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PEMBAHASAN 

 

1. Perkenalan Diri 

 Bagian ini berisi penjelasan mengenai diri saya. Nama saya adalah Putri Rahmadhani, 

biasa dipanggil Putri. Asal sekolah saya dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Negeri 12 

Samarinda dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). 

Saya berasal dari Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hobi saya adalah 

jalan-jalan, rekreasi dan sekarang saya lagi suka serta membiasakan untuk membaca buku. 

2. Menjelaskan Goals/Cita-cita 

Kalau ngomongin goals, sebenernya banyak sekali. Pada video yang saya unggah, 

saya menyebutkan bahwa saya sangat ingin di suatu saat nanti punya brand sendiri, brand 

internasional sekelas Gucci, LV, Nike atau lebih dari itu dan sistem perusahaan yang aku 

jalankan insyaaAllah mengedepankan hukum-hukum Islam. Aku juga pengen banget bisa 

mendirikan perpustakaan modern di daerah asal saya yaitu Desa Tanah Datar di kalimantan 

Timur karena saya merasa bahwa tingkat literasi disana masih sangat kurang, dan di sana 

belum ada perpustakaan umum. 

3. Menjelalskan strategi untuk mencapai goals tersebut, dengan timeliene: selama 

kuliah semester 1-8, setelah lulus 

Strategi saya dalam mencapai itu yang pertama adalah saya memberanikan diri untuk 

merantau ke luar kota (Jakarta) dan keluar dari zona nyaman utnuk belajar banyak hal baru di 

sini. Untuk semester 1-4 yang pasti, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk 

memahami dengan baik teori2, dan sistem ekonomi Islam, belajar untuk bekerja sama dalam 

tim dengan mengikuti organisasi, ukm maupun ksm, serta mengikuti kegiatan volunteer. 

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu, saya juga bisa belajar untuk mengatur waktu saya, 

menentukan skala prioritas, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Saya 

juga berusaha untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baru seperti membaca buku untuk 

meningkatkan literasi saya dan menumbuhkan rasa cinta saya kepada buku, serta mengajak 

orang lain untuk mulai membaca. Saya juga ingin untuk memulai bisnis mungkin dari yang 

kecil-kecil dulu seperti menjadi dropshipper misalnya dan perlahan-lahan membuat produk 

dan merk sendiri. Serta saya juga mau mulai belajar tentang investasi dan mulai investasi 

utuk tabungan jangka panjang juga. Untuk semester 5-6, saya ingin magang di perusahaan 

besar ataupun kantor pemerintah sambil saya tetap bergabung di organisasi dan mulai 

mencari tahu judul skripsi saya nanti dan mulai menyusun sedikit-sedikit. Dan di semster 7-8, 



saya ingin fokus menyusun skripsi dan menyelesaikannya sambil saya juga tetap mejalankan 

bisni s yang sudah saya jalankan. Dan lulus tepat waktu atau bahkan di awal waktu, maksimal 

4 tahun dan menjadi Putri Rahmadhani S.E. Setelah lulus saya akan mengembangkan bisnis 

saya sambil bekerja juga mungkin untuk belajar lebih dalam lagi dan mencari pengalaman 

sebanyak-banyaknya. 

 

6. Penutup 

Sekian yang bisa saya bagikan, sebenernya masih banyak goals2 yang lain, tapi semenit 

sepertinya tidak cukup untuk menyebutkan satu-persatu. Intinya saya ingn bisa lulus 

maksimal 4 tahun saja,  tidak mau lebih, dengan IPK dan IPS minimal 3,5. pas lulus sudah 

mempunyai bisnis sendiri, lulus dengan cumlaude atau lebih dari itu, serta lulus dengan 

segudang prestasi dan pengalaman. Mohon doa dari teman-teman semua.  

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu. 

 

 


