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Bekerja di duniia entertainment (hiburan) sering diangg
gap menyenangkan oleh
o
kebanyakan ora
ang. Harta melimpah
h dan banyak kemud
dahan dalam berbaga
ai
urusan.
Kenyataannya?? Tidak semua sepertti itu.
Seringkali terdengar kabar para arttis dikejar penagih utang
u
karena utang kartu
k
kredit yang men
numpuk. Atau artis yang
y
di masa mudan
nya jaya sekali namun
kesulitan keuan
ngan ketika masuk usia
u senja bahkan terrpaksa harus bekerja
a di bidang lain karen
na “tidak laku lagi”.
Mengapa masa
alah di atas timbul? Kebanyakan
K
karena gaya
g
hidup. Bekerja di bidang ini menun
ntut gaya hidup yang
g tinggi, terkadang melebihi
m
pendapatan..
Agar tak terjebak dalam gaya hidup
p yang tak disanggup
pi, Anda perlu memp
perhatikan hal beriku
ut:
1. Catat pend
dapatan dan penge
eluaran bulanan.
Pendapatan An
nda tidak tetap. Kada
ang naik, kadang turrun, kadang tidak ada pemasukan sama sekali.
s
Sementara peengeluaran Anda cen
nderung tetap dan sta
abil.
Maka Anda harrus memastikan agarr keuangan TIDAK defisit
d
setiap bulannyya. Jangan sampai pendapatan hanya Rp
p1 juta, namun pemb
belian perlengkapan
manggung men
ncapai Rp2 juta. Lak
kukan pencatatan ini minimal selama 1 bulan.
2. Kendalikan
n diri.
Jangan mudah
h tergoda. Ingat bahw
wa “masa laris maniss” di bidang ini tidak
klah panjang. Anda harus
h
memastikan ba
ahwa ketika berhentii bekerja di bidang in
ni, Anda
masih bisa men
nikmati hidup denga
an baik. Jadi redam hawa
h
nafsu Anda terrhadap barang dan bijaklah
b
dalam berbelanja.
3. Kelola den
ngan baik.
Ketika rejeki da
atang, kelola dana teersebut menjadi asett aktif yaitu aset yang
g akan “bekerja” mem
mberi penghasilan kepada Anda saat sud
dah tidak bekerja lag
gi di
dunia hiburan. Bisa dengan membu
uat bisnis, memiliki properti, memiliki saham,
s
dan sebagain
nya.
4. Pahami ins
strumen keuanga
an.
Meski pekerjaa
an Anda jauh dari ha
al yang berbau keuan
ngan, tetap penting untuk
u
memahami bagaimana mengelola keuangan dan apa sa
aja instrumen keuan
ngan
yang beredar di
d pasaran. Kenapa perlu untuk memaham
minya? Agar Anda tiidak mudah ditipu pihak yang tidak bertanggung jawab.
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