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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum MSTCH 

 Pada bab IV ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum objek 

penelitian ini yaitu Mahendra Andisona seorang bomber grafiti yang biasa dikenal 

dengan MSTCH yang mampu mengembangkan seni grafiti menjadi seni yang 

mempunyai nilai jual. Gambaran tersebut meliputi sejarah, profil dan produk-produk 

hasil karya beserta kegiatan MSTCH. 

4.1.1  Sejarah MSTCH 

 Mahendra Andisona yang lebih dikenal dengan MSTCH mempunyai sapaan 

akrab sebagai Andis.Nama MSTCH muncul karena Andis pria yang berkumis yang 

biasa dikenal dengan Mustache. Maka nama MSTCH ini digunakan untuk 

menggambarkan karakter fisik Andis.Andis sudah mengenal seni grafiti sejak 

mengenyam bangku pendidikan SMA.Andis terjun kedunia grafiti dimulai dari 

kecintaanya pada seni menggambar.Kebetulan salah seorang temannya mengenalkan 

seni grafiti pada tahun 2007.Semenjak itu, Andis mulai tertarik mendalami seni 

Grafiti.1 

 Pada awal mulanya Andis tergabung didalam komunitas “Sinner”.Komunitas 

Sinner sendiri merupakan komunitas grafiti tertua di Salatiga.Sinner sendiri 

mempunyai misi untuk mengenalkan grafiti dikalangan yang lebih luas, tidak hanya 

untuk para penikmat dan pelaku grafiti saja. Oleh usaha mereka, grafiti yang pada 

awalnya di salatiga dianggap hal yang merusak dan tidak mempunyai wadah 

berekspresi, kini mempunyai wadah berekspresi, yaitu tembok yang legal di Salatiga, 

yakni bertempat di tembok sebelah penjara, tembok jalan Monginsidi dan tembok di 

jalan Kalimangkak. Oleh karena tergabung dengan komunitas Sinner, Andis mulai 

mencari tahu segala macam mengenai seni grafiti, mulai dari sejarah, gaya grafiti, dll. 
2 

																																																								
1Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
2Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
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 Andis pertama kali membuat seni grafiti di ruang publik kala itu bertempat 

ditembok sebelah toko “Ada Baru”, tepatnya di Jl.Johar Salatiga. Setelah gambar 

pertamanya, ia terus menekuni dan belajar untuk membuat lebih banyak lagi Grafiti. 

Andis cukup mengalami banyak kendala untuk mengembangkan dirinya, seperti 

media informasi yang masih sedikit untuk mencari informasi seputar grafiti, karena 

pada tahun tersebut akses internet masih susah didapat. Susahnya akses untuk 

membeli perlengkapan seperti cap pylox, yang kala itu cap pylox yang bagus berasal 

atau hanya dijual di luar negeri.  

Andis mengalami perubahan style atau gaya, mulai dari 2007-2010 Andis 

memilih gaya font, yaitu Grafiti yang menggunakan tulisan sebagai objek gambar. 

 

Gambar 1 

Quickie with Dobysweetdoby 

Sumber : Instagram MSTCH 

(Gambar ini merupakan karya MSTCH yang berkolaborasi dengan seorang bomber lain. 

Karya ini berada di echo beach Bali) 

   Lalu mulai tahun 2011 Andis merubah gayaGrafitinya menjadi character. 

Andis merubah gaya font menjadi character karena dirinya merasa sudah tidak 

berkembang dalam gaya  font tersebut, hingga akhirnya memilih gaya character (style 

dalam Grafiti) untuk mengembangkan dirinya lagi. Gaya character pada Andis 

memiliki ciri khas dengan memasukan unsur budaya didalam gambarnya, terutama 



	 21	

barong.Dia menjadikan barong dalam unsur gambarnya untuk menjadi ciri khas dan 

identitas dirinya.3 

   Pada tahun 2017 Andis merubah stylenya lagi, dia merubah gayanya menjadi 

Art Deco.Art Deco  merupakan gaya dalam seni Grafiti yang memiliki ciri khas seperti 

gambar bangunan bergaya Eropa. 

 

Gambar 2 

The Congregation of the Sacred Hearts No.1 

Sumber : Instagram MSTCH 

(Gambar tersebut merupakan sebuah karya dari MSTCH yang ditorehkan diselembar kertas 

dan laku terjual kepada pemilik Enak.id dalam sebuah pameran) 

Andis pertama kali terjun ke dunia professional berawal dari kolaborasi dengan 

salah satu brand pada tahun 2011.Mulai saat itu karyanya mulai dikenal dan mendapat 

banyak tawaran.Hingga akhirnya pada awal tahun 2018, Andis mendirikan 

manajemenya sendiri yang dinamakan M&G Visual Service.M&G Visual Service 

sendiri juga mempunyai tujuan untuk memajukan industri kreatif khususnya di 

Salatiga.Dengan berkolaborasi dengan komunitas Sorekustik, mereka baru saja 

membuat sebuah acara bernama “Wapen Van Salatiga” yang menggabungkan seni 

Grafiti dengan pertunjukan musik. Musik acara ini sendiri diisi  oleh musisi-musisi 

lokal dari Salatiga. Acara ini disponsori oleh salah satu perusahaan rokok yang dimana 

																																																								
3Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	



	 22	

MSTCH sebagai brand ambassadornya.Publikasi acara ini menggunakan media online 

dan cetak.4 

 

4.1.2 Profil MSTCH 

 NAMA : Mahendra Andisona 

 TTL : Salatiga, 20 Oktober 1990 

  JENIS KELAMIN : Laki-laki 

  UMUR : 28 Tahun 

  ALAMAT : Perum Salatiga Permai Blok I No. 104 Salatiga. 

 HOBI :  Menggambar dan Main Game 

  PENDIDIKAN : SMA 

  PEKERJAAN : Wiraswasta 

  PENDAPATAN PERBULAN : > Rp. 7.000.0005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
4Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
5Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
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4.1.3 Produk MSTCH 

 
   Gambar 3 

Gembel Urban Indonesia 

Sumber : Dokumentasi Pribadi MSTCH Tahun 2010 

(Grafiti yang dibuat MSTCH dan BOB di Salatiga.) 

 Gambar tersebut merupakan karya dari MSTCH yang berkolaborasi bersama “BOB” 

yang juga merupakan bomber dari Salatiga.Gambar ini dibuat pada tahun 2010 dan berada di 

tembok jalan kalimangkak. Dalam gambar ini MSTCH dan BOB menggunakan style 

Lettering/Font yang kala itu masih merupakan style yang banyak digunakan oleh bomber-

bomber. 

 

 

 



	 24	

 
Gambar 4      Gambar 5 

We are Clown         MSTCH (3Sixty) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi MSTCH Tahun 2011  

 Gambar diatas merupakan karya MSTCH di tembok pada tahun 2011.  

Gambar diatas merupakan gambar dari MSTCH dengan gayaFont/Lettering. 

Font/Lettering merupakan style awal dari MSTCH sebelum berubah menjadi style 

yang lain. Gambar 3dibuat  pada tembok di jalan Kalimangkak Salatiga. Gambar 3 ini 

dibuat sendiri oleh MSTCH pada awal ketertarikan dan sekedar untuk menyalurkan 

hobinya saja. Gambar 4 juga merupakan gambar dari MSTCH dengan menggunakan 

style Lettering/Font. Akan tetapi gambar 4 ini dibuat tidak oleh MSTCH sendirian, 

MSTCH berkolaborasi dengan sesamabomber dari Salatiga yaitu Chrstian Widyanto 

atau yg lebih dikenal sebagai Rane Gambar ini  juga dibuat di tembok Jalan 

Kalimangkak Salatiga. Gambar 5 juga merupakan gambar dari MSTCH yang 

menggunakan Style Lettering/Font.Gambar ini dibuat di tembok Jalan Munginsidi 

Salatiga.6 

 

																																																								
6Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
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       Gambar 6                        Gambar 7 

Sumber : Dokumentasi Pribadi MSTCH Tahun 2012 

( Gambar MSTCH yang mulai mengadaptasi karakter Barong pada 2012) 

Gambar 6 dan Gambar 7 merupakan grafiti karya MSTCH yang dibuat pada 

tahun 2012. Pada gambar diatas dapat dilihat MSTCH merubah gaya pada grafitinya 

menjadi character.Mulai dari Tahun 2012 ini MSTCH mempunyai gambar bergaya 

character yang menjadikan barong sebagai ciri khasnya.Kedua Gambar ini dibuat 

pada Jalan Kalimangkak dan hanya untuk menyalurkan hobinya sendiri serta melatih 

kemampuannya.7 

 

 

 

																																																								
7Hasil	wawancara	dengan	MSTCH	Pada	Tanggal	25	Juni	2018	Pukul	20.00	WIB	
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Gambar 8 

Sumber Dokumentasi Pribadi MSTCH 

Gambar 8 merupakan gambar  proses pembuatan karya MSTCH yang dibuat 

pada tahun 2014. Gambar diatas merupakan karya MSTCH yang dipesan oleh Hotel 7 

Bidadari di Kuta Bali 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Sumber Dokumentasi Pribadi MSTCH Tahun 2014 
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Sedangkan Gambar 9 merupakan hasil akhir dari proses pembuatan karya 

MSTCH tersebut yang berada di Hotel 7 Bidadari Kuta Bali.Tahun 2014 merupakan 

titik balik dari MSTCH, karena mulai di Tahun 2014, MSTCH mulai banyak 

mendapatkan pesanan-pesanan atas karyanya. 

 

Gambar 10 

Sumber : Dokumentasi Pribadi MSTCH Tahun 2015 

 Gambar 10 merupakan salah satu Karya MSTCH yang dipesan oleh restoran 

untuk menghiasi restoran mereka.Gambar ini dibuat oleh MSTCH pada tahun 2015 

tepatnya di Geprak Bang Topan Salatiga. 
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Gambar 11 

Sumber : Dokumentasi Pribadi MSTCH 2016 

(Grafiti yang digambar langsung selama acara Diskomvision 2016) 

Tidak hanya menggambar grafiti di tembok pinggir jalan dan pesanan saja, 

MSTCH juga aktif ikut dalam beberapa kegiatan.Seperti gambar 11 diatas.Gambar 

diatas merupakan gambar MSTCH dalam rangka mengikuti dan mengisi 

DISKOMVISION 2016.DISKOMVISION sendiri merupakan pameran dari Fakultas 

Teknik Informasi Jurusan DKV. 

 

Gambar 12 

Tropical Mood 

Sumber : Instagram MSTCH Tahun 2018 
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Dalam gambar ini, MSTCH mendapat orderan yaitu menggambar ditembok 

restoran Lalasa Villa’s Di bali yang bertema “Tropical Mood” yang menjadi ciri khas 

dari restoran tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, kemampuan yang dimiliki Andis pun kian 

berkembang. Grafiti yang dibuat Andis kini tak hanya dapat dilukiskan dalam media 

dinding saja, MSTCH mengembangkannya ke berbagai media lain berikut ini:  

 

Gambar 13 

10 Years Of MSTCH EL PRICAPISMO 

Sumber : Instagram MSTCH Tahun 2018 

(Grafiti yang di tuangkan dalam kanvas) 

 Gambar diatas merupakan hasil karya dari MSTCH yang dituangkan di dalam 

kanvas. Gambar ini berada di Pasko Salatiga yang sekarang menjadi Kopilot. 



	 30	

 

Gambar 14 

FILLTHEDECK 

Sumber : Instagram MSTCH Tahun 2018 

(Gambar diatas merupakan Grafiti karya MSTCH yang dituangkan kedalam papan 

skateboard) 

 

Gambar 15 

The Point What You Have 

Sumber : Instagram MSTCH Tahun 2017 
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Gambar diatas merupakan Grafiti karya MSTCH yang dituangkan diatas 

Papan Kayu, Grafiti diatas dulunya berada di Pasco Salatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16                        Gambar 17 

Sumber : Instagram MSTCH 2016  Sumber : Instagram MSTCH 

2016 

MSTCH Famillia      Set On Fire 

 Gambar diatas merupakan ciri khas dari MSTCH, yaitu barong (gambar 16) 

yang dikembangkan dari berbagai macam bentuk dan warna.Saat ini MSTCH 

menggunakan desain itu hingga bisa digabungkan dalam gambar nyata (Gambar 17). 
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Gambar 18 

Sumber : Instagram MSTCH  2016 

MSTCH Level 1 

Gambar 18 merupakan Grafiti karya MSTCH yang dituangkan dalam media 

kaos.Kaos tersebut lalu dilukie dan dipakai oleh MSTCH sendiri. 
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4.1.4 Kegiatan MSTCH 

 

 

Gambar 19 

Sumber : Instagram MSTCH Tahun 2018 

(Salah satu acara dari M&G Visual Service) 

 Gambar 19 merupakan salah satu contoh acara dari MSTCH, acara tersebut 

merupakan workshop yang mengumpulkan content creator di Salatiga. Acara ini 

berisikan workshop seni-seni yang diisi oleh konten kreator, Workshop ini berisikan 

workshop videography, pohotography, Musik, Grafiti dan seni lukis. 
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Gambar 20 

Sumber : Instagram MSTCH Tahun 2017 

Issue 13 Of The Closeteur Magazine 

MSTCH menjadi salah satu content creator dalam majalah Closeteur yang 

berada di Hongkong. Di majalah ini MSTCH menjadi salah satu Editor gambar untuk 

konten tulisan didalam majalah ini 
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Gambar 21 

Grafiti Wapen Van Salatiga 

Sumber Instagram MSTCH Tahun 2018 

(Grafiti dalam tembok logam di salah satu Restoran di Salatiga) 

Grafiti dalam gambar 21 merupakan gambar grafiti yang berada di Coffeshop 

Five.O Salatiga, Grafiti diatas merupakan sebuah bentuk promosi acara “Wapen Van 

Salatiga” khususnya bagi pengunjung yang berkunjung ke Coffeshop Five.O di 

Salatiga. 
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Gambar 22 

Sumber : Instagram M&G Visual Service tahun 2018 

Wapen Van Salatiga 1 

Gambar diatas merupakan poster acara “Wapen Van Salatiga”, Acara ini 

merupakan kolaborasi antara M&G Visual Service dan Sorekustik, Acara ini 

ditujukan untuk mewadahi dan memajukan content creator lokal Salatiga. Disini 

MSTCH berperan sebagai pemrakarsa acara, sekaligus sebagai bentuk tugasnya 

sebagai brand Ambassador dari produk rokok nasional. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23 

Sumber : Instagram M&G Visual Service tahun 2018 

Wapen Van Salatiga 2 

 Gambar 23 merupakan poster acara “Wapen Van Salatiga” yang ke-2. Masih 

dengan tema yang sama, acara ini merupakan kelanjutan dari acara “Wapen Van 

Salatiga” yang pertama. Wapen Van Salatiga 2 ini diadakan di kedai Pasko Salatiga 
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Gambar 24 

Sumber : Instagram M&G Visual Service tahun 2018 

Wapen Van Salatiga Compilation Album Release 

 Gambar 24 merupakan Poster dari acara “Wapen Van Salatiga, Compilation 

Album Release”. Acara ini merupakan lanjutan acara dari Wapen Van Salatiga 1-2, 

ada hal yang berbeda dalam acara ini, Acara ini bertajuk untuk merilis album 

kompilasi dari konten-konten kreator yang mengisi “Wapen Van Salatiga 1-2” 

khususnya dalam bidang musik. 

	

	

	


