
 
 
 
 

HOW TO QUIT FROM THE ENTERTAINMENT 

INDUSTRY? 
 
Dunia entertainment memang nggak selamanya menjanjikan. Sadar akan hal ini, nggak 
sedikit para entertainer yang akhirnya hengkang dari industri ini. Well, here is the process 
of how they quit from the entertainment industry.  
 
Have A Strong Reason 
Meniti karier di industri entertainment membutuhkan konsistensi dan tanggung jawab yang 
besar. Begitu juga sebaliknya saat seseorang memutuskan untuk keluar dari dunia 
entertainment, keputusan itu harus dipikirkan dengan matang, karena hal itu nggak main-
main dan akan mengubah perjalanan karir seseorang ke depannya.   
Dengan begitu, keputusan seorang entertainer yang mau keluar dari industri hiburan harus 
didukung dengan alasan yang kuat. Contohnya, we know that a few time ago, Selena Gomez 
(in the glory of her career) announced a career break from entertainment industry due to 
mental health issues and to focus on her health. Keputusan seperti ini pastinya nggak luput 
dari pro dan kontra di berbagai pihak. Tapi, ini juga jadi satu bukti kalau entertainer itu 
harus tetap jujur sama dirinya sendiri ketika ada sesuatu yang penting dan mengharuskan 
dirinya berhenti dari dunia hiburan. Selain isu kesehatan, adanya bisnis atau profesi lain 
yang lebih menjanjikan biasanya jadi alesan kuat para entertainer keluar dari dunia 
hiburan. 
 
Have A Good Plan For The Next Job 
Memutuskan untuk keluar dari industri hiburan harusnya juga sudah punya rencana soal 
pekerjaan pengganti lain. Biasanya, mereka yang sudah nggak bergelut di industri ini sudah 
punya ancang-ancang untuk pekerjaan lainnya. Makanya, nggak heran kalau artist atau 
selebriti sekarang yang selain kerja di industri hiburan, mereka juga sambilan berbisnis, 
seperti bisnis produk kecantikan, rumah makan, mendirikan clothing line, dan lainnya. Ini 
membuktikan hidup di dunia entertainment memang sementara. Jadi, ketika mau berhenti 
dari industri ini, mereka udah punya back-up pekerjaan yang mendukung karir mereka 
selanjutnya.  
 
Notify The Responsible People  
Hal yang paling penting lainnya yang harus dipikirkan seorang entertainer adalah hidup 
dalam industri hiburan bukan tentang diri sendiri saja. Seseorang bisa bekerja dan 
berpenghasilan di dunia hiburan karena ada tim manajemennya sendiri yang mengatur 
jadwal show atau shooting, menyusun kontrak kerja, bahkan sampai mengatur kompensasi. 
Jika talent-nya berhenti dari pekerjaannya, otomatis kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 
dengan pekerjaannya juga berhenti.  
Maka dari itu, seorang entertainer juga harus notify dan discuss kepada timnya, terutama 
manajernya yang memegang peranan penting sebagai pengelola kegiatan. Dengan begitu, 

Diterbitkan di Majalah Cosmo Girl, Edisi Januari 2017 
(Hal.  67) 

“FAME PROJECT” 



mereka merasa dihargai dan mengetahui penyebab kenapa talent-nya ingin keluar dari 
industri hiburan, sehingga segala sesuatunya bisa dikoordinasikan dan 
dipertanggungjawabkan.  
 
Be Responsible  
Berkaitan sama poin sebelumnya, setelah komunikasikan ke manajer, tentunya manajer 
juga akan cross check kembali agenda talent-nya, bila mungkin si talent masih punya 
kontrak atau bisnis yang masih belum selesai. Jika ternyata ia masih memiliki tanggung 
jawab yang belum selesai, pastinya talent-nya nggak bisa berhenti begitu saja. Hal ini jelas 
melanggar kontrak, sehingga mungkin talent dan manajemennya justru akan mengalami 
permasalahan. Tapi, seorang entertainer yang baik harusnya telah memiliki rencana yang 
matang dan bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang menyangkut pekerjaannya. Jadi, 
semua kontrak dan bisnis dalam dunia entertainment sudah diselesaikan dengan baik 
sebelum ia benar-benar minggat dari industri hiburan.   
 
Make A Good “Goodbye” To Fans 
Selain tim manajemen, there’s another team work that always support and adore the 
entertainer. Yup, mereka adalah para fans. Ketika sang idola akhirnya berhenti dari dunia 
hiburan, pasti yang paling sedih dan kecewa adalah fans-nya. Jadi, tugas si entertainer ini 
harus bisa interaktif dan komunikatif kepada para fans-nya. Contohnya, aktor asal Korea, 
Lee Seung Gi yang meninggalkan dunia hiburan di tahun ini karena harus menunaikan 
wajib militer di sana. Walau hanya untuk dua tahun, tapi dia bener-bener peduli sama fans-
nya dan kasih kesan yang baik. Terbukti dari usaha Lee Seung Gi sampai ngerilis lagu I’m 

Going to The Military dan berharap siapapun yang denger lagunya ini bisa terhubung 
dengan keluarganya. Pemain drama You're All Surroinded ini bahkan mengucapkan rasa 
syukur buat para fans lewat pernyataan resminya. Dengan aksinya ini, fans merasa dihargai 
dan bangga sama idol-nya walau sudah berhenti dari industri hiburan.  
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Dulu Di Bully, Sekarang 5 Orang Ini BERPENGARUH Via 

Youtube 

Banyak orang yang putus asa jadi korban bullying dan akhirnya jadi bandel atau bahkan jadi 

manusia surem. Tapi untungnya hal itu gak berlaku bagi kelima artis youtube kelas dunia ini. 

Sempet jadi korban bullying gak bikin mereka down dan mundur, justru mereka malah berkarya 

dan menginspirasi banyak orang lewat bikin video di Youtube. Mau tau siapa aja dan gimana 

kisahnya? 

1. Ryan Higa 

 

Lewat channel yang dinamain Nigahiga, cowok blasteran Amerika-Jepang ini suka ngebuat video 

comedy yang bikin ngakak gara-gara tingkahnya yang konyol dan lucu. Kadang emang jayus, tapi 

sekalinya lucu, mamang bisa sampe ketawa kayang. Tapi ternyata aksi kelucuan Ryan di Youtube 

ini berawal gara-gara di-bully. 

Ceritanya dimulai waktu kelas 6 SD, Ryan pernah pindah sekolah dan langsung loncat kelas. Tapi.. 

bukannya dianggap keren karena bisa loncat kelas, doi malah sering diejek sama temen-temennya, 

dijadiin bahan ketawaan, bahkan sempet ngalamin kekerasan fisik juga. Sampe akhirnya Ryan 

nemuin satu cara untuk berhenti di-bully, yaitu ngelucu balik saat Ryan dijadiin lelucon, supaya 

bikin temen-temenya yang nge-bully dia ikut ketawa. 

Strategi Ryan berhasil. Semenjak itu Ryan gak pernah dibully lagi dan malah ngebuat dia jadi 

keterusan pengen ngelucu. Akhirnya sekitar tahun 2006, Ryan dan temen-temennya serius bikin 

video comedy di Youtube. Sekarang channel Nigahiga direspon baik para penggemar dan udah 

nembus 15 jutaan subscribers. 
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2. Bethany Mota 

 

Dulu Bethany cuma cewek remaja biasa. Tapi, lewat videonya yang banyak muat tips kecantikan 

dan fashion, cewek 18 tahun ini sekarang jadi seleb Hollywood yang udah punya lebih dari 9 juta 

subscribers di Youtube. Tapi siapa yang nyangka dulu alesan doi buat video Youtube buat 

pelampiasan gara-gara di-bully? 

Jadi, waktu umur 12 tahun, Bethany sering di-bully sama temen-temen kelasnya dan bikin doi 

sempet ngerasa sedih dan kesepian. Tapi, akibat bully itu malah memotivasi Bethany nunjukkin 

karya-karyanya lewat videonya yang kreatif banget. Bahkan sekarang doi jadi cewek yang vokal 

banget soal anti-bullying dan sering motivasi para penonton videonya supaya selalu percaya diri. 

Makanya di video-videonya, Bethany selalu tampil pede dan ekspresif banget. 

Sekarang udah banyak prestasi yang diraih Bethany, salah satunya pernah dinobatin jadi salah satu 

25 remaja yang paling berpengaruh versi majalah Times. 

3. Shane Dawson 

 

Kisah Shane Dawson sebelum jadi youtube star juga nyentuh bangeeed! Cowok 27 tahun ini punya 

masa lalu yang gak ngenakin sebelum jadi artis Youtube yang dikenal lewat video comedy-nya dan 

punya 6,8 juta subscribers. 



Shane berasal dari keluarga broken home. Karena stress, makanan jadi pelarian buat Shane 

sampe-sampe jadi kelebihan berat badan. Gara-gara ini Shane sering diejek gendut sama banyak 

orang dan dianggap aneh. 

Sampe suatu saat di kelasnya ada projek bikin video. Shane sama temen-temennya bikin video 

yang “gila” dan berhasil bikin temen-temen dan gurunya ketawa sampe standing ovation. Mulai 

dari situ Shane makin tertarik jadi aktor dengan nunjukkin bakatnya lewat Youtube, sampe-sampe 

rela kurusin badan. 

Lewat channel ShaneDawsonTV, Shane selalu bikin komedi yang “berani” dan nyeleneh. Tapi 

walau begitu, uang dari video itu dia kumpulin untuk upaya anti-cyberbullying. Sekarang dia udah 

jadi sutradara, aktor, songwriter, dan sempet bikin single sendiri. Shane juga berhasil menangin 

best vlogger The Streamy Awards (2010) dan Choice Web Star (2010). 

4. Joey Graceffa 

 

Sebelum jadi Youtube Star dan punya 5 juta lebih subscribers, cowok 24 tahun ini punya masa lalu 

yang sedih juga. 

Waktu kecil, orang tua Joey pisah. Joey pun tinggal sama mamanya yang pecandu alkohol dan 

sodara perempuannya. Bertahun-tahun tinggal sama sodara perempuannya, Joey jadiin mereka 

panutan hidup sampe-sampe doi ikutan bergaya kaya perempuan. Gara-gara ini Joey sering diejek 

sama temen-temennya “cewek” dan “gay”. Sekalipun bener doi gay, tapi tetep aja bukan hak kita 

untuk ngejek-ngejek orang. 

Sampe akhirnya Joey ngebuat Youtube pas umur 16 tahun sama temennya. Tapi, kehidupannya 

mulai berubah waktu usia Joey 19 tahun. Joey ngerasa nyaman dengan nge-Youtube sampe 

akhirnya dia mutusin drop-out dari kuliahnya untuk fulltime jadi youtuber. 

Lewat video yang di-upload di channelnya ‘JoeyGraceffa’, Joey ngedorong para penggemarnya 

untuk selalu kejar mimpinya. Joey pun udah rilis lagu, film dan buku tentang kisah kehidupannya 



5. Lizzie Velasquez 

 

Youtube star satu ini punya kondisi fisik yang berbeda karena lahir dengan sindrom langka yang 

bikin dirinya gak bisa naikkin berat badan. Dari kecil, Lizzie masih gak ngerti reaksi orang lain saat 

ngeliat dirinya. Tapi, karena orang tuanya selalu bilang kalo dia sama kaya orang lain, doi pun 

selalu semangat ngejalanin aktivitasnya. 

Sampe suatu saat waktu SMA Lizzie lagi iseng buka-buka Youtube dan gak sengaja nemuin dirinya 

dalam video berdurasi delapan detik dengan judul “Perempuan Paling Buruk Rupa Sedunia.” Di 

video itu ada banyak komentar negatif tentang penampilan Lizzie, sampe-sampe ada yang 

nyaranin Lizzie mendingan bunuh diri aja. Hih, kejam banget sih! Minta disentil pake palunya Thor! 

Lizzie sempet kecewa banget, tapi untungnya doi punya ortu yang sayang banget dan motivasi 

Lizzie terus. Akhirnya Lizzie mutusin berjuang ngelawan bullying yang dia terima dengan berkarya 

lewat video yang nyeritain kisah hidupnya. 

Kisah hidup cewek 26 tahun ini dirangkum di film documenter “A Brave Heart: The Lizzie 

Velasquez Story.” Video ini dibuat untuk nyemangatin orang lain supaya percaya diri sama 

penampilan mereka. Sekarang channel Youtube Lizzie punya lebih dari 470an subscribers. 
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