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1. PERKENALAN DIRI 

Sebagaimana pada umumnya, bagian perkenalan diri adalah bagian dimana saya 

menjelaskan pribadi saya secara singkat. Dalam bagian ini saya menyebutkan nama, asal 

sekolah, dan aktivitas yang menjadi hobi saya. Perkenalkan nama saya Aulia Hadistiara. Asal 

sekolah dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 101 Jakarta dengan jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Saya berasal dari Joglo yang berada di wilayah Jakarta Barat. Saya 

memiliki hobi membaca buku novel, saya membaca novel bukan hanya dari tampilan buku 

saja, tetapi terkadang saya membacanya melalui aplikasi yang ada di handphone.  

 

2. MENJELASKAN GOALS ATAU CITA-CITA 

Dalam bagian video ini saya menjelaskan mengenai cita-cita atau tujuan yang ingin 

saya capai. Saya ingin menjadi seseorang yang bekerja dalam dunia ekonomi syariah 

(perbankan atau pengajar) sesuai dengan program studi yang saat ini saya jalankan di 

perkuliahan. Untuk mencapai itu saya berkeinginan melanjutkan kuliah saya hingga tingkat 

strata 2 atau bahkan sampai strata 3, karena saat ini lulusan strata 1 sudah mulai tidak aman, 

dan banyak pula perusahaan (perbankan) maupun universitas/sekolah (pengajar) yang 

diwajibkan untuk minimal memiliki riwayat pendidikan hingga tingkat strata 2. 

 

3. MENJELASKAN STRATEGI MENCAPAI GOALS TERSEBUT DENGAN TIMELINE 

SELAMA KULIAH SEMESTER 1 – SEMESTER 8, DAN SETELAH LULUS 

Untuk dapat mencapai goals yang sebelumnya saya jelaskan tentu harus memiliki 

strategi dan cara-cara yang baik. Pertama yang saya lakukan adalah membuang kebiasaan 

buruk dan mulai mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Seperti halnya, saya harus membuang 

rasa malas, menanamkan rasa percaya diri, dan mengikuti kegiatan webinar-webinar yang 

diadakan oleh universitas untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Kemudian, jika saya 

jabarkan secara rinci, maka disemester 1-8 ada beberapa hal yang akan saya lakukan.  

Di semester 1-2 saya akan fokus dalam hal akademik dan diiringi dengan kegiatan 

UKM. Dalam hal akademik saya akan memfokuskan diri terlebih dahulu pada konsep ekonomi 



syariah, agar saya memahami bagaimana konsep ekonomi syariah itu, karena saya berasal dari 

lulusan sekolah SMA Negeri pada umumnya sehingga di aktivitas pembelajaran sebelumnya 

saya belum mengetahui konsep dan nilai-nilai yang digunakan dalam ekonomi syariah. 

Kemudian, di semester 3-4 setelah saya memahami nilai-nilai ekonomi syariah, saya akan 

mulai fokus lebih dalam lagi yaitu melalui organisasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. 

Di semester 5 adalah masa dimana kita memiliki kesempatan untuk mengikuti kampus 

merdeka (magang, pertukaran mahasiswa, dll) saya ingin mengikuti kegiatan magang untuk 

menambah pengalaman serta menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan selama 

perkuliahan di lingkungan pekerjaan. Di semester 6-8 saya akan mempersiapkan diri dan fokus 

pada perkuliahan saya, karena saat-saat ini adalah keadaan dimana saya akan menjalankan 

proses penyusunan skripsi. Dan strategi yang paling utama dari semua hal tersebut adalah 

beribadah dan memohon doa kepada Allah SWT serta meminta doa dan rido kepada kedua 

orang tua, agar semua tercapai sesuai dengan apa yang saya impikan. Setelah lulus, rencana 

pertama saya adalah bekerja dalam dunia perbankan dan menjadi seseorang yang ulet dan 

bertanggung jawab pada pekerjaan. Rencana kedua, jika keinginan saya untuk bekerja di dunia 

perbankan belum bisa tercapai, maka saya akan berusaha untuk masuk dalam dunia 

pendidikan. 

 

4. MENJELASKAN PRESTASI YANG INGIN DIRAIH SELAMA MASA STUDI, 

ORGANISASI YANG AKAN DIIKIUTI. 

Prestasi yang ingin saya raih selama masa studi adalah menjadi mahasiswa yang benar-

benar memahami konsep ekonomi syariah, sehingga saat saya sudah terjun dalam dunia kerja 

saya tidak melakukan hal-hal yang keliru dan salah. Saya juga ingin berprestasi dalam aktivitas 

UKM yang saya ikuti, dengan mengikuti lomba dan menjadi pemenang dalam kejuaraan 

tersebut. Selain masuk dalam organisasi UKM, saya juga berkeinginan untuk masuk dalam 

organisasi yang dapat menambah ilmu serta wawasan saya dalam ekonomi syariah. Demikian 

laporan video My Future yang dapat saya berikan, My Future ini sesuai dengan apa yang saya 

inginkan di kehidupan perkuliahan hingga terjun ke dalam dunia pekerjaan. 

 

 


