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1. Awalnya terjun kedalam Graffiti? 

Berawal dari hobi menggambar, lalu Waktu SMA sekitar tahun 2007 aku ketemu 

sama temenku yang namanya Ubay, dia yang ngenalin aku ke Graffiti. Awalnya aku 

liat dia gambar sesuatu yang aneh, aku liat cara dia buat, mengamati, trus aku belajar 

dan tanya-tanya karena gambar dia itu beda sama gambar-gambar atau seni lukis biasa 

dan dia ngejelasin bahwa itu Grafitti. Trus aku ngulik sendiri soal Grafitti, gimana 

sejarahnya, trus dari situ aku mulai tertarik belajar graffiti dan segala macamnya. Lalu 

aku pertama kali gambar itu disamping Ada Baru di jalan Johar pada tahun 2007. 

2. Setau saya, kan ada tembok yang dilegalkan untuk graffiti di salatiga,itu bagaimana? 

Dulu ada tembok legal gara2 ada komunitas sinner, mereka yang mengawali graffiti 

di salatiga & mereka termasuk expert. Berawal dari munculnya event2 graffiti, maka 

bomber2 juga semakin banyak di daerah salatiga ini, oleh karena itu Sinner 

mempunyai misi untuk melegalkan graffiti di salatiga,trus gara2 mereka itu ada 3 

tembok yang dilegalkan untuk graffiti di salatiga, di jl. Munginsidi, tembok sebelah 

penjara/yege, lalu didaerah kalimangkak. 

3. Ada Cerita duka ga dulu sebelum tembok itu legal? 

Dulu sih awal2 ya ada. Dulu itu kan klo nyari tempat gambar yang sepi,gelap, biar ga 

diliat banyak orang, trus waktu itu di tembok sebelah adabaru, pertama kali ya diliat 

warga, awalnya dikit, trus lama-lama banyak banget, akhirnya aku langsung pergi. 

Engga diapa-apain sih, cuman ya bikin perasaan was-was. 

Trus duka nya lagi ya soal ngumpulin duit untuk beli pylox, dan juga akses caps 

Montana dari jerman, itu kan jaman dulu masih mahal, dulu itu yang punya hanya 1, 

itu pun karna orang itu punya saudara di jerman, makanya yang standardnya dipakai 

1x, caps itu kita pake terus menerus. 

 

 



4. Graffiti itu kan ada stylenya, style kamu itu apa? Skrg berubah atau engga? 

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, 

bheethoven,dll,nah secara ga langsung itu mempengaruhi gambarku, sampe dimana 

aku sekarang menggunakan style art deco.  

5. Mengapa Berubah style ? 

Karena aku merasa gak berkembang di style font. Karena style character itu aku bisa 

merasa lebih bebas. 

6. Pertama kali mendapatkan bayaran di graffiti? 

Kalau dulu 2007 sih ya sudah ada yang ngasih bayaran,tapi ya temen sendiri,tapi klo 

terjun ke professionalnya itu awal mulainya 2011. 2011 aku berkolaborasi dengan 

salah satu produk di salatiga,aku bikin promosinya dengan gambarku. Mulai dari itu 

dapat tawaran-tawaran hingga sampai sekarang.ya bedana dulu 2011 sih nominal 

dapatnya engga banyak,beda seperti sekarang.  

7. Kan sekarang ada management nih? Bedanya sebelum ada management dengan 

sesudah apa? 

Ya banyak,klo 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 management. 

8. Apa sih yang membedakan kamu dan bomber2 generasimu atau bahkan senior kamu 

yang bahkan mereka sudah menghilang namanya di dunia graffiti,sedangkan kamu 

bisa membawa graffiti untuk ke tahap professional? 

Karna yang utama aku yakin punya potensi. Walaupun dulu ya gambarku jelek kalah 

dengan yang lain.Semenjak aku menemukan character barong itu, aku merasa yakin 

klo aku bakal bisa. Yang penting sih, pertama yakim & kedua coba terus. Dan juga 

aku punya referensi 3 graffiti artis di Indonesia, tapi referensi itu aku bukan aku 



jadikan contoh,tapi 3 orang itu aku jadikan saingan. Mungkin itu sih yang bikin 

sedikit berbeda. 

9. Apa sih “MSTCH”, dan kenapa milih itu? 

Itu tag nameku dalam dunia graffiti. 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”. 
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1. Bagaimana caramu mengembangkan skill grafiti km? 
Untuk mengembangkan secara personal yang pertama saya melihat video2, dari 
youtube,media digital, dan secara ga langsung ya harus berkarya 

2. Kan saya melihat tidak hanya grafiti, tapi berkembang ke seni yang lain, apa saja 
Selain Graffiti? 
Mural,Ilustrasi, Script Design juga, ya selain grafiti ya menyediakan jasa2 seperti itu, 
masih di dalam ranah gambar atau grafis lah. 

3. Apa yang berperan di bagi perkembangan skill km? 
Ya banyak sekali, dari lingkungan aku sendiri, dari apa yang aku lihat, dari orang lain, 
banyak sekali. 

4. Dulunya kan kamu berkuliah di DKV, berperan tidak? 
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  bagaiamna kita 
membuat konsep, bagaimana mengkomunikasikan karya itu ke audiens. Itu saya dapat 
dari orang-orang,tidak hanya dari orang2 yang berpengaruh di dunia desain. 

5. Alasan anda terjun selain ke dunia Grafiti? 



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. 

6. Challenge paling susah selama karirmu ini? 
Sebenarnya ga bisa dikatakan seperti grafiti lebih susah, cman biasanya lamanya yang 
membedakan. 

7. yang paling lama memakan waktu? 
Ya Wapen Van Salatiga. 

8. Adakah yang berperan dalam perkembangan karirmu? 
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 

9. Orderan pertama kamu secara profesional ?  
Pertama kali itu brands, itu Diamond Light Art. Disitu kolaborasi sebenarnya, tapi 
secara professional. Aku mendapatkan fee dari situ juga. 

10. Setelah mendapatkan pertama,apakah yang pertama berpengaruh bagi dirimu? 
Sebenarnya dari pertamanya aku tidak mengejar bagaimana aku hidup dari grafiti, tapi 
semakin kesini ketika mereka percaya dengan jasaku,ternyata jasaku dipakai disegala 
macam industri. Dari situ aku berusaha untuk memaksimalkan potensiku. 

11. Media apa yang km gunakan untuk berpromosi? 
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 

12. Cara mengelolanya? Ada targetnya dalam mengelola? 
Sebenernya gak ada sih,,gak yang harus satu hari harus post brapa di instagram, tpi 
mungkin nantiya. aku juga lagi sharing ama temen2 gimana cara memaksimalkan 
instagram Karna selama ini yang utama juga  bukan instagram, tapi komunikasi secara 
langsung. 

13. Sekarang kan kamu punya manajemen? Gmana caranya manajemen mempromosikan 
atau mencari konsumen? 
Kita menyebar portofolio langsung ke email-email. Langsung menembak siapa 
tujuanya. 

14. Gmana prosesnya manajemen mencari konsumen? 
Pertama kita melakukan penyaringan, kita lihat industry apa aja yang bisa masuk di 
karya kita dan siapa bisa butuh karya kita. Ya klo udah langsung di sebar via email 
aja. 

15. bedanya sebelelum ada manajemen? 
Ya dulu lebih kerja keras aja sih? Dulu kan aku sendiri, trus ga ada penyaringan, nah 
sekarang ada manajemen ya lebih enak, manajemen yang nyari konsumen dan 
penyaringan.  

16. Ada kendalanya gak? 
Ya banyak sih, yang pertama, orang ga mesti membuka email, trus ga da spot untuk 
dikerjakan, trus ya waktu kadang bentrok dengan yang lain. 



17. Gmana cara kamu mengelola manajamen km? 
Yang pertama harus saling percaya, menjaga komunikasi, trus sama-sama harus 
berinovasi. Sama mengatur jadwal plan kedepan. 

18. Pernah ada konflik ga? 
Ya pernah sih. 

19. kalo boleh tahu konfliknya apa? 
Konfliknya lebih banyak ke idealism masing-masing, kita punya selera masing-
masing, nah biasanya disitu konfliknya. 

20. Gimana mengatasinya? 
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. 

21. Gimana sih kok kamu bisa jadi brand ambassador sampoerna 
Sebetulnya tidak menyangka juga. Awalnya sih udah ada obrolan,trus ada setengah 
tahun berjalan dan sampoerna ada project disitu, lalu aku ditawari. Lalu aku lihat 
spesisifikasinya seperti apa,apa yang aku dapetin dari situ. Setelah aku piker-pikir 
oke,yaudah aku terima aja. 

22. adakah satu orderan yang kamu rasa mendobrak orderan kamu? 
Ya kalo menurutku sih yang di bali,soalnya bali ga cuman turis luar aja,banyak turis 
local yang punya Industri yang bisa kita masukin.  

23. Media apa aja yang km aplikasikan untuk karya kamu? 
Hampir semua media, karena aku jga ga ingin dibatasi oleh media itu sendiri. Soalnya 
media itu punya karakter unik yang berbeda-beda, jadi ketika itu susah, gmana 
caranya aku ingin bisa mengaplikasikan ke media itu sendiri 

24. Gmana caramu menjaga relasi? 
Menurutku cman ada 2 kuncinya sih, Pertama komunikasi trus yang kualitas? 

25. Adakah konsumen yang memakai jasamu lebih dari satu kali? Kalo ada kenapa? 
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. 

26. Pernah memberi bonus atau layanan tambahan ga ke konsumen? 
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. 

27. Bayaran paling rendah dan paling mahal? 
Paling rendah sih 2007 dulu, 10rb bikin dikamar temen, trus ya paling tinggi ada 20an 
juta lah.... 

28. Sekarang kan kamu sibuk dengan Wapen Van Salatiga, itu apa sih? 
Wapen van salatiga itu event kolaborasi antara M&G visual industry yang diinisasi 
dengan M&G Visual Servis, lalu berkolaborasi dengan sorekustik yang mengangkat 4 
subkultur yaitu Video, Photography, Grafiti-mural dan music. Karna 4 subkultur itu 
selalu saling melengkapi.  
 



29. Trus tujuan kedepanmu apalagi? 
Ada sih satu tujuan yang aku pengen banget, bikin pameran individu hasil karya-
karyaku sendiri. Tidak ikut ke pameran lain. 

  
 

 


