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ABSTRAK 
 
 

Stereotipe Pada Waria Dalam Persepsi Masyrakat Islam 

(Study Kasus Bandar Lampung) 
 

Waria merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan 
dari kehidupan masyarakat sebagai salah satu kelompok sosial. Waria adalah pria 
yang bersifat dan bertingkahlaku, berpenampilan dan berbicara seperti wanita. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana stereotipe yang 
diberikan masyarakat Islam terhadap waria di Bandar Lampung  dan untuk 
mengetahui bagaimana waria menyikapi stereotipe yang diberikan masyarakat 
serta dampak sosial bagi waria itu sendiri.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. 
Subjek penelitian ini adalah masyarakat Islam di Bandar Lampung sekitaran 
GayLam dan Pasar Tengah dan Komunitas GayLam.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa stereotipe yang diberikan 
masyarakat Islam di Bandar Lampung terhadap waria adalah stereotipe negatif di 
mana masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh para waria ini telah melawan 
kodratnya dan bertentangan dengan ajaran Islam dan tatanan nilai dan norma yang 
berlaku  dalam masyarakat.  Waria sendiri menyikapi stereotipe dari masyarakat 
Islam Bandar Lampung dengan sikap biasa saja. Para waria di Bandar Lampung 
berusaha memposisikan diri dalam masyarakat dengan mengikuti kegiatan-
kegiatan sosial. Dampak sosial yang dialami para waria  dari stereotipe yang 
diberikan masyarakat Islam adalah berbagai macam, tergantung waria itu sendiri 
menyikapinya. Ada waria yang semakin tertutup dan bahkan untuk waria yang 
mampu meposisikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat ia akan 
biasa saja  dan para waria ini malah  akan berusaha mayakinkan masyarakat 
melalui karya-karya yang dimilikinya. Sehigga perlahan akan menghapuskan 
stereotipe negatif yang selama ini dilebelkan kepada mereka, serta perlahan 
masyarakat akan mampu menerima keberadaan para waria di Bandar Lampung. 

Kata Kunci: Waria dan Stereotipe. 

 

 

 

 

 



 

MOTTO 
 

لعن اهللا المتشبهين من الرجا ل :  صلى اهللا عليه وسلم اهللا لرسو  الق

)رواه البخارى و غيره(بالنساءوالمتشبهات من النساءبالرجال  

Artinya :  Rasulullah  Saw berkata “ Allah Swt melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhari no. 
5885).1 

 

 
 
 
 

 
  

                                                        
1 Ibnu Hajar al-Asqallani, Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al –Bukhari, Cet. 1, (Mesir : 

Maktabah Mashr, 2001 M/ 1421),  Juz X, Hadis No.5885, h. 470 



 

PERSEMBAHAN 

 

1. Ku ucapkan terutama kepada Rabb-ku Allah Swt, penggenggam hidupku, atas 

sebuah skenario kehidupan indah yang diberikannya untukku dalam proses 

menimba ilmu, dan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw, yang 

selalu kami nanti-nantikan Syafaat beliau kelak di Yaumil Qiyamah. 

2. Ibunda tercinta, Katirah  dan Ayahanda terkasih Mujiono yang selalu 

mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati, 

kesabaran dan ketabahan. Terima kasih atas setiap tetes keringat dan air mata 

serta mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani setiap langkahku 

dalam iringan doa yang dipanjatkan dari kejauhan dan yang tak pernah bosan 

memotivasiku. Serta adikku tercinta Muhammad Ramadhan Saputra yang 

yang selalu menyemangati ku. 

3. Teruntuk para sahabat-sahabat  Uswatun Khasana, Dwi Purwaningsih, Tri 

Wahyuni, dan Erni Qomariyah yang tak pernah lelah mendengarkan keluh 

kesah ku.  

4. Terima kasih untuk keluarga besar pondok An-nur, yang telah memberikan 

atas proses pembelajaran yang sangat luar biasa.   

5. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Sosiologi  Agama angkatan 2013 yang 

luar biasa; Saiful Anwar dan Kholisotul Marhama yang telah sama-sama 

berjuang untuk tetep istiqaman,  kenangan manis yang terukir selama 7 

semester dan dukungan untuk selalu bangkit dari keputusasaan dan 



 

keterpurukan yang selalu datang melanda. Semoga teman-temanku dapat 

meraih impian dan kesuksesan hidup yang di cita-citakan. 

6. Guru-guruku  sejak di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (terutama 

untuk dosen terkasih yaitu Bapak Sudarman, Bapak Sonhaji, Bapak Kiki, 

Bapak Muslimin, Bapak Idrus Ruslan, Bapak Afif, Bu Erin, Pak Saipul) yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepadaku 

dengan penuh kesabaran. 

7. Tak terlupakan untuk adek-adek kost ku, Elisa Agustina, Siti Monawaroh  dan  

Maliki terimakasi telah memberikan semangat dalam proses penyusunan 

skripsi ini.  

8. Kawan seperjuangan di Organisasi kampus maupun di luar kampus: 

PUSKIMA (Pusat Kajian Ilmiah Mahasiswa), LSIC (Lingkar Study Islam 

Cendekia), PELITA (Pemuda Lintas Agama) dan teman-teman dan adek-adek 

Sangar Belajar LSC (Learning School Center) Sababalau, yang selama ini 

memberikan banyak sekali pelajaran yang tidak didapatkan di dalam 

perkuliahan manapun, terimakasih telah membukakan cakrawala berfikir yang 

luas. 

9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ku 

banggakan dan ku junjung tinggi. 

 

Sangat penting bagiku untuk menuliskankan nama-nama mereka yang 

begitu luar biasa dan banyak memberikan arti dalam kehidupanku sehingga 

dengan keterbatasan ingatanku, ku haturkan beribu-ribu maaf karena tidak dapat 



 

kusebutkan satu persatu. Hanya Allah yang dapat mencatatnya dengan lengkap 

tanpa ada pengecualian. 

Di akhir persembahanku ini, aku ingin mengatakan kepada setiap orang 

yang kutemui dalam hidupku. Betapa kalian telah memberikan begitu banyak jasa 

yang tidak pernah terlupakan dan ku bayar. Dari lubuk hatiku yang terdalam 

terima kasih, untuk semua orang yang telah disinggahkan Allah untukku. Hanya 

Allah sebaik-baik Pemberi balasan atas semua kebaikan. 
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BAHASA PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Bahasa  

Bahasa yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dengan  berpedoman  kepada Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD),  termasuk tanda-tanda bacanya.  Dalam penulisan 

skripsi ini, kata seperti saya dan kami tidak dugunakan, malainkan peneliti 

atau penelitian.  

B. Pedoman Transliterasi 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Di bawah ini daftar huruf Arab dan translitrasinya dengan huruf 

Latin. 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Huruf 

Latin/ Transliterasi 

Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan  

 

  Ba B ب



 

  Ta T ت

  Tsa TS ث

  Jim J ج

  Ha H ح

  Kha KH خ

  Dal D د

  Dzal DZ ذ

  Ra R ر

  Zai Z ز

  Sin S س

  Syin SY ش

  Shad SH ص

  Dlad DH ض

  Tha TH ط

  Zha ZH ظ

  Ain ‘ Koma Terbaik‘ ع



 

  Gain G غ

  Fa F ف

  Qaf Q ق

  Kaf K ك

  Lam L ل

  Mim M م

  Nun N ن

  Waw W و

  Ha H ه

  Hamzah ‘ Apostrop ء

   Ya  Y ي

 

2.  Vokal  

Vocal Pendek contoh Vokal  Panjang  Contoh  Vokal 

Rangkap 

 A ا جد ل A سا ر  a 

 I ي سبیل I ي.. قیل  ai 



 

 U و د كر U و.. یجو  au 

 

3. Ta marbuthah 

Ta marbuthah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati 

atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata 

thalhah, raudhan, jannatul al-Na’im. 

4.  Syaddah dan Kata Sandang  

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah itu. Seperti kata: 

nazzala, rabanna. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada 

kata yang dimulai dengan huruf qomariyyah  maupun syamsiyyah.  

Contoh al-murkaz, al-syamsu.2 

 

 

  

                                                        
2 M. Sidi Ritaudin, at.al., Pedoman Penulisan  Karya Ilmiah Mahasiswa, ( Bandar 

Lampung: IAIN, 2014),h.20-21 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul  

Penegasan judul merupakan hal terpenting dalam  penulisan karya ilmiah untuk 

menghindari kesalahan  pemahaman dalam pembahasan, sehingga maksud  yang 

terkandung dalam  judul lebih jelas sekaligus sebagai pembatas pembahasan lebih lanjut.  

Stereotipe merupakan pendapat mengenai suatu aspek kenyataan  yang telah 

dibentuk sebelumnya khususnya mengenai manusia dan kelompok-kelompok sosial 

berupa prasangka yang terlalu sederhana terhadap suatu kelompok tertentu.3 Stereotipe 

yang dimaksudkan di sini adalah tentang  pelebelan yang diberikan masyarakat Islam 

Bandar Lampung kepada para waria. 

Waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah-laku seperti wanita: pria yang 

memiliki perasaan sebagai wanita.4  Waria juga dapat dikatakan sebagai laki-laki yang 

berperilaku tidak sewajarnya seperti laki-laki.  

Persepsi ialah tanggapan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa 

melalui panca indranya.5 Persepsi dalam hal ini  dapat juga dikatakan sebagai penilaian 

masyarakat terhadap perilaku para waria. 

Masyarakat adalah  pergaulan hidup  manusia (sehimpunan orang) yang hidup 

bersama dalam suatu tempat tertentu dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.6  Masyarakat 

yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat Islam Bandar Lampung. Masyarakat 

Islam Bandar Lampung ialah masyarakat yang menganut agama Islam yang tinggal di 

daerah Bandar Lampung.  

                                                        
 3 Dali Gulo, Kamus  Psychologi  (Bandung :Tonis, (1982), h. 282 
 4 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (Jakarta :Balai   
Pustaka, 2007), h. 1268 
 5 W.J.S. Poerwardarwaminta, ( Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 880-881 
 6 Ibid, h. 751 



 

Jadi dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik pengertian  yakni suatu 

penelitian mengenai pandangan masyarakat Islam terhadap  waria di Bandar Lampung  

dengan  Judul  Skripsi yaitu: Stereotipe pada Waria dalam Persepsi Masyarakat Islam 

Studi Kasus  di  Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

1. Waria merupakan salah satu fenomena sosial yang masih menjadi perbincangan 

hangat dan baru  di kalangan masyarakat Indonesia.  

2. Waria merupakan salah satu kelompok sosial yang dianggap menyimpang di 

kalangan masyarakat Islam Bandar Lampung.  

3. Pokok pembahasaan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun 

pelajari di Fakultas Ushuluddin Prodi Sosiologi Agama dan Literatur dan 

bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di 

perpustakaan, sehingga skripsi ini mudah diselesaikan. 

C. Latar Belakang Penelitian 

Masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari problematika sosial. Hal ini 

terjadi dikerenakan masyarakat selalu mengalami perkembangan dan perubahan 

mengikuti perkembangan zaman. Kita dapat melihat dari fenomena-fenomena serta 

gejala-gejala sosial yang muncul di dalam masyarakat saat ini. Adanya fenomena-

fenomena sosial  di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya   beberapa 

faktor  yang menyebabkan suatu masyarakat mengalami suatu  perubahan. Perubahan 

yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya bersifat positif tetapi juga ada yang bersifat 

negatif. Biasanya perubahan yang bersifat negatif di dalam masyarakat  itu sendiri 

mengarah pada perbuatan  menyimpang. Salah  satu fenomena sosial yang dianggap 

perbuatan menyimpang adalah  LGBT. Di Indonesia sendiri fenomena LGBT masih 



 

menjadi hal baru dan sangat asing, kelompok ini  terus mendapatkan diskriminasi 

multidimensional dari masyarakat . Diskriminasi di sini diartikan dalam bentuk 

pelayanan/perlakuan yang tidak adil terhadap induvidu tertentu di mana 

pelayanan/perlakuan tersebut didasarkan atas karakteristik yang diwakili oleh induvidu 

tersebut seperti karakteristik kelamin, orentasi seksual,  ras,  agama, kepercayaan,  politik,  

kondisi fisik atau karakteristik lain yang tidak  mengindakan tujuan yang sah dan wajar.7  

Salah satu fenomena LGBT yang menjadi perbincangan masyarakat saat ini  adalah 

waria. Selain mendapatkan diskriminasi para waria juga mendapatkan stereotipe  dari 

masyarakat.  

Stereotipe adalah sebuah pelebelan yang diberikan masyarakat terhadap suatu 

kelompok tertentu. Stereotipe yang diberikan masyarakat biasanya stereotipe negatif.  Hal 

ini terjadi dikarena adanya sebuah tatanan nilai dan norma sosial yang ada dimasyarakat 

itu sendiri. Masyarakat akan memberikan sebuah penilaian terhadap suatu kelompok atau 

induvidu tertentu dengan melihat tingkah-laku dari para induvidu yang ada di masyarakat. 

Masyarakat akan memberiakan stereotipe  jika tata kelakuan dan perilaku induvidu atau 

kelompok tertentu tidak sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.  

Waria adalah salah satu kelompok masyarakat yang mendapatkan sebuah stereotipe 

negatif di kalangan masyarakat umumnya. Stereotipe terhadap waria sering dihubungkan 

dengan sebuah perilaku seksual kotor, orang jalan dan bahkan melalui dokrin-dokrin yang 

ditampilkan tokoh agama, marginalisasi terus berlangsung,  menekan dan mengalami 

repetisi.8  

Agama Islam adalah salah satu agama yang melarang adanya tindakan seperti yang  

dilakukan oleh para waria yang berperilaku tidak sesuai dengan Kodratnya. Secara 

                                                        
 7 Ariyanto dan Rido Triawan,  Jika kau tak merasa bersalah (Studi Kasus  Diskriminasi  
dan  Kekerasan Terhadap LGBT), (Jakarta: Arus Pelangi, 2008), h. 26  
 8  Koeswirnano, “ Pemaknaan Agama di Kalangan  Waria Muslim di Yogyakarta “, Jurnal  
Penelitian  Agama 3, (Jakarta , 2003), hal. 544 



 

eksplisit al-Quran hanya menyebutkan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan wanita. 

Kajian fikih tidak mengenal istilah untuk orientasi seksual seperti gay dan lesbi. Dalam 

masyarakat Islam  waria sering disamakan dengan al-khuntsa, padahal dalam kebanyakan 

literatur Kamus Bahasa Arab antara al-khuntsa dan waria sangatlah berbeda. Dalam 

Kamus Al-Ta’nfat karya al-Jurjani dijelaskan bahwa al-khuntsa adalah seseorang yang 

memiliki dua jenis kelamin sekaligus atau sebaliknya yang tidak memiliki keduanya.9 

Sementara waria lebih bersifat pada perilaku berbanding terbalik dengan fisiknya secara 

lahir atau bisa juga dikaitkan dengan orientasi seks, oleh karena itu istilah waria  

sebenarnya lebih tepat jika dikaitkan dengan  al-Mukhannats yang menyebutkan bahwa 

al-Mukhannats adalah seorang laki-laki yang berprilaku seperti perempuan. Adapun ayat 

al-Quran dan al-Hadist yang membahas tentang waria (trangender).  

              

Artinya :  Dan dia (Allah) ciptakan dua pasangan dari dua jenis yaitu laki-laki dan 

perempuan (Qs. An-Najm:45) 

Kelompok  waria ini  dianggap sebagai sampah masyarakat yang perlu dijauhi.  Kita  

bisa lihat dalam masyarakat, banyak sekali pelebelan negatif  yang diberikan warga 

masyarakat terhadap  waria  baik melaui bahasa sindiran maupun dengan cemohan–

cemohan  di mana  secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologi  serta tingkah-

laku para waria itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada perilaku mereka yang bisa 

saja menjadi anti-sosial .  Di mana masyarakat juga sering menertawai tindakan  para 

waria. 

                                                        
 9 Musdah  Muliah, Islam as a Tool  for  Women’s Emportment and Peace Building. Hak 
Asasi Manusia . Konsep dan Implimentasi , ( Yogyakarta: Naufah Pustaka, 2000), h. 292 



 

Stereotipe yang diberikan masyarakat kepada waria tersebut menyebabkan 

banyaknya tindaketidakadilan yang dirasakan  oleh para waria baik dari sisi sosial, 

ekonomi,  politik maupun budaya. Dalam menjalani kehidupan sosial pun para waria  

tidak memiliki ruang gerak yang bebas, bahkan yang lebih mirisnya lagi tidak hanya  

masyarakat saja yang memberikan stereotipe negatif  tetapi juga keluarga mereka. 

Keluarga mereka bahkan tidak bisa menerima perilaku mereka yang abnormal dari  

kodratnya sebagai laki-laki. Pelebelan yang diberikan masyarakat dan keluarga pastinya 

akan berdampak pada kehidupan waria tersebut. 

Stereotipe yang diberikan kepada waria akan menciptakan keterasingan secara 

sosial, baik oleh keluarga dan lingkungan.  Akibatnya waria  harus memiliki satu strategi 

tersendiri untuk dapat diterima  dalam masyarakat.10  Waria merupakan  realitas yang 

tidak bisa ditolak  keberadaanya dan senantiasa ada dalam sejarah  kehidupan manusia, 

sehingga menuntut adanya pengakuan dari masyarakat. 

Sejarah kebudayaan masyarakat hanya ada dua kelamin yang secara objektif diakui 

oleh masyarakat, yakni laki-laki dan perempuan. Orang yang beperilaku yang 

menyimpang akan mendapatkan sebutan lain seperti  ” kaum  dunia ketiga” kaum aneh 

dan sebagainya.11 Biasanya kaum dunia ketiga akan dijauhi oleh masyarakat sekitar. 

Waria adalah bagian dari masyarakat yang mau tidak mau harus diakui 

keberadaanya. Masyarakat tidak bisa menutup mata dengan fenomena dan keberadaan 

waria. Fenomena waria sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan di 

derah-daerah Indonesia pasti ada komunitas waria diantaranya, Hawaria (Himpunan 

                                                        
 10 Koeswinarno, Hidup sebagai waria ,(Yogyakarta :KLiS, 2004), h. 1 
  11Koeswinarno, Pengaruh Social Terhadap Waria  serta Tinjauan Islam 
Terhadapnya:Studi Kasus Yogyakarta, h.  216-217 
          *Kelompok dunia ketiga adalah sebutan untuk Gender yang bukan termasuk kelopok 
gender laki-laki maupun perempuan.  



 

Waria) di Jakarta, Perwakos (Persatuan Waria Kota Surabaya),  Iwoyo (Ikatan Waria 

Yogyakarta) dan  Hiwat (Himpunan Waria Jawa Barat) di Bandung.12  

Kota Bandar Laampung sendiri tidak bisa luput dari fenomena waria. Bahkan di 

Bandar Lampung sendiri banyak sekali waria yang berkerja di salon-salon kecantikan. 

Selain itu para waria juga sering berkeliaran ketika malam hari di tempat-tempat tertentu, 

seperti Pasar Tengah, Lapangan Saburai, Garuntang dan sekitaran Mangga Dua  ketika  

tengah malam.13 Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sekitar memberikan pelebelan 

negatif pada waria. Adapun komunitas waria di Bandar Lampung adalah Gaylam (Gay 

Lampung). Maka dari ini peneliti tertarik terhadap pelebelan yang diberikan masyarakat. 

Khususnya masyarakat muslim Bandar lampung memberikan penilaian terhadap perilaku 

para komunitas waria di Bandar Lampung. 

Dengan demikian peneliti merasa penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk 

menegetahui fenomena waria. Dari penjalasan di atas, maka ditarik suatu pengertian yang 

dimaksud judul skripsi adalah Stereotipe pada Waria dalam Persepsi  Masyarakat Islam 

Studi Kasus Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana persepsi masyarakat Islam terhadap fenomene waria di Bandar 

Lampung ? 

2. Bagaimana  waria menyikapi Stereotipe dari masyarakat Islam Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimana dampak Stereotipe  tarhadap kehidupan waria Bandar Lampung? 

 

 

                                                        
 12 Kemala Atmojo,  Kami Bukan Lelaki ( Sketsa Kehidupan Waria ),  (Jakarta utara :    PT 
Pustaka Grafitipers,1986), h .4 
 13 Observasi (06-Oktober 2016)  



 

E. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui persepsi masyarakat Islam terhadap fenomena waria di daerah 

sekitar Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui perasaan para waria dari adanya stereotipe dari masyarakat 

Islam disekitar Bandar Lampung. 

3. Dan untuk mengetahui dampak stereotipe terhadap kehidupan dan perilaku 

waria di masyarakat.  

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara praktis untuk  membuka wawasan masyarakat tentang kehidupan para 

waria yang sebenarnya sehingga masyarakat tidak lagi memberikan stereotipe 

dan diskriminasi terhadap para waria.  Selain itu juga agar masyarakat dapat 

menyikapi tindakan yang dilakukan para waria yang memang tidak wajar.  

2. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai stereotipe 

yang diberikan masyarakat  Bandar Lampung dan memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah sosiologi agama khususnya dan 

menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakuluthas 

Ushuludhin . 

G. Tinjauan Pustaka  

Dalam konteks tinjauan pustaka ini ada beberapa literature yang digunakan penelti  

diantaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Lu,luatul Faiza yang membahas tentang “ Persepsi 

Masyarakat Muslim terhadap Waria dan Dampak Hubungan Sosial ( Studi di 

Kampung Sidomulyo RT.XVI , RW.  XIV, kelurahan Bener, kec. Tegalrejo, 

Yogyakarta )  di mana dalam skripsi ini dibahas bagaimana persepsi masyarakat 



 

muslim terhadap perilaku sosial dan  dampak hubungan waria dengan masyarakat 

sekitaran di Desa Sidomulyo. 

2. Skripsi saudara Habibie mahasiswa PMI , Fakulutas Dakwah di UIN Sunan 

Kalijaga, yang terbit tahun 2007, ini mengungkap tentang “ Pesantren Waria Senin 

–Kemis Notoyo dan Pringokusuma Gedung Tengah Yogyakarta :Study 

Pertumbuhan dan Perkembangan “ dalam hal ini dijelaskan pokok-pokok adalah 

proses berdirinya pesantren waria  hingga proses pembentukan kelembagaan untuk 

peleksanaan kegiatan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Sulistiono  mahasiswa Sosiologi Agama, 

Fakultas Ushuludhin  di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterbitkan tahun 

2007. Tulisanya mengungkap tentang “ Keagamaan Kaum Waria Muslim (Studi 

Profil Enam Waria di RT.XVI, RW. XIV, Kampung Sidomulyo Kelurahan Bener, 

Kec. Tegalrejo, Yogyakarta)  dalam skripsi ini digambarkan bagaimana proses 

waria dalam memaknai dan melakukan ritual keagamaan. 

Dari literatur-literatur yang telat dikemukakan di atas memiliki keterkaitan satu sama 

lain, karena objek penelitian sama-sama waria meskipun literatur-literatur di atas lebih 

fakus di daerah Yogyakarta. Namun fokus peneliti dalam konteks ini berbeda dari tulisan-

tulisan yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti akan mengupas stereotipe (pelebelan) yang 

diberikan masyarakat  umum  terhadap fenomena waria. 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk  mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14 Metode penelitian adalah salah satu usaha yang 

digunakan seseorang peneliti untuk mengetahui keabsahan atau kebenaran suatu 

                                                        
14 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung :Alfabeta, 2014),  h. 
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permasalahan sosial. Seorang peneliti perlu mengunakan metode dalam melakukan 

penelitiannya hal tersebut dimaksudkan agar  mempermudah peneliti untuk mendapatkan 

data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.  Sehingga penelitan dapat berjalan 

dengan lancar dan baik, data yang digunakan bener-benar akurat dan dapat dipertangung 

jawabkan kebenaranya. 

Penelitian skripsi ini mengunakan metode pendekatan Kualitatif. Metodelogi ini 

sering disebut  naturalistic karena penelitianya dilakukan pada kondisi alamiah (natural 

setting). Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitinya dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek yang diteliti. 15 Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana gambaran tentang stereotipe yang diberikan masyarakat kepada 

para waria di daerah Bandar Lampung dan untuk mengetahui gambaran kehidupan waria 

di Bandar Lampung.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk  penelitian lapangaan atau field 

research.   Data yang diperoleh melalui  observasi dan wawancara bukan dilakukan di 

perpustakaan atau laboratorium. 

Dilihat dari sifatnya  penelitian ini  termasuk penelitian   deskriptif. Yang  

dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya mengemukakan 

kenyataan yang ada berdasarkan data yang sebenarnya.16 Sedangkan menurut Kartini 

Kartono penilitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan 

                                                        
15 Ibid, h.8 

16 Sutrisno Hadi, Metodologi Resesrch 1,YP Fak Psychology UGM, (Yogyakarta, 1985), h.3 



 

dan melaporkan suatu keadaan tampa menilai benar tidaknya suatu konsep atau 

ajaran.17 Guna mamberikan penjelasan dan gambaran dari fenomena yang ada.  

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data maka pengumpulan data  bedasarkan pada 

literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dikelompokan 

bedasarkan: 

a. Sumber Primer  

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.18  Data ini diperoleh 

melalui  hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan interview atau 

wawancara kepada beberapa orang yang dipandang mengetahui permasalahan 

yang  diteliti dan hasil dari observasi atau pengamatan langsung di lokasi 

penelitian  di mana para waria sering terlihat. Wawancara dan interview dilakukan 

kepada masyarakat Islam yang mengetahui tentang persoalan waria dan para 

waria di Pasar Tengah dan waria yang berada dalam Komunitas GayLam.  

b. Data Sekunder  

Sedangkan data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah 

jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data 

demografis suatu daerah dan sebagainya.19. Dalam penelitian ini data sekunder, 

data yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan persoalan  waria.  

 Teknik  pengupulan data  

                                                        
 17 Kartini Kartono , Pengantar Metode Research (Mundar maju, 1990),  h.23 
 18 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2011), h. 38. 
 19 Ibid. h. 40. 



 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik  

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 

setting  (kondisi alami), teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara (interiview) dan dokumentasi.20 

 

a. Metode interview  

Metode ini juga sering disebut dengan metode wawancara.  Metode wawancara 

adalala cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, dikerjakan 

dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian.21  Mohamad dan Tati 

Nurfitri menyatakan bahwa “ salah satu metode pengumpulan data adalah dengan  

jalan mewawancarai, untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

dengan responden”.22 

Interview yang digunakan adalah interview bebas dan  interview terpimpin. 

Interview bebas adalah  pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi 

mengingat akan data yang di kumpulkan. Kebaikan metode ini responden  tidak 

akan menyadari sepenuhnya bahwa sedang diinterview.23 Interview ini digunakan 

untuk mewawancarai waria.  

Interview terpimpin adalah interview oleh pewawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaan  lengkap dan terperinci seperti interview terstuktur.24 

Interview ini digunakan untuk mewawancarai masyarakat Islam. Dalam hal ini 

                                                        
20  Sugiono, Op,cit,.h. 225 

 21 Sutrisno Hadi, Metodelogi Researc II, YP FK Psychologuy, UGM (Yogyakarta :1986), h. 
193. 
 22  Muhamad Musa, Titin Nurfitri, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Fajar Agung, 1988), 
h.160 
 23 Dr.Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  (Jakarta: PT Rineka Cipta.1993), h.127 
 24 Ibid,h.127 



 

peneliti akan melakukan tanya jawab dengan para narasumber yang mengetahui 

tentang fenomena waria di daerah sekitar  Bandar Lampung. 

b. Observasi  

Observasi adalah semua  metode pengumpulan data  secara murni dengan cara 

melakukan pengematan langsung di lapangan. Metode ini digunakan dengan cara 

pengumpulan bahan keterangan, yaitu dengan menggunakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis.25 Dengan cara mengamati tingkah-laku para waria 

yang berkeliaran di sekitaran  Bandar Lampung ketika malam hari.   

Observasi yang digunakan adalah jenis observasi non- partisipan yang menurut 

Sutrisno Hadi adalah” observasi yang dilakukan dengan pengamatan dari jauh 

tampa ikut kegiatan tersebut”.26 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, ataau karya-karya monumental dari seseorang.  

3. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek  yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 27  

Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat 

Bandang Lampung dengan jumlah  816, 807 orang .28  Waria Bandar Lampung 

606 orang dan 11 waria yang masih aktif di GayLam.29 

                                                        
  25 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi I. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). h. 108. 

 26 Sutrisno Hadi,  Op.cit. h.138 
27 Ibid, h.117 
28  Data Sensus Penduduk 2015,  Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, tersedia (On-

line): www. Sp2015.bps.go.id. 



 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.30  Teknik pengambilan sampel  mengunakan  Snowball 

Sampling  adalah teknik penentuan sampel yang mulanya jumlahnya kecil,  

kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengelinding yang lama-lama 

besar.31 

 Dalam hal ini sempel dari penelitian ini adalah  6 orang masyarakat 

Islam Bandar Lampung dan 8 orang waria Bandar Lampung.  

4. Metode Pendekatan Data   

Metode  pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan  sosiologis. 

Pendekatan ini digunakan untuk menjalaskah pola hubungan waria dengan 

masyarakat, penyebab seseorang menjadi waria dan reaksi masyarakat 

memandang perilaku para waria yang tidak wajar.  

Pendekatan sosiologis adalah penelitian yang mengunakan logika-logika dan 

teori-teori social maupun teori klasik maupun modern untuk mengambarkan 

fenomena-fenomena social yang ada di masyaraakat. Dalam  hal ini pendekatan 

sosiologis menyoroti dari sudut posisi manusia membawa ke perilaku itu.32 

Teori yang digunakan dalam membahas tentang stereotipe pada waria maka 

mengunakan teori belajar atau teori sosialisasi (asosiasi Diferensial) dan  teori 

labeling (pemberian cap atau teori reaksi masyarakat) .  

5. Anilisis Data   

                                                                                                                                                        
29 Data waria di Komisi Penangulangan AIDS (KPAI) Provinsi Lampung tahun 2015.  
30 Ibid, h. 188 
31 Sugiyono, Op.Cit. h.125 

 32 Taufik Abdullah dan M.Rusli Karim , Metodelogi Penelitian Agama  Suatu pengantar 
(Yogyajarta : Tiara Wacana, 2004), Cet.ke-2.h.1  



 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola,  kategori  dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 33  

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menetukan. Pada tahapan 

analisis data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan 

dalam penelitian. Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan 

peneliti.  

Metode  analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif.  

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal 

dan dianalisis tampa menggunakan teknik statistik, dalam penelitian kualitatif, 

langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Sehingga, 

dalam menganalisis data peneliti melakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data.  

Proses anilisis bersifat induktif  berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan dan kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.34  Dari hipotesis 

yang ada akan tarik sebuah kesimpulan. Penerikan kesimpulan, dalam pandangan 

Milles dan Huberman  hanyalah sebagian dan suatu kegiatan dan konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 35 

  

                                                        
 33 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung  Remaja Rosda karya, 2001), h. 
103. 

34 Sugiono, Op. Cit. h. 8 
35 Ibid, h. 249 



 

BAB  II 

STEREOTIPE DAN DINAMIKA WARIA 

A. Stereotipe  

Stereotipe berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu stereos yang berarti 

padat-kaku dan typos yang bermakna model.36 Tajfel, stereotipe diartikan sebagai 

proses ascribing terhadap individu atas dasar keanggotaan kelompok. Stereotipe 

adalah hasil dari adanya proses prasangka. Ktaz & Barly, menyatakan bahwa 

prasangka (prejudice) dan pelabelan (Stereotipe) tidak dapat dipisahkan. David 

menyatakan bahwa prasangka merupakan persepsi orang terhadap seseorang atau 

kelompok lain. Prasangka merupakan persepsi dalam tarahan kognitif, sedangkan 

stereotipe lebih pada arti pelabelan  kepada seseorang atau kelompok tersebut, 

termasuk pada sikap dan perilakunya terhadap mereka sudah dalam tataran efektif 

dan psikomotorik.37  Stereotipe dan prasangka tidaklah sama, di mana  stereotipe 

adalah sebuah pandangan seseorang terhadap orang lain yang dilahirkan dari latar 

belakang budaya.  

Stereotipe merupakan pendapat mengenai suatu aspek kenyataan  yang telah 

dibentuk sebelumnya, khususnya mengenai manusia dan kelompok-kelompok 

sosial berupa prasangka yang terlalu sederhana terhadap suatu kelompok 

tertentu.38 

                                                        
36 Esti Zudaqisti, “Stereotipe Peran Gender  Bagi Pendidikan Anak”, Jurnal Muwazah, 

STAIN Pekalonga, Vol 1, No.1,  Januari-Juni, 2009),h. 73  
37 Ibid, h. 74. 
38 Dali Gulo, Kamus  Psychologi  (Bandung :Tonis, (1982), h. 282. 



 

Stereotipe merupakan hasil dari penilaian seorang individu terhadap individu 

atau kelompok lain atas dasar psikologi atau perilakunya. Hubungan antara 

prasangka dan stereotipe bahwa prasangka seseorang terhadap orang lain atau 

kelompok akan mengawali munculnya stereotipe yang muncul di dalam 

masyarakat. Stereotipe berawal dari adanya persepsi (penilaian) mengenai sifat  

atau ciri seorang individu atau kelompok yang sudah melekat dan seolah-olah 

permanen. Semua individu atau kelompok pastinya mempunyai stereotipe 

terhadap individu maupun kelompok lain. Contohnya adalah seorang perempuan 

memiliki sikap yang lembut dan laki-laki memiliki sifat kuat. Stereotipe adalah 

hasil dari generalisasi dari tindakan seorang individu.  

Stereotipe yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok tertentu akan 

memiliki dampak. Hasil studi yang dilakukan oleh beberapa Psikologi Barat, 

dapat disimpulkan bahwa efek dari stereotipe antara lain adalah diskriminasi 

kelompok minoritas dan lemah. Sebagai contohnya adalah diskriminasi yang 

dilakukan oleh orang kulit putih yang mayoritas terhadap kulit hitam yang 

minoritas di Negara Barat.  

Dengan demikian, stereotipe merupakan sebuah pelabelan yang diberikan 

oleh seorang individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang 

berawal dari persepsi dan prasangka yang mereka lakukan. Stereotipe dalam hal 

ini dibagi menjadi dua macam, diantaranya: 

1. Stereotipe positif merupakan gambaran yang bersifat positif terhadap suatu 

kondisi tertentu. Stereotipe ini dapat membentuk terjadinya komunikasi 



 

(nilai-nilai toleransi) lintas budaya sehingga dapat memudahkan  terjadinya 

interaksi antara orang yang berbeda latar belakang pada sebuah lingkungan 

secara bermacam-macam. 

2. Stereotipe negatif merupakan gambaran yang bersifat negatif yang 

dibebankan kepada suatu kelompok tertentu yang  memiliki perbedaan yang 

tidak bisa diterima oleh kelompok lain. :39 

Stereotipe pada masyarakat tidak hanya muncul begitu saja. Salah satu  

penyebab munculnya stereotipe adalah karena adanya perbedaan-perbedaan yang 

muncul di dalam kelompok tertentu yang dapat memunculkan sebuah prasangka 

terhadap kelompok lain.  

B. Dinamika Waria  

1. Pengertian Waria 

  Menurut  Kemala Atmojo “waria adalah seorang laki-laki yang berdandan 

dan berlaku sebagai wanita”.40 Sedangkan Husin Al-Hasby dalam Kamus Al-

Kautsar Lengkap Arab-Indonesia mengatakan bahwa waria disebut dengan 

“Khuntsa”.41 Di kalangan masyarakat awam, waria sering diidentikkan kepada 

sikap perilaku wanita atau sikap seorang laki-laki yang meniru seperti wanita.42 

Sangat jelas bahwa waria adalah seorang individu yang berpenampilan seperti  

                                                        
39  Rina Setiayawati, Stereotipe dan Prasangka ,  (On-Line) tersedia di : 

http://klinikbk.blogspot.co.id /2013/07/13/ stereotipe-dan-prasagka.html, diunduh,  ( 3 Januari 
2016). 

40 Kemala Atmojo, Kami Bukan Laki-laki (Jakarta:PT. Pustaka Grafitispers, 1986),h.2  
41 Husain Al-Hasby, Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia, (Bagil: Yayasan Pesantren 

Islam, 1986), h.88. 
42 Eko Purnomo, “Pengalaman Beragama Kaum Waria di Bandar Lampung”. (Skripsi 

Program Sarjana Program Ilmu Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 1996), 
h.18 



 

perempuan, bukan hanya cara berpakaian saja namun juga dari cara bicaranya. 

Menurut Suwarno, waria merupakan salah satu contoh kaum transeksual atau 

seseorang yang terlahir laki-laki namun sejak kecil merasa dirinya perempuan  

sehingga mereka hidup layaknya perempuan.43 

2. Sejarah  Waria  

Fenomena waria di dalam masyarakat bukanlah sebuah fenomena baru, 

namun waria memang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman Nabi 

Luth. Meskipun waria sudah ada sejak zaman dahulu, tidak bisa dipungkiri bahwa 

masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang asal-usul waria dan 

sejak kapan waria itu ada. Oleh sebab itu ketika menyebut nama waria, 

masyarakat umum berfikir bahwa mereka adalah sekelompok orang yang 

menyimpang dari kodratnya dan merupakan tanda-tanda akhir zaman.   

Mengingat sejarah waria, maka akan menampilkan sekilas tentang sejarah 

homoseksual, khususnya gay. Meskipun pada dasarnya gay dan waria sangatlah 

berbeda dari segi penampilan fisik, namun waria dan gay memiliki kesamaan 

dalam hal orientasi seksualnya. Sejak awal  kehidupan manusia sudah terjadi 

penyeberangan gender maupun menjalani hubungan dengan sesamanya ataupun 

berperilaku seperti lawan jenisnya, di mana sejarah mencatat kehidupan yang 

berkaitan dengan waria.  

Dua peradaban yang dianggap sebagai akar dari peradaban dunia yakni, 

Romawi dan Yunani, yang memiliki sejarah panjang mengenai homoseksual di 

negaranya. Metodologi Yunani penuh dengan kisah hubungan percintaan dengan 

                                                        
43 Sri Yuliani, “Menguak Kontruksi Sosial Dibalik Diskriminasi Terhadap Waria”. 

Universitas Sebelas Maret, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 18 No.2, 2006, h. 73. 



 

sesama jenis kelamin, seperti antara Zeus dan Ganymade, Harakles dan Lalaus 

(Hylas) serta Apollo dan Hyakitus, serta tidak ketinggalan filsuf besar seperti 

Plato dan Socrates. Saat itu hubungan sesama jenis ini menjadi trend tersendiri, di 

mana dianggap menunjukkan suatu kekuasaan. Menurut Plato, cinta homo seksual 

berfungsi mendidik. Para prajurit waktu itu memiliki pasangan lelaki tetap, yang 

dicintai dan merupakan kawan untuk berlatih, berlomba, berolahraga dan 

bercinta.44 

Sementara itu di Romawi sendiri ada peraturan moralitas yang 

mengharamkan hubungan sesama jenis yang disahkan oleh Undang-undang. 

Sejarah Islam pun tidak dapat dilepaskan dari fenomena tentang waria, bahkan 

waria sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Luth. Dalam QS. Al-a’raaf: 80-81  

diceritakan mengenai kisah relasi seksual kaum Nabi Luth. 

                                  

                               

Artinya : Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 
(Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh 
seorangpun (di dunia ini) sebelummu?,"Sesungguhnya kamu mendatangi 
lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka),  bukan kepada wanita, 
malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas. 

 

Jelas, ayat ini menceritakan bahwa pada masa Nabi Luth sudah ada 

seorang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan dan menyukai sejenisnya 

(laki-laki). Banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang kisah laki-laki sahabat 

                                                        
44 Puspitosari,dkk. Waria dan Tekanan Sosial, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 

2005), h. 28 



 

Nabi, yang memiliki kecenderungan dan bertingkah-laku menyerupai perempuan, 

al-mukhannats. Nabi Muhammad pun tidak menampik keberadaan 

Waria/Homoseksual. Para ahli tafsir menyebut namanya secara berbeda-beda. 

Ada yang mengatakan bahwa dia bernama Hita dan Hanib. Pada masa Khalifah 

Dinasti Abbasiyah yakni Hasan bin Hani yang dikenal dengan Abu Nawas (750-

810 H) penyair dan cendikiawan jenaka yang terkenal. Dalam salah satu syairnya 

menceritakan tentang kekasihnya, seorang laki-laki tampan dari Mesir bernama 

Muhaj.  

“Muhaj telah menguasai jiwaku, 

Tatapan matanya membuat jantungku berdebar-debar 

Tubuhnya yang gemulai begitu mempesona 

Aduhai, manjanya amat mengairahkan 

Mata siapapun memandangnya 

Takkan mau berpaling”. 45 

Syair ini diungkapkan oleh isi hati Abu Nawas yang menyukai laki-laki 

yang bernama Muhaj, yang membuatnya terpesona. Kelompok waria sendiri 

banyak disamakan dengan kelompok homoseksual,  tak jarang waria melakukan 

pernikahan dengan lawan jenisnya. Dalam hal ini, waria juga dapat digolongkan 

dalam kelompok Biseksual.  

Di Indonesia, kelompok waria sudah ada sejak dahulu, bahkan dalam 

catatan sejarah budaya Indonesia terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan 

homoseksual / waria yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia yang 

                                                        
45 Kyai Husein Muhammad,dkk, Op.Cit.,h.88 - 93 



 

pada masanya tidak dianggap perbuatan yang menyimpang. Fenomena ini 

dianggap sebagai hal yang normal dan wajar, bahkan cenderung dianggap 

“sakral”, seperti kelompok bissu di Sulawesi Selatan dan kelompok warok dalam 

kesenian Reog Ponorogo di Jawa Timur.46 Selain itu juga terdapat peran waria 

dalam kesenian ludruk dan gandrungan dimungkinkan kontruksi agamawan Islam 

yang dulunya menolak perempuan tampil di atas panggung. Hal itu yang 

kemudian  disiasati dengan laki-laki yang berhias seperti perempuan, dengan 

merubah gaya dan penampilan layaknya perempuan kekonyol dan bayongan-

bayongan yang sengaja diperagakan oleh waria menjadi magnet dalam 

pertunjukan.47  Di Kalimantan, tepatnya pada Suku Dayak  Ngaju juga dikenal 

adanya pendeta-pendeta yang mengenakan pakaian lawan jenisnya.48 Dari 

beberapa sejarah kebudayaan di Indonesia sangat jelas bahwa waria tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia.  

Kota Bandar Lampung sendiri tidak luput dari fenomena waria, ini terjadi 

karena merupakan sebuah realitas yang pasti ada di dalam masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Ushuluddin Eko 

Purnomo pada tahun 1996, di mana sudah ada komunitas waria yang disebut 

dengan HIWARIA (Himpunan Waria Lampung).   Hiwaria terbentuk pada tahun 

1976, diresmikan oleh  Drs. Zulkarnain Subing, sebagai Wali Kota Bandar 

                                                        
46  Ira D.Aini, Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiraan  Siti Musdah Maulia 

(Bandung : Nuansa Cendekia, 2013), h. 204 
47 Anoegrajekti, Novi, Tandak Ludruk : Ambiguitas dan Panggung Identitas dalam Srintil 

(ed) Menggugat Maskulinitas dan Feminitas. 2003. Depok : Kajian Perempuan Desantara. 
h.18.Dikutip dari Puspitasari, Hesti dan Pujileksono, Sugeng. Waria dan Tekanan Sosial. (Malang : 
Universitas Muhamadiyah, 2005),h. 37 

48 Ibid, h.38 



 

Lampung, di Gedung KONI Daerah Lampung. Awal pembentukan jumlah 

anggota Hiwaria Daerah Lampung tercatat sebanyak 823 orang, sedangkan  di 

Kota Madya Bandar Lampung, anggota yang tercatat sebanyak 47 orang.49 Bisa 

kita lihat pada  tahun 1996 saja sudah sangat banyak, untuk saat ini bisa 

dipastikan bahwa jumlah waria pun semakin meningkat. Bisa kita lihat di salon-

salon kecantikan kota Bandar Lampung yang pegawainya seorang waria.  Saat ini 

komunitas waria tergabung dalam komunitas GayLam.  

Fenomena waria semakin bertambah, meskipun masih banyak masyarakat 

memandang kelompok ini sebagai kelompok yang aneh dan menyimpang. Tak 

jarang masih banyak masyarakat yang memberikan sebuah pelabelan negatif, 

cemoohan dan sindiran kepada para waria. Selain mendapatkan cemoohan, tak 

jarang waria juga menjadi korban pelecehan dan kekerasan salah satunya adalah 

kasus yang alami waria Bandar Lampung. Seorang waria mengaku diculik, 

dipukuli  kemudian dibuang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan oleh 

orang tak dikenal pada hari Minggu 28 Agustus 2016.50 

3. Jenis- jenis  Waria 

Menurut Kumala Atmojo membagi jenis-jenis waria sebagai berikut: 

1. Transeksual aseksual, adalah seorang transeksual yang tidak berhasrat 

atau tidak mempunyai gairah seksual yang kuat. 

                                                        
49 Erwansyah, Kabid. Binresos, Departemen Sosial Tk.I Lampung, Tanggal, 1 Januari 1996 

, Dalam Skripsi Eko Purnomo, Pengalaman Beragamaan Kaum Waria di Bandar Lampung (Study 
Urgensitas Agama dan Pelaksanaan Ibadah Sholat), (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan 
Lampung, 1996), h. 38 
  50Lihat, http://harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=27719, diunduh (2 
November 2016) 



 

2. Transeksual homoseksual, adalah seseorang transeksual yang memiliki 

ketertarikan pada jenis kelamin yang sama sebelum sampai pada 

transeksual murni. 

3. Transeksual heterogen adalah seorang transeksual yang pernah 

menjalani kehidupan heterogen sebelumnya, misalnya pernikahan. 51 

Klasifikasi waria berdasarkan jenisnya yang dijelaskan oleh Kumala Atmojo 

yakni didasarkan oleh orientasi seksual dari seorang waria, di mana kasus waria 

pertama, tidak miliki hasrat sama sekali baik dengan sejenisnya atau lawan 

jenisnya. Waria kedua, yakni  seksual dengan sesama jenisnya, dan  yang ketiga 

selain berhasrat dengan sejenis dan lawan jenisnya, ia  juga melakukan pernikahan 

dengan lawan jenisnya.  

Waria sendiri dalam dunia Islam disebut dengan istilah Al-Muhannast, 

yakni seorang laki-laki yang bertingkah-laku layaknya seorang perempuan. Dalam 

sumber klasik Islam ditemukan bahwa para ulama membagi keberadaan al-

mukhanast  ini ke dalam dua katogori. Mukhannats khalqy atau homoseksual yang 

kodrati dan  mukhanats bi al-qash al-‘amdi  homoseksual yang disengaja.52 

4. Penyebab terjadinya waria  

Seorang waria pada dasarnya memiliki faktor dan latar belakang yang 

membuatnya  memilih menjadi seorang waria. Adapun beberapa faktor penyebab 

manjadi waria antara lain:  
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1. Terjebak dalam raga yang salah 

 Banyak waria yang akhirnya mengkambing hitamkan penempatan raga. 

Beberapa waria beralasan bahwa sebenarnya mereka adalah perempuan 

tetapi dilahirkan dalam bentuk tubuh laki-laki. 

2. Adanya mutasi gen 

 Secara medis, ada hormon yang menyebabkan pria berperilaku seperti 

wanita dan merasa nyaman dengan bertingkah seperti itu. Mutasi gen ini 

akan menyebabkan kelainan pada gen pria yang bersangkutan, misalnya 

model gen XXY, gen wanita (X) lebih dominan. Maka pria tersebut akan 

mengalami kelainan yang mencolok pada bagian tubuhnya.  

3. Terpengaruh budaya Barat 

 Era globalisasi dan era pasar bebas ini, manusia rentan akan dipengaruh oleh 

budaya-budaya luar yang mayoritas tidak sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia. Di berbagai negara, pernikahan sejenis memang sudah 

dilegalkan, termasuk pilihan seseorang untuk menjadi waria. Negara-negara 

tersebut sering mengadakan kontes kecantikan yang pesertanya dari 

kalangan waria. Hal inilah yang ditiru oleh masyarakat Indonesia. Mereka 

mengadopsi kebudayaan luar tanpa penyesuaian, sehingga akhirnya 

menimbulkan penyimpangan.  

4. Tuntutan ekonomi 



 

 Tuntutan ekonomi merupakan alasan paling kuat dan paling kongkrit yang 

menyebabkan seseorang menjadi waria. Dalam kasus ini hanya kepura-

puraan yang menjerat waria ke dalam kebiasaan. 

5. Trauma  

 Faktor traumatis memang bisa memicu seorang pria menjadi waria. Boleh 

jadi, pria tersebut pernah mendapatkan perlakuan tidak senonoh sehingga ia 

merasa nyaman dengan keadaannya sebagai waria atau bisa jadi ia disakiti 

oleh seorang perempuan hingga memutuskan untuk menyukai sesama jenis 

dengan jalan mengubah penampilan.  

6. Pengaruh lingkungan  

Lingkungan merupakan salah faktor pendukung terbesar yang menentukan 

masa depan seseorang. Termasuk menentukan waria atau setidaknya 

seorang pria. Seorang pria yang sejak kecil bergaul dengan wanita, 

cenderung tumbuh menjadi sosok seperti wanita. 53 

5. Waria dalam Perspektif  Islam  

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan waria 

dalam Islam. Waria menurut fiqih dibagi ke dalam dua golongan: pertama 

identitas kelamin (Khuntsa) dan kedua identitas perilaku (Mukhanast). Identitas 

kelamin ini merupakan sebuah identitas yang diberikan masyarakat berdasarkan 

pada jenis kelaminnya, sedangkan identitas perilaku merupakan sebuah identitas 

yang didasarkan atas tingkah-laku dan perbuatannya di dalam masyarakat.  
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Komisi fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 

H, bertepatan dengan tangal 11 Oktober 1997 tentang waria:  

Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah-laku (dengan sengaja) 
seperti wanita. Oleh karena itu waria bukanlah Khuntsa sebagaimana 
dimaksudkan hukum islam. Khuntsa adalah orang yang memiliki dua alat 
yaitu kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak sama sekali (Wahab az-
Zuhail, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,VIII:426).54 

 
Fatwa MUI ini didasarkan karena waria sendiri lebih condong kepada 

perilaku bukan pada jenis kelamin biologis,  maka dalam hal ini waria tidak dapat 

disebut dengan khuntsa. Waria  menyukai sesama jenisnya. Waria lebih tepat 

disebut dengan istilah sebagai berikut : Mukhannats secara bahasa berasal dari 

kata Al-Inkhinaats yang artinya berlenggak-lenggok seperti wanita. Dalam 

literatur Islam, laki-laki yang menyerupai perempuan disebut mukhannats dan 

perempuan yang menyerupai laki-laki disebut  mutarajjilah.55  

Demikian  dari berbagai ulasan pengertian di atas dapat dipahami tentang 

pengertian waria. Waria adalah seorang laki-laki yang berperilaku seperti 

perempuan baik dari penampilan, gaya bicara maupun  sikap.  Dalam hal ini waria 

lebih menekankan pada  perilakunya (gender) bukan pada jenis kelaminya (seks).  

Oleh karena itu istilah waria yang lebih tepat dalam Islam adalah Al-Mukhannats. 

Meskipun ada beberapa ahli yang mengatakan waria adalah Khuntsa.  Bahkan 

waria dapat digolongkan sebagai kelompok Gender ketiga.  

Homoseksual secara sederhana diartikan sebagai kecenderungan orientasi 

seksual yang sejenis. Tetapi dalam masyarakat umum dipahami untuk laki-laki 

(Gay) atau sering disebut waria atau banci. Penting ditegaskan bahwa 
                                                        

54 Majelis Ulamah Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 ( Jakarta:Erlangga, 2011), 
h. 380-381 

55  Kyai Husein Muhammad, dkk, Fikih Seksualitas (Jakarta: PKBI, 2011), h. 90  



 

homoseksual bukanlah hermaprodit, yakni manusia dengan alat kelamin biologis 

ganda, yang dalam kitab fiqh disebut khunsha.56 Melainkan lebih berkaitan 

dengan persoalan psikologis, tingkah-laku keseharian dan orientasi seksual. 

Dalam fiqh, orientasi seksual laki-laki dengan sesamanya disebut Mukhannats 

bukan khunsa. Pengertian ini merujuk pada Hadist Nabi SAW. 

لعن هللا المتشبھین من الرجا ل بالنساءوالمتشبھات من : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
)رواه البخارى و غیره(النساءبالرجال  

Artinya : “Rasulullah Saw berkata “ Allah Swt melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.” (HR. Al-
Bukhari No. 5885).57 

 

Redaksi lain dengan tegas disebut dengan kata al-mukhannats dan 
mutarajjilah. 

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ھشام عن یحیى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي 
رواه البخارى و (صلى هللا علیھ و سلم المخنثین من الرجال و المترجالت من النساء   

 )غیره

  

  Kami memberitahukan kepada muadz bin fadholah  dari hisyam 
dari yahya dari ikrimah dari ibnu abbas berkata bahwa : Rasullah 
melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) 
dan wanita yang menyerupai laki-laki  (mutarajjila). (HR Al-
Bukhori no 5547).58 

 

Mengomentari Hadits ini, Ibnu Hajar sebagai mengutip Ibnu Jarir al-

Thabari mengatakan bahwa arti laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan 

yang menyerupai laki-laki adalah dalam hal berpakaian, aksesoris, ucapan dan 
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perilakunya. Lebih tegasnya, mereka secara sengaja mengubah penampilan, 

perilakunya dan ucapanya menyerupai lawan jenis kelamin biologisnya. 59  

Sangat jelas bahwa rosul tidak mengakui laki-laki yang menyerupai 

perempuan, baik dari penampilan maupun tingkah-lakunya. Hal ini dikarenakan 

telah melawan kodratnya. Al-Qur’an sebenarnya telah menyingung soal Waria 

dalam Surat An-Nur :31  

                    

                                

                                 

                                       

                           

                               

                 

 

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. 
dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan 
janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, 
atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki 
mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera 
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- 
budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 
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bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung.60 

Maksud waria ditekankan pada ghair uli al-irbati min ar-rijal artinya 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, 

dimana ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Dalam hal ini, 

Islam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dengan disengaja.  

Sumber klasik Islam ditemukan bahwa para ulama membagi keberadaan 

al-Mukhannats ini ke dalam dua katogori. Yakni  Mukhannats khalqy  atau 

mukhannats yang dikodrati dan mukhannats bi al-qash al-‘amdi atau homoseksual 

yang disengaja. Dengan membagi dua kategori homoseksual di atas, para ulama 

zaman klasik kemudian menjelaskan hukumnya. Mereka menyatakan bahwa 

tarhadap mukhannats khalqi  tidak boleh direndahkan atau dihukumi. Celaan dan 

hukuman hanya boleh dikenakan terhadap  mukhannats bi al-qash al-qash al-amdi  

(homoseksual yang dibuat-buat).61 

Mukhannats atau homoseksual yang cenderung  perbuatanya dibuat-buat 

untuk mempermainkan orientasi seksualnya, bukan hasil dari konstruksi sosial  

atau dikondisikan oleh sistem sosial. Dalam masyarakat saat ini persoalan 

homoseksul dan waria memiliki kompleksitas persoalan sendiri, tidak hanya 

menyangkut persoalan perilaku fisik dan seksual tetapi juga menyangkut masalah 

psikologis dan kultur yang mempengaruhi seseorang menjadi waria. 
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C. STEREOTIPE PADA WARIA 

Ketika berbicara mengenai stereotipe pada waria maka tidak dapat 

dilepaskan dari peran gender di dalam masyarakat.  Gender adalah  dimensi sosial 

kultur dan psikologi dari seorang perempuan dan laki-laki. Waria merupakan 

bagian dari transgender, yakni seorang laki-laki yang berperilaku seperti 

perempuan di dalam masyarakat.  

Secara umum stereotipe adalah penilaian atau pelabelan yang diberikan 

individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain atas dasar perilaku. 

Dalam hal ini gender sering dijadikan sebagai pembahasan dari stereotipe gender 

yang merupakan ekspetasi sosial (harapan sosial) yang merumuskan bagaimana 

pria dan wanita seharusnya berfikir dan berperilaku. 

Stereotipe merupakan pelabelan yang diawali dengan proses persepsi 

terhadap objek persepsi mengenai macam ciri dan sifat-sifat personal yang 

melekat (seakan permanen) pada sekelompok orang. Gender merupakan sebuah 

pelabelan atas laki-laki dan perempuan terhadap perbedaan peran  yang dimiliki. 

Seorang laki-laki harus bertingkah-laku seperti layaknya laki-laki  memiliki sifat 

yang kuat. Sedangkan dalam hal ini waria adalah seorang laki-laki yang 

berperilaku layaknya perempuan yang secara otomatis akan mendapatkan 

stereotipe negatif dari masyarakat karena tidak sesuai dengan stereotipe 

gendernya. Laki-laki dikonstrusikan sebagai mahluk yang kuat, mandiri, rasional 

dan tegas.  



 

Stereotipe yang telah melekat pada masyarakat mengenai peran gender tidak 

lepas dari paradigma yang memandang bahwa pelabelan ciri sifat perempuan dan 

laki-laki yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagian memandang karena 

faktor biologis dan sebagian yang lain menekankan pada faktor sosial atau 

kognitif.  Pandangan biologis mengungkapkan bahwa pasangan kromosom ke-23 

dalam diri manusia (kromosom jenis kelamin) merupakan penentu fetus (janin) 

akan menjadi wanita atau laki-laki. 62 

 Jika dilihat dari pandangan sosiologi apa yang dilakukan oleh waria dapat 

digolongkan kepada perilaku penyimpangan sosial. Secara umum yang 

digolongkan sebagai perilaku menyimpang antara lain.  

1. Tindakan yang nonconform, yaitu suatu prilaku yang tidak sesuai dengan 

nilai dan norma yang ada. 

2. Tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tidakan yang melawan 

kebiasaan  masyarakat. 

3. Tindakan –tindakan kriminal, yakni tindakan yang nyata melanggar aturan 

hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. 63 

Dalam pendekatan sosiologis untuk menjelaskan tentang perilaku para 

waria yang dianggap tidak sesuai dengan kontruksi sosial yang berlaku di 

masyarakat  dengan mengunakan teori–teori sosial diantaranya. 

1. Teori belajar atau teori sosialisasi (asosiasi Diferensial)  

                                                        
62 Esti Zudaqisti, “ Stereotipe Peran Gender  Bagi Pendidikan Anak “, Jurnal: Mawazah, 

STAIN Pekalongan, Vol 1,No.1, Januari-Juni, 2009, h. 76 
63  J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto (ed), Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, 

Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006,  h. 101 



 

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland, menurutnya 

penyimpangan merupakan konsekuensi dari kemahiran dan penguasaan atas 

suatu sikap atau tindakan yang di pelajari dari norma-norma yang 

menyimpang, terutama dari subkultur atau dari teman–teman sebaya yang 

menyimpang. 64  

Teori Sutherland  meskipun secara spesifik digunakan untuk menganalisis 

kejahatan dan perilaku menyimpang yang mengarah pada tindakan 

kejahatan, tetapi teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bentuk-

bentuk penyimpangan lainnya seperti, pelacuran, alkoholisme, dan perilaku 

homoseksual salah satunya adalah waria. 

2. Teori labeling  (teori pemberian cap atau teori reaksi masyarakat).  

Teori ini diungkapkan oleh Edwin M. Lemerd yang berpendapat bahwa 

seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer lalu 

masyarakat sudah memberi cap sebagai penyimpangan, maka orang tersebut 

terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder. 65 

Artinya dengan adanya cap yang diletakan pada diri seseorang maka ia akan 

cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang .66 

 

  

                                                        
64 Ibid, h. 112 

65 Ibid 114 
66 Ibid 115 



 

BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Kehidupan Waria Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu kota Provinsi Lampung, daerah yang 

dijadikan sebagai pusat pemerintahan, politik, kebudayaan, pendidikan  dan  pusat 

perekonomian masyarakat Lampung. Provinsi Lampung memiliki letak yang 

sangat strategis karena merupakan pintu gerbang menuju kota-kota lain di Pulau 

Sumatera.  

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km2  yang terdiri dari 

13 kecamatan dan 98 kelurahan. Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota 

yang sangat ramai dan padat penduduk sehingga dalam hal ini banyak sekali 

problematika serta fenomena sosial yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Salah 

satunya adalah fenomena LGBT yang masih menjadi Trending Topic masa 

modernisasi salah satunya waria.  Bahkan di Kota Bandar Lampung tidak sulit 

untuk menemukan sosok waria. Kita bahkan bisa melihat waria di jalan-jalan dan 

di salon-salon kecantikan. Biasanya waria sering terlihat saat malam, kita bisa 

menemukan sekelompok waria di daerah tempat tertentu seperti Lapangan Way 

Halim, Pasar Tengah, Lapangan Saburai, dan kawasan Mangga Dua (Teluk 

Betung).  

Peneliti di sini akan lebih memfokuskan penelitian di daerah Pasar Tengah 

dan Komunitas GayLam. Di mana sebagian besar waria sering muncul dan 

melakukan aktivitasnya.  



 

1. PASAR TENGAH  

Pasar Tengah terletak di tengah Kota Bandar Lampung, di mana sebelah 

Selatan berbatasan dengan Simpur Center dan pemukiman Gunung Sari, sebelah 

Utara berbetasan dengan Plaza Pos, sebelah Barat berbatasan dengan Pasar 

Bambu Kuning, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Swalayan 

Ramayana dan Pasar Bawah. 

Pasar Tengah terdiri dari beberapa blok jalan yang berdampingan di mana 

setiap jalan terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehingga 

menjadi suatu wilayah perdagangan. Pada siang hari Pasar Tengah merupakan 

tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian, sebagai pusat jual-beli grosir 

seperti pakaian, jilbab, alat tulis, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Bahkan di 

Pasar Tengah ini bukan hanya tempat perekonomian  masyarakat Bandar 

Lampung saja tapi juga masyarakat dari bebagai daerah di Lampung yang  datang 

untuk berbelanja. 

Kondisi Pasar Tengah terlihat kegiatan jual beli berbagai komoditas 

barang dagangan, sementara pada malam hari ruko-ruko yang semula buka pada 

siang hari terlihat tertutup dan tidak terlihat adanya kegiatan sama sekali. Selain 

terlihat penjual nasi goreng dan penjual minuman, itu pun di pinggirkan jalan 

raya. Sedangkan lorong-lorong yang saat siang hari ramai terlihat sepi, namun 

ketika memasuki pukul 23:00 wib  maka kita bisa melihat seorang berdiri di 

pojok-pojok ruko. Jumlahnya sekitar 5 orang yang terlihat seperti seorang 

perempuan. Sekali-kali terlihat ada sebuah mobil yang menghampirin  dan 



 

nampak terjadilah interaksi. Ternyata saat diamati seseorang yang tadinya 

dianggap perempuan tenyata seorang waria. 

Berita tentang keberadaan sosok waria di Bandar Lampung sesuai 

informasi yang diberikan masyarakat ternyata benar. Sosok waria sering terlihat di 

daerah sekitaran Bandar Lampung terutama di Pasar Tengah saat memasuki 

pukul: 23:00- 03:00.  Mungkin sebagian orang tidak akan menyangka kalau 

wanita yang berdiri di lorong Pasar Tengah adalah seorang laki-laki yang 

berpenampilan seperti  wanita bahkan terlihat sangat cantik dan anggun. 67 

Waria yang berkeliaran di Pasar Tengah merupakan kelompok yang 

menjajakan diri sebagai PSK. 

2. GAYLAM  

GayLam merupakan sebuah organisasi yang menaungi kelompok 

minoritas LGBT (Lesbi, Gay, Bisek dan Transgender).  Kelompok ini berada di 

daerah Gotong-royong, dekat dengan Poresta Bandar Lampung, di belakang TK 

Penabur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeje mengenai sejarah awal 

terbentuknya GayLam 

“…bahwa pembentukan Komunitas ini membutuhkan proses yang lama 
dari tahun 2007 hingga tahun 2008 baru mendapatkan pengesahan. 
Awalnya  kemunculan komunitas ini adalah inisiatif dari salah satu 
LGBT yang merasa masih adanya pengkotakkan antara kelompok waria, 
Gay, Lesbi, Bisek sehingga dibentuklah GayLam. Di mana GayLam 
merupakan rumah untuk kelompok LGBT khususnya GWL. Maka dari 

                                                        
67 Observasi langsung, 6 oktober 2016,  pukul  01:34 wib 



 

itu komunitas ini lahir karena sebagai wadah untuk kelompok-kelompok 
LBGT khususnya GWL. 68 

 

  Komunitas ini terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap 

permasalahan HIV/AIDS, penguataan SOGIE dan HAM di Provinsi Lampung. 

bahkan komunitas GayLam telah memiliki stuktur, Badan Advokat   dan Akta 

Notaris yang melindungi kelompok ini. Seperti yang diungkapkan oleh Teteh 

Raden selaku Ketua GayLam dalam sebuah wawancara: 

GayLam Lampung sendiri telah memiliki strategi tersendiri dalam 

memberdayakan komunitas LGBT di Lampung dan telah berkerjasama 

dengan berbagai pihak baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain 

GayLam ada juga komunitas LGBT lainnya seperti Gendhis Lampung.69 

Komunitas LGBT dianggap sudah cukup baik, karena adanya koordinasi 

lintas organisasi yang fokus terhadap pihak-pihak yang peduli terhadap HAM.  

a. Misi, Nilai dan Strategi GAYLAM 

1)  Visi  

“ Menjadi Tempat Bagi Komunitas Gay, Waria, dan LSL yang Berdaya dan 

Beraktivitasa di Provinsi Lampung”.  

 

                                                        
68  Jeje (seketaris  GayLam), Hasil Wawancara dengan Peneliti, Komsariat GayLam, 

Bandar Lampung, 27 Desember 2016.  
69 Teteh Raden (Ketua GayLam ), Hasil Wawancara dengan Peneliti,  Komsariat GayLam, 

Wilayah Gotong Royong Tajung Karang Pusat, 27 Desember 2016. 
*.SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression ) yang berati seks, peran 

gender, gender ekpresi, identitas gender dan identitas seksual.  



 

2) Misi  

a) Meningkatkan kemampuan komunitas GLW di Lampung yang sadar 

akan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi serta terlibat dalam upaya 

pencegahan dan penangulangan HIV yang berdaya bagi diri sendiri, 

komunitas dan lingkungannya.  

b) Menjadikan komitmen komunitas GWL lebih berdaya terhadap diri 

sendiri dan lingkungannya.  

c) Menjadikan komunitas GWL yang mempunyai pemahaman terhadap 

orentasi Seksual dan Identitas Gendernya.  

d) Meningkatkan kreatifitas komunitas GWL  yang bermatabat  dan 

dihargai oleh diri sendiri, komunitas dan masyarakat.  

3) Nilai  

a) Komitmen  

b) Kerelawanan 

c) Kerjasama 

d) Kesetaraan  

e) Keberagaman 

f) Kesadaran  

g) Tanggung Jawab 

4) Strategi GayLam 

a) Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan oleh komunitas GWL. 

b) Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan komunitas GWL. 



 

c) Meningkatkan tanggung jawab terhadap perilaku seksual komunitas 

GWL. 

d) Menguatkan organisasi berbasis komunitas GayLam Lampung.70 

  GayLam sendiri ikut terlibat dalam penangulangan dan pencegahan 

HIV/AIDS  bekerjasama dengan Badan KPAI dan Dinas Sosial yakni melalui 

sosialisasi maupun melalui pembagian Kondom kepada para Waria dan PSK, 

selain itu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan 

Reproduksi.  

B. Pola Interaksi Antara Waria Dengan Masyarakat Bandar Lampung 

Waria adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya 

di dalam masyarakat, bahkan jumlah waria di kota Bandar Lampung dari tahun ke 

tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini secara tidak langsung meresahkan 

masyarakat Bandar Lampung.  Masyarakat Islam resah dikarenakan para waria ini 

menjajakan diri mereka kepada para lelaki hidung belang. Bahkan kita bisa 

melihat para waria  di Pasar Tengah (Tanjung Karang Pusat), Mangga Dua (Teluk 

Betung), Lapangan Saburai dan daerah Garuntang, kita dapat melihat keberadaan 

mereka memasuki pukul 01:00 sampai 03:00. Para waria ini berkeliaran dengan 

penampilan layaknya seorang perempuan.  

Mantan ketua MUI Lampung periode 2011-2016, Mawardi As 

mengungkapkan dalam surat kabar: 

                                                        
70 Jeje (Seketaris Gaylam), Hasil wawancara dengan peneliti, Komsariat GayLam, Wilayah 

Gotong Royong Tanjung Karang Pusat,  27 Desember 2016.  



 

“ Masih tingginya angka waria yang menjajakan diri di jalan perlu 
adanya bimbingan  dari pihak-pihak yang berwenang untuk 
mencegahnya, dikarenakan perbuatan waria itu maksiat dan jauh dari 
nilai-nilai agama sehingga sengat dibutuhkanya bimbingan dan arahan”71 

 

Mawardi juga menyingung soal penampilan waria yang menyerupai 

perempuan, hal ini jelas melanggar  ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah”.72 Hal 

yang diungkapkan Mawardi ini terkait dengan hadis Nabi Muhammad Saw, di 

mana Rasulullah melaknat perbuatan seorang laki-laki yang menyerupai 

perempuan (Mukhannats) dan perempuan yang menyerupai laki-laki 

(mutarajjila).  

عن یحیى عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن النبي حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا ھشام 
رواه البخارى و (صلى هللا علیھ و سلم المخنثین من الرجال و المترجالت من النساء   

  )غیره

   

 Kami memberitahukan kepada muadz bin fadholah  dari hisyam 
dari yahya dari ikrimah dari ibnu abbas berkata bahwa : Rasullah 
melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) 
dan wanita yang menyerupai laki-laki  (mutarajjila). ( HR Al-
Bukhori no 5547).73 

   

 Hal yang sama diungkapkan oleh Marsiasih seorang guru ngaji di daerah 

sekitaran komsariat GayLam. Beliau bahkan tidak mengetahui soal keberadaan 

GayLam di lingkungan tempat tinggalnya. Marsiasih mengungkapkan saat 

                                                        
71Dakwauna,  MUI Lampung: Masyarakat Resah karena banyaknya waria 

bergentayangan, (On-Line) tersedia di: http://www.dakwatuna.com/2013/02/17/27935/mui- 
lampung -masyarakat -resah-karena banyak –waria bergenayangan.   
 

73 Ibnu Hajar al-Asqallani, Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari,cet.1, (Mesir:Maktabah 
Mashr,2001 M/1421H), Juz X, Hadist No.5885,h. 470. 



 

ditanya soal pandangannya terkait seorang waria disela-sela kesibukanya 

mengajar anak TPA: 

“… ketika saya ditanya soal waria, ya jelas sekali apa yang dilakukan 
waria itu tidaklah baik karena secara hukum Islam telah melawan 
kodrat,  masa berpenampilan seperti perempuan  dan menyukai laki-
laki sangat jelas sekali perbuatan mereka ya berdosa”74 

 

Seorang warga gotong-royong di sekitaran Gaylam, Marsono juga 

mengatakan bahwa waria itu bertentangan dengan agama. “Jelas sekali kan 

haditsnya bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang 

menyerupai laki-laki akan dikutuk Allah. Menyerupai saja tidak boleh ”.75  

Bahkan ia tidak mengetahui keberadaan komunitas ini di lingkungan ini. 

Sering munculnya waria di Pasar Tengah, menjadi suatu hal yang sudah 

lumrah bagi masyarakat meskipun perbuatan waria bertentangan dengan peraturan 

yang ada. Seperti yang diungkapkan Mulyono ketika ditanya soal persepsinya 

mengenai waria di Pasar Tengah, di mana ia mengungkapkan sering melihat 

perbuatan waria yang menjajakan diri sudah bukan hal aneh, meskipun 

bertentangan dengan nilai agama .76 

Suhaidi seorang warga Pasar Tengah cukup resah melihat keberadaan para 

waria yang banyak muncul di lorong-lorong Pasar Tengah ketika memasuki waktu 

                                                        
74 Marsiasih ( Guru ngaji di sekitaran GayLam), Hasil  Wawancara dengan Peneliti , 16 

Januari 2017 
75 Marsono (Warga di sekitaran Gaylam), Hasil Wawancara dengan Peneliti, 16 Januari 

2017 
76 Mulyono (Warga di sekiaran Pasar Tengah), Hasil Wawancara dengan peneliti,  20 

Januari 2017 



 

tengah malam.77 “Masyarakat setempat sangat menyayangkan kondisi ini. 

Masyarakat berharap adanya ketegasan dari pihak terkait untuk memberikan 

pembinaan” ungkap Said.78 

Kebanyakan  masyarakat Islam mengungkapkan apa yang dilakukan oleh 

waria tidaklah baik, hal ini dikarena waria telah melanggar kodrat yang diberikan 

oleh Allah Swt. Selain itu tidak seharusnya seorang laki-laki berpenampilan 

layaknya seorang perempuan. Hal ini selain melanggar ajaran agama juga 

melanggar tatanan nilai yang berlaku di dalam masyarakat Bandar Lampung.   

Masyarakat Islam Bandar Lampung pun memberikan penilaian negatif 

terhadap apa yang dilakukan waria. Terutama waria yang menjajakan diri sebagai 

PSK, bahkan tidak semua lingkungan masyarakat di sekitaran GayLam 

mengetahui keberadaan komunitas LGBT ini.  

Berkaitan dengan kehidupan waria, pada hakikatnya suatu hal yang sangat 

menarik, di mana kehidupan sosial kelompok ini sangatlah sulit untuk dipahami. 

Meskipun keberadaanya sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lamanya tapi 

masih banyak masyarakat menganggap kelompok ini kelompok yang aneh, 

bahkan tidak hanya dari masyarakat yang memberikan pandangan negatif,  

keluarga mereka sendiri pun belum mampu menerima keberadaan waria di dalam 

masyarakat.  Hal ini yang menyebabkan waria belum mampu berbaur secara 

maksimal.  

                                                        
77 Suhaidi (Warga di sekitaran Pasar Tengah), Hasil Wawancara dengan peneliti, 20 

Januari 2017 
78 Said  (Warga di sekitaran Pasar Tengah), Hasil  Wawancara dengan peneliti, 23 Januari 

2017 



 

Waria Bandar Lampung sendiri berusaha memposisikan diri dalam 

masyarakat, seperti halnya yang dilakukan oleh Dale (Adelia) dalam sebuah 

wawancara:  

“… saat ini eke mah berusaha sebaik mungkin  untuk bisa menjalin 
hubungan baik dengan lingkungan sekitar saya, saya tidak pernah merasa 
minder, karena saya merasa apa yang saya  lakukan positif. Saat ini saya 
menjadi Duta HIV/AIDS dan saya mengikuti banyak kegiatan dan saya 
juga menjadi kodinator Doodle Art Bandar Lampung.79 

   

Dale (Adelia) mangaku selama ini  lingkungannya dan keluarga perlahan 

sudah mulai bisa menerima  keberadaanya sebagai transgender, meskipun untuk 

menjelaskan hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, ungkapanya disela-

sela mengoreskan tinta pada selembar kertas : 

“…. Untuk saat ini keluarga dan teman-teman saya perlahan sudah 
mampu menerima kondisi saya meskipun buat saya sangat sulit untuk 
menjelaskan kepada mereka, terutama keluarga.  Bahkan waktu saya SD, 
SMP sampai  SMA tak jarang teman-teman saya mengejek prilaku saya 
yang seperti perempuan, bahkan saya pernah mengikuti tes TNI karena 
dorongan orang tua…”.80 

 

Marisa juga mengungkapkan hubungan komunitas GayLam dengan 

masyarakat Bandar Lampung terbilang cukup baik, hal ini dikarenakan Gaylam 

aktif dalam kegiatan-kegiatan di Bandar Lampung seperti dalam acara festival 

Krakatau. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara: 

“…..Hubungan kita ama masyarakat mah selama ini baik-baik saja, 
bahkan saat kami ngadain yasinan pak ustadz juga datang, selain itu juga 

                                                        
79 Adelia (waria GayLam), Hasil  Wawancara dengan Peneliti,  ECaffé di wilayah Mal 

Bome Kedaton, Bandar Lampung,  30 Desember 2016 
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hubungan kami dengan tetangga samping gak pernah  ada masalah, 
mereka welcome-welcame aja dan sampai saat ini belum ada yang 
mengusir dan ngerebek kami karena kegiatan kami kan positif kami juga 
aktif dalam kegiatan –kegiatan seperti Festival Krakatau, sosialisasi 
terkait HIS /AIDS dan Kesehatan reproduksi.81 

 

Meskipun banyak masyarakat yang menerima keberadaan waria tetapi 

juga masih banyak kelompok masyarakat yang menganggap kelompok ini perlu 

dijauhi dan menganggap kelompok ini sebagai kelompok yang menyimpang. 

Matini mengungkapkan, bahwa tidak hanya masyarakat yang tidak menerima 

keberadaanya  tetapi juga dari pihak keluarga pun tidak mau menerima keadaan 

salah satu anggota keluarga mereka yang memilih malakukan trasgender. Seperti 

yang diungkapkan Matini dalam wawancara :  

“…..Sebenarnya masyarakat sekitar tempat saya tinggal dan keluarga 
saya tidak mengetahui kalau saya seorang waria, di sini saya merantau 
jauh dari keluarga, ya kalau saya pulang ke Jawa Timur  saya 
berpenampilan layaknya seorang laki-laki tulen mba, bahkan saya tidak 
membayangkan bagaimana jika keluarga saya tahu kalau saya waria, 
mereka pasti akan marah, orang tua mana mba yang mau punya anak 
tidak seperti kebanyakan.82 

   

Matini pun mengungkapkan, ia sempat delematis saat ditanya soal 

pernikahan. Ia menceritakan bagaimana kondisi ibunya yang sakit karena 

memikirkan dirinya yang tidak mau menikah dengan lawan jenisnya. Sebuah 

stereotipe  bahwa seorang transgender adalah sebuah penyimpangan dan tidak 

memiliki keinginan untuk menikah dengan lawan jenis merupakan sebuah hal 

yang menyalahi kodrat yang mengakibatkan banyak waria yang melakukan 
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kamuflase, yang seolah-olah seorang laki-laki. Kebohongan ini dilakukan untuk 

mencegah kekecewaan orang tua dan keluarga. 

“….ya itu tadi, secara tidak langsung ketika saya ditanya soal keluarga, 
saya sangat sedih karena keluarga saya memaksa saya untuk menjadi 
anak laki-laki dan kalau ibu saya mengehadiri sebuah pernikahan 
tetangga, ibu sering ditanya kapan mantu? Hingga ibu berusaha nyariin 
saya jodoh, mau gak mau saya harus bohong di sinilah saya terkadang 
merasa tertekan dan tidaknyaman.”83 

 

Matini juga mengungkapkan bahwa tidak semua waria itu mendapatkan 

stereotipe negatif dari masyarakat, hal tersebut tergantung dari status sosial 

dalama masyarakat. Biasanya waria yang mendapat stereotipe negatif adalah 

waria yang berkerja sebagai PSK dan Banci kaleng sangat berbeda dengan 

seorang waria yang bekerja di salon dan sebagai model akan lebih mudah 

berinteraksi dengan masyarakat. Seperti ungkapan Matini dalam wawancara : 

“…Saya sering banget dapet bully dari masyarakat waktu masih bekerja 
penyanyi keliling, apalagi anak-anak kecil paling seneng ngejek, tapi 
saya anggap semuanya biasa aja, yang lebih parah lagi saat saya masih 
ikut menjajakan diri tak jarang saya dilempar  mengunakan  sampah dan 
sering banget diteriakin oleh orang ga jelas. Tapi berbeda dengan seorang 
waria yang memiliki salon kaya teh Mariasa dia lebih bisa berinteraksi 
dengan masyarakat khusunya ibu-ibu. 84 

 

Pada dasarnya stereotipe yang dilakukan masyarakat akan menimbulkan 

munculnya diskriminasi. Diskriminasi  dilihat polanya  mulai dari stereotipe 

hingga menutup akases atau membatasi akses pekerjaan. Stereotipe ini misalnya, 
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waria dianggap hanya cocok bekerja di salon, serta di sektor lainnya dianggap 

tidak pantas. 85  Bahkan banyak sekali para waria berhenti dari pekerjaan dan 

pendidikan karena adanya ejekan dari lingkungannya bahkan mereka memilih 

meningalkan tempat mereka dan milih tinggal di masyarakat yang lebih bisa 

menerima keberadaan mereka. 

Hal  yang sama diungkapkan oleh seorang lesbi yakni Jesica. Jesica 

mengungkapkan  bahwa bukan hanya masyarakat umum saja tetapi tempat 

lingkungan ia kuliah pun menganggapnya menyimpang, padahal kampus tempat 

ia pernah mengenyam pendidikan dulunya, mengakui kelompok LGBT pun mulai 

melakukan diskriminasi terhadapnya. Seperti yang diungkapkan dalam 

wawancara: 

“…… Bahkan lingkungan  saya pun tidak mampu menerima pilihan saya 
yang memilih menjadi transgender, yang pada awalnya mereka mengakui 
bahwa kelopok LGBT pun harus dihargai. Bahkan secara tidak langsung 
saya memerima diskriminasi dari lingkungan saya, hingga saya memilin 
meningalkan pendidikan saya di Universitas Teologi dan memilih tinggal 
di Bandar Lampung..”.86 

 

Jesica juga mengaku diskriminasi ini juga dilakukan oleh gereja di mana ia 

biasa beribadah bahkan ia juga mendapatkan stereotipe negatif dari teman-

temanya. Pola hubungan antara waria dengan keluarga dan masyarakat dari 

wawancara para waria terbukti bahwasannya para waria masih memiliki 
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kesuliatan dalam berinteraksi di mana keberadaanya masih belum bisa diterima 

oleh masyarakat  Bandar Lampung.  

Mainah seorang waria menggukapkan sikapnya dalam menangapi 

stereotipe dari masyarakat seperti dalam wawancara:  

“…. Eke mah nyikapi penilaian dari masyarakat mah biasa aja, apalagi di 
sini kan udah kota, jadi masyarakat mungkin udah pada tahu, jadi saya 
mah biasa-biasa aja bodo amat, di sini mah saya cari duit buat makan, toh 
selama saya tidak menggangu dan merugikan orang lain saya ya cuek-
cuek aja ”.87 

 

Bukan hanya Mainah tetapi juga waria lainya seperti Dale (Adelia) dan 

Jesica juga mengakui bahwa mereka bersikap masa bodo terhadap penilaian yang 

diberikan masyarakat.  Hal ini dikarenakan karena masyarakat Bandar Lampung 

sudah  mulai bisa menerima keberadaan para waria, tidak seperti di Kota Jakarta, 

waria dan perempuan yang berpenampilan laki-laki mulai ditangkap.  Seperti 

yang diungkapkan Jesica (Lesbi) dalam wawancara:  

“….. bahkan baru baru ini waria dan perempuan yang tomboy mulai 
ditangkap di kota Jakarta, maka dari itu saat kami ada kegiatan dan kami 
tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Kami  benar-benar 
menyayangkan kejadian ini karena kami juga manusia udah kaya apa aja 
mba pake dikejer-kejer terus ditangkap kaya kami ini buronan …”88 

 

Meskipun begitu waria di Bandar Lampung perlahan-lahan sudah dapat 

diterima terbukti dengan banyaknya kegiatan yang diikuti oleh komunitas 
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Gaylam, khususnya mengenai isu-isu HIV/AIDS dan kegiatan Karnaval Krakatau 

dengan menjalin kerjasama dengan kedinasan yang ada di kota Bandar Lampung.  

  



 

BAB IV 

STEREOTIPE PADA WARIA DALAM PERSEPSI 

MASYARAKAT ISLAM 

A. Persepsi Masyarakat Islam Bandar Lampung Terhadap Fenomena 

Waria  

Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provisi Lampung, di mana 

semua  kegiatan pemerintahan, ekonomi maupun sosial terpusat pada wilayah ini. 

Hal ini menyebabkan Kota Bandar Lampung tidak bisa dilepaskan dari berbagai 

macam problematika dan fenomena-fenomena sosial.  Salah satu fenomena sosial 

yang ada di Bandar Lampung adalah fenomena waria. Seperti yang diungkapkan 

oleh Kumala Atmojo,  bahwasanya fenomena waria sudah menjadi bagian 

masyarakat Indonesia, bahkan di daerah-daerah Indonesia pasti ada komunitas 

waria diantaranya, Hawaria (Himpunan Waria) di Jakarta, Perwakos (Persatuan 

Waria Kota Surabaya), Iwoyo (Ikatan Waria Yogyakarta) dan  Hiwat (Himpunan 

Waria Jawa Barat) di Bandung. 89 

Dalam hal ini, waria merupakan salah satu kelompok sosial di dalam 

masyarakat yang mengalami disosiatif.  Kehadirannya di tengah  masyarakat 

belum sepenuhnya dapat diterima secara total.  Waria adalah kelompok minoritas 

yang dianggap menyimpang di seluruh  Indonesia, di Kota Bandar Lampung 

sendiri masyarakatnya masih menganggap kelompok ini sebagai kelompok yang 

aneh dan menyimpang.  Hal ini dikarenakan perilaku dan penampilan waria tidak 

sesuai dengan tatanan  nilai agama maupun adat yang berlaku di Kota Bandar 
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Lampung terutama masyarakat Islam. Perilaku dan penampilan waria inilah yang 

menyebabkan munculnya Stereotipe di kalangan masyarakat Islam Bandar 

Lampung.  

Menurut Tajfel, stereotipe diartikan sebagai proses ascribing terhadap 

individu atas dasar keanggotaan kelompok. Stereotipe merupakan pendapat 

mengenai suatu aspek kenyataan yang telah dibentuk sebelumnya, khususnya 

mengenai manusia dan kelompok-kelompok sosial berupa prasangka yang terlalu 

sederhana terhadap suatu kelompok tertentu.  Hakikatnya  stereotipe adalah hasil 

dari persepsi seseorang terhadap orang lain atau kelompok yang berubah menjadi 

sebuah prasangka yang sifatnya permanen. Biasanya stereotipe diberikan atas 

dasar penilaian seseorang terhadap perilaku yang nampak dan psikologinya. 

Seperti yang dijelaskan di awal, stereotipe dibagi menjadi dua yaitu: 

3.  Stereotipe positif merupakan gambaran yang bersifat positif 

terhadap suatu kondisi tertentu. Stereotipe ini dapat membentuk 

terjadinya komunikasi (nilai-nilai toleransi) lintas budaya hingga dapat 

memudahkan  terjadinya  interaksi antara orang yang berbeda latar 

belakang pada sebuah lingkungan secara bermacam-macam. 

4.  Stereotipe negatif merupakan gambaran yang bersifat negatif yang 

dibebankan kepada suatu kelompok tertentu yang  memiliki perbedaan 

yang tidak bisa diterima oleh kelomok lain. 90 

Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan kepada masyarakat  

Bandar Lampung, khususnya masyarakat Islam  mengenai stereotipe waria adalah 
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stereotipe negatif. Salah satu penyebab waria Bandar Lampung memperoleh 

stereotipe negatif karena penampilan dan perilaku para waria yang menyerupai 

lawan jenisnya.  Kenyataan ini terjadi karena Allah menciptakan manusia  dalam 

dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan saja. Hal ini yang menyebabkan 

adanya stereotipe dari masyarakat Islam dan didukung banyaknya waria yang 

menjajakan diri sebagai PSK seperti di wilayah, Pasar Tengah, Lapangan Saburai, 

Garuntang, dan Mangga Dua.   

Sebagian besar masyarakat Islam  Bandar Lampung sendiri ketika ditanya 

soal waria, mereka  menganggap kelompok ini adalah kelompok yang aneh, 

karena keluar dari kodratnya dan sangat bertentangan dengan nilai agama dan 

nilai adat.  Bahkan yang ada di benak masyarakat Bandar Lampung waria adalah 

laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Seperti yang diungkapkan 

Marsono salah seorang warga di sekitaran GayLam, waria merupakan laki-laki 

yang berperilaku seperti perempuan baik itu ucapan, tingkah-laku maupun cara 

berbicaranya.91 

Secara sosiologis  stereotipe negatif tersebut sesuai dengan teori 

penyimpangan, hal ini dikarenakan perilaku dan penampilan para waria yang tidak 

wajar dan bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai adat yang berlaku di dalam 

masyarakat Bandar Lampung.  

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 

H, bertepatan dengan tangal 11 Oktober 1997 tentang waria: waria adalah orang 
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laki-laki, namun bertingkah- laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu 

waria bukanlah Khuntsa sebagai mana dimaksudkan hukum Islam. Khuntsa 

adalah orang yang memiliki dua alat yaitu kelamin laki-laki dan perempuan atau 

tidak sama sekali (Wahab az-Zuhail, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,VIII:426)”.92  

Fatwa ini didasarkan identitas yang condong pada perilaku yang dilakukan waria, 

sedangkan Khuntsa lebih condong pada orentasi seksual. Dalam Islam sendiri 

Mukhanats digolongkan kedalam dua katogori: 

1.  Mukhannats khalq : mukhannats yang dikodrati yakni seorang 

waria yang tidak boleh di olok-olok.  

2.  Mukhannats bi al-‘amdi atau homoseksual yang disengaja. 

Dalam Islam sendiri seorang mukhanats khalq tidak boleh diolok-olok 

karena orentasi seksual yang mereka miliki sudah ada sejak mereka dilahirkan. 

Berbeda dengan mukhanats bi al-‘amdi mereka adalah seorang waria yang 

prilakunya dan orentasi seksualnya dibuat-buat.  

Beberapa Waria  Bandar Lampung  yang ditemui memang memiliki 

identitas kewariaan sejak lahir ada juga yang dibentuk karena lingkungan. Tetapi 

dari kasus-kasus yang ditemui waria Bandar Lampung orentasi kewarian yang 

dimilikinya muncul karena adanya pengaruh lingkungan, faktor ekonomi dan 

masalah lainya yang menyebabkan mereka memilih menjadi seorang waria, 

walaupun pada awalnya terpaksa. Beberapa waria yang diwawacarai mereka 

mengaku salah satu alasan menjadi waria karena lingkungan pergaulan. 
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Hal ini sesuai dengan teori  belajar atau teori Defferantial Association 

(Pergaulan berbeda). Teori ini diciptakan oleh Edwin H. Sutherland yang 

berpendapat bahwa penyimpangan bersumber dari pada pergaulan yang berbeda. 

Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. 93  Hal ini sesuai dengan 

kasus yang dialami oleh Jesica ( lesbi) dan Matini (Waria), di mana tindakannya 

memilih menjadi transgender dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan.  Jesica 

mengungkapkan pada awalnya Ia adalah seorang perempuan yang normal, 

namun setelah ditugaskan untuk melakukan penelitian di Komsariat GayLam 

Jesica memilih menjadi transgender  yang disebabkan oleh lingkungannya yang 

memiliki hubungan sesama jenis dan perasaan nyaman . Matini manggaku  

memilih menjadi waria dikarenakan banyak bergaul dengan para waria. 94   

Waria di Bandar Lampung sendiri  berperilaku dan berdandan layaknya 

perempuan. Bahkan saat penelitian, ini berlangsung  sangat tidak sulit untuk 

menemukan keberadaan waria di Bandar Lampung. Kita bisa melihat  para waria 

menjajakan diri sebagia PSK di sekitaran Bandar Lampung seperti yang 

dijelaskan di atas . Saat kita melihat para waria tersebut pasti kita akan terkecoh 

karena penampilanya yang sangat mirip dengan perempuan.  Meskipun tidak 

semua waria Bandar Lampung bekerja sebagai PSK , masih banyak waria yang 

bekerja di salon-salon kecantikan. Namun banyaknya waria yang sering 

berkeliaran ketika malam hari inilah yang menyebabkan munculnya sebuah 

penilaian negatif.  
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Masyarakat Islam Bandar Lampung sendiri secara tidak langsung merasa 

tergangu dengan aktivitas para waria yang berkerja sebagai PSK. Hal ini 

dikarenakan perbuatan mereka yang sangat menyimpang dan tak seharusnya 

dilakukan oleh laki-laki.  Secara tidak langsung dapat merusak moral. Ditambah 

lagi pekerjaan PSK merupakan pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. 

Masyarakat Islam Bandar Lampung  pun merasa resah terhadap  perilaku 

yang dilakukan oleh para waria yang menjajakan diri kepada para lelaki hidung 

belang.  Seperti yang diungkapkan mantan  Ketua MUI Lampung, Mawardi As  

periode 2011-2015 mengungkapkan, masih tingginya angka waria yang 

menjajakan diri di jalan perlu adanya bimbingan  dari pihak-pihak yang 

berwenang untuk mencegahnya, dikarenakan perbuatan waria itu maksiat dan 

jauh dari nilai-nilai agama sehingga sengat dibutuhkanya bimbingan dan arahan 

dan prilakun para waria ini sangat meresahakan masyarakat Bandar Lampung. 95 

Hal yang diungkapkan mantan ketua MUI Lampung, Bapak Mawardi As 

sesuai dengan  hadits Rosulloh : 

لعن هللا المتشبھین من الرجا ل بالنساءوالمتشبھات من : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
)رواه البخارى و غیره(النساءبالرجال  

Artinya : “Rasulullah Saw  berkata “ Allah Swt melaknat laki-laki yang 
menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki.” (HR. Al-
Bukhari no. 5885).96 
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Hal yang sama diungkapkan oleh seorang warga bernama Marsono,  yang 

tinggal dekat   Komsariat GayLam, mengaku tidak mengetahui keberadaan 

mereka dan sangat menyayangkan jika ada seorang laki-laki berpenampilan 

layaknya seorang  perempuan. 97  Namun berbeda pandangan dengan masyarakat 

yang biasa beraktivitas di sekitaran Pasar Tengah seperti para pedagang, bagi 

mereka melihat para waria menjadi suatu hal yang sudah lumrah. Hal ini 

dikarenakan aktivitas ini sudah terjadi cukup lama.  

Namun dari hasil  wawancara dengan masyarakat Islam di Bandar 

Lampung khususnya di sekitaran daerah Pasar Tengah dan GayLam, sebagian 

masyarakat menilai yang dilakukan oleh waria adalah sebuah perbuatan yang 

tidak baik karena melangar kodrat dari Allah Swt dan bertentangan dengan nilai 

agama dan adat yang dianut oleh masyarakat selama ini. Ditemukan sebuah fakta 

sosial bahwasanya masyarakat Islam Bandar Lampung belum mampu menerima 

keberadaan para waria ditambah  para waria Pasar Tengah yang sering menjejakan 

diri mulai pertengahan malam hingga  menjelang subuh. Mereka menganggap apa 

yang lakukan para waria sangat meresahkan masyarakat Bandar Lampung.  

Masyarakat juga mengangap kehadiran para waria ini mampu membawa pengaruh 

buruk bagi lingkungan sekitar yakni membawa pergaulan yang tidak baik 

khususnya bagi generasi muda.   

Masyarakat juga mengharapkan kepada pihak-pihak terkait khususnya 

pemerintah Bandar Lampung, Dinas Sosial dan para tokoh-tokoh masyarakat 

dapat menanganani masalah ini dengan serius, bahkan sangat diperlukan adanya 
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pembinaan  dan pengarahan kepada para waria khususnya waria yang berprofesi 

sebagai PSK.  

Penilaian inilah yang  memunculkan adanya sebuah pelebelan (Stereotipe 

negatif) terhadap para waria Bandar Lampung. Masyarakat menganggap 

kelompok ini telah melangar ajaran agama Islam.  Selain itu didukung dengan 

banyaknya waria yang menjajakan diri sebagai PSK dan ditambah juga kurang 

pemahaman masyarakat mengenai waria.  

 
B. Respon Waria terhadap Stereotipe  Masyarakat Islam Bandar  Lampung 

Berkaitan dengan kehidupan waria, pada hakikatnya suatu hal yang sangat 

menarik, di mana kehidupan sosial kelompok ini sangatlah sulit untuk dipahami. 

Meskipun keberadaanya sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lamanya tapi 

masih banyak masyarakat yang menganggap kelompok ini kelompok yang aneh. 

Bahkan tidak hanya dari masyarakat yang memberikan pandangan negatif, tetapi 

dari keluarga mereka sendiri pun belum mampu menerima keberadaan salah satu 

keluarganya yang memilih menjadi seorang waria atau transgender.  Hal ini yang 

menyebabkan waria belum mampu berbaur secara maksimal. Secara sosial 

perilaku seorang waria dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seorang waria pada 

dasarnya memiliki faktor dan latar belakang yang membuatnya  memilih menjadi 

seorang waria. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab manjadi waria antara 

lain:  

 



 

1. Terjebak dalam raga yang salah. 

Banyak waria yang akhirnya mengambinghitamkan penempatan raga. 

Beberapa waria beralasan bahwa sebenarnya mereka adalah perempuan 

tetepi dilahirkan dalam bentuk tubuh laki-laki. 

2. Adanya mutasi gen. 

 Secara medis, ada hormon yang menyebabkan pria berperilaku seperti 

wanita dan merasa nyaman dengan bertingkah seperti itu. Mutasi gen ini 

akan menyebabkan kelainan pada gen pada pria yang bersangkutan, 

misalnya model gen XXY, gen wanita (X) lebih dominan. Maka pria 

tersebut akan mengalami kelainan yang mencolok pada bagian tubuhnya.  

3. Terpengaruh budaya Barat. 

 Era globalisasi dan era pasar bebas ini, manusia rentan terpengaruh oleh 

budaya-budaya luar yang mayoritas tidak sesuai dengan kebudayaan 

Indonesia. Di berbagai negara, pernikahan sejenis memang sudah dilegalkan 

oleh negara, termassuk pilihan seseorang untuk menjadi waria. Negara –

negara tersebut sering mengadakan kontes-kontes kecantikan yang 

pesertanya dari kalangan waria.  Hal inilah yang ditiru oleh masyarakat 

Indonesia. Mereka mengadopsi kebudayaan luar tampa penyesuaian hingga 

akhirnya menimbulkan penyimpangan.  

4. Tuntutan ekonomi 

 Tuntutan ekonomi merupakan alasan paling kuat dan paling kongkret yang 

menyebabkan seseorang menjadi waria. Dalam kasus ini hanya kepura-



 

puraan ini bisa menjerat waria kedalam kebiasaan hingga akhirnya 

kebablasan.  

5. Trauma  

 Faktor traumatis memang bisa memicu seseorang pria menjadi waria. Boleh 

jadi,  pria tersebut pernah mendapatkan perlakuan tidak senonoh sehingga ia 

merasa nyaman dengan keadaannya sebagai waria.  Atau bisa jadi ia disakiti 

oleh seorang perempuan hingga memutuskan untuk menyukai sesama jenis 

dengan jalan mengubah penampilan.  

6. Pengaruh lingkungan  

 Lingkungan merupakan salah faktor pendukung terbesar yang menentukan 

masa depan seseorang. Termasuk menentukan waria atau setidaknya 

seorang pria. Seorang pria yang sejak kecil bergaul dengan wanita, 

cenderung tumbuh menjadi sosok seperti wanita. 98 

  

Adanya kesesuaian dari data di atas dengan hasil penelitian yang diperoleh 

di lapangan di mana banyak faktor yang mempengaruhi seseorang memilih 

menjadi seorang waria seperti yang diungkapkan oleh waria Pasar Tengah, 

bernama Jesica yang mengaku telah memiliki keluarga di Gisting dan ia memilih 

menjadi seorang waria untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.99    Selain itu juga 

banyak waria Bandar Lampung memilih menjadi waria karena telah memiliki 

hasrat ini sejak masa kanak-kanak dan didukung oleh faktor  lingkungan seperti 
                                                        

98Lihat di :http://m.kompasiana.com/aldhikurniawan/ralasi-waria-dalam-
masyarakat.htm, diundah  ( 22 Febuari 2017). 

99 Jesica (waria), hasil wawancara dengan peneliti, 6 Oktober 2016  



 

Adelia, Maktini dan Jesica (lesbi). Sifat kewarian juga muncul karena masuknya 

kebudayaan Barat.  

Adanya stereotipe yang diberikan dari lingkungan sekitar mampu 

mendorong seseorang menjadi seorang waria, salah satunya karena adanya 

tindakan bully dilakukan oleh lingkungannya karena tingkah-lakunya yang 

kebancian mampu membuatnya, lebih milih menjadi seorang waria. Hal ini sesuai 

dengan teori Lebeling ini disampaikan oleh Edwin M. Lemerd, di mana ketika 

seseorang laki-laki  yang sudah mendapat lebeling kewarian dari masyarakat akan 

memilih melanjutkan menjadi seorang waria. Hal ini sesuai dengan kasus yang di 

alami oleh Mainah, Mainah mengungkapkaan sejak kecil lingkungan tempat 

tinggalnya banyak yang menilai tingkah-lakunya seperti perempuan sehingga 

menyebabkannya memilih menjadi waria. 100 Hal ini juga merupakan bentuk 

reaksi masyarakat dari perilaku yang dilakukan oleh para waria yang memang 

tidak wajar sehingga menyebabkan masyarakat memberikan lebel negatif yang 

secara tidak sadar  memotivasi para waria untuk melakukan tindakan 

menyimpang.  

Waria di Bandar Lampung sendiri   berusaha untuk memposisikan diri di 

dalam masyarakat  yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Bukan  

hal yang mudah bagi mereka untuk menyikapi stereotipe yang ada di dalam 

masyarakat Bandar Lampung terutama mengenai Stereotipe negatif.  

                                                        
100 Mainah (Waria Pasar Tenggah), Hasil Wawancara dengan Peneliti (12 November 

2016) 



 

Stereotipe negatif terhadap waria di Bandar Lampung terjadi karena adanya 

konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Di mana perilaku seorang waria tidak 

sesuai dengan tatanan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Bandar 

Lampung.  Seperti yang diungkapkan oleh ketua Bidang Rehebilitasi Dinas Sosial 

Bandar Lampung Muzairin Daud yang mengukapkan bahwa  waria merupakan 

sebuah penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma 

sosial dalam masyarakat. 101 

Menurut  Marsiasih seorang guru ngaji di wilayah sekitaran Komsariat 

GayLam menilai apa yang dilakukan oleh seorang waria  merupakan suatu yang 

tidak baik karena menentang kodrat dari Allah Swt. Namun  para waria menyikapi 

setreotipe selama ini terutama stereotipe negatif dengan sikap masa bodoh dan 

cuek karena mereka mengangap masyarakat Bandar Lampung sebagian sudah 

dapat menerima keberadaan mereka terlepas dari penilaian yang diberikan oleh 

masyarakat Islam.  

Mainah seorang waria Pasar Tengah mengungkapkan sikapnya terhadap 

penilain yang diberikan  masyarakat terhadapnya  ialah masa bodoh di mana ia 

merasa bawasanya masyarakat sudah mulai terbuka dan mengakui keberadaanya, 

apalagi Bandar Lampung juga sudah menjadi kota sehingga masyarakatnya tidak 

begitu usil. Mereka berfikir selama yang mereka lakukan tidak merugikan orang 

lain.  

                                                        
101 Muzairin Daut ( Ketua Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Bandar Lampung), Hasil 

Wawancaraa dengan Penulis, (4 Oktober 2016) 



 

Sebagian waria  sendiri  berusaha memposisikan di dalam masyarakat 

Bandar Lampung. Terlihat dari keterlibatan komunitas GayLam  dalam 

pencegahan dan penanggulangan masalah HIV/AIDS.  Hal ini dilakukan untuk 

memberikan pemahaman  masyarakat Bandar Lampung bahwasanya tidak semua  

yang menyangkut dengan waria itu negatif. Meskipun awalnya bukan hal mudah 

untuk seorang waria menanggapi stereotipe negatif dari masyarakat, terutama dari 

pihak keluarga dan teman-teman, di mana membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk terbiasa dan mengabaikan ejekan dari lingkungan sekitar.   Selain itu juga 

mereka ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Bandar Lampung seperti 

ketika ada festival Trakatau mereka salah satu pengsukses kegiatan ini.  

Para waria Bandar Lampung juga mulai mensosialisasikan keberadaan 

mereka melalui komunitas GayLam, melalui sosialisasian ini mereka  juga ingin 

diakui keberadaannya di dalam masyarakat.  Mereka mulai dari kegiatan  seminar-

seminar di dalam maupun di luar kota Bandar Lampung. waria yang menjadi 

anggota GayLam mendapatkan perlindungan, selain itu juga mereka sering 

mendapatkan pelatihan dan pembinaan. GayLam sendiri pun sudah memiliki Akta 

Notaris sehingga mereka memiliki perlindungan hukum yang kuat. Hal  inilah 

yang menyebabkan mereka tidak terlalu memikirkan penilaian dari masyarakat 

Islam.  

Berbeda dengan waria yang  sering menjajakan diri di Pasar Tengah, 

mereka sangat sulit berinteraksi dengan masyarakat meskipun mereka pun 

bersikap masa bodo bahkan waria Pasar Tengah inilah yang sering mendapatkan 

penilaian dari masyarakat. Hal ini terjadi karena waria Pasar Tengah adalah 



 

seorang waria yang menjajakan diri sebagai PSK. Tak jarang dari mereka sering 

dilempari batu oleh orang yang sedang melintasi mereka.  

C. Dampak Stereotipe Terhadap Waria Di Bandar Lampung  

Stereotipe pada waria tidak dapat dilepaskan dari stereotipe gender hal ini 

terjadi kerena stereotipe terjadi karenanya adanya peran  gender yang berlaku di 

dalam masyarakat khususnya masyarakat Bandar Lampung, di mana seorang 

perempuan harus berperilaku dan berpenampilan  layaknya seorang perempuan, 

bahkan sebaliknya seorang laki-laki pun harus berpenampilan dan berperilaku 

layaknya laki-laki pada umumnya. Jika tidak maka konsekuensinya mereka akan 

mendapatkan stereotipe negatif dari masyarakat sekitar kerena dianggap telah 

melangar  tatanan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

Permasalahan menjadi seorang waria tidak hanya dari luar dirinya saja tetapi 

berawal sejak dirinya mengetahui bahwa dirinya waria.  

Konflik yang dialami waria  pertama kali ialah kebingunggan identitas, 

waria tesebut merasa bingung, di satu sisi ia merasa perempuan, di sisi yang lain 

kondisi fisiknya menujukan bahwa ia laki-laki.  Masalah ini menyangkut masalah 

psikologis dari dalam diri waria yang mengakibatkan sifat malu, tidak percaya diri 

bahkan cenderung tertutup, bahkan menimbulkan pertentangan batin antara 

menerima atau menolak kondisi gendernya.  

Kedua, adanya ketidakterimaan  dari lingkungannya atas konstruksi 

gender. Adanya penolakan dari masyarakat inilah yang memunculkan adanya 

stigma dan penolakan dari masyarakat, lingkungan pertemanan, dan tak terkecuali 

keluarga yang berdampak pada pengalaman tidak menyenangkan kerap dialami 



 

oleh para waria seperti, bully, cacian bahkan kekerasan secara fisik, bahkan 

mereka juga dihadapkan dengan masalah-masalah hukum agama maupun adat.  

Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya stereotipe akan 

menghasilkan sebuah diskriminasi. Diskriminasi ini terjadi karena adanya 

konstruksi sosial yang telah dibentuk oleh masyarakat.  Biasanya bentuk 

diskrimanasi ini dalam bidang ekonomi, maupun budaya dan  tidak jarang seorang 

waria mendapatkan tindak kekerasan.  

Hasil anilisis data yang diperoleh bahwasanya seorang waria Bandar 

Lampung biasanya memilih tinggal jauh dari keluarga dan tempat yang lebih bisa 

menerima keberadaan mereka. Selain itu seperti kasus yang dialami oleh Adelia 

dan Jesika memilih meningalkan keluarga dan lingkungan pendidikan karena 

meresa adanya diskriminasi.  

Seperti yang diungapkan oleh Matini bahkan bukan hanya mengalami 

diskriminasi ia juga pernah mendapatkan kekerasan fisik saat sedang menjajakan 

diri di Pasar Tengah bersama teman-teman waria yang lain di mana ia pernah 

dilempari sampah oleh seorang pengemudi mobil.  

Diskriminasi yang mereka alami pastinya akan berdampak secara langsung 

terhadap kehidupan sosial maupun psikis para waria.  Adapun dampak yang 

dialami waria sebagai berikut: 

a.  Secara sosial adanya diskriminasi pada waria akan berdampak pada 

kesulitan para waria di Bandar Lampung dalam berinteraksi dengan 

masyarakat  yang tidak menutup kemungkinan seorang waria memilih 

hanya bergaul dengan sesama waria  bahkan tinggal dilingkungan waria 



 

seperti bergabung dengan Komunitas GayLam. Bahkan menarik diri dari 

lingkungan mereka.   

b.  Secara psikis adanya diskriminasi pada waria akan berdampak 

pada psikis seorang waria, di mana waria akan merasa tertekan secara 

mental karena adanya diskriminikasi yang dialami selama ini. 

Para  waria Bandar Lampung   berusaha memosisikan diri di dalan 

masyarakat, dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif. Melalui GayLam 

para waria berusaha  melakukan kerjasama dengan Dinas-dinas yang ada di 

Bandar Lampung. Mereka juga mulai menjelaskan tentang keberadaan mereka 

terlepas dari penilaian dari masyarakat Islam Bandar Lampung.  Sreteoripe negatif 

yang diberikan masyarakat Islam Bandar Lampung  akan berdampak negatif 

terhadap para waria. Bagi waria yang berhasil memposisikan diri dan memiliki 

status sosial yang baik maka akan sangat mudah berinteraksi dengan masyarakat.  

 

   

 

   

 

 

 

 

 



 

BAB V 

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Penilaian masyarakat terhadap fenomena waria ialah  stereotipe negatif di 

mana  stereotipe ini didasarkan atas perilaku dan penampilan  waria yang 

bertentangan dengan kodratnya. Ditambah lagi dengan maraknya para waria 

yang menjajakan diri sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial)  seperti di 

daerah Pasar Tengah, Lapangan Saburai, Garuntang dan Mangga Dua yang 

membuat masyarakat islam Bandar Lampung merasa resah.  

Masyarakat  Islam Bandar Lampung mengharapkan adanya bimbingan 

dan penanganan serius  kepada  para waria dari pihak-pihak terkait. Steretipe 

negatif pada waria lebih banyak diberikan kepada waria Pasar Tengah dan 

para waria yang berkerja sebagai penyanyi keliling.  Hal ini terjadi karena 

ketika seorang waria memiliki status yang di dalam masyarakat akan lebih 

dapat menerima keberadaannya.   

2. Respon Waria Bandar Lampung menyikapi Stereotipe dari Masyarakat  

Waria Bandar Lampung menyikapi stereotipe yang dari masyarakat 

Bandar Lampung khususnya  masyarakat Islam dengan sikap  cuek dan masa 

bodoh, meskipun bukan hal mudah bagi mereka menerima stereotipe negatif 

yang diberikan masyaraka. Para waria membutuhkan waktu yang cukup lama 

bagi mereka untuk terbiasa dengan lebeling selama ini. Mereka berusaha 

memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa tidak semua yang 



 

mereka lakukan adalah negatif.  Melalui komunitas GayLam para waria 

Bandar Lampung berusaha memposisikan diri di  masyarakat dengan ikut 

serta dalam kegiatan-kegiatan positif yang ada di Bandar Lampung.  

Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pencegahan dan penanggulangan masalah 

HIV/AIDS dan sosialisasian masalah kesehatan Reproduksi. Selain itu para 

waria Bandar Lampung juga ikut serta dalam mengsukseskan kegiatan 

Festival Krakatau.  

3. Dampak stereotip negatif yang diberikan masyarakat kepada waria ialah 

munculkan  diskriminasi terhadap para waria dalam berbagai aspek 

kehidupan seperti ekonomi, budaya maupun pendidikan. Kebanyakan para 

waria ini memilih meniggalkan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat 

mereka dilahirkan. Selain itu juga para waria memutuskan untuk berhenti dari 

tempat ia mengenyam pendidikan dan bekerja karena adanya diskriminasi. 

Mereka yang tidak dapat memposisikan dirinya maka ia akan menjadi 

tertutup dan tertekan. Namun berbeda dengan waria yang dapat beradaptasi 

dengan lingkungan masyarakat maka ia akan dapat berbaur dengan 

masyarakat dengan baik. 

 
B. Saran-saran  

Dalam hal ini peneliti  memberikan saran atas data yang  peneliti   di 

dapatkan  dari hasil penelitian tentang “ Stereotipe Pada Waria Dalam Persepsi 

Masyarakat Islam (Study Kasus Bandar Lampung)”. Besar harapan penulis 

semoga  apa yang telah peneliti kerjakan dapat bermanfaat bagi semua pihak,  



 

maupun bagi pihak peneliti  sendiri, maupun bagi pihak yang ada kaitanya dengan 

penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang ingin peneliti  sampaikan pada kesempatan ini ialah 

mengingat stereotipe yang diberikan masyarakat Islam mengenai perilaku dan 

aktivitas waria di Bandar Lampung diharapkan kepada pemerintah dan pihak-

pihak yang terkait mengenai masalah waria untuk memberikan pelatihan, 

bimbingan maupun arahan terhadap para waria Bandar Lampung.  Semoga 

dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam 

menemukan solusi dalam menangani masalah waria.   

C. Rekomundasi  

1. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial, 

kendatinya dapat memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja 

kepada para waria agar mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonominya 

tampa harus menjajakan diri.  

2. Kepada Majelis Ulama Indonesia,  hendaknya agar dapat memberikan 

bimbingan keagamaan,  bekerjasama dengan dengan masyarakat Kota 

Bandar Lampung agar Streotipe Stigma negatif pada kelompok waria 

dapat dihilangkan.  

D. Penutup  

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senangtiasa mencurahkan rahmat 

dan kasih sayangnya, serta nikmat dan kemudahan sehingga penelitian dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Demikian pembahasan mengenai Stereotipe Pada 

Waria Dalam Persepsi Masyarakat Islam Studi Kasus Bandar Lampung.  



 

Peneliti  menyadari banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini 

disebabkan oleh keterbatasanya pengalaman dan pengetahuan peneliti, oleh sebab 

itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi 

perbaikan penelitian  ini.  

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu baik moril maupun materi, sehingga terselesaikan skripsi 

ini. Semoga skripsi ini mermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah Swt mengalir ilmu yang tiada henti kepada kita semua dan 

melindungi dalam setiap langkah Amin.  
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