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ABSTRAK

Waria di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing, namun
deskriminasi ditengah masyarakat terutama dalam hal beragama masih ada.
Adanya deskriminasi tersebut, memunculkan perjuangan waria yaitu berdirinya
Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Pesantren ini masih mendapat pandangan
negatif dari masyarakat tanpa mengetahui sisi kereligiusan yang dimiliki waria.
Dari latar belakang tersebut penelitian ini memfokuskan kepada komitmen
religius dan orientasi tindakan waria dalam mengikuti kegiatan keagamaan di
pesantren.

Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif dengan teori religiusitas
dari R.Stark dan C.Y Glock serta teori tindakan sosial dari Max Weber. Metode
pengumpulan informan dilakukan secara purposive, dan didapatkan tujuh
informan.

Hasil dari penelitian ini adalah waria yang tinggal di dalam pesantren dan
memiliki orientasi tindakan rasional instrumental serta berorientasi nilai, dalam
memutuskan untuk bergabung di pesantren didasari oleh keinginan memperoleh
manfaat secara spiritualitas, lebih mendalami agama, ingin terjalin ukhwah
islamiah, dan merasa tidak memiliki manfaat ketika hanya diam di kos. Waria
yang tinggal di dalam pesantren dan memiliki orientasi tindakan tradisional serta
afeksi, dalam memutuskan untuk bergabung dengan pesantren didasari oleh
adanya rasa ketertarikan ketika melihat teman waria lain mengikuti kegiatan
keagamaan dan sudah tinggal di tempat tersebut sebelum berubah menjadi
pesantren. Waria yang tinggal di luar pesantren memiliki orientasi tindakan
rasional berorientasi nilai karena dalam memutuskan mengikuti kegiatan
keagamaan di dasari dengan tujuan ingin belajar ilmu agama di tempat yang pasti,



didukung dengan teman-teman waria, pengajar dan pemimpin pesantren yang
bersifat terbuka. Waria yang tinggal di pesantren memiliki komitmen religius
yang berbeda, sementara waria yang tinggal di luar pesantren memiliki komitmen
religius yang sama dalam dimensi keyakinan, ritual dan pengetahuan, namun
memiliki perbedaan dalam dimensi pengalaman dan konsekuensi.

Kata Kunci : Komitmen Religius, Pesantren Waria, Tindakan, Waria

PENDAHULUAN

Waria merupakan sebutan bagi

pria yang bersifat dan bertingkah laku

seperti wanita. “Waria (dari kata

wanita dan pria) atau wadam (lakuran

dari kata hawa dan adam) adalah laki-

laki yang lebih suka berperan sebagai

perempuan dalam kehidupan sehari-

harinya. Keberadaan waria telah

tercatat sejak lama dalam sejarah dan

memiliki posisi yang berbeda-beda

dalam setiap masyarakat. Seorang

laki-laki memilih menjadi waria dapat

terkait dengan keadaan biologisnya

(hermafroditisme), orientasi seksual

(homoseksualitas), maupun akibat

pengondisian lingkungan pergaulan.

“Kehadiran waria sebagai salah

satu jenis kelamin ketiga memang

masih menjadi perdebatan hingga saat

ini. Hal ini memicu adanya berbagai

macam pandangan dan perspektif

tentang waria. Semua itu

mencerminkan betapa kompleksnya

permasalahan waria ini. Gejala

kewariaan yang selama ini dianggap

sebagai gejala abnormalitas seksual,

tentunya tidak dapat dipisahkan dari

komponen-komponen kehidupan

seseorang yang tampak semakin rumit

dan sulit dicari garis tegasnya (Nadia,

200: 23). Berbagai pandangan tentang

keberadaan waria banyak

bermunculan, mulai dari positif

hingga negatif. Secara umum

masyarakat memiliki stigma terhadap

waria bahwa waria merupakan

makhluk aneh yang menyalahi kodrat

Tuhan dalam hal seksualitas dan

gender, sehingga seringkali waria



dijuluki dengan kata banci atau

bencong. Pemberian julukan tersebut

menyebabkan waria menjadi bahan

olokan di tengah masyarakat serta

sering menjadi korban yaitu

mendapatkan perlakuan tidak enak

dari aparat keamanan, misalnya

ketika adanya razia (Hartoyo,2014 :

9). Adanya stigma tentang waria yang

melekat pada masyarakat

berpengaruh pada eksistensi waria di

kehidupan sosialnya. Seperti yang

dijelaskan pada hasil penelitian

Firman Afranda dari Universitas

Hasanudin Makasar tentang kontruksi

sosial masyarakat terhadap waria,

waria dipandang sebelah mata serta

dianggap negatif yang identik dengan

pekerja malam, mabuk-mabukan, dan

sebagainya. Bahkan waria dianggap

tidak sesuai dengan nilai yang dianut

oleh masyarakat dan masyarakat

cenderung menjauhi, kecuali jika ada

kepentingan dengan waria tersebut.

Kelompok waria di Indonesia

bisa dikatakan tidak sedikit

jumlahnya, berdasarkan data dari

surat kabar online yaitu tribunnews,

survey tahun 2008 tercatat sekitar 7

juta waria yang ada di negara ini. Jika

berbicara tentang kehidupan waria,

banyak cerita tidak enak yang dialami

oleh kelompok waria yaitu tentang

penolakan keberadaannya ditengah

masyarakat. Waria dipandang sebelah

mata serta dianggap negatif yang

identik dengan pekerja malam,

mabuk-mabukan, dan sebagainya.

Label negatif yang melekat pada diri

waria ini menyebabkan waria susah

diterima ditengah masyarakat

terutama dalam hal beribadah

ditempat umum misalnya masjid.

Banyaknya deskriminasi dari

masyarakat, membuat kelompok

waria tidak bisa hanya diam duduk

menerima saja perlakuan masyarakat.

Banyak muncul pejuang-pejuang



waria untuk mendapatkan haknya

sebagai manusia, karena hakikatnya

waria juga manusia ciptaan Tuhan.

Salah satu bukti perjuangan

kelompok waria untuk memperoleh

hak nya adalah berdirinya sebuah

pesantren khusus waria. Pesantren

khusus waria ini berada di

Yogyakarta bernama Pesantren Al-

Fatah. Pendiri Pesantren Al-Fatah

adalah salah satu waria muslim yang

memiliki kesadaran bahwa kaum

waria memerlukan tempat untuk

beribadah karena pada hakikatnya

waria juga memiliki hak yang sama

dihadapan Tuhan. Pesantren Al-Fatah

didirikan dengan tujuan untuk

mengakomodasi waria yang ingin

dekat dengan Tuhan. Hal ini

membuktikan bahwa waria juga ingin

mendapatkan hak nya untuk

beribadah. Dengan adanya Pesantren

Waria Al-Fatah bisa dikatakan

mampu menampung waria yang ingin

dekat dengan Tuhan. Namun

berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah

tidak lepas dari perdebatan, pada

tahun 2016 terjadi pemberontakan

dari FJI (Front Jihad Islam) yang

menginkan pesantren waria

dibubarkan. FJI menuduhkan bahwa

waria di pesantren membuat fiqih

sendiri yang menyalahi aturan.

Pernyataan itupun tidak dapat

dibuktikan karena pendirian pesantren

ini sudah melalui berbagai tahap yaitu

dilakukannya konsultasi bersama

ulama-ulama di Yogyakarta dan tidak

ada kegiatan yang menyimpang di

pesantren. Akhirnya setelah melalui

proses yang panjang, kegiatan

keagamaan di pesantren tetap berjalan

hingga sekarang meskipun pernah

vakum setengah tahun untuk karena

keributan yang ada.

Melihat realitas tentang

kehidupan waria yang penuh

rintangan untuk memperoleh hak



ditengah masyarakat, maka penelitian

ini ingin mengetahui lebih dalam

tentang kehidupan kelompok waria.

Khususnya tentang kehidupan

beragama waria di Pesantren Al-Fatah

Yogyakarta. Ketertarikan peneliti

membahas tentang kehidupan

beragama waria karena mengingat

waria juga manusia ciptaan Tuhan

yang memiliki agama. Selain itu,

masih jarang masyarakat yang

mengetahui bahkan tidak peduli

tentang kehidupan beragamanya

karena waria sudah terkonstruksi

negatif dibenak masyarakat.

Studi atau penelitian tentang

waria memang sudah banyak

dilakukan, salah satunya penelitian

yang dilakukan di Surabaya oleh

Sintya Ardiani Kusumastuti

mahasiswa Universitas Airlangga

pada tahun 2008. Studi ini juga

membahas tentang keagamaan pada

waria, yaitu membahas tentang proses

terbentuknya kelompok pengajian

waria. Dimensi pengalaman dan

pengetahuan memiliki peran penting

dalam proses terbentuknya pengajian

ini. Pengajian ini merupakan satu-

satunya Pengajian yang diprakarsai

oleh waria yang masih eksis hingga

kini, dalam pengajian ini waria

memutuskan menjadi laki-laki.

Meskipun anggota pengajian tidak

menolak bahwa ada sisi perempuan

pada diri mereka namun jika

hubungannya dengan sang Pencipta

mereka haru kembali pada kodratnya

sebagai lelaki.

Selain penelitian tersebut, ada

penelitian lain dari Roudlotul Jannah

sofiyana mahasiswa Universitas

Negeri Semarang yang membahas

tentang hubungan waria dengan

masyarakat. Dari peneltian tersebut

meberikan gambaran tentang pola

interaksi waria dengan masyarakat

melalui dua bentuk yaitu proses



asosiatif dan disasosiatif. Kemudian

penelitian tentang presepsi

masyarakat muslim terhadap waria

oleh Lu’luatul Faaizah mahasiswa

UIN Sunan Kalijaga. Masyarakat

muslim menyadari bahwa jalan yang

ditempuh waria sebagai pelacur

adalah hal yang salah bagi agama

namun masyarakat juga memahami

bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa

ditinggalkan karena keadaan ekonomi

yang memaksa.

Kemudian selain penelitian

tentang hubungan masyarakat dengan

waria ada penelitian terbaru tentang

waria dan agama. Lokasi

penelitiannya sama dengan lokasi

penelitian kali ini. “Penelitian terbaru

ini berjudul “Makna Agama Ditinjau

Dari Bentuk Perilaku Beragama Pada

Waria” oleh Sohibatul Fadhilah

mahasiswa Universitas Ciputra. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa para

waria memaknai agama sebagai

benteng, legitimasi hidup, dan

pemuas kebutuhan. Adapun bentuk

perilaku beragama yang diperlihatkan

dari 3 subjek. Subjek 1 memilih puasa

dan beribadah rutin pada bulan

Ramadhan selama 1 bulan penuh.

Pada subjek 2, ia memaknai agama

dari perilaku beragama yang bersifat

horizontal yaitu bersedekah dan

berperilaku baik sesama manusia.

Pada subjek 3, perilaku beragama

muncul dari rasa tanggung jawab atas

Baptis yang dilakukan. Dari

keseluruhan hasil pemaknaan

tersebut, esensi dari penelitian ini

ialah para waria memaknai agama

sebagai medikasi terapeutik.

Dari beberapa penelitian

terdahulu sudah dijelaskan tentang

hubungan waria dengan masyarakat.

Banyak persepsi atau pandangan

tentang keberadaan waria, meskipun

label negatif tetap melekat pada diri

waria tetapi masyarakat masih



memberi ruang untuk kaum waria

dalam kehidupan sosialnya. Bisa

dikatakan pada penelitian yang sudah

ada cenderung membahas pandangan

masyarakat terhadap waria. Serta

hanya ada beberapa penelitian yang

memfokusnya pada waria sebagai

subjek penelitian.

Setelah mempelajari penelitian-

penelitian yang sudah ada, sekarang

peneliti tertarik membahas waria yang

ada di Pesantren Waria Al-Fatah

dengan berpedoman pada penelitian

terbaru dengan mencari sisi

perbedaannya yaitu meninjau secara

sosiologis. Peneliti berusaha

memahami lebih dalam tentang

kehidupan beragama kelompok waria

yang ada di pesantren. Bukan hanya

sekedar berbicara tentang makna

agama, namun penelitian ini

membahas tentang kehidupan

beragama waria di Pesantren Waria

Al-Fatah Yogyakarta yang meliputi

komitmen religiusitas dan orientasi

tindakan sosial waria dalam

mengikuti kegiatan keagamaan di

pesantren.

Penelitian ini menggunakan data-

data kualitatif dengan teori

religiusitas dari R.Stark dan C.Y

Glock serta teori tindakan sosial dari

Max Weber. Metode pengumpulan

informan dilakukan secara purposive

dan didapatkan 4 informan subjek

yaitu waria yang menjadi santri dan 3

informan pendukung yaitu waria

pemimpin pesantren, ustadz dan kyai

penasehat.

PEMBAHASAN

Waria dalam Perspektif Islam

Berbicara mengenai waria tentu

tidak lepas dari perdebatan terutama

di dalam agama, khususnya Islam.

“Dalam literatur Islam klasik, istilah

waria dikenal dengan apa yang lazim

disebut khuntsa. Dalam pemakaian

istilah ini, masih banyak perbedaan



pemaknaan akibat semakin

kompleksnya problem yang dihadapi

waria. Namun demikian, keberadaan

waria sebagai makhluk sosial dan

manusia tetap harus dihormati

sebagaimana layaknya manusia pada

umumnya. Islam dikenal sebagai

agama universal yang hadir dengan

ajaran-ajaran yang membebaskan

manusia dari segenap bentuk

ketertindasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini, kita bisa melihat

bagaimana kedatangan Islam menjadi

sebuah revolusi yang berperan secara

signifikan dalam panggung sejarah

kehidupan manusia. Karenanya,

bagaimana sebenarnya daya

revolusioner itu terus tumbuh dalam

Islam ketika menghadapi berbagai

macam realitas yang semakin

kompleks dan menuntut penyelesaian,

termasuk dalam hal ini bentuk

penindasan terhadap waria dan juga

menyangkut ketidakadilan dalam

orientasi seksual. Sementara itu, Al-

Qur’an sebagai sumber utama ajaran

Islam secara tegas menyatakan bahwa

manusia diciptakan berpasang-

pasangan (laki-laki dan perempuan)

sebagaimana pasangan langit dan

bumi, siang dan malam dan

seterusnya. Dengan demikian,

kehadiran waria (wanita-pria) sebagai

kelompok ketiga dalam struktur

kehidupan manusia tentunya menjadi

tidak diakui. Karena secara eksplisit

Al-Qur’an tidak pernah menyebut

jenis kelamin diluar laki-laki dan

perempuan”(Nadia,2005 :4-5).

Hadist merupakan sumber ajaran

kedua dalam Islam yang berfungsi

untuk menafsirkan dan merinci hal-

hal yang belum dijelaskan dalam Al-

Qur’an dengan berbagai bentuk bayan

atau dengan kata lain segala persoalan

kemanusiaan yang tidak disinggung

dalam Al-Qur’an (Nadia,2005 : 6).

Berikut adalah hadist-hadist



mengenai persoalan waria yang

dikutip dari buku “Waria Kodrat atau

Laknat” dari Zunli Nadia.

“Diriwayatkan oleh Abu Dawud
dari Abu Hurairah bahwa Nabi
SAW bertemu dengan
mukhannats yang telah
dicelupkan kedua tangan dan
kedua kakinya kemudian Nabi
SAW berkata: “Apa yang
terjadi” Kemudian orang yang
mencelupkan mukhannats itu
berkata “Hai Rosulullah
sesungguhnya orang ini telah
menyerupai perempuan
(bertingkah laku sebagaimana
perempuan).” Nabi mengusirnya
ke kota Naqi’ kemudian seorang
itu berkata: “Ya Rosulullah
bolehkan membunuhnya?” Lalu
Rosulullah pun berkata”
“Sesungguhnya aku melarang
untuk membunuh orang-orang
yang sholat.” (H.R Abu Dawud)

Juga disebutkan dalam hadist Al-

Darimy :

“Dikabarkan oleh ‘Ubaidillah
bin Musa dari Israil dari ‘Abd
Al-A’la bahwa dia mendengar
Muhammad bin Ali bercerita
kepada Ali tentang seseorang
laki-laki yang mempunyai alat
kelamin laki-laki dan perempuan
bagaimana ia mendapatkan
warisan, maka dia berkata,
“Melihat darimana dia kencing.”
(HR. Al-Darimy)

Hadist ini menunjukkan bahwa

pada masa Nabi SAW juga sudah

dikenal masalah waria, yaitu disebut

waria mukhannats dan waria waria

khuntsa. Waria mukhannats adalah

seorang yang menyerupai lawan

jenisnya baik dalam hal pakaian

maupun perilakunya. Sedangkan

waria khuntsa adalah seseorang yang

memiliki dua kelamin atau tidak

punya kedua-duanya. Dari sini

terlihat bahwa istilah waria pada masa

Nabi SAW hanya ada dalam dua

katagori yaitu mukhannats dan

khuntsa, yang berbeda dengan

keberadaannya pada saat ini. waria

semakin berkembang tidak hanya

dalam dua atau tiga kelompok.Hadis

di atas juga menunjukkan bahwa pada

masa Nabi SAW waria juga mendapat

perlindungan dan penghargaan

bahkan hak waris. Sayangnya hal

tersebut sudah jarang bahkan

seringkali tidak diberlakukan bagi



kaum waria yang terjadi pada masa

Rosul tidak sekompleks persoalan

waria pada masa kini, mengingat

perkembangan kebudayaan manusia

melalui evolusi (bahkan revolusi)

nilai-nilai (values) berjalan secara

dialektis dan dinamis (Nadia,2005 :7-

8).

Waria dalam Islam memang tidak

disebutkan secara langsung di dalam

Al-Qur’an, karena di dalam Al-

Qur’an tidak pernah menyebut jenis

kelamin selain laki-laki dan

perempuan. Serta hanya mengakui

pasangan manusia yang terdiri dari

laki-laki dan perempuan. Berikut ini

adalah ayat-ayat yang dikutip dari

buku “Waria Laknat atau Kodrat!?”

dari Zunly Nadia, yaitu menyatakan

keberadaan manusia sebagai makhluk

yang berpasang-pasangan.

“Wahai manusia, sesungguhnya
Kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan
perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling

kenal mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia
diantara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling
bertakwa dianta kamu.
Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal
(Q.S Al-Hujurat : 13)

“Dan Dialah yang menciptakan
berpasang-pasangan, laki-laki,
dan perempuan (Q.S Al-Najm :
45).”

“Dan demi penciptaan laki-laki
dan perempuan (Q.S Al-Lail :
3).”

Adapun proses kejadian manusia

juga sangat jelas disebutkan di dalam

Al-Qur’an. Sebagaimana firman

Allah (Nadia,2005 : 77) :

“Sesungguhnya kami telah
menciptakan manusia dari
setetes mani yang bercampur
(antara benih lelaki dengan
perempuan) yang kami hendak
mengujinya (dengan perintah
dan larangan) karena itu kami
jadikan dia mendengar dan
melihat. Sesungguhnya Kami
telah menunjukkannya jalan yang
lurus , ada yang bersyukur dan
ada pula yang kafir (Q.S Al-
Insan: 2 -3).”

Sebagaimana ayat di atas Al-

Qur’an menyebutkan bahwa dengan

segala kehendak-Nya manusia



diciptakan dengan sempurna dan

tidak sempurna, dalam hal ini baik

secara fisik maupun non fisik.

Sempurna dalam arti lahir secara

normal yaitu jelas identitas

kelaminnya dengan sempurna tanpa

cacat.  Demikian pula sebaliknya,

manusia diciptakan secara tidak

sempurna yang berarti cacat baik

secara jasmani, rohani, atau kedua-

duanya ataupun sukar dibedakan

identitasnya. Problem waria disisi

agama dapat dilihat secara jelas

dalam kitab-kitab fikih klasik, karena

selama ini sumber otoritas yang bisa

dibilang cukup untuk mewakili dan

rinci dalam membahas persoalan

waria adalah fikih. Dari sisi fikih

nampaknya waria dapat diterima

sebagai realitas sosial sehingga sama

sekali tidak ada pengikaran atas

keberadaan mereka (Nadia,2005 : 80).

Komitmen Religiusitas dan

Orientasi Tindakan Waria Dalam

Mengikuti Kegiatan Keagamaan Di

Pesanten Al-Fatah Yogyakarta

Dari hasil wawancara dengan

informan dapat diketahui tentang

komitmen religiusitas dan orientasi

waria yang mengikuti kegiatan

keagamaan di Pesantren Waria Al-

Fatah Yogyakarta. HB (51 tahun),

berasal dari Yogyakarta dan sekarang

bertempat tinggal di Pesantren Waria

Al-Fatah. Dalam mengikuti kegiatan

keagamaan di Pesantren Waria Al-

Fatah, tindakan HB cenderung

mengarah kepada tindakan rasional

instrumental dan tindakan sosial

berorientasi nilai karena landasan

dalam memutuskan untuk mengikuti

kegiatan keagamaan di pesantren

waria adalah ingin mendalami ilmu

agama, keinginan memperoleh

manfaat secara spiritual menjadi

terfasilitasi, merasa tidak memiliki

manfaat jika hanya diam di kos, ingin

menjalin persaudaraan dengan waria



dan komunitas selain waria. HB

memiliki komitmen religius yang

ditujukkan dengan adanya keyakinan

bahwa agama Islam adalah agama

yang toleran, pluralis, humanis serta

mengajarkan kebaikan, selain itu

percaya akan adanya kehidupan

setelah kematian dan meyakini zat

yang maha luar biasa itu adalah

Allah. Keyakinan tersebut kemudian

dipraktekkan dengan melakukan

kewajiabannya sebagai umat muslim

yaitu sholat meskipun belum

sempurna 5 waktu, mengaji dalam

tahap Iqra’ 5, puasa di bulan

Romadhon dan membayar zakat.

Dalam kesehariannya HB merasa

selalu dekat dengan Allah, tidak

pernah membedakan kondisi jauh dan

dekat dengan Allah. Ketika mendapat

sesuatu selalu berucap syukur itulah

bentuk menjaga hubungan dengan

Allah, dan tidak pernah merasa jauh

dengan Allah. Pengetahuan tentang

agama yang dimiliki HB diperoleh

dari kegemarannya membaca buku

dan mengikuti kegiatan keagamaan di

Pesantren Waria Al-Fatah.

Selanjutnya pada dimensi

konsekuensi beragama, HB dalam

melakukan ibadah memang belum

sempurna tetapi sudah ada perubahan

spiritualitas, kemudian berusaha

menjaga hubungan baik dengan

sesama manusia dengan cara tidak

menyakiti hati orang, tidak iri, dengki

dan saat ini sudah tidak menjadi

pekerja seks.

EM (54 tahun), adalah waria

yang berasal dari Bandung. Saat ini

EM aktif bergabung di Pesantren

Waria Al-Fatah namun tidak

bertempat tinggal di dalam pesantren.

EM tinggal di rumah kontrakan di

daearah Badran, Yogyakarta.

Tindakan informan EM dalam

mengikuti kegiatan keagamaan di

Pesantren Waria Al-Fatah cenderung



mengarah kepada tindakan sosial

berorientasi nilai karena landasan

dalam memutuskan untuk mengikuti

kegiatan keagamaan di Pesantren

Waria adalah awalnya memiliki

masalah dengan keluarga sehingga

ada keinginan untuk memperbaiki

secara emosional dan sebagai muslim

ada keinginan untuk menambah

pengetahuan tentang agama karena

agama merupakan nomer satu

baginya. Informan EM memiliki

komitmen religius yang ditujukkan

dengan adanya keyakinan bahwa

agama Islam adalah nomor satu dan

isi kandungan Al-Qur’an itu nyata,

kemudian dipraktekkan dengan

melakukan kewajiban sebagai umat

muslim yaitu sholat di rumah maupun

di masjid, puasa, mengaji, dan zakat.

Dalam segi dimensi pengalaman EM

merasa dekat dengan Allah ketika

menghargai kelahirannya sebagai

laki-laki dengan cara berpenampilan

seperti laki-laki biasa terutama saat

beribadah. Selain itu ketika dalam

kondisi gelap atau khilaf selalu

membaca syahadat, istigfar dan

wiridan. Walaupun bekerja apapun

tetap nomer satu adalah membaca

doa. Pengetahuannya tentang agama

diperoleh dari keluarga sejak kecil

dan kegiatan keagamaan di pesantren

waria, kemudian dalam

mencerminkan ajaran agama Islam

informan berusaha untuk jujur,

tawakal, sopan dengan orang tua

maupun anak kecil. Namun dalam

segi konsekuensi beragama bisa

dikatakan belum sepenuhnya

tercermin dalam diri EM, misalnya

saat ini masih menjadi pekerja seks.

EM melakukan pekerjaan seks hanya

untuk memenuhi kebutuhan

biologisnya bukan untuk mengejar

materi. Memang bisa dikatakan

setelah bergabung dengan kegiatan

keagamaan di pesantren EM sudah



bisa mengontrol atau mengurangi

seksnya.

MI (55 tahun) adalah waria yang

berasal dari Yogyakarta, saat ini MI

aktif mengikuti kegiatan keagamaan

di Pesantren Waria Al-Fatah namun

tidak bertempat tinggal di dalam

pesantren. Kediamannya berada di

daerah Badran Yogyakarta, MI

tinggal bersama ibunya. Orientasi

tindakan dalam mengikuti kegiatan

keagamaan di Pesantren Waria Al-

Fatah cenderung mengarah kepada

tindakan rasional berorientasi nilai

karena landasan dalam memutuskan

untuk mengikuti kegiatan keagamaan

di Pesantren waria adalah pesantren

memiliki pemimpin yang bersifat

terbuka, lokasinya pasti jadi

meskipun rumah MI jauh dari

pesantren, MI tetap aktif mengikuti

kegiatan di pesantren karena ingin

menimba ilmu agama. Selain itu

teman- teman di pesantren merupakan

waria baik-baik. MI memiliki

komitmen religius yang ditunjukkan

dengan adanya keyakinan pada kitab

suci Al-Qur’an bahwa isi

kandungannya nyata untuk mengatur

segala aspek kehidupan manusia,

kemudian dipraktekkan dengan

melaksanakan kewajiban sebagai

muslim yaitu sholat sendiri di rumah

maupun di masjid, puasa, mengaji,

dan zakat. Dalam dimensi

pengalaman, MI merasa dekat dengan

Allah ketika melakukan ibadah

dengan tulus tanpa memikirkan hal

duniawi atau imbalan, pengetahuan

tentang agama yang dimiliki

diperoleh dari kegiatan keagamaan di

Pesantren Waria dan dalam

mencerminkan ajaran agama dalam

kehidupan sosialnya informan MI

berusaha menjaga hubungan baik

dengan sesama manusia.

NH (48 tahun) adalah waria yang

berasal dari Yogyakarta. Saat ini NH



aktif bergabung dalam kegiatan

keagamaan di Pesantren Waria Al-

Fatah dan bertempat tinggal di dalam

pesantren. Orientasi tindakan dalam

mengikuti kegiatan keagamaan di

Pesantren Waria Al-Fatah cenderung

mengarah kepada tindakan tradisional

dan afeksi karena landasan dalam

mengambil keputusan untuk

mengikuti kegiatan keagamaan di

Pesantren waria adalah pertama

sebagai umat muslim secara otomatis

tertarik dengan kegiatan keagamaan

yang ada di pesantren, kemudian

pesantren merupakan tempat untuk

memenuhi hasrat beribadah, serta NH

sudah bertempat tinggal di lokasi

tersebut sebelum berubah menjadi

pesantren. Informan NH memiliki

komitmen religius yang ditunjukkan

dengan adanya keyakinan bahwa

agama Islam adalah agama yang

harus dianut karena mengajarkan

kebaikan, kemudian dipraktekkan

dengan melaksanakan kewajiban

sebagai umat muslim yaitu ibadah

sholat meskipun masih belum

sepenuhnya 5 waktu, mengaji masih

dalam tahap Iqra’, puasa meskipun

belum bisa satu bulan penuh,

membayar zakat, dan sholat idul fitri

di kampung bersama keluarganya.

Dalam dimensi pengalaman, NH

merasa dekat atau ingat dengan Allah

ketika mendapatkan rejeki, dan

pernah merasa jauh dengan Allah

ketika masih berusia muda, sholat

tidak pernah dilakukan bahkan

mendengar suara adzan merasa

terganggu, kemudian NH tidak

pernah menyesali dengan kondisinya

sebagai waria. Pengetahuan tentang

agama yang dimiliki diperoleh dari

kegiatan keagamaan di Pesantren

Waria. Dalam mencerminkan ajaran

agama di kehidupan sosialnya,

informan NH berbagi ketika

mendapatkan rezeki.



KESIMPULAN

1. Waria yang bertempat tinggal di

dalam pesantren dan memiliki

orientasi tindakan rasional

instrumental serta berorientasi

nilai, memiliki komitmen religius

yang ditunjukkan dengan memiliki

keyakinan bahwa Islam adalah

agama yang toleran, pluralis,

humanis, mengajarkan kebaikan,

percaya ada kehidupan setelah

kematian dan meyakini zat yang

maha luar biasa itu adalah Allah.

Dalam dimensi praktek religius

memang belum sempurna, sholat

belum lima waktu tetapi ketika

bulan Ramadhan keimanan

meningkat dan sholat menjadi

sempurna 5 waktu, dalam hal

mengaji sudah ada peningkatan

yaitu Iqra’ 5 serta memiliki

antusias yang tinggi dalam

kegiatan keagamaan dibandingkan

waria yang lain. Dalam dimensi

pengeahuan, selain didapatkan

melalui pengajian di pesantren,

pengetahuannya diperoleh dari

kegemarannya membaca. Dalam

dimensi pengalaman, waria ini

tidak pernah membedakan ketika

jauh dan dekat dengan Tuhan,

dalam kondisi apapun tetap merasa

dekat dengan Tuhan. Dalam

dimensi konsekuensi dapat dilihat

waria ini sudah tidak melakukan

pekerjaan seks dan berusaha

mengamalkan ajaran agama

terutama menjaga hubungan baik

dengan sesama manusia. Dalam

memutuskan untuk bergabung dan

tinggal di pesantren didasari oleh

keinginan untuk memperoleh

manfaat secara spiritualitas, lebih

mendalami agama, ingin terjalin

ukhwah islamiah, dan merasa tidak

memiliki manfaat ketika hanya

diam di kos.



2. Waria yang bertempat tinggal di

dalam pesantren dan memiliki

orientasi tindakan tradisional serta

afeksi, memiliki komitmen religius

yang ditunjukkan dengan memiliki

keyakinan bahwa agama Islam

adalah agama yang harus dianut

sejak nenek moyangnya dan yakin

bahwa agama Islam adalah agama

yang baik untuk dianut karena

mengajarkan kebaikan. Dalam

dimensi praktek religius masih

belum sempurna, sholat masih

belum lima waktu, puasa belum

bisa satu bulan penuh dan dalam

hal mengaji memang lebih acuh

dibandingkan waria yang lain.

Dalam dimensi pengalaman, waria

ini tidak pernah menyesali

keadaannya sebagai waria dan

selalu ingat dengan Allah ketika

mendapatkan rejeki dan pernah

mengalami jauh dekat dengan

Allah ketika masih usia muda.

Dalam dimensi pengetahuan,

pengetahuan tentang agama

semakin bertambah setelah di

pesantren dan dari dimensi

konsekuensi waria ini berusaha

mengamalkan ajaran Islam seperti

membagikan sebagian rejekinya

kepada orang lain. Dalam

memutuskan untuk bergabung

dengan pesantren dilandasi adanya

rasa ketertarikan ketika melihat

teman waria lainnya mengikuti

kegiatan keagamaan. Selain

adanya rasa ketertarikan, waria ini

sudah bertempat tinggal di tempat

tersebut sebelum berubah menjadi

pesantren.

3. Waria yang tidak bertempat tinggal

di dalam pesantren memiliki

orientasi tindakan rasional

berorientasi nilai, karena dalam

memutuskan untuk mengikuti

kegiatan keagamaan didasari

dengan tujuan ingin belajar ilmu



agama di tempat yang pasti, serta

didukung dengan teman-teman

waria lainnya, pengajar dan

pemimpin pesantren yang

memiliki sifat terbuka. Meskipun

jarak antara tempat tinggal jauh

dengan pesantren, kedua waria ini

berusaha selalu datang ketika ada

kegiatan keagamaan.

4. Waria yang bertempat tinggal di

luar pesantren memiliki komitmen

religius yang sama dalam dimensi

keyakinan, ritual dan pengetahuan.

5. Waria yang bertempat tinggal di

luar pesantren memiliki perbedaan

komitmen religius dalam dimensi

pengalaman. Waria yang

bertempat tinggal di luar pesantren

dan berasal dari Yogyakarta dalam

dimensi pengalaman, merasa dekat

dengan Allah ketika melakukan

ibadah dengan tulus tanpa

memikirkan hal duniawi atau

imbalan. Waria yang berasal dari

Bandung memiliki dimensi

pengalaman, merasa dekat dengan

Allah ketika menghargai

kelahirannya sebagai laki-laki

dengan cara berpenampilan seperti

laki-laki biasa terutama saat

beribadah, selain itu ketika dalam

kondisi gelap atau khilaf selalu

membaca syahadat, istigfar dan

wiridan.

6. Waria yang bertempat tinggal di

luar pesantren, ada satu waria yang

masih kurang dalam dimensi

konsekuensi yaitu masih bekerja

sebagai pekerja seks. Namun

setelah mengikuti kegiatan

keagamaan di pesantren, waria ini

bisa mengontrol dan mengurangi

seks dibandingkan sebelum

menimba ilmu agama di Pesantre
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