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 BAB V  

Strategi Komunikasi MSTCH dalam Upaya Mengembangkan Seni Grafiti 

Menjadi Seni yang Mempunyai Nilai Jual. 

 Pada bab ini penulis berupaya untuk menjawab rumusan masalah dari 

penelitian yang dilakukan:. Bagaimana Strategi Komunikasi MSTCH Dalam 

Upayanya Mengembangkan Seni Grafiti Menjadi Seni yang Mempunyai Nilai Jual 

.Berdasarkan rumusan di atas, pada bab ini peneliti akan menggambarkan secara 

mendalam mengenai Bagaimana Strategi Komunikasi MSTCH Dalam Upayanya 

Mengembangkan Seni Grafiti Menjadi Seni yang Mempunyai Nilai Jual. 

 

5.1 Strategi Komunikasi MSTCH 

 MSTCH merupakan salah satu bomber asal Salatiga yang masih bertahan, 

bahkan sangat maju hingga saat ini. MSTCH bernama asli Mahendra Andisona 

menekuni dunia grafiti sudah selama 11 tahun, sejak ia masih duduk dibangku SMA. 

MSTCH sendiri memiliki karakter gambar yang menjadi ciri khas dan tidak sering 

ditemui pada bomberlain, ia menyelipkan budaya Indonesia pada setiap gambarnya, 

yaitu Barong. MSTCH saat ini telah menjadi bomber grafiti yang sudah melanglang 

buana sampai ke manca negara dan mendapatkan banyak sekali orderan di beberapa 

daerah di Indonesia, contohnya Bali, Semarang, Jogja, dsb. Keberhasilannya ini tak 

lepas dari proses yang ia alami. Dalam 11 tahun perkembangannya, MSTCH 

mengalami proses yang panjang hingga menjadikannya seperti sekarang ini. Proses 

yang membuatnya hingga se-sukses sekarang, tidak terlepas dari strategi yang ia 

bangun dalam dirinya. Dalam hal ini, memperkenalkan karyanya melalui media 

grafiti sehingga menjadi seni yang memiliki nilai jual dan bisa dijadikan profesi dan 

mata pencaharian. 
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5.2 Push, Pull & Profile Strategy Chriss Fill. 

 Berbicara mengenai Strategi Komunikasi, Chriss Fill (1995:256-267), 

membagi strategi komunikasi menjadi 3 teori utama, yaitu: 

a. Push Strategy 

b. Pull strategy 

c. Profile strategy 

 

5.2.1 Push Strategy 

  MSTCH sudah menekuni dunia grafiti mulai dari tahun 2007hingga 

bisa dikatakan berhasil seperti sekarang ini.MSTCH sendiri sudah banyak 

diberi kepercayaan untuk menuangkan karyanya oleh para konsumen.MSTCH 

mendapat kepercayaan dari konsumen tentunya karena mempunyai hasil karya 

yang mempunyai kualitas.Untuk mendapatkan karya yang berkualitas tentunya 

tidak datang dengan sendirinya.MSTCH juga tentunya terus mengembangkan 

dirinya dari masa ke masa.Pada analisis ini push strategy digunakan untuk 

melihat bagaimana ia meningkatkan daya jual dirinya sehingga dapat di 

percaya oleh konsumen yang membutuhkan jasanya.  

 Untuk mengembangkan dirinya, MSTCH mempunyai cara tertentu, 

seperti referensi-referensi dari media lain dan juga praktek secara terus 

menerus seperti yang diutarakan oleh MSTCH berikut ini:  
“Untuk mengembangkan secara personal yang pertama saya 
melihat video2, dari youtube,media digital, dan secara ga 
langsung ya harus berkarya”. (Hasil wawancara dengan 
MSTCH pada 17 September 2018) 

  

  Tidak hanya dengan menggunakan referensi-referensi ternyata latar 

belakang pendidikandari MSTCH juga mempengaruhi bagi perkembangan 

dari kualitas karya dari MSTCH itu sendiri. Berikut penjelasan dari MSTCH 

“Ilmu di dkv sangat-sangat berpengaruh karna memang untuk 
karyaku sendiri  adaptasi dari ilmu-ilmu yang aku dapat, tapi 
selain di dkv juga ada, misal  bagaimana kita membuat 
konsep, bagaimana mengkomunikasikan karya itu ke audiens. 
Itu saya dapat dari orang-orang,tidak hanya dari orang2 yang 
berpengaruh di dunia desain.”(Hasil wawancara dengan 
MSTCH pada 17 September 2018) 
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  Dari konsep-konsep yang telah dilatih dari bangku kuliah, MSTCH 

belajar bagaimana caranya menyampaikan pesan ke dalam karya 

grafitinya.Maka di setiap karyanya pasti memiliki makna atau konsep yang di 

request oleh konsumennya.Tidak hanya dari latar belakang pendidikan, 

MSTCH juga mengungkapkan bahwa lingkungan sosialnya dan hal disekitar 

kehidupannya sangatlah berperan dalam perkembangan karya-karyanya. 

Seperti yang diutarakan MSTCH sebagai berikut 

“Ya banyak sekali, pengalaman, orang-orang di sekitarku, 
isu2 di dunia. Ya apa yang aku lihat dan apa yang aku 
dengarkan yang berperan dalam karir aku. Ya lingkungan 
sosialku, karna kembali lagi aku sebagai manusia tidak hanya 
bersosial dengan manusia, tapi juga dengan Tuhan, alam. 
Karna yang membentuk aku hidup ya karena hal-hal itu.” 
(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 17 September 2018) 

 
  

 Menurut MSTCH, pengalaman dan belajar dari lingkungan merupakan 

hal terpenting dalam membentuk kepribadiannya dan dituangkan ke dalam 

karyanya.  

 Dalam perkembangan karirnya, ternyata MSTCH tidak hanya terjun ke dalam 

dunia grafiti saja,tetapi MSTCH juga terjun kedunia grafis yang lain, 

diantaranya yang disebutkan MSTCH berikut ini :  
“Mural,Ilustrasi, Script Design juga, ya selain grafiti ya 
menyediakan jasa2 seperti itu, masih di dalam ranah gambar 
atau grafis lah.”(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 17 
September 2018) 

 
  

  Dengan terjunya MSTCH ke dunia grafis yang lain seperti Mural, 

Illustrasi dan lainnya,  ternyata mempengaruhi perkembangan dan kualitas 

karya-karya MSTCH. Ia mempelajari hal baru karena ia ingin menantang 

dirinya agar dapat mencapai targetnya. Seperti yang diutarakan MSTCH  

berikut ini :  
“Karena aku membutuhkan challenge, karna di tiap hal 
yang aku lakukan berbeda-beda itu mempunyai challenge 
sendiri-sendiri, dengan karakter masing-masing. Karna 
memang untuk kita bisa berkembang kita harus punya 
challenge, punya goals.” ((Hasil wawancara dengan 
MSTCH pada 21 Juni 2018) 
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 Untuk mencapai targetnya, MSTCH terus mengembangkan dirinya 

dengan mencoba hal-hal baru. Sehingga, jasa yang ia tawarkan dapat 

bervariasi dan konsumen tidak bosan dengan karyanya. Selain itu, jika 

iamemiliki kemampuan lain, konsumen yang datang pun akan lebih banyak 

dan beragam. 

 

5.2.2 Pull Strategy 

  Dalam perkembangan karirnya tidak semata-mata konsumen selalu 

datang dengan sendirinya. MSTCH juga harus mempunyai strategi agar 

konsumen tertarik dengan karya-karyanya. Pada pull strategy ini, akan 

dijabarkan bagaimana MSTCH menyusun strategi untuk menarik konsumen.   

  MSTCH sendiri mempunyai strategi untuk menarik 

konsumennya.Salah satunya yaitu media promosi.MSTCH mengutarakan 

bahwa dirinya menggunakan beberapa media untuk berpromosi, yaitu :  
 “Pertama instagram, karna dilihat dari orang2 sekarang 
mereka punya gadget dan pasti mereka punya instagram, trus 
yang kedua youtube karna itu yang platform video yang bisa 
menampung video durasi panjang, trus yang ketiga ya mulut 
ke mulut.”(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 17 
September 2018) 

 
 
 MSTCH menggunakan media sosial sebagai salah satu bentuk 

promosinya, karena melihat perkembangan zaman dimana semua orang pasti 

memiliki gadget dan aku media sosial. Dan saat ini Youtube dan Instagram 

merupakan media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat, maka 

untuk memanfaatkan hal itu MSTCH pun menggunakan media tersebut untuk 

memperlihatkan karyanya dan agar mudah dicari. Selain itu kekuatan dari 

mulut ke mulut juga membantunya untuk menyebarkan kemampuan dan jasa 

yang ditawarkannya. 

 

 M&G Visual Service juga mempunyai cara sendiri untuk menarik konsumen. 

Seperti yang diutarakan oleh Rama Satya Dharma (Admin & Project Manager 

M&G Visual Service) :  
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“Kita menyebar portofolio langsung ke email-email.
 Langsung menembak siapa tujuanya. Pertama kita 
 melakukan penyaringan, kita lihat industri apa aja yang  bisa 
masuk di karya kita dan siapa bisa butuh karya kita. Ya  klo 
udah langsung di sebar via email aja.” (Hasil wawancara 
dengan Rama pada 17 September 2018) 
 

 

 Nyatanya, MSTCH tidak berhenti berkembang sebatas itu saja.Ia 

mengembangkan lagi dirinya dengan membuat manajemen sendiri yang dapat 

mengatur jadwal, mencari klien dan mempromosikan jasanya dengan lebih 

sistematis.Dengan adanya manajemen sendiri, justru dapat membuka peluang 

lebih lagi, dengan melihat industry yang belum terjamah olehnya.Selain itu, 

untuk mempromosikannya lebih mudah dengan adanya teknologi yaitu 

menggunakan email, sehingga dapat lebih menambah klien dan 

pendapatannya. 

 

5.2.3 Profile Strategy 

 Profile Strategy merupakan proses komunikasi yang menekankan 

kepada pengelolaan identitas diri. Tujuan dari profile strategi sendiri untuk 

menjaga hubungan atau relasi kepada konsumen.  

  MSTCH sendiri tidak lepas dari pengelolaan identitas dirinya. Dapat 

dilihat dari grafiti-grafiti hasil karya MSTCH, banyak bertuliskan “MSTCH”. 

Seperti yang diutarakan MSTCH, bahwa sebenarnya pengambilan nama 

“MSTCH” juga mempunyai maksud yaitu  

“Jadi dulu itu kan tiap bomber selalu punya nama julukan 
buat nandain gambar mereka sendiri. Sebenernya aku milih 
nama itu juga ga jauh dari kehidupanku, artinya sih 
‘bagaiman km bisa melihat kelebihanku’. Dan itu jga ga jauh 
dari diriku, Kan aku berkumis nis, jadi mustache  aku singkat 
jadi “MSTCH”.(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 21  
Juni 2018) 

 
 

 MSTCH juga mempunyai ciri khas yang sering sekali dituangkan ke 

dalam karya-karyanya, ciri khasnya pun juga berubah seiring perjalanan 

karirnya. Yang pertama menggunakan style font dalam awal karirnya lalu 

berubah menjadi style character yang mempunyai ciri khas barong dalam 

karyanya. Tidak berhendti disitu, sekarang MSTCH menggunakan styleart 

deco. 
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“Dulu pertama kali memakai style piece & font yang banyak 
warna. Lalu pada 2009 aku tau yang namanya style character. 
Dari 2007-2010 aku font terus, lalu mulai dari 2010 ke 2011 
aku ada transissinya, aku berubah ke style character. Mulai 
pertengahan 2011 aku memberikan chiri kas sendiri 
digambarku, gambarku ada campuran unsur budayanya. Aku 
mengangkat barong bali dari gambarku. Lalu 2017 aku 
istiraharin sebentar gambar barong itu, Lalu aku dapat 
referensi juga dari dengerin music untuk gambarku, aku dapet 
referensi dari musik2 klasik, sperti Antonio rivaldi, bethoven, 
dll, nah secara ga langsung itu mempengaruhi gambarku, 
sampe dimana aku sekarang menggunakan style art 
deco.”(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 21 Juni 2018) 

 
 

Dalam perkembangan karirnya, kini MSTCH mempunyai manajemen 

sendiri yang bernama M&G Visual Service. Rama Satya Dharma, selaku 

project manager M&G Visual Service mengungkapkan : 
 “M&G Visual servis itu sebuah tim yang hampir 
mengerjakan semua kebutuhan Visual seperti Mural, Grafiti, 
Hand Lettering dan banyak lagi. Selain mengerjakan 
kebutuhan komersil dan non komersil, tujuan dari tim ini juga 
untuk mengembangkan potensi dari setiap indiviud agar 
selalu produktif dan solutif.” (Hasil wawancara dengan Rama 
pada 17 September 2018) 

 
 

MSTCH mengungkapkan perbedaan sebelum dan sesudah ada M&G 

Visual Sevice. 
“Dulu tanpa management otomatis aku mengatur semuanya 
sendiri, seperti jadwal, membuat desain membuat ide, 
marketing juga. Nah dampaknya ya jaringanku kurang kuat. 
Nah setelah aku punya management ini progresnya cepet 
banget, bahkan jika dibandingkan dengan aku membangun 
selama 11 tahun ini, kalah dengan 7 bulan setelah aku ada 
manajemen. Jadi aku juga bisa fokus ke gambar aja.”(Hasil 
wawancara dengan MSTCH pada 21 Juni 2018) 

 
Menurut MSTCH dengan adanya M&G Visual Service dirinya sangat 

terbantu, karena segala sesuatu seperti mengatur jadwal dan mencari 

konsumen diatur oleh M&G Visual Service. 
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MSTCH mengungkapkan pentingnya manajemen (M&G Visual 

Service)  untuk mendapatkan konsumen. Manajemenya pun juga tak lepas dari 

konflik. Idealisme menjadi alasan utama konflik terjadi didalam M&G Visual 

Service.  
“Konfliknya lebih banyak ke idealisme masing-masing, Saya 
punya selera sendiri, trus admin juga punya selera sendiri. 
Kita punya selera masing-masing, nah biasanya disitu 
konfliknya.“(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 17 
September 2018) 

 
 

 Dalam menghadapi konflik didalam manajemenya Komunikasi yang 

baik merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik itu. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh MSTCH. 
“Harus saling menjaga komunikasi sih. Tp kan kembali lagi 
ke awal apa sih tujuan kita. Dan ini juga udah setengah jalan 
lebih, itu yang jadi landasan kita untuk menghadapi 
konflik.(Hasil wawancara dengan MSTCH pada 17 
September 2018) 

 
  Tidak hanya dalam menyelesaikan konflik manajemenya sendiri, 

komunikasi yang baik  ditambah karya yang berkualitas juga membawa 

MSTCH menjadi brand ambassador salah satu perusahaan rokok nasional. 
“Awalnya sih udah ada komunikasi duluan, trus ada setengah 
tahun berjalan dan sampoerna ada project disitu, lalu aku 
ditawari. Mungkin mereka udah lihat beberapa dari hasil 
karyaku. Lalu aku lihat spesisifikasinya seperti apa,apa yang 
aku dapetin dari situ. Setelah aku pikir-pikir oke, yaudah aku 
terima aja.” (Hasil wawancara dengan MSTCH pada 17 
September 2018) 

 
 Dengan karya yang berkualitas, juga membuat konsumen dari MSTCH 

kembali datang kepadanya, seperti beberapa Resto dan hotel yang memakai 

jasanya lebih dari satu kali. MSTCH beranggapan bahwa kualitas dari karya 

nya lah yang membawa konsumen untuk kembali memakai jasanya. 

“Ada sih beberapa yang dating sendiri, aku juga ga tau pastinya 
kenapa mereka datang lagi. Karena klo dilihat dari harganya 
saja menurutku itu tinggi sekali. Tapi mungkin karena Aku 
selalu berusaha menjaga kualitas gambarku sih.” (Hasil 
wawancara dengan MSTCH pada 21 Juni 2018) 
 

 MSTCH juga mempunyai cara tersendiri untuk menjaga hubungan 

baik dengan klien-nya.Terkadang MTSCH menmberi bonus untuk produk atau 

jasa yang dibeli atau dipesan oleh konsumenya. 
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“ Ya untuk menjaga hubungan dengan klien ya ada beberapa 
hal ya aku kadang pake berbagai cara sih. Seperti dulu pernah 
ada orang asing yang tiba-tiba beli karyaku yang di 
kanvas.Sebenernya mau aku kasih gratis dulu. Yak an namanya 
orang asing,siapa tau bisa bangun relasi ke asing juga. Tapi 
orangnya ngotot ga mau klo aku kasih, ya jadinya aku mau 
karyaku dibeli asalkan dia mau aku kasih gratis 1.” (Hasil 
wawancara dengan MSTCH pada 17 September 2018) 
 

 
 

Gambar 25 
 

Sumber Dokumentasi Pribadi MSTCH 
(MSTCH bersama Sage Michaels, Konsumen dari MSTCH) 

 

Untuk membangun identitas,MSTCH melihat apa potensi yang ada di dirinya 

dan terus mengembangkannya. Dengan sendirinya akan muncul ciri khas yang 

menjadi identitas nya.Identitas yang dibangun selama ini ternyata 

membuahkan hasil dan peluang yang lebih besar.Contohnya menjadi brand 

ambassador di salah satu brand besar. Justru hal itu akan menambah 

pendapatannya.  MSTCH juga terkadang memberi layanan tambahan yang 

berupa merchandise hingga sampai ke produk gratis ke konsumen MSTCH. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik kepada konsumen dari 

MSTCH. 
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5.3 Seni “MSTCH“yang menjual 

 

  Keuletan MSTCH dalam menekuni dunia seni grafis khsusunya grafiti 

membuahkan hasil. Dengan modal awal berupa hobi akan menggambar, lalu 

ditambah jeri payahnya mempelajari grafiti dan mengembangkan kemmpuan 

di dunia grafis yang lain membuatnya mendapatkan penghasilan dari 

karyanya. 

 Selama sebelas tahun berkarya MSTCH sudah mendapatkan berbagai orderan 

yang memiliki nilai jual dari yang rendah hingga bernilai tinggi. 

 
“Kalau paling rendah dulu tahun 2007, pernah aku dibayar 10 
ribu aja buat gambar ditembok kamar temen sendiri sih. 
Kalau yang paling tinggi ada 20 juta keatas sih.” (Hasil 
wawancara dengan MSTCH pada 17 September 2018) 
 

 
  Banyak sekali konsumen yang sudah memakai jasa dari MSTCH, tidak 

hanya di Salatiga, tapi hingga konsumen yang datang juga banyak dari luar 

kota seperti Bali. MSTCH sendiri mematok Rp.600.000,00-Rp.800.000,00 

untuk tiap meter persegi dari gambar yang dia buat, tergantung dari kerumitan 

gambar. Tidak hanya jasa menggambar ditembok, tetapi MSTCH juga 

menyediakan jasa pembuatan desain dan konsultasi ide. Berikut beberapa 

contoh hasil karya MSTCH yang dipakai oleh Konsumen. 
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Gambar 26 

Sumber : Proposal kerja sama M&G Visual Service 

 Gambar 26 merupakan hasil dari MSTCH yang dibuat pada hotel 7 Bidadari yang 

bertempat di Seminyak, Kuta Bali. Gambar diatas memiliki luas 15x2,5 meter dan dihargai 

Rp.31.000.000,00. Gambar ini dibuat  MSTCH pada tahun 20114. 
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Gambar 27 

Sumber : Proposal kerja sama M&G Visual Service 

 Gambar 27 merupakan gambar dari MSTCH  yang dibuat pada Summerhome 

Umasari yang bertempat di Seminyak, Kuta Bali. MSTCH menggambar 2 dinding yang 

masing-masing mempunyai luas 3x3 Meter. Gambar dari MSTCH tersebut dihargai Rp 

27.000.000,00. Gambar ini dibuat pada tahun 2014. 
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Gambar 28 

Sumber : Proposal Kerja Sama M&G Visual Service 

 

 Gambar 28 dibuat MSTCH pada Oemah Djari Kitchen yang berada di salatiga. 

Gambar ini mempunyai luas 9x2 meter dan MSTCH menarifkan harga Rp.9.000.000,00 

untuk gambar ini. Dapat dilihat dalam gambar ini walaupun mempunyai luas yang lebih besar 

dar gambar sebelumnya,tapi mempunyai harga yang lebih rendah. Hal ini disebabkan 

kesulitan dan kerumitan yang berbeda dari gambar sebelumnya. 
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Gambar 29 

Sumber : Proposal Kerja Sama M&G Visual Service  

 Gambar 29 merupakan hasil karya dari MSTCH yang dipesan untuk digunakan oleh 

rumah makan Ayam Geprak Bang Topan yang bertempat di ruko Pancasila Salatiga. 

Gambar diatas mempunyai luas 15x2 meter dan berrtarif Rp. 17.000.000.00 
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Gambar 30 

Sumber : Proposal Kerja Sama M&G Visual Service 

 

Gambar 30 merupakan karya dari MSTCH yang digunakan oleh Kayu Arum 

Resort Salatiga. Gambar ini berada di back Office  dari Kayu Ayum Resort. Gambar 

yang mempunyai luas 3,5x3 meter ini bertarif Rp.10.000.000,00 

 

 

 Gambar-gambar diatas menunjukan beberapa karya yang sudah di dikerjakan 

oleh MSTCH beserta tarif yang pernah ia dapatkan.  Ini membuktikan bahwa hal yang 

awalnya hanya sekedar menyalurkan hobby, jika dikembangkan dengan baik, mau 

terus mengeksplore diri sendiri, dan memiliki keinginan untuk maju, hal yang biasa 

pasti dapat mendapatkan keuntungan dan profit pribadi. Sebuah kesuksesan dicapai 

dengan kerja keras dan keinginan yang mau berkembang. MSTCH tidak pernah 

berpuas diri, dia selalu memberi “challenge” kepada dirinya sendiri agar terus 

berkembang. Latar belakang juga mendukung perkembangan diri dari 

MSTCH,didukung dari pendidikan yang dia tempuh sebagai salah satu mahasiswa 
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jurusan Desain Komunikasi Visual itu terbukti dengan merambahnya MSTCH ke seni 

grafiS selain grafiti. Dengan dibukanya M&G Visual Service membantu agar dirinya 

dapat mengatur segala sesuatu secara lebih sistematis. Lalu dengan memanfaatkan 

perkembangan media, MSTCH mampu meraih kesuksesannya hingga seperti 

sekarang ini yaitu membuat sebuah seni yang dapat memiliki nilai jual. 

	


