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MPRO PROVIDER didirikan pada tahun 2002 oleh beberapa

pemuda penggemar kegiatan alam bebas. Kemudian pada

tahun 2006 badan usahanya resmi didirikan.

Mengantongi izin usaha Nomor 510/1-1998-DISINDAG/2006,

MPRO PROVIDER didukung oleh tenaga-tenaga ahli,

profesional dibidangnya.

Sesuai kompetensi orang-orangnya, perusahaan profesional iniSesuai kompetensi orang-orangnya, perusahaan profesional ini

kemudian berfokus pada jasa rancang-bangun sarana

challenge ropes course (tali tantangan).

Perusahaan yang berpusat di Bandung ini berdiri untuk

menjawab kebutuhan berbagai kalangan, mulai dari

perusahaan, lembaga, hingga perorangan yang ingin

menciptakan tempat-tempat wisata, pendidikan maupun

pelatihan dengan sarana challenge ropes course, termasuk s

afety work at height (keselamatan kerja di ketinggian).

Pengalaman yang panjang membuat MPRO PROVIDER sangat

memahami kebutuhan serta keinginan klien.



V i s i o n

“ “ Creative ropes challenge course solutionCreative ropes challenge course solution,,

oneone--stop ropes challenge course solutionstop ropes challenge course solution,,

ropes challenge course specialist..ropes challenge course specialist..””



� Mengembangkan kegiatan tali tantangan (challenge ropes
course) di tanah air menjadi media pembelajaran yang
edukatif.

� Mendayagunakan kegiatan outbound sebagai potensi
wisata di berbagai daerah di tanah air untuk dapat
berkembang baik secara ekonomi maupun sosial.

M i s s i o n

� Membantu berbagai kalangan mewujudkan tersedianya
sarana outbound khususnya challenge ropes course, agar
berdayaguna baik secara ekonomi maupun sosial.

� Mendorong tempat-tempat wisata untuk ikut peduli
terhadap pelestarian alam dan pemanfaatan lahan secara
bertanggungjawab dan memperhatikan konsep Go Green.

� Menyediakan segala keperluan terkait dengan kegiatan
outbound khususnya ropes course dengan mudah.



Dalam membangun arena ropes course (low and high rope
element games), penentuan lokasi sangatlah penting. Untuk
itu tim MPRO PROVIDER akan terlebih dahulu melakukan
survey mengenai kelayakan sebuah lokasi, antara lain; luas
lahan, kondisi tanah, lansekap, akses jalan, kondisi
lingkungan sekitar, tingkat keramaian, dan lain-lain.

Pendirian arena ropes course diharapkan akan berdaya guna

Site Evaluation

� Pendirian arena ropes course diharapkan akan berdaya guna
secara ekonomis dan sosial. Maka dari itu, tidak bisa tidak,
faktor evaluasi adalah sesuatu yang krusial. Sukses-gagalnya
sebuah lokasi wisata, pelatihan maupun pendidikan,
bermula dari sini.

� MPRO PROVIDER akan berbagi kepakarannya dalam
menganalisa suatu lahan secara detail. Berbekal
pengalaman bertahun-tahun, kami akan rekomendasikan
pengembangan lahan secara optimal. Mengingat setiap
lahan memiliki potensi tersendiri.



Construction: Type of Course

� Sebelum memastikan jenis elemen permainan yang hendak
dibangun, MPRO PROVIDER akan menyodorkan berbagai pilihan
tipe yang sekiranya sesuai dengan lokasi. Secara umum,
beberapa permainan akan tersusun dalam kesatuan yang saling
terkait dan berkesinambungan.

� Beberapa tipe tiang (pole) maupun pohon sebagai media
tergambar dalam layout di atas. Namun, selalu terbuka
kemungkinan posisinya menyesuaikan dengan keinginan atau
kondisi lapangan. Karena challenge ropes course memang
kemungkinan posisinya menyesuaikan dengan keinginan atau
kondisi lapangan. Karena challenge ropes course memang
seharusnya unik antara tempat satu dengan lainnya.

� MPRO PROVIDER mampu menyediakan desain-desain konstruksi
yang inovatif dan kreatif dari berbagai medan, segmen dan
karakter, baik anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Apabila
klien secara khusus memiliki gambaran inspiratif tentang wahana
yang dikehendaki, dapat didiskusikan bersama-sama dengan
kami.

� Jadikan lahan challenge ropes course yang mengasyikkan,
menantang, namun sekaligus aman digunakan untuk pelatihan
atau permainan.



� Keselamatan adalah faktor yang tidak mungkin ditawar-
tawar, sebab risikonya adalah nyawa. Dan yang tak kalah
pentingnya yaitu kepercayaan para peserta. MPRO
PROVIDER selalu memperhitungkan faktor keselamatan
secara cermat dalam setiap elemen permainan di ropes
course.

� Pemasangan instalasi yang tepat, material yang dipakai,
penggunaan peralatan keselamatan dan perawatannya
harus sesuai dengan standar keselamatan internasional.

Safety Standard

penggunaan peralatan keselamatan dan perawatannya
harus sesuai dengan standar keselamatan internasional.
Tidak hanya itu saja, MPRO PROVIDER juga mengamati
prosedur operasional, sekaligus kondisi alam suatu lahan,
demi keamanan dan keselamatan semua orang.



� MPRO PROVIDER menyediakan jasa konsultasi bagi calon
klien yang hendak membangun arena ropes course (high,
middle maupun low rope). Dengan demikian akan diperoleh
gambaran jelas mengenai bentuk rancang-bangun, material
kontruksi, menara, serta permainan yang sekiranya ideal
dan memungkinkan diterapkan di lokasi yang hendak
dikembangkan.

Konsultasi ini juga termasuk pembicaraan mengenai

Consultation

� Konsultasi ini juga termasuk pembicaraan mengenai
program Anda. Tetapkan tujuan Anda mengadakan kegiatan
challenge ropes course. Apakah itu untuk meningkatkan
kerjasama tim? Mengasah jiwa kepemimpinan para
peserta? Mengakrabkan para peserta? Sekadar rekreasi?
Atau lainnya? Setiap tujuan memiliki metode tersendiri
untuk mencapainya.

� Sampaikan kepada kami untuk mengefektifkan program-
program tersebut. Untuk menggali keterangan lebih lanjut
konsultasikan bersama-sama dengan MPRO PROVIDER,
gratis tanpa biaya.



� Low Rope Course merupakan media permainan tali-temali
untuk bersenang-senang. Permainan ini lebih
mengandalkan ketangkasan pribadi dan kerjasama tim
dengan risiko yang minimal. Tidak didesain untuk
dimainkan pada ketinggian (maksimal 3,6 meter),
biasanya Low Rope Course cocok untuk anak-anak atau
orang dewasa yang sekedar ingin having fun.

Low Rope Course

� Yang ditekankan dalam permainan-permainan low ropes
adalah komunikasi tim, kerjasama, kemampuan
memecahkan masalah, saling percaya, kepemimpinan,
juga kecerdasan bersama. Harapannya, nilai-nilai
permainan ini akan terbawa untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan nyata di kehidupan sehari-hari.

� Permainan berisiko rendah bukan berarti tidak
menantang atau hanya untuk orang tak bernyali. Di
samping banyak pelajaran yang bisa dipetik didalamnya,
jenis permainan ini tetap seru dan mengasyikkan. Akan
selalu terdengar teriakan-teriakan riang serta jeritan-
jeritan tegang para peserta di sini.



� Inilah permainan paling menantang dalam ropes
course. High Rope Course atau biasa di sebut high
impact atau high risk didesain untuk dimainkan pada
ketinggian antara 9 - 15 meter, namun menggunakan
peralatan-peralatan khusus yang handal seperti dalam
panjat tebing atau pekerjaan di ketinggian. Sehingga
peserta akan tetap aman pada ketinggian tersebut.

Permainan ini biasanya melibatkan peserta yang

High Rope Course

� Permainan ini biasanya melibatkan peserta yang
disepakati oleh tim untuk menantang ketinggian.
Dalam waktu yang sama, rekan-rekannya di bawah
secara aktif mendukung dengan tali pengamanan,
begitu pula dengan komunikasi yang intens.
Kesuksesan tim bukan didukung hanya oleh
keterampilan seseorang, ini bukan one man show.

� Jelaslah, High Rope Course sangat bermanfaat untuk
melatih kerjasama tim. Permainan ini melibatkan
keberanian dalam mengambil keputusan, kesiapan
menerima tantangan, pengelolaan emosi, komunikasi
dan dukungan tim.



� Salah satu permainan yang biasa disertakan dalam ropes course.
Inilah permainan yang sangat populer saat ini, mengingat serunya
sensasi meluncur dari ketinggian ke tempat rendah. Atau jika
ingin semakin seru, dapat meluncur beserta dengan dua atau tiga
orang rekan bersama-sama .

� Permainan ini menggunakan jalur lintasan yang terbuat dari
material wire rope (tali kawat) baja. Tentu saja Flying Fox selalu
disertai peralatan dan prosedur pengaman, sehingga pengguna
tidak hanya akan merasakan aman, melainkan juga nyaman saat

Flying Fox / Zip Lines

tidak hanya akan merasakan aman, melainkan juga nyaman saat
memainkannya.

� Rasakan sensasi “terbang” di atas lembah yang elok, tanah yang
lapang, atau sungai yang mengalir bening. Melihat aktivitas
makhluk-makhluk di bawahnya, seolah-olah Anda adalah seekor
rubah terbang yang sedang berburu mangsa. Menyasak ke sela-
sela rerimbunan pohon dalam kecepatan tinggi, lalu mendarat
dengan sempurna. Percayalah, permainan ini membuat Anda
ketagihan!

� MPRO PROVIDER menyediakan jasa rancang-bangun wahana ini.
Dapat dibangun dalam berbagai bentuk dan ukuran. Panjang
lintasan antara 30 hingga 500 meter, dengan ketinggian antara 5
hingga 30 meter. Tantangan Flying Fox bagaimana yang Anda
inginkan? Sampaikan pada kami, sehingga penerapannya dapat
disesuaikan.



� Ini adalah salah satu jenis olahraga yang akan memicu adrenalin. Bayangkan, seseorang
melawan gravitasi dengan memanjat tebing dilengkapi pengaman; tali, helm dan sepatu
memanjat. Untuk terus memanjat diperlukan kekuatan dan ketahanan seluruh badan,
kelenturan tubuh saat hendak berpindah posisi, serta kecermatan dalam menyusun strategi
untuk mencapai ketinggian.

� MPRO PROVIDER mampu merancang dan membangun jenis dinding yang dikehendaki.
Terbuat dari bermacam material, tekstur, pegangan tangan, atap, dan ornamen-ornamen
lainnya. Tingkat kesulitan dinding panjat dapat diatur menyesuaikan segmen Anda; pelajar,

Climbing Towers

Terbuat dari bermacam material, tekstur, pegangan tangan, atap, dan ornamen-ornamen
lainnya. Tingkat kesulitan dinding panjat dapat diatur menyesuaikan segmen Anda; pelajar,
mahasiswa, orang-orang yang ingin berekreasi, personil militer atau lainnya.

� Permainan ini melatih kesiapan fisik-mental, keberanian dalam mengambil keputusan
dengan cepat, juga kewaspadaan pelakunya. Tidak mudah memainkan panjat tebing, namun
disitulah letak tantangannya. Ini jenis permainan lama yang tak pernah lekang oleh jaman.



Operator Training

� Pelatihan mutlak dilakukan secara khusus bagi setiap
pengendali operasi ropes course. Tujuannya yaitu
untuk memastikan agar operator selalu menerapkan
prosedur pengamanan yang sesuai standar
internasional, serta memahami tindakan yang harus
dilakukan ketika sesuatu berjalan tidak sebagaimana
mestinya. Operator harus menguasai persoalan teknis
pada alat ,maupun nonteknis pada manajemen
peserta.
pada alat ,maupun nonteknis pada manajemen
peserta.

� Selain itu, dengan pelatihan yang dibimbing oleh para
instruktur berpengalaman dari MPRO PROVIDER,
diharapkan calon operator dapat memahami filosofi
dari kegiatan outbound. Nilai-nilai kegiatan seperti
kerjasama tim, kebersamaan, kepercayaan, komunikasi
dan makna petualangan akan mudah diserap oleh
peserta ketika operatornya memahami.

� Pelatihan operator berlangsung selama 20 jam terbagi
dalam 3 hari. Membahas materi pokok antara lain;
indoor, outdoor, prosedur memperlakukan peserta,
penggunaan safety equipment, simpul tali-temali,
installment games, perawatan alat dan installment,
tindakan penyelamatan, serta simulasi.



Online Store

� MPRO PROVIDER menyediakan aneka kebutuhan peralatan dan perlengkapan kegiatan 

outdoor, baik produk lokal maupun impor. Barang-barang yang ditawarkan berharga 

terjangkau dengan kualitas terjamin. Anda tidak perlu repot-repot memesannya di tempat 

lain atau mengimpornya. Cukup di sini, one stop challenge ropes course solution.

� Pilihlah kategori produk yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memesan produk berkaitan � Pilihlah kategori produk yang Anda kehendaki. Anda juga bisa memesan produk berkaitan 

dengan kegiatan challenge ropes course yang belum ada dalam daftar. Silakan

menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
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