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Maximilian Büsser

Founder MB&F

Radikal, berani, dan gila! mungkin itulah kata-kata pertama yang 
keluar dari mulut kita saat pertama kali melihat arloji-arloji 
MB&F. Mesin ini merupakan perpaduan dari pembuatan jam 
tangan tradisional keahlian tertinggi dengan pendekatan artistik 

demi menciptakan mahakarya kinetis tiga-dimensi. 
Siapakah pria yang berada di balik ide-ide gila dan luar biasa berani ini? Ia 

adalah Maximilian Büsser, pria kelahiran Milan, Italia tahun 1967 bergelar 
Magister di bidang Microtehcnology Engineering lulusan Swiss Federal 
Institute of Technology di Lausanne yang menghabiskan masa mudanya 
melanglang buana di dunia haute horologie. Cintanya pada mesin jam 
tangan high-end sudah terlihat saat ia bergabung dengan Jaeger-LeCoultre 
selama tujuh tahun. Dan di usia 31, ia diangkat sebagai Managing Director 
untuk Harry Winston Rare Timepieces di Jenewa dan berhasil menaikkan 
peringkat jam tangan yang hampir terpuruk ini menjadi salah satu merek 
yang paling sukses dan dikagumi di dunia horologi tinggi. Salah satu 
karyanya yang mendapatkan banyak perhatian di kalangan horologi saat 
itu adalah seri Opus yang canggih dan desainnya yang sangat kontroversial. 

Dan di usia 38, pada Juli 2005, Büsser menciptakan merek dengan konsep 
horologi pertama di dunia: MB&F (Maximilian Büsser & Friends), dimana 
dia bermitra dengan beberapa teman. Mimpinya dengan MB&F adalah 
untuk memiliki merek sendiri yang didedikasikan untuk mengembangkan 
konsep horologi radikal dan bekerja di kelompok kecil yang hiper-kreatif dan 
terdiri dari orang-orang berbakat yang memiliki hasrat sama. TIMELESS 
Indonesia berhasil mewawancarai pria jenius yang rendah hati ini, berikut 
cuplikannya.

Setelah meninggalkan Jaeger-LeCoultre, Anda diangkat menjadi 
Managing Director untuk Harry Winston Rare Timepieces tahun 1998 
pada usia 31 tahun! Bagaimana perasaan Anda saat itu?

Dalam kehidupan setiap orang, ada momen-momen menentukan yang 
akan membentuk mereka atau justru mematahkan mereka. Mengambil 
alih Harry Winston Timepieces pada saat mereka hampir bangkrut adalah 
salah satu momen penting bagi saya. Di saat tersebut saya telah memiliki 
pengalaman belajar, bekerja dan berkarya dengan sebuah tim yang terdiri 
dari orang-orang berbakat. Kini untuk pertama kalinya dalam hidup saya, 
saya harus mengerjakan segalanya sendiri sembari mencoba menyelamatkan 
apa yang sepertinya tidak mungkin untuk diselamatkan. 

Tahun 1999 tidak pelak lagi adalah tahun terburuk dalam hidup 
saya. Saya bekerja 17 jam sehari, mengalami sakit maag akut akibat stress 
berkepanjangan dan selalu berperang dengan politik internal kantor dan 
ketidakmampuan. Mencoba menciptakan produk-produk baru dan sebuah 
imej baru tanpa uang sedikitpun. Berusaha membayar para pemasok kami 
dan gaji pegawai agar setidaknya tepat waktu, dan pada saat yang bersamaan 
merekayasa ulang dan menciptakan visi dan filosofi baru untuk jam tangan 
Harry Winston. Setelah 18 bulan perusahaan mulai sedikit mampu secara 
finansial dan 5 tahun kemudian sangat sulit untuk dipercaya: berkembang 
dari 8 menjadi 80 pegawai,dari 8 menjadi 80 juta dolar AS, menciptakan 
Opus, fasilitas manufaktur, dan seluruh produk yang bagi beberapa orang 
masih merupakan yang terlaris (best-seller) tujuh tahun setelah saya berhenti 
bekerja di sana. Selama tahun-tahun penuh tantangan itu, saya menempa 
diri saya, dan mengerti saya memiliki keberanian macam apa. Saya juga 
mulai mengerti apa yang penting untuk saya. Dan itu tidak termasuk 
kekuatan, pengakuan atau uang. Apa yang paling penting buat saya adalah 
kreativitas nyata dan mampu bekerja dengan orang-orang yang saya kagumi 
dan hormati. Saat itulah tercipta MB&F.

Ia menciptakan mesin yang 
dapat menunjukkan waktu, 
bukan mesin penunjuk waktu

(Halaman samping) Kotak arloji HM3 yang 
bentuknya unik dan merupakan mahakarya tersendiri 
(Halaman ini) Sang jenius, Maximilian Büsser

“Kami tidak menciptakan jam 
untuk kaum pria, jadi kami juga 
tidak menciptakan untuk wanita. 
Kami menciptakan mesin-mesin 

ini, lalu para pria dan wanita yang 
memutuskan jika mereka tertarik 

untuk mengenakannya.”
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(Halaman samping dari atas) Arloji Horological 
Machine No5 “On the Road Again”; Arloji 

Horological Machine No4 (HM4)
(Halaman ini dari atas) Busser bersama dua rekannya, 
K Voutilainen dan JF Mojon;  Mesin ganda pada jam 

HM5; Bagian belakang model HM4

“Ini adalah sebuah proses 
kreatif yang sangat egois, 
yang menghasilkan karya 

seni mesin yang utuh.”

Dengan latar belakang desain jam yang kuat, apa yang Anda bawa untuk 
merek jam tangan Anda ini?

MB&F bukanlah sebuah merek jam tangan. Ia bahkan sama sekali bukan 
brand! Setiap karya kami memiliki identitas dan kisah masing-masing, tidak 
ada DNA merek, dan yang terpenting adalah tidak ada karya yang berfokus 
pada permintaan klien. Ini adalah hal terdekat yang dapat kami capai dalam seni 
perakitan kolektif setiap tahunnya untuk menciptakan sebuah karya seni kinetik 
yang menunjukkan waktu. Ini adalah sebuah proses kreatif yang sangat egois, 
yang menghasilkan karya seni mesin yang utuh. Menunjukkan waktu hanyalah 
sebuah alibi; kami dapat menciptakan karya-karya seni mekanis lainnya, dan 
sebenarnya akan segera mulai merambah ke arah lain. 

Apakah benar bahwa tujuan MB&F adalah untuk menciptakan mesin-mesin 
horologi yang luar biasa?

Sejak tahun 1970an dan mesin quartz ditemukan, tidak ada lagi alasan yang 
lebih praktis untuk sebuah mesin jam tangan. Sehingga kini alasan satu-satunya 
yang saya lihat dari menciptakan dan membentuk mesin-mesin mengagumkan 
ini adalah SENI. Dengan demikian, Horological Machines adalah bentuk-bentuk 
seni mekanis yang telah kami dekonstruksi dari pembuatan jam high-end yang 
tradisional lalu dengan susah payah merekonstruksi mesin-mesin 3D buatan 
tangan yang menunjukkan waktu. 

Apa hal-hal baru atau fitur-fitur tambahan yang bisa kita lihat dari koleksi 
2013 Anda? Ada koleksi untuk para wanita?

2013 akan menjadi tahun yang paling kaya dalam perkembangan kreativitas 
dengan tidak kurang dari peluncuran 5 koleksi terbaru, dan salah satunya 
sebenarnya melibatkan mesin pertama kami yang TIDAK menunjukkan 
waktu…! Kami tidak menciptakan jam untuk kaum pria, jadi kami juga tidak 
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menciptakan untuk wanita. Maksud saya, kami menciptakan mesin-
mesin ini, lalu para pria dan wanita yang memutuskan jika mereka 
tertarik untuk mengenakannya. Kini lebih 20% dari mesin-mesin kami 
dibeli dan dikenakan para wanita. 

Fitur-fitur apa saja yang menarik dari lini arloji terbaru Anda?
Horological Machine No5 “On the Road Again” baru saja diluncurkan 

akhir November lalu dan kami sangat bangga dengan produk yang 
mengagumkan ini. Ia tidak hanya sebagai sebuah penghormatan 
terhadap era tahun 70-an namun juga pada dunia otomotif yang saya 
puja ketika saya masih kecil saat itu. Mesin otomatis yang sangat canggih 
dan memiliki finishing mengagumkan dengan jumping hour yang dapat 
dengan aman bergerak bolak-balik melalui prisma kaca safir yang 
direkayasa (2 tahun pengembangan) dengan ketepatan ultra-tinggi, 
untuk menunjukkan waktu pada Anda secara vertikal. Case-nya sendiri 
mungkin merupakan yang paling rumit dalam sejarah pembuatan jam 
dengan sebuah chassis independen yang dipasangkan pada badan mesin. 
Kisi-kisi terbuka memungkinkan ‘Light Convector’ pertama untuk 
mengisi superluminova pada cakram-cakram dari kaca mineral. Sedikit 
rumit untuk dijelaskan tanpa menunjukkan sendiri jam ini pada Anda!

Jika diminta mendesain sebuah jam tangan untuk Anda sendiri, 
bentuk, fitur-fitur dan mesin apa yang Anda inginkan pada jam 
tersebut?

Seluruh ‘jam tangan’ yang saya desain adalah untuk saya sendiri. 
saya tidak begitu perduli jika ada orang yang menyukai apa yang kami 
lakukan, inilah satu-satunya cara untuk berinovasi. Mencoba untuk 
menyesuaikan dunia dengan gaya Anda adalah cara yang paling pasti 
untuk maju, dan bukan sebaliknya. 

Dari seluruh koleksi MB&F, jam tangan mana yang paling Anda 
sukai?

Anda meminta saya untuk memilih di antara seluruh kreasi-kreasi 
saya yang paling pribadi… itu sangat sulit. Selain dari berbagai koleksi 
yang saya kerjakan sekarang dan yang akan Anda lihat di tahun 2016 
dan 2017, saya bisa katakan bahwa HM4 Thunderbolt adalah favorit 
saya. Ia mungkin hadir sebelum dan setelah lini HM4 dalam dunia 
pembuatan jam tangan, sebagai pembuka pintu-pintu pada seni kinetis 
3D yang sesungguhnya. Ia juga merupakan sebuah karya yang awalnya 
saya yakin tidak akan saya jual, namun pada akhirnya kami melanjutkan 
proyeknya. Itulah kenapa tim kami seluruhnya bangga dengan apa yang 
kami kerjakan, uang tidak pernah menjadi motivator kami. Kebanggaan 
adalah motivasi kami. 

Apakah Anda berencana menciptakan sesuatu yang lebih feminin 
untuk para konsumen wanita?

Saya masih menolak!!! Namun kini saya akan mendapatkan seorang 
bayi perempuan, kemungkinan suatu hari nanti itu akan tiba…

Apa definisi ‘kemewahan’ menurut Anda?
Menemukan jalan Anda sendiri dalam hidup dan berjuang untuk 

menjalaninya.

(Halaman ini ) Dua tampilan luar biasa 
dari arloji HM3  Poison Dart Frog
(Halaman samping) Busser bersama 
Huang Hankang, seniman dan 
pelukis asal China, terciptalah MB&F 
HM-4 Panda;  Arloji LM1 dan dua 
penghargaan yang berhasil diraihnya

Mimpinya dengan MB&F 
adalah untuk memiliki merek 
sendiri yang didedikasikan 
untuk mengembangkan konsep 
horologi radikal


