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WAWANCARA WARIA 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI DESA KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA BANDUNG  

 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 30 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Beby (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 09 november 1991 

Jenis Kelamin   : laki - laki 

Usia    : 25 tahun 

Pekerjaan   : Pengamen Jalanan 
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NO PERTANYAAN JAWABAN 

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

1 
Sebagai waria di lingkungan Karang Pamulang, adakah proses 

sosial yang dilakukan antara waria dengan warga? 

pasti ada. Saya bersosialisasi jika diajak oleh warga 

lainnya 

2 Seperti apakah bentuk interaksi yang dilakukan dengan warga? Kalau interaksi sekedar saling menyapa sih sering 

3 
Apakah anda sebagai waria merasa nyaman berinteraksi dengan 

warga? 

Sejauh ini sih saya nyaman nyaman saja sama warga yang 

kenal 

4 Sesering apakah waria berinteraksi dengan masyarakat? Hanya setiap saya keluar rumah saja dan ga kerja 

5 
Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Sejauh ini cukup baik 

6 
Seperti apakah peran sosial waria dalam masyarakat? Gak terlalu banyak peran tuh, kalau saya sih seperlunya 

aja 

7 
Apakah waria dilibatkan dalam proses social didalam lingkungan 

desa Karang Pamulang? 

Saya kadang – kadang dilibatkan dalam acara – acara 

hiburan seperti 17 agustusan 

8 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Saya rasa tidak ada 
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9 
Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara 

keduanya? 

 

10 
Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan warga 

sekitar? 

Pertikaian kadang ada saja sih 

11 Seperti apakah pertikaian yang sering terjadi dengan warga?  Hanya adu mulut saja sih 

12 
Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara 

waria dengan warga? 

Kebetulan saya tipe orang yang masa bodo jadi kalau hari 

ini ada masalah besoknya sudah biasa lagi 

13 

Sebagai waria di lingkungan masyarakat, seperti apa kontak dan 

komunikasi terjalin dengan masyarakat? 

Karena saya hidup di kontrakan jadi mau gak mau kalau 

saya mau minta tolong ini itu pasti komunikasi dengan 

tetangga sebelah 

14 
Apa yang menyebabkan waria harus berkomunikasi dengan 

masyarakat tersebut? 

Karena suatu keperluan 

15 Sesering apakah waria berkomunikasi dengan masyarakat? Tidak terlalu sering 

16 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, apakah anda merasa 

dibatasi dalam berinteraksi? 

Saya tidak merasa dibatasi dalam berinteraksi karena 

kebetulan saya sudah cukup lama disini hampir 6 tahun 

17 
Seperti apa harapan kaum waria dalam proses interaksi dengan 

warga Karang Pamulang? 

Saya berharap dapat diterima sepenuhnya di kampung ini 
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WAWANCARAWARIA 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA BANDUNG 

 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 30 September 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Stella (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 7 september 1983 

Jenis Kelamin   : laki - laki 

Usia    : 33 tahun 

 

 

 

 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
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Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai waria di lingkungan Karang Pamulang, adakah proses 

sosial yang dilakukan antara waria dengan warga? 

ada 

2 
Seperti apakah bentuk interaksi yang dilakukan dengan warga? Saya biasanya melakukan komunikasi dengan warga 

seperlunya 

3 
Apakah anda sebagai waria merasa nyaman berinteraksi dengan 

warga? 

saya nyaman nyaman saja, tapi ada saja yang bikin ga 

nyaman  

4 
Sesering apakah waria berinteraksi dengan masyarakat? Biasanya para waria disini berinteraksi dengan waria lagi. 

Jarang kalo sama warga lain 

5 
Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Baik-baik saja 

6 

Seperti apakah peran sosial waria dalam masyarakat? Bagi sebagian waria yang sudah lama tinggal disini, 

biasanya diajak karang taruna untuk membantu acara 

hiburan 

7 
Apakah waria dilibatkan dalam proses sosial didalam lingkungan 

desa Karang Pamulang? 

Iya  

8 Apakah ada persaingan kebudayaan antara keduanya? Tidak ada 
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9 
Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara waria 

dengan masyarakat? 

 

10 

Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan warga 

sekitar? 

Ada tapi jarang. Itu juga terjadi hanya dengan warga yang 

mengira kita menakutkan atau tidak suka dengan 

keberadaan waria di Desa ini 

11 Seperti apakah pertikaian yang sering terjadi dengan warga?  Hanya ungkapan kekesalan saja 

12 
Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara 

waria dengan warga? 

Jika sampe ribut banget sih biasanya pak RT yang dateng 

untuk berdiskusi 

13 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, seperti apa kontak dan 

komunikasi terjalin dengan masyarakat? 

Biasanya kita selalu diajak untuk melakukan kegiatan 

yang ada di Desa ini 

14 
Apa yang menyebabkan waria harus berkomunikasi dengan 

masyarakat tersebut? 

Karena kebutuhan yang mengharuskan kita minta bantuan 

kepada warga 

15 Sesering apakah waria berkomunikasi dengan masyarakat? Tidak terlalu sering 

16 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, apakah anda merasa 

dibatasi dalam berinteraksi? 

Saya tidak merasa dibatasi namu menyadari adanya 

perbedaan diantara warga yang lain 

17 

Seperti apakah contoh masalah dalam berinteraksi dengan 

masyarakat Karang Pamulang? 

Contoh masalahnya yaitu karena saya seorang perokok 

dan penampilan saya perempuan, ada beberapa warga 

yang bilang kalau jangan merokok di tempat umum 
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apalagi depan anak kecil karena mereka akan mengira 

bahwa kaum perempuan diperbolehkan merokok. 

18 
Bagaimana cara anda menyikapinya? Kalau saya menyikapinya ya dengan mengikuti kemauan 

ibu – ibu tersebut. 

19 
Seperti apa harapan kaum waria dalam proses interaksi dengan 

warga Karang Pamulang? 

Saya berharap orang – orang bisa menerima saya tanpa 

dilihat dari perbedaan yang ada 
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WAWANCARAWARIA 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA BANDUNG 

 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Minggu, 01 Oktober 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Loly (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 14 Januari 1989 

Jenis Kelamin   : laki - laki 

Usia    : 28 tahun 

 

 

 

 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
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Proses interaksi masyarakat dengan waria yang ada di Desa Karang Pamulang Mandalajati Kota Bandung 

1 
Sebagai waria di lingkungan Karang Pamulang, adakah proses 

sosial yang dilakukan antara waria dengan warga? 

Saya sih jarang berbaur sama warga 

2 Seperti apakah bentuk interaksi yang dilakukan dengan warga? Saling menyapa saja jika kenal 

3 
Apakah anda sebagai waria merasa nyaman berinteraksi dengan 

warga? 

Kurang nyaman jadi seperlunya saja 

4 
Sesering apakah waria berinteraksi dengan masyarakat? Jarang karena saya hanya keluar malam. Paling dengan 

teman kontrakan yang sama waria 

5 
Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

Cukup baik 

6 

Seperti apakah peran sosial waria dalam masyarakat? Kalau untuk peran sosial palingan sekedar saya ikut 

menyumbang uang untuk acara acara yang diadakan di 

kampung. Kalau untuk ikut langsung sih gak pernah 

7 
Apakah waria dilibatkan dalam proses social didalam lingkungan 

desa Karang Pamulang? 

Kalau saya sih gak pernah ya 

8 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 
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9 
Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara waria 

dan masyarakat? 

 

10 
Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan warga 

sekitar? 

Ada  

11 
Seperti apakah pertikaian yang sering terjadi dengan warga?  Mungkin hanya sekedar salah paham dan tidak suka 

dengan pekerjaan kami 

12 
Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara 

waria dengan warga? 

Biasanya selesai dengan sendirinya. Kalo saya sih tidak 

terlalu peduli akan hal itu 

13 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, seperti apa kontak dan 

komunikasi terjalin dengan masyarakat? 

Komunikasi sih jarang. Tapi kalo papasan di jalan ya saya 

suka disapa. 

14 
Apa yang menyebabkan waria harus berkomunikasi dengan 

masyarakat tersebut? 

Karena dilingkungan masyarakat ya pasti tidak lepas dari 

masyarakat 

15 
Sesering apakah waria berkomunikasi dengan masyarakat? Ada yang sering ada juga yang jarang bahkan cenderung 

menutup diri 

16 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, apakah anda merasa 

dibatasi dalam berinteraksi? 

Mungkin dari pihak warianya yang membarasi 

17 
Seperti apakah contoh masalah dalam berinteraksi dengan Kalo saya sama warga sih males buat berinteraksi soalnya 

takutnya kan pandangan warga itu negatif untuk bencong 
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masyarakat Karang Pamulang? seperti saya yang ga jelas apa pekerjaannya. Jadi masing 

masing saja. 

18 
Seperti apa harapan kaum waria dalam proses interaksi dengan 

warga Karang Pamulang? 

Tidak dibeda – bedakan dan menghargai apapun 

pekerjaannya. 
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WAWANCARA WARIA 

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DENGAN WARIA DI KARANG PAMULANG MANDALAJATI KOTA BANDUNG 

 

PELAKSANAAN WAWANCARA 

Hari/Tanggal   : Sabtu, 01 Oktober 2017 

Tempat   : Desa Karang Pamulang 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Beby (bukan nama sebenarnya) 

Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 07 juni 1990 

Jenis Kelamin   : laki - laki 

Usia    : 26 tahun 
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NO PERTANYAAN JAWABAN 

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

1 
Sebagai waria di lingkungan Karang Pamulang, adakah proses 

sosial yang dilakukan antara waria dengan warga? 

Tentu ada, tapi saya tidak begitu terbuka dengan warga di 

desa ini 

2 
Seperti apakah bentuk interaksi yang dilakukan dengan warga? Bentuknya paling menyapa tapi saya sangat seperlunya 

saja 

3 
Apakah anda sebagai waria merasa nyaman berinteraksi dengan 

warga? 

Selama ini saya kurang nyaman berinteraksi dengan 

warga karna adanya cap tidak baik terhadapwaria 

4 Sesering apakah waria berinteraksi dengan masyarakat? Tidak sering hanya sesekali saja 

5 
Apakah hubungan sosial antara waria dengan masyarakat berjalan 

dengan baik? 

baik hanya saja saya tidak membuka diri kepada warga di 

desa ini 

6 Seperti apakah peran sosial waria dalam masyarakat? Saya tidak berperan dalam kegiatan apapun di masyarakat 

7 
Apakah waria dilibatkan dalam proses social didalam lingkungan 

desa Karang Pamulang? 

Saya tidak ikut dilibatkan dalam proses sosial di desa ini 

8 
Apakah ada persaingan kebudayaan antara waria dengan 

masyarakat? 

Saya rasa tidak ada 
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9 
Bagaimana cara mengatasi persaingan yang terjadi antara 

keduanya? 

- 

10 
Apakah ada pertikaian yang terjadi antara waria dengan warga 

sekitar? 

Ada saja jika warga disekitar memiliki rasa sentimen 

terhadap waria 

11 Seperti apakah pertikaian yang sering terjadi dengan warga?  Paling saling membicarakan dan adu mulut satu sama lain 

12 
Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara 

waria dengan warga? 

Tidak begitu dipikirkan jika ada masalah dengan warga 

13 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, seperti apa kontak dan 

komunikasi terjalin dengan masyarakat? 

Kurang ada komunikasi karena saya tidak begitu terbuka 

dengan warga sekitar 

14 
Apa yang menyebabkan waria harus berkomunikasi dengan 

masyarakat tersebut? 

Karena membutuhkan bantuan 

15 Sesering apakah waria berkomunikasi dengan masyarakat? Tidak terlalu sering 

16 
Sebagai waria di lingkungan masyarakat, apakah anda merasa 

dibatasi dalam berinteraksi? 

Sebenernya tidak dibatasi hanya saja saya yang 

membatasi diri saya sendiri 

17 
Seperti apa harapan kaum waria dalam proses interaksi dengan 

warga Karang Pamulang? 

Saya berharap dapat diterima sepenuhnya di desa ini 

 

 


