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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum 

terhadap kaum waria di Kota Semarang. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analis non 

statistik atau non matematis. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami 
gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada pemahaman 
permasalahan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan 
kaum waria dan perlindungan hukum bagi kaum waria. Penelitian dilakukan di 
LSM Graha Mitra dan wawancara dengan beberapa waria. Metode penarikan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode yang 
berdasarkan tujuan tertentu.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum 
bagi kaum waria di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal itu disebabkan 
karena adanya pandangan negatif dari masyarakat itu sendiri. Mereka kesulitan 
untuk mengakses pendidikan yang memadai dan pekerjaan yang layak seperti 
manusia pada umumnya. Kekurangan kesempatan kerja bagi kaum waria 
mengakibatkan banyak waria yang pada akhirnya terjun ke dunia seks komersil. 
Permasalahan juga muncul saat razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP 
sebagai aparat negara seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi 
masyarakat. Tetapi kenyataannya pada saat melakukan razia dan pada saat proses 
introgasi, Satpol PP tidak memperlakukan para waria sebagai manusia pada 
umumnya. Para waria mendapatkan pelecehan dan perlakuan tidak manusiawi 
oleh Satpol PP.  
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