CV. Kompas Adventure
Rafting & Outbound Training
Jl. Borobudur km 2 mungkid magelang
Telp : 0293 5560 666
085643319330 / 081229297555
Email: info@magelangarungjeram.com

LATAR BELAKANG
Berawal dari keinginan untuk menjadikan kegiatan petualangan sebagai wisata yang bisa dinikmati
masyarakat umum, maka kami pada tahun 2002 kami berinisiatif mendirikan suatu badan usaha Kompas Adventure
dengan spesifikasi usaha wisata petualangan dan Outbound Manajemen Training, adapun jenis wisata yang kami
tawarkan adalah arung jeram
Dengan didukung oleh tenaga muda yang terlatih dan professional, kami siap untuk melayani anda dengan
sebaik-baiknya, sesuai dengan motto kami “ melayani dengan cinta “ dan “ safety is our top priority “
Kami sangat menantikan anda untuk dapat kami layani dengan sebaik-baiknya

Terima Kasih

CV. KOMPAS ADVENTURE
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OUR PRODUCT KOMPAS ADVENTURE
SUNGAI ELO

Sungai Elo terletak di Kabupaten Magelang dekat dengan Candi Mendut dan Candi Borobudur kira-kira 35 menit
dari Jogjakarta. Sungai ini mempunyai jeram-jeram kelas III yang cukup menantang dan sangat menyenangkan
dengan lama pengarungan lebih kurang 3 jam. Sangat cocok bagi Anda yang belum pernah sama sekali ber-arung
jeram / pemula, karena tingkat bahayanya yang tergolong rendah.

JENIS

PAKET

PAKET

STANDAR / REGULER

KETERANGAN

LOKASI

MAGELANG

Jawa Tengah

DURASI

± 3 Jam

Durasi Waktu Pengarungan

LEVEL

III ( Low / Pemula )

Tingkat Kesulitan Jeram

ROUTE

Blondo – Mendut

Star Point – Finish Point

JARAK

± 12 km

Jarak Tempuh Route

HARGA

Rp. 600. 00 0,-

Per Perahu ( isi 6 orang )

River Guide

FASILITAS & AKOMODASI

o

Pemandu Perahu

Peralatan Standard

Pelampung, Dayung, Helm, Perahu

Transportasi Lokal

Finish – Transit Area

Retribusi
Makan Siang / Sore
Snack & Kelapa Muda
P3K Emergency

Retribusi Setempat
Prasmanan ( Transit Area )
Fasilitas Rest Area
Emergency Kit

Asuransi

Asuransi Peserta

Piagam

Penghargaan Peserta

Mandi / Bilas

Fasilitas MCK + Ibadah
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SUNGAI PROGO ATAS

SUNGAI PROGO ATAS terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lebih kurang 60 menit dari Jogjakarta.
Sungai Progo Atas mempunyai jeram-jeram kelas II-III yang cukup menantang dengan durasi kira-kira 3 jam
pengarungan. Sangat cocok bagi Anda yang ingin berwisata bersama keluarga karena tingkat bahayanya yang
relative rendah.

JENIS

PAKET

PAKET

STANDAR / REGULER

KETERANGAN

LOKASI

MAGELANG

Jawa Tengah

DURASI

± 3 Jam

Durasi Waktu Pengarungan

LEVEL

III Low / Pemula

Tingkat Kesulitan Jeram

ROUTE

Bandongan – Plikon

Star Point – Finish Point

JARAK

± 9 km

Jarak Tempuh Route

HARGA

Rp.

750.000,River Guide

FASILITAS & AKOMODASI

o

Per Perahu ( isi 6 orang )

Pemandu Perahu

Peralatan Standard

Pelampung, Dayung, Helm, Perahu

Transportasi Lokal

Finish - Transit

Retribusi
Makan Siang
Snack & Kelapa Muda
P3K Emergency

Retribusi Setempat
Prasmanan ( Transit Area )
Fasilitas Rest Area
Emergency Kit

Asuransi

Asuransi Peserta

Piagam

Penghargaan

Mandi / Bilas

Fasilitas MCK + Ibadah
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SUNGAI SERAYU

o

SUNGAI SERAYU terletak di Kabupaten Wonosobo - Banjarnegara, Jawa Tengah kira-kira 4 jam perjalanan dari
Jogjakarta dengan melewati lereng Gunung Sindoro-Sumbing yang menyajikan kesejukan dan panorama alam
pengunungan yang indah. Keunggulan lokasi ini sebagai arena arung jeram dikarenakan Serayu mempunyai
beberapa kelebihan dibanding beberapa lokasi pengarungan yang lain antara lain ukuran lebar sungai yang
besar, rute pengarungan yang panjang, debit air yang merata sepanjang tahun serta pemandangan sekitar
sungai yang indah.

JENIS

PAKET

PAKET

STANDAR / REGULER

KETERANGAN

LOKASI

BANJARNEGARA

Jawa Tengah

DURASI

± 3 – 4 Jam

Durasi Waktu Pengarungan

LEVEL

III+ Medium / Pemula

Tingkat Kesulitan Jeram

ROUTE

Bojanegara – Singomerto

Star Point – Finish Point

JARAK

± 15 km

Jarak Tempuh Route

HARGA

Rp.

1.200.000,-

Per Perahu ( isi 6 orang )

Peralatan Standard

Pelampung, Dayung, Helm, Perahu

Transportasi Lokal

Finish – Transit

Retribusi

Retribusi Setempat

Asuransi

Asuransi Peserta

Snack & Kelapa Muda
P3K Emergency
Makan Siang
Piagam
Mandi / Bilas

Fasilitas Rest Area
Emergency Kit
Prasmanan ( Transit Area )
Penghargaan
Fasilitas MCK + Ibadah
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SUNGAI PROGO BAWAH

SUNGAI PROGO BAWAH, terletak di Yogyakarta, lebih kurang 20 menit dari Yogyakarta. Sungai Progo bawah
menyajikan sebuah petualangan yang spektakuler dengan jeram-jeram kelas III - IV selama kira-kira 3 jam
pengarungan, sangat cocok bagi Anda yang ingin merasakan tantangan yang lebih sensasional.

JENIS

PAKET

PAKET

STANDAR / REGULER

KETERANGAN

LOKASI

KALIBAWANG

Yogyakarta

DURASI

± 4 Jam

Durasi Waktu Pengarungan

LEVEL

III + ( High )

Tingkat Kesulitan Jeram

ROUTE

Dam Ancol – Dekso

Star Point – Finish Point

JARAK

± 18 km

Jarak Tempuh Route

HARGA

Rp.

1.300.000,River Guide

FASILITAS & AKOMODASI

o

Per Perahu ( isi 6 orang )

Pemandu Perahu

Peralatan Standard

Pelampung, Dayung, Helm, Perahu

Transportasi Lokal

Finish – Transit

Retribusi

Retribusi Setempat

Asuransi

Asuransi Peserta

P3K Emergency
Snack & Kelapa Muda
Makan Siang
Piagam
Mandi / Bilas

Emergency Kit
Fasilitas Rest Area
Prasmanan ( Transit Area )
Penghargaan Peserta
Fasilitas MCK + Ibadah
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DESKRIPSI LOKASI

 Sungai Elo terletak di Kab. Magelang dekat dengan Candi Borobudur & Candi Mendut kira-kira 1 jam dari Jogjakarta.
Sungai ini mempunyai jeram-jeram kelas III yang cukup menantang & sangat menyenangkan dengan lama pengarungan
lebih kurang 3 jam. Sangat cocok bagi Anda yang belum pernah ber-arung jeram atau bahkan anak-anak mulai usia 5
tahun ke-atas sekalipun bisa mencobanya, karena tingkat bahayanya yang tergolong relatif rendah dan aman.
 SUNGAI SERAYU terletak di Kab. Banjarnegara, kira-kira 3,5 jam perjalanan dari Jogjakarta dengan melewati lereng
Gunung Sindoro-Sumbing yang menyajikan kesejukan dan panorama alam pengunungan yang indah. Keunggulan lokasi
ini sebagai arena arung jeram dikarenakan Serayu mempunyai beberapa kelebihan dibanding beberapa lokasi
pengarungan yang lain antara lain ukuran lebar sungai yang besar, rute pengarungan yang panjang, debit air yang
merata sepanjang tahun dengan grade III+ serta pemandangan sekitar sungai yang indah.

 SUNGAI PROGO ATAS terletak di Kab. Magelang, Lebih kurang 1 jam dari Jogjakarta. Sungai Progo Atas mempunyai
jeram-jeram kelas II-III yang cukup menantang dengan durasi kira-kira 3 jam pengarungan. Sangat cocok bagi Anda yang
belum pernah ber-arung jeram atau sekedar ingin berwisata bersama keluarga karena tingkat bahayanya yang relative
rendah.
 SUNGAI PROGO BAWAH, berada di daerah Kalibawang, lebih kurang 20 menit dari Yogyakarta. Sungai Progo Bawah
menyajikan sebuah petualangan yang spektakuler dengan jeram-jeram kelas III+ yang lumayan mendebarkan selama
kira-kira 3 jam pengarungan, sangat cocok bagi Anda yang ingin merasakan tantangan yang lebih sensasional.

 SUNGAI PROGO EXCELLENT, berada di Yogyakarta, lebih kurang 45 menit dari Yogyakarta. Jalur dalam trip ini
menyajikan sebuah petualangan yang sangat spektakuler dengan jeram-jeram kelas IV – V selama kira-kira 4 jam
pengarungan dan merupakan salah satu lokasi jeram-jeram besar di Jawa Bali, sangat cocok bagi Anda yang sudah mahir
dan professional, bahkan tingkat pemula pun dapat merasakan aroma kedahsyatannya.

DESKRIPSI ASURANSI

Dalam kegiatan rafting, paintball dan o utbo und traini ng, anda di asuransikan untuk digunakan untuk merujuk pada
tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, kesehatan dan lain
sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian,
kehilangan, ker usakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran pr emi secara teratur dalam jangka waktu t ertentu sebagai ganti
polis yang menjamin perlindungan tersebut. Dalam perlindungan asuransi kami bekerja sama dengan asuransi Bumi Putera dimana
jika ter jadi kecelakaan untuk pengo batan pr emi dengan nilai Rp. 5.000.000 sedangkan untuk nilai premi meninggal atau cacat
dengan nilai Rp. 25.000.000.
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Outbound Training Magelang
Outbound Training adalah suatu bentuk atau metode kegiatan di alam terbuka (outdoor) dengan penekanan pada
pengembangan kemampuan di bidang manajemen organisasi dan pengembangan diri (personal development) yang
disimulasikan melalui permainan-permainan yang secara langsung. Tujuan Outbound Training adalah untuk meningkatkan
motivasi dan kepercayaan diri (personal development), berpikir kreatif (inovasi), rasa kebersamaan dan saling percaya (trust)
serta penyegaran dan memecahkan kekakuan birokrasi.
A. Metodologi yang digunakan adalah:
Simulasi Kesederhanaan Permainan-permainan di dalam Outbound Management Training ini adalah sebuah metafora
kehidupan yang kompleks dan dibuat secara sederhana sehingga akan mudah sekali dipahami kompleksitas kehidupan.
Pendekatan melalui pengalaman (Experiental Learning), Dimana pelatihan ini memberikan pengalaman langsung
sehingga dapat dirasakan sukses-gagal di dalam melaksanakan sebuah tugas.
Penuh Kegembiraan, Permainan pada dasarnya disukai oleh setiap orang karena bagian dari kegembiraan aktivitas
Outbound Management Training berupa permainan yang cenderung memberi keterangsangan emosi dan
kegembiraan.
B.

TRAINING DESIGN
Team Building Dalam program ini setiap peserta dituntut untuk lebih mengenai seluruh komponen yang terlibat,
memecahkan kekakuan birokrasi, kebekuan komunikasi dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan serta
kesatuan individu, selain itu anggota tim harus memiliki sikap saling ketergantungan.
Team Work
Program ini menekankan pada peningkatan kemampuan kinerja tim yang didasari oleh komitmen pribadi anggopta tim
mengenai elemen-elemen yang mendasari kerja tim yang efektif seperti saling membagi peranan dan pengorbanan,
saling menghargai, komunitas terbuka dan komitmen, sehingga akan terbangun suatu ikatan kebersaman yang mampu
membangkitkan semangat kerja tim (team spirit) yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja kerja.
Leadership & Empowerment
Peserta mengeksplorasi karakter-karakter seorang pemimpin seperti halnya komitmen, visi, kemampuan mendegar
secara aktif dan suri tauladan. Mereka dapat mengalami karakter-karakter ini secara nyata sehingga dapat memadukan
kompetensi individual dan memberdayakan sehingga memberikan kontribusi untuk pencapaian suatu tujuan.
Personal Development
Program ini menekankan pada pengembangan seseorang sebagai pribadi yang utuh. Setiap peserta dituntut untuk
memiliki komitmen bagi pertumbuhan dan optimalisasi perkembangan diri agar lebih asertif, proaktif dan bertanggung
jawab. Keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalani tantangan pribadi untuk menggapai kemenangan.
Strategic Planning
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Mencapai hasil yang optimal dari setiap aktivitas baik secara individual maupun organisasional adalah tidak mungkin
tanpa terlebih dahulu memikirkan strategi perencanaan. Perencanaan akan menggambarkan pencapaian sebuah
aktivitas. Program ini mengajak setiap peserta untuk mencoba, berlatih dan menyusun perencanaan misi berdasarkan
setiap visi yang ditentukan oleh individu maupun organisasi.
C. FASILITATOR dan INSTRUKTUR LAPANGAN
Kompas Adventure Training didukung oleh fasilitator yang ahli dan berpengalaman dalam Training Design serta
terampil di bidangnya. Latar belakang mereka beragam, mulai dari teknik, manajemen, ekonomi, bisnis, psikologi,
lingkungan dan pecinta alam. Instruktur lapangan yang handal mempunyai ketrampilan dan menguasai Safety
Procedure di bidang alam bebas, terlatih bekerja dalam tim pada situasi yang tak terduga.

PAKET OUTBOUND TRAINING

Ice Breaking
Fun Game
Competition Game

RP. 100.000,-/Orang

Fasilitas:
o
o
o
o
o
o
o

Snack 1 x
Makan prasmanan 1 x setelah
outbound training
Trainer
Fasilitator
Perlengkapan permainan
outdoor
Asuransi
Hall, Sound Sytem dll

Lokasi: Hal. Restourant Kampoeng Ulu
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Paktet Paintball Magelang
Paintball adalah suatu permainan dimana seorang atau kelompok pemain berusaha untuk mengalahkan pemain /
kelompok lain dengan cara memberi tanda cat di tubuh lawan. Peluru cat yang digunakan harus terbuat dari bahan yang aman
dan tidak beracun, sedangkan senjata yang digunakan untuk menembakkannya biasa disebut paintball marker atau paintball
gun. Peralatan lain yang harus ada ialah masker pelindung wajah. Selain untuk permainan, teknologi Paintball juga digunakan
sebagai simulasi / latihan militer yang lebih serius. Ide permainan paintball pertama kali muncul pada tahun 1976 oleh Evan
Thomspon, dan dimainkan pertama kali pada tahun 1981. Permainan paintball bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan
dengan barikade alam dan buatan.

PAKET PAINTBALL

Fasilitas:
RP. 100.000,-/Orang

o
o

Min Peserta 20 Orang
o
o
o
o
o

Snack 1 x
Makan prasmanan 1 x setelah
outbound Paintball
Peralatan Paintball
Sewa Lahan
Fasilitator
Perlengkapan permainan
outdoor
Asuransi

Lokasi: Hal. Restourant Kampoeng Ulu

©CV. Kompas Adventure Magelang 2014

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut mengenai paket arung jeram,
Silahkan hubungi kontak person kami :

OPERATOR BY :

OFFICE
CV. Kompas Adventure
Jl. Borobudur km2 mungkid magelang
Email : info@magelangarungjeram.com
www.magelangarungjeram.com
KONTAK PERSON :

Telpon (0293) 556 0 666
GSM 081 229 297 555 / 085 643 319 330
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