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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dalam hidupnya akan selalu berkembang dan harus melalui 

tahap-tahap perkembangannya. Akibat dari perkembangan tersebut, manusia akan 

mengalami perubahan-perubahan, baik fisik maupun psikologisnya. Bila ditinjau 

dari manusia sebagai makhluk holistic, maka perkembangan manusia tidak akan 

dapat dilepaskan dari interaksi antara unsur biologis, psikologis, dan sosial. 

Ketiga unsur ini saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan (Maramis dalam 

Kurniawati, 2003).  

Dalam kurun waktu perkembangan tersebut, tidak setiap individu akan 

berkembang sesuai dengan perkembangan fisiknya. Sebagai contoh, tidak semua 

anak laki-laki akan berkembang menjadi laki-laki sesungguhnya, dan tidak semua 

anak perempuan akan berkembang menjadi wanita sesungguhnya. Bisa saja 

terjadi, anak laki-laki akan berkembang menjadi waria dan anak perempuan 

berkembangan menjadi “tomboy”. 

Salah satu aspek dalam diri manusia yang sangat penting adalah peran jenis 

kelamin. Setiap individu diharapkan dapat memahami peran sesuai dengan jenis 

kelaminnya. Keberhasilan individu dalam pembentukan identitas jenis kelamin 

ditentukan oleh berhasil atau tidaknya individu tersebut dalam menerima dan 

memahami perilaku sesuai dengan peran jenis kelaminnya. Jika individu gagal 

dalam menerima dan memahami peran jenis kelaminnya maka individu tersebut 

akan mengalami konflik atau gangguan identitas jenis kelamin. 

Salah satu bentuk gangguan identitas jenis kelamin tersebut adalah kelainan 

transvetisme. Kelainan transvestisme merupakan salah satu bentuk gangguan 

identitas gender. Pria heteroseksual dalam fantasinya atau secara aktual 

mengenakan pakaian wanita untuk membangkitkan nafsu seksual dan kemudian 

mendapatkan kepuasan seksual. Mengenakan pakaian wanita merupakan 

pernyataan identifikasi diri sebagai “wanita” (feminine identification). Bila 

keinginan mengenakan pakaian wanita tidak terlaksana, ia akan sangat frustrasi. 
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Ada kaum transvestit yang melakukan hal itu di kamar tidurnya sendirian, lalu 

bercermin memandangi dirinya. Pada waktu mengenakan pakaian wanita inilah 

terjadi ereksi. Di sini orgasme dapat terjadi spontan atau lewat masturbasi. 

Transvestit lain terdorong untuk mondar-mandir di jalan dengan berpakaian 

wanita lengkap dengan rambut palsu, tata rias wajah, dan perhiasannya. Ia dapat 

sangat teliti dan mahir dalam “menyulap” dirinya menjadi wanita, sehingga sering 

sangat mirip wanita.  

Praktik transvestisme ini bervariasi mulai dari memakain pakaian dalam 

perempuan di balik pakaian konvensional hingga memakai pakaian perempuan 

lengkap. Beberapa transvestit menyukai muncul di depan umum sebagai 

perempuan; beberapa peniru penampilan perempuan tersebut menjadi artis 

panggung di klub-klub malam, memberikan kesenangan bagi banyak orang yang 

konvensional dalam hal seks dengan menonton pemakai pakaian lawan jenis yang 

beraksi dengan terampil. Meskipun demikian, kecuali bila memakai pakaian 

lawan jenis berhubungan dengan gairah seksual, maka para peniru tersebut tidak 

dianggap transvestik (Davison, Neale, & Kring, 2010:623). 

Contoh kasus penyimpangan dimana gender tertentu berperilaku seperti 

lawan jenisnya antara lain terjadi di Blora, Jawa Tengah, dimana seorang wanita 

bernama Martini alias Agustin, mengaku sebagai pria bernama Agus dan hampir 

saja menikah dengan seorang gadis bernama Dania. Artikel dari situs online 

www.wandinews.com (2011, 17 Juni) menyatakan: 

Seorang Wanita Menyamar Menjadi Pria dan Hampir di nikahi sang wanita 
- Martini alias Agustin (26) sejatinya adalah perempuan. Namun, sehari-hari 
ia tampil bak pria dengan rambut cepak dan dandanan bak lelaki. Untuk 
"menyempurnakan" identitasnya sebagai lelaki, ia pun mengaku bernama 
Rega. 
Dengan penampilan seperti itu, ia nyaris menikahi seorang gadis Desa 
Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebut 
saja Dania.  
 
Meskipun jarang, tindakan yang dilakukan oleh Martini tersebut termasuk 

ke dalam gejala transvestik. Pada dasarnya transvestisme lebih banyak ditemukan 

pada diri pria. Dimana bila seorang laki-laki, mengalami gairah seksual dengan 

memakai pakaian perempuan, meskipun ia tetap merasa sebagai laki-laki, maka 

kondisi ini disebut transvestisme. Terkait kasus Martini, artikel tersebut 
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mengungkap bahwa Martini sehari-harinya tampil sebagai pria dengan rambut 

cepak dan dandanan seperti seorang lelaki. Ini menunjukkan bahwa Martini 

memiliki kecenderungan mengalami kepuasan tersendiri ketika mengenakan 

pakaian laki-laki yang berlawanan dengan gendernya. Ini menunjukkan adanya 

unsur transvestisme dalam diri Martini, namun juga ada kecenderungan 

homoseksualitas, karena Martini memanfaatkan ‘samaran’ tersebut untuk menarik 

perhatian sesama perempuan.  

Kasus yang benar-benar merupakan gambaran fetisisme transvestik terjadi 

baru-baru ini dimana seseorang bernama Rahmat melaporkan bahwa ternyata istri 

yang dinikahinya adalah seorang pria. Artikel dari situs www.beritaterbaru.com 

(2011, 17 Juni) menyatakan: 

Berawal dari perkenalan melalui Facebook, Muhammad Umar (32) 
menikahi ‘gadis’ bernama Fransisca Anastasya (19) alias Icha. Setelah enam 
bulan pernikahan berjalan, baru diketahui bahwa sang istri yang memakai 
jilbab itu ternyata seorang pria. Nama asli Icha adalah Rahmat Sulistiyo.  
 

Kasus yang digambarkan pada artikel tersebut sempat menjadi headline 

beberapa surat kabar nasional karena keunikannya, dimana seorang pria bisa 

menyamar sebagai perempuan untuk menikah. Kasus ini selain menunjukkan 

perilaku transvestisme, juga menunjukkan adanya kecenderungan penyimpangan 

seksual pelaku. Dari gambaran kasus tersebut, nampak bahwa Rahmat Sulistyo 

menikmati ‘penyamaran’-nya sebagai perempuan, sehingga hal ini menunjukkan 

bahwa ia memiliki kecenderungan transvestik terkait terpenuhinya beberapa ciri-

ciri khas transvestisme, yaitu perilaku mengenakan pakaian perempuan dalam 

waktu yang lama, serta juga adanya kepuasan yang didapat pelaku dalam berlaku 

demikian. Rahmat juga pada dasarnya heteroseksual, karena ia sempat memiliki 

pacar seorang perempuan. Meskipun demikian, kasus yang terjadi tersebut juga 

menunjukkan bahwa ada kecenderungan homoseksualitas dalam diri Rahmat 

karena ia bersedia ‘berhubungan seksual’ dengan Umar.  

Dari berbagai berita, latar belakang pelaku, yaitu Rahmat Sulistyo 

sebelumnya tidak menunjukkan ada penyimpangan. Hanya saja diberitakan bahwa 

sebelum bertemu dengan Umar, Rahmat memang baru saja putus cinta dengan 

kekasihnya dan mungkin hal ini berpengaruh terhadap orientasi seksualnya. 
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Sebelumnya keluarganya menyatakan bahwa kehidupan Rahmat normal dan ia 

memiliki pacar seorang perempuan. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa gangguan seksual 

transvestisme memiliki hubungan erat dengan cross dressing. Penelitian Doorn, 

Vertinga, & Verschoor, yang dituangkan dalam jurnal “Cross-gender identity in 

transvestites and male transsexuals” mengungkapkan bahwa Transvestis 

cenderung menunjukkan identitas pria mereka dan menekankan bahwa mereka 

berbeda dengan transeksual dimana dalam aktivitasnya mereka berfokus pada 

pelepasan seksual. Transeksual menekankan identitas cross-gender mereka dan 

cenderung menyangkal asosiasi erotik pada cross-dressing. Penyangkalan itu 

berhubungan dengan “kecenderungan dari keinginan untuk melakukan operasi 

dimana mereka mendistorsi sejarah transeksualisme klasik merek agar 

memperoleh izin operasi” Dalam suatu proyek penelitian di klinik, suatu 

perbedaan telah ditemukan pada usia cross-dressing, yang tidak ditemukan 

Blanchard, dan menyebabkan spekulasi atas distorsi pada sejarah hidup mereka. 

Ini mengindikasikan bahwa dalam populasi distoris sejarah transeksual tidak ada 

– atau justru dikurangi dan dilebihkan. Alasannya adalah kebijakan Lembaga 

Gender yang didasarkan pada diagnosis diri transeksual. Secara keseluruhan, 

jurnal ini mengungkap perbedaan antara transeksualisme, transvestisme, dan 

fetisisme melalui variabel transeksual muncul dini (early-onset transsexuals – 

EOT) dan transeksual muncul kemudian (late-onset transsexual – LOT), yang 

mana mempertimbangkan relevansi batasan antara transeksual primer dan 

sekunder yang dibuat oleh teori Doctor.  

Jurnal lain, yaitu “The childhood and family dynamics of transvestites” 

karya Schott, menyatakan bahwa transvestisme seperti halnya parafilia lain, tidak 

dipahami dengan baik. Penyebab dan kemajuannya sangat kompleks dan dikenali 

dengan kenyataan dimana sebagian besar transvestis menyimpan 

permasalahannya sebagai sesuatu yang pribadi, populasi dari transvestit jauh lebih 

besar dibanding yang ada dalam klinik, dengan pengecualian, hanya yang terbaru 

yang dipelajari. Artikel mengenai etiologi dan hal transeksual ini muncul sejak 

beberapa dekade lalu, kemudian ditambahkan dengan studi kasus dan interpretasi 

psikoanalitik yang dikumpulkan di beberapa bidang. Studi nonklinis terhadap 
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keluarga dan dinamika masa kanak-kanak dari transvestit, meskipun jarang, telah 

berkembang. Jurnal ini secara umum mengungkapkan bahwa masa kanak-kanak 

dan keluarga berpengaruh pada kebiasaan transvestisme. Hal ini berawal dari 

kebiasaan melakukan cross-dressing, baik secara terbuka maupun sembunyi-

sembunyi yang sering dilakukan oleh anak-anak. Dari pembahasan singkat 

tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab seseorang menjadi transvesit belum 

dapat dipastikan. Hanya saja kemungkinan hal tersebut timbul karena perilaku 

transvestisme yang menetap selama jangka waktu lebih dari enam bulan.  

Menurut DSM IV, terdapat ciri dari pengidap transvestic fetishism. Ciri 

Transvestic fetishism disini adalah selama periode kurang lebih dari enam bulan 

pada pria heterosexual, mengalami fantasi seksual yang intens, kebutuhan seksual, 

atau perilaku transvestisme serta juga keadaan dimana fantasi seksual, kebutuhan 

seksual, atau perilaku cross dressing tersebut menjadikan pelaku mengalami 

tekanan dalam kehidupan sosial, pekerjaan, atau fungsi-fungsi penting lainnya 

(DSM IV, 2000:575) 

Dilihat dari penyebab transvestisme, dapat diketahui salah satu diantaranya 

adalah karena pelaku mengalami tekanan dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya 

manusia adalah mahluk sosial yang selalu menjadi bagian dari lingkungan 

tertentu. Di lingkungan manapun individu berada, ia akan berhadapan dengan 

harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang harus dipenuhinya. Di 

samping itu individu juga memiliki kebutuhan, harapan dan tuntutan di dalam 

dirinya yang harus diselaraskan dengan tuntutan dari lingkungan. Bila individu 

mampu menyelaraskan kedua hal tersebut, maka dikatakan bahwa individu 

tersebut mampu menyesuaikan diri. Jadi penyesuaian diri dapat dikatakan sebagai 

cara tertentu yang dilakukan oleh individu untuk bereaksi terhadap tuntutan dalam 

diri maupun situasi eksternal yang dihadapinya (Agustiani, 2009:146). 

Proses yang harus dilakukan individu dalam penyesuaian sosial adalah 

kemauan untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Setiap kelompok masyarakat atau suku bangsa memiliki sistem nilai dan norma 

sosial yang berbeda-beda. Dalam proses penyesuaian sosial individu berkenalan 

dengan nilai dan norma sosial yang berbeda-beda lalu berusaha untuk 
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mematuhinya, sehingga menjadi bagian dan membentuk kepribadiannya (Yusuf, 

2004:37). 

Penyesuaian adalah proses yang dilakukan individu pada saat menghadapi 

situasi dari dalam maupun dari luar dirinya. Pada saat individu mengatasi 

kebutuhan, dorongan-dorongan, tegangan dan konflik yang dialami agar dapat 

menghadapi kondisi tersebut dengan baik. Ada beberapa jenis penyesuaian antara 

lain penyesuaian sosial.  Penyesuaian sosial merupakan penyesuaian yang 

dilakukan oleh individu terhadap lingkungan di luar dirinya seperti lingkungan 

rumah, sekolah dan masyarakat (Agustiani, 2009:147) Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penyesuaian sosial merupakan tingkah laku yang mendorong 

seseorang untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan kelompok sesuai 

dengan keinginan dari dalam dan tuntutan lingkungan. 

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

penyesuaian sosial pada penderita transvestisme. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan, perumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penyesuaian 

sosial pada penderita transvestisme?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyesuaian sosial 

pada penderita transvestisme.  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis: Memperkaya khasanah teori Psikologi Klinis dan 

Psikologi Sosial mengenai fenomena transvestisme. 

b. Manfaat Praktis :  

1) Manfaat bagi orang tua : Memberikan wawasan kepada orang tua tentang 

pentingnya penyesuaian sosial untuk mencegah agar tidak mengalami 

penyimpangan kepada anak-anak mereka nantinya, terutama terkait 

dengan tema yang dibahas peneliti mengenai fenomena transvestisme.  
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2) Manfaat bagi individu transvestit: Memberikan wawasan bagi individu 

transvestit untuk dapat menyadari kondisinya serta memberikan wawasan 

yang bermanfaat untuk kesembuhannya agar tidak berkelanjutan. 

3) Manfaat bagi pendidikan: Memberikan wawasan kepada masyarakat 

mengenai aspek psikologi klinis dan psikologi sosial, terutama terkait 

penyesuaian sosial yang penting bagi individu, serta juga memberikan 

wawasan tentang transvestisme kepada masyarakat.   

 


