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S E R V I C E S



Outbound
Outbound merupakan salah satu metode pembelajaran melalui Experiental Learning. Meski dalam bentuk aplikasi

game−game yang ringan, setiap game dalam kegiatan outbound mengandung makna yang dalam, filosofis dan sarat
akan pesan−pesan simbolik yang bermanfaat serta membangun karakter ke arah kesuksesan dalam kehidupan, baik

kesuksesan di tingkat individu maupun kesuksesan di tim kelompok



MateriOutbound

Outbound Motivasi Kerja
Motivasi kerja adalah sangat penting bagi seseorang baik
yang ingin bertahan di karir tertentu, untuk mengembangkan
karir, bahkan untuk pancapai jenjang karir tertinggi. Tanpa
motivasi kerja adalah tidak mungkin Anda mendapatkan
prestasi kerja yang tinggi yang akan berimbas pada
kemajuan karir seseorang.

Outbound Team Building
Team building adalah suatu upaya yang dibuat secara
sadar untuk mengembangkan kerja kelompok.
Dalam outbound tersebut, peserta diharapkan mampu
dalam membentuk sebuah tim yang tangguh dan bisa
berkerja sama dengan tim.

Suatu keberhasilan kerja, berakar pada nilai-nilai yang
dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai
tersebut bermula dari adat kebiasaan, agama, norma dan
kaidah yang menjadi keyakinannya menjadi kebiasaan dalam
perilaku kerja atau organisasi. Nilai-nilai yang telah menjadi
kebiasaan tersebut dinamakan budaya.

Outbound Internalisasi Budaya Kerja
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MateriOutbound
Peserta akan melakukan outbound dengan permainan tertentu yang
menyiratkan kompetensi yang diinginkan perusahaan. Tim dari BIPI Consulting
yang terdiri dari beberapa psikolog berpengalaman akan melakukan
penilaian terhadap perilaku peserta selama outbound sesuai dengan
kompetensi perusahaan.

Penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas
seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang
ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan, sehingga
diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik
sesuai yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.

Metode ini lebih lazim digunakan untuk
menilai kemampuan calon yang akan
diproyeksikan untuk menduduki posisi
manajerial, baik calon dari luar perusahaan,
maupun untuk kepentingan promosi jabatan.

Outbound Assessment Center

Assessment
Center



Tujuan dan Hasil Outbound

Tujuan 1
MENINGKATKAN MOTIVASI & SEMANGAT KERJA

Tujuan 2
MENINGKATKAN KOMUNIKASI

Tujuan 3
MENINGKATKAN SINERGITAS

Tujuan 4
MEMBANGUN TEAMWORK

1 Meningkatkan motivasi dan semangat
semangat bekerja dari karyawan

2 Adanya komunikasi yang lebih erat
diantara sesama karyawan

3 Meningkatkan kemampuan bekerjama
dari peserta

4
Mempunyai dedikasi yang tinggi serta
rasa memiliki yang kuat terhadap
perusahaan

Hasil
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