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PROFIL

Perkembangan zaman, tekhnologi dan industri menuntut perusahaan 
untuk secepat mungkin bergerak dan berlomba menjadi yang terdepan 
dalam lini bisnisnya masing masing Membentuk kualitas karyawan  – . 

yang tangguh dan berkarakter merupakan keharusan perusahaan. PT ADIGUNA 
PESONA TRAVELINDO (APETRA) adalah  Lembaga  profesional  yang 
menyediakan  jasa  di  bidang  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Paket 
Wisata dan Penyewaan Kendaraan dengan nama produk jasa JOGJA 
TRAVELLING APETRA CONSULTANT dan . Dalam  setiap program  kegiatan  kami  
mendesain  segala  aktivitas  sebagai  “Ruang Belajar”  yang  luas  bagi  masing-
masing  individu dengan  menggunakan  metode  Experiential  Learning.  Kami   
berharap individu-individu  yang  berproses  didalam  program  kami  tidak  
hanya sekedar  mendapatkan  pengalaman  saja  tetapi  yang  terpenting  adalah 
mendapatkan banyak pembelajaran dari setiap aktivitas yang dilakukan sebagai  
bekal  untuk  bisa  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Lembaga kami 
sangat memperhatikan service terhadap klien mulai dari fasilitas, safety, 
kesehatan dan tentunya team yang professional sesuai dengan keahlian yang 
sudah tersertifikasi.
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VISI

MISI

Menjadi penyedia jasa pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Berkarakter, tour dan transportasi yang 
Profesional dan Berkualitas.

1Menjadi perusahaan penyedia layanan jasa yang terencana, 
tepat sasaran, dan berpengalaman.

2Menjadi perusahaan penyedia layanan  transportasi  tour dan
dengan kualitas layanan prima dan mengutamakan safety.

3Menjadi perusahaan yang selalu respect terhadap karyawan, 
lingkungan dan masyarakat sekitarnya

4Menjadi perusahaan yang mengembangkan berkontribusi 
Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensinya
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PRODUK LAYANAN

Kami menyediakan tour & transport bebagai jenis mobil yang disewakan untuk 
keperluan wisata, perjalanan dinas ataupun keperluan pribadi. Selain itu kami 
juga menyediakan paket wisata yang terkenal dan menarik di wilayah Yogyakarta 
dan sekitarnya.

Kami  yang di menyediakan  jasa  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia
laksanakan melaui In House Training atau Out Bond dan adventure. Kami juga 
menyediakan Fun Game, Family Gathering, Team Building, Amazing Race, Rafting, 
Off Road, Lava Tour Jeep Merapi, Paint Ball, Cycling dan program menarik lainnya.

Divisi
Tour & Transport 
Yulianto 082135278119

Divisi
Consultant, Outbond & Adventure
Ruri Nugroho 087845740205
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PROGRAM

Team Building Low Risk Program

Permainan permainan  yang menantang- .

Team Building + Paintball Program

Permainan yang menantang  + kompetisi  Paint Ball.

Team Building Off oad Program+  R

Amazing  Journey  melintasi  lereng  gunung  merapi  
dengan menggunakan  kendaraan  Jeep  4x4  sambil  
menyelesaikan  tantangan - tantangan  yang ada 
disepanjang jalur off road atau kombinasi dengan 
team building low risk.

Team Building  Rafting Program +

Mengarungi sungai sepanjang 12km untuk 
menyelesaikan sebuah misi tertentu.

Rental obil & City TourM  

Mengunjungi tempat – tempat bersejarah dan tempat 
wisata di Yogyakarta, DIY dan sekitarnya dengan atau 
tanpa sopir.
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GAMBARAN
KEGIATAN

Team Building Low Risk Programa. Ice Breaking 
Memecah kekakuan dan batasan - batasan yang ada dari tiap peserta, agar mereka bisa saling 
membuka diri antara satu dengan yang lain dengan beberapa games ringan yang menyenangkan dan 
interaktif.

b  . Initiative Games
Peserta akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang bertujuan untuk memunculkan perilaku-
perilaku yang menjadi kebiasaan mereka ketika menghadapi kesulitan/hambatan. Dari perilaku-
perilaku tersebut peserta akan diajak untuk merefleksikannya sehingga mendapatkan sebuah 
makna/kesimpulan positif yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan diri mereka maupun 
mengembangkan team.

c  . Competition Games
Semangat berkompetisi dalam diri merupakan motivasi yang bisa menggerakkan individu untuk 
melakukan tugas dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dengan berfokus 
pada tujuan/target yang akan dicapai peserta akan diajak untuk memahami bagaimana pentingnya 
menjaga semangat dalam team agar terus berusaha dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan 
bersama. Faktor eksternal (kompetitor) juga akan menjadi penggambaran sebuah motivasi yang bisa 
dimanfaatkan untuk mendukung dinamika team dalam mencapai tujuan.

d  . Final Project Games
Merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menyadarkan peserta agar mampu bersinergi satu sama 
lain untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Dalam aktivitas ini peserta diharapkan dapat 
memahami akan pentingnya kontribusi masing-masing individu dalam proses pencapaian team. 
Masingmasing anggota team memahami peran mereka, memahami visi/tujuan yang akan dicapai 
oleh team sehingga mampu berkolaborasi/bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.
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