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PEMBAHASAN 

 

1. Perkenalkan diri 

Perkenalkan, saya Safira Kayla Tatsbita dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

2110116047. Saya merupakan mahasiswi program studi S-1 Ekonomi Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. Sesuai pada video, saya dapat dipanggil 

“Kayla”, “Kayy”, “Kelaa”, atau “Kaylung”. Saya berasal dari SMA Budi Cendekia 

Islamic School dan berdomisili di Depok. Hobi saya adalah membaca buku, menulis, 

bernyanyi, dan bermain dengan kucing-kucing di rumah. 

2. Menjelaskan Goals/Cita-cita 

Dalam video, saya menyebutkan bahwa cita-cita saya adalah menjadi seorang 

penulis. Hal ini diawali dengan salah satu hobi saya, yaitu menulis. Sebagai mahasiswi 

ekonomi syariah, saya ingin menghasilkan sebuah karya berupa tulisan, baik fiksi atau 

non-fiksi yang mengandung tema terkait ilmu-ilmu ekonomi Islam. Tujuannya, yaitu ingin 

menyebarkan ajaran-ajaran ekonomi Islam yang sudah saya dapatkan kepada masyarakat 

dengan cara yang simple dan tanpa paksaan. 

3. Strategi untuk mencapai goals tersebut, dengan timeline: selama kuliah semester 1-8 dan 

setelah lulus. 

Strategi yang saya gunakan adalah memperbanyak wawasan, baik melalui internal 

maupun eksternal kampus. Pada internal kampus, saya akan berusaha untuk aktif dan 

memperhatikan materi dengan baik saat kelas, ikut Kelompok Studi Mahasiswa (KSM), 

serta memperbanyak relasi dan diskusi. Pada eksternal kampus, saya akan memperbanyak 

sumber wawasan, baik dari buku, podcast, seminar, dan sumber-sumber lainnya yang 

dapat meningkatkan pengetahuan saya terkait ilmu ekonomi Islam. Selain itu, saya akan 

berusaha untuk aktif mengikuti lomba sesuai bidang, mengikuti pelatihan atau workshop 

menulis, dan mengikuti magang. 

Semester 1-4 akan saya gunakan sebaik mungkin untuk fokus selama pembelajaran 

di kampus dan aktif pada KSM atau UKM yang saya ikuti, serta mengikuti organisasi atau 

kegiatan lain di luar kampus. Pada semester 5-6, saya bertekad untuk bisa mengikuti 

pertukaran pelajar ke luar negeri, terutama ke Durham University dengan jurusan Islamic 

Finance. Semester 7-8 akan saya fokuskan untuk menyusun skripsi, sehingga harapannya 

bisa lulus tepat waktu, bahkan bisa lulus dalam 3,5 tahun. Setelah lulus, saya ingin lanjut 

S-2. Untuk plan ini, saya memiliki 2 pilihan jurusan, yaitu economic&finance atau 



communication, serta 2 pilihan kampus, yaitu University of Cambridge atau Seoul 

National University (SNU).   

4. Menjelaskan prestasi yang ingin diraih selama masa studi dan organisasi yang ingin 

diikuti 

Sebagai seseorang yang ingin menjadi penulis, saya ingin memperoleh prestasi 

melalui lomba-lomba yang sesuai dengan bidang, seperti karya tulis ilmiah, esai, dan 

debat. Tentunya, lomba-lomba tersebut masih dalam ranah ilmu ekonomi Islam. Untuk 

organisasi, alhamdulillah saya telah bergabung dengan salah satu KSM di FEB UPN 

Veteran Jakarta, yaitu Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) USEFUL. Sejak awal 

memasukki masa perkuliahan, saya memang sudah tertarik untuk bergabung ke KSM 

tersebut. Alasannya, saya tidak hanya ingin mempelajari ilmu ekonomi Islam di dalam 

kelas, tetapi juga di luar. Dengan bergabungnya di KSM tersebut, saya juga menemukan 

banyak teman baru yang memiliki minat sama, sehingga dapat memiliki ruang untuk 

berdiskusi. Insyaa Allah, saya akan semakin aktif dan bisa memberi kontribusi ke 

depannya di KSEI USEFUL ini. 


