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Banyyak sekali orang yang
g tahan bekerja di sa
atu tempat sejak luluss kuliah hin
ngga menccapai usia pensiun.
p
Nam
mun banyak
k juga yang
g berpindaah-pindah tempat. Beeberapa alaasan menja
adi “kutu loncat” anttara lain
kareena mempeeroleh tawa
aran yang lebih menarik, bosan
n dan ingin
n mencoba
a hal baru, atau ada keinginan
k
untu
uk aktualissasi diri.
Apap
pun alasan
nnya, sudah
h seharusn
nya semua dilakukan
n dengan peerencanaan
n yang maatang dan mantap
m
dari segi menttal maupun
n keuangan
n. Karena semua
s
kepu
utusan tidaak boleh disesali,
d
dan
n kita haru
us siap
untu
uk dapat m
menjalanka
an segala ko
onsekuenssinya.
Lalu
u bagaiman
na kita tahu
u bahwa kiita sudah mantap
m
berrhenti kerja? Ada tiga
a langkah yyang haruss
dilak
kukan.
1. Cari
C
tahu.
Data
angi bagian
n Sumber Daya
D
Manu
usia (SDM
M) untuk menanyakan
n kewajiban
n apa saja yang harus dipenuhii
sebeelum berheenti bekerja
a, dan fasillitas apa sa
aja yang hiilang atau h
harus dikeembalikan. Tidak dap
pat
dipu
ungkiri, serringkali sesseorang beertahan pad
da suatu pekerjaan k
karena fasillitas yang d
diterima. Tanyakan
T
kepa
ada diri sen
ndiri apaka
ah siap meengalami perubahan
p
atas fasilittas tersebut?
2. Perencana
P
aan Keua
angan.
Tenttukan tujuan keuang
gan Anda d
dan skala prioritasnya
a. Sesuaikaan kemamp
puan per b
bulan atau per tahun
untu
uk alokasi iinvestasi bagi
b
tercapaainya tujua
an keuanga
an yang ad
da. Mulaila
ah membuaat perencan
naan
terk
kait perubah
han fasilita
as, misalnyya asuranssi kesehatan
n yang tak
k lagi didap
pat dari kan
ntor. Pastik
kan
peru
usahaan seelanjutnya dapat mem
mberikan fasilitas
fa
palling tidak ssama dengan yang diidapatkan saat
s
ini.
Jika
a tidak, mak
ka pastikan
n kita mam
mpu memb
bayar sendiiri fasilitass tersebut.
3. Cashflow.
C
Otom
matis deng
gan berpindah kerja, pendapata
an akan beerubah dan
n perubaha
an fasilitas yang didap
patkan
juga
a akan mem
mpengaruh
hi pengeluaaran bulan
nan maupun tahunan
n. Buatlah beberapa
b
aalternatif ca
ashflow.
Perttimbangkan
n semua siisi positif d
dan negatiff dari masiing- masing
g. Pada akh
hirnya akaan tampak versi yang
g
“rea
alisitis” unttuk kita jala
ani. Pastik
kan kondisii tersebut juga
j
didisk
kusikan den
ngan orang
g terdekat,, karena
hal ini
i akan beerpengaruh
h kepada m
mereka.
Inila
ah gunanyaa memilikii perencanaaan keuangan agar seemua prosses pencapa
aian tujuan
n dapat
dilak
ksanakan ssecara tereencana dan
n menyelurruh walaup
pun harus b
berpindah kerja untu
uk mengeja
ar karir.
Jadii, sudah siaapkah resig
gn?
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