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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Waria merupakan salah satu jenis manusia yang belum jelas gendernya. 

Kehidupan waria sama dengan manusia lainnya. Selaras dengan kodrat manusia 

sebagai makhluk sosial, maka waria pun ingin mengadakan hubungan komunikasi 

dan interaksi dengan individu lain dalam pergaulan. Waria sebagai masyarakat 

minor dalam kehidupan masyarakat menginginkan kehidupannya seperti orang 

normal lainnya.  

Atmojo (2000) menyatakan pendapatnya bahwa waria adalah seorang laki-

laki yang berdandan dan berlaku sebagai wanita termasuk dalam hubungan 

seksualnya. Sehubungan dengan seksualnya, waria termasuk transeksual. 

Transeksualis ditemui pada individu dengan bentuk fisik laki-laki namun secara 

psikis merasa dirinya adalah perempuan. Akibat transeksualis ini, waria berusaha 

untuk mengungkapkan jati dirinya dalam wujud perempuan baik melalui cara 

berpenampilan, tutur kata, bahasa tubuh, maupun orientasi seksual. Menjadi waria 

itu bukan pilihan hidup. Kalau ada pilihan kenapa seseorang menjadi waria? 

Menjadi waria adalah garis hidup dan itu tidak bisa dielakkan. Pasti ada hikmah di 

setiap ciptaan Tuhan. 

Penelitian yang dilakukan Ardian (2006) tentang waria menyatakan bahwa 

kecenderungan individu saat menjadi waria sebelum waria mulai sekolah (di bawah 

usia enam tahun) sebanyak 30%. Individu yang merasa waria pada usia 12 tahun 

sekitar 75%. Indikasi pertama sifat transeksual waria adalah penolakan waria untuk 
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memakai pakaian laki-laki dan pemilihan akan peran perempuan yang feminin.  

Atmojo (2000) menyatakan bahwa jumlah waria sesuai dengan 

perkembangan zaman semakin bertambah jumlah populasinya dan ini tersebar di 

berbagai daerah. Seperti daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, 

Jawa Timur, Sumatera Utara, dan propinsi-propinsi lainnya. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Atmojo pada sejumlah daerah, Jawa Tengah (yang juga 

meliputi wilayah Surakarta) menempati urutan ketiga dari seluruh jumlah waria 

yang ada di Indonesia.  

Ada dua faktor yang menyebabkan seorang pria memutuskan untuk menjadi 

"wanita". Pertama, faktor yang datang dari dalam diri seseorang. Faktor ini 

dipengaruhi oleh gen yang secara hereditas diturunkan dari orang tuanya. Hal ini 

berupa dorongan alamiah untuk berperilaku seperti wanita sehingga seorang pria 

akan merasa nyaman manakala te1ah berperilaku seperti wanita termasuk juga 

dalam hal berbusana. Kedua, faktor yang datang dari luar. Faktor lingkungan 

keluarga, pengaruh pergaulan, dan lingkungan (Pujiono, 2008). Faktor yang datang 

dari dalam diri seseorang dipengaruhi oleh gen yang ada dalam diri seseorang. 

Seorang laki-laki yang berperilaku perempuan dipengaruhi oleh keadaan hormon 

kefeminimannya mendominasi dalam tubuh waria sehingga waria memiliki tubuh 

laki-laki, tetapi merasa nyaman berperilaku sebagai wanita. Seperti memakai 

pakaian wanita, bermake-up, dan suka merawat tubuh (Pujiono, 2008).  

Faktor lingkungan keluarga mempengaruhi seseorang memutuskan menjadi 

waria. Sebagai contohnya, Shuniyya salah satu waria yang terkenal dengan judul 

bukunya Jangan Lepas Jilbabku memutuskan menjadi waria karena lingkungan 

keluarga Shuniyya menerima keberadaan Shuniyya sebagai waria. Penerimaan 
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keluarga akan anggota keluarga yang memilih menjadi waria memberikan dorongan 

moril bagi waria akan pilihan hidupnya sebagai waria. Faktor ketiga adalah faktor 

sosial masyarakat. Sebagian kecil masyarakat dapat menerima keberadaan waria 

untuk hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Masyarakat yang menerima 

keberadaan waria dipandang sebagai sesama manusia yang mempunyai hak seperti 

manusia lainnya (Hilmi, 2008). 

Staggenburg (Aini, 2003) waria sering dianggap sebagai ancaman terhadap 

nilai-nilai dan gaya hidup pihak lain. Cap buruk yang diberikan oleh masyarakat 

kepada pria waria sangat membatasi kehidupan waria, misalnya waria kesulitan 

dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Penolakan dan pandangan negatif 

masyarakat terhadap seseorang waria pada akhirnya melahirkan tekanan terhadap 

waria.  

Banyaknya masyarakat yang menolak keberadaan waria menimbulkan 

dilema tersendiri bagi waria. Satu sisi, waria ingin hidup sesuai dengan keadaan 

yang dimiliki, sisi lainnya waria sebagai masyakarat minor yang dipandang negatif. 

Dilema yang ditemui waria harus diselesaikan dirinya sendiri dalam pengambilan 

keputusan. Keputusan untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai waria dan 

dapat hidup nyaman atau dapat merubah sikap perilaku kewariaannya menjadi laki-

laki normal tetapi batin tersiksa.  

Diperjelas oleh Phwan (2008) dalam penelitiannya bahwa dilema dalam diri 

waria berdasarkan pada kehidupan orang masing-masing waria. Masalah yang sering 

muncul dalam diri waria adalah: (1) masalah tekanan kawin dari keluarga, (2) 

masalah kawin, kalau sudah kawin, (3) masalah merasa kesendirian, (4) masalah 

merasa dosa. Masalah lain yang ditemui waria adalah sikap dan perlakuan 
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masyarakat yang belum dapat menerima keberadaan waria.  

Tekanan sosial yang diterima waria sebagai realitas yang menimbulkan 

permasalahan cukup serius dan harus dihadapi oleh waria. Di satu sisi, waria 

mempunyai harapan yang besar untuk diakui oleh masyarakat apa adanya, sebagai 

golongan minoritas yang berasal dari jenis kelamin ketiga. Waria ingin memperoleh 

hak-hak yang sama dengan yang didapat oleh manusia-manusia dari dua jenis 

kelamin yang lain tanpa harus menanggalkan identitas sebagai waria. Tetapi di sisi 

lain, waria terbentur oleh kenyataan bahwa konstruksi gender yang membentuk pola 

struktur, nilai, norma, serta indikator moralitas dalam masyarakat yang cenderung 

menolak keberadaan pria transeksual ini. Ancaman yang terbesar bagi sebagian 

besar waria adalah orang lain (Aini, 2003).  

Permasalahan yang ditemui waria, baik dari diri waria sendiri atau dari 

lingkungan keluarga dan masyarakat yang tidak dapat menerima keberadaan waria 

mempengaruhi waria dalam memutuskan identitas dirinya dan hidup sebagai waria.  

Carmasi (2006) menyatakan bahwa keputusan (atau pilihan) adalah landasan 

bagi tindakan dan tindakan adalah landasan bagi kepuasan (atau ketidakpuasan) 

emosional. Kepuasan emosional menentukan pemenuhan kebutuhan dan 

kebahagiaan individu. Individu dalam mengambil keputusan menggunakan 

landasan-landasan yang telah tetapkan oleh individu itu sendiri. Hal ini berhubungan 

dengan identitas diri untuk membangkitkan kemampuan emosi, fisik, dan mental 

terbaik individu yang bersangkutan. Pengambilan keputusan dalam kecerdasan 

identitas memerlukan bantuan orang lain. Keputusan itu didasarkan atas apa yang 

sedang terjadi dalam lingkungan individu. Individu perlu mengambil keputusan 

dalam berbagai kegiatan, pada saat individu perlu memutuskan arah tindakan, atau 
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bahkan pada saat individu perlu memutuskan apa yang akan dikatakan kepada 

seseorang, inilah saatnya kekuatan identitas individu membuat keputusan.  

Setiap keputusan yang diambil oleh seseorang adalah sebuah kesempatan 

bagi kehidupan individu di masa mendatang, dan jika orang mengambil keputusan 

tersebut berdasarkan kecerdasan identitas, individu lebih siap untuk membentuk 

takdir kehidupannya. Keputusan terbaik diambil berdasarkan identitas individu akan 

ditindaklanjuti dengan perilaku (Bastaman, 2001). Moordiningsih dan Faturochman 

(2000) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pernyataan rasional 

berlandaskan hukum, disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan ditampilkan 

secara cerdas serta bijaksana. Diawali dengan proses rancangan pemikiran dan 

tindakan yang berasal dari alternatif pilihan sikap serta mengacu pada pemecahan 

masalah. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan individu dapat tepat dipengaruhi 

oleh pikiran, keterampilan, dan pengalaman. Dijelaskan oleh Carmasi (2006) bahwa 

pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kombinasi berpikir, keterampilan, dan 

pengalaman yang telah diperoleh individu dalam kehidupan dan meningkatkan 

hasil-hasilnya lewat sebuah proses sistematis untuk menjadi jati diri ideal, pribadi 

yang benar-benar diidamkan individu.  

Berdasarkan latar belakang di atas terjadi permasalahan pada waria. Waria 

menemui kenyataan sebagai masyarakat minor yang dikucilkan oleh masyarakat. 

Kenyataan ini mengharuskan waria untuk melakukan tindakan pengambilan 

keputusan yang tepat. Ada dua pilihan keputusan, yaitu (l) keputusan waria untuk 

bertahan tetap menjadi waria atau (2) waria mengubah penampilan dan perilaku 

menjadi laki-laki normal. Pengambilan keputusan yang tepat menunjukkan identitas 
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dirinya sebagai waria akan membuat perasaan waria menjadi tenang dan nyaman 

sehingga waria dapat menjalani masa depan yang lebih baik. Atas dasar 

permasalahan, maka dalam penelitian ini timbul pertanyaan-pertanyaan, yaitu 

bagaimanakah proses pengambilan keputusan menjadi waria pada  pria transeksual?  

Selanjutnya, usaha untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti dalam 

melakukan penelitian ini mengambil judul “Proses Pengambilan Keputusan Menjadi 

Waria Pada Pria Transeksual.” 

  
  

B.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pengambilan keputusan seseorang menjadi waria, dengan rincian tujuan, yaitu untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi 

waria. 

 
 

C.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi waria sebagai tambahan ilmu pengetahuan bahwa pengambilan keputusan 

untuk menjadi waria dapat menujukkan identitas diri dan hidup nyaman 

sehingga dapat hidup bersama-sama dengan individu lain dalam masyarakat. 

2. Bagi masyarakat yang di lingkungannya terdapat waria untuk dapat lebih 

memperhatikan pribadi orang lain, khususnya pada waria. Anggota masyarakat 

diharapkan dapat membentuk pola komunikasi yang baik sehingga dapat 

menumbuhkan persepsi positif pada waria. Persepsi positif yang dimiliki 

masyarakat dapat mempengaruhi rasa percaya diri waria sehingga waria dapat 

mengambil keputusan tanpa adanya tekanan sosial.  
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3. Pemerhati sosial (LSM) sebagai tambahan masukan tentang pengambilan 

keputusan menjadi waria. Adanya masukan dari penelitian ini diharapkan 

pemerhati sosial dapat mengungkapkan ide-ide atau masukkan guna kepentingan 

waria sehingga waria dapat hidup tenang di tengah-tengah masyarakat.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan 

informasi dan dasar untuk mengembangkan dalam penelitian selanjutnya searah 

dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


