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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Hok Hien Bio terletak di jalan Ahmad Yani nomor 10 desa Getas Pejaten Jati Kudus. 

Menurut catatan di papan lingpai nya, Kelenteng ini diperkirakan didirikan sekitar th 1837, 

zaman sekitar perlawanan Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock (Belanda). 

Bangunan ini termasuk Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh 

yayasan. 

Kegiatan yang dilakukan di klenteng ini dengan ajaran Tri Dharma antara lain : 

 Peringatan tahun baru Imlek 

 Perayaan kebesaran Ciu Thian Sian Nie 

 Perayaan kesempurnaan Hian Thian Siang Tee, Dewa Welas Asih ahli pengobatan 

 Perayaan kesempurnaan Kwan Seng Tee Kun, She Jit Tiong, Than Goan Swe Lie Loci. 

Dewa perang yang mempunyai jiwa kepahlawanan 

 Perayaan Bwee Gwee setiap bulan tanggal 2 dan tanggal 16 penanggalan Imlek 

Salah satu kegiatan yang menarik dalam Kelenteng ini ada Ritual Kirab Bwee Gwee yang 

diadakan setiap setahun sekali sebelum hari raya Imlek. Dalam kirab ini, Patung Kongco Hok 

Tik Tjing Sien (Dewa Bumi) dibawa di atas tandu untuk diarak mengelilingi kota di sekitar 

kelenteng. Selain itu, biasanya juga diselenggarakan liong dan barongsai. Ritual Bwee Gwee 

dimuali semenjak tahun 2005 hingga sekarang dan dikunjungi bermacam klenteng dari 

bermacam daerah. Tujuan diadakan ritual ini adalah sebagai mohon berkat atas tahun baru 

Imlek mendatang dan tolak bala. 

Ritual Bwee Gwee merupakan salah satu kegiatan dalam peribadahan umat Tridharma 

(Khong Hu Cu, Budha, Taoisme). Dalam kegiatan ini, patung sang Dewa Bumi diarak 

mengelilingi kota dengan iringan berbagai atribut ditambah kesenian Barongsai, Liong, 

Cingge, dan sebagainya. Malam sebelum diarak, mereka menggelar ritual untuk mengundang 

Dewa Bumi dan menyucikan sekitar Kelenteng. Keistimewaan dari ritual ini adalah bahwa 

dalam melakukannya, mereka tidak hanya mengguakan mantra dan doa saja, tetapi dengan seni 

wushu untuk menggambarkan visualisasi permasalahan apa yang terjadi selama satu tahun. 

Kemudian menggunakan Pat Kwa (rasi tujuh bintang) dan Bendera yang melambangkan lima 

unsur bumi (tanah, api, air, kayu, dan logam). 

Meskipun berasal dari kebudayaan asli masyarakat China, banyak etnis lain yang turut 

berperan dalam prosesi arak-arakan untuk turut memperoleh berkah. Misalnya dengan 

beramai-ramai ikut mengangkat tandu atau menyumbangkan kesenian tradisional setempat. 

http://m.daftar-alumni.web.id/id3/1-1491-1390/Barongsai_40505_m-daftar-alumni.html
http://m.daftar-alumni.web.id/id1/1-1491-1390/Klenteng_28644_m-daftar-alumni.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Barongsai
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Liong&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Cingge
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ada kepercayaan dimana apabila kita mampu mengotong/mengangkat tandu akan mendapat 

berkah dan keingan kita yang sesuai dengan tujuan kirab biasa tercapai. 

Meskipun demikian, tetapi masih banyak juga masyarakat khususnya kalangan remaja 

beranggapan bahwa Ritual Bwee Gwee ini semata mata hanya pertunjukan pentas seni, padahal 

maksud/arti diadakannya ritual ini. Sehingga akan berdampak buruk juga saat ritual ini perlu 

dikembangkan dan dilestarikan, 

Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut perlu media yang dapat menginformasikan 

seluruh lapisan masyarakat akan ritual ini, khususnya para remaja. Dengan demikian 

masyarakat dapat lebih terbuka pikirannya dan lebih memahami tujuan dan makna dibalik 

ritual ini, serta dapat ikut membantu melestarikan kebudayaan ini. 

Media informasi yang penulis gunakan adalah video dokumenter, agar mudah dipahami oleh 

target. Selama ini belum pernah ada video dokumenter yang menceritakan sejarah Ritual Bwee 

Gwee hingga proses acara berlangsung.  

 

1.2.IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Pengetahuan para remaja di Kudus yang biasanya mengikuti ritual ini masih rendah. 

Sehingga mereka menganggap itu sebuah hiburan. 

 

1.3.PEMBATASAN MASALAH 

  

a. Target 

Para remaja berusia 13 – 17 tahun di Kudus yang pernah melihat ritual ini. 

b. Lokasi 

Pemilihan lokasi di kota Kudus karena mayoritas target bertempat tinggal 

disana. 

c. Konsep 

Memberikan informasi bahwa ritual ini tidak hanya sekedar untuk hiburan. 
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1.4. RUMUSAN MASALAH 

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan, yaitu :   

Bagaimana cara membuat video dokumenter yang informatif bagi kalangan remaja 

sebagai infomasi akan kebudayaan Ritual Bwee Gwee di Kelenteng Hok Hien Bio 

Kudus? 

 

1.5.TUJUAN,  MANFAAT DAN TARGET PERANCANGAN 

 

1.5.1. TUJUAN 

Tujuan dari perancangan ini antara lain : 

a. Mengetahui media yang dapat memberi informasi dengan oleh kalangan remaja 

sebagai infomasi akan Ritual Bwee Gwee di Kelenteng Hok Hien Bio Kudus. 

b. Membuat sebuah media yang dapat mengundang daya tarik para remaja untuk 

melihat tentang tujuan diadakannya Ritual Bwee Gwee di Kelenteng Hok Hien 

Bio Kudus. 

1.5.2. MANFAAT 

Manfaat dari perancangan ini antara lain : 

1.5.2.1.1. Bagi Masyarakat 

- Masyarakat dapat memahami dengan baik tentang keberadaan 

kebudayaan Ritual Bwee Gwee di Kelenteng Hok Hien Bio Kudus. 

1.5.2.1.2. Bagi Institusi 

- Dapat menambah inovasi perancangan yang berhubungan dengan 

Media Informasi. 

1.5.2.1.3. Bagi Penulis 

- Menambah wawasan bagi penulis untuk membuat sebuah 

perancangan Media Edukasi berlandaskan DKV. 

 

1.5.3. TARGET 

- Target yang dituju adalah kalangan remaja berusia antara 13-17 

tahun karena sikap rasa ingin tahu mereka yang tinggi dan aktif 

dalam bersosialisasi. 
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1.6.METODOLOGI PERANCANGAN 

1.6.1. USER RESEARCH 

1.6.1.1.KUESIONER 

Kuesioner ini digunakan untuk mencari data dari target tentang pengetahuan 

akan Ritual Bwee Gwee di Kelenteng Hok Hien Bio Kudus. 

 

1.6.1.2.WAWANCARA TERSTRUKTUR 

Wawancara dengan metode ini dilakukan agar mengetahui lebih detail tentang 

sejarah hingga permasalahan yang terjadi selama ritual berlangsung dan 

penyelesaiannya akan lebih pada pemberian informasi, yaitu sejarah ritual ini 

diadakan. 

 

1.6.2. INSIGHT 

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan kuesioner, 

maka dapat diketahui bahwa solusi penyelesaian masalah ini sangat 

dibutuhkan. 

1.6.3. BACKGROUND RESEARCH 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus bernama Liong Kuo Tjun 

di Kelenteng Hok Hien Bio Kudus pada hari Minggu, 31 Maret 2019, sebagian 

besar target memang antusias sekali dalam menyambut perayaan Ritual Bwee 

Gwe. Dari mereka memainkan bendera, tabuhan, wushu, hingga mengangkat 

tandu. Tetapi mereka selalu mengaggap bahwa perayaan ini hanyalah sebagai 

pentas seni atau hiburan belaka dan ajang untuk mereka 

beraktraksi.permasalahan tersebut timbul karena mereka kurang pengetahuan 

akan pentingnya sejarah Ritual Bwee Gwe ini untuk tujuan tertentu. 

Serta dari hasil kuesioner, sebagian target mengetahui Ritual Bwee Gwee ini. 

Tetapi hanya sedikit dari mereka yang masih paham akan arti dan makna dibalik 

ritual ini. Kemudian dari hasil kuisioner yang dibagikan, mayoritas target juga 

menganggap bahwa ritual ini hanya sebagai hiburan semata. 

 

1.6.4. INITIAL CONCEPT 

Konsep awal perancangan ini dengan menggunakan Media yang dapat menarik 

dan mudah dipahami oleh kalangan remaja. Dengan demikian, media yang 

akan digunakan oleh penulis adalah media audio visual. Media Audio visual 

yang akan dirancang dengan menggunakan tema Video Dokumenter mengenai 

seluruh persiapan hingga berjalannya kegiatan Ritual Bwee Gwee di Kelenteng 

Hok Hien Bio Kudus, dan juga ditambahkan sejarah asal mula ritual ini melalui 

wawancara dengan narasumber. Sehingga media ini dapat sesuai dengan target 

yang dituju. 
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1.7.SKEMA PERANCANGAN 

 

Gambar 1.1. Skema Perancangan 
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1.8.TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.8.1. Bambang Semedhi. (2011, 17 Januari). Sinematografi – Videografi : Suatu 

Pengantar. Membahas tentang sejarah videografi, perkenalan alat videografi, 

hingga cara penggunaannya. 

1.8.2. Mely G. Tan. (1990.) Etnis Tionghoa di Indonesia : Kumpulan Tulisan. Dalam 

buku ini membahas tentang keberadaan Etnis Tionghoa di Indonesia dari behavior 

hingga kebudayaan yang dibawa dari Negara asalnya. 

 

 

 

https://play.google.com/store/books/author?id=Mely+G.+Tan

