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ETIAP orang memiliki ca
ranya sendiri untuk men
dapatkan kebahagiaannya. 
Misalnyanya seperti mem
beli sebuah barang yang 
diinginkan, memiliki motor keren, 

rumah bagus, harta yang berlimpah, 
maupun memiliki pengalaman rohani.

Namun, berbeda dengan beberapa 
orang yang tergabung dalam komuni
tas Bis Mania, yang memiliki beberapa 
kebiasaan sederhana dan kerap mere
ka lakukan secara rutin, seperti Tou- 
ring Tengah Malam atau lebih akrab 
mereka sebut dengan TTM.

Dhani, anggota Bis Mania asal Yog
yakarta menuturkan, TIM sendiri su
dah menjadi sebuah rutinitas yang ke
rap mereka lakukan semenjak komu
nitas tersebut terbentuk. TIM hanya 
sebuah aktivitas sederhana, mereka 
hanya menaiki bus umum pada ma
lam hari untuk melakukan perjalanan 
ke tujuan tertentu. Uniknya, mereka 
kerap mencari bus dengan pengemudi 
yang memacu kendaraannya dengan 
kecepatan tinggi.

“Biasanya seminggu sekali, kita 
janjian sama teman-teman untuk ber
kumpul dan melakukan perjalanan 
bersama. Rasa takut ada ketika me
naiki bus dengan kecepatan tinggi. 
Namun itu menjadi sensasi tersendiri 
bagi kami. Rasanya, ya ngilu-ngilu gi- 
mana gitu,” ungkap Dhani saat dite
mui Tribun Jogja.

Diakui Dhani, biasanya mereka 
menaiki bus-bus yang mengangkut 
penumpang umum dengan jurusan 
Jawa Timur. Misalkan perjalanan ke 
Ngawi dari Solo. Setelah sampai tu-
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lagi ke kota asal setelah beristirahat 
sejenak.

“Hampir 85 persen sopir bus malam 
yang ke arah sana (Jawa Timur, red) 
pasti ngebut. Itu yang selalu kami cari. 
Tai kita pernah zonk, dapat sopir yang 
pelan dalam mengemudikan busnya," 
ujar Dhani.

Film Dokumenter
Menaiki bus dengan kecepatan 

tinggi di malam hari merupakan 
sesuatu yang cukup menyenang
kan bagi Bis Mania. Aktivitas itu 
pula rupanya yang disambut de
ngan baik oleh Lucky Eka Candra, 
seorang sutradara muda yang juga 
seorang mahasiswa di jjniversilas 
Muhammadiyah Yogyakarta.

Lucky mendokumentasikan hal 
“unik” itu dalam sebuah film doku
menter yang mereka beri judul “The 
Simple Way". Film garapan rumah 
produksi Jam Pasir tersebut perta
ma kali diputar kepada khalayak luas

dalam sebuah acara pemutaran film.
Lucky menuturkan, pada awalnya 

ia bersama kawan-kawannya memi
liki ide untuk membuat sebuah film 
dokumenter yang mengambil objek 
para supir bus malam jurusan Jawa 
Timur. Sebab, dia sering mendapat
kan kabar desas-desus bahwa sopir 
bus kerap melakukan sebuah aktivi
tas tertentu sebelum memacu kece
patan di jalanan.

“Awalnya bukan mereka (Bis Ma
nia) objek riset untuk film yang akan 
kita ciptakan. Namun karena susah 
untuk mendapatkan link ke sana dan 
mempertimbangkan risiko tertentu, 
dalam perjalanan kami bertemu de
ngan teman-teman dari Bis Mania,” 
papar Lucky saat ditemui dalam acara 
pemutaran film dokumenter perdana
nya tersebut.

“Selama proses riset itu kami mene
mukan keunikan yang dilakukan oleh 
teman-teman Bis Mania dengan TTM- 
nya. Mereka bahagia walaupun ha
nya naik bis jurusan tertentu dengan 
kecepatan tinggi, dan kembali lagi ke 
tempat asal . Film The Simple Way 
ini kami buat untuk memperlihatkan 
bahwa kebahagiaan itu bisa didapat
kan walaupun dengan melakukan hal 

' sederhana," lanjut Lucky.
Saat pemutaran perdana untuk 

film yang diproduksi oleh tim film 
yang seluruhnya masih mahasiswa 
itu, The Simple Way dipertontonkan 
bersama beberapa film dokumenter 
lainnya. Usai The Simple Way dipu
tar, tepukan tangan yang sangat me
riah menyambut film yang menjalani 
proses riset selama setengah lama-
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DALAM tnenciptakan sebuah karya seni tentu
nya tidak tercipta begitu saja. Biasanya ada be
berapa proses yang dilakukan oleh para krea
tornya sebelum menuangkan ide kreatifnya ke 
dalam sebuah karya. Langkah itupun dilakukan 
oleh Lucky bersama kawan-kawannya sebelum 
menciptakan film dokumenter perdana mereka

waktu dan beberapa pertimbangan, 
fokuskan untuk mengangkat TTM da 
ini,” imbuh Lucky.

“Dalam film ini kesulitan yang kan 
antaranya saat ngambii gambar. Ya 
nya hanya teknis saja. Untuk menga 
bar dalam keadaan bus dengan keci
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