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Lampiran 1 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 

Informan 1 

P:selamat malam seus. Nama saya wisnu , saya adalah seorang mahasiswa, tujuan 

saya datang kemari adalah untuk melakukan wawancara untuk keperluan 

penelitian untuk KTI saya.mungkin seus bias meluangkan waktu untuk saya. 

I: buat apa mas, eike sibuk  

P : sebentar aja seus 

I :di bayar berapa mas? 

P: sukarela aja seus, bersedia tidak? 

I : boleh deh, mas ganteng si, tapi jangan lama-lama ya, eike butuh makan nih 

mas. 

P: silahkan duduk dulu seus,,jadi, hasil  wawancara ini akan saya pergunakan 

untuk penelitian saya dan kerahasiaan seus akan saya jaga. Seus jawab saja 

sesuai dengan apa yang seus ketahui atau mungkin bila ada yang ingin seus 

tambahkan juga boleh. Bisa saya mulai seus? 

I : oke, tapi jangan lama-lama, eike sibuk, pacar eike nungguin,, 

P: seus, sejak tahun berapa dan kira-kira sudah berapa lama menjadi waria? 

I : ya, udah lama, itung aja sejak tahun 1995, jadi sekitar 15 tahun,, 

P : cukup lama juga ya seus, kemudian hal apa yang melatar belakangi seus untuk 

menjadi waria? 

I : ya gimana ya, kita terlahir fisiknya laki-laki, tapi tuh kalo eike liat cowok suka 

bergetar gitu, ya tapi dulu karena eike tinggalnya di kampung, banyak yang 

muna’ gitu, padahal tuh ya mas, eike tau banyak yang kayak eike gini, tapi kalo 

ngeliat eike kayak yang jijik gituu, nyebelin deh, makanya eike pindah aja ke 

kota. 

P : apa yang membuat seus memutuskan untuk bekerja di jalanan ? 
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I : ya, gitu mas. Eike kan Cuma lulusan SMP waktu di kampung, eike gak lanjutin 

SMA, langsung aja eike capcus ke bandung, namanya juga eike orang 

kampong dateng ke kota kayak orang bloon aja gitu, gak tau mau gimana. 

Pertamanya eike jadi pengamen aja, lumayan lah ya boo buat beli bakso, tapi 

lama-lama banyak juga kebutuhan eike gak cuma makan doank,eike juga btuh 

beli baju donk ama make up 

P : kenapa seus 

I : pertamanya tuh dorongan dari eike sendiri, kepengen gitu bisa ungkapin ke 

cowok terus eike juga dapet duit terus dapet nikmatnya juga,,ya lama-lama 

nagih deh 

P: nah, terus seus, saya mau bertanya sedikit mengenai HIV atau AIDS, tapi kalau 

seus tidak keberatan? 

I : mau Tanya apaan sih mas, eike jawab yang eike tau aja ya 

P: seus tau tidak, HIV/AIDS tuh apa? 

I : ya yang eike tau tuh, HIP tuh penyakit gitu karena pirus, terus itu teh nyerang 

badan kita,, ya eike juga tau dulu mungkin aku ga baik-baik jaga badan. Dan 

sering berganti-ganti posisi dalam arti waktu melayani pasien gitu.  

P : seus, menurut seus HIV tuh bisa nular gak ? 

I : ya bisalah, HIP tuh menurut orang-orang kan penyakit kotor , ya banyak cara 

nularnya, yang eike tahu pertama tuh ML aja, terus kalo gak pake pengaman, 

makanya kamu-kamu teh kalo maen-maen ati-ati. Kan kamu-kamu masih 

mulus-mulus gitu. 

P : menurut seus, HIV/AIDS itu dapat menular lewat apa saja? 

I : ya itu, berganti-ganti posisi waktu melayani pasien. Terus lewat jarum suntik 

yang suka dipake buat pake obat gitu. Terus suka banyak yang kena dari 

pasiennya Cuma ga tau yang mana. Terus pas melayani pasien tuh ga pake 

kondom. 

P: usaha apa yang coba seus lakukan untuk mencegah tertular dan menularkan 

HIV/AIDS? 

I: jadi ya saya selalu usahakan pake kondom waktu melayani pasien. Ya tapi 

pasien suka susah diajak kompromi. Sesekali kita pake kiwai yang dikasi 
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dokter biar pasien kita seneng. Tapi kalau main belakang ya harus pake 

kondom. Ya kita mencoba untuk dinikmati dan menikmati, ya gimana caranya 

macem-macem mulai sepong, main belakang, main belakang jepit, tapi sebisa 

mungkin selalu pake kondom biar ngga nularin dan ngga ditularin. 

 

P : apakah seus tahu mengenai VCT atau program pemeriksaan HIV/AIDS? 

I : aku sering dan sering dan sering dalam artian aku bukan nyodorin diri aku ke 

dokter tapi karena rajia itu, ya waria disuruh pemeriksaan darah mungkin yah, 

dikasi penyuluhan lah. 

P: menurut seus HIV/AIDS itu ada obatnya ga? 

I: yang aku tahu HIP itu ga bisa diobatin tapi kita bisa minum obat apa yah? ARP 

kalo ga salah. buat menghambat biar ga parah. 

P: waktu rajia diapain aja tuh seus? 

I: biasanya kalo gabungan sama DEPSOS diperiksa darah gitu ya..yang kena HIP 

dikategorikan trus diberi peringatan..tapi kalo SATPOL PP aja ya paling 

dikumpulin trus dicatetin namanya gitu. 

P: bagaimana sikap seus bila menemukan orang dengan HIV/AIDS? 

I: yang sudah sudah temen-temen aku jadi contoh gitu buat aku juga. yah sedih 

juga liatnya tapi mendukung jangan sampe dia tersisihkan digolongkan sampe 

dikucilkan sampe dijauhkan dari kita yang mangkal mangkal. kita kasih 

semangat aja kita harus siap jangan sampe terulang yang kedua kali lagi. 

P: saat razia pernah mengalami kekerasan gak seus? 

I: ya gitu kalo dulu keras sampe bawa pentungan, sampe ada yang kecelakaan 

masuk lobang gitu. sampai jadi apa yah kecacatan dalam hal tubuh dia gara-

gara dia lari sampe ga bisa jalan tapi sekarang kalo kena rajia kita pasrah aja 

kan udah dikasih tau sama kepala rajianya, pasti otomatis udah tau kalo ada 

rajia jangan lari diem aja,  pasti gapapa cuma dikasih peringatan, dicatet 

namanya.. 

P: seus, tentang pemeriksaan gabungan dengan DEPSOS? 

I: saya sering ya kebetulan Cuma gitu gitu aja. yah kebetulan temen aku banyak 

yang kena kaya gitu aku lebih tau lagi istilahnya apa lebih diperbaharui 
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lagi..temen aku kena ya mungkin dia lebih jorok daripada aku..yah kita jangan 

sampe kalah sama pasen, pasen maunya begini kita harus ngakalin, lebih pinter 

lagi, biar kita tenang dan aman..ya pandai pandai kita menilai orang itu sakit atau 

ga.. 

P: mungkin wawancara kali ini sudah cukup seus. Terima kasih atas waktunya, 

selamat malam. 

 

Informan 2  

P : maaf seus, bisa minta waktunya sebentar,, 

I : mau ngapain sih ? 

P : bentar aja seus, saya wisnu, saya mahasiswa sedang menyelesaikan tugas 

akhir, saya mau wawancara sebentar aja seus.. 

I : ah malu ah 

P : jadi seus, saya sedang meneliti tentang penyebaran HIV di kota bandung 

tertutama pada waria 

I : oke boleh deh  mas, tapi jangan lama-lama ya. 

P : seus namanya siapa ya? 

I : aku ? ica 

P : oh jadi seus ica, seus sudah berapa lama jadi waria ? 

I : aku ?udah lama donk,,sejak tamat SMA  tahun 1993. 

P : apa yang mendorong seus menjadi waria ? 

I : apa yaa? aku sih dari SMP udah ngerasa lain,,aku lebih sering maen bareng 

cewek- cewek, aku lebih nyaman aja ama mereka, lama-lama aku coba-coba 

dandan, pake baju-baju cewe, kayaknya itu aku banget, lebih asik aja gitu 

ngeliatnya 

P : apa yang membuat seus memutuskan untuk menjajakan jasa di jalanan ini ? 

I : ya, biasalah, aku tuh kabur dari rumah waktu itu, terus aku kan butuh makan, 

buat beli macem-macem, ya mau gimana lagi aku jualan aja, lebih asik, nikmat 

nya itu lohhh, hehe 

P : ini seus, saya ingin menanyakan sedikit tentang HIV/ AIDS, menurut 

sepengetahuan seus HIV/ AIDS itu pa ? 
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I : yang aku  tau sih, itu penyakit karena begituan, terus nular-nular, katanya bisa 

bikin mati ya mas ? 

P : kalau sepengetahuan seus, tanda-tanda nya apa aja yak lo terkena HIV/ AIDS? 

I : duh, kalo tanda-tandanya aku gak tau ya,,tapi kata temen-temenku itu demam-

demam gitu, gejala lainnya aku gak tau mas,, 

P : kalau penularan HIV seus tau gak lewat apa aja? 

I : Ya lewat ML gitu deh mas , hhmm , jarum suntik, aku suka takut sih kalo 

pasien aku gak pake kondom,,tapi ya udah deh mau gimana lagi, enak juga 

kok gak pake kondom,, 

P : nah seus, gimana caranya seus atau temen-temen seus terkena HIV? 

I : nah itu terganteng mas, siapa yang razia, kalo DEPSOS biasanya abis 

dikumpulin terus dicatet terus di ambil darah, tapi kalo ama SATPOL ya 

paling dikumpulin doank, dicatetin terus kadang-kaang suka dimintain duit 

rokok, padahal uang akukan gak banyak-banyak amat dari kerja beginian. 

P : terus seus, kalo abis diperiksa darah diapain ? 

I : biasanya dikumpulin gitu abis itu ada ceramah-ceramah gitu, kayak 

penyuluhan,, 

P : selain dari penyuluhan seus dapet informasi tentang HIV dari mana seus? 

I : ya dari TV atau gak dari temen-temen aku sih biasanya,,mereka suka curcol-

curcol gitu,, 

P : seus pernah denger program VCT tidak? 

I : apa mas, PCD ? 

P : ini seus tentang program pemeriksaan HIV sukarela gitu 

I : ya, bulan kemaren tuh ada kayak mas-mas gini, ngasih penyuluhan ama 

ngajakin aku buat di periksa,, 

P : seus setuju gak diadain kayak gitu? 

I : ya aku tau kayak gitu tujuannya baik, aku sih setuju aja, lumayan gretong 

kali,,tapi jangan sering-sering juga, ntar pasien aku jadi pada takut, ntar aku 

dikira sakit.. 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 
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I: ya aku jaga baik- baik badan aku, prinsipnya aku asal aku ga jorok aku ga akan 

kena penyakit penyakit kaya gitu. Dalam artian aku selalu pake kondom, aku pilih 

dulu pasien aku , ga asal ngepot aja dong 

P: apakah itu selalu seus lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana seus? 

I: gimana ya, kalo udah deket aku juga ga bisa nolak juga ya, namanya juga dia 

udah bayar. Ya paling aku cas lebih lay. 

P: menurut seus apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: ga tau mas 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I: bikin aku bokek kali ya, hihihi. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS. 

I: apa ya, itu tuh kalo rajia jangan kasar- kasar dong. Aku wanita khan 

perasaannya halus. Ihihi. 

P: mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih banyak atas waktunya 

seus. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk saya. Selamat malam ya 

seus. 

 

Informan 3   

P : maaf mba, boleh minta waktu sebentar ? 

I : ada apa ya mas?,,bukan raziakan? 

P : oh bukan mba, ini saya sedang melakukan penelitian, saya sedang bikin tugas 

akhir tentang HIV/ AIDS pada waria di kota bandung, mba bersedia jadi 

responden saya? 

I : dibayar brapa mas?,,eike mau capcus nih,,pacar eike udah nungguin,,udah gak 

tahan.. 

P : aduh sukarela aja mba, mohon bantuannya ya, sebentar aja,, 

I : bner ya mas, bentar aja,, 

P: oke mbak. Bisa dimulai sekarang ya mbak? 

I: boleh 
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P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I:intan 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: eike jam terbang udah dari taon 1995. 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I: aduh gimana ya. Eike bingung mau mulai darimana. Intinya panggilan hati. 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I: dari taun 1995 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I: wanita khan butuh dibelai mas, ya selaen buat isi perut eike juga . hihihi. Eih 

kamu sini dong jgn liat-liat aja. 

P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: aduh. Gimana ya. Mungkin penyakit yang menyerang kekebalan tubuh kita. 

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa sekali, apalagi kalo kita tidak ati-ati. 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: yang aku tau pertama hubungan seks, penggunaan jarum suntik, terkena darah 

yang kotor. 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I: ya mungkin utamanya kita harus selalu pake kondom, dan jangan sekali- sekali 

menyentuh itu yang namanya narkoba. 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: gimana ya mas, aku sih aku tegasin aja aku ga mau main kalo ga aman. 

P: menurut mba apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: kalo diobatin sih ga bisa. Tapi ada obat buat menghambat jumlah virus itu biar 

ga banyak. 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: kebetulan aku aktif di LSM 

P: wah LSM apa mbak kalo boleh tahu ? 
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I: srikandi pasundan. 

P: yang di leuwi panjang itu mbak ya. 

I: Iya 

P: kita lanjutkan lagi mba ya, mba tau ga mba VCT itu apa? 

I: pemeriksaan darah buat HIV ya. 

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 

I: setuju, tapi caranya yang halus dong, jangan pake kekerasan. Biar bisa sama 

sama seneng gitu . ga usah pake lari-larian. 

P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah, kebetulan aku selalu periksa darah berkala untuk periksain jumlah virus 

aku. 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I: agar aku tetep sehat 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  selalu gunakan kondom, jangan jorok. Ya mungkin aku dulu suka ga perhatian 

sama kesehatan badan aku, makanya aku sekarang jadi kaya gini. 

P: mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih banyak atas waktunya 

mba. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk saya. Selamat malam ya 

mba. 

 

 

 

Informan 4  

P : malem mba, boleh minta waktu sebentar? 

I : ada apa ya mas? ihh, situ lucu deh, mau gak eike serpis? 

P : maaf mba, saya Cuma mau melakukan penelitian untuk tugas akhir saya, mba 

bersedia jadi responden saya? 

I : gretongan mas? hhmm, jangan lama-lama ya,,eike udah capek nih, banyak job 

hari ini,,tentang apa sih mas? 
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P : gini mba, saya sedang meneliti tentang penyebaran HIV/AIDS di kalangan 

waria di kota Bandung, kita langsung mulai aja ya mba? 

I : boleh deh, buruan yah. 

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba 

I: nama aku aiswariaray 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: aku ya? Sudah dari tahun mungkin 2001 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I: apa ya mas, mungkin utamanya karena ini jati diri aku. Aku enam bersaudara, 5 

cewe, dan aku cowo terakhir. Aku dari kecil udah maen ama mereka, lama – lama 

aku juga jadi suka dandan n jadi kerasa beda kalo ngeliat cowo. Tapi karena aku 

dulu tinggal di desa, aku ga bebas berekspresi. Orang desa munafik semua. 

Jadinya aku pindah ke kota. 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I: udah 5 tahunan mungkin. 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I: ehm. Apa ya mas. Hihihi. Kebutuhan kali ya, aku pengen bisa ngungkapin ke 

cowo gimana perasaan aku. selain itu mungkin sekalian aku dapet piti buat aku 

sehari-hari. 

P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: penyakit yang diakibatkan oleh pirus yang menyerang tubuh kita. 

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa banget , apalagi kalo kita jorok dan ga menjaga baik- baik badan kita. 

P: menurut mba sejauh mana HIV/AIDS menyebar di kalangan waria? 

I: yang aku tahu selain dari curhatan temen-temen aku banyak juga yang udah 

kena begituan. Jorok kali ya. Banyak juga yang waktu rajia dikumpulin terus 

dikategorikan itu. 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: ya itu dia kalo mungkin kita jorok dalam artian ga mau pake kondom waktu 

maen belakang, terus pake obat-obatan suntik. 
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P: mba suka tatoo ya mbak? 

I: iseng aja ini aku bikin satu. 

P: bikinnya dimana mbak? 

I: sama temen kosan aku, kompakan pada bikin satu kosan. 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I: selalu gunakan kondom, hihihi. 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: gimana ya. Kadang-kadang memang pelanggan suka minta dilepas waktu 

sepong. Tapi ya aku pakein aja kalo lagi maen belakang. 

P: menurut mba apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: ada mungkin , aku ga tau. 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: dari mana ya. Dari temen-temen aku seringnya 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 

I: apa ya, aku baru mas. hihih 

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 

I: ya aku sebenernya setuju ajah. Asal ga main kejar-kejaran. 

P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah, aku dicatet terus diperiksa darah. Terus dipisahin gitu. Diceramahin 

sebentar. 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I: yah, gimana ya. Aku sih pasrah aja, kalo kata dia ini demi kesehatan aku 

sendiri. Kita ga bisa memilih. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah mengenai razia atau buat 

temen temen mba biar amit amit lah jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  ya itu dia mas. Kalau rajia jangan pake kekerasan dong. Mendingan kasi 

selebaran gitu aja, lumayan dibaca-baca. Daripada kejer-kejeran ama petugas. 
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P: mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih banyak atas waktunya 

mba. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk saya. Selamat malam ya 

mba. 

 

 

Informan 5 

P: selamat malem mba..boleh saya minta waktunya sebentar mba? 

I: haaaaiiiii,,,  aduuhh buat apa ya?? Ihh, mas ganteng deh.. ihihihihihihihih,, 

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba..saya mahasiswa mau wawancara sama 

mba untuk keperluan KTI saya, mba mau ga? 

I: buat apa sih?? Ga mau ahh,, aku lagi tanggung nih,, lagi ada tamu, baru foreplay 

nih.. 

P: ayolah mba sbentar aja.. 

I: iya deehh,, tapi entar aku minta cipok boleh yahh,, hihihihihi,,, 

P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I:  mau tau?? Bayar doong, hehehe.. becanda kok. Nama aku, donna 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: sejak aku lulus SMP.. 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I: Aduh gimana yah.. susah banget ngejelasinnya. Aku sejak masuk SMP, aku 

suka ngerasa beda gitu. Aku ngerasa ada yang lain gitu sama diri aku sendiri, aku  

mulai sering maen ama cewe, sering pake baju cewe, sering dandan,, makeup-an.. 

ya gitu deh, aku ngerasa nyaman aja kayak gini, terus aku mulai suka sama cowo, 

kalo ada cowo ganteng di sekolahan aku pasti pengen aku cium, tapi aku belom 

berani waktu itu. 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I:yaaa kira- kira sih udah 10 tahun kayaknya. 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I: Aku kan butuh makan mas, kebetulan aku udah ga punya orang tua, udah ga 

punya sodara juga.aku kan juga butuh baju, sepatu, biar bia beli yang branded 

gitu. Terus aku juga suka sih nge-seks gitu, enak aja nge-seks. 
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P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I:  yang saya tau sih itu penyakit yang bahaya banget, terus katanya bisa nular 

gitu.Terus katanya bisa bikin orang cepet mati sih katanya.  

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I:ya bisa doong. Kan tadi aku udah ngomong,, ih si mas nih kok aku ngomong ga 

merhatiin aku sih, dasar ! 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: ya dari nge-sek, jarum suntik,  terus apalagi yah, hmm…. akuu lupa tapi 

katanya klo kita nge-sek nya jorok lebih gampang kena sih katanya 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I:  ya biasanya sih aku suruh klien aku pake kondom, tapi aku juga klo misalnya 

klien minta dimasukin aku juga pake kondom 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: iya doong pastinya, ya klo dia ga mau pake klo dia mau masukin aku sih ga 

mau, paling aku sepongin aja, jadi dia bucatnya klo disepong aja. Masalah 

bayaran sih tinggal dikurangin aja. 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: biasanya dari TV ama iklan iklan di poster gitu sama klo aku di razia tuh suka 

ada ceramah-ceramah gitu deh 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 

I: ga tau tuh mas, baru denger, klo pemeriksan darah gitu sih buat pemeriksaan 

HIV sih aku tau. Aku juga pernah diperiksa tuh klo setiap ketangkep razia 

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 

I: Aku sih setuju banget, biar aku sama temen-temen aku ga ketularan HIV terus 

kita juga kerjanya kan jadi bersih dang a jadi jorok gitu. 

P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah, waktu di razia ama SATPOL PP, diperiksa darah gitu 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 
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I: Ya asal ga pake kekerasan aja sih, soalnya dulu suka pake kekerasan gitu mas, 

aku suka dipukulin. Tapi sekarang udah engga sih. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  Ya, tolong aja lebih perhatian sama kaum kita yang terpinggirkan. Terus 

diusahakan semua waria itu klo lagi kerja pake kondom, terus sering juga  sering 

dilakukan pemeriksaan buat cegah HIV. Ya gitu aja sih dari saya. 

 

Informan 6 

P: selamat malem mba..boleh saya minta waktunya sebentar mba? 

I:ada apa mas.  

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba..saya mahasiswa mau wawancara sama 

mba untuk keperluan KTI saya, mba mau ga? 

I:aku bukannya sombong ya, tapi aku udah ditungguin pacar aku mau dijemput. 

P: ayolah mba sbentar aja.. 

I: aduh. Kamu ngotot ya. Ya udah bentar aja tapi. 

P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I:sarah 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: udah lama 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I:ya pengen aja. 

P: jangan galak-galak dong mba saya bukan petugas dari satpol atau dinas 

kesehatan kok, saya mahasiswa pengen wawancara untuk KTI saya. 

I: ya udah deh gw ladenin, tapi bentar aje ye. 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I:udah dari gue lulus sma 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I:gue butuh makan, tapi jadi bences khan susah cari kerjaan tuh khan ya, apalagi 

gue Cuma lulusan sma 
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P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: HIV ya. Gw pernah baca tuh dari selebaran-selebaran yang dikasi sama orang-

orang LSM, kalo ga salah penyakit yang nyerang kekebalan kita.  

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa lah, gimana kitanya juga siy ya . 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I:Di selebaran itu sih katanya bisa dari macem-macem. Dari ngeseks lah, suntikan, 

transfusi, kena ama darah yang kotor. Trus katanya dari tatoo juga bisa juga yah. 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I: ya gue sih maen aman aja, gue kalo maen pake sarung terus. Lagian gw Cuma 

mau ama langganan aja, ga sembarang orang bisa jalan ama gw. Lagian gw teratur 

minum obat kok. 

P: obat apaan mba? 

I: apa ya gw lupa namanya, dikasi temen gw katanya minum seminggu sekali biar 

aman. 

P: mba pernah coba nyuntik ga mba? 

I: amit-amit deh, begituan udah ga jaman. 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: gw suru aja dia pegi kelaut. Gini ya mas, walaupun gue waria tapi gw masi pilih 

pilih kalo urusan pelanggan, kalo dia rese ya gw juga malesh la ya. 

P: menurut mba apa HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: ya itu gw lupa namannya, ya asal kitanya ga jorok aja maennya. 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: dari selebaran – selebaran itu lah, yang suka dikasi- kasi sama LSM. Trus dari 

koran ama majalah paling 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 

I: periksa darah itu khan ya. Males deh, kalo rajia yang gabungan itu tuh. 

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 
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I: ya sebenernya gw tau itu tujuannya biar gw sehat. Tapi pelanggan gw jadi sepi. 

Makanya jangan sering – sering lah, lagian petugasnya rese suka mintain piti. 

P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah, biasanya waktu rajia gabungan itu. 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I: ya ada, tapi daripada manfaat yang ada dompet gue ga setuju. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  bagiin sarungnya yang rada bagusan dikit dong. Masa baru lima menit udah 

jebol ajah, khan pelanggan gue juga jadi males makenya. 

P: terima kasih mba sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya, 

semoga informasi dari mba bisa berguna untuk penelitian saya. Selamat malam 

mba 

 

Informan7 

P: selamat malem mba..boleh saya minta waktunya sebentar mba? 

I: mau apa ya mas?,,situ mau sewa eike? 

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba..saya mahasiswa mau wawancara sama 

mba untuk keperluan KTI saya, mba mau ga? 

I: eike sibuk nih, mas gak liat eike lagi mau pergi ama pasien eike? 

P: ayolah mba sbentar aja.. 

I: oketalah yei,,bentar yei,,awas kalo lama eike gigit ntar,, 

P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I: nama eike cinta . cinta laura. 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: ehhmm,, sejak lulus SMA lah ya, taun 1998 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I: apa ya?..eike tuh dari kecil hidupnya berat,, eike miskin,,orang tua eike pengen 

punya anak cewe,,eh, eike disuguhin maenan cewe terus,,lama-lama eike demen 

tuh ya maenan bgituan,,eike suka banget liat cowo-cowo ganteng waktu SMA,,ya 

olohh,,tuh cowo bikin eike kerangsang,,cuco gitu boo,,jadi eike pikir eike pgn jadi 



86 
 

cewe aja deh,,gak enak jd cowo,,tapi ya gimna eike fisiknya cowo gitu, tapi eike 

gak kalah cantiklah bo ama cewe-cewe,,eike lebih bisa dandan, lebih necis kalo 

pake baju cewe,, 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I: ehmm,,sejak taun 2000 mas,eike tadinya Cuma kerja salonan,, tapi gajinya 

kecil,,gak cukup buat kebutuhan eike,,lama-lama temen eike tawarin eike jd 

bginian,, ampe sekarang,,jadi udh hampir 10 tahun lah ya.. 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I: ya itu, kebutuhan ekonomi,,eike pgn punya uang banyak,,plus nikmatnya itu loh 

mas,, kalo lagi bgituan ama cowo.. 

P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: iya, HIV ya,, ehhmm,,penyakit karena begituan mas,,ML maskud eike,, 

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa lah yeii,,apa lagi  kalao gak pake pengaman,, 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: lewat begituan mas,, eike baca dimajalah juga kerana SP ya mas,,tp eike gak tau 

gmn caranya kalo SP bisa nular,, 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I:  ya pasien eike, eike suruh pake kondom donk,,ato gak maen jepit belakang aja,, 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I:ya, pernah sih gak pake kondom, ya mau gimana lagi mas, si pasien eike itu mau 

bayar mahal, ya kejadian deh,, 

P: menurut mba apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: iya, eike sekarang disuruh minum apa itu ya namanya,, ARV,, ato apa 

gt,,katanya buat cegah supaya eike gak kena sakit,, 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: ya dari dokter, temen-temen eike,,ama dari majalah aja,, 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 
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I: hhmm,,tau, tapi eike lupa kepanjangan dr apa,,tapi eike di pisahin ama temen-

temen eike waktu ada rajia..  

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 

I: setuju sih,, tapi asal jangan dimintain duit ajaa,, 

P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah donk,,ya itu,  waktu ada pasien eike yang gak mau pake kondom, eike 

kan takut yey,beberapa hari kemudian eike kena rajia deh, terus eike dipisahinkan,  

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I: adalah,,biar kita lebih diperhatikan gitu. Kesehatan sama dalam hal obat. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  ada sih,,ya pake pengaman lah yei,,kalo maen ama orang-orang yang kayaknya 

gak banget,,kasiankan boo kalo mereka kayak eike,,eike sih gak tega aja,, 

P: mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih banyak atas waktunya 

mba. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk saya. Selamat malam ya 

mba. 

 

Informan 8 

P: selamat malem mba..boleh saya minta waktunya sebentar mba? 

I: iya, ada apa ya mas? 

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba..saya mahasiswa mau wawancara sama 

mba untuk keperluan KTI saya, mba mau ga? 

I: boleh deh aw,,aku dibayar berapa mas?,,masa gretong sih,, 

P: ayolah mba sbentar aja.. 

I: hhmm,,,yey ganteng sih ah,,boleh deh,, 

P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I: nama aku marsya,, 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: hhmm,,sejak taun 2001 mas,,udah 8 taunan,, 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 
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I: ekonomi mas,, 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I: tadikan aku udh bilang, ih, mas pelupa deh.. 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I: hhmmm,,,aku sih tadinya gak pengen jadi kayak gini,,aku jujur ya,,aku dateng 

dari deso tuh mau cari kerja, ya jadi pedagang, tukang ngamen ato apa gt,,bukan 

jadi PSK,,,eh,tapi ternyata jd PSk tuh banyak pemasukan mas,,ya mau gmn 

lagi,,aku lama-lama ketagihan,, 

P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: ya, ehhmm,,HIP itu ya mas,,, suatu penyakit karena virus yang ditularkan dari 

orang yang kena HIP juga,, 

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa,, 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: lewat hubungan ya mas,,depan belakang lah,, 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I: ya,, kalo saran dari temen aku sih pake kondom,, 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: gak juga sih,,,gak enak pake kondom,,tapi harus ya ternyata,, ya asala mereka 

mau bayar mahal ke aku sih ya terserah si pelanggan aja. 

P: menurut mba apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: ada,, aku sekarang lagi di suruh minum terus ama dokter.. 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: dari temen, ama dari dokter paling,,aku males kalo buka-buka majalah,,suka gak 

percaya,, terlalu lebay,, 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 

I: iya tau,, yang buat test HIP itukan?,,aku pernah tuh,, 

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 
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I: setuju,,makanya aku bisa tau aku kena ya gara-gara ada rajia itu  mas.. 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I:banyak donk mas,, aku ama temen-temen aku yang kena jadi bisa tau,,jadi bisa 

lebih gmn gt,,biar kita gak mati cepet,,biar kita juga gak tularin ke pelanggan.. 

P: mba maaf, bagaimana perasaan mba saat terbukti HIV positif. 

I: sedih juga mas, cuma mau gimana lagi. 

P: terus mba tetep menjadi PSK apa mba tidak takut menularkan ini ke orang lain 

mba 

I: kepepet mas. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  ya,,perhatikan aja kehidupan aku ama temen-teman aku,,kondom kan mahal gt 

ya,,jadi knp gak kalo para pekerja kayak kita ini dikasih gretongan kondom,, 

P: mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih banyak atas waktunya 

mba. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk saya. Selamat malam ya 

mba. 

I : iya, malam mas,,sering-sering kemari yaa.. 

 

Informan 9 

P: selamat malem mba..boleh saya minta waktunya sebentar mba? 

I: boleh mas,,tapi sebentar ya,,eike mau pulang,,pelanggan udh abis,, 

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba..saya mahasiswa mau wawancara sama 

mba untuk keperluan KTI saya, mba mau ga? 

I: iya udh buruan,, 

P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I: aku dara..dara ayu 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: udah 9 tahun lah,, 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I: hhmm,,,aku suka banget liat cowo,,aku suka make up dan semua yang berbau 

cewe.. 
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P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 

I: 9 tahun juga 

P: apa yang mendorong mba menawarkan jasa seperti ini di jalanan? 

I: ya selaiin yang itu tadi,,aku butuh uang buat hidup mas,,akku gak bisa andelin 

diri aku ke ortu,,lagian aku udah diusir dari rumah karena aku jd kayak gn,, 

P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: HIV ya mas,, itu sakit yang atanya gak bisa sembuh,,bisa bikin mati 

kalo,,ihhh.,.. 

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa donk,, 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: lewatttttttttttttt,,berhubungan sex,, 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I:  pake kondom mas,,tapi gak enak,, 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: ya kadang-kadang sih,,kalo aku lagi ada duit lebih ya aku beli kondom,,kalo gak 

ya mending duitnnya buat kau beli make up,, 

P: menurut mba apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: ada donk mas,,aku lagi minum obat dari dokter,,tapi aku gak tau namanya apa.. 

P: udah berapa lama mbak minum obat itu kalo boleh saya tau? 

I: udah sekitar 2 bulan mas. 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: dari temen, dari tipi 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 

I: oh itu ya, test yang buat HIP..kalo gak salah aku pernah deh di test itu,,tapi aku 

gak tau artinya apa,, 

P: mba disuruh minum obat itu , sebelum atau sesudah tes itu mbak? 

I: sesudah tes itu aku disuruh minum obat dari dokter. Terus aku dikasi 

penyuluhan biar pake kondom terus. 
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P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 

I: setuju donk, daripada kita yang dateng sendiri ke dokter,,bayar lagi,,ihh 

males,,kan lumayan gretongan,,asala aku jangan dipalakin aja,  

P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah, kan td aku udh bilang,  makanya aku tau aku positif HIP, jangan jijik ya 

mas ama aku,, 

P: iya mba , mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I: ada donk mas,,jadi aku ama temen-temen yang kayak aku gini bisa istilahnya 

mencegah hal yang gak diinginkan,, 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

biar jangan sampai kena HIV/AIDS.. 

I:  ya,,bagiin kondom gretong donk,,supaya pelanggan aku gak kena Hip,,ama itu 

tuh pelumas gretong,,biar aku gak usah beli, 

P: mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih banyak atas waktunya 

mba. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk saya. Selamat malam ya 

mba. 

Informan 10 

 

P: selamat malem mba..boleh saya minta waktunya sebentar mba? 

I: aduh mas mau apa si dari aku. 

P: saya wisnu, kenalan dulu dong mba..saya mahasiswa mau wawancara sama 

mba untuk keperluan KTI saya, mba mau ga? 

I: ohh.. kirain minta cium 

P: mba namanya siapa?kenalan dulu dong.. 

I:linda aja deh 

P: mba sejak kapan jadi waria mba? 

I: udah lama, mungkin dari 1998-an 

P: apa yang membuat mba memutuskan untuk jadi waria? 

I: hihi. Udah lama banget deh mas. Lupa – lupa inget. 

P: mba sudah berapa lama menawarkan jasa di jalanan seperti ini? 
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I: dari taun 2000 aja tuh kayanya.. 

P: udah 9 tahun mungkin ya mbak,  apa yang mendorong mba menawarkan jasa 

seperti ini di jalanan? 

I: butuh piti mas. Duit,  

P: mba sekarang saya akan bertanya sedikit tentang HIV atau AIDS, menurut mba 

apa itu HIV atau AIDS? 

I: HIV ya mas . mungkin penyakit semacam seksualitas. Karena kitanya gak baik-

baik jaga badan 

P: setahu mba, HIV AIDS bisa menular ga? 

I: bisa dong 

P: menularnya lewat apa aja gitu mba? 

I: setau aku lewat hubungan badan, terus jarum suntik, itu setetes aja bisa 

langsung kena. Terus kalo kitanya ga mau pake pengaman. 

P: yang mba lakuin buat mencegah tertular HIV atau menularkan HIV apa mba? 

I:  pake pengaman mas, dan selalu pakai pengaman, ya pinter-pinter menjaga diri 

lah mas. Aduh apalagi kalo pelanggannya minta yang aneh- saneh sama kita. Jadi 

bingung mau digimanain. 

P: apakah itu selalu mba lakukan?trus kalo ada pelanggan yang ga mau pake 

gimana mba? 

I: ya itu dia. Aku juga males kalo ada pelanggan yang minta aneh -  aneh, kadang 

–  kadang aku tolak. 

P: menurut mba apakah HIV/AIDS itu ada obatnya mba? 

I: ada kali ya 

P:mbak dapet informasi tentang HIV/AIDS ini dari mana saja? 

I: dari temen, sama dari petugas yang dari depsos 

P: mba tau ga mba VCT itu apa? 

I:tes darah mungkin ya. 

P: mba setuju ga mba kalo ada orang yang dateng dari pemerintah buat ngasih 

pemeriksaan dan penyuluhan di lingkungan kerja mba? 

I:aku sih pasrah aja, dulu mungkin aku masi sering kabur waktu dirajia , tapi 

sekarang yang penting kita mengerti aja sama kemauan petugas. 
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P: mba sendiri pernah ikut diperiksa gitu ga mba? 

I: pernah,, kalau rajia yang gabungan ama DEPSOS biasanya ada pemeriksaan 

darah terus dipisah-pisahkan menurut kategori dikasi penyuluhan terus selesai 

deh. 

P: mba menurut mba ada manfaatnya ga razia sama pemeriksaan gitu? 

I:ya ada mas, tapi mau gimana lagi. Kebutuhan mas. 

P:trus mungkin mba ada saran ga mba buat pemerintah sama temen temen mba 

tentang HIV/AIDS.. 

I:  apa ya mas, pusiing. 

P: oh, tidak apa mba mungkin wawancara ini kita sudahi saja , terima kasih 

banyak atas waktunya mba. Semoga hasil wawancara ini dapat berguna untuk 

saya. Selamat malam ya mba. 
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