
PROPOSAL FOR 
VIRTUAL TEAM BUILDING 



TENTANG KAMI 
Didirikan sejak 2004 dan berkembang di seluruh Asia Tenggara, kami percaya pada tim yang 
berkembang melalui team building yang berharga. Dalam lingkungan bisnis yang berubah 
dengan cepat, terutama di masa COVID, kebutuhan akan ikatan tim adalah sangat penting untuk 
memperhatikan orang-orang Anda saat ini! 
 
Kami sangat bersemangat membangun tim dan misi kami adalah membantu perusahaan dan 
individu untuk mencapainya. 
 
Kami percaya bahwa Team Building Online adalah salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan 
komunikasi antara karyawan Anda di lokasi dan zona waktu yang berbeda. 

Rekam jejak kami sejauh ini 
✓  100+ Acara Team Building Online 
✓  200+ Acara Team Building Outdoor 
✓  200+ Acara Team Building Indoor 
✓  50+ Seminar/Sesi Pelatihan 
✓  80+ Retret/Perjalanan Perusahaan 
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KLIEN MASA LALU 

Florence (Apple – Virtual Escape) 
“Terima kasih untuk sesi yang luar biasa, tolong sampaikan terima kasih saya kepada 
fasilitator lainnya, selamat akhir pekan yang menyenangkan!” 

Nicholas (Google – Virtual Amazing Race) 
“Terima kasih, TV Workshop, yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dari 
awal hingga akhir. Senang bekerja sama dengan Anda.” 

Lay Choo (Microsoft - Virtual Escape, Treasure Hunt) 
"Orang-orang kami benar-benar menikmati Escape Room hari ini, sungguh pengalaman 
melakukan ini secara virtual dan jarak jauh. Permainan ice breaking di awal juga 
dijalankan dengan baik, ini berfungsi untuk membuat orang-orang melakukan 
pemanasan dan siap untuk memulai kegiatan." 

Jay (Singapore Tourism Board – Virtual Escape) 
“TV Workshop, terima kasih banyak untuk ini...kegiatan berjalan lancar dan tim 
menyukainya! Kami ingin bekerja sama dengan Anda lagi dalam memberikan aktivitas 
Amazing Race bersama semua mitra kami.” 
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TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

The Patriot Act: Count On Me Indonesia 
 
Indonesia Raya! Tunjukkan sedikit patriotisme untuk negara kita! Memamerkan 
batin keindonesiaan Anda dengan mengikuti permainan dan tantangan seru, 
dan mengerti apa artinya menjadi orang Indonesia!	

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 100. Untuk grup yang lebih besar, 
kami dapat menyelenggarakan beberapa sesi pada waktu yang sama. Tim 
yang lebih kecil hingga 10 kemudian dimasukkan ke dalam breakout rooms 

virtual. 
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NEW	GAME.		



Penilaian 
Setelah setiap pertandingan, skor diberikan kepada masing-masing tim dan subtotal 
diumumkan hingga pertandingan terakhir. Penilaian akhir dilakukan pada saat acara tanya 
jawab dan tim dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. 
yaitu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 

Contoh Jadwal Acara 
09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
09.45 AM – Tim mempunyai waktu 2 jam untuk menyelesaikan permainan 
12.00 PM – Permainan terakhir dan akhir kegiatan, semua tim harus berkumpul dalam ruang konferensi pusat 
12.15 PM – Acara Pengarahan Akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir program 
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DIUSULKAN 5 



TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

The Game Show Experience 
6 Gameshow untuk Anda memainkan semuanya sekaligus! Pengalaman penuh 
dengan tingkatan kegiatan dan tantangan yang berbeda untuk setiap pertunjukan 
permainan untuk dinikmati semua orang! 

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 200. Untuk grup yang lebih 
besar, kami dapat mengadakan beberapa sesi sekaligus. Tim yang 
lebih kecil hingga 10 akan dimasukkan ke dalam breakout rooms 

virtual. 
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NEW	GAME	



Penilaian 
Setelah setiap pertandingan, skor diberikan kepada masing-masing tim dan subtotal 
diumumkan hingga pertandingan terakhir. Penilaian akhir dilakukan pada saat acara tanya 
jawab dan tim dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. 
yaitu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 
 
Contoh Jadwal Acara 
09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
09.45 AM – Tim menerima instruksi untuk permainan pertama 
10.15 AM – Permainan kedua 
10.45 AM – Permainan ketiga 
11.15 AM – Permainan keempat 
11.30 AM – Permainan kelima 
12.00 PM – Permainan terakhir dan akhir kegiatan, semua tim harus berkumpul di ruang konferensi utama 
12.15 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir acara 
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TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

Virtual Team Escape Room 
"Tim harus berpacu dengan waktu untuk menemukan dan memecahkan teka-teki 
dan tantangan di serangkaian ruang virtual yang terkunci secara berurutan untuk 

menjadi yang pertama memperoleh penyelesaian terakhir." 

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 200. Untuk grup yang lebih besar, 
kami dapat mengadakan beberapa sesi sekaligus. Tim yang lebih kecil hingga 

10 akan dimasukkan ke dalam breakout rooms virtual. 
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Penilaian 
Tim pemenang adalah yang memecahkan teka-teki terakhir dalam waktu tercepat. Kriteria 
penilaian alternatif yaitu komunikator tim terbaik juga dapat diberikan jika diperlukan. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. yaitu 
mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 
 
 Contoh Jadwal Acara 

09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
10.00 AM – Pembagian kelompok dan ruangan tim Escape Room virtual 
11.45 AM – Tim harus berkumpul di ruang konferensi pusat 
12.00 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.30 PM – Akhir acara 
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TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

Virtual Amazing Race 
Bawa tim Anda online untuk perjalanan mendebarkan di seluruh dunia. "Ikut serta 
dalam Virtual Amazing Race kami dengan kenyamanan ruang kerja pribadi Anda, 

dimanapun di dunia! Jelajahi, pelajari, ciptakan, dan ditantang bersama saat 
Anda bepergian (secara virtual) ke beberapa lokasi paling menarik dan eksotis di 

seluruh dunia menggunakan kekuatan komunikasi online" 

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 140. Untuk grup yang lebih besar, kami 
dapat menyelenggarakan beberapa sesi pada waktu yang sama. Tim yang lebih 

kecil hingga 10 kemudian dimasukkan ke dalam breakout rooms virtual. 
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Penilaian 
Tim pemenang dihitung dengan dua cara: tim tercepat yang tiba di tujuan akhir dan tim 
yang mencetak poin terbanyak dalam permainan. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. 
yaitu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 

Contoh Jadwal Acara 
09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
10.00 AM – Tim menerima instruksi rute pertama mereka dan Amazing Race dimulai! 
12.00 PM – Tim harus berkumpul di ruang konferensi pusat 
12.15 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir acara 
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HARGA DAN PEMESANAN 

VIRTUAL ESCAPE ROOM VIRTUAL AMAZING RACE 

IDR 400K/PAX 
 

Min: 10 Pax dalam satu sesi 
Max: 200 Pax dalam satu sesi 

IDR 400K/PAX 
Min: 10 Pax dalam satu sesi 

Max: 200 Pax dalam satu sesi 

Termasuk: 
• 8 teka-teki menantang yang 

ditujukan untuk menguji keterampilan 
komunikasi 

Termasuk: 
• 10 Tantangan yang menyegarkan 

ditujukan menguji keterampilan kerja 
tim 

• Fasilitator ahli untuk membimbing dan 
mengembangkan potensi tim Anda 

• Hadiah untuk tim pemenang 

HARGA DAN 
PEMESANAN 
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• Fasilitator ahli untuk membimbing dan 
mengembangkan potensi tim Anda 

• Hadiah untuk tim pemenang 



TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

Treasure Hunt: Tomb Raider King  
Bekerja bersama sebagai sebuah tim, Anda harus membuka kunci 
misteri tersembunyi di berbagai lokasi dan ikuti petunjuk ke tempat 

terakhir dari harta karun. 
"Cari saya dan kamu akan menemukan, harta karun tersembunyi akan 

menjadi Milikku!" 

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 100. Untuk grup yang lebih besar, 
kami dapat menyelenggarakan beberapa sesi pada waktu yang sama. Tim 
yang lebih kecil hingga 10 kemudian dimasukkan ke dalam breakout rooms 

virtual. 
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Penilaian 
Di Tomb Raider king skor tidak diberikan, sebaliknya tim berlomba untuk menemukan harta karun, 
tim pemenang adalah yang menemukan harta karun terlebih dahulu. Semua tim lain yang mengikuti 
akan menemukan harta karun itu hilang dan diperintahkan untuk pergi ke lokasi pengarahan. Tim 
dengan jumlah emas tertinggi pada akhirnya akan dinobatkan sebagai pemenang. 
 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak Video 
Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. yaitu mematikan 
mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh fasilitator di 
ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan lebih lanjut untuk 
kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 

Contoh Jadwal Acara 
09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
10.00 AM – Tim mulai mengungkap petunjuk untuk menemukan lokasi dan melakukan perjalanan ke lokasi 
pertama. Dalam waktu 2 jam untuk mengunjungi lokasi, memecahkan petunjuk dan menemukan harta karun. 
12.00 PM – Tim harus berkumpul di ruang konferensi pusat 
12.15 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir acara 
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TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

Virtual Minute To Win It 
"Ayo menjadi konyol! Tim bersaing satu sama lain dalam serangkaian permainan 

pendek dan aktif dalam beberapa putaran yang berlangsung selama satu menit saja. 
Setiap permainan di desain sedikit konyol, menggunakan bahan sehari-hari yang 
sederhana dan dapat dimainkan oleh siapa saja terlepas dari keahliannya. Pada 

akhirnya, tim yang menang paling banyak babak yang membawa pulang hadiahnya! 

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 200. Untuk grup yang lebih besar, 
kami dapat menyelenggarakan beberapa sesi pada waktu yang sama. Tim 
yang lebih kecil hingga 10 kemudian dimasukkan ke dalam breakout rooms 

virtual. 
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Penilaian 
Setelah setiap pertandingan, skor diberikan kepada masing-masing tim dan subtotal 
diumumkan hingga pertandingan terakhir. Penilaian akhir dilakukan pada saat acara tanya 
jawab dan tim dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. 
yaitu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 
 
Contoh Jadwal Acara 

09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
10.00 AM – Tim akan ditantang berdasarkan waktu dan jumlah dari tugas yang diselesaikan! 
12.00 PM – Tim harus berkumpul di ruang konferensi pusat 
12.15 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir acara 
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HARGA DAN PEMESANAN 

VIRTUAL MTWI VIRTUAL TREASURE HUNT 

 IDR 400K/PAX 
 
Min: 10 Pax dalam satu sesi 
Max: 200 Pax dalam satu sesi 

IDR 400K/PAX 
Min: 10 Pax dalam satu sesi 
Max: 200 Pax dalam satu sesi 

Termasuk: 
20-30 Tugas Menantang 1 Menit dan 
Teka-teki yang bertujuan untuk 
menguji kerja tim dan keterampilan 
manajemen 

Termasuk: 
10 Tantangan yang menyegarkan yang 
bertujuan untuk menguji keterampilan 
komunikasi dan pemecahan masalah 

•  •  

•  Fasilitator ahli untuk membimbing dan 
mengembangkan potensi tim Anda 

•  Fasilitator ahli untuk membimbing dan 
mengembangkan potensi tim Anda 
 

•  Hadiah untuk tim pemenang •  Hadiah untuk tim pemenang 

HARGA DAN 
PEMESANAN 17 



 

. 

TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

The Great Zodiac Hunt 
Anda berada di tim Pelopor Terhebat dari Surgawi! 12 Zodiak Hewan telah melarikan 
diri dari Surgawi ke berbagai tempat di Indonesia! Tergantung pada Anda untuk bekerja 
sebagai tim untuk menangkap setiap hewan kembali sebelum terlambat! 

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 50. Untuk grup yang lebih besar, 
kami dapat menyelenggarakan beberapa sesi pada waktu yang sama. Tim 
yang lebih kecil hingga 10 kemudian dimasukkan ke dalam breakout rooms 

virtual. 
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Penilaian 
Setelah setiap pertandingan, skor diberikan kepada masing-masing tim dan subtotal 
diumumkan hingga pertandingan terakhir. Penilaian akhir dilakukan pada saat acara tanya 
jawab dan tim dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. 
yaitu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 

Contoh Jadwal Acara 
09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
09.45 AM – Tim punya waktu 2 jam untuk menyelesaikan permainan 
12.00 PM – Permainan terakhir dan akhir kegiatan, semua tim arus kembali ke ruang konferensi utama 
12.15 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir acara 
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TEAM BUILDING YANG DIUSULKAN 

Improv Online 
Fitur	utama	dari	improvisasi	yang	hebat	adalah	kemampuan	untuk	berkolaborasi	dengan	
cepat	dan	menjadi	kreatif.	Menggunakan	skenario	dan	petunjuk	yang	telah	dirancang	

sebelumnya,	tim	Anda	akan	bersenang-senang	menggunakan	pemikiran	cepat	untuk	bekerja	
bersama,	sambil	meningkatkan	keterampilan	mendengarkan,	bekerja	tim	jarak	jauh,	dan	kerja	

sama	mereka.	

Ukuran grup maksimum adalah sekitar 50. Untuk grup yang lebih besar, 
kami dapat menyelenggarakan beberapa sesi pada waktu yang sama. Tim 
yang lebih kecil hingga 10 kemudian dimasukkan ke dalam breakout rooms 

virtual. 
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Penilaian 
Setelah setiap pertandingan, skor diberikan kepada masing-masing tim dan subtotal 
diumumkan hingga pertandingan terakhir. Penilaian akhir dilakukan pada saat acara tanya 
jawab dan tim dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. 

Pengarahan & Pembekalan 
Pengarahan akan mencakup tutorial singkat tentang cara menggunakan perangkat lunak 
Video Conferencing dan praktik terbaik untuk pengoperasian dalam obrolan video grup. 
yaitu mematikan mikrofon saat tidak berbicara, melihat kamera saat berbicara dll. 
 
Setelah pembekalan, peserta akan dipisahkan menjadi beberapa tim dan diundang oleh 
fasilitator di ruang obrolan yang berbeda, fasilitator utama memberikan instruksi dan tujuan 
lebih lanjut untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. 
 
Pengarahan berlangsung lagi di ruang konferensi video utama. 

Contoh Jadwal Acara 
09.00 AM – Pengarahan singkat oleh fasilitator utama 
09.15 AM – Ice breakers dan kegiatan pemanasan 
09.45 AM – Pelatihan Improv 101, teknik dan tips. Tim punya waktu 3 jam untuk menyelesaikan permainan. 
12.00 PM – Permainan terakhir dan akhir kegiatan, semua tim arus kembali ke ruang konferensi utama 
12.15 PM – Acara pengarahan akhir, acara pemberian hadiah 
12.45 PM – Akhir acara 
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HARGA DAN PEMESANAN 

ZODIAC HUNT!  IMPROV ONLINE 

IDR 400K/PAX 
 

Min: 10 Pax dalam satu sesi 
Max: 200 Pax dalam satu sesi 

IDR 400K/PAX 
Min: 10 Pax dalam satu sesi 
Max: 200 Pax dalam satu sesi 

Termasuk: 
8 game yang dibuat khusus untuk 
memunculkan ide tematik yang Anda 
inginkan agar perusahaan Anda 
berkembang 

Termasuk: 
6 game show game whacky yang 
bertujuan untuk menguji pemecahan 
masalah dan keterampilan berpikir 
kreatif 

•  •  

•  Fasilitator ahli untuk membimbing dan 
mengembangkan potensi tim Anda 

•  Fasilitator ahli untuk membimbing dan 
mengembangkan potensi tim Anda 

•  
Hadiah untuk tim pemenang 
 •  

Hadiah untuk tim pemenang 
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FAQ 
Q: Berapa banyak tim yang kita buat? 
A: Untuk Sebagian Besar Aktivitas, Anda harus membentuk maksimal 5 orang dalam satu tim.  

Untuk Amazing Race, kita bisa tambahkan hingga 7 orang dalam satu tim. 

Q: Berapa lama kegiatan berlangsung? 
A: Kami merekomendasikan 1 – 4 jam tetapi kami dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Anda 

Q: Apakah Anda menyediakan aktivitas dalam bahasa lain? 
A: Ya, kami menyediakan kegiatan dalam bahasa Inggris, Mandarin, Bahasa Indonesia dan lainnya berdasarkan permintaan 

Q: Bisakah kita mengubah atau menggabungkan aktivitas dan permainan? 
A: Ya, Anda dapat memiliki beberapa aktivitas dan permainan dalam satu program dan kami dapat menyesuaikan dengan 
kebutuhan Anda 

Q: Perangkat lunak konferensi apa yang digunakan untuk acara tersebut? 
A: Kami merekomendasikan menggunakan Zoom tetapi juga dapat menggunakan program lain seperti MS Teams, Google 
Meet atau Webex 

Q: Apa saja opsi pembayarannya? 
A: Kami menerima transfer bank, kartu kredit, atau cek melalui semua saluran pembayaran utama Singapura 
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WE LOOK FORWARD TO ORGANIZING YOUR 

VIRTUAL TEAMBUILDING 

 

PT TVworkshop Global Indonesia 
Sahid Sudirman Center 11th Fl Suite A 

 Jl. Jend Sudirman 86 
Jakarta 10220, Indonesia 

Mob +6283857892390 
contact@tvworkshop.com 


