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Kelas : XI IPA 
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1. Pratama 

2. Andy 

3. Edward 

4. Joez Hanjaya 

5. Giofanny Limbong 

6. Irene 

7. Kenny W 

8. Tri Handa K 

9. Shelly 

10. Steven 

 



Laporan Kegiatan Outbound 

 

 Pada tanggal 3 Juni 2011 jam 8 pagi, semua siswa kelas XI berkumpul di lapangan 

voli SMA Tarsisius II untuk pengarahan tentang kegiatan outbound serta pemberian snack 

dan minuman. Pukul 8.45, para siswa serta guru berangkat ke Cipulir, tempat kegiatan 

outbound dengan menggunakan 2 tronton. Perjalanan ke Cipulir membutuhkan waktu hampir 

setengah jam karena kemacetan yang tiap hari terjadi di Jakarta. Pukul 9.15 kami sampai di 

Cipulir kemudian kami beristirahat selama 10 menit untuk mempersiapkan kegiatan 

outbound.  

 Permainan pertama yang kami dapat 

adalah bermain bola di air yang berlumpur. 

Permainan tersebut tidak mempunyai aturan dan 

dalam 1 tim terdapat 6 orang. Kami yang berasal 

dari kelompok 7 bertanding dengan kelompok 8 

dan hasilnya kelompok 8 yang menang.  

Kami tetap semangat walaupun kalah. 

Permainan kedua adalah outbound dewasa dimana 

peserta yang beratnya maksimal 80 kg bisa ikut, 

sementara perserta yang beratnya 90 kg tidak bisa 

ikut. Setelah permainan ini, kami beristirahat serta 

makan siang sampai jam satu siang.  

 Pukul 13.00, kami melanjutkan permainan 

yang ketiga yaitu permainan perahu. Permainan 

ini sangat seru karena kita dapat menambah ilmu 

cara mendayung serta menambah kekompakan 

dalam tim kemudian kami bermain flying fox. 

Akan tetapi, peserta yang ikut hanyalah yang 

memiliki berat maksimal 80 kg sehingga peserta 

yang tidak ikut hanya menonton saja.  Permainan 

terakhir yang kami mainkan adalah ATV. Banyak 

anggota kelompok yang sulit mengendarai 

kendaraan tersebut karena tidak terbiasa.  



 Setelah itu, kami membersihkan diri dan 

bersiap-siap kembali ke SMA Tarsisius II. Kami 

diberikan silverqueen crispy oleh para guru 

sebelum pulang. Akhirnya, kami kembali ke 

sekolah dengan menggunakan tronton dan sampai 

di sekolah pada jam lima sore.  


