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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan individu tidak lepas dari pencarian identitas dan jati diri. 

Pencapaian kebermaknaan hidup dapat diartikan lebih luas sebagai usaha manusia 

untuk dapat mengaktualisasikan diri yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengakuan dalam lingkungannya secara bebas tanpa harus terpilah-pilah oleh 

struktur sosial dan hal ini merupakan hak asasi setiap manusia.. Proses pencarian 

jati diri ini akan sampai pada penemuan kebermaknaan hidup. Corey (1997) 

berpendapat bahwa manusia itu unik, dalam arti selalu berusaha untuk 

menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan 

makna bagi kehidupan. 

Individu yang unik akan mengalami proses penemuan kebermaknaan yang 

berbeda dari individu yang lain. Frankl (dalam Bastaman,1996) berpendapat, 

individu dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun dalam 

kehidupannya selalu mempunyai makna, di mana hidup secara bermakna 

merupakan motivasi utama setiap orang. Idenditas sosial yang berbeda seperti 

seorang waria pun akan memiliki proses mendapatkan kebermaknaan hidup yang 

berbeda.  

Fenomena kaum waria merupakan suatu paparan nyata yang tidak dapat 

ditolak eksistensinya di masyarakat. Sayangnya, belum banyak orang yang 

mengetahui seluk-beluk kehidupan kaum waria yang sesungguhnya. Komunitas 
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waria adalah salah satu fakta sosial yang ada dimanapun di dunia. Bagaimanapun 

waria ingin agar jati dirinya diakui, butuh pekerjaan untuk menopang hidupnya, 

butuh berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu aktivitas sosial maupun budaya, 

dan kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya. Sebagai manusia biasa 

mereka membutuhkan perlakuan dan pelayanan dari negara yang sama dengan 

warga negara lainnya. 

Keberadaan waria sebagai suatu bagian dari masyarakat semakin diterima 

dengan baik yang juga mendapat respon positif dari kaum waria itu sendiri yang 

ditunjukkan dengan berbagai aktifitas yang memberikan nilai positif baik terhadap 

lingkungan mereka itu sendiri maupun lingkungan sosial masyarakat secara 

umum.  

Walaupun sebagai besar masyarakat dapat menerima status sosial kaum 

waria tersebut, namun masih ada kelompok tertentu yang ada di masyarakat yang 

belum dapat menerima perilaku yang mereka anggap menyimpang tersebut. 

Melalui wawancara pada kaum waria di Surakarta, yang dilakukan pada bulan 

Januari 2013 terhadap 10 orang waria yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa 

masih terdapat kaum waria yang belum memiliki rencana jangka panjang sebagai 

tujuan yang jelas untuk masa depan. Kemudian merasa tidak puas dengan 

kehidupan yang dijalani karena merasa terhambat melakukan aktivitas atas 

kekurangan yang dimiliki, dan walaupun mempunyai aktivitas pekerjaan yang 

sesuai kemampuannya tetapi tidak merasa bangga dengan yang dimilikinya 

dikarenakan kurang percaya diri.  
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Masyarakat umum memandang kaum waria sebagai kaum yang 

termarginalkan dan tidak memiliki kelayakan untuk hidup atau memperoleh 

pekerjaan sebagaimana manusia normal lainnya, tidak mampu melakukan 

aktivitas secara mandiri karena kekurangan yang dimiliki, sehingga merasa 

kurang memiliki kebebasan menentukan sikapnya. Kaum waria memandang 

bahwa hidup dengan keterbatasan psikis yang dimiliki merupakan hal yang 

kurang pantas dialaminya, karena menganggap bahwa menjalani hidup akan lebih 

baik apabila tidak memiliki kecacatan psikis. Hal tersebut yang kadang-kadang 

dapat menjadi pemicu munculnya pikiran untuk menyelesaikan permasalahan 

hidup dengan mengakhiri hidupnya sendiri. 

Bentuk aktualisasi dari berbagai potensi kualitas insani yang langsung 

berkaitan dengan masalah penemuan makna hidup merupakan wujud penerimaan 

diri. Karena dengan memiliki penerimaan diri akan dapat mengembangkan diri ke 

arah gambaran yang sesuai dengan keinginan dan mampu melakukan komitmen 

dengan hal-hal seperti nilai-nilai yang dianggap penting dan bermakna untuk 

dipenuhi, sebab setiap individu memiliki tanggung jawab mengembangkan 

dirinya dan menemukan makna hidupnya.  

Keberadaan waria di kota Surakarta pada umumnya belum diterima 

sepenuhnya oleh masyarakat. Jumlah waria di kota Surakarta yang tergabung di 

Ikatan Waria Solo (IWASO) ada sekitar 63 orang yang menyebar di berbagai 

tempat mangkal waria yaitu  Terminal Bis Tirtonadi  Gilingan; Kampung Talang; 

Alun-alun kidul (Alkid); GOR  Sriwedari; GOR  Manahan; Tempat Wedangan; 
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Kafe / Diskotik;  dan Solo Grand Mall. Akan tetapi estimasi (perkiraan) jumlah 

waria di kota Surakarta adalah sekitar 350 orang (Dinsos Surakarta, 2010).  

Pendidikan rendah dan gender yang menyimpang telah menutup 

kesempatan bagi banyak waria untuk mendapatkan kehidupan layak di masa 

depan. Prostitusi sebagai jalan pintas akhirnya menjadi alternatif terakhir bagi 

waria untuk mempertahankan hidupnya.  CT (nama asli NS, umur 33 tahun, 

tinggal di Kandang Sapi Jebres) menceritakan : 

”Dulu begitu tahu aku ternyata waria, aku jadi sedih banget. Aku 
takut bagaimana masa depanku setelah lepas dari keluarga. Waktu masih 
tergantung keluarga, masih belum bisa cari nafkah sendiri sempat berpikir 
apa ada orang yang mau nerima saya kerja. Tapi setelah besar tahu kalau 
waria keluar malam “begituan” sama lelaki dikasih duit atau apa, aku jadi 
mengerti bahwa aku bisa hidup dari cara itu”.  
Selain prostitusi, bidang kerja yang identik dengan waria adalah salon 

kecantikan. Selain kerja di salon atau menjadi PSK, sepertinya tidak ada lapangan 

kerja lain yang bisa dimasuki waria . Bisa diduga sulit ditemukan waria yang 

bekerja di sektor formal atau sebagai pegawai. Walaupun untuk mendapatkan 

pekerjaan formal dan halal dengan tampil sebagai waria sangat sulit, tapi kondisi 

ini tidak bisa menghambat hasrat dan naluri waria untuk bertahan dengan 

identitasnya. Bahkan bagi mereka lebih baik menderita daripada harus tampil 

sesuai kondisi fisiknya, sebagai laki-laki. Mereka tidak mau mengorbankan 

identitas diri sebagai waria demi untuk dapat hidup dan bekerja normal. 

Sebagian besar keluarga yang mempunyai anak yang ‘menyimpang’ 

karakteristik seks dan gendernya biasanya tidak banyak yang bisa menerima. 

Biasanya keluarga akan menempuh segala cara, seperti mencoba memaksakan dan 

mengancam dengan berbagai cara agar bisa mengembalikan ke perilaku yang 
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‘benar’ yakni  jadi laki-laki dan hidup normal seperti nikah, punya anak , dapat 

pekerjaan. 

Tapi bagi AR (nama asli BT, umur 31 tahun, tinggal di Tegalharjo Jebres) 

segala cara apa pun sudah tidak bisa menggoyahkan naluri bahwa ia perempuan.  

“Kalau aku misalnya dipaksa untuk jadi laki-laki. Aku marah dong. 
Ibaratnya disuruh milih kamu jadi perempuan tak kasih seribu, jadi laki-
laki tak kasih sepuluh ribu. Aku tetep milih seribu, tapi tetep jadi waria . 
Kalau jadi laki-laki, rasanya tersiksa, nggak nyaman, aneh, lucu gitu. Kan 
jiwa, naluri waria itu perempuan”. 
 

Namun dari wawancara mendalam dengan responden, nampaknya faktor 

lingkungan atau pengalaman  tidak menjadi faktor satu-satunya jika melihat 

kuatnya ’sense of identity’ mereka. Kalau disuruh memilih, mereka lebih 

mempertahankan identitas gendernya daripada identitas jenis kelaminnya.  Kisah 

CN berikut memperkuat asumsi ini : 

“Menurut aku menjadi waria itu karena naluri. Udah dari sononya. 
Kalau aku dipaksa apa pun nggak bisa. Dulu  waktu adikku nikah duluan ( 
istilah Jawa dilangkahi), ibuku nangis, tapi aku nggak apa-apa. Sewaktu 
ibuku masih hidup, pernah berharap sampai akhir hayatnya ingin 
menunggu aku cepat-cepat menikah. Tapi biar sampai mati, aku tidak dapat 
menikah dengan perempuan. Sama perempuan nggak ada nafsu sama 
sekali. Aku sudah yakin inilah jalan hidupku. Kalau disuruh milih, aku milih 
jadi cewek. Aku punya prinsip aku ini cewek. Aku merasa sudah tidak bisa 
dirubah”. 

  
Persoalan pelik lainnya yang dihadapi waria adalah terkait dengan 

kebutuhan akan afeksi atau perasaan dicintai dan mencintai. Sebagai manusia 

normal, waria membutuhkan kasih sayang, perhatian dan relasi afektif atau naluri 

untuk mendapatkan pasangan atau kekasih.  Problemnya, karena waria secara fisik 

laki-laki, tapi secara kejiwaan merasa perempuan dan mempunyai orientasi 
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seksual  terhadap yang dianggapnya sebagai lawan jenis yang nota bene berjenis 

kelamin sama, maka waria dikelompokkan sebagai homoseksual.  

Berbagai bentuk diskriminasi  yang dialami waria dapat ditelusuri akar 

penyebabnya dari berbagai faktor penyebab. Faktor determinan adalah faktor 

kultur dan struktur masyarakat. Dikotomi manusia menjadi dua jenis kelamin : 

laki-laki dan perempuan dan dua jenis identitas gender : maskulin dan feminin 

menyebabkan waria yang berjenis kelamin laki-laki tapi berjiwa dan naluri 

feminin tidak masuk ke dalam kategori manusia ‘normal’  menurut standard nilai 

patriarki. 

Berdasarkan uraian di atas munculah perumusan masalah, bagaimakah 

kebermanan hidup kaum waria yang berada di Kota Surakarta? Dari rumusan 

masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

”Kebermaknaan Hidup Kamu Waria di Kota Surakarta”  

 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dinamika 

kebermaknaan hidup kaum waria di Kota Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  

a. Waria agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagaimana manusia 

lainnya dalam kehidupan sosial mereka melalui kebermaknaan hidup yang 

mereka capai. 
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b. Peneliti selanjutnya terutama pengembangan ilmu psikologi agar dapat 

menjadi acuan dalam penanganan masalah sosial khususnya keberadaan 

waria. 


