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Pemilihan tema “Babi Sebagai Simbol Kamuflase Sifat Manusia dalam Seni 
Lukis” dipilih penulis sebagai hasil pengapresiasian penulis melihat fenomena di 
Indonesia khususnya pemerintah yang sangat buruk sekali. Dari masalah korupsi 
(KKN), penggelapan-penggelapan yang lainnya sampai dengan menghalalkan cara 
untuk mendapatkan suatu hal Hewan babi secara denotatif  mempunyai pengertian 
sebagai hewan yang lucu, dan menggemaskan dilihat dari anatomi tubuhnya. Secara 
konotatif merupakan simbol kerakusan manusia. Penulis mencoba mengeksplorasi 
dan memvisualkannya ke dalam karya lukis dengan mengambil ikon babi sebagai 
wujud kamuflase sifat-sifat buruk manusia. Tujuan penulis menyusun Proyek Studi 
ini adalah meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang seni lukis, terutama 
dengan menggunakan media cat akrilik, dan menyajikan respon terhadap kehidupan 
manusia yang disimbolkan dengan wujud binatang babi dalam bentuk lukisan.  

Media yang digunakan penulis adalah cat akrilik di atas kanvas. Teknik 
berkarya penulis menjadi sebuah karya seni lukis melalui tahapan-tahapan 
perealisasian ide di atas kertas, memindahkan sketsa kasar ke dalam kanvas, 
pengolahan gambar sketsa menjadi gambar jadi dan finishing. Sedangkan proses 
berkaryanya meliputi pengumpulan sumber data, pengolahan ide dengan sketsa, 
pengolahan teknis, pengolahan akhir dan penyajian karya lukis. 

Karya seni lukis yang dibuat merupakan karya seni lukis dengan 
menggunakan pewarnaan plakat, dan pewarnaan yang datar. Pemilihan warna 
menggunakan paduan warna netral, primer, sekunder, dengan penggunaan susunan 
warna monokromatik, sampai dengan analogus. Penggunaan garis lengkung 
menampilkan bentuk babi yang telah mengalami penyederhanaan. Secara keseluruhan 
dari keduabelas karya lukis ini subyek yang ditampilkan penulis adalah visualisasi 
irama garis, warna dan raut yang memaknai gejala-gejala yang tampak di kehidupan 
pemerintahan dewasa ini dimana tingkah perilaku pejabat-pejabat yang mempunyai 
sifat buruk melalui karya seni lukis. Pemberian warna netral terdapat pada subjek 
yang menjadi dominasi pada suatu lukisan. Keseimbangan yang digunakan sebagian 
besar adalah keseimbangan asimetris untuk memberikan kesan dinamis. Sebagian 
besar karya ditampilkan secara vertikal, dan beberapa diantaranya ditampilkan secara 
horizontal. 

Bagi mahasiswa seni rupa FBS UNNES, dengan adanya proyek studi ini 
hendaknya dapat menjadi stimulan sebagai motifasi dalam berkarya seni rupa, untuk 
dapat menghasilkan karya yang lebih baik Melalui proyek studi ini penulis belajar 
mencoba mengungkap esensi karakteristik dari persoalan kerakusan/korupsi yang 
dikamuflasekan oleh kebaikan yang tampak dari luar, ke dalam ungkapan bentuk dan 
teknik yang konsisten. Dari konsistensi pengungkapan tersebut hendaknya dapat 
menjadi pelajaran berharga bagi para mahasiswa yang lain. 

 

 




