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WAWANCARA MASYARAKAT 

 INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG  

 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 23 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Pak Nanang (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 12 Oktober 1966 

Jenis Kelamin   : Laki - laki 

Usia    : 51 tahun 

Pekerjaan   : RW 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Menurut saya, selagi bisa bersosialisasi dengan baik dan 

tidak meresahkan ya gaada masalah 

2 
Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Lumayan baik kok, sopan – sopan dan ada juga yang 

menutup diri pada masyarakat 

3 Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? Ada kok mas, biasanya harus kita yang ngajak 

4 
Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat? Mereka kadang suka ikut acara – acara yang diadakan di 

kampung ini mas bahkan gotong royong 

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Ada yang bisa menerima tetapi ada juga yang tidak bisa 

menerima mas. Tergantung dengan orangnya 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Kalo saya liat, ada yang biasa saja seperti ke yang lainnya 

dan ada juga yang kurang suka 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Pastinya sebagai manusia saya berusaha untuk saling 

tolong menolong mas 

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Saya sih nyaman – nyaman saja. Selama gak ada perilaku 

yang meresahkan di wilayah sini. 
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9 
Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? Kita kan hidup saling menghargai jadi setuju – setuju saja 

Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di DesaKarang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

10 
Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Masyarakat senantiasa berkomunikasi dengan waria dalam 

kegiatan di desa ini 

11 
Bagaimana toleransi yang terjadi antara masyarakat dengan 

waria? 

Tidak ada masalah dalam bertoleransi 

12 
Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Cukup sering kebetulan yang ngontrak di kontrakan saya 

salah satunya ada waria mas. 

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Kayanya tidak ada mas, soalnya waria di desa ini 

senantiasa menghargai kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

14 

Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Paling yang menjadi masalah ya sifat menutup diri waria 

kepada masyarakat. Jadi kita juga susah memberikan 

kontribusi kepada mereka 

15 

Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat denganwaria? 

Sebagai ketua RW, saya senantiasa merangkul warga dan 

waria yang ada untuk bisa berinteraksi selayaknya 

masyarakat pada umumnya dan tidak membeda bedakan 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

Yang mencolok paling untuk kenyamanan sebagian orang 

terutama anak kecil. 
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Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Solusi yang baik jika ada masalah ya satu satunya jalan 

hanya dengen berdiskusi dari berbagai pihak masyarakat 

18 
Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Sejauh ini belum ada masalah mas 

19 

Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

Berhubung saya disi sebagai aparat desa sudah 

seharusnya saya ikut serta jika ada permasalahan di 

kampung ini 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Pasti ada 

21 
Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Kurangnya keinginan dari diri sendiri untuk berbaur sayu 

sama lain. 

22 
Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Dimulai dari hal kecil untuk melibatkan waria dalam 

bermasyarakat. 
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WAWANCARA MASYARAKAT 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Minggu, 24 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Wawan (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 14 Agustus 1987 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Usia    : 30 tahun 

Pekerjaan   : Berjualan / Warung 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Waria yang ada disini baik – baik ko, Cuma ada saja yang 

bikin sebel 

2 Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Mereka cepat beradapatasi dengan warga 

3 Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? sebagian pasti ada tapi jarang keliatan 

4 Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat? Paling dalam kerja bakti sama masyarakat lain 

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Kalau saya terima – terima saja selagi ga macem-macem 

di wilayah sini 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Sama saja perlakuannya seperti pada warga lainnya 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Ada ko, kadang kalau mereka belum punya uang belanja 

di warung suka kasbon 

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Kalo saya sih gaada masalah. Nyaman saja selagi tidak 

mengganggu. 

9 

 

Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? 

 

 

Setuju saja 
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Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di DesaKarang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

10 
Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Kalo saya sih jarang liat, paling kalo belanja disini aja jadi 

kurang memperhatikan.  

11 Bagaimana toleransi yang terjadi antara keduanya? Saling menghargai satu sama lainnya 

12 Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Jarang  

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Tidak ada 

14 
Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Waria lubih susah ditemui oleh masyarakat lain 

15 
Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat denganwaria? 

Lapor ke pak RT 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

Bagi sebagian orang berdampak pada kenyamanan 

Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Menurut saya lebih baik di alokasikan ke satu tempat 

yang memang sudah menjadi tempatnya. 

18 
Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Melarang waria untuk melakukan pekerjaannya pada 

malam hari di daerah desa ini 
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19 
Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Rasa kasian juga sih 

21 Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Terkendala dalam penyampaian kepada waria 

22 Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut?  
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WAWANCARA MASYARAKAT 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Minggu, 24 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Bu Lela (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 21 januari 1976 

Jenis Kelamin   : perempuan 

Usia    : 41 tahun 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Waria disini baik – baik kok suka bercanda juga kalo 

ketemu 

2 
Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Paling juga berbaurnya sama temen waria lagi, jarang kalo 

sama masyarakat. 

3 
Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? Jarang sih, tapi kalo ada kegiatan pasti masyarakat juga 

ngajakin waria itu 

4 
Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat? Kegiatan masyarakat biasanyamah. Tapi kalo di masjid 

mah gapernah 

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Kayanya diterima aja deh, karena kan mereka juga gak 

mengganggu 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Kalo saya seperti memperlakukan orang lain saja tanpa 

membedakan tapi ada juga masyarakat yang serem gitu 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Ada  

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Nyaman saja kalau saya. 
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9 
Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? Ada yang biasa saja dan ada juga yang tidak setuju. 

Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di DesaKarang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

10 Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Selalu melibatkan waria dalam kegiata masyarakat 

11 
Bagaimana toleransi yang terjadi antara masyarakat dengan 

waria? 

Toleransinya baik 

12 Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Jika bertemu saja 

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Tidak ada sih setau saya 

14 
Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Menurut saya sih gaada, soalnya masyarakat tidak 

membedakan antara waria dengan bukan waria. 

15 
Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat denganwaria? 

Dibicarakan dengan baik – baik 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

 

Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Dengan tidak membedakan waria dengan warga lainnya 

dan menerima saja dengan adanya waria di Desa ini 
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18 
Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Kurang tahu 

19 
Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

Karena saya merasa bahwa waria juga manusia sama 

seperti kita hanya saja kepribadiannya menyimpang 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Ada  

21 
Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Kendalanya hanya dari beberapa warga saja yang belum 

bisa menerima waria, itupun Cuma sebagian kecil warga  

22 Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Dengan cara dibicarakan saja sih 
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WAWANCARA MASYARAKAT 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 23 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Pak Muhidin (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 3 April 1962 

Jenis Kelamin   : Laki - laki 

Usia    : 55 tahun 

Pekerjaan   : RT 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Tidak ada yang dibedakan antara masyarakat biasa dengan 

waria. Tapi kita juga kurang suka sama pekerjaannya saja 

2 
Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Yang tertutup ada, yang suka bikin ketawa ada. Pokonya 

beda-beda 

3 
Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? Kayanya enggak ada karena kan biasanya pekerja dari 

pagi sampai malam 

4 Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat? Belum ada kontribusi apa – apa dek 

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Gak tau kalau warga lain kalau saya sendiri aga kurang 

setuju. 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Biasa – biasa saja dek 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Pastinya ada. Tapi jarang juga waria yang minta tolong 

sama masyarakat. Paling sama warianya lagi 

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Nyaman dek, namun kurang setuju dengan pekerjaannya 

yang menyimpang. Kalo mengamen sih ga masalah 
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9 
Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? Ada yang setuju ada yang enggak dek 

Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di DesaKarang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

10 Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Bentuk interaksi seperi mengobrol dan kerja bakti dek 

11 Bagaimana toleransi yang terjadi antara keduanya? Baik dan saling menghargai 

12 Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Sering dek kan saya RT disini 

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Gak ada persaingan 

14 
Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Gaya bahasanya saja dek yang jadi masalah buat bapak 

mah 

15 
Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat dengan waria? 

Membicarakannya dengan baik agar tidak terjadi hal yang 

tidak diinginkan. Tapi itu jarang ko dek 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

 

Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Aparat desa senantiasa mengajak waria dan tidak 

melakukan diskriminasi terhadap waria yang ada di Desa 

karang Pamulang ini. 
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18 

Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Dulu pernah ada solusi untuk tidak memperbolehkan 

waria melakukan pekerjaan yang menjajakan dirinya di 

pinggir jalan gitu dek, tapi pada balik lagi. 

19 
Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

Karna saya peduli 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Kendalanya hanya beberapa beda pendapat saja dek 

21 

Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Ada yang menilai bahwa waria adalah orang yang harus 

dibasmi tapi ada juga warga yang kasihan  melihat waria 

karena ada beberapa yang terpaksa menjadi waria karena 

membutuhkan uang 

22 
Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Membicarakan hal hal tersebut dan berdiskusi dengan 

perangkat desa yang ada dek 
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WAWANCARA MASYARAKAT 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Minggu, 24 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Dewi (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 7 Desember 1990 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 26 Tahun 

Pekerjaan   : wirasuasta 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 

Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Saya sih jarang memperhatikan waria mas. Yang pasti 

selagi tidak mengganggu ya gapapa meskipun saya sendiri 

takut 

2 Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Saya jarang lihat mas 

3 Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? Keliatannya sih ada 

4 Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat? Dalam kegiatan-kegiatan gitu mas 

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Bisa ko mas 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Sopan 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Ada mas 

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Nyaman sih tidak namun saya juga tidak merasa keberatan 

9 
Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? Selagi tidak meresahkan ya tidak masalah 
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Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di DesaKarang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

10 Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Kalo sama saya sih kurang dalam berinteraksi 

11 
Bagaimana toleransi yang terjadi antara masyarakat dengan 

waria? 

Toleransi saling menghargai mereka meskipun tidak 

terlalu suka pada pekerjaannya 

12 Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Jarang mas jarang ketemu juga 

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Tidak ada 

14 
Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Tidak ada mas 

15 
Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat denganwaria? 

 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

Dampak yang ditimbulkan seperti kenyamanan, rawan 

konflik 

Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Lebih menghargai satu sama lain untuk hidup 

berdampingan 

18 
Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Kurang tau mas 
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19 
Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

Karna ingin mendapatkan kenyamanan dalam 

bermasyarakat juga mas 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Ada  

21 Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Kurangnya komunikasi dengan waria itu sendiri 

22 Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Waria juga harus membuka diri kepada masyarakat 
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WAWANCARA MASYARAKAT 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Jumat, 27 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN  

Nama    : Susilo 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 14 juni 1965 

Jenis Kelamin   : laki – laki  

Usia    : 52 tahun 

Pekerjaan   : Kepala Desa 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Waria disini sopan – sopan dan tahu tata krama 

2 Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Mereka ramah dan dapat beradaptasi dengan warga 

3 
Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? Sejauh ini mereka ikut beberapa acara yang diadakan di 

desa ini salah satunya saat bakti sosial kemarin 

4 
Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat? Kontribusi waria berupa tenaga dalam membantu 

membangun desa ini 

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Bisa diterima ko sejauh ini 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Memperlakukan dengan baik seperti mempelakukan 

warga lainnya 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Ada mas 

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Selagi bisa mengikuti tata tertib yang ada maka tidak 

menjadi masalah. 

9 Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? Yang tidak setuju itu yang merasa tidak nyaman  
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Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di DesaKarang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

10 Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Saling menyapa satu sama lain, kerja bakti, dan lain-lain 

11 Bagaimana toleransi yang terjadi antara keduanya? Baik – baik saja mas 

12 Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Tidak terlalu sering 

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Tidak ada pesaingan sejauh ini 

14 
Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Masalah dalam berinteraksi biasanya disebabkan pleh 

perbedaan pendapat ataupun salah paham. 

15 
Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat dengan waria? 

Mengatasinya ya biasanya dengan lebih sering 

berkomunikasi atau melakukan musyawarah 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

Dampak bagi pemahaman anak-anak warga desa yang 

belum mengerti mengenai waria 

Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Pemerintah Bandung harusnya lebih memperhatikan dan 

memberikan satu lokasi yang memang bukan di tengah-

tengah masyarakat seperti ini 

18 

Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Sudah namun tidak berjalan baik 
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19 
Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

Karena hal ini sudah menjadi tugas saya dan menyangkut 

kepada kenyamanan warga Desa Karang Pamulang 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Ada mas 

21 
Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Kurangnya kepedulian dari pemerintah terhadap waria 

yang ada di desa ini 

22 
Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Sejauh ini saya hanya berusaha untuk tidak membedakan 

antara warga dengan kaum waria. 
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WAWANCARA MASYARAKAT 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI  KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA 

BANDUNG 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 27 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Pak Rudi (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 11 Agustus 1982 

Jenis Kelamin   : Laki - laki 

Usia    : 35 tahun 

Pekerjaan   : RW 

Alamat    : Desa Karang Pamulang 
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Pertanyaan Penelitian 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

Tanggapan masyarakat mengenai waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai masyarakat, apakah tanggapan anda mengenai waria 

yang ada di desa ini? 

Tanggapan saya dengan adanya waria di desa ini membuat 

citra desa ini menjadi buruk 

2 
Bagaimana adaptasi waria dengan masyarakat? Kalau bagi saya kurang baik, karna waria berlaku 

seenaknya 

3 Menurut anda, adakah konstribusi waria dalam bermasyarakat? Tidak begitu berkontribusi 

4 Seperti apa bentuk konstribusi waria dalam bermasyarakat?  

5 
Apakah dengan adanya waria di desa Karang Pamulang bisa 

diterima oleh masyarakat desa? 

Saya tidak menerimaa waria di Desa ini, karena membuat 

desa ini menjadi tercemar 

6 
Seperti apakah masyarakat desa memperlakukan waria di 

lingkungan masyarakat?  

Kalo saya tidak begitu berinteraksi dengan waria di sekitar 

sini 

7 
Apakah ada rasa simpati bahkan empati terhadap waria ketika 

waria yang ada di desa ini menghadapi kesulitan? 

Tidak semua masyarakat di desa ini mau menolong waria 

tersebut 

8 
Apakah anda merasa nyaman dengan adanya waria di wilayah 

desa? 

Saya tidak merasa nyaman karena mengganggu ketertiban 

desa ini 

9 
Apakah masyarakat setuju dengan adanya waria? Tidak semuanya setuju karena ada yang merasa terganggu 

termasuk saya 
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10 Bagaimana bentuk interaksi masyarakat dengan waria? Hanya seperlunya saja tidak begitu banyak berkomunikasi 

11 
Bagaimana toleransi yang terjadi antara masyarakat dengan 

waria? 

Hanya sebatas membiarkan saja 

12 Seberapa sering anda berkomunikasi dengan waria? Tidak begitu sering 

13 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Tidak ada biasa saja 

14 
Apakah terdapat permasalahan dalam berinteraksi antara 

masyarakat dengan waria? 

Permasalahan pasti ada jika masyarakat memiliki rasa 

sentimen terhadap waria 

15 
Bagaimana cara mengatasi jika ada permasalahan yang terjadi 

antara masyarakat denganwaria? 

Paling bermusyawarah dengan RT dan warga lainnya 

16 
Seperti apakah dampak yang mencolok dari adanya waria di 

sekitar masyarakat Karang pamulang? 

Dampaknya paling dari citra desa menurun 

Solusi untuk memecahkan masalah mengenai waria yang ada di Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

17 

Sebagai warga desa karang pamulang, menurut anda seperti 

apakah solusi yang baik untuk memecahkan masalah mengenai 

waria yang ada di desa Karang pamulang ini? 

Sebaiknya ada pertemuan warga untuk merelokasikan 

waria ketempat yang  lebih sesuai 

18 
Apakah sebelumnya pernah ada solusi yang di canangkan 

untuk permasalahan ini? 

Setahu saya sih belum ada 
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19 

Apa yang mendorong anda untuk ikut serta dalam pemecahan 

masalah didalam lingkungan ini? 

Saya ikut serta karna ingin lingkungan yang saya tempati 

terasa nyaman dan terhidar dari kekacauan yang dibuat 

oleh waria 

20 
Apakah ada kendala yang memberatkan untuk 

terealisasikannya solusi yang dicanangkan? 

Kendala akan selalu ada 

21 Kendala seperti apakah yang menjadi permasalahan?  Kurangnya kerja sama warga satu dengan yang lainnya 

22 
Bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Memberi arahan kepada warga sekitar tentang solusi yang 

akan dicanangkan oleh aparat desa 

 

 


