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ABSTRAK 
 

Waria adalah seorang laki-laki yang 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 wanita. Banyaknya masyarakat yang 
menolak keberadaan waria menimbulkan dilemma tersendiri bagi waria. Satu sisi, 
waria ingin hidup sesuai dengan keadaan yang dimiliki, sisi lainnya waria sebagai 
masyarakat minor yang dipandang negatif. Dilema yang ditemui waria harus 
diselesaikan dirinya sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan untuk 
tetap mempertahankan jati dirinya sebagai waria dan dapat hidup nyaman atau 
dapat mengubah sikap perilaku kewariaannnya menjadi laki-laki normal tetapi 
batinnya tersiksa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) proses menjadi waria, (2) faktor-faktor yang menyebabkan 
menjadi waria, (3) persoalan yang muncul setelah menjadiwaria. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu individu yang memiliki ciri-ciri waria. Adapun jumlah subjek 
dalam penelitian ini sebanyak 3 waria. Teknik sampling yang digunakan 
purposive sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi, 
metode analisis data secara kualitatif. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu seseorang dalam mengambil 
keputusan menjadi waria karena dalam diri individu memiliki kebersamaan dan 
cinta terhadap sesama jenis. Adapun faktor yang mempengaruhi individu dalam 
mengambil keputusan adalah dari dalam diri dan luar individu. Persoalan yang 
muncul setelah menjadi waria adalah sulitnya membuat identitas diri atau KTP 
dan juga kesulitan dalam mencari pekerjaan dibidang formal. 

Saran buat masyarakat pada umumnya, sebaiknya memberikan kesempatan 
kepada waria untuk mengeksplor kelebihan yang dimiliki. Meberikan ruang atau 
lapangan kerja sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh waria tersebut agar waria 
lebih merasa nyaman dan tidak lagi dipandang negatif. 

 
Kata kunci : Proses, faktor, persoalan yang menyebabkan menjadi Waria 
dalam Perspektif Nilai Moral Sosial 

 

 

 



  



A. Latar Belakang Masalah 

Ditinjau dari segi bahasa kata waria adalah singkatan dari wanita dan 

pria. Istilahlain waria adalah ‘wadam’ atau wanita adam. Ini bermakna pria 

atau adam yang mewanitakan dirinya. Waria juga sering dipanggil ‘wandu’ 

dari bahasa Jawa wanita dudu (bukan wanita). Masih ada padanan lain dari 

waria, yaitu ‘waria’ atau ‘bencong’. Definisi ini mengacu dari perilaku waria, 

yang pada dasarnya pria tapi memiliki keinginan bejenis kelamin wanita, 

hingga cara berpakaiannya pun juga sebagai wanita ( Koeswinarno, dalam 

Prestyowati, 2003). 

Simandjuntak (Prestyowati, 2003) berpendapat bahwa waria adalah 

individu yang memiliki kelainan identitas diri. Laki-laki mengidentifikasikan 

dirinya sebagai wanita. Dari mulai penampilan pakaian, bentuk tubuh sampai 

naluriahnya, sudah teridentifikasikan sebagai wanita. Orientasi seksual waria 

pun sebagai wanita yang hanya tertarik pada pria. 

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

landasan bagi tindakan dan tindakan adalah landasan bagi keouasan (atau 

ketidakpuasan) emosional. Kepuasan emosional menentukan 

pemenuhankebutuhan dan kebahagiaan individu.Individu dalam mengambil 

keputusan menggunakan landasan-landasan yang telah ditetapkan oleh 

individu itu sendiri.Hal ini berhubungan dengan identitasdiri untuk 

membangkitkan kemampuan emosi, fisik dan mentalterbaik 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 bahkan pada saat individu perlu memutuskan apa yang akan 

dikatakan pada 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 

hokum, disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan ditampilkan secara cerdas 

serta bijaksana. Diawali dengan proses rancangan pemikiran dan tindakan 

yang berasal dari alternative pilihan sikap serta mengacu pada pemecahan 

masalah. 

Penelitian ini penting dilakukan karena masalah waria merupakan 

masalah sosial. Pengambilan keputusan bagi individu untuk menjadi waria 

akan kembali pada kodrat sebagai laki-laki dapat membentuk identitas diri 

individu yang menyadari identitas dirinya sebagai waria akan berusaha 

melakukan hubungan dengan lingkungan secara harmonis. 

 

 

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 serta persoalan-persoalan yang muncul setelah menjadi waria. 

 

C. Kajian Teori 

Untuk menentukan apakah seseorang itu mempunyai gangguan identitas 

jenis transeksualisme, Hawari (1997) menetapkan kriteria diagnostik sebagai 

berikut: (a) terdapat perasaan tidak senang atau discomfort dan tidak sesuai 

terhadap alat kelaminnya, (b) keinginan untuk menghilangkan alat kelaminnya 

dan hidup sebagai lawan jenis, (c) gangguan ini terjadi terus menerus (tidak 

terbatas dalam periode stress), paling sedikit selama 2 tahun, (d) tidak ada 

keadaan abnormalitas genetik, (e) tidak disebabkan oleh gangguan jiwa 

lainnya. Lebih lanjut Seymour (Prestyowati, 2003) menanggapi perilaku waria 

yang senang berpakaian dan berdandan sebagai wanita dengan membagi 



perilaku waria dalam 2 tipe: (a) Waria eksibiotionis yaitu wadam atau waria 

yang berdandan, dengan maksud untuk menonjolkan diri dan beroperasi di 

pinggir jalan untuk mencari kepuasan seks. (b) Waria non eksibiotionis adalah 

wadam atau waria yang hanya terbatas pada laku, berpakaian jenis kelamin 

sebagai pemuasan kebutuhan psikologis. 

Menurut Nazir (1988:21) “teori adalah sarana pokok untuk menyatakan 

hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun natural yang ingin diteliti”. 

Dibutuhkan penelaah yang cukup untuk mendalami proses menjadi pria 

transeksual (waria) dalam perspektif nilai-nilai moral sosial: Proses, Faktor 

dan Persoalan yang muncul setelah menjadi waria. Hal tersebut dipaparkan 

dalam kajian teori sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Pengertian proses pengambilan keputusan menjadi waria 

Beach dan Connolly (dalam Ardiyanti dan Priambodo, 2005) 

berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan bagian dari suatu 

peristiwa yang meliputi diagnose, seleksi tindakan, dan implementasi. 

Definisi lain tentang pengambilan keputusan juga dikemukakan oleh 

Nigro (Ardiyanti dan Priambodo, 2005) bahwa keputusan ialah pilihan 

sadar dan teliti terhadap salah satu alternative yang memungkinkan dalam 

suatu posisi tertentu untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan. 

Moordiningsih dan Faturochman (2000), berpendapat bahwa 

pengambilan keputusan dalam pemahaman luas, dapat disamakan dengan 

pemecahan masalah (problem solving).Pengambilan keputusan dalam 

definisi lebih sempit dinyatakan sebagai kegiatan-kegiatan internal 

(mental) dalam melakukan pilihan dari beberapa alternative.Pengambilan 

keputusan dalam pengertian yang lebih lengkap mencakup pula penerapan 

atau konsekuensi secara nyata dari keputusan yang diambil. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi waria 

Nigro (Ardiyanti dan Priambodo, 2005) menyatakan bahwa 

keputusan ialah pilihan sadar dan teliti terhadap salah satu alternatif yang 

memungkinkan dalam posisi tertentu untuk merealisasikan tujuan yang 

diharapkan.Carmasi (2006) menambahkan bahwa keputusan (atau pilihan) 



adalah landasan bagi tindakan dan tindakan adalah landasan bagi 

kepuasan (atau ketidakpuasan) emosional.Kepuasan emosional 

pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan individu.Individu dalam 

mengambil keputusan menggunakan landasan-landasan yang telah 

ditetapkan 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 “eksternal”. Keputusan eksternal 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 bahkan pada saat individu 

perlu memutuskan apa yang akan di katakan seseorang, inilah saatnya 

kekuatan identitas individu membuat perbedaan. 

Pengambilan keputusan berkenaan dengan faktor-faktor yang 

bersifat pribadi, yang berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan.Faktor-faktor tersebut antara lain status, prestise, rasa aman, 

pertimbangan ekonomis, serta faktor-faktor kepribadian, misalnya 

tempramen, intelegensi, energy, sikap dan emosi. 

3. Persoalan yang muncul setelah menjadi waria 

Staggenburg (Aini, 2003) waria sering dianggap sebagai ancaman 

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

oleh masyarakatkepada pria waria sangat membatasi kehidupan waria, 

misalnya waria kesulitan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. 

Penolakan dan pandangan negative 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 

masyarakat minor yang dipandang negative. 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 masyarakat yang belum dapat menerima 

keberadaan waria. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena 

informasi atau data yan dikumpulkan tidak berwujud angka, dan 

analisisnya berdasarkan logika.Pembahasan dalam penelitian 

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian 

dengan paparan kata-kata berdasar pada teori yang telah dipersiapkan 

(Furchan, 1998). 

 

E. Hasil Penelitian 

Deskripsi penelitian ini menggambarkan mengenai keadaan di 

seputar Stadion Sriwedari Surakarta. Beberapa tempat Wedangan, 

pinggir-pinggir jalan Slamet Riyadi, duduk diatas motor, lapangan voly 

kampung Talang, Kecamatan Laweyan, kota Surakarta tempat 

berkumpulnya para waria. Tempat tersebut merupakan tempat 

pemukiman warga yang berdekatan dengan pabrik tekstil Batik Keris. 

Tempat tersebut merupakan tempat dimana sehari-hari mereka 

beraktivitas olahraga, seperti voly serta menjadikan tempat itu spot area 

waria. Tempat tersebut dijadikan tempat mereka tinggal, mereka 

berdiskusi dan mereka berkumpul. Ditempat tersebut kami melihat tidak 

ada penolakan dari warga sekitar terhadap waria-waria tersebut. Waria 



akan tinggal atau menyewa pada tempat yang mereka anggap nyaman dan 

masyarakat yang bisa menerima kehadirannya. 

a) Proses menjadi pria transeksualdalam perspektif nilai moral sosial 

Pengambilan keputusan berkaitan dengan intelegensi. Simon (2000) 

menyatakan“intelligence, design, choice, implementation”.Intelligence 

meliputi pengumpulan data, mewaspadai lingkungan, dan mendeteksi 

permasalahan yang dihadapi.Kesulitan dalam kegiatan ini adalah 

mendapatkan data yang lengkap dan tepat. Design meliputi pengkajian 

masalah secara sistematis, menciptakan alternatif-alternatif berdasarkan 

hasil evaluasi atas hasilnya. Choice merupakan kagiatan yang berkaitan 

dengan pemilihan alternatif yang disukai.Masalah yang dihadapi dengan 

sasaran dan ketidakpastian.Implementation adalah pelaksanaan keputusan 

yang meliputi pemberian penjelasan kepada orang-orang terkait serta 

membuat consensus bahwa keputusan menitikberatkan pada kebaikan dan 

menanamkan komitmen. 

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi pria transeksual (waria) 

dalam perspektif nilai moral sosial 

Faktor penyebab waria bermacam-macam, seperti karena 

kekurangan hormon wanita selama dalam pertumbuhan, karena 

mendapatkan pengalaman waria yang menyenangkan pada masa remaja 

atau sesudahnya, karena memandang perilaku heteroseksual sebagai 

sesuatu yang menakutkan atau tidak menyenangkan, karena besar di 

tengah keluarga di mana ayah dominan sedangkan ibu lemah atau 

bahkan tidak ada (Koeswinarno, 2004). 

c) Persoalan yang muncul setelah menjadi pria transeksual (waria) dalam 

perspektif nilai moral dan sosial 

Ada beberapa persoalan yang muncul setelah menjadi pria 

transeksual (waria). Diantaranya persoalan dari dalam diri individu, tidak 

diterimanya mereka dikalangan masyarakat dan juga keluarga serta 

kesulitan dalam mencari pekerjaan dibidang formal. Tidak adanya pula 

pengakuan resmi dari pemerintah. 



 

F. Kesimpulan 

Proses menjadi pria transeksual (waria) dalam perspektif nilai-nilai 

moral sosial di Surakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses Menjadi Pria Transeksual (waria) 

Subjek mengambil keputusan menjadi waria karena dalam diri 

subjek memiliki rasa ketertarikan terhadap sesama jenis. Subjek yang 

mencintai sesama jenis akan merasa lebih nyaman, lebih menyenangkan 

dan hidupnya akan lebih berarti apabila keinginannya menjadi kenyataan. 

Himpitan ekonomi dan lingkungan pergaulan juga mempengaruhi 

seseorang untuk memutuskan menjadi waria. Pilihan menjadi seorang 

waria merasa nyaman sehingga dapat memotivasi dirinya dalam 

menghadap tantangan hidup dan bertanggung jawab terhadap tindakan 

yang dilakukan dan dapat melakukan sosialisasi dengan lingkungan 

sekitar tempat subjek tinggal. 

2. Faktor yang mempengaruhimenjadipriatranseksual (waria) 

Proses menjadi pria transeksual (waria) dari ketiga subjek penelitian 

menjadi waria dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, himpitan 

ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga 

berdasarkan faktor biologis, faktor biologis dipengaruhi oleh hormone 

seksual dan genetic seseorang. Faktor genetic yang dimaksud adalah 

adanya kelainan pada wanita sewaktu masih dalam kandungan dan 

pembentukan gen. Seseorang yang mempunyai kelainan seksual sesama 

jenis karena faktor genetic ini sulit disembuhkan. 

3. Persoalan yang muncul setelah menjadi Pria Transeksual (waria) 

Banyak persoalan yang muncul setelah menjadi pria transeksual 

(waria). Diantaranya dari ketiga subjek tersebut mengalami permasalahan 

pada saat mencari KTP, mereka diragukan soal jenis kelaminnya. Ada 

pula mereka yang kesusahan mencari pekerjaan di bidang formal. Pada 

dasarnya mereka tidak ingin membohongi dirinya dan berpenampilan apa 

adanya. Persoalan dari keluarga pun juga menjadi persoalan yang muncul 



setelah mereka menjadi pria transeksual (waria). Keluarga mereka tidak 

mau lagi menerima keadaan seperti apa adanya mereka. 
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