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BIODATA PRIBADI

Tempat/Tanggal Lahir
Kontak

: Desa Kapuk, Kecamatan Pemulutan / 13 November 1982
: Email > anton.sujarwo131182@gmail.com

FB       > Anton Sujarwo Masdar
IG       > @anton_sujarwo_Masdar

Organisasi :
 Bendahara Ikatan Alumni Teknik Pertambangan UNSRI (2017-2020)
 Ketua Umum Forum Kepala Teknik Tambang Sumatera Selatan (2019-2022)

Pengalaman Kerja :
 PT. Sumber Gunung Maju (Quarry – Banten)
 PT. Borneo Alam Semesta (Jorong – Kalimantan Selatan)
 PT. Ricobana Abadi (Berau – Kalimantan Timur)
 Group Kapuas Prima Coal (Lamandau – Kalimantan Tengah)
 PT. Mandiri Nusa Pratama (Lahat – Sumatera Selatan)
 PT. Baturona Adimulya (Musi Banyuasin – Sumatera Selatan) 



Semakin keras kamu berusaha, 

semakin nikmat rasanya ketika

kamu berhasil. 



KOSONGKAN “GELAS PIKIRAN” ANDA

• Gambar apakah ini??

• Apa yang terjadi jika gelasnya 
berisi??

Your Date Here Your Footer Here 4

“Ilmu  baru tidak dapat masuk ke dalam 
pikiran dan otak yang sudah penuh”



“OTAK manusia
didesain mencari
kenikmatan dan 
menghindari
sengsara. Jangan
sampai anda terjebak
pada kenikmatan
semu yang berakhir
dengan kesengsaraan
jangka panjang.”



“Orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada bicara.”

“Nilai akademik Anda yang

tinggi, bahkan cum laude dan

berasal dari kampus ternama,

adalah modal awal yang sangat

berharga”



MENCARI PEKERJAAN ADALAH PELAJARAN BAGAIMANA ANDA MENGEJAR MIMPI

Kisah Emak di buku DARI TITIK NOL – Menembus Batas

Mendapatkan Pekerjaan adalah sebuah seni, Anda
dituntut kreatif

Knowledge + Skill + Attitude   KOMPETEN
Komponen penting  kesuksesan adalah Attitude



“ tak lahir karena ijazah, tetapi lahir oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah.”



Your Date Here Your Footer Here 9

Kerucut pembelajaran Prof. Edgar Dale.
Setelah 2 minggu, orang akan
mengingat :
90 % Melakukan seperti kenyataannya
(terlibat aktif dalam simulasi)

70 % Memberikan ceramah dan
berpartisipasi dalam diskusi

50 % Melihat langsung, menonton
demonstrasi dan film (video)

30 % Melihat gambar
20 % Mendengarkan
10 % MEmbaca



7 (TUJUH) LANGKAH MENDAPATKAN 
PEKERJAAN DENGAN OTAK KANAN

Bekerja untuk belajar, bukan bekerja untuk uang
 Ingat kerucut pembelajaran Prof. Edgar Dale?? Uang 

hanyalah bonus dan pasti mengikuti Anda

01

Cari “Pentolan” perusahaan tersebut, bangun
kedekatannya secara santun, antusias, dan siap untuk 
belajar

02

“Bekerja untuk belajar, sampai Anda menjadi mahir, pede dan siap bertarung di  kompetisi.”



Beri saya waktu 3 bulan, saya akan buktikan !
 Dalam waktu 3 bulan tersebut, saya bersedia tidak dibayar
 Siapkan makanan dan penginapan saja
 Setelah 3 bulan, Bapak dapat mereview kualitas saya

03

Lupakan idealisme, tidak memilih milih jenis perusahaan
 Yang penting masuk terlebih dahulu ke dalam

perusahaan. Selanjutnya “terserah Anda”

04

“Tak perlu jadi orang hebat untuk memulai, tapi kau harus memulai untuk bisa jadi hebat.”



Pakai orang dalam atau yang berpengaruh 
 Tetap profesional dalam bekerja
 Orang dalam hanya untuk pintu masuk
 Posisi apapun tidak masalah, “intan tetaplah sebuah intan 

walaupun berada di dalam lumpur yang hitam”
 Lalu secara perlahan bangun kedekatan, belajar, siap 

menginvestasikan waktu untuk mempelajari job desc, 
bertanya dan menjadi sukarelawan dalam kegiatan tim inti 
perusahaan (teknik mendapatkan ilmu dan jaringan)

05

“Tahapan untuk meraih kesuksesan itu panjang. Dari persiapan, percobaan, ujian dan kemenangan.”



Ini hanya masalah angka, teruslah melaju
Belajar dari setiap penolakan, tanyakan dengan santun
“Mengapa  proposal atau lamaran Saya di tolak?” .
Perbaiki terus berdasarkan jawaban penolakan  
perusahaan.

Semakin sering di tolak, semakin dekat kepada kesuksesan

06

Buat CV menarik, cantumkan keahlian yang dimiliki, dan 
sertakan juga channel youtube dan video yang membahas 
skill dan kompetensi Anda
 Berikan note di map lamaran Anda 
“Calon karyawan  yang memiliki kualitas dan bersedia 

tidak dibayar sampai perusahaan merasa layak untuk 
dibayar”

07

“Apa yang tidak mungkin di dunia ini selama kita terus belajar dan pantang menyerah.”



SAATNYA BERTINDAK, 

TUNGGU APALAGI !!!



Ingat
Kecerdasan 
Spiritual ??

Hasrat, Keyakinan dan Penerimaan Diri bahwa
mampu, bahwa yakin bisa dan sangat layak 

untuk menduduki posisi tersebut



Bahkan 
Seorang 

Ronaldo pun 
punya pelatih

Mencari mentor untuk tempat bertanya dan 
berkonsultasi
 Mentor yang sudah meraih kesuksesan atau posisi di 

bidang yang kita inginkan atau yang kita tuju.
 Jaga sikap, tunjukkan Anda benar benar ingin 

mendapatkan pekerjaan itu dan bukan meminta 
pekerjaan 

Mengunjungi website www.darititiknol.com
 Sebuah situs yang kami buat untuk membuka wawasan, pikiran dan 

pengetahuan serta saling berbagi pengalaman antar sesama pekerja 
tambang yang memulai perjalanan karirnya dari titik nol

 Aset Anda yang paling berharga adalah pikiran dan otak Anda. 
 Situs kami memberikan informasi bahwa otak dan pikiran Anda

adalah aset Anda yang paling berharga. Pekerjaan bisa datang dan 
pergi. Tetapi jika Aset Anda tetap di tangan Anda. Semua akan
Kembali lagi ke Anda, cepat ataulambat.

 (situs sedang tahap penyelesaian oleh konsultan web developer)



JANGAN TUNDA LAGI, 
BERTINDAKLAH !!!

Ikrarkan diri anda menjadi pembelajar seumur hidup, kosongkan gelas Anda


