
LAPORAN VIDEO MY FUTURE 

TUGAS INI SEBAGAI SALAH SATU UNTUK MEMENUHI 

PERSYARATAN KEGIATAN PROSPEKTIV 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 DISUSUN OLEH : 

Ilham Alivian 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 



PEMBAHASAN 

1. Perkenalkan diri 

Adapun dalam bagian ini akan menjelaskan perkenalan diri saya. Nama saya adalah 

Ilham Alivian. Asal sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 20 Jakarta 

dengan jurusan Perbankan Syariah. Saya berasal dari Pondok Labu, Cilandak yang di mana 

dekat sekali UPN Veteran Jakarta. Hobi saya suka membaca buku, akan tetapi saya juga 

suka membaca tentang ekonomi, politik, dan hubungan internasional. 

2. Menjelaskan Goals/Cita-cita 

Dalam video yang sudah diunggah saya menyebutkan bahwasannya ingin menjadi 

dosen ekonomi syariah yang di mana ingin mengajar dengan konsentrasi kesejahteraan 

sosial atau politik ekonomi. Maka dari itu, saya ingin melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi yaitu Master di mana saya mempunyai 5 pilihan universitas untuk memilih jurusan 

Public Policy yaitu di Edinburgh University, UCLA (Public Policy konsentrasi Social 

Welfare), Leeds University, Princeton University, serta Sussex University. 

3. Menjelaskan strategi mencapai goals tersebut, dengan timeline : selama kuliah semester 1-

8, setelah lulus. 

Strategi selanjutnya untuk semester 1-2  adalah saya mengikuti volunteer menjadi 

guru. Strategi untuk semester 3-5 yang akan digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah 

saya ingin fokus pada bidang akademik, di mana saya akan fokus pada menulis publikasi 

jurnal, belajar dengan sungguh-sungguh, dan sebagainya. Semester 6-7 mencoba menjadi 

asisten penelitian atau pengajar. Saya juga harus mempelajari psikologis setiap mahasiswa, 

sebab menjadi dosen harus mengetahui psikologis setiap mahasiswa dan setiap mahasiswa 

mempunyai metode pembelajaran yang berbeda. Mengikuti organisasi yang dapat 

mendukung hal akademik pada bidang ekonomi syariah. Langkah yang terakhir adalah 

untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT agar cita-cita yang diinginkan dapat 

tercapai. Setelah lulus, saya akan melamar menjadi guru, dan mengikuti beberapa organisasi 

yang meneliti issue pendidikan dan health mental. 

4. Menjelaskan prestasi yang ingin diraih selama masa studi, organisasi yang akan diikuti. 

Prestasi yang diinginkan saat selama kuliah adalah saya ingin memenangkan lomba 

terkait dengan karya tulis ilmiah, dan organisasi yang akan saya ingin adalah organisasi 



yang dapat mendukung hasil mengajar saya serta hal akademik serta keterampilan pada 

bidang ekonomi syariah. Dengan demikianlah, laporan video tentang My Future yang dapat 

saya sampaikan. Adapun My Future ini memang pencapaian goals yang memang 

diinginkan. 


