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Kritik Sosial dalam Naskah Drama “Pelacur dan Sang Presiden” Karya Ratna 

Sarumpaet dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA 
 

ABSTRAK 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah struktur naskah 

drama “Pelacur dan Sang Presiden” karya Ratna Sarumpaet, bagaimanakah kritik 

sosial dalam naskah drama “Pelacur dan Sang Presiden”, dan bagaimanakah 

implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui struktur yang membangun naskah drama “Pelacur dan Sang Presiden” 

karya Ratna Sarumpaet, untuk mengetahui kritik sosial yang terdapat dalam naskah 

drama “Pelacur dan Sang Presiden” karya Ratna Sarumpaet, dan untuk mengetahui 

implementasi naskah drama “Pelacur dan Sang Presiden” karya Ratna Sarumpaet 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode penelitian dilakukan dengan teknik baca 

dan teknik catat. Pada metode analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah (a) Unsur intrinsik naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” karya Ratna Sarumpaet (b) Kritik sosial dalam naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden” karya Ratna Sarumpaet pendekatan Alan Swingewood dalam karya 

sastra. Hasil penelitian ini kemudian diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. Bahan ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  

dengan aspek pembelajaran yaitu Mendengarkan dengan Standar Kompetensi (SK) 

yaitu memahami pembacaan teks drama serta Kompetensi Dasar (KD) yakni 

memahami unsur-unsur intrinsik teks drama yang didengar melalui pembacaan 

dengan alokasi waktu 3 x 45 menit. Selain naskah drama juga akan ditayangkan video 

drama Pelacur dan Sang Presiden untuk dapat menunjang pembelajaran. Naskah 

drama ini mengandung banyak nilai kehidupan dan nilai pendidikan yang dapat 

dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata kunci: kritik sosial, naskah drama Pelacur dan Sang Presiden, sosiologi 

sastra, implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

. 
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Social Criticism in the Drama Script of "Pelacur dan Sang Presiden" by Ratna 

Sarumpaet and the Implementation of it as a High School Literary Material 

 

ABSTRACT 

 

The main problems in this study are how the structure of drama script  

"Pelacur dan Sang Presiden" by Ratna Sarumpaet, how social criticism in the drama 

script of "Pelacur dan Sang Presiden," and how to implement it as a high school 

literary material. This study was intended to know the structure of the script "Pelacur 

dan Sang Presiden" by Ratna Sarumpaet, to know the social criticism found in the 

script "Pelacur dan Sang Presiden" by Ratna Sarumpaet, and to know the 

implementation of the drama script "Pelacur dan Sang Presiden" by ratna sarumpaet 

as the high school literary material. Research methods are done with note-reading 

techniques. On data analytical methods used quantitative descriptive methods.  The 

results of this study are (a) the intrinsic elements of the drama script "pelacur dan 

sang Presiden" by ratna sarumpaet (b) social criticism in the script of "pelacur dan 

sang Presiden" by ratna sarumpaet using Alan swingewood's approach in literature. 

The result of this study was then implemented as a literary material in the high 

school. The following is consistent with the kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) with the learning aspect to "listen to" the Standard Competence (SK) is "to 

understand the reading of the dramatic text" as the Basic Competence (KD) "to 

understand the intrinsic elements of the drama text that are heard by reading" with an 

allocation of 3 x 45 minutes. In addition, it will also be shown by the video of drama 

"pelacur dan sang presiden" to support the study. It contains a great deal of the value 

of life and the value of education that can be aplicated in everyday life. 

 

Key words: social criticism, drama script of "pelacur dan sang presiden",  literature 

sociology, the implementation to the High school material. 

 

Pendahuluan 

Karya sastra merupakan suatu 

wadah untuk mengungkapkan 

perasaan, gagasan, ide, dan pikiran. 

Karya sastra menyuguhkan 

pengalaman hidup yang dialami oleh 

sastrawan di masyarakat. Sastrawan 

merupakan anggota dari masyarakat 

yang turut menyaksikan serta berada 

dalam kehidupan dan peristiwa yang 

terjadi di lingkungan masyarakat. 

Maka tidak heran jika karya sastra 

dianggap sebagai tiruan kehidupan 

masyarakat. Namun, karya sastra tidak 

semata-mata menyodorkan fakta 

secara gamblang, melainkan melalui 

sebuah gaya bahasa yang indah. 

Sejak awal perkembangannya, 

hampir semua karya sastra khususnya 

naskah drama mengandung unsur 

kritik sosial. Wujud kehidupan sosial 

yang dikritik bermacam-macam. Karya 

sastra yang mengandung pesan kritik 

biasanya lahir akibat terjadinya 



Lalu Muhammad Ziadi Putra, Kritik Sosial dalam Naskah Drama “Pelacur dan Sang Presiden” Karya Ratna 

Sarumpaet dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA 

 

 

5 
 

keresahan pengarang pada peristiwa 

yang terjadi di kehidupan masyarakat. 

Salah satu peristiwa yang menarik 

perhatian beberapa sastrawan ialah 

tentang pelacuran dan perdagangan sex 

anak di bawah umur, seperti pada 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden”. 

Berpusat pada pemuasan birahi, 

menguntungkan secara materi hingga 

meniadakan pertimbangan moral 

dalam meraih keuntungan, pelacuran 

menjadi  perdagangan yang sangat 

menggiurkan di Indonesia. Tidak 

banyak yang tahu, bagaimana 

menggiurkannya pelacuran sebagai 

perdagangan jutaan anak-anak di 

bawah umur. 

Naskah drama ini 

menggambarkan perdagangan pekerja 

sex anak-anak di bawah umur yang 

dibumbui dengan kritikan-kritikan 

terhadap pejabat Negara, dan para 

orang tua. Karya ini dapat menjadi 

renungan bagi penikmat karya sastra 

tentang begitu maraknya kasus 

perdagangan sex anak di bawah umur 

di Indonesia. 

Keberadaan naskah drama 

Pelacur dan Sang Presiden karya Ratna 

Sarumpaet sebagai bacaan fiksi dapat 

pula melengkapi pembelajaran sastra 

Indonesia di sekolah. Naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” dapat 

menjadi salah satu bacaan yang 

memberikan peserta didik pemahaman 

dan pengenalan terhadap kritik sosial 

yang terkandung dalam sastra. Naskah 

ini menyuarakan kritik bagaimana 

seharusnya pemerintah menanggulangi 

perdagangan sex anak di bawah umur 

dan kritik terhadap HAM (Hak Asasi 

Manusia) yang harus dimiliki oleh 

setiap warga Negara dan tentu 

bagaimana peran orang tua untuk terus 

memberikan contoh dan menjaga 

moral anak.  Dari kondisi dan masalah 

sosial yang terkandung dalam karya 

fiksi dapat mengembangkan diri 

peserta didik pada aspek afektif. 

Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa karya sastra 

merupakan salah satu media ajar 

sekaligus penyampaian kritik. Dalam 

pembelajaran sastra pun peserta didik 

diharapkan mampu memahami realitas 

kehidupan yang tercermin secara 

kritis, maka penelitian ini sangat 

penting untuk dapat diterapkan pada 

pembelajaran sastra di sekolah. 

Sehubungan dengan 

permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, penelitian ini tertarik untuk 

membahas kritik sosial dalam naskah 

drama Pelacur dan Sang Presiden 

karya Ratna Sarumpaet yang 

menggambarkan kondisi pelacuran dan 

perdagangan sex anak di bawah umur 

dalam skripsi dengan judul “Kritik 

Sosial dalam Naskah Drama “Pelacur 

dan Sang Presiden” Karya Ratna 

Sarumpaet dan Implementasinya 

Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur naskah 

drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” karya Ratna 

Sarumpaet? 
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2. Bagaimanakah kritik sosial 

dalam naskah drama Pelacur 

dan Sang Presiden karya Ratna 

Sarumpaet? 

3. Bagaimanakah implementasi 

kritik sosial naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” 

sebagai bahan ajar sastra di 

SMA? 

Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat di 

dalam pengembangan ilmu 

sastra dan ilmu sosial. Hasil 

analisis naskah drama Pelacur 

dan Sang Presiden karya Ratna 

Sarumpaet diharapkan dapat 

memperkaya khasanah sastra, 

khususnya dalam menganalisis 

naskah drama dengan 

mengetahui kritik sosial yang 

terkandung dalam naskah 

drama tersebut. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu dalam 

memahami sekaligus 

melakukan praktek apresiasi 

drama yang digunakan oleh 

guru dan mendapatkan nilai-

nilai positif dari karya sastra 

Indonesia, khususnya yang 

bertemakan kritik sosial. 

Selanjutnya penelitian ini dapat 

digunakan sebagai titik tolak 

untuk penelitian sejenis yang 

lebih mendalam dan luas. 

 

Kajian Pustaka 

Bagian ini berisi beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini. Penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yangDilakukan Suprihatin 

(2015) yang berjudul Kritik Sosial 

Dalam Cerpen Gerimis Logam Karya 

Indro Tringgono dan Kaitannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA. 

Hasil penelitian Suprihatin 

menunjukkan bahwa Cerpen Gerimis 

Logam karya Indro Tringgono selaku 

pengarang cerpen Gerimis Logam 

memakai bahasa sindiran untuk 

mengkritik keadaan sosial yang sering 

terjadi di masyarakat. Seperti dominasi 

kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas 

sosial lainnya. Perbedaan penelitian 

Suprihatin dengan penelitian ini 

terletak pada objek kajian yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan karya 

sastra berupa naskah drama sedangkan 

penelitian di atas menggunakan karya 

sastra berupa cerita pendek. Perbedaan 

lainnya terdapat pada teori yang 

digunakan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Suprihatin yakni tanpa teori 

sedangkan penelitian ini menggunakan 

teori sosiologi sastra Alan 

Swingewood. 

Landasan Teori 

1. TEORI STRUKTURAL 

Teori struktural menurut Abrams 

(dalam Nurgiyantoro, 2010: 26) 

merupakan sebuah totalitas yang 

dibangun secara koherensif. Struktur 

suatu karya dapat diartikan sebagai 

susunan bentuk penugasan dan 

gambaran semua bahan serta bagian 

yang menjadi komponennya yang 

secara bersama membentuk kebulatan 
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yang indah dan semuanya tercakup 

dalam satu komponen yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Analisis aspek karya sastra 

adalah analisis yang menekan pada 

struktur karya sastra itu sendiri. 

Selanjutnya Abrams (dalam Esten, 

1987: 13) mengatakan kritik obyektif 

merupakan kritik yang menempatkan 

karya sastra sebagai suatu yang 

mandiri, otonom, dan punya dunia, 

kajiannya lebih bersifat intrinsik. 

Karya sastra bersifat otonom, 

dengan koherensi yang bersifat 

otonom dengan koherensi yang 

bersifat intern adalah suatu totalitas 

yang dibangun oleh unsur-unsur yang 

berkaitan erat antara satu dengan 

lainnya. Dengan kata lain, pendekatan 

ini memandang dan menelaah sastra 

dari segi unsur intrinsiknya, yaitu: 

tema, latar (setting), point of view, 

alur, karakter/penokohan, dan gaya 

bahasa. 

Dengan memperhatikan unsur-

unsur karya sastra tersebut  dapat 

dikatakan bahwa pendekatan struktural 

berarti menganalisis karya sastra 

dengan mengungkapkan unsur-unsur 

yang ada didalamnya, yaitu unsur-

unsur yang memberi kebulatan 

struktur. 

2. PENDEKATAN ALAN 

SWINGEWOOD 

Dalam bukunya yang berjudul 

The Sociology of Literature, 

Swingewood (dalam Lestari, 2017: 

34), memberikan batasan mengenai 

pengertian sosiologi dan sastra. 

Menurutnya, sosiologi adalah 

pendekatan ilmiah yang menekankan 

analisis secara objektif tentang 

manusia dalam masyarakat, tentang 

lembaga kemasyarakatan, dan proses-

proses sosial. Selanjutnya mengenai 

sastra, Swingewood menyatakan sastra 

juga dengan dunia kemasyarakatan dan 

keinginan untuk melakukan perubahan 

terhadap dunia kemasyarakatan. 

Dalam konsep sosiologi sastra 

berkaitan dengan masyarakat, 

Swingewood mengemukakan tiga 

perspektif yang dapat digunakan untuk 

melihat fenomena sosial dalam karya 

sastra, yakni sastra sebagai cerminan 

zaman, sastra dilihat dari proses 

produksi dan pengarangnya, dan sastra 

dalam hubungannya dengan sejarah. 

Ketiga perspektif tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perspektif pertama mengambil 

aspek dokumenter sastra yang 

memberikan perhatian pada 

cerminan zaman Swingewood 

dan Laurenson (dalam Lestari, 

2017: 34) perspektif ini 

memfokuskan perhatian pada 

teks sastra sebagai objek kajian 

sehingga kita dapat melihat 

suatu fenomena tertentu di 

dalam cermin yang 

dianalogikan sebagai gambaran 

kehidupan masyarakat. Sastra 

bukan hanya sekedar sebagai 

cerminan masyarakat, lebih 

luas lagi merupakan sebuah 

cermin dari struktur sosial, 

hubungan kekeluargaan, trend 

yang muncul, serta konflik di 

dalam masyarakat itu sendiri. 

2. Perspektif kedua tentang 

sosiologi sastra mengambil 
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cara lain dengan memberikan 

penekanan pada bagian 

produksi dan labih khusus pada 

situasi sosial penulis 

Swingewood dan Laurenson 

(dalam Lestari, 2017: 34). Pada 

perspektif kedua ini lebih 

memfokuskan pada pengarang 

sebagai pencipta karya sastra. 

Bagaimanapun juga terciptanya 

karya sastra tidak terlepas dari 

latar belakang pengarangnya. 

3. Perspektif ketiga memfokuskan 

tentang bagaimana mengetahui 

karya sastra tersebut benar-

benar diterima oleh masyarakat 

tertentu pada suatu momen 

sejarah tertentu Swingewood 

dan Lauren (dalam Lestari, 

2017: 34). Perspektif ketiga ini 

momfokuskan perhatian pada 

penerimaan masyarakat 

terhadap karya sastra terkait 

momen sejarah. Sejarah dan 

karya sastra seperti dua sisi 

mata uang yang tak dapat 

dipisahkan. Seperti hal 

keberlangsungan sejarah yang 

terjadi pada masa silam 

terekam dalam dalam sebuah 

karya sastra. Sastra memiliki 

tempat sebagai media 

pengarang menyalurkan 

keresahan-keresahan pada 

masa lampau dalam bentuk 

sastra. 

3. BAHAN AJAR SASTRA 

Dalam pembelajaran sastra, 

pemilihan bahan ajar sangat penting 

dan harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa yang diajarkan 

dalam hal ini siswa SMA, agar 

manfaat dan tujuan pembelajaran 

sastra yang diharapkan bisa tercapai 

secara maksimal. 

Beberapa bahan ajar dalam 

pembelajaran sastra yang dimaksudkan 

berupa puisi, cerpen, naskah drama, 

novel, dan apresiasi drama. Bahan ajar 

tersebut sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar yaitu menemukan 

unsur-unsur intrinsik dalam karya 

sastra.  

Metode Penelitian 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data yang 

berkaitan dengan pernyataan tentang 

kondisi sosial masyarakat yang 

tercermin dalam naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” dan kritik 

sosial Ratna Sarumpaet dalam naskah 

drama tersebut. Data yang diambil 

adalah data yang berupa ucapan, 

tindakan, dan tingkah laku tokoh-

tokoh yang tercermin dalam naskah 

drama ini. Penelitian ini menggunakan 

teknik baca dan catat. Perlakuannya 

adalah dengan membaca naskah drama 

tersebut secara cermat dan berulang-

ulang. Pembacaan berulang-ulang 

dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam dari data, 

khususnya yang berkaitan dengan 

ucapan, tindakan, dan tingkah laku 

tokoh-tokoh yang diteliti. 

Teknik catat ini merupakan 

lanjutan dari teknik baca. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data 

dengan cara mencatat data-data setelah 

melakukan pembacaan secara 

menyeluruh.  
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Adapun langkah-langkah 

mengumpulkan data yang ditempuh 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Membaca naskah drama 

“Pelacur dan Sang 

Presiden” karya Ratna 

Sarumpaet secara 

keseluruhan. 

2. Menemukan kritik sosial 

yang terdapat dalam naskah 

drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” karya Ratna 

Sarumpaet melalui dialog 

antar tokoh. 

3. Mencatat dan 

mengklasifikasikan kritik 

sosial yang terdapat pada 

naskah drama “Pelacur dan 

Sang presiden” karya Ratna 

Sarumpaet serta 

mengaitkan dengan 

pembelajaran sastra di 

SMA. 

Hasil dan Pembahasan 

1. Unsur Intrinsik Naskah Drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” 

Karya Ratna Sarumpaet 

Menurut Hasanuddin, (1996: 

7) bahwa analisis unsur intrinsik dapat 

dijadikan sebagai jembatan atau 

fondasi awal dalam proses analisis 

kesusasteraan. Di bawah ini akan 

dijelaskan unsur intrinsik dalam 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

presiden” karya Ratna Sarumpaet 

sebagai berikut: 

Tema (Premisse) 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 

68) menjelaskan bahwa tema 

merupakan makna keseluruhan yang 

didukung cerita, dengan sendirinya ia 

akan “tersembunyi” dibalik cerita yang 

mendukungnya. Artinya untuk 

menemukan tema sebuah karya fiksi, 

ia haruslah disimpulkan dari 

keseluruhan cerita, tidak hanya 

berdasarkan bagian-bagian tertentu 

cerita. 

Selanjutnya menurut Stanton 

(2012: 36) tema merupakan aspek 

cerita yang sejajar dengan ‘makna’ 

dalam pengalaman manusia; sesuatu 

yang menjadikan suatu pengalaman 

begitu diingat. Artinya sebagai sebuah 

makna, pada umunya tema tidak 

dilukiskan. Kehadiran tema terimplisit 

dan merasuki keseluruhan cerita, dan 

inilah yang menyebabkan kecilnya 

kemungkinan pelukisan secara 

langsung tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa tema 

merupakan ide atau gagasan yang 

menduduki  tempat utama  dalam 

pikiran pengarang dan sekaligus 

menduduki tempat utama atau pokok 

masalah dalam cerita tersebut yang 

menjadikan makna ceritanya mudah 

diingat. 

Tema naskah drama “Pelacur 

dan Sang Presiden” karya Ratna 

Sarumpaet terdiri dari dua bagian 

yakni tema sentral dan tema 

sampingan. Tema sentral dalam 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” adalah perdagangan anak di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan dialog berikut ini. 

21. IBU WARDIMAN (OS)   

Ayahmu – menjualmu ke 

mucikari,  saat kamu masih 

ingusan. Dalam keadaan 
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sekarat Ibumu menculikmu  

dari mucikari itu dan 

mengantarmu kemari  supaya 

kamu aman.  Di rumah 

keluarga terhormat seperti di 

rumah ini  dia berharap 

kamu akan tumbuh sehat. 

Dan apa yang kamu lakukan? 

Kamu seolah ditakdirkan 

untuk jadi pelacur. 

 

Selain tema sentral, dalam 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” juga memiliki tema 

sampingan. Tema sampingan dalam 

naskah drama ini adalah pelacuran. 

Hal ini terlihat pada beberapa adegan 

yang menunjuk pada kehidupan 

pelacuran seperti yang terlihat pada 

kutipan petunjuk adegan berikut. 

 
BU DARNO BERSAMA 

JAMILA 1 LARI.  PARA 

PELACUR, MEMASUKI 

ARENA DARI BEBERAPA 

ARAH BERLARIAN, 

PANIK,  DIIKUTI LAMPU 

SOROT YANG 

MENYOROTI MEREKA 

SATU DEMI SATU. 

BEBERAPA PETUGAS 

MENGEJAR MEREKA. 

PARA PELACUR 

BERLARIAN, KETIKA 

PARA PELACUR SUDAH 

TERSUDUT, DAN PARA 

PETUGAS SEDANG SIAP-

SIAP UNTUK MEMULAI 

RAZIA, PARA PELACUR 

ITU SEREMPAK 

MENGEJEK PARA 

PETUGAS DENGAN 

MENGGOYANG-

GOYANGKAN 

PANTATNYA. 

 

Penokohan 

Penokohan merupakan 

penggabungan makna antara tokoh dan 

perwatakannya. Naskah ini 

menampilkan tujuh karakter, yakni 

Jamila, Bu Ria, Bu Wardiman, Bu 

Darno, Tati, Zaelani, Polisi Penjara 

dan Petugas Kepolisian. Tokoh Jamila 

memiliki karakter yang angkuh, 

pendendam dan pemberontak. Tokoh 

yang kedua adalah Bu Ria seorang 

kepala sipir penjara memiliki karakter 

yang keras tapi juga memiliki karakter 

yang tegas. Tokoh yang ketiga adalah 

Jaelani memiliki karakter dungu akan 

tetapi memiliki karakter peduli juga. 

Tokoh selanjutnya Bu Darno seorang 

perempuan paruh baya memiliki 

karakter keras dan perempuan yang 

kuat. Selanjut tokoh Tati memiliki 

karakter pemberontak tetapi memiliki 

sifat kepedulian terhadap Jamila. tokoh 

selanjutnya Bu Wardiman memiliki 

sifat keras. Namun memiliki sifat 

peduli. Tokoh selanjutnya Polisi 

Penjara dan Petugas Kepolisian 

memiliki sifat keras dan tegas. 

Latar/setting 

Latar disebut juga sebagai 

landasan tumpu, menyaran pada 

pengertian hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2010:216). Pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa latar atau setting 

adalah situasi tempat, ruang dan waktu 

terjadinya suatu cerita. Tercakup 

didalamnya lingkungan geografis, 

pekerjaan, tempat tinggal, benda-

benda dan alat-alat yang ada disekitar 

terjadinya peristiwa, waktu suasana 

dan suatu periode sejarah. 

a. Tempat 
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Dalam menentukan latar 

tempat penelitian ini terlebih dahulu 

membagi cerita menjadi dua bagian 

yakni ketika tokoh utama pada naskah 

ini si Jamila sudah dewasa dan ketika 

Jamila sedang remaja (flashback). 

Secara umum naskah ini kejadiannya 

di penjara. Hal tersebut dapat dilihat 

dari bukti kutipan dialog di bawah ini: 

30. “BU RIA  
Penghuni penjara ini bukan 

kamu saja Mila. Mimpi 

buruk, itu biasa.Jadi gak 

usah teriak-teriak. 

Membunuh seorang pejabat 

mampu, menghadapi mimpi 

buruk kok seperti orang 

kesurupan. 

 

Latar tempat pada naskah ini juga 

berada di rumah. Seperti kutipan 

dialog di bawah ini. 

123. “BU DARNO 

Saya pusing dengan kamu! 

Saya tidak tau kamu siapa; 

keturunan siapa …. Kamu 

tahu-tahu ada dihadapan saya, 

mandi di kamar mandi saya, 

makan makanan dari dapur 

saya, tetapi tidak sedikitpun 

mau mendengar nasehat saya. 

 

124. “JAMILA 

Saya tidak akan selamanya 

menumpang Bu. Tapi saya 

harus kerja. Saya ingin jadi 

TKI. 

 

Selanjutnya latar tempat 

kejadian naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden” ketika Jamila remaja 

adalah di lokalisasi di tengah hutan 

pertambangan batu bara. Hal tersebut 

dilihat dari bukti kutipan prolog di 

bawah ini. 
JAMILA 1 

MENINGGALKAN 

ARENA SEMBUNYI-

SEMBUNYI. DI 

PENDOPO SEBUAH 

BORDIL DI TENGAH 

HUTAN 

PERTAMBANGAN 

BATU BARA. 

 

b. Latar Waktu 

Latar waktu dalam naskah 

drama “Pelacur dan Sang Presiden” 

dibagi menjadi dua yakni ketika Jamila 

remaja dan Jamila dewasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kejadian 

yang ada dalam naskah berjalan begitu 

saja tanpa harus menampilkan penanda 

waktu akurat. Hanya dijelaskan waktu 

ketika Jamila dewasa dan Jamila 

remaja. Namun pengarang 

memberikan penghayalan atau 

flashback kepada tokoh Jamila. 

Sehingga penelitian ini menyimpulkan 

bahwa latar waktu naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” dibagi 

menjadi dua bagian ketika Jamila 

dewasa dan ketika Jamila remaja, 

dapat dilihat pada kutipan prolog 

berikut ini. 
JAMILA SATU 

AKHIRNYA 

TERSUNGKUR TEPAT 

PUSAT ARENA. PARA 

PEMBAWA CENTER 

MENDEKATI JAMILA 1, 

MENGELILINGINYA 

SETENGAH 

LINGKARAN SAMBIL 

MENGARAHKAN 

SENTER MASING –

MASING KE ARAH 

JAMILA 1.    
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JAMILA 2 

MELETAKKAN 

KEPALANYA DI 

LANTAI, SEPERTI 

HENDAK 

MEMBENAMKANNYA. 

 

DILATAR BELAKANG 

TERDENGAR KOOR 

LAKI-LAKI DAN 

PEREMPUAN 

MENYANYIKAN  

DENGAN LEMBUT 

SALAWAT NABI.   

 

PENCAHAYAAN DI 

AREA JAMILA 1, 

PARELEL DENGAN 

PENCAHAYAAN DI 

AREA SEL JAMILA 2 

DENGAN DOMINASI 

LEBIH BESAR DI AREA 

JAMILA 2.   

 

DI TENGAH BALENYA 

JAMILA 2  TAMPAK 

SEDANG SUJUD, 

SAMBIL  

MELETAKKAN 

KEPALANYA DI BALE, 

PERSIS SEPERTI 

JAMILA 1, PERLAHAN 

IA MENGAKAT 

TUBUHNNYA, 

MEMENTANGKAN 

KEDUA TANGANNYA 

LALU BERTERIAK 

SEKUAT TENAGA.   

 

Pada bagian prolog ini dijelaskan 

ketika adegan Jamila dewasa sudah di 

tahan dipenjara karena akibat kasus 

pembunuhan seorang menteri kabinet. 

 Kemudian adegan selanjutnya 

ketika Jamila remaja. Dibuktikan pada 

penggalan prolog di bawah ini. 

PENCAHAYAAN DI 

AREA JAMILA 1, 

PARELEL DENGAN 

PENCAHAYAAN DI 

AREA SEL JAMILA 2 

DENGAN DOMINASI 

LEBIH DI AREA 

JAMILA 1.MASIH 

DIKELILINGI PARA 

PEMBAWA SENTER, 

JAMILA 1 BERUSAHA 

MENGANGKAT 

TUBUHNYA. IA 

MENG-GOSOK2-KAN 

JILBABNYA YANG 

PUTIH, 

MEBERSIHKAN 

DARAH DI BELATI 

YANG TERGENGGAM 

DI TANGANNYA, 

BERULANG-ULANG, 

SEOLAH DARAH 

YANG MELEKAT DI 

BELATI ITU TAK 

KUNJUNG BERSIH. IA 

MENATAP KEDUA 

BENDA ITU SEPERTI 

MENATAP SEBUAH  

DOSA MENAKUTKAN, 

SAMBIL BICARA 

DENGAN AMARAH 

DAN KEGETIRAN.   

 

Pada kutipan prolog di atas 

dijelaskan ketika Jamila sedang 

remaja. Jamila membunuh seseorang 

yang merenggut kesuciannya. Lalu 

Jamila menatap dosa yang telah ia 

perbuat. 

Begitupun selanjutnya dari naskah 

drama “Pelacur dan Sang Presiden” 

penanjakan cerita selalu diikuti dengan 
pengulangan cerita (flashback). 

 

c. Latar Suasana 

Hampir disetiap adegan dalam 

naskah drama “Pelacur dan Sang 
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Presiden” baik ketika Jamila sudah 

dewasa dan ketika Jamila sedang 

remaja mengalami emosi dialog marah 

antara tokoh yang satu dengan tokoh 

yang lain. Dialog berikut menunjukkan 

kemarahan bu Wardiman kepada 

Jamila. 

6. “IBU WARDIMAN      
Zaelani !Zaelani !  

(BERTERIAK)  

 

7. “JAELANI (OS)    
Saya Bu ! 

 
JAELANI BERLARI DARI 

UJUNG BELAKANG 

ARENA LANGSUNG KE 

HADAPAN IBU 

WARDIMAN.  
  

8. “JAELANI        
Saya disini Bu. 

 

9. “IBU WARDIMAN    
Suruh perempuan itu 

berhenti !!Ngajinya itu 

membuat telinga Ibu serasa 

terbakar. 

 

10. “JAELANI      

Jaelani tidak 

paham Bu. 

 

11. “IBU 

WARDIMAN (OS) 
Suruh dia berhenti mengaji. 

(DIEJA - BERTERIAK)  

  

 

Jamila 

menghentikan ngajinya. 

 

Adegan marah ini terjadi karena 

ketidaksukaan Bu Wardiman 

mendengar Jamila mengaji. 

 Selanjuntnya adegan marah 

istri pejabat kepada Jamila. Hal ini 

dapat dilihat dari ksutipan dialog 

berikut.  

337. “ISTRI PEJABAT 2   
Itu tadi ludahku  -   atas 

nama kehormatan kaum 

perempuan di negeri ini.   

 

JAMILA 2 YANG SEJAK 

AWAL BERUSAGHA 

KERAS MENAHAN DIRI, 

TANPA DIDUGA, MULAI 

BUKA SUARA, TENANG 

DAN BERWIBAWA.    

338. “JAMILA 
Aku perempuan 

negeri ini Bu. 

 

339. “ISTRI PEJABAT 1    
Eh, Melawan lagi  …..     

 

340. “JAMILA    
Sama seperti seluruh 

pelacur di luar sana  kami 

perempuan negeri ini.  
 

341. “ISTRI PEJABAT 2   
Kamu bukan perempuan. 

Kamu sundal. Kamu da’jal. 

Kamu setan.Kamu 

pembunuh. 

 

Suasana marah tampak terjadi 

ketika istri pejabat menemui Jamila, 

mereka menganggap bahwa 

kedatangan mereka adalah bentuk 

kekecewaan seluruh perempuan negeri 

ini. Bahkan ketika mereka meludahi 

Jamila, itu adalah bentuk kehormatan 

perempuan negeri ini. Hal itu lantas 

membuat Jamila melawan. 

d. Suasana Tegang 

Suasana tegang terjadi pada 

adegan empat, suasana ini terjadi 

akibat kedatangan Bu Darno ke sel 
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penjara tempat Jamila berada. Namun 

Jamila marah melihat Bu Darno karena 

teringat kejadian-kejadian yang sudah 

dilakukan Bu Darno kepada Jamila 

dahulu. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan dialog berikut: 

209. “JAMILA 2    

 
Untuk apa Ibu bersusah-

susah kemari?   Untuk 

membelaku? Untuk 

memberikan kesaksian,  

bahwa aku sesungguhnya 

seorang pelacur  berhati 

lembut dan  mustahil 

melakukan pembunuhan 

keji?   

 

210. “BU DARNO    

 
Jamila …..  

 

211. “JAMILA 2       

 
Jawab! (TERIAK)  Atau 

Ibu ingin menyampaikan 

rasa bersalah telah 

menghina anak-anak 

dalam rahimku dulu?   

 

kutipan dialog di atas adalah 

kemarahan Jamila dewasa yang tidak 

ingin melihat Bu Darno. Jamila ketika 

melihat Bu Darno maka akan teringat 

bagaimana Bu Darno menghina anak-

anak dalam rahim Jamila dengan 

menyuruhnya gugurkan kandungan. 

e. Suasana Sedih 

Suasana sedih dalam naskah 

drama “Pelacur dan Sang Presiden” 

tampak terjadi pada adegan pembuka 

ketika Jamila masih remaja. Berikut 

kutipan dialog Jamila yang merasa 

sedih. 

31. “JAMILA 1  

Apa ini ….  Ya 

Allah apa ini ….  

Ibu menyebut kelahiranku 

– adalah cahaya.  

Disambut dengan upacara 

. . . Diiringi doa-doa dan 

salawat Nabi …. Ibu 

berbicara tentang 

kesucian  dan harga diri.  

Dan aku disini sekarang 

Bu . . .  Berdiri sendirian, 

di tengah kegelapan yang 

pekat yang tak punya 

ujung . . .   

PARA PEMBAWA 

CENTER MENYERET 

JAMILA 1 KELUAR  

 

32. “JAMILA 1       
Kesucian seperti apa Bu ?   

Harga diri yang 

bagaimana ? 

CAHAYA DI JAMILA 1,  

DISSOLVE KE SEL 

JAMILA 2.     

 

JAMILA 2 MASIH 

MERINGKUK. BU RIA 

MENDEKATI JAMILA – 

2, DUDUK DI SALAH 

SATU SUDUT  DENGAN 

POSISI 

MEMBELAKANGI 

JAMILA 2, SAMBIL 

TERUS 

MENGEBULKAN ASAP 

ROKOKNYA.    

 

33. “JAMILA 2  
Itu pengalaman terpahit 

sepanjang  hidupku Bu 

Ria. Aku dititipkan di 

tengah keluarga itu agar 

aku aman dan tumbuh 

sehat. Dan dua lelaki di 

keluarga terhormat itu, 

setiap malam menggerangi 
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tubuhku,  merenggut 

kesucianku ….        

Suasana sedih tampak terjadi 

pada dialog di atas, ketika Jamila 

menatap dosa yang telah ia lakukan. 

Kehidupan yang ia jalani juga penuh 

dengan permasalahan-permasalahan 

yang ia hadapi sendiri. 

Alur/Plot 

Berdasarkan pernyataan 

Nurgiyantoro yang membedakan alur 

menjadi tiga, yaitu alur maju, alur 

mundur, dan alur campuran. Alur maju 

dalam sebuah karya sastra berupa 

cepen, novel, dan naskah drama terjadi 

jika cerita dimulai dari awal, tengah, 

dan akhir cerita.Alur mundur terjadi 

jika dalam cerita tersebut dimulai dari 

akhir cerita atau tengah cerita 

kemudian menuju awal cerita.Alur 

campuran merupakan gabungan antara 

alur maju dan alur mundur.Jadi, dalam 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” pengarang menggunakan 

alur campuran. Dimana cerita dalam 

naskah drama dimulai dari kisah pada 

saat diberitakannya Jamila masuk 

penjara karena membunuh seorang 

mentri kabinet. 

1. PEMBACA 

BERITA -1   
Nurdin Hidayat, salah 

seorang menteri kabinet  

pagi tadi ditemukan 

meninggal dunia di kamar 

sebuah hotel berbintang 

lima.  Tubuhnya 

berlumuran darah dengan 

beberapa tusukan 

dibagian dada dan perut. 

 

2. PEMBACA 

BERITA 2   

Kematian Mentri Nurdin 

dilaporkan sendiri oleh 

pelakunya, Jamila, pada 

pihak kepolisian. Kepada 

Pelacur  & Sang Presiden. 

Para wartawan Jamila 

mengaku membunuh 

Menteri Nurdin dengan 

sadar.    

 

3. PEMBACA 

BERITA 3   
Sidang kabinet yang pagi 

ini berlangsung diselimuti 

suasana mendung. Cara 

dan tempat kematian 

Nurdin, oleh berbagai 

pihak dinilai sebagai 

kegagalan Presiden dalam 

menyeleksi kualitas moral 

para anggota Kabinetnya. 

 

4. PEMBACA 

BERITA 4   
Para pengamat politik 

menyerukan agar semua 

pihak terutama para 

politikus mengambil 

pelajaran dari kematian 

Nurdin, memberikan 

kebebasan pada Presiden 

menentukan kabinetnya 

tanpa dibebani 

kepentingan-kepentingan 

politik. 

Pada kutipan dialog di atas, 

diawali dengan kisah tokoh pembaca 

sedang membaca berita tentang Jamila 

yang sudah membunuh seorang 

menteri kabinet. Dia melaporkan 

dirinya bahwa ia telah membunuh 

seorang menteri. Adapun kutipan lain 
yang membuktukan penggunaan alur 

campuran naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden” adalah sebagai berikut. 



Lalu Muhammad Ziadi Putra, Kritik Sosial dalam Naskah Drama “Pelacur dan Sang Presiden” Karya Ratna 

Sarumpaet dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA 

 

 

16 
 

GEMETAR, TANGAN 

JAMILA 1  MERAYAP 

KEKEPALANYA DAN 

DENGAN PASTI 

MELEPAS PENUTUP 

KEPALANYA. IA 

MENUNDUKKAN 

KEPALANYA 

MENATAPI JILBAB 

DITANGANNYA, 

DENGAN PERASAAN 

SEDIH SEKALIGUS 

MARAH.   

 

21. “IBU WARDIMAN 

(OS)   
Ayahmu – menjualmu ke 

mucikari,  saat kamu 

masih ingusan. Dalam 

keadaan sekarat Ibumu 

menculikmu  dari 

mucikari itu dan 

mengantarmu kemari 

supaya kamu aman.  Di 

rumah keluarga terhormat 

seperti di rumah ini  dia 

berharap kamu akan 

tumbuh sehat.  Dan apa 

yang kamu lakukan?  

Kamu seolah ditakdirkan 

untuk jadi pelacur. 

 

 
KATA-KATA KASAR 

YANG DIUCAPKAN BU 

WARDIMAN SEPERTI 

MENDORONG TUBUH 

JAMILA 1 UNTUK 

BANGKIT. IA BERDIRI 

KAKU, 

MENDONGAKKAN 

SEDIKIT KEPALANYA, 

SAMBIL BERUSAHA 

KERAS MENELAN 

PAHIT  UCAPAN – 

UCAPAN BU 

WARDIMAN.  

 

22. “IBU WARDIMAN 
Ibu hanya memintamu 

menyebut satu  nama 

Jamila. Bapak  Wardiman  

atau Hendra putra Ibu. 

Hanya dengan begitu Ibu 

punya sesuatu  untuk 

memembelamu. Kamu 

malah berkeras mengunci 

mulut. 

 
PERLAHAN 

TETAPI PASTI, JAMILA 

1 SURUT. 

 

23. “IBU WARDIMAN 

(OS) 
Selalu begitu. Membisu 

dan pergi. 

 
 JAMILA 

MENGHENTIKAN 

LANGKAHNYA.  SOUND 

EFFECT , 

MENGGAMBARKAN 

KEMARAHANNYA.   

 

24. “IBU WARDIMAN 

(OS) 
Mau kemana kamu ?  

Menggelandang di jalan-

jalan -   menjajakan 

perutmu yang  buncit itu.   

 

Pada kutipan di atas 

menandakan bahwa naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” 

menggunakan alur campuran. Pada 

awal kutipan dialog menjelaskan 

tentang Jamila yang menyerahkan 

dirinya kepada polisi karena mengaku 

membunuh seorang menteri kabinet. 

Setelah kejadian tersebut Jamila 

menatap ke satu arah, jauh penuh 

dengan kemarahan dan kebencian, ia 
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sedang merenungi nasib yang 

menimpa dirinya sewaktu ia masih 

remaja dahulu. Ketika itu Bu 

Wardiman memaksa Jamila untuk 

berterus terang mengakui 

perbuatannya. Perbuatan yang 

dimaksudkan oleh Bu Wardiman 

adalah siapa sebenarnya yang 

mengahamili Jamila karena waktu itu 

Jamila tinggal di rumah Bu Wardiman. 

Jamila tinggal bersama Bu Wardiman, 

Jaelani, putra Bu Wradiman dan suami 

Bu Wardiman, sehingga Jamila 

dipaksa untuk mengaku siapa 

sebenarnya yang menghamili Jamila, 

suami Bu Wardiman atau anak Bu 

wardiman.  

Adapun kutipan lain yang 

membuktikan penggunaan alur 

campuran dalam naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” adalah 

sebagai berikut. 

230. “JAMILA 2   

Berhenti dari Bu Darno,  

aku terlempar ke 

lokalisasi di tengah 

hutan Kalimantan, dan 

disana aku kembali 

membunuh.    

 

231. “BU RIA 

Tidak Mila!    

 

JAMILA BERTERIAK 

MEYAKINKAN BU 

RIA.    

 

232. “JAMILA  2 
Aku membunuhnya Bu 

Ria.  Aku membunuh Bu 

Diah,  tidak dalam upaya 

bela diri Bu,  tapi dengan 

perencanaan.      

 

233. “BU RIA        
Baik. Tapi itu tidak 

pernah terjadi Jamila. 

Pengadilan tidak boleh 

tahu itu pernah terjadi  

 
HENING.  DIWAJAH 

GADIS - GADIS YANG 

ADA DISANA, 

TERPANCAR RASA 

CEMAS, BINGUNG DAN 

TIDAK SUKA.  SEMUA 

PERASAAN ITU 

KEMUDIAN BERUBAH 

CEPAT, KETIKA 

JAMILA 1 MUNCUL 

DARI ARAH DEPAN 

SAMBIL BERBICARA 

LANTANG, TENANG.   

 

243. “JAMILA 1 
Aku tidak 

menghilang.Aku ada 

disini. Aku betul telah 

membunuh bu Diah, dan 

sekarang siap untuk 

ditangkap  

 

244. “KEPALA PETUGAS 
Petugas!   

 

245. “PARA PETUGAS 
Siap Pak!   

 

246. “JAMILA 1 
Tapi sebelum aku 

ditangkap,  aku ingin anda 

menjawab pertanyaanku.   

Pada kutipan dialog di atas 

menjelaskan kejadian ketika Jamila 

dewasa sedang berbicara dengan Bu 

Ria tentang dialah yang membunuh Bu 

Diah sebenarnya. Bu Diah adalah 

seorang mucikari tempat Jamila 

bekerja sebagai seorang pelacur. 

Kemudian Jamila mengingat masa 
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lalunya ketika ia dirazia petugas di 

lokalisasi tempat ia bekerja dan di sana 

dia menyerahkan diri karena mengaku 

telah membunuh Bu Diah dan dia siap 

ditangkap. 

 

Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang paling 

dominan yang digunakan dalam 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” karya Ratna Sarumpaet 

yakni gaya bahasa sinisme dan 

sarkasme. Hal tersebut terjadi karena 

naskah ini merupakan naskah yang 

menggambarkan keadaan sosial yang 

menyimpang. 

Menurut Keraf (2004: 140) 

sinisme diartikan sebagai suatu 

sindirian yang berbentuk kesangsian 

yang mengandung ejekan terhadap 

keikhlasan dan ketulusan hati. Berikut 

kutipan prolog dan dialog yang 

membuktikan bahwa naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” 

menggunakan gaya bahasa sinisme. 
BU RIA BANGKIT. IA 

BICARA SINIS 

SAMBIL MENGITARI 

JAMILA – 2,  DAN TAK 

HENTI MENGHISAP 

DAN MENGEPULKAN 

ASAP ROKOK DARI 

MULUTNYA.  

  

34. “BU RIA   
Pelacur bicara 

tentang kesucian 

…..    

Pada kutipan dialog di atas pengarang 

menggunakan gaya bahasa sinisme 

yang disampaikan oleh Bu Ria sebagai 

sindirian ketidakpercayaannya 

terhadap perkataan dari Jamila. 

Selain gaya bahasa sinisme, 

dalam naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden” juga terdapat gaya 

bahasa sarkasme. Gaya bahasa 

sarkasme merupakan suatu acuan yang 

mengandung kepahitan dan celaan 

yang getir (Keraf, 2004: 143). Hal ini 

ditunjukkan dalam dialog berikut. 

 

325. “ISTERI PEJABAT 

1     
Lancang!!  Dasar Pelacur  -  

Kamu membunuh seorang 

Mentri, perempuan sundal,  

dan sekarang terang-

terangan meminta Presiden  

datang kemari?  Mau kamu 

apa hah ? 

 

326. “BU RIA      

Petugas!!  
ISTRI PEJABAT 1 

TERSINGGUNG ATAS 

PERINTAH RIA.   

 

327. “ISTERI PEJABAT 

1     
Hei. Dengar ya. Saya ini 

isteri seorang pejabat 

penting. 

   

328. “BU RIA       
Saya tahu Bu. Saya hanya 

meminta agar Ibu  tidak 

berteriak-teriak.   
 

Bentuk gaya bahasa yang 

digunakan dalam kutipan di atas 

berbunyi kata cacian yang sangat kasar 

isteri pejabat kepada Jamila dengan 

penggunaan kata lancing, dasar 

pelacur, dan perempuan sundal.Semua 

kata-kata tersebut adalah termasuk ke 

dalam kata yang bergaya bahasa 

sarkasme. 
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Selain gaya bahasa sinisme 

dan sarkasme, dalam naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” juga 

terdapat gaya bahasa hiperbola. Gaya 

bahasa hiperbola semacam gaya 

bahasa yang mengandung suatu 

pernyataan yang berlebihan dan 

terkesan membesar-besarkan. 

Penggunaan hiperbola dapat dilihat 

dalam kutipan berikut. 

 

213. “JAMILA 2    

 
Sahwat lelaki boleh meluap 

membanjiri setiap ruang dan 

waktu Bu Darno ….   

Oleh karena itu anak-anak 

gadisku kelak,  sah untuk 

diperkosa.  Sah dibelenggu dan 

kehilangan keriaan.  Sah 

menjadi bulan-bulanan 

kemunafikan,   Dituding 

sebagai perusak moral bangsa  

Sekaligus dijadikan obyek 

untuk memenuhi nafsu 

keserakahan orang-orang  

seperti ibu. Diperdagangkan, 

diludahi orang, dikejar-kejar,  

dan diundang-uandangkan ….. 

Ha ha ha ….  

Kutipan di atas 

menggambarkan gejolak perasaan 

Jamila yang tampak campur aduk 

dengan kemarahan, kebencian dan 

luka mendalam atas apa yang 

menimpa dirinya. Jamila dari kecil 

sudah dititipkan oleh ayahnya pada 

seorang mucikari dan membuat dirinya 

menjadi seorang pelacur. Kutipan di 

atas menggunakan gaya bahasa 

hiperbola pada kalimat pertama yaitu 
sahwat lelaki boleh meluap 

membanjiri setiap ruang dan waktu Bu 

Darno. Kemudian pada kalimat kedua 

sah menjadi bulan-bulanan 

kemunafikan. Data tersebut merupakan 

gaya bahasa hiperbola karena 

mengandung suatu pernyataan yang 

berlebihan 

2. Kritik Sosial dalam Naskah 

Drama “Pelacur dan Sang 

presiden” Karya Ratna 

Sarumpaet 

Pengertian kritik berasal dari 

kata krites (Yunani Kuno) yang berarti 

hakim. Krites sendiri semula berasal 

dari kata krinein yang artinya 

menghakimi. Pengertian kritik dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 

(2001: 601) adalah kecaman atau 

tanggapan, kadang-kadang disertai 

uraian dan pertimbangan baik buruk 

terhadap suatu hasil karya, pendapat 

dan sebagainya. Kata sosial dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 

(2001: 1085) berarti berkenaan dengan 

masyarakat, suka memperhatikan 

kepentingan umum. Dari definisi kritik 

dan sosial yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud 

kritik sosial adalah pandangan atau 

tanggapan yang berisi komentar atau 

kecaman terhadap fenomena sosial 

yang menyimpang. 

 Penelitian ini menemukan 

berbagai kritik sosial yang 

multidimensi ddari naskah drama 

“Pelacur dan Sang Presiden” karya 

Ratna Sarumpaet. Berikut ini 

pemaparan berbagai kritik sosial dalam 

nasah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden”. 

1. Kritik terhadap moral  

Naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden karya Ratna Sarumpaet 
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menceritakan situasi yang 

menggambarkan moral-moral sebagian 

masyarakat Indonesia yang suka 

kurang baik, dengan maraknya 

lokalisasi tempat pelacuran dan 

prostitusi terjadi. Berikut kutipannya. 

“DARI ARAH LAIN, 

JAMILA 1 DENGAN 

SEBUAH BELATI 

TERGENGGAMDITAN

GAN BERLARI 

KETAKUTAN. PARA 

PEMBAWA SENTER 

SELANJUTNYABERKE

JAR-KEJARAN - 

MENGEJAR JAMILA 

1.” 

“JAMILA 2 

“Aku membunuh dua 

laki-laki itu dalam waktu 

bersamaan Bu Ria. Aku 

membunuh keduanya 

dengan  tanganku 

sendiri.” 

 281. “JAMILA 1 

“Aku akan kembali 

membunuh –   Aku akan 

kembali membunuh. 

56. “JAMILA 2 

“Kalau saja mereka 

mengerti apa arti moral 

.... Mereka akan tau - 

moral seperti apa yang  

membuat nasibku jadi 

seperti ini,   dan mereka 

seharusnya 

mengangkatku  menjadi 

anggota kehormatan.”  

Bukan hanya moral Jamila saja 

yang bejat, akan tetapi moral di 

lingkungan sekitarnya juga bejat dan 

mereka tidak mengetahui definisi 

moral itu seperti apa. Perkembangan 

moral yang terjadi tidak hanya dari 

campur tangan masyarakat dan 

lingkungan saja, akan tetapi dari diri 

sendiri moral pun dapat berkembang. 

Ketika ia telah melakukan berbagai 

pembunuhan, pada akhirnya ia 

bertobat. 

2. Kritik terhadap politikus dan 

pejabat di Indonesia  

Kritik sosial terhadap politikus 

dan pejabat di Indonesia yang terdapat 

pada naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” ini pada saat Jamila 

menjelaskan pada Bu Ria bahwa 

kedudukan seorang politikus dengan 

dirinya sebagao pelacur adalah sama 

dan tidak ada bedanya. Jamila 

mengatakan sperti itu karena perlakuan 

orang-orang terhadap dirinya dari 

orang terdekatnya hingga orang yang 

kedudukannya tinggi selalu 

mengucilnya hingga menghinanya. 

Berikut kitipannya. 

83. “JAMILA 2    
Aku benci orang-orang 

membesar-besarkan 

kedudukan politikus.  Mau 

berdasi, mau bersorban 

tujuh tingkat …..  

Politikus dan aku  sama 

Bu.  Sama-sama pelacur. 

 

84. “BU RIA  
Tapi kamu pelacur yang 

dalam beberapa hari lagi 

akan dijatuhi hukuman 

mati.  Harga diri, hina 
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tidak ada bedanya dengan 

pelacur. 

 

3. Kritik terhadap badan pemerintah 

yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban umum 

Naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” juga sangat jelas 

mengingatkan pada sejarah lengsernya 

Soeharto sebagai presiden Republik 

Indonesia. Kediktatoran pemimpin 

waktu itu membuat situasi nasional 

menegangkan sehingga banyak 

kejadian-kejadian yang terjadi 

misalnya kasus pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang kasusnya belum 

selesai sampai saat ini. Berikut 

kutipannya.  

232. “JAMILA   
Aku membunuhnya Bu 

Ria.  Aku membunuh Bu 

Diah,  tidak dalam upaya 

bela diri Bu,  tapi dengan 

perencanaan.  

 

233. “BU RIA        
Baik. Tapi itu tidak 

pernah terjadi Jamila. 

Pengadilan tidak boleh 

tahu itu pernah terjadi  

Dialog di atas menceritakan 

tentang Jamila yang menceritakan 

kepada Bu Ria tentang dirinya yang 

membunuh Bu Diah tidak dalam 

uapaya bela diri melainkan dengan 

perencanaan. Jamila kabur dari rumah 

Bu Darno, dia terlempar ke lokalisasi 

dekat pertambangan batu bara yang 

ada di Kalimantan. Tetapi Bu Ria 

mengatakan itu tidak perlu diketahui 

oleh pengadilan. 

4. Kritik terhadap permasalahan 

keluarga 

Kritik sosial terhadap permasalahan 

keluarga yang terdapat dalam naskah 

drama “Pelacur dan Sang Presiden” ini 

pada saat Bu Wardiman menceritakan 

pada Jamila tentang dirinya yang 

dititipkan kepada seorang mucikari 

pada saat ia masih kecil dan membuat 

dirinya menjadi seorang pelacur 

sampai ia dipenjara. 

21. “IBU WARDIMAN (OS) 

“Ayahmu – menjualmu ke 

mucikari,  saat kamu masih 

ingusan. Dalam keadaan 

sekarat Ibumu menculikmu  

dari mucikari itu dan 

mengantarmu kemari  supaya 

kamu aman.  Di rumah 

keluarga terhormat seperti di 

rumah ini  dia berharap kamu 

akan tumbuh sehat.  Dan apa 

yang kamu lakukan?  Kamu 

seolah ditakdirkan untuk jadi 

pelacur. 

 

5. Kritik terhadap perdagangan 

pekerja sex anak di bawah umur 

Kritik sosial yang  berkaitan dengan 

perdangan pekerja sex anak di bawah 

umur merupakan dasar cerita dari 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Presiden” ini. Keseluruhan isi dari 

naskah drama ini berakar dari 

perdagangan pekerja sex anak dibawah 

umur. Hal tersebut disimbolkan dari 

tokoh Jamila sendiri, yang mewakili 

sebagian besar masyarakat Indonesia. 

44. “BU DARNO        

 
Berapa umurmu sekarang ? 

 

45. “JAMILA REMAJA 
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Empat belas tahun  Bu.  

 

46. “BU DARNO    
 

Bagus.Mulai sekarang umurmu 

delapan belas. 

 

47. “JAMILA 1 

 
Umur saya empat belas Bu Darno. 

3. Implementasi Naskah Drama 

Pelacur dan Sang Presiden Karya 

Ratna Sarumpaet Sebagai Bahan 

Ajar Sastra di SMA 

Sufanti (2014:12) menjelaskan 

bahwa, pembelajaran sastra selama ini 

merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan pembelajaran 

bahasa yang disatukan dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini 

ditujukan oleh nama mata pelajaran 

yaitu dengan memunculkan secara 

ekpslisit kata sastra dalam nama mata 

pelajaran yaitu Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Selain itu, walaupun nama 

sastra tidak dimunculkan, tetapi secara 

substansi muatan sastra selalu menyatu 

dengan mauatan materi bahasa. 

  Hasil analisis kritik sosial 

dalam naskah drama “Pelacur dan 

Sang presiden” karya Ratna Sarumpaet 

dapat diimplemenatasikan dalam 

pembelajaran sastra di SMA/sederajat. 

Hasil tersebut ialah mengenai unsur-

unsur intrinsik atau unsur pemabngun 

naskah drama “Pelacur dan Sang 

Pesiden”. Unsur-unsur tersebut berupa 

tema, alur/plot, latar/setting, 

penokohan, dan gaya bahasa. Hasil 

analisis lain dalam penelitian ini 
adalah mengenai nilai kritik sosial. 

Kritik sosial banyak ditemukan pada 

karya sastra yang mengangkat tema-

tema hubungannya denga masyarakat 

dan segala aktivitasnya yang kurang  

berkenan. Dikatakan demikian, karena 

kritik sosial difokuskan untuk 

menanggapi perilaku/aktivitas 

masyarakat yang dianggap kurang 

tepat, bahkan melanggar norma dalam 

masyarakat yang telah disepakati. 

Implementasinya dapat 

digunakan sebagai bahan ajar sastra di 

SMA karena beberapa hal yang cukup 

relevan. Bahan ajar ini sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dengan aspek pembelajaran 

yaitu mendengarkan dengan Standar 

Kompetensi (SK) yaitu memahami 

pembacaan teks drama serta 

Kompetensi Dasar (KD) yakni 

menemukan unsur-unsur intrinsik 

drama yang didengar melalui 

pembacaan dengan alokasi waktu 3 x 

45 menit. Dalam hal ini indikator yang 

hendak dicapai yaitu menemukan 

unsur-unsur intrinsik yang didengar 

melalui pembacaan, kemudian 

mendiskusikan unsur intrinsik teks 

drama yang didengar. 

Naskah drama ini mengandung 

banyak nilai sosial dan pendidikan 

moral yang dapat dituangkan dalam 

kehidupan sehari-sehari. Dalam 

pembelajaran sastra diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk 

mengembangkan wawasan siswa serta 

dapat mengarahkan siswa agar mampu 

memperoleh hasil yang maksimal 

dalam mewujudkan mata pelajaran 

sastra Indonesia. 

 

Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian 

terhadap naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden” karya Ratna Sarumpaet 

dan implementasinya sebagai bahan 

ajar sastra di SMA. Maka dapat 
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dikemukakan beberapa kesimpulan. 

Berdasarkan analisis struktural, 

unsure-unsur naskah drama tersebut 

menunjukkan kepaduan dan hubungan 

yang harmonis dalam mendukung 

totalitas makna struktur drama 

“Pelacur dan Sang Presiden”. Unsur-

unsur tersebu yakni tema, alur/plot, 

latar/setting, penokohan, dan gaya 

bahasa. 

 Kritik sosial yang terdapat 

dalam naskah drama “Pelacur dan 

Sang Presiden” karya Ratna Sarumpaet 

adalah (1) kritik sosial terhadap moral, 

(2) kritik sosial terhadap poilitikus dan 

pejabar di Indonesia, (3) kritik sosial 

terhadap badan pemerintah yang 

bertugas menjaga keamanan dan 

ketertiban umum, (4) kritik sosial 

terhadap permasalahan keluarga, (5) 

kritik sosial terhadap perdagangan 

pekerja sex anak di bawah umur. 

Implementasi hasil penelitian 

yang digunakan sebagai bahan ajar 

sastra di SMA. Implementasinya 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dengan 

aspek pembelajaran yaitu 

mendengarkan dengan Standar 

Kompetensi (SK) yaitu memahami 

pembacaan teks drama serta 

Kompetensi Dasar (KD) yakni 

menemukan unsur-unsur intrinsik 

drama yang didengar melalui 

pembacaan dengan alokasi waktu 3 x 

45 menit. Dalam hal ini indikator yang 

hendak dicapai yaitu menemukan 

unsur-unsur intrinsik yang didengar 

melalui pembacaan, kemudian 

mendiskusikan unsur intrinsik teks 

drama yang didengar. 
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