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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Relevan 

Berbagai penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, baik dari literature 

buku-buku, skripsi tersis maupun karya ilmiyah lainnya belum pernah ada yang 

meneliti langsung terkait judul yang penulis teliti yaitu “Waria Dalam Perspektif  

Hukum  Islam”. 

Peneliti melakukan penelusuran lebih jauh terhadap penelitian yang 

memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu yang relevansinya tidak jauh 

berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh: 

Rusdan NIM: 06020101046 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Sultan Qaimuddin Kendari 2011 dengan judul yaitu “Kedudukan Waria 

Dalam Hukum Islam” penelitian yang dilakukan oleh Rusdan menyimpulkan 

bahwa keberadaan waria dalam Islam yang menjadikan hadist sebagai pedoman 

kedua dalam islam, harus menghormati dan memperlakukan waria sebagaimana 

layaknya manusia lainnya, sedangkan dalam masyarakat, diterima atau ditolak 

tergantung pada proses waria dalam lingkungan sosia, dan kemampuan waria, 

baik secara individual maupun kolektif dalam mempersentasikan prilakunya 

sehari-hari. Karena tidak semua waria yang melakukan abnormalitas atau dengan 

turun kedua pelacur dan prostitusi.
1
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   Rusdam, Skripsi : Kedudukan Waria Dalam Hukum Islam Tahun 2011 

 

10 



11 

 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Febri Ayu Choiriyah Nim: 

21106025 Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Salatiga, 2011, dengan judul skripsi “Kehidupan Waria 

Ditinjau Dari Hukum Islam” menyimpulkan bahwa tidak seorangpun dari yang 

ingin hidup sebagai waria, kalaupun kemudian tertangkap menjadi waria tidak 

berarti hak-hak dan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka terhapus sama 

sekali. Oleh karena itu hendajnya masyarakat bisa menerima keberadaan mereka, 

dan memberi kesemapatan kepada mereka untuk lebih mendekatkan diri pada 

Allah.
2
 

  Dari literatur-literatur yang telah peneliti kemukakan diatas, ditemukakan 

saling keterkaitan satu sama lain, karena menulis obyek yang sama yaitu tentang 

waria dalam pandangan hukum Islam dan keberadaannya dilingkungan 

masyarakat, hanya saja tempat yang diteliti berbeda-beda. Dalam hal ini penulis 

sedikitnya mengetahui tujuan peneliti-peneliti yang sudah ada terkait dengan 

waria. Namun, fokus peneliti dalam konteks ini berbeda dari tulisan-tulisan yang 

sudah ada. Tidak ditemukan secara khusus kutipan buku, skripsi tersis, maupun 

karya ilmiah yang membahas “Waria Dalam Perfektif Hukum Islam (Studi Kasus 

di Kec. Unaaha, Kab. Konawe )”. Oleh karena itu, penelitian dapat dillakukan 

karena masalah yang diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang 

sebelumnya. 

 

 

                                                 
2
  Febri Ayu Choiriyah, Skripsi : Kehidupan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam Tahun  

2011 
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B. Dinamika Tentang Waria 

1. Pengertian Waria 

 

     Waria (gabungan dari Wanita-Pria) adalah laki-laki yang lebih suka berperan 

sebagai perempuan dimana dari sikap atau perilaku maskulin berubah/ mengubah 

diri ke feminin dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, tanpa harus melakukan 

perubahan-perubahan yang mendasar pada kondisi fisiknya, termasuk melakukan 

operasi pada alat kelaminnya agar bisa menyerupai seorang perempuan. 

Waria juga dikenakan pada seseorang yang secara fisik perempuan, tapi  

berdandan dan perperilaku sebagai laki-laki. Meski dalam melakukan 

hubungan seks, hampir semua  waria di Indonesia menjalankan praktek 

homoseksual.
3
 

 

        Secara umum waria dalam konteks psikologis termasuk sebagai penderita 

transeksual, yakni seseorang yang secara jasmani jenis kelaminnya jelas dan 

sempurnah. Namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai 

lawan jenis. Defenisi waria mangacu pada pengertian bahwa secara fisik mereka 

adalah laki-laki normal, memiliki kelamin yang normal namun secara psikis 

mereka merasa dirinya perempuan. Akibatnya prilaku mereka menjadi tampak 

kaku.  

         Sedangkan dalam bahasa arab adalah istilah khuntsa yang berarti banci atau 

waria, adalah manusia yang memiliki kelamin ganda, perempuan dan laki-laki.
4
 

Namun tidak semua waria mamiliki keduanya secara dominan. Ada waria yang 

memiliki kelamin laki-laki yang fungsinya lebih besar dari pada kelamin 

                                                 
3
  Kemala Atmojo, Kami Bukan Lelaki, (Cet. II; Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1986), h. 3-

4. 
4
 Assyaukanie, luthfi, Politik. Ham, Isu-Isu Teknologi dan Fikih Kontemporer, (Cet.1; 

Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h.  224. 
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wanitanya, atau sebaliknya. Dalam masalah ini agama membolehkannya untuk 

memilih jenis kelaminnya yang lebih dominan itu. Hal ini dibolehkan melalui 

operasi agar menjadi pria tulen jika kelamin prianya dominan, atau wanita tulen 

bila kelamin wanitanya yang dominan.
5
 

Menurut Imam al-Kasani : 

Tentang hukum khususnya (waria) dengan mengatakan bahwa waria adalah 

orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan wanita padahal tidak mungkin 

dalam diri seorang, seseorang mempunyai kepribadian laki-laki sekaligus 

wanita sesungguhnya. Akan tetapi, bisa jadi ia seorang laki-laki atau wanita.
6
 

 

        Lebih jelasnya, untuk mengetahui apakah dia seorang laki-laki atau wanita, 

maka bisa melalui tanda-tandanya. Diantara tanda-tanda laki-laki setelah baligh 

adalah tumbuh jenggot. Sedangkan tanda-tanda wanita setelah dewasa adalah 

tumbuhnya payudara, mengeluarkan susu dari payudara itu, haid dan melahirkan. 

Hal itu setiap jenis memiliki kekuasaan baik pada laki-laki maupun wanita yang 

memisahkan antara keduanya.  

       Menganalisis terhadap gejala kewariaan tidak dapat dilepaskan dari konsep 

keilmuan tentang prilaku manusia dan abnormalitas seksualnya. Prilaku seks yang 

normal atau tidak menyimpang adalah jika seorang dapat melakukan relasi 

seksual yang kuat dengan lawan jenisnya tanpa merugikan orang lain dan dirinya 

sendiri serta bertanggung jawab atas segala yang dilakukan, tidak melanggar 

norma sosial dan hukum yang berlaku. Sedangkan ketidak wajaran seksual 

(seksual pervesion) meliputi prilaku-prilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual 

                                                 
5
   Ibid,. h. 54 

6
  Zunly Nadia: Waria. Laknat atau Kodrat, Editor Islam Gusmian, (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Marwa, Editor Islam Gusmian, 2005), h. 24.  
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yang ditujukan pada pencapaian orgasme diluar hubungan kelamin heteroseksual.
7
 

Baik dengan jenis kelamin yang sama maupun dengan patner yang belum dewasa 

serta bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat 

yang biasa diterima secara umum.  

    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 

2) Transeksual homoseksual, adalah 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.
8
 

 

    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 jenisnya atau lawan jenisnya. 

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

berhasrat dengan sejenisnya dan lawan jenisnya, ia juga melakukan pernikahan 

dengan lawan jenianya.  

 

2. Waria dalam Konteks Sosial Budaya 

       Budaya  masyarakat yang lebih luas, waria masih dianggap sebagai kelompok 

sosial yang menimbulkan masalah-masalah ketertiban umum, sejajar dengan 

pelacur, gelandangan dan pengemis. sehingga perlu penertiban di mata 

pemerintah, problema ini sangat penting karena hanya dengan cara-cara itulah 

seorang waria akan benar-benar eksis dalam ruang sosial di mana mereka berada. 

                                                 
7
  Koeswinarno, “Komunikasi Sosial Kaum Minoritas.” Studi Kasus Kaum Waria di 

Yogyakarta, (Jakarta: The Toyota Foundation, 1993), h. 24. 
8
    Kumala Admojo, Op, Cit, 3 
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Proses dialektik antara manusia dengan lingkungan, manusia senantiasa 

membentuk dunianya sendiri, dan dunia itu adalah budaya.
9
 Itu sebabnya konteks 

kebudayaan sangat mempengaruhi proses prilaku manusia dalam membangun 

duniannya, karena hanya dalam satu dunia yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, 

dapat menempatkan diri serta merealisasikan kehidupannya.  

       Fenomena transeksual (waria) dapat dijumpai di setiap sudut kota ataupun 

desa, mereka berbaur dengan masyarakat setempat. Ada masyarakat yang 

menerima kehadiran mereka meskipun kaum mereka masih dianggap suatu 

gangguan,  akan tetapi sidikit pula yang menolak kehadiran mereka. Dari 

permasalahan waria yang telah dirulis di atas, ternyata bukan hanya berdampak 

pada psikologis belaka, tetapi juga berpengaruh pada perilaku sosial mereka. 

Akibatnya muncul hambatan-hambatan dalam melakukan hubungan sosial secara 

luas, mereka kesulitan mengintegrasikan dalam struktur kehidupan sosial 

masyarakat. Bagaimana waria harus dipandang dalam kontruksi sosial yang jelas 

dan memiliki arti dalam kehidupan sosial umumnya. Adalah satu upaya yang 

selalu dilakukan oleh kaum waria untuk selalu eksis dalam kehidupannya. Hal ini 

senantiasa dilakukan karena pembentukan diri harus dimengerti dalam kaitan 

dengan perkembangan organisme yang berlangsung terus dan dengan proses 

sosial dimana diri itu berhubungan dengan lingkungan manusia.
10

 

        Kehidupan waria dalam berbagai dimensinya terdapat tiga proses sosial yang 

mungkin terjadi, yakni pertama, sosisalisasi perilaku waria dalam konteks 

                                                 
9
   Berger, Peter L,  Langit Suci: “Agama sebagai Realitas Sosial”, ( Jakarta: Grafik, 1994), hlm 70. 

10
   Berger, Peter L, dan Thomas L. Tafsir Sosial Atas Kenyataan, (Jakarta, LP3S,1990) 

hlm. 71 
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lingkungan sosial, karena waria tidak bisa lepas dari lingkungan sosila. Kedua, 

pandangan tentang realitas obyektif yang dibentuk oleh perilaku mereka. Melihat 

realitas obyektif merupakan pemahaman untuk menjadikan perilaku individu 

sebagai nilai yang diharapkan atau tidak diharapkan dalam lingkungan sosial. 

Ketiga, proses pemaknaan dan pemahaman sebagai waria.  

Proses ini menyangkut pertahanan identitas, dimana mereka berusaha 

mengkonstrukkan makna hidup sebagai waria atas pengalaman-pengalaman 

sebelumnya, yang tercipta dari proses sosial dan realita objektif dunia waria.
11

 

 

      Hidup sebagai waria dalam konteks kebudayaan mengandung satu pengertian 

bahwa kebudayaan itu menjadi satu pedoman dalam perilaku mereka sehingga 

identitas mereka menjadi tegas. Akibatnya kebudayaan merupakan tingkah laku 

yang dipelajari dan merupakan fenomena mental. Kehidupan waria dalam konteks 

kebudayaan dapat dilihat dalam tiga aspek, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Aspek eksternal;isasi damgat penting karena meliputi bagaimana 

waria melakukan  penyesuaian dengan lingkungan ketika mendapatkan berbagai 

tekanan. Hal ini juga sekaligus untuk melihat bagaimana sebuah kultur 

menduduki posisi penting dalam pembagian peran secara seksual. 

       Kemudian objektifitas dapat dilihat dalam interaksi sosial yang dilakukan 

waria untuk merespon tekanan-tekanan itu, sehingga mereka mampu bertahan 

hidup sebagai waria. Internalisasi adalah ketika seorang waria melakukan 

identifikasi diri dengan lingkungan sosial sehingga dapat lebih bersar memperoleh 

makna hidup sebagai waria dalam satu ruang sosial.makna dan pemahaman hidus 

sebagai seorang waria didalamnya terdapat juga kecenderungan yang dapat 

                                                 
11

   Sopjan, Merlyn, Perempuan Tanpa V, (Jogjakarta, LKIs, 2005), hlm. 30 
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mempengaruhi pada fenomena simbolik , yang tercermin dalam ekspresi perilaku 

dan aktifitas mereka melalui kelompok  dan berbagai kegiatan kebudayaan. 

3.   Waria Dalam Tinjauan Medis-Psikologis 

       Penyebab utama seseorang menjadi waria adalah lingkungan. Pengaruh atau 

penyebab itu berjalan dibawah sadar ketika seseorang masih dalam usia relatif 

muda (0-5).  

Sala satu sumber keyakinan tersebut berasal dari teori seksualitas, Naluri 

seksual harus melalui beberapa tahap pertumbuhan . jika terjadi hambatan 

sebelum dewasa, maka akan memunculkan atau mengakibatkan kekacauan 

seluruh kepribadian.
12

 

 

        Seorang penderita transeksualisme dengan demikian secara psikis merasa 

dirinya tidak cocok dengan alat kelaminnya dan fisiknya, sehingga seringkali 

mereka memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain, jika laki-

laki dia memakai pakaian perempuan dan  jika perempuan dia memakai pakaian 

laki-laki, tetapi transeksualisme lebih banyak pada kaum laki-laki dari pada kaum 

perempuan, tetapi yang jelas kaum waria termasuk penderita transeksual. Satu hal 

yang menjadi catatan bahwa penderita transeksual tidak merasa nyaman dengan 

jenis kelaminnya berusaha dengan kuat membebaskan diri dan hidup sebagai 

anggota jenis seks yang berlawanan. 

Menurut Kartono : 

Tipe-tipe ibu yang terlalu banyak melindungi anaknya, mempunyai ikatan 

sangat minim dan adanya gangguan dalam relasi anak dan orang tua dapat 

menjadi pemicu untuk perkembangan penyimpangan-penyimpangan seksual.
13

 

 

                                                 
12

   Latipun dan Moeljono N Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan.( UMM Press, 

Malang,2001), hlm. 83 
13

   Kartono, Kartini, Psikologis Abnormal dan Abnormalitas Seksual, ( Mandar Maju, 

Bandung, 1989), hlm. 230 
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Ada 3 (tiga) faktor besar yang secara umum menjadi penyebab transeksualisme, 

yaitu: 

a. Sifat transeksual dibawah sejak lahir (natur) 

b. Hasil didikan lingkungan (nurture) 

c. Konsumsi beberapa zat kimia
14

 

 

         Secara umum dalam hubungan seksual, hampir semua waria indonesia 

menjalankan praktek homoseksual. Tetapi dengan melihat kenyataan terdapat 

garis yang membedakan antara kaum (gay) dan waria (transeksual). Seorang yang 

homoseksual umumnya tidak merasa perlu bermake-up dan berpakaian seperti 

halnya wanita. Kemudian, dalam melakukan hubungan seks, kaum homoseksual 

bisa bertindak sebagai laki-laki maupun wanita. Tetapi waria akan bahagia jika 

diperlakukan sebagai wanita. Itu sebabnya mereka lebih lengkap, setidaknya 

merasa perlu menghilangkan ciri-ciri kelaki-lakiannya. Bila ditinjau dari sudut 

pandang biologis adalah permasalahan kromosom. 

Kromosom adalah bagian terkecil yang terdapat dalam inti sel yang biasa 

disebut DNA yang mampu memberikan informasi yang diturunkan yaitu kode 

genetik, kelainan kromosom merupakan gabungan perkembangan yang 

disebabkan oleh penyimpangan dari sejumlah kromosom pada umumnya, 

karena bentuk satu atau dua kromosom yang tidak normal.
15

 

 

      Memang tampak rumit sekali ketika harus menentukan apakah seseorang itu 

mengalami gangguan kromosom seks atau tidak. Apalagi bagi para waria, hingga 

saat ini dunia pengetahuan belum bisa mengidentifikasikan apakah waria itu 

merupakan kelainan pada kromosom seksnya atau bukan. Yang jelas bagi para 

waria, untuk memacu agar bagian tubuh tertentu mereka lebih menyerupai wanita 

pada umumnya seperti payudara, pantat, hidung atau yang lain. Mereka selalu 

                                                 
14

   Yash, Transeksual : Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Wanita ke 

Pria,(Semarang,2003),hlm. 22 
15

  Dwijoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Djambatan, Jakarta, 1982), hlm. 73 
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menyuntikan hormon tertentu yang biasa disebut suntik silikon. Walaupun secara 

belum pasti diyakini apakah waria atau gejala transeksual lainnya itu merupakan 

kelainan kromosom seks. misalnya pada masa pubertas , mampu memberikan arah 

pada dorongan-dorongan seksual pada manusia. 

        Jika ini yang menjadi sebab, mengapa seseorang menjadi transeksual, ada 

kemungkinan berupa terapi psikologis dapat dipergunakan dengan efektif. Sebab 

yang terjadi adalah proses belajar dan kebiasaan masa kecil, akan tetapi sampai 

saat ini banyak sudah usaha yang dilakukan namun tidak membuahkan hasil. 

4.  Pandangan Dimasyarakat Tentang Kehidupan Waria 

     Sebagian besar orang  bila dikaitkan dengan persoalan waria, otomatis 

pandangan mereka menganggap kehidupan waria adalah identik dengan 

kehidupan malam. Namun dalam kenyataannya kehidupan malam tidak selalu 

berujung pada hal-hal yang bersifat negatif. Mereka di kucilkan dalam interaksi 

ruang social. Karena dianggap aneh oleh masyarakat.  

Menurut Herdiyansyah : 

Masyarakat luas menganggap waria sebagai lelucon, rendah dan sering 

dikaitkan dengan prostitusi. Hal ini memunculkan berbagai tindakan yang 

mewakili rasa penolakan terhadap waria diantaranya cemoohan, pengucilan, 

hingga kekerasan fisik maupun verbal.
16

 

 

 

       Waria merupakan sala satu bagian dari masyarakat yang mengalami proses 

sosial disosiatif yaitu merupakan suatu proses yang ditandai adanya suatu 

pertentangan atau pertikaian yang tergantung sekali pada unsur-unsur budaya 

yang menyangkut struktur masyarakat dan sistem nilai-nilainnya, kehadirannya di 

                                                 
16

   Herdiansyah, H., Kecemasan dan Strategi Coping Waria Pelacur. Indigenous, Jurnal 

Berkala Psikologi, (Jakarta, Rehal Pustaka), hlm. 96 
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tengah-tengah masyarakat belum sepenuhnya diterima. Selanjutnya, waria masih 

dianggap menyimpang secara budaya dan agama karena berprilaku feminim, 

memilliki ketertarikan seksual terhadap sesama jenis sehingga dianggap sebagai 

cacat sosial yang patut dikucilkan dan disingkirkan.            

         Akibatnya, mereka sering mendapatkan penolakan terhadap kehadirannya, 

waria cenderung mengisolasi diri dan membentuk komunitas sendiri. Hal ini 

mereka lakukan karena pada saat itulah mereka merasa bahagia dan diakui. 

Berkaitan dengan penolakan yang dialaminya dikeluarga maupun dimasyarakat, 

waria cenderung melarikan diri dari rumah menuju kota-kota besar untuk 

bergabung dengan rekan senasib.
17

 “Fenomena kehidupan waria selalu berada 

dalam  nuansa berkelompok, terdapat group atau komunitas kecil untuk 

mengindentifikasikan diri para transeksualis, tepatnya untuk mendorong diri 

menghadapi kenyataan hidup”.
18

 

          Waria merupakan sala satu kelompok masyarakat yang kurang beruntung 

atau disebut sebagai golongan/kelompok minoritas dan cenderung terkucilkan 

dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat juga keliru dalam memandang waria dan 

cenderung bersikap mengejek dan jijik terhadap waria yang dianggap “aneh”.  

            Masalah waria sangat kompleks, dan kita tidak bisa melihatnya hanya 

dengan satu sisi. Permasalahan lain adalah tentang identifikasi kaum waria. Ketika 

seorang masuk dalam komunitas, maka identifikasi dirinya yang menguatkan 

hidupnya sebagai seorang waria, bahwa kenyataannya, banyak masyarakat 

indonesia yang selalu menutup mata dan belum mendapatkan pengertian yang 

                                                 
17

   Atmojo K, Kami Bukan Lelaki, op. Cit., h. 8. 
18

   Dede, Oetomo, Memberi Suara Pada Yang Bisu, (Galang Pres, Yogyakarta,2006), hlm. 

18 
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cukup tentang kehidupan waria yang sebenarnya. Adapun berbagai pandangan 

tentang waria dalam kehidupan masyarakat adalah sering kita menjumpai 

keracuan yang mendasar antara ketiga seksual homo seks, transvetisme dan 

transeksualisme.
19

  

          Komunitas waria hingga saat ini belum memiliki ruang gerak yang cukup 

leluasa untuk berkesempatan hidup secara normal sesuai dengan jati diri mereka 

sebagai seorang waria. Dan perlu diketahui pula, bahwa waria juga adalah 

manusia yang memiliki perasaan dan bisa merasakan saki hati akibat perlakuan 

yang tidak wajar yang sering mereka terima, mereka sama seperti kita semua, 

memiliki harga diri yang seharusnya dilindungi bukan diinjak-injak seperti saat ini 

yang mereka alami. Tapi disamping itu, penerimaan atau penolakan kehadiran 

waria adalah masyarakat sangat bergantung pada presentasi perilaku waria itu 

dalam masyarakat, terlepas apakah dia seorang waria itu dalam masyarakat, 

terlepas apakah dia seorang waria pelacur ataukah bukan. Tergantung dalam 

bagaimana dia membangun satu negosiasi dengan masyarakat untuk menjadi 

bagian dari lingkungan social itu sendiri.  

C. Analisi Hukum Islam Terhadap Kedudukan Waria 

1. Menetapkan Status Waria 

a. Mukhannats  

 “Kata Al-mukhannats  dapat dibaca Al-mukhannits, dan dia adalah 

seorang lelaki yang menyerupai kaum wanita dalam hal prilakunya, 

perkataanya, dan gerak-geriknya. Terkadang prilakunya itu berasal dari 

tabiat aslinya, dan terkadang terjadi karena dibuat-buat”.
20

 

                                                 
19

   Zunly Nadia, Op. cit., h. 32 
20
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Para ulama berpendapat Mukhannats ada dua macam : 

a) Mukhannts yang memang telah tercipta demikian dan tidak mengada-ada 

dengan meniru tingkah laku, pakaian, perkataan, dan gerak-gerik kaum 

wanit. Itu merupakan sifat yang Allah ciptakan untuknya sejal lahir. 

Mukhannats  yang seperti ini tidak ada celaan dan cacian untuknya, juga 

tidak ada dosa dan hukuman baginya, karena dia meiliki unsur dalam hal 

itu, dan  semua tindakannya tidak dibuat-buat.  

b) Mukhannats yang pada asalnya tidak tercipta demikian, melainkan dia 

mengada-ada dengan meniru tingkah laku, gerak-gerik, penampilan, dan 

perkataan kaum wanita, dan dia berpakian dengan kaum wanita. 

 

 Mukhannats yang seperti inilah yang tercela, dimana dia dilaknat  seperti 

yang telah disebutkan di dalam hadist-hadist shahih.
21

 

 

        Mukhannats yang ada dalam konteks ini adalah laki-laki yang menyerupai 

perempuan dan mereka masih mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan 

laki-laki, meskipun mereka orang yang terampil menegerjakan pekerjaan 

perempuan, tidak ada pekerjaan laki-laki. Dalam kategori kedua diatas disebut 

“Mukhannats taklify” yang memaksakan dirinya berperilaku sebagai lawan 

jenisnya, memakai pakaian lawan jenis sebagai rangsangan agar bisa memuaskan 

seksual. Pada kasusu ini ada kemungkinan bisa dikembalikan keadaan yang 

normal (menjadi seorang laki-laki atau perempuan). 

b.  Khuntsa  

             Khuntsa adalah seorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping ia 

mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau faraj. Khuntsa ini 

banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih jarena dalam kenyataannyya memang 

sering terjadi sedangkan “hukum dalam keadaan tertentu memisahkan antara laki-
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laki, urusan menjadi saksi, kewarisan dan lain-lain yang dibedakan padanya laki-

laki dan perempuan”.
22

 

Menurut Fuqaha, khuntsa terbagi menjadi dua macam, yaitu :  

a) Khuntsa Ghairu Musykil ( Khuntsa yang tidak sulit atau jelas) 

Yaitu Khuntsa yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perepuan dengan 

eperhatikan tanda-tandanya. Tandanya adalah dengan memperhatikan 

kepada alat kelamin kepada itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya. 

 “Khuntsa ghairul musykil adalah khuntsa yang melalui alat kelain yang 

ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada 

dipastikan ia laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat 

kelamin tambahan, begitu pula sebaliknya.”
23

 

 

Menetukan status seorang khuntsa : 

-   Pertama : Melihat cara keluar air kencingnya, bila air kencingnya keluar  

lewat (dzakat/penis), berarti status hukumnya ia laki-laki dan 

bila air kencingnya keluar lewat perempuan (farji/vagina) 

berarti statusnya ia perempuan. Dan bila air kencingnya itu 

keluar dari kedua alat alatnya maka harus dilihat dan diteliti 

mana yang lebih dulu keluarnya, bila selesainya bersamaan, 

atau mana yang akhir bila awal keluarnya bersamaan. 

-  Kedua :  melihat keluarnya sperma atau air mani, kalau sperma keluar 

dari alat kelamin laki-laki berarti status hukumnya lelaki dan 

bila keluar dari fajri (vagina) statusnya perempuan. Bila 

keadaannya normsl stabil, jika keluar berubah-ubah, kadang 

keluar dari alat kelamin laki-laki dan kadang keluar dari alat 

kelamin perempuan, maka hukumnya dikategorikan sebagai 

khuntsa musykil. 

-  Ketiga  : melihat keluarnya dara haid, bila seorang khuntsa mengeluarkan 

dara haid dari kemaluannya, maka status hukumnya 

dikategorikan perempuan, sebab lelaki menurut kodratnya 

tidak haid. Namun ia haid tapi kencingnya atau keluar sperma 

dari alat kelamin laki-laki maka namanya khuntsa musykil. 

-   Keempat : pertumbuhan organ tubuh, apabila ia berkumis atau tumbuh 

lihya (jenggotan), serta mempunyai kecendrungan untuk 

mendekati perempuan dan mempunyai rasa cinta pada mereka, 
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maka waria tersebut berstatus lelaki, apabila tsadyaiha 

(payudara ) tumbuh montok, ia haid kecendrungan mendekati/ 

jatuh cinta kepada laki-laki dan ciri-ciri spesifik lainnya bagi 

perempaun maka ditetapkan sebagai perempuan.
24

 

 

 

b)   Khuntsa Musykil ( Khuntsa yang sulit ditentukan ) 

             yaitu Khuntsa “manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan tidak 

dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda 

yang menunjukan kelakiannya atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat 

ditarjinkan”.
25

 

Menurut Wahbah Zuhaili , bahwa : 

 Khuntsa musykil adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak 

diketahui kelakiannya atau perempuannya. Sepeerti dia kencing dari alat 

laki-laki dan perempua atau tampak jemggot dan payudara dalam waktu 

yang sama,  dalam menetukan hukum pada khuntsa musykil dikembalikan 

para ulama dam media untuk menentukan statusnya dam memperbolehkan 

operasi dan memilih jenis kelamin yang dominan, agar memiliki status 

kejelasan jenis kelamin.
26

 

 

          Hukum Islam tidak melihat operasi kelamin sebagai penentang kodrat 

Tuhan. Akan tetapi lebih pada ikhtiar manusia menentukan mana yang terbaik, 

opersi kelamin itu pada dasarnya bukan hendak mengubah laki-laki menjadi 

wanita, atau sebaliknya. Tetapi untuk menyempurnakan sala satu  dari dari kedua 

kelamin yang dominan. Operasi kelamin bisa dilakukan hanya kepada khuntsa 

msykil, agar dapatmenetukan status hukum, karena pada dasarnya Allah 

menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yait laki-laki dan perempuan, 

sebagaiman firman Allah SWT : 
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…çµ ¯Ρr& uρ t, n=y{ È ÷y_ ÷ρ̈“9 $# t� x.©%!$# 4 s\ΡW{ $#uρ ∩⊆∈∪  

Terjemahan : “ Dan Bahwasanya, dialah (Tuhan), yang menciptakan berpasang-

pasangan pria dan wanita”. (Qs. An-Najm :45)
27

 

 

         Ayat ini menjelaskan bahwa manusia di dunia haya terdiri dua jenis laki-laki 

dan permpuan, dan tidak ada jenis lainya, dengan demikia operasi perbaikan atau 

penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 

cacat kelamin, operasi ini diperbolehkan, karena termasuk kategori pengobatan, 

karena pada dasarnya manusia diciptakan yang sempurnah. 

2.  Penetapan Hukum Islam Dalam Permasalahan Waria 

           Secara subtansial memang tidak ada persoalan tentang khuntsa, dalam 

pengertian bahwa dai adalah mahkluk ciptaan Allah dan bagian dari manusia, 

yang sederajat dengan manusia yag lain dari jenis kelamin laki-laki da 

perempuan, serta berhak mendapatka keadilan da perlindungan hukum, selama 

ini persoalan penetapan hukum yag beralakukan bagi khuntsa di dalam agama 

Islam sangat ditentukan oleh keadaannya secara  lahir. 

Status huku bagi khuntsa antara lain adalah: 

a).  Dalam Masalah Kewarisan Waria (Khuntsa) 

             Allah SWT mengatur pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, laki-

laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang 

yang menjadi objek suatu hukum. 
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 khuntsa memiliki dua alat kelamin namun hukum yang berlakukan padanya 

hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat 

diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri
28

.  

 

         Secara garis besar, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berpendapat sama 

dalam menentukan jenis kelamin khuntsa, yakni “ dengan melihat ciri-ciri pada 

waktu kecil yaitu keluarnya air seni,dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yaitu 

melihat kemana khuntsa ini condong”.
29

 

           Pembagian warisan khuntsa musykil menurut para mazhab khuntsa dan ahli 

waris yang bersamanya diproses dengan kemungkinan yang paling buruk, dan 

sisanya ditahan sampai ada kejelasan tentang statusnya, setelah semua ahli waris , 

termasuk si khuntsa mendapatkan bagian yang terkecil atau meyakinkan, sisanya 

ditahan dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya 

apabila persoalan khuntsa menjadi jelas. 

         Namun jika, persoalan khuntsa tidak menjadi jelas, maka para ahli waris 

harus mengadakan perundingan (musyawarah) damai untuk saling hibah 

mengibahkan terhadap jumlah sisa yang ditawaqufkan tersebut. 

        Melihat pendapat para mahzab mengenai pembagian waris khuntsa musykil, 

dengan ketentuan bagian setiap ahli waris dan khuntsa diberikan dalam jumlah 

yang paling sedikit, sedangkan sisa dari harta waris yang ditangguhkan untuk 

sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga jelas keadaan 

khuntsa tersebut. 

 

 

                                                 
28

   Amir Syarifuddin, Op.Cit.h. 139 
29

   Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Hawi, Al-Kabir, juz 8, ( 

Beirut: Daar al-Kutub al-Iimiyyah, 1994), h. 168 



27 

 

b). Dalam Masalah Perkawinan Waria (Khuntsa) 

          Allah SWT menciptakan manusia terdiri laki-laki dan peremuan yang 

masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang tujuannya untuk 

hidup saling berpasang=pasangan agar hidup semakin tentram memberikan 

kedamaian dan dapt membentuk sebuah keluarga untuk mendapatkan dan 

memelihara kuturunan. Akan tetapi Allah SWT juga menciptakan waria atau 

khuntsa dengan kekurangan juga, sehinnga terdapat permasalahan yang mendasar 

dalam kedudukan dan status hukum perkawinan mereka. 

          Pada hakikatnya waria atau khuntsa tergolong sebagai manusia biasa, tidak 

kurang dan tidak lebih derajatnya dengan manusia normal lainnya teutama dalam 

prihal perkawinan, seperti firman Allah SWT dalam Al-qur’an : 

(#θ ßsÅ3Ρr& uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í←!$ tΒ Î)uρ 4 βÎ) (#θ çΡθ ä3tƒ u !#t� s)èù 

ãΝÎγ ÏΨøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊄∪     

Terjemahan :  ” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian  diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui”.  ( QS. An-Nur : 32).
30

 

 

        Ayat diatas dapat dibuktikan bahwa pada hakiktanya Allah SWT 

menciptakan makhluknta untuk hidup saling berpasang-pasangan dan 
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memerintahkan hambanya itu untuk melakukan perkawinan, walaupun pada 

kenyataannya waria atau khuntsa juga diciptakan oleh  Allah, dan tentunya 

mereka harus digolongkan dalam sala satu jenis tersebut agar terselamatkan hak-

hak mereka. 

        Adapun masalah menikah dengan khuntsa, apabila dia termasuk golongan 

yang dapt diketahui jenisnya, maka berdasarkan jetetapn jenis kelamin untuknya, 

dia dinihkanhkan dengan orang yang berjenis kelamin berbeda. Jadi sahlah 

perkawinan khuntsa ghair musykil tersebut sebagaimana perkawinan yang 

dilakukan  manusia normal lainnya, namun jikadia termasuk musykil,  maka 

keputusan kembali pengakuannya, dan tentunya pengakuan itu haruslah sesuai 

dengan keadaan fisiknya bukan hanya keinginan semata. 

          Hukum perkawinan di Indonesia “ pasal 1 UU No. 1 tahun 1974. 

Menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
31

  

Hukum perkawinan bagi khuntsa sama hukumnya dengan yang lainnya, yaitu 

terkait dasar hukum itu sendiri, yaitu : 

a. Wajib, jika sudah mampu dan dikhawatirkan akan berbaut maksiat jika 

tidak kawin 

b. Sunnah, jika sudah mampu tetapi masih bisa menahan diri tidak terjerumus  

maksiat 

c. Mubah, bagi yang belum ada minat kuat serta dapat pula menahan dari 

maksiat 

d. Haram, bagi orang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam 

keluarga atau bisa menyakiti pasangan secara lahir maupun batin, 

karena jiwa dan perilakunya cenderung menyamai pasangannya. 
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e. Makruh, bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk kawin
32

 

  

         Jika khuntsa akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat, seperti homo 

seksual, lesbian dan sejenisnya, maka ia termasuk dalam kategori wajib untuk 

kawin, perbuatan khuntsa musykil maupun ghairul musykil yang lebih terdorong 

untuk melakukan hubungan seksual dengan orang-orang sejenis kecendrungan 

fungsi kelaminnya dengan yang memilikinya, seperti homo seksual dan lesbian, 

maka termasuk tindak pidana dala Islam. 

           Apabila ada khuntsa yang kawin dengan pasangan yang tidak sejenis atau 

berjenis kelamin berbeda seperti terdapat pada khuntsa ghoirul msykul, maka 

sttusnya hukumnya perkawinan seperti manusia normal.  Pernikahan sesama 

banci, kecuali bila status hukumnya sudah jelas lelaki atau perempuan hal ini 

untuk menghindari perkawinan jenis kelamin. 

c).  Dalam Masalah Kepemimpinan Waria (Khuntsa). 

           Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan 

sebagaimana telah dijelaskan dala surah Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut 

dapat disimpulakan bahwa Allah tidak mengakui transgender (khuntsa) sebagai 

satu jenis kelamin. Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan 

perempuan saja. 

        Islam tidak mengakui waria sebagai jenis kelamin karena Nabi 

SAWmenyatakan nahwa laki-laki yang berprilaku menyerupai wanita hukumnya 

adalah haram dan dilarang oleh agama. Dalam konteks kepemimpinan bagaimana 

mungkin seorang waria dapat menjadi pemimpin sedangkan ia telah melakukan 

                                                 
32

    Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010), h. 277 



30 

 

perbuatan yang dilarang oleh agama dengan bertingkah laku seperti perempuan, 

sedangkan seorang pemimpin haruslah seorang yang dapat menjadi panutan bagi 

masyarakatnya. “Selain itu, untuk menjadi pemimpin haruslah memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan oleh agama Islam, baik yang berlandaskan nash-nash 

ataupun dalil-dalil aqli”.
33

 Dan dapat disimpulakn bahwa jenis kelamin laki-laki 

adalah syarat penting dalam pemilihan seorang pemimpin. Hal ini tak terlepas 

dari beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. 
34

“ Syarat untuk menjadi 

seorang pemimpin haruslah memiliki sifat pemberani agar tidak takut dalam 

melaksanakan qishas, mendrikan hudud, berperang dan mengomando tentara”.  

Sifat pemberani pada dasarnya idenik dengan sifat seorang laki-laki, maka 

dengan adanya tambahan mengenai sifat pemberani, kategori laki-laki yang 

dimaksud sudah jelas yaitu laki-laki yang sempurnah bentuk fisiknya dan juga 

memiliki sifat kelaki-lakian yang salah satunya adalah keberanian. 

        Meskipun di dalam Islam seorang waria tidak diperbolehkan menjadi 

pemimpin, akan tetapi ini tidak berarti bahwa islam telah mendiskriminasi kaum 

waria. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Syaukani : 

“ pada zaman nabi sudah ada kaum waria dan nabi melarang mereka bebas 

masuk (bergaul) dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada 

hijab/tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh nabi dilarang masuk dan 

tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari jumat 

untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di Baida’ (tanah 

lapang) atau diBadiyah (perkampungan terpencil)”
35

. 

 

         Menurut al-Syaukani di antara pertimbangan dikeluarkannya seorang waria 

dari rumah dan diisolir atau relokalisasi karena seorang waria diduga orang yang 
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tidak punya butuh dan syahwat, tapi ternyata tidak semua demikian keadaannya. 

Mereka selalu bertingkah polah di hadapan laki-laki dengan memamerkan aurat 

dan keindahannya, padahal itu dilarang kecuali terhadap suami istri. 

“ Dan harus diyakini bahwa pengasingan tersebut mendatangkan kebaikan 

yang dituju, yaitu menjauhkan  masyarakat dari kejelekan. Adapun apabila 

kita dapati diasingkannya dia ke suatu tempat malah menimbulkan masalah 

baru bagi manusia, maka cukuplah orang tersebut dikurung di satu tempat 

yang tidak ada orang lain disana”
36

 

 

       Bahkan mengenai kepemimpinan seorang waria ini Ibn Taimiyah dengan 

tegas mengatakan dalam kitab al-Istiqamah “ maka barang siapa yang 

mengagukan al-Mukhannats dari kalangan laki-laki dan menjadikan untuk mereka 

kepemimpinan dan memegang urusan maka hal tersebut adalah haram”
37

. Jika 

seorang waria dijadikan pemimpin, maka tidak ada hak apa pun baginya kecuali 

laknat dan amarah Allah SWT. 
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