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Bus kota, seperti kita tahu mcrupakan sarana transportasi yang sangat vital . Tidak 
hanya di Jakarta saja tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Tetapi memang, 
Jakarta harus dibedakan dalam kasus yang satu ini. 
Bus kota di Jakarta amat sangat akrab (meski tidak familier) dengan masyarakat 
Jakarta., terutama mereka pengguna bus kota , mereka akan sangat hapal 
jenis-jenis bus kota, berikut jalur yang dilewati, nomor kodenya, tarif nya, 
pengamennya, bahkan hingga di daerah mana saja copet bus kota itu beraksi. 

Satu hal yang perlu dicatat juga adalah : interaksi antara public dengan bus kota 
sangatlah intens. Sehingga masyarakat menjadi tidak sadar jika hidup mereka 
didominasi oleh bus kota. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang takut oleh 
kehadiran bus kota, apakah takut ditabrak , takut kena polusi knalpotnya, sampai 
takut pada bentuk fisik bus kota itu sendiri yang bobrok, dan tidak terawat. 
 
Namun terlepas dari dominasi bus kota tersebut, secara fisik bus kota sangat 
efektif digunakan sebagai tempat untuk mediasi (iklan). Sehingga yang muncul tidak 
lagi ada keseragaman warna bus metromini, kopaja, DAMRI, dsb. Yang terlihat 
kemudian adalah gambar-gambar iklan yang sangat ramai, riuh, tidak hanya warnanya 
tetapi juga teks-teks yang dihadirkan sudah sangat menteror penumpang maupun 
orang-orang yang ada disekitarnya. 
 

Bus kota juga merupakan suatu public space yang kompleks. Tidak hanya bus kota 
dilihat dan luarnya saja atau interaksinya dengan orang-orang diluarnya, tetapi juga 
orang-orang didalam bus itu sendiri. Salah satu contoh konkritnya adalah film 
SPEED , dimana disitu diceritakan bagaimana suatu komunitas di dalam bus 
kemudian menjadi sangat sadar bahwa mereka tengah dikungkung dalam sebuah 
penjara kecil yang bernama bus, ketika bahaya mengancam di depan mata. Mereka 
adalah public yang dibatasi secara wadag oleh bus kota itu. 
 

Dan beberapa paparan di atas, maka APOTIK KOMIK menawarkan sebuah konsep 
pengerjaan membungkus bus kota dengan kain dan kemudian kain tersebut di 
gambari secara komikal Visualisasinya tentang perilaku masyarakat terhadap bus 
kota , perilaku yang sangat wajar dan sehari-han dilakukan oleh terutama 
penumpangnya. 
 

Secara konsep APOTIK KOMIK lebih menitik beratkan kepada tampilan visual 
dimana mengadakan pendekatan antara media/sarana yang sudah sangat dekat 
dengan keseharian masyarakat (publik) dengan bentuk-bentuk visual seni rupa. 
Diharapkan ada semacam komunikasi ataupun interaksi langsung yang akan terjadi 
setelah project ini terlaksana. Membayangkan sebuah' bentuk' baru muncul 
diantara sesuatu yang sudah sangat akrab bagi publik dan cenderung menjadi hal 
yang bersifat kebiasaan pastilah sedikit banyak akan menciptakan gangguan' bagi 
pemikiran publik itu sendiri.  

Diharapkan gangguan' ini bias mempengaruhi pola-pola yang seiama ini sudah 
menjadi rutinitas dan 'kebiasaun juga 'kepasrahan' akan sesuatu yang sudah ada.  

 



Lebih lanjut lagi gangguan 1 yang coba diciptakan disini diharapkan bisa juga 
membawa pubiik kepada keterbukaan pemikiran akan apa yang selama ini ada dalam 
diri mereka atau sesuatu diluar diri mereka yang akrab dan rutin untuk dikaji ulang 
dan berani mencoba sesuatu yang baru. 

 

Jika kemudian secara visual orang akan menganggap karya public art ini masih 
merupakan bagian dari iklan yang memang selama ini mereka temukan di bus-bus 
kota, hal ini sangatlah wajar. Karena yang sering terjadi selama ini bentuk fisik bus 
lebih difungsikan sebagai media iklan atau komersialisasi sebuah produk,sebagai 
sebuah ciri dinamisasi gaya hidup urban. 

 

Dalam project ini, APOTIK KOMIK sebatas menawarkan konsep yang akan diperinci 
secara teknis. Bagaimana sebuah public space yang disebut BUS KOTA itu bisa 
diolah sedemikian rupa sehingga menjadi public art. Meski kami sadari bahwa riset 
tentang hal ini masih perlu dilakukan secara lebih detail. Karena hal tersebut akan 
melibatkan beberapa komponen yang tidak dengan segera mengiyakan rencana ini 
menjadi kenyataan. Misalnya , 

l. Pengusaha bus kota yang akan berpikir tentang kerugian waktu , apabila bis 
kotanya tidak beroperasi dalam beberapa jam karena sedang dibungkus untuk public 
art ini. Dan secara finansial dia memang tidak dibayar atas penggunaan bus kotanya. 
Juga efek lainnya yang sangat vital apakah dia akan menjadi bangkrut karena orang 
tidak mau naik bus kotanya karena dianggap itu bukan lagi bus kota. 

2. DLLAJR yang akan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi 
jika sebuah bus kota dibungkus kain yang bergambar. 

3. Angkutan kota lainnya selain bus kota yang akan merasa bahwa kendaraan 
mereka tidak menjadi bagian dari public space. 

4. Pengguna jalan lainnya yang merasa terganggu dengan adanya bus kota yang 
dibungkus kain bergambar. 

5. Kalangan media periklanan yang merasa sudah mendapat 'tempat' di bus kota 
kemudian akan terasa disingkirkan dengan hadirnya pembungkusan bus kota ini. 

6. Hal-hal lain yang sangat kompleks. 

 

Sehingga,apakah kemudian jika karya public art ini jadi dibuat akan menjadi solusi 
bagi masalah pengolahan public space secara lebih beragam di Jakarta ? Tentu saja 
masih harus dikaji lagi dan satu contoh kasus pembungkusan bus kota ini tidak bisa 
dianggap mewakili. 

 

 

 

 


