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1. Tentang Diri 

Nama saya Malika Putri Azzahra, sering dipanggil Malika, Malik, Lika, dan Putri. 

Asal saya dari Jakarta dan lahirpun di Jakarta. Asal sekolah dari SMK Negeri 8 

Jakarta dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Program Studi S1 Akuntansi. Alasan saya masuk ke Program Studi Akuntansi 

karena saya melanjutkan jurusan yang saya sudah pernah pelajari di  SMK, saya 

sangat suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan angka ataupun berhitung dan 

peluang kerja dibidang akuntansi sangat luas karena setiap perusahaan pastinya 

membutuhkan orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Hobi saya saat ini adalah 

mendengarkan musik dan membaca buku novel dan self improvement. 

 

2. Cita-cita/Goals 

Cita-cita saya setelah lulus kuliah yaitu ingin menjadi auditor akuntan publik di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4, dan juga ingin membangun bisnis fashion 

muslim. 

 

3. Timeline 

Timeline saya pada saat kuliah yaitu, lulus setiap semester dengan IPK tinggi, 

aktif diorganisasi  Girl Up UPNVJ, beradaptasi dipembelajaran dan pertemanan, 

mengikuti perlombaan seputar akuntansi, mengikuti kepanitian acara-acara 

kampus, mendaftar organisasi hima akuntansi ataupun BEM FEB, magang di 

kantor akuntan public, fokus menyusuun skripsi, lulus kuliah dengan predikat 

cumlaude, dan setelah lulus bisa bekerja di KAP (Kantor Akuntan Publik) Big 4, 

dan setelah itu jika ada kesempatan saya akan mengikuti sertifikasi profesi 

akuntan public. 

 

4. Strategi Capaian 

Strategi untuk mencapai cita-cita saya yaitu untuk sekarang pastinya belajar 

dengan giat, mengikuti perlombaan akuntansi, mengikuti sertifikasi yang 

diadakan oleh kampus ataupun diluar kampus seperti sertifikasi brevet atau zahir, 

mengikuti kursus auditor di luar lingkup kampus, mendalami kemampuan 

berbahasa asing dengan mengikuti bimbel, mencoba mencari magang-magang 



dikantor akuntan publik atau diperusahaan start up dan mengeksplor skill-skill 

lain. 

 

5. Kelebihan dan Kekurangan diri 

Kelebihan diri saya yaitu teliti, mempunyai komitmen yang tinggi, bertanggung 

jawab, mampu berkerja sama dalam tim, lalu kekurangan diri saya adalah pelupa, 

solusi untuk menutupi kekurangan saya adalah saya membuat catatan digoogle 

calender, notes handphone, dan notion. 

 

Link video di akun Instagram 

https://www.instagram.com/reel/CX2bGy2IpE0/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/reel/CX2bGy2IpE0/?utm_medium=copy_link


 


