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LATAR BELAKANG

Setiap orang sebenarnya memiliki potensi

dan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya

(unlimited power).

Akan tetapi potensi dan kekuatan tersebut

tidak dapat muncul sepenuhnya karena

ada hambatan teknis (cara) dan hambatan

mental keberanian, keyakinan, motivasi

dsb.



LATAR BELAKANG

Character Building Training (CBT) dengan

pendekatan kecedasan Emosi dan

spiritual, menggiring para peserta

pelatihan akan dapat menghancurkan

hambatan mental dan hambatan teknis di

atas sehingga potensi dan kekuatan pada

dirinya dapat lebih dioptimalkan untuk

mencapai dream/ impian dan cita-citanya.



Manusia handal di era teknologi informasi ini

adalah manusia-manusia yang memiliki

kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient).

Mereka inilah yang menjadi sumber

kreativitas kerja dan ahli dalam sesuatu

bidang.

LATAR BELAKANG



Nasib individu, keluarga, perusahaan,

instansi, bahkan bangsa dan negara

ditentukan oleh seberapa kuat kreativitas,

inovasi, dan inspirasi dalam melahirkan

karya-karya baru.

LATAR BELAKANG



Dewasa ini berkembang pandangan ada dikotomi

antara lain dunia dan akherat, dikotomi antara

unsur kebendaan dan unsur agama.

Mereka yang memilih keberhasilan di alam

“vertical” cenderung berfikir bahwa kesuksesan

dunia justru adalah sesuatu yang dikecilkan.
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Hasilnya , mereka unggul dalam kekhusukan dzikir

dan persiapan hidup diakherat, namun mereka

kalah dalam percaturan ekonomi. ilmu

pengetahuan sosial politik dan perdagangan dunia.

Sebaliknya yang berpijak hanya alam kebendaan,

kekuatan berpikir tidak pernah diimbangi oleh

kekuatan dzikir. Realitas kebendaan yang masih

membelenggu Rohani, tidak memudahkan baginya

untuk berpijak pada alam fitrahnya
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LATAR BELAKANG

Bagiamana menyikapi hal tersebut tergantung diri

kita masing – masing.

Ada pendapat para ulama sbb :

Carilah harta seolah – olah kamu akan hidup

seribu tahun lagi, dan Ibadahlah kamu seolah –

olah akan mati besok.

Jagalah hubungan yang seimbang antara hablum

minanas dan habluminallah.



TUJUAN

Tujuan pelatihan CHARACTER BUILDING

dengan pendekatan kecerdasan emosi &

spiritual dimaksudkan untuk membangun

kecerdasan Emosi dan Spiritual.

Merangsang perpaduan kecerdasan otak kiri

dan otak kanan (IQ), dengan menanamkan

kecerdasan emosi (EQ), serta menguatkan

kepekaan spritual (SQ).



MANFAAT

Manfaat CHARACTER BUILDING,

agar membentuk peserta pelatihan

dapat mengenal jati dirinya, mengelola

Rohani dan membangun karakter yang

mulia.



MANFAAT

Dengan demikian diharapkan kesadaran

karyawan dalam membangun etos kerja

yang produktif, sehingga tercipta iklim kerja

yang harmonis, penuh semangat , mampu

melahirkan komitmen, loyalitas dalam

bekerja sehingga terwujud pribadi pekerja

yang saling menghargai antar karyawan

apapun statusnya dengan mengembangkan

sikap, jujur, adil, bijaksana dan

tanggungjawab.



IQ = INTELLIGENCE QUOTIENTS = 
KECERDASAN  INTELEKTUAL

IQ mempengaruhi keberhasilan hanya 20%

Sisanya 80% adalah EQ dan SQ

EQ = EMOTIONAL QUOTIENTS  = 
KECERDASAN EMOSI

SQ = SPIRITUAL QUOTIENTS     = 
KECERDASAN SPIRITUAL



n JIKA ANDA PUNYA SEMANGAT DAN VISI, 
TETAPI TANPA AKSI BERARTI
ANDA MELAMUN

n JIKA ANDA PUNYA VISI DAN AKSI, TANPA 
SEMANGAT BERARTI
ANDA AKAN SERBA TANGGUNG

n
JIKA ANDA PUNYA SEMANGAT DAN AKSI, 
TETAPI TANPA VISI BERARTI
ANDA SAMPAI DI TEMPAT YG KELIRU

VISI – SEMANGAT DAN AKSI



CAHARACTER BUILDING

Pengertian Charakter Building dalam segi

bahasa, Charakter Building atau membangun

karakter terdiri dari 2 suku kata yaitu

membangun (to build) dan karakter (character)

artinya membangun yang mempunyai sifat

memperbaiki, membina, mendirikan.



Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, aklak atau

budi pekerti yang membedakan seserang dari yang

lain.

Pengertian “Membangun Karekter (character

building) adalah suatu proses atau usaha yang

dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau

membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi

pekerti), insan manusia sehingga menunjukkan

perangai dan tingkah laku yang baik.
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat

dikemukakan bahwa upaya membangun karakter

akan menggambarkan hal-hal pokok sebagai

berikut:

CAHARACTER BUILDING

Merupakan suatu proses yang terus menerus
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Faktor-Faktor yang Membangun Karakter

Dalam membangun karakter diperlukan perilaku

yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan

berorganisasi, baik dalam organisasi pemerintahan

maupun organisasi swasta dalam bermasyarakat.

Maka karakter manusia merupakan suatu hal yang

sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka

mewujudkan cita-cita.
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Karakter adalah sesuatu yang sangat penting

dalam pengembangan kualitas manusia maka

karakter mempunyai makna sebuah nilai yang

mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran,

tindakan dan perbuatan setiap insan manusia

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dalam hal ini adapun nilai-nilai dalam

pembangunan karakter yang dimaksud adalah:
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Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka

menjaga nilai-nilai dalam karakter tersebut adalah:

CAHARACTER BUILDING



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

membangun karakter (character building)

adalah proses mengukir atau memahat jiwa

sedemikian rupa, sehingga „berbentuk‟ unik,

menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan

dengan orang lain.
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Ibarat sebuah huruf dalam alfabet yang takpernah

sama antara yang satu dengan yang lain,

demikianlah orang-orang yang berkarakter dapat

dibedakan satu dengan yang lainnya termasuk

dengan yang tidak/belum berkarakter atau

„berkarakter‟ tercela. Sedangkan menurut ahli

psikologi, karakter adalah sebuah sistem

keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan

tindakan seorang individu.
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CAHARACTER BUILDING

PEMBENTUKAN KARAKTER

• Karakter yang dibentuk pada saat di

kandungan

• Karakter di tentukan oleh lingkungan

• Karakter bisa berubah



CAHARACTER BUILDING

MENTAL BUILDING

• Diperlukan sebuah kesungguhan yang tiada

tara agar mampu memahami suara hati

• Suara hati : dasar spritual yang harus

dijunjung tinggi

• Pemahaman terhadap suara hati tidak dapat

dipotong atau sebagian



“Bersyukur dan menghargai 

apapun yang Anda punya saat 

ini, menjadi modal besar untuk 

harapan dan mimpi Anda di masa 

depan……”





TERIMA KASIH

ATAS 

PARTISIPASI DAN KERJASAMANYA

Semoga langkah kecil kita

Bisa membuat SEJARAH

Perjalanan 1000 mil, dimulai dari 1 langkah…

32


