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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Sebagian dari masyarakat kita cenderung berpikiran terlalu cepat menilai 

seseorang hanya dengan melihat dari sosok luarnya tanpa mengetahui betul 

sumber permasalahannya, yaitu hanya  mengakui hal-hal yang sama sekali 

bertentangan, misalnya hitam dan putih, baik dan buruk, kaya dan miskin, gelap 

dan terang, dan sebagainya. Bahkan dalam jenis kelamin dan orientasi seksual pun 

masyarakat menganggap bahwa  hanya ada dua jenis kelamin, yaitu lelaki dan 

perempuan. Dan orang yang berprilaku menyimpang akan mendapatkan sebutan 

lain seperti “kaum dunia ketiga” atau kaum aneh dan sebagaianya
1
 

 Waria sebagai salah satu jenis kelamin ketiga memang masih menjadi 

perdebatan hingga saat ini. Hal ini memicu adanya berbagai macam pandangan 

dan perspektif sebagai gejala abnormalitas seksual, tentunya tidak dapat 

dipisahkan dari komponen-komponen kehidupan seseorang yang tampak semakin 

rumit dan sulit dicari garis tegasnya beberapa ahli berpandangan bahwa “keadaan 

abnormalitas seseorang, apapun bentuknya tidak dipisahkan dari proses 

perkembangan manusia, sejak berada dalam kandungan hingga ia berada didalam 

kehidupan nyata”.
2
 Oleh karena itu, analisis terhadap gejala kewarian tidak dapat 

dilepaskan begitu saja dari konsep keilmuan tentang prilaku manusia dan 
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pendekatan-pendekatan keabnormalannya. Statman ini didukung oleh alasan 

berikut : 

Dunia waria, banyak orang menegasikan merupakan bentuk dari patologi sosial 

dan bahkan ada yang mengatakan waria itu bentuk kehidupan anak manusia 

yang cukup aneh. Karena secara fisik mereka adalah laki-laki normal, memiliki 

kelamin yang normal, namun secra psikis mereka merasa dirinya perempuan, 

tidak ubahnya seperti kaum perempuan lainnya.
3
 

 

     Waria dianggap sebagai sebuah penyimpangan bahkan kelainan karena pada 

tubuh seorang laki-laki bersemayam pada diri seorang perempuan. Kemudian ini 

menjadikan persoalan pada lingkup sosial yang menyudutkan, menjadi 

perbincangan di masyarakat, dan terasingkan dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat jika terjadi sikap yang kontroversial, kemudian 

orang akan mencari informasi lain untuk menetukan posisi sikapnya maka orang 

tersebut akan mengambil sikap yang memihaknya. Dalam keadaan seperti ajaran 

moral yang kita peroleh dari agama yang kita yakini seringkali menjadi 

determinan tunggal yang menetukan sikap. Prilaku keberagaman antar umat 

beragama sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan kondisi 

lingkungan sehingga dapat dikembangkan sejalan dengan pengaruh lingkungan 

yang baik maka akan terjadi keselarasan dan sebaliknya. 

      Ajaran agama bukan satu-satunya yang dapat mempengaruhi dalam 

pembentukan perilaku setiap individu , di antarnya adalah pengalaman pribadi, 

pengaruh orang –orang yang dianggap penting, kebudayaan, media massa, dan 

pendidikan. Sebagai manusia yang memiliki ketidak jelasan kelamin, seorang 

waria tentu juga diharapkan kepada hukum-hukum baik tertulis maupun tidak 
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tertulis yang menempatkan seorang waria pada hak dan kewajibannya sebagai 

mahluk sosial dan individu serta mahluk religius.
4
 

         Waria sebuah realitas yang tidak bisa kita tolak keberadaanya, dan 

senantiasa ada dalam sejarah kehidupan manusia, sehingga menuntut adanya 

sebuah pengakuan tentang keberadaan mereka, karena sebagai mahkluk Tuhan 

mereka pun mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang lainnya. 

Disamping itu, dunia waria tampaknya masih belum sepenuhnya dapat ditarik 

garis tegas: diterima atau ditolak sama sekali. Ini terbukti dengan menjamurnya 

peran-peran waria dalam acara di televisi, misalnya lawak atau drama komedi 

yang selalu menyertakan waria meski hanya berpura-pura menjadi waria bukan 

waria yang asli. Yang pada satu sisi dinikmati oleh masyarakat luas. Namun disisi 

lain keberadaan mereka tidak diterima dalam kehidupan sehari-hari.
5
 

 

        Sebagian  masyarakat  mereka hanya berpendapat bahwa hanya ada dua 

kelamin yang secara obyektif diakui oleh masyarkat, yakni laki-laki dan 

perempuan. Hal ini sangat beralasan karena pengertian jenis kelamin itu sendiri 

mengacu kepada fisik alat reproduksi manusia, sehingga seks menjadi variabel 

distrik, yang mengakibatkan hadirnya penilaian prilaku, bahwa laki-laki harus 

seperti laki-laki dan perempuan juga layaknya perempuan. 

         Akibatnya, untuk melihat waria secara utuh, diperluakan sebuah kajian yang 

mendalam sebelum melihat kondisi obyektif  kehidupannya secara nyata dalam 

lingkungan sosialnya. Dan dalam masyarakat di dindonesia yang sebagian besar 

masih menganggap bahwa waria adalah sebuah “penyakit”, dan sebuah 

ketidakwajaran sosial sehingga  mereka belum diterima secara seutuhnya dalam 

masyarakat. Permasalahan sosial yang dihadapi kaum waria di indonesia masih 
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sangat rumit dan kompleks karena berbagai faktor yang kurang mendukung dalam 

menjalani kehidupannya secara wajar baik yang diakibatkan oleh faktor internal 

seperti pendidikan terbatas , kemiskinan, ketidaktrampilan, diskriminasi baik 

dikalangan masyarakat umum maupun oleh keluarganya sendiri. Kondisi seperti 

ini juga yang terjadi di kecamatan Unaaha yang merupakan ibu kota dari 

Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara), memiliki lebih dari 800 KK (Kepala 

Keluaraga) , di Unaaha sendiri terkenal sebagai daerah multikultural dan 

multietnis karena beragamnya suku bangsa yang tinggal daerah ini, dan sebagai 

pusat perdangangan dari berbagai daerah karna letaknya strategis.  

         Berdasarkan hasil prapenelitian yang peneliti lakukan ternyata kondisi 

obyektif kaum waria dikecamatan Unaaha sama seperti yang terjadi di kota-kota 

besar yang berada di Indonesia. Bisa dilihat dari segi aktivitas mereka, di siang 

hari mereka bekerja dan malamnya mereka berkumpul bersama kelompoknya, 

biasanya tiga-tiga atau sampai lima orang, menelusuri keramian dunia malam 

yang ada di Unaaaha.   

       Fenomena inilah yang mengakibatkan persepsi masyarakat hanya berujung 

pada dua hal tentang waria, yaitu waria yang  bekerja dan waria yang menjadi 

seks komersial. Akibatnya, mereka menjadi kaum yang terpinggirkan oleh 

masyarakat dan memandang sebelah mata bahkan hampir semua pandangan 

masyarakat dikecamatan Unaaha beranggapan kaum waria adalah sampah 

masyarakat sebagai penyebar penyakit masyarakat, seolah-olah menyiratkan 

bahwa waria selama ini diperlakukan sebagai sebuah objek, bukan subjek. Karena 

penampilan fisiknya “menyimpang” dari karakteristik atau gender yang dianggap 
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normal menurut pandangan umum masyarakat, kaum waria tidak diakui 

keberadaanya oleh negara, masyarakat bahkan juga oleh keluarganya sendiri.
6
 

        Kaum waria di Kecamaan Unaaha belum bisa menunaikan kewajiban mereka 

sebagai umat beragama seperti sholat, pengajian, atau dalam kegiatan keagamaan 

lainnya. Kaum waria masih menerima cibiran, cemoohan dari masyarakat. Dari 

permasalahan kaum waria berkaitan dengan kondisi dirinya tersebut 

mengekibatkan renggangnya hubungan waria dengan lingkungan sosialnya, baik 

dalam lingkungan kerja, lingkungan beragama maupun lingkungan sosial. 

Dilingkungan kerja non-formal bisa kita memjumpai salon-salon kecantikan dan 

tukang gunting rambut yang berada dikecamatan Unaaha, sebagian dari propesi 

tersebut dilakukan oleh kaum waria, di sebabkan karna mereka kesulitan 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar 

(sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan) dengan baik. Persoalan-persoalan 

yang ada di masyarakat menjadikan kaum waria tidak bebas untuk melakukan 

sesuatu seperti manusia biasanya. 

Keberadaan waria ditengah masyarakat sering dihubungkan dengan sebuah 

perilaku seksual kotor, orang menyimpang bahkan melalui doktrin-doktrin 

yang ditampilkan tokoh agama, marjinalisasi terus berlangsung, menekan dan 

mengalami repetisi
7
. 

 

     Sehingga mengakibatkan kaum waria sangat terasingkan secara sosial, baik 

oleh keluarga mereka maupun lingkungan. Kondisi ini yang kemudian membuat 

mereka kebanyakan harus lari dari rumah dan lingkungannya. Hal ini saja 
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semakin memperjelas permasalahan dunia kaum waria yang semakin kompleks. 

Akibatnya hidup sebagai waria  memerlukan satu strategi tersendiri untuk dapat 

diterima di dalam masyarakat
8
. Dikarenakan keberadaan kaum waria tidak bisa 

ditolak tentang keberadaanya di lingkungan masyarakat dan senantiasa ada dalam 

sejarah  kehidupan manusia, sehingga menuntut adanya sebuah pengakuan dan 

bagaimana sebenarnya waria terhadap pengaruh ruang sosial di masyarakat 

indonesia. Jika waria ini dilihat dalam kacamata agama, sebagai makhluk Tuhan 

mereka pun mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia yang lainnya
9
. 

        Pembahasan tentang keberadaan waria di masyarakat khususnya dikecamatan 

Unaaha tidak ada habisnya sering kali terjadi perdebatan dan protes dari berbagai 

kalangan, mulai dari segi agama hingga dari segi budaya.. Sementara itu para 

kaum waria juga ingin mendapatkan perlakuan yang layak seperti orang-orang 

pada umumnya, dan diakui keberadaan waria sebagai mahluk sosial dan manusia 

tetap harus dihormati. Sesuai pada fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 

Jumadil Akhir 1418 H. Bertepatan dengan tanggal 11 oktober 1997. Tentang 

waria:  

- Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis 

kelamin) tertentu  

- Segala prilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan 

dikembalikan pada kodrat semula.
10

  

 

         Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai suatu hak yang sangat mendasar 

yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), di dalam hak tersebut manusia akan 
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mendapatkan rasa aman dan hidup bahagia, sehingga bukan merupakan suatu 

alasan untuk menjadikan adanya suatu perbedaan jenis kelamin maupun 

diskriminasi sosial. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan Negara hukum 

sala satu tujuannya melindunggi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus 

kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjng tinggi
11

.  

       Ajaran agama kita sendiri khususnya Islam dikenal sebagai agama universal 

yang hadir dengan ajaran-ajaran yang membebaskan manusia dari segenap bentuk 

ketertindasan dan diskriminasi, berbagai macam realitas yang semakin kompleks 

dan menuntut penyelesaian, termasuk dalam hal ini bentuk penindasan terhadap 

waria dan juga menyangkut ketidak adilan dalam orientasi seksual.  

       Berdasarkan uraian dan fatwa MUI tersebut, maka penulis terdorong untuk 

mengadakan penelitian tentang: “Waria Dalam perspektif Hukum Islam (studi 

kasus di kelurahan ambekairi, kec. Unaaha, kab. konawe) 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah  

1. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan skripsi ini, yaitu: “Waria Dalam Perspektif Hukum Islam”. 

1. Bagaimana kondisi objektif waria di Kecamatan Unaaha  ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waria ? 
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C. Definisi Operasional  

Untuk menganalisa dan memahami skripsi yang berjudul “Waria Dalam 

Perspektif Hukum Islam” maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut:  

1. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis 

kelamin) tertentu.
12

  

2. Aspek syariat Islam adalah segala keputusan yang diambil dari pandangan 

syariat Islam.
13

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui kondisi objektif waria di kecamatan unaaha   

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap waria  

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Sebagai bahan informasi tentang waria ditinjau dari aspek Hukum 

Islam, 

b. dapat menanggapi, menganalis tentang apa-apa yang dapat 

ditimbulkan dari Hukum Islam terhadap waria.  
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c. Sebagai acuan bagi siapa saja untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut sehubungan dengan skop penelitian ini. 
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