mind  Power  Motivasi  untuk 
siswa mahasiswa with outdoor activity

untuk pihak lembaga/instansi sebagaimana terlampir dalam Proposal yang kami 
sampaikan.  Jadwal kegiatan dimaksud, akan kami sesuaikan dengan jadwal dari pihak 
lembaga/instansi
Adapun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  detail  teknis  pelaksanaan  kegiatan,  bisa 
menghubungi kami sesuai dengan alamat terlampir.  Untuk melengkapi penawaran kami, 
berikut kami lampirkan Sekilas dan, rencana kebutuhan biaya.
Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Syarifuddin Khamid
Co.Program

COMPANY PROFILE 



SYAKHA CENTRE(Adventure Division) sebuah lembaga 
outdoor activities yang bergerak dalam bidang  pendidikan 
outdoor yang keberadaannya didukung oleh sumber daya yang 
berkompeten dalam bidangnya (konservasi sumber daya alam 
dan outbound training).  Latar belakang pengalaman yang 
berbeda merupakan salah satu kekuatan dan saling 
melengkapi dalam menangani berbagai kegiatan – kegiatan 

sejenis. Panthera Outing sebagai salah satu  wadah yang mengkhususkan pada 
Pendidikan Konservasi, team building atau outbound training dengan sentuhan khusus 
pada program-program yang dijalankan dalam mencapai tujuan pemahaman konservasi 
sehingga para peserta tidak hanya mendapatkan dan menemukan pencerahan pada 
pemahaman konservasi namun juga pada hubungan personal maupun interpersonal di 
dalam aktivitas kerjanya, namun juga menumbuhkan dari dalam dirinya semangat baru ke 
arah perubahan yang lebih baik.  Dasar pendekatan untuk program-program pelatihan 
kami adalah dengan metode pembelajaran diri melalui pengalaman (Experiential Learning) 
dan Outdoor Activities yang menyentuh baik pada sisi aktivitas fisik (psikomotorik), sisi 
emosi (afektif) dan berpikir (kognitif) bagi peserta, serta   dengan Visi “To Become a 
Leading Training Provider in Indonesia” senantiasa berusaha memberikan layanan dan 
jasa terbaik bagi klien dan bagi komunitas. 
Sebagai provider pelatihan kami berkomitmen melatih individu-individu yang bisa dilihat, 
didengar, dan dirasakan manfaatnya ditengah komunitas. Juga memfasilitasi terwujudnya 
sebuah pelatihan yang dikehendaki untuk sebuah perubahan dalam organisasi, lembaga, 
atau perorangan. 

SYAKHA CENTRE(Adventure Division) terinisiasi pada 28 Juli 2008 sebagai bentuk 
apresiasi terhadap komitmen kami untuk ikut berpartisipasi Membangun Bangsa. 
Beberapa layanan unggulan SYAKHA CENTRE(Adventure Division)  antara lain ; 

.Pendidikan  Konservasi  Alam, merupakan  kegiatan 
pembelajaran baik untuk kalangan sekolah, perusahaan, atau 
umum.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 



pemahaman tentang pentingnya konservasi dengan media pembelajaran modul, praktek 
di alam dipadukan dengan berbagai game yang mempunyai makna konservasi

Tailor Made Out Bound Training : Sebuah pelatihan dengan metodologi Out 
of Box yang mengajak kita untuk keluar dari rutinitas, 
keluar dari hal-hal yang biasanya, untuk menemukan 
sebuah inovasi baru, semangat hidup baru, dan 
semangat budaya kerja baru. Sebuah metode yang 
terbukti sangat efektif membangun individu-individu 
berkarakter tanpa mengenal batasan usia, belief, dan 
model DUNIA yang dianut. Out Bound Training mengajak 
semua berbagi, berkontribusi membangun individu yang 
handal, sebuah Team yang solid dan powerful, serta 
berprinsip Win, Win, Win ; kami menang, anda menang, 
dan banyak orang lain serta seluruh semesta menang.

 Motivational Training : Sebuah kelas tersendiri 
untuk public maupun in house yang mengajak 
semua untuk meng-eksplorasi kekuatan 
Otak/pikiran dan kegunaannya guna meraih hidup 
yang lebih sukses dan bahagia. Individu – individu 
yang sebelumnya kurang berdaya, mudah putus 
asa, pesimis berkepanjangan, sulit menemukan 
kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya, 
akan dengan mudahnya tampil dalam peak 
performance kapanpun dikehendaki, senantiasa 
optimis dan ringan dalam menentukan target-
target dalam hidupnya, dan yang paling utama 
adalah sangat mudah baginya untuk merasa 
bahagia dan meraih sukses seperti yang 
dikehendaki.

Train the Trainers : Sebuah pelatihan bagi para pelatih. Kelas 
khusus bagi para pendidik yang menghendaki skill dalam mengelola 
sebuah pelatihan, atau managemen kelas bagi para Guru. Kelas yang 
kita pimpin akan semakin hidup, antusias, menyenangkan, dan 
optimal sesuai target pelatihan / pembelajaran yang kita desain 
sebelumnya. Kita tidak akan pernah mengalami STUCK dalam hal ini.



Character Camp : Kelas khusus bagi para pelajar 
yang menghendaki dirinya tampil otonom, berwibawa, 
penuh dedikasi, memiliki Visi yang SMART dan senang 
hati mewujudkannya, mampu menciptakan sinergi 
dengan siapapun, dan bermental melimpah. Inilah kelas 
yang sangat bergengsi bagi kawula muda dalam bingkai 
Experiential Learning yang kreatif, no nonsense, 
provokatif, tergantung pilihan masing-masing, dan 
aplikabel.

Gathering & Fun Activities : Sebuah program bagi 
refreshment dan keharmonisan keluarga, staf, maupun 
karyawan perusahaan, organisasi, lembaga, maupun 
komunitas-komunitas yang menghendaki segar kembali 
dalam hubungan, penyegaran pikiran dari kejenuhan dunia 
kerja dan hiruknya perkotaan, atau hanya sekedar 
menginginkan nuansa berbeda. Inilah layanan yang PAS 

dari kami ; Family “Fire” Camp, Fun Out Bound, Field “Out of Box” Trip, Adventure Off 
Road, Adventure Rafting, Paint Ball Competition, Living in the Wild Jungle, dll. 

Mind Power Motivation  adalah Motivasi 
yangmengupas tuntas tentang Sumber Daya tak terbatas 
kekuatan pikiran dipadu dengan kelembutan sentuhan 
Spiritual Leadership akan mengarahkan peserta untuk 
memiliki kekuatan Motivasi yang bersumber dari dalam 
diri sehingga kapanpun, dimanapun, ia akan mampu 
tampil dalam kondisi puncak motivasi. 

 Hypno-Teaching  adalah  metode  pengajaran bagi 
para  Guru,  Trainer,  Counselor,  fasilitator  yang  ingin 
mendalami lebih jauh rahasia-rahasia dibalik perilaku 
individu  dengan  teknik  model  pendekatan  Hypnosis. 
Sehingga  skill  berinteraksi  dengan  siswa,  audience, 
trainee,  klien,  lebih  mantap  dan  menghasilkan  nilai 
tambah  karena  menyangkut  aspek  terdalam  dan 
mendasar manusia dalam bertindak.



MIND POWER MOTIVASI for student:  adalah 
sebuah menerapkan aplikasi outdoor activity 
untuk dunia pendidikan. Penanganan siswa saat 
ini tidak perlu lagi dengan kekerasan. 
hipnotherapy bisa menjadi salah satu alternatif 
solusi bagi penanganan siswa-siswa untuk 
menghadapi permasalahan pelajaran, ataupun 
siswa-siswa yang tidak punya masalah sekalipun 
dalam rangka menunjang / melejitkan prestasi 
siswa.

ARUNG JERAM: adalah salah satu bentuk kegiatan di 
alam terbuka,dalam kegiatan ini air dan perahu sebagai 
alat media

Cakupan layanan  senantiasa terus diperluas dan ditingkatkan ditahun 2010 ini dan 
ditahun-tahun berikutnya untuk memenuhi kebutuhan terhadap layanan jasa pelatihan dan 
EO yang terus meningkat pesat. Semua itu sebagai wujud kepedulian kami terhadap klien 
dimana standar pelayanan prima dan prime quality menjadi brand dan moto kami. 



diskripsi umum kegiatan

Opening dan Ice breaking 
Ice  breaking  adalah  suatu  permainan  yang  dilakukan 
diawal  acara  yang  berfungsi  untuk  mengantar   atau 
membawa  peserta  kedalam  kegiatan  out  bound  agar 
mereka  tidak  merasa  kaku,  kaget,  ataupun  enggan. 
Dengan permainan ini  diharapkan tercipta  suasana yang 
santai, ramai, dan saling mengenal supaya siap memasuki 
acara  pokok.  Contohnya  dengan  lagu  dan  gerak,  game-
game ringan.

• Pembentukan kelompok
Peserta akan dibentuk menjadi beberapa kelompok 
dan pembentukan kelompok tersebut  mengunakan 
suatu bentuk permainan supaya anak tidak memilih 
anggota kelompoknya sendiri-sendiri supaya mereka 
bisa  belajar  bersosialisasi  dengan  teman-teman 
yang lain. Dan perkelompok akan membuat yel-yel 
kelompok  untuk  menambah  kekompakan  dan 
suasana akan menjadi lebih meriah.

• Game ground  
Peserta  diajak  bermain  di  game-game  tertentu  dan  didampingi 
fasilitator. Game – game ini bersifat kompetisi setiap game akan 
dilalui  dengan  waktu  tertentu  dan  semua  game  akan  berjalan 
sesuai roling kelompok. Peserta akan diajak bermain dan diberikan 
diskusi tentang permainan yang sudah dilaluinya

• High rope 
Dalam game ini peserta diajak untuk 



bermain  diketinggian  yang  dirancang  untuk  bisa  dilakukan  oleh  anak-anak  dan 
didukung  peralatan  safety  standart  dan  didampingi  oleh  fasilitator  yang 
berpengalaman dibidang ini, Permainan dirancang berbentuk sirkuit. Dalam setiap 
permainan, peserta dapat  merasakan dan menarik pembelajaran langsung serta 
mengetahui  dampak  positif /  negatif   setiap  langkah  yang  ia  ambil.  Serta 
mengajarkan keberanian kepada mereka. Game ini bersifat tentatif sesuai dengan 
kesepakatan awal dari pihak sekolah yang bersangkutan.

HYPNOTHERAPY for student:  adalah sebuah 
menerapkan aplikasi outdoor activity untuk dunia 
pendidikan. Penanganan siswa saat ini tidak perlu 
lagi dengan kekerasan. hipnotherapy bisa menjadi 
salah satu alternatif solusi bagi penanganan 
siswa-siswa untuk menghadapi permasalahan 
pelajaran, ataupun siswa-siswa yang tidak punya 
masalah sekalipun dalam rangka menunjang / 
melejitkan prestasi siswa.



Diskripsi Kegiatan untuk SD MUHAMMADIYAH GKB Gresik

Tipe : Outdoor Activity
Tema : Outbound Trainning
Tujuan : 1. Membangun rasa persaudaraan yang kuat.

2. membangun kerjasama tim.
3. membangun suasana dan pemikiran positif.
4. menumbuhkan jiwa baik hati.

Durasi : 1 Hari 2 Malam

Media : 1. Mengenal pribadi, orang lain & lingkungan 
sekitarnya.

2. Motivasi.
3. Membangun Teamwork & Leadership.
4. Communication Games.
5. Intergroup Activities.
6. High Ropo activities
7. Hypnosmart sugesti positif untuk siswa
8. Arung jeram

Klien : siswa/siswi
Peserta : 120 Peserta+12 guru
Team Pelatihan : 15 Orang 
Tanggal : 6-7-April- 2012
Lokasi : Villa Cemara Pacet Mojokerto

Villa Cemara Pacet 
Biaya:Rp 275.000/Peserta(includ Makan 4x dan snack 2 x)

Rafting kids pengarungan 1,5 km :135.000/peserta
Makan     12.500x 4=    :  50.000/peserta
Villa         :  30.000/peserta
outbound 2 hari+hypnotherapy+fire walk :  60.000/peserta

Jadi total :275.000/peserta

Guru di kenakan biaya Rafting 10 gartis 1 peserta :110.000/peserta



Beberapa pihak yang telah bekerjasama dengan kami:
1. STAI Taruna Surabaya.
2. NSC Surabaya
3. SD Ketintang 3 Surabaya
4. PG/TK Santhi Puri Sidoarjo
5. PG/TK Pelangi Ceria
6. PG/TK ABC Pandaan
7. LAPAS ANAK Blitar
8. Yayasan Panti Asuhan AL-Huda Surabaya
9. Yayasan Panti Asuhan AL-Faqih Lumajang
10.SMP Islam Lumajang
11. CV Fajar Sakti Lumajang
12.CV Maria Beauty Kediri
13.TPQ AL-Huda Sidoarjo
14.TPQ AL-Busroh Siadoarjo
15.CV Griya Tria Jasa - Surabaya.
16.SD NU Ternate Gresik
17.SDN Kendang Sari 1 Surabaya
18.SDN Barata Jaya 1 Surabaya
19.BRI Syariah Malang
20.SD Mimi School Surabaya.
21.Sekolah Ciputra Surabaya
22.SMA Lab Malang
23.PDAM Surabaya
24.TK Yaa Bunayaa – Wlingi.
25.Guru Olah raga Se Kecamatan kenjeran,mulyosari Surabaya
26.Guru SD Benowo Surabaya
27.SMPIT AL-Uswah Bangil Pasuruan
28.Klinik BDS Tebel Sidoarjo
29.LBB Smart Kids Sidoarjo
30.MI Tarbiyatul Syarifah Sidoarjo
31.CV Media Global Surabaya
32.MINU Sumokali Sidoarjo
33.MI AL-FALAH Sambung Rejo Sidoarjo
34.PT.Smart Chemical Indonesia
35.SD Muhammadiyah Gresik
36.Hipermart Malang
37.SDN Kepuh Kiriman III Sidoarjo
38.PT Wahana Sentra Niaga Suarbaya
39.Engglish Course FKM LPIA Unair Surabaya
40.CV.Sinergi desaign Surabaya
41.Pusat Yamaha Motor Surabaya
42.LDKM Part II NSC Surabaya
43.PT.Sampoerna Pandaan 
44.LDKS SMK Petra Surabaya
45.KCP BCA Jember
46.CV Whardana Surabaya



No Pukul Kegiatan Media Penanggung 
jawab

1 07.00-09.00 peserta berangkat menuju 
program

 ----------- Panitia 

2 09.30-10.15 Perkenalan   
Warming up 

• Ice breaker
• Pembagian 

kelompok
• Yel2 kelompok

Hall/ ruang 
luar 

Koordinator kgt 

4 10.15-11.00 Warming up 
9. Ram tam tam
10. Tupai pohon
11. Lingkaran 

persahabatan
Out Bond 

• Estafet Tepung 
• Soccer game
• Scorpion
• opposite

• Bola mumi
• Game arung jeram
• Menara manusia

Hall/ ruang 
luar 

Koordinator kgt 

5 11.00-13.30 ishoma/sholat jumat indoor panitia
6 13.30-16.30 Out Bond 

• Estafet Tepung 
• Soccer game
• Scorpion
• opposite

• Bola mumi
• Game arung jeram
• Menara manusia
• pencarian harta karun
• War game

7 16.30-18.30 ishoma
8 18.30-21.30 Mind Power smart
9 21.30-05.00 Istirahat
10 05.00-17.30 Sholat subuh&senam pagi
11 07.30-08.30 Sarapan pagi
12 08.30-09.00 River tracking
13 09.00-11.45 Arung jeram
12 12.00-13.30 ishoma
13 13.30-14.30 EVALUASI



15 15.00--- Kembali ke sekolah


