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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hampir setiap hari, media cetak maupun media ekektronik di Indonesia selalu 

menayangkan berita tentang korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, 

swasta maupun masyarakat. Media-media tersebut terus-menerus memberitakan 

informasi mengenai kasus-kasus korupsi yang ada di republik Indonesia, dari  zaman 

orde baru sampai di era reformasi seperti sekarang ini.  

 Korupsi tidak hanya di kalangan pemerintah pusat saja tetapi sudah merambah 

sampai kalangan pemerintah yang ada di daerah-daerah, karena tidak hanya terjadi pada 

salah satu lembaga pemerintah akan tetapi sudah melibatkan hampir semua oknum yang 

duduk di lembaga-lembaga pemerintah seperti Eksekutif (Pelaksana Pemerintahan), 

Yudikatif (Penegak Hukum) dan Legislatif (MPR, DPR). Hal tersebut memperlihatkan 

korupsi di republik Indonesia masih sangat tinggi, karena pelakunya adalah para oknum-

oknum yang mempunyai kekuasaan (Benny Susetyo, 2004: 17-22). 

 Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang berhasil 

terungkap dan bahkan sedang dalam proses penyelidikan, kebanyakan para pelakunya 
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adalah oknum pemerintah. Mereka adalah oknum-oknun yang memberi citra buruk bagi 

institusi maupun sistem pemerintahan Indonesia.  Hal itu juga yang menjadikan Indonesia 

mendapat predikat negara terkorup.  

 Dari semua kejadian di atas, penulis terinspirasi untuk menciptakan karya seni 

yang mencerminkan kondisi tersebut yang mengakibatkan citra lembaga pemerintah 

menjadi buruk karena para oknum  pejabatnya melakukan tindak korupsi.  

 Penulis bermaksud merefleksikan kondisi negara Indonesia yang korup tersebut 

ke dalam “Republik Celeng”. Karena penulis beranggapan bahwa “Republik Celeng” 

dapat menggambarkan situasi negara Indonesia sekarang ini. Penulis mengangkat judul 

“Parodi Republik Celeng”. Yang dimaksud dengan parodi adalah karya seni (sastra) yang 

dengan sengaja menirukan gaya atau penciptaan lain dengan maksud mencari efek 

kejenakaan dan sifatnya menghibur (Sulkar Yassin & Sunarto Hapsoya, 2000 :831).  

   

B. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang diangkat dalam bahasan ini adalah korupsi yang ada di 

Indonesia yang melibatkan tiga sektor yaitu sektor publik (pemerintah), sektor privat 

(swasta), dan sektor ke tiga yaitu masyarakat (Bagus. Kusuma. Copyright. ©2006 

wikimu. com . 4-10-2007).  

 Agar dalam pembahasan konsep tidak terlalu melebar dan menjadi tidak jelas, 

penulis membatasi masalah hanya pada korupsi di sektor publik yaitu Perilaku koruptif 

pejabat pemerintah atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal 

memperkaya diri dan mereka yang dekat dengannya, dengan cara menyalah gunakan 
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kekuasaan publik yang telah dipercayakan kepada mereka, sehingga menimbulkan kesan 

buruk pada institusinya. 

 

C. Rumusan 

 Dalam penulisan tentang “Parodi Republik Celeng” dalam karya seni lukis, maka 

rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang dimaksud dengan “Republik Celeng”?  

2. Bagaimana rumusan deskripsi “Republik Celeng” dalam suatu konsep karya? 

3. Bagaimana mewujudkan “Republik Celeng” dalam karya seni lukis? 

 

D. Tujuan 

 Sesuai dengan rumusan yang dibuat di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan 

dari penulisan laporan ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan gagasan “Republik Celeng” sebagai pengantar karya. 

2. Merumusan gagasan “Republik Celeng” ke dalam konsep berkarya seni lukis. 

3. Mewujudkan konsep “Republik Celeng” ke dalam karya seni lukis. 

 

E. Manfaat 

Penulisan laporan ini diharapkan menjadi manfaat antara lain : 

1. Menjadi pedoman berkarya dalam pengerjaan proyek  karya TA ini.. 

2. Dapat menambah wacana tentang seni rupa khususnya seni lukis.  

3. Dapat memberikan inspirasi dalam berkarya bagi para pembaca khususnya 

mahasiswa seni rupa UNS Surakarta. 
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