
LAPORAN KEGIATAN AKHIR 

 

TUGAS PROSPEKTIV 2021 

MY FUTURE 

 

 

 

MENTOR: 

KAK FANNY DWI OKTAVIANI 

 

OLEH : 

NAMA : AULIYA ALVI DAMA YANTHI 

NIM  : 2110112027 

PRODI : S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA 

JAKARTA, DESEMBER 2021 

 

 



PRAKATA 

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam atas segala rahmat, hidayah, dan 

inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan akhir ini tepat 

waktu dengan baik dan lancar. 

Laporan kegiatan akhir ini telah penulis susun dengan maksimal dan 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar proses 

pembuatan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kak 

Fanny Dwi Oktaviani selaku mentor serta rekan-rekan yang dengan senang hati 

membantu proses penyelesaian laporan akhir ini. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwasannya laporan akhir ini masih memiliki 

banyak kekurangan meskipun telah diupayakan dengan semaksimal mungkin. Oleh 

karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para 

pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini. Semoga laporan 

akhir ini bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Tentang Penulis 

Nama saya Auliya Alvi Dama Yanthi, teman-teman saya sering memanggil 

saya dengan sebutan Auliya, Aul, Alvi, ataupun Avli. Saya dilahirkan di Jakarta pada 

30 Mei 2003. Saya memiliki dua saudara lelaki, dan merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara. Sebelum menempuh Pendidikan di UPN Veteran Jakarta, sebelumnya saya 

menempuh pendidikan di SMKN 8 Jakarta pada jurusan akuntansi seperti studi yang 

saya ambil sekarang di UPN Veteran Jakarta.  

Hobi saya ialah memasak, dan bernyanyi. Pada saat SMP saya sangat menyukai 

seni tarik suara sehingga saya mengikuti ekstrakurikuler paduan suara, dipilih oleh guru 

seni musik saya untuk masuk menjadi bagian dari vocal grup di sekolah, dan pernah 

ditunjuk oleh beberapa guru untuk melanjutkan sebagai solo vokal. Tetapi saya tidak 

pernah cukup percaya diri untuk menjadi solo vokal sehingga ketika dibujuk untuk 

bernyanyi solo saat acara pensi sekolah, saya menolaknya. Lalu ketika SMK, saya 

sudah tidak menggeluti seni tarik suara, dan lebih suka untuk memasak masakan baru 

dengan mencoba resep-resep yang saya temukan dan mencobanya di rumah. 

Kelebihan pada diri saya ialah saya memiliki manajemen waktu yang baik, 

cukup professional dalam membedakan masalah pribadi dan yang lainnya, dan 

memiliki komitmen dalam menjalankan segala sesuatu. Kekurangan pada diri saya 

ialah saya merupakan orang yang pelupa, dan tidak memiliki rasa percaya diri yang 

cukup sehingga suka takut untuk menjalankan hal baru yang lebih besar.  

 

B.  Goals/ Cita-cita 

Goals saya selama kuliah ialah saya ingin kuliah saya lancar, memiliki IPK yang 

memuaskan, dapat aktif menambah pengalaman serta pengetahuan saya menjadi lebih 

luas lagi, dapat lulus dengan predikat cumlaude dan membahagikan orang tua saya. 

Untuk ke depannya, saya memiliki cita-cita untuk menjadi Akuntan Publik, tepatnya 

ialah menjadi seorang Auditor. Menurut saya, seorang Akuntan Publik akan memiliki 

karir yang baik untuk jangka panjang. Karena biasanya, seorang Akuntan Publik 

berpengalaman ketika ingin masuk menjadi Akuntan Internal di sebuah perusahaan, itu 

akan lebih mudah.  



C. Strategi Mencapai Goals 

Untuk mencapai  sebuah goals bukanlah hal yang mudah, maka dari itu strategi yang 

akan saya lakukan ialah,  

• Semester 1  

a) Dapat menyesuaikan diri dengan tugas, dosen, teman, dan waktu 

b) Fokus belajar  

c) Aktif di dalam kelas dan mencoba membuka diri untuk berani berpendapat 

• Semester 2 

a) Membangun relasi 

b) Mendaftarkan diri untuk mengikuti UKM/KSM 

c) Aktif untuk mengikuti kepanitiaan 

d) Mengeksplor diri saya untuk belajar bahasa inggris dan jepang 

• Semester 3 

a) Fokus belajar  

b) Aktif untuk mengikuti kepanitiaan 

c) Mengeksplor diri saya untuk belajar bahasa inggris dan jepang 

d) Membangun hubungan yang baik dengan teman  

e) Belajar untuk meningkatkan soft skill saya dalam komunikasi dan public speaking 

• Semester 4  

a) Fokus belajar  

b) Meningkatkan kualitas diri saya dengan memperbanyak bacaan 

c) Aktif untuk mengikuti kepanitiaan 

d) Membangun hubungan yang baik dengan teman dan kaka tingkat 

e) Belajar untuk meningkatkan soft skill saya dalam komunikasi dan public speaking 

• Semester 5 dan 6 

a) Fokus mencari bahan penelitian dan memperdalamnya 

b) Meningkatkan kualitas diri saya dengan memperbanyak bacaan 

c) Mulai merancang judul skripsi 

d) Harus banyak mengeksplor tentang skripsi 

• Semester 7 dan 8 

a) Fokus kepada nilai untuk memastikan semuanya aman dan lulus 

b) Fokus dalam penelitian  

c) Memperbanyak konsultasi  



• Setelah Lulus 

a) Melanjutkan pendidikan profesi akuntansi 

b) Mengikuti ujian CA dan CPA 

c) Memperbanyak relasi 

d) Mengeksplor kelebihan  

e) Mencari lowongan pekerjaan 

f) Memulai bisnis kecil-kecilan dan semoga dapat sukses juga 

g) Memperdalam investasi 

h) Menjaga hubungan keluarga 

 

D. Prestasi yang Ingin Diraih 

Prestasi yang saya ingin saya raih selama masa  studi ialah dengan mendapatkan 

IP > 3,50 di tiap semester, ingin lolos mengikuti program magang kampus merdeka, 

mencoba untuk mengikuti perlombaan dan menekan rasa ketidak percayaan diri saya, 

untuk dapat berkontribusi dalam prestasi akademik maupun non-akademik dengan 

lomba-lomba yang diinfokan dari kampus maupun dari luar kampus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

Demikian laporan tugas akhir yang penulis buat dengan sebaik-baiknya yang 

ditujukan untuk penyelesaian tugas laporan MY FUTURE pada tugas prospektiv tahun 

2021. Penulis berharap semoga semua impian penulis yang penulis tuangkan dalam 

laporan tugas akhir ini dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik. Semoga semangat 

yang penulis rasakan selama menjadi mahasiswa baru akan terus tertanam sehingga 

dapat menyelesaikan perkuliahan penulis di UPN Veteran Jakarta dan terus termotivasi 

untuk dapat membahagiakan kedua orang tua penulis, sekaligus menjadi pintu untuk 

dapat membawa pendidikan yang akan lebih baik lagi untuk kedua adik penulis.  

 

 

 

 

 


