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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Agama Hindu merupakan agama tertua didunia dan masih ada hingga saat ini. 

Agama Hindu merupakan agama yang mempercayai banyak dewa dan dewi yang 

tersebar menurut fungsinya masing-masing. Dalam agama Hindu, Tuhan Yang 

Maha Esa disebut Brahman. Brahman merupakan sesuatu yang tidak berawal dan 

tidak berakhir. Brahman merupakan sang pencipta dan juga sekaligus pelebur 

alam semesta ini. Brahman berada dimana-mana di seluruh dunia. Brahman hanya 

satu, namun tanda kebesarannya ditunjukkan dengan banyaknya Dewa dan Dewi 

di dunia. Di Bali kita mengenal konsep ini dengan sebutan Ida Sang Hyang Widi 

Wasa. Tuhan Yang Maha Esa merupakan sesuatu yang supranatural, menguasai 

alam semesta, maha kuasa, dan tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat 

dilukiskan. Dewa dan dewi merupakan manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa 

atau Brahman. Artinya Dewa dan Dewi merupakan penjelmaan dari Tuhan Yang 

Maha Esa. Dewa merupakan sosok maskulin dan Dewi merupakan sosok 

feminim. Dewa dan Dewi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, suci, dan hidup 

di dunia supranatural diluar jangkauan manusia. Dewa dan Dewi memiliki 

beragam wujud, kecerdasan, emosi dan hidup dalam keabadian 

(Harshananda,2007, hlm. 3-5). 

Secara etimologi, kata Dewa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dev yang 

berarti sinar (Sukardji, 1993, hlm. 55). Dev juga dianggap sebagai kekuatan alam 
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yang mempunyai wujud. Di dalam Weda, Tuhan Yang Maha Esa dan para Dewa 

disebut sebagai Dewata yang berarti cahaya yang berkilau, sinar yang gemerlap. 

Semuanya ditujukan kepada matahari dan langit, termasuk api dan petir (Titib, 

1996, hlm. 73). Dewa tak ubahnya roh yang berkepribadian. Mereka berfungsi 

memberi sinar, petunjuk, nasehat dan perlindungan kepada manusia dalam hidup 

ini. Menurut agama Hindu, Tuhan adalah Esa (tunggal), Maha Kuasa dan Maha 

ada dan menjadi sumber dari segalanya yang ada dan kepercayaan atas kesatuan. 

Semuanya dapat dilihat dari rumusan yang terdapat dalam Reg Weda dan 

Atharvaveda. Dalam Reg Weda disubutka ada 33 Dewa yang terbagi atas 3 

kelompok yang terdiri dari 11 dewa untuk tiap wilayah kekuasaan dunia, angkasa 

dan surga. Berikut kutipan Reg Weda terjemahan Pudja dan Sadia (1981), “Ye 

devaso divvy ekadasa stha prthivyam adhy Ekdasa stha, apsuksito mahinaikadoja 

stha, te devaso yajnamiam jusahvam”. Yang artinya wahai para dewa (33 Dewa), 

sebelas di surga, sebelas di bumi dan sebelas di langit, semoga engkau bersuka 

cita dengan persembahan yang suci ini. 

Dewasa ini, kita mengenal konsep Trimurti dalam agama Hindu. Konsep 

Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu sebagai perwujudan dari 

Tuhan Yang Maha Esa. Brahma berfungsi sebagai Dewa pencipta alam semesta, 

Wisnu sebagai Dewa pemelihara alam semesta dan Dewa Siwa sebagai dewa 

pelebur dunia. Dengan dikenalnya konsep ini maka peran dan fungsi Dewa dan 

Dewi yang disebutkan dalam reg Weda mulai tergantikan dan kurang dikenal lagi. 

Dari fenomena tersebut penulis ingin memperkenalkan kembali Dewa dan Dewi 

dalam agama Hindu kepada umat hindu khususnya remaja dengan pembawaan 
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yang santai dan ringan. Untuk itu penulis merancang buku ilustrasi kumpulan 

Dewa dan Dewi dalam agama Hindu dengan gaya ilustrasi yang lebih minimalis 

namun tetap mempertahankan atribut yang melekat pada dewa dan dewi tersebut 

agar umat hindu khususnya remaja tidak melupakan Dewa dan Dewi diluar 

konsep Trimurti. 

1.2.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas rumusan masalah yang 

diajukan penulis adalah : 

Bagaimana merancang visualisasi karakter tokoh Dewa dan Dewi dalam agama 

Hindu agar menarik dan diminati kalangan remaja keatas ? 

1.3.    Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membatasi perancangan sebagai 

berikut: 

1. Buku ilustrasi ditujukan untuk usia 12-15 tahun 

2. Tokoh yang dipilih adalah tokoh yang diangkat dari penggalan kitab Weda 

(Reg. Weda III.6.9) 

3. Pembahasan meliputi ilustrasi karakter dan layout 

1.4.    Tujuan Perancangan 

Dengan dibuatnya penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperkenalkan tokoh-tokoh Dewa dan Dewi dalam agama Hindu kepada 

remaja 
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2. Meningkatkan minat remaja terhadap karakter Dewa dan Dewi dalam agama 

Hindu 

1.5.    Manfaat Perancangan 

1.5.1. Bagi Masyarakat Umum 

Manfaat perancangan buku ilustrasi kumpulan Dewa dan Dewi dalam agama 

Hindu adalah memberikan Hiburan berupa buku ilustrasi yang informatif dan 

edukatif dalam gaya visualisasi yang baru 

1.5.2. Bagi Objek yang diteliti dan sasaran perancangan 

Bagi Objek yang diteliti agar eksistensi agama Hindu tetap eksis dan tidak 

tergerus zaman. Dengan menghadirkan ilustrasi yang up-to-date.  

Bagi sasaran perancangan agar memberikan informasi mengenai Dewa dan Dewi 

dalam agama Hindu dalam visualisasi yang menarik.  

1.5.3. Bagi perancang 

Memahami bagaimana membuat sebuah karya yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan dari permasalahan yang ada sekaligus mengenal lebih jauh tentang 

agama Hindu khususnya Dewa dan Dewi dalam agama Hindu. 
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1.6    Skematika Perancangan 
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