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MONEY:
KNOW MORE, MAKE 
MORE, GIVE MORE 

(Uang: Tahu Lebih, Hasilkan Lebih, Berikan Lebih)

  Rob Moore .



Isi buku dalam satu kalimat: 

Buku ini adalah panduan untuk belajar bagaimana berhenti memaksa diri 
sendiri untuk mengambil lebih banyak pekerjaan dan menikmati kehidupan 
yang lebih memuaskan dengan membuat uang bekerja keras untuk Anda. 



Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan situasi keuangan Anda. Apakah Anda 
benar-benar senang dengan keadaan keuangan Anda? Atau justru Anda kesulitan 
dan mau menabung saja susah. 

Jika Anda tidak puas dengan situasi keuangan ada, masih ada harapan. Anda dapat 
mengatur uang Anda dengan punya sikap yang tepat, mengambil kendali, dan 
melakukan langkah-langkah tepat. 

Anda mungkin pernah mendengar kalau Anda seharusnya membuat uang bekerja 
untuk Anda. Melakukannya akan membebaskan waktu dan tenaga untuk 
benar-benar menikmati hidup dan bukannya lembur di kantor.

Buku ini mengajarkan Anda bagaimana mewujudkannya.



Berikut 3 pelajaran  terbaik yang diajarkan buku ini untuk 
perkembangan finansial
 
1. Pelajari pola VVKIK (Vision, Values, Key result areas, 

Income generating tasks, key performance indicators)

1. Mengetahui nilai pendapatan Anda akan membantu Anda 
memperoleh lebih dengan bekerja lebih sebentar

1. Jika Anda ingin menjadi miliuner, Anda harus paham dan 
menggunakan manfaat compounding  alias memajemukkan

Apakah Anda siap  belajar cara meningkatkan pendapatan dan 
kualitas hidup Anda? Mari temukan caranya.



Pelajaran I: Singkatan VVKIK punya 
semua yang Anda perlukan guna 
menguasai uang dan menghasilkan 
lebih
Mereka yang cerdas tidak semata bekerja untuk 
suatu tujuan melainkan fokus pada sistem untuk 
membuatnya berhasil. Akan tetapi kita 
cenderung terlalu fokus pada detail dan tidak 
pada gambaran besarnya. Dan beberapa dari 
kita mungkin mengalami kesulitan dengan detail 
tetapi jago untuk melihat gambaran besar.



VVKIK merupakan singkatan dari: 
1. Vision (Visi) 
2. Value (Nilai) 
3. Key Result Areas (Area Hasil Utama) 
4. Income generating task (Kerja yang 

memberi pemasukan) 
5. Key Performance Indicators (Indikator 

Kinerja Kunci)



Pertama sekali, bangun visi dan nilai. Keduanya 
akan bertindak sebagai tonggak untuk 
memastikan Anda mencapai titik yang Anda 
inginkan dengan cara yang Anda inginkan. 

Akan sangat membantu jika Anda menuliskan 
apa yang paling penting bagi Anda, entah itu 
keluarga, kebebasan, kesuksesan, atau 
semuanya.

Berikutnya adalah Area Hasil Utama, atau KRA 
(Key Result Areas). Bagian ini mewakili hal-hal 
yang harus Anda fokuskan untuk mencapai 
tujuan Anda. Pilih tiga hingga tujuh teratas yang 
paling berdampak untuk membawa ke visi Anda. 



IGT (Income-generating Tasks) merupakan 
pekerjaan-pekerjaan yang memberi paling 
banyak pemasukan dengan paling sedikit waktu. 
Anda harus fokus pada pekerjaan-pekerjaan ini. 

Terakhir, Indikator Kinerja Utama atau KPI. Ini 
adalah item spesifik yang dapat direkam secara 
berkala untuk memandu Anda dalam jangka 
pendek dan jangka panjang untuk membangun 
kekayaan.



Pelajaran 2: 
Bekerja lebih sedikit tetapi 
menghasilkan lebih banyak tampak 
macam fantasi, tetapi tidak jika 
Anda tahu nilai pendapatan Anda. 

Apakah Anda bertanya-tanya mengapa orang 
kaya menjadi lebih kaya? Tips berikut ini akan 
membantu Anda menemukan alasannya dan 
bagaimana Anda bisa melakukannya sendiri. Ini 
melibatkan menghitung nilai pendapatan Anda, 
atau IGV.



Untuk menghitung IGV Anda, jumlahkan semua 
uang yang Anda hasilkan setiap minggu dan bagi 
dengan total jumlah jam kerja Anda. Jangan 
hanya memasukkan waktu dan penghasilan 
pekerjaan, pastikan untuk menambahkan  apa 
yang Anda lakukan untuk sambilan untuk 
membangun aset.



Sebagai contoh, Anda memiliki pendapatan $ 
1.000 per minggu dan bekerja 55 jam. Dari sini, 
angka IGV Anda $ 18 per jam. 

Angka itu akan memberi informasi emas yang 
dapat digunakan untuk mulai membangun 
kekayaan. 

Jika datang kesempatan untuk membantu Anda 
menghasilkan lebih dari $ 18 per jam, lakukan! 

Untuk apapun yang menghasilkan kurang dari 
itu, buang saja atau serahkan pada orang lain. 
Tanpa menunggu lama, Anda akan meningkatkan 
IGV Anda, dan Anda sedang di jalan menuju 
kekayaan.



Pelajaran 3: 
Belajar sabar untuk 
memanfaatkan kekuatan 
compounding (pemajemukan) 
jika ingin kaya
Ambil contoh pertanyaan berikut: 
pilih mengambil $ 1.000.000 sekarang atau $ 
0,01 yang bertambah dua kali lipat setiap 
hari selama sebulan? 
Melihat banyaknya angka nol, Anda jadi ingin 
mengambil yang jutaan kan? 
Secara matematis, Anda akan kehilangan 
lebih dari $ 4 juta jika Anda mengambil opsi 
pertama! 



Eksperimen kecil ini menunjukkan 
dahsyatnya efek compounding.
Ketika berinvestasi di pasar saham misalnya, 
uang Anda akan tumbuh. Pertumbuhannya 
semakin besar sejalan makin lama Anda 
menambahkan uang. 



Katakanlah Anda menabung setiap tahun 
sebesar $ 3.600. Anda mulai berinvestasi dan 
mendapatkan pengembalian hanya 2% di atas 
inflasi. 

Anda akan memiliki $ 3,782 hanya dalam satu 
tahun. Sepuluh tahun kemudian Anda akan 
memiliki $ 43.000, dan dalam 50 tahun, uang 
Anda akan menjadi $ 438.000. Semakin jangka 
waktunya, semakin besar nominalnya.



Kita bisa belajar dua pelajaran penting: 
Pertama, bersabar dan tetap lanjutkan 
meskipun ketika awal-awal penambahan 
lambat. Hasil terbaik datang dalam jangka 
panjang, bukan di awal. 
Hal penting lainnya yang harus diikuti adalah 
mengawasi pengeluaran Anda. Sebagai 
contoh saat kita membeli mobil baru. Itu 
mungkin terdengar bagus. Tetapi memilih 
opsi yang lebih murah dan menginvestasikan 
sisa uang yang kita miliki akan menghasilkan 
banyak penghematan yang lebih.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Money: Know more, Make more, Give More: Learn how to make more money 

and transform  your life (Rob Moore)
● https://fourminutebooks.com/money-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.



Hildan Muhladin

Hildan adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di 
Universitas Esa Unggul. Hildan merupakan Putera Pendidikan 
Provinsi Banten 2020 yang bermimpi untuk mendirikan sekolah 
gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Hildan menikmati masa 
mudanya untuk aktif dalam kegiatan sosial dan mendirikan sebuah 
komunitas peduli pendidikan yang bernama “education4change” 
demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. 

bar


