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“Setiap orang berbuat sesuai 
pembawaannya masing-masing". 

[Q.S Al Isro’ : 84]
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About Us
PT. Pendar Pelita Nusantara merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
konsultasi pendidikan dan pengembangan 
sumber daya manusia melalui pendekatan 
pengembangan potensi diri berupa bakat 
yang dimiliki oleh masing-masing individu. 
Perusahaan kami berdiri secara resmi pada 
tanggal 30 Oktober 2019. Kami paham benar 
mengenai pendidikan dan pengembangan 
Sumber Daya Manusia karena didukung 
dengan tim, pengalaman dan pengetahuan 
yang memadai. Meski begitu, perusahaan 
kami terus menerus melakukan berbagai 
inovasi untuk menghadirkan pelayanan 
t e r b a i k  k a m i .  Ta n g g a p  t e r h a d a p 
perkembangan  tekno log i  dan  i lmu 
p e n d i d i k a n  k h u s u s n y a  d i r a n a h 

pengembangan minat dan bakat, membuat 
kami terus tumbuh dan berkembang serta 
dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai 
macam kalangan. Dengan berbagai kekuatan 
dan keterbatasan yang kami miliki, Kami 
menawarkan program-program pelatihan 
pengembangan diri dan organisasi, asemen 
bakat, konsultasi, yang mana hal tersebut 
sangat dibutuhkan oleh institusi pendidikan, 
perusahaan, komunitas, dan lain sebagainya. 
Kami juga melayani secara personal namun 
tetap mengedepankan profesionalitas dalam 
bekerja agar kehadiran kami tidak hanya ingin 
menambah jumlah perusahaan serupa, 
melainkan agar dapat dirasakan manfaatnya 
oleh banyak orang dan menjadi jawaban atas 
segala jenis masalah yang belum diselesaikan.



Vision & Mission

Vision
Menjadi perusahaan konsultan berskala 
nasional di bidang pengembangan 
sumberdaya manusia berbasis 
Clifton Strengths Approach

Mission

1. Memfasilitasi individu untuk menemukan 
peluang karir yang lebih baik berdasarkan 
bakat atau kekuatan diri yang dimiliki.

2.M embantu perusahaan atau organisasi 
untuk memetakan kekuatan SDM 
di dalam organisasi serta 
mengembangkannya agar organisasi 
menjadi lebih produktif.



Tim Management

Muhammad
Ghozy 

Mubaroq, S.Psi.
Direktur Utama

PT. Pendar Pelita Nusantara

Taat
Setyabudi, S.Pd.

Direktur I

Gangsar
Pitoyo, S.Pd.

Direktur II

Trainer dan Fasilitator
Bacabakat.com

Fitrianingsih, SS.

Ingge Septia
Cahyadi

Tim Riset 
Bacabakat.com

Qonita

Deni 
Hardianto, M.Pd.

Dosen, Supervisor 
Bacabakat.com

Luthfi 
Wibawa, M.Pd.

Trainer dan Fasilitator
Bacabakat.com

Dosen, Supervisor 
Bacabakat.com



Produk dan Layanan

Training
Service Excellent
Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat mengenali harapan pelanggan 
tentang kualitas pelayanan, mempraktekkan Teknik komunikasi asertif dan empatik dan 
lain sebagainya. 

Strength based motivation
Pelatihan ini cenderung berbeda dengan pelatihan sejenis lainya. Ciri dari pelatihan ini 
adalah penggalian potensi individu, berfokus pada kekuatan dan menyiasati kelemahan 
yang ada serta bagaimana cara menyalurkan kekuatan tersebut pada tempat yang 
sesuai agar lebih produktif dan ber-impact besar.

Happiness and productivity
Banyak penelitian yang menunjukan adanya korelasi positif antara kesejahteraan 
psikologis dengan produktifitas kerja. Training ini menjabarkan tentang apa itu psikologi 
positif serta tingkat-tingkat kebahagian (pleasant life, good life, dan meaningful life)

Cliffton strength basic
Membahas teori dasar dari cliffton strength, memahami secara mendalam 34 tema bakat 
yang ada serta memberikan panduan kepada pesert tatacara membaca hasil asesmen 
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Alat Asesmen
Bacabakat.com

Baca Bakat merupakan suatu alat asesmen untuk membaca karakterisik bakat 
yang dimiliki oleh seseorang melalui pendekatan psikologi positif.

B A C A 
B A K A T



B A C A 
B A K A T

Alat asesmen ini diciptakan oleh Pendar Pelita Nusantara bekerjasama 
dengan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta sebagai wujud 
kontribusi dalam rangka memajukan sistem pendidikan nasional.

Bagi siswa SMP dan SMA dapat digunakan sebagai acuan dalam 
menentukan aktivitas yang sesuai dengan bakat yang dimiliki,  memilih 
jurusan yang sesuai untuk jenjang pendidikan berikutnya dan secara 
umum dapat digunakan dalam merencanakan karir dimasa depan.



Apa itu “Clifton Strength 
Approach”?

Saat ini banyak orang yang menganalisa dirinya dengan cara mencari 
kelamahannya dan kemudian berusaha memperbaikinya agar menjadi 
lebih kompeten, sehingga berharap dapat memiliki kinerja yang lebih 
maksimal. 
 
Bacabakat menawarkan konsep cliffton strength approach dimana fokus 
utamanya adalah pada kekuatan yang dimiliki seseorang, bukan pada 
kelemahannya. Cliffton strength approach ini diyakini akan sangat 
meningkatkan produktifitas individu dan organisasi. Dalam skala organisasi 
pendekatan ini akan menciptakan dinamika lingkungan kerja yang lebih 
baik, sinergi antar individu dalam tim menjadi lebih maksimum dan tentu 
saja akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Hal itu terjadi karena 
cliffton strength approach ini menempatkan anggota tim pada posisi yang 
sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya.



Anda lebih PRODUKTIF ketika FOKUS 
PADA KEKUATAN yang Anda miliki, 
mampu meregulasinya dengan baik 
dan PANDAI MENSIASATI KELEMAHAN 
yang ada.



Proses Asesmen

Lembaga Pendidikan 

Personal

Asesmen Process
500 User per/hari

report hasil 
asesmen

Konsultasi 
klasikal
Jumlah 

menyesuaikan

Masuk grup 
bacabakat 

dengan layanan 
konsultasi selama 

1th

User kontak 
admin 

bacabakat.com 
untuk konfirmasi 
pembayaran dan 

akses kupon

Melakukan 
pembayaran

User melakukan 
asesmen 

(+ 40 menit)

User akses 
bacabakat.com

Download full 
PDF report

Layanan 
Konsultasi 
Klasikal / 
Personal



Manfaat Secara Umum
Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan asesmen 
bacabakat

Individu
- Dapat memilih jenis aktifitas yang sesuai dengan kekuatannya
- Dapat merencanakan karir sedini mungkin
- Membantu pelajar dalam memilih jurusan yang sesuai dengan kekuatan 
  dan kelemahan yang dimilikinya

Organisasi
- Memotivasi anggota tim untuk mengembangkan kekuatannya
- Team building
- Positioning anggota tim yang menyesuaikan dengan kebutuhan 
   organisasi
- Meningkatkan performa kerja karyawan
- Menjaga psychological wellbeing karyawan.

Manfaat Secara Khusus untuk Dunia Akademik
Pandemi covid 19 telah mengubah banyak tatanan kehidupan, termasuk 
didalamnya adalah dunia akademik. Proses belajar-mengajar, menjadi lebih 
berbeda dari sebelum-sebelumnya. Para guru dituntut untuk lebih kreatif 
dalam mendesain aktifitas pembelajaran
Strategi apa yang perlu diterapkan bagi penyelenggara Pendidikan?

Dengan alat asesmen bacabakat, kami dapat memberikan sebuah solusi 
yang dapat diterapkan pada proses belajar-mengajar siswa.



“Every person is capable of doing
something better than the next 
ten thousand people”

(Donald O.Cliffton)
 



Skema Hybrid Learning

Pendidikan Jarak Jauh

Hybrid Learning Offline
Online
Praktik

Project Based Learning
Menyesuaikan dengan

minat dan bakat

Minat dan bakatnya
apa?

Melakukan asesmen
bakat

Hasil asesmen bakat

Konten PJJ

Guru menyusun konten
pjj (hybrid learning)
berdasarkan hasil
asesmen bakat siswa.
Hal ini juga untuk 
menjawab poin dari
siswa maupun guru

Dengan adanya pandemic covid-19, Kami meyakini bahwa kedepannya, model 
pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan model hybrid learning. 
Hybrid Learning merupakan model campuran antara sistem daring dengan 
sistem tatap muka. 
Agar terciptanya suasana belajar yang memanusiakan manusia, guru dapat 
menyusun konten hybrid learning berdasarkan hasil asesmen bakat milik siswa.



Dengan berbagai kekuatan dan keterbatasan 
yang kami miliki, Kami menawarkan program-

program training pengembangan diri dan 
organisasi, asesmen bakat, konsultasi 

Pendidikan dan karir. yang mana hal tersebut 
sangat dibutuhkan oleh institusi pendidikan, 
perusahaan, komunitas, dan lain sebagainya. 
Kami juga melayani secara personal namun 

tetap mengedepankan profesionalitas dalam 
bekerja agar kehadiran kami tidak hanya ingin 

menambah jumlah perusahaan serupa, 
melainkan agar dapat dirasakan manfaatnya 
oleh banyak orang dan menjadi jawaban atas 
segala jenis masalah yang belum diselesaikan.

Strategi Bisnis



Klien Kami
PT. Pendar Pelita Nusantara

Laporanku.co.id

PT. Aqrapana 
Permata 

Dian Anugerah

SMP IT Ar Raihan
Bantul

SMP IT Luqman Al Hakim
Internasional



PT. Pendar Pelita Nusantara
Keyongan Kidul RT 05, Sabdodadi, Bantul
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55715

0852-5481-5678 pendarpelitanusantara@gmail.com


