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BAB III 

Strategi Komunikasi 

3.1. Analisa Masalah 

 3.1.1. Wawancara Terstruktur 

Wawancara kali ini penulis menemui Liong Kuo Tjun yang merupakan salah satu 

pengurus Kelenteng Hok Hien Bio Kudus. Dia sudah menjadi pengurus Kelenteng 

ini dari tahun 1999. Dia menceritakan keistimewaan Kelenteng ini bahwa menurut 

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

zaman sekitar perlawanan Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock 

(Belanda). Keisitimewaan Ritual Bwee Gwee di Hok Hien Bio Kudus ini terletak 

pada malam hari sebelum tandu diarak keesokan harinya. Malam sebelum diarak, 

mereka menggelar ritual untuk mengundang Dewa Bumi dan menyucikan sekitar 

Kelenteng. 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). Ritual ini sudah berjalan dari 2005 hingga sekarang. Dia menjelaskan 

bahwa sebelum melakukan Ritual Bwee Gwee, para pengurus Kelenteng berdoa 

terlebih dahulu di altar Dewa Bumi (Kongco Hok Tik Tjing Sien) untuk meminta 

ijin dilaksanakannya Ritual ini. Dia menuturkan, bahwa para remaja banyak yang 

antusias untuk mengikuti ritual ini 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 Gwee ini untuk tujuan tertentu. 

Liong Kuo Tjun berharap, mereka dapat mengerti dan memahami terlebih dahulu 

alasan Ritual Bwee Gwee ini dilaksanakan. Dia juga berharap ada media informasi 

yang dapat menginformasikan mereka tentang sejarah diadakannya ritual ini. 

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan selama 

ini dari kalangan remaja pada saat mengikuti Ritual Bwee Gwee ini adalah mereka 

selalu mengaggap bahwa perayaan ini sebatas pentas seni atau hiburan saja dan 

ajang untuk mereka beraktraksi.  
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 3.1.2. Kuesioner 

Kuesioner dibagikan kepada Sasana Wushu Satya Dharma, Kudus. Sebagian besar 

mereka selalu aktif dalam mengikuti prosesi Ritual Bwee Gwee yang 

diselenggarakan di Kelenteng Hok Hien Bio, Kudus. Kuesioner ini dibantu untuk 

dibagikan oleh pelatihnya bernama Reza Adrianto. Berikut hasil kuesioner : 
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Dari kuesioner diatas, sebagian besar para anggota Sasana Wushu Satya Dharma 

Kudus mengetahui Ritual Bwee Gwee ini. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang masih 

paham akan arti dan makna dibalik ritual ini. Jadi mereka membutuhkan media informasi 

yang dapat membantu mereka untuk memberikan informasi tentang sejarah, maupun 

prosesi Ritual Bwee Gwee. 

3.2. Khalayak Sasaran 

 3.2.a. Geografis 

Target berdomisili di pusat kota Kudus dan sekitarnya. Pemilihan kota 

tersebut karena beberapa target bertempat tinggal disana.  

 3.2.b. Demografis 

Untuk segi demografis, target untuk semua gender berusia remaja antara 

13-17 tahun. Alasan pemilihan target ini karena pengetahuan atau rasa ingin 

tahu mereka masih tinggi. Kemudian untuk umur tersebut, mereka sudah 

mulai berani untuk bersosisialisasi. 

3.2.c. Psikografis 

Target sasaran adalah masyarakat yang sering berpergian keluar rumah dan 

sering melihat event maupun mengabadikan suatu event. 

  3.2.d. Behaviour 

Target biasa aktif di media sosial. Kemudian target berperan aktif dalam 

suatu acara. 

3.3. Insight 

Media informasi yang cocok bagi target adalah dengan media audio visual. Dengan 

ini, media audio visual akan dibentuk video dokumenter yang meliput sejarah asal 

mula Ritual Bwee Gwee, hingga prosesi ritual berlangsung. Untuk sejarah akan 

dibuat dalam bentuk video arsip yang ada dari pihak Kelenteng, sedangkan prosesi 

dengan mengambil foto maupun video selama acara berlangsung. 

3.4. Creative Brief 

a. Who : Siapakah target audience yang akan dijangkau 

Target sasarannya adalah masyarakat kota Kudus, terutama pada 

orang remaja, karena pengetahuan atau rasa ingin tahu mereka 

masih tinggi. 
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b. What : Apa yang menjadi masalah 

Untuk memberikan informasi kepada target, dibuatlah video 

dokumenter tentang asal usul Ritual Bwee Gwee yang diadakan di 

Kelenteng Hok Hien Bio, Kudus. 

c. How : Bagaimana solusi untuk masalah tersebut 

Untuk memberikan informasi kepada target, dibuatlah video 

dokumenter berupa edukasi  tentang asal usul Ritual Bwee Gwee 

yang diadakan di Kelenteng Hok Hien Bio, Kudus. Melalui video 

dokumenter ini diharapkan masyarakat khususnya generasi muda 

dapat memahami dan ikut melestarikan kebudayaan ini. 

d. Why : Mengapa menggunakan video dokumenter? 

Dengan media video dokumenter, masyarakat khususnya para 

remaja bisa lebih mudah memahami sejarah asal usul diadakannya 

ritual ini, serta dapat mengetahui arti dan makna dibalik ritual yang 

diadakan setiap tahun ini. 

e. Where : dimanakah lokasi pengambilan video? 

Lokasi pengambilan video akan diadakan di Kelenteng Hok Hien 

Bio, Kudus. Setelah video jadi akan dibagikan ke pengurus 

Kelenteng untuk dipublish. 

f. When : kapan pengambilan video dilakukan? 

Kampanye ini akan dilaksanan hari Minggu, 19/20 April 2019 di 

Kelenteng Hok Hien Bio, Kudus. 

3.5. Strategi Komunikasi 

  Konsep Penyampaian Pesan 

Strategi yang akan digunakan dalam kasus ini dengan melalui video dokumenter 

tentang sejarah diadakannya Ritual Bwee Gwee di Kelenteng Hok Hien Bio, 

Kudus. Ritual ini tidak hanya sekedar keluar Kelenteng maupun meramaikan 

sebelum hari raya Imlek saja, tetapi ada alasan kenapa diadakan ritual ini yakni 

sebagai tanda rasa syukur kepada Dewa Bumi dan meminta berkat untuk tahun 

mendatang. Maka dari itu konsep video dokumenter ini akan menjelaskan sejarah 

dimulainya ritual ini, bagaimana persiapannya hingga proses ritual ini berlangsung, 

ditambah ada wawancara langsung dengan Liong Kuo Tjun dimana dia akan 

menjelaskan tentang sejarah hingga proses ritual ini secara mendetail. Kemudian 

ditengah video akan dijelaskan sejarah bermulanya Ritual Bwee Gwee  dengan 

video aminasi. Dengan itu video dokumenter ini ada sesi wawancara dengan warga 

sekitar sana dan pengurus Kelenteng Hok Hien Bio, Kudus. Pengambilan video 

juga tidak hanya menggunakan kamera biasa tetapi dengan kamera mirrorless dan 

menggunakan berbagai macam teknik seperti slow motion hingga hyperlapse. 
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Alasan penggunaan teknik ini agar terlihat lebih menarik dan modern, serta menarik 

perhatian banyak orang, khususnya para remaja.  

 

3.6. Strategi Media 

Strategi media menggunakan video dokumenter dimana sejarah akan menggunakan 

gambar animasi sedangkan prosesi ritual dengan pengambilan foto dan video 

selama acara berlangsung. Ditambah ada wawancara langsung dengan Liong Kuo 

Tjun dimana dia akan menjelaskan tentang sejarah hingga proses ritual ini secara 

mendetail. Kemudian dibagikan di media sosial seperti Youtube dan diberikan 

kepada pihak pengurus Kelenteng untuk ditayangkan disana. 

3.7. Objektif Media 

Teknis video dokumenter saat scene sejarah dengan menggunakan arsip video dari 

pihak Kelenteng, serta diberi teknik pewarnaan tone vintage dan black/white. 

Resolusi video yang digunakan adalah Full HD (1920x1080). 

3.8.  Budgeting 

Untuk pembuatan video dokumenter ini, penulis telah bekerja sama dengan pihak 

pengurus Kelenteng Hok Hien Bio, Dinas Pariwisata Kota Kudus, dan Majelis 

Tinggi Agama Khonghucu Indonesia. Kemudian untuk pengeluaran sebagai 

berikut : 

Ongkos bensin  1x Pergi Pulang @200.000x3 

Sewa audio recorder  Per hari @90.000 

Cetak Media 

 Poster, brosur, 

xbanner 500.000 

Merchandise 

Kaos, tumbler, 

gantungan 

kunci, pin, 

totebag 1.500.000 

Total Pengeluaran  2.690.000 

 

 

 

 

 

 


