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Sebelum memulai lembaran #montalk, dimana 
kalian harus membaca dengan ucapan montok, gue 
sampaikan dulu ucapan terima kasih setulus hati 
kepada… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teman-teman yang telah mengikuti instagram 
@andhika.diskartes 

 

 

Teman-teman yang telah berpartisipasi dalam 
setiap sesi #montalk, baik yang di-upload atau 

tidak. 

 

 

Teman-teman bermental kaya, yang telah membeli 
dan menjaga hak cipta dari buku ini dengan tidak 

menyalahgunakannya. 

 

 

 

 

 



Peringatan 
 

1. Membaca #montalk bisa mengakibatkan rasa 
baper dan terintimidasi muncul bagi sebagian 
orang. Jika tidak siap mental, silakan tutup           
e-book ini. 

2. Jangan pernah bertanya, “Kakanda, kenapa 
semua kasus yang dibahas tu gajinya besar?” 
Sebab gue akan jawab, 
“Karena mental kamu kecil, kamu merasa gaji 
kamu terlalu kecil dibandingkan dengan apa 
yang kamu hasilkan. Pertanyaannya 
seharusnya, Kenapa effort gue ga sebesar 
mereka?” 

3. Gue sudah mendapat laporan bahwa gara-gara 
menunjukkan story Go #100 juta, sepasang 
muda-mudi putus cinta. Salah paham, dianggap 
memaksa untuk mendapat incomes sebesar itu. 
Jadi gue ingatkan, hati-hati ketika menceritakan 
isi #montalk ke pasangan kamu 

4. Happy reading! 



	
1	

#MonTalk 
 

Sejarah #MonTalk dimulai dari akun instagram 
@andhika.diskartes dimana orang bebas untuk 
mengirimkan kasus milik mereka yang kemudian 
dibahas serta diberikan solusi praktisnya. Namun 
karena keterbatasan sarana, maka pembahasan 
tidak terlalu dalam. Oleh karena itu, maka #MonTalk 
dinaikkan levelnya menjadi buku sehingga 
memungkinkan untuk dieksplor lebih jauh. 

Gue meyakini bahwa setiap individu memiliki 
“problem” yang sangat bervariasi, oleh sebab itu 
menjadi sebuah kemustahilan ketika ada satu solusi 
untuk ratusan bahkan ribuan individu. Penanganan 
spesial perlu diberikan kepada semua manusia, 
karena setiap manusia itu spesial. Namun demikian, 
bukan berarti tidak ada benang merah dari masing-
masing kasus, sehingga akan terlihat beberapa 
kelompok solusi dengan kemiripan tinggi. 

Identitas peserta #MonTalk sangat dijamin 
keamanannya karena merupakan sebuah kode etik 
seorang profesional. So don’t worry! Gausah 
kelamaan, enjoy the show! 
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Episode I - Baby #MonTalk 

 

Ketika pertama kali bikin #MonTalk, gue berharap 
nanti yang ngasih masalah sekaligus pemecah 
masalahnya adalah semua pembaca Instagram. 
Tapi ide itu ga berjalan sesuai harapan. Karena 
pada akhirnya yang ngirim DM hampir semuanya 
kasih problem, enggak ada yang merespon untuk 
menyelesaikan masalah. Bisa disimpulkan bahwa 
literasi keuangan di Indonesia memang perlu 
ditingkatkan. 

Lihat iklan yang gue sampaikan di story IG 
pembuka #MonTalk I 

“Hari ini kalian yang akan jadi perencana keuangan/ 
investment strategist. Sekaligus jadi klien yang 
ngirim struktur duitnya. Silakan kirim via DM buat 
yang mau keuangannya dibahas. Seperti yang 
sudah-sudah, semua dirahasiakan ya. Gue sebut 
hari ini sebagai money talk disingkat #montalk 
dibaca montok.” 
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Case #1 Nyonya ZEP 

Pemasukan (per bulan) 

• Penghasilan pokok suami Rp15 juta 
• Take home pay ditambah dengan dinas luar 

menjadi sekitar Rp18-20 juta 
• Penghasilan istri Rp10 juta 

 
Pengeluaran (per bulan) 

• Tabungan saham Rp2 juta 
• Gaji ART Rp1,5 juta 
• Logam mulia Rp6 juta 
• Dinar emas Rp1 juta 
• Iuran warga Rp200 ribu 
• Sedekah dan donasi tetap Rp1 juta 
• Memberi orang tua dan mertua Rp2 juta 
• SPP anak Rp1 juta 
• Cadangan dan service kendaraan Rp1 juta 
• Konsumsi Rumah Tangga Rp5 juta 
• Sisanya selama ini ditabung terpisah (dana 

darurat) 
 

Pertanyaan:  

Kebetulan semua utang sudah dilunasi, walaupun 
masih ada beberapa piutang. 


