
Hidupku Tak Boleh Sia-Sia Meski Waria 

 Kodrat sebagai laki-laki atau perempuan tidak bisa hamba-Nya meminta. Keinginan 

untuk menjadi seorang wanita yang terkurung pada fisik pria pasti menjadi gulatan batin. 

Terlahir sebagai seorang laki-laki, Aryo Pamungkas kini 

menjalani hidup sesuai pilihan jiwanya. Sejak kelas 4 

SD bungsu dari empat bersaudara ini telah menyadari 

fisik pria mengekang tingkah lakunya yang ia rasa 

sebagai wanita. Sikap kemayu pada fisik pria ia tahan 

20 tahun lamanya. Rasa tidak nyaman dan terbatasi 

oleh pakaian akhirnya memaksa laki-laki 39 tahun ini 

untuk mengubah hidupnya menjadi seorang wanita. 

Berpakaian dan berdandan layaknya wanita Aryo 

Pamungkas menamai dirinya Merlyn Sopjan. 

 Merlyn Sopjan tentu menginginkan orang-

orang disekitarnya mengakui ia sebagai seorang wanita. Namun kodratnya sebagai laki-laki 

memaksa masyarakat menyebutnya Wanita Pria (Waria). “Waria suatu bentuk keunikan yang 

diberikan Tuhan kepada manusia,” tutur Merlyn. 

Aku Wanita Pria   

Menjadi Waria bukan pilihan. Sebab, jika itu pilihan ia akan memilih sesuatu yang 

diamin oleh orang lain, artinya laki-laki atau perempuan. Menjadi Waria adalah kejujuran hati 

yang ia rasa tanpa paksaan orang lain. Waria adalah dirinya, dimana ia mendapatkan 

kenyamanan dan kebahagiaan. 

“Sampai hari ini aku belum tahu maknanya Waria itu diciptakan untuk siapa?” tanya 

Merlyn. Tapi yang selama ini dirasakan Merlyn Waria diciptakan untuk membantu orang dalam 

jasa salon, dalam hal menghibur Waria lebih menghibur, dalam pertemanan mereka menjadi 

sahabat yang menyenangkan dan Waria diciptakan untuk lebih memuaskan kaum pria dalam 
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hubungannya dengan seksualitas karena secara anatomi mereka sebagai laki-laki mengetahui 

bagian mana yang menjadi titik sensitifnya. 

Sang Ayah tidak dapat melarang keinginan anaknya yang memang dari jiwa menuntun ia 

seperti itu. Ayahnya hanya berpesan, “Jadilah orang yang berprestasi, karena dengan begitu 

kamu akan dihargai orang.” Pesan tersebut mengisyaratkan kekhawatiran seorang Bapak yang 

telah berpikir panjang jika suatu saat nanti buah hatinya pasti akan dikucilkan masyarakat. 

Ketika itu tidak ada lagi rahasia yang menutupi kelakuan Merlyn sebagai Waria diluar sana. 

Kebahagian yang selama ini ia tunggu untuk diterima keluarga sebagai Merlyn Sopjan telah 

tercapai. “Mendapat pengakuan keluarga seperti menang triliyunan rupiah,” cerita Merlyn 

dengan mata berkaca-kaca. 

 Hujatan masyarakat terhadap dirinya tidak dapat dibendung. Tentu hal ini sangat 

menyayat hati. Terkesan seakan-akan Waria hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna 

bagi bangsa ini. Merlyn dalam menyikapi gunjingan khalayak seperti banci atau bencong tidak 

reaktif selama itu tidak bertentangan dengan prinsipnya. Sebab, menurutnya tidak semua orang 

bisa memahami hidup seseorang di dunia ini. “Sorry to say, mereka mungkin not well 

educated,” lontar Merlyn. 

Merlyn memcoba untuk lebih toleran walaupun itu menyakitkan. Secara karakter ia 

adalah orang yang tidak mudah diprovokasi, artinya saat di adudomba, dijelekkan, dijatuhkan 

secara mental ia akan menjadi dirinya sendiri yang tidak akan down dengan hujatan orang.  

Ratu Waria Indonesia 

Pesan Sang Papi tidak hanya sebagai ucapan belaka bagi Merlyn, itu merupakan sebuah 

amanah yang harus ia jalankan. Tittle pertama yang ia raih sejak menjalani hidup sebagai Waria 

adalah dinobatkan sebagai Ratu Waria Indonesia pada tahun 1995 yang diadakan oleh Dinas 

Pariwisata Kota Bandung. Tidak sampai di sini, Merlyn mengulang prestasinya sebagai Ratu 

Waria Indonesia pada tahun 2006 yang diadakan oleh Yayasan Putri Waria Indonesia. Pada 

kompetisi kedua ini menurutnya lebih berkualitas karena jurinya merupakan orang-orang 

penting, seperti Anggota DPR, make-up artis bahkan Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid, 



juga menyempatkan hadir di perhelatan megah itu. Setelah menjalani karantina akhirnya di 

malam final Merlyn Sopjan berhasil menyandang gelar Ratu Waria Indonesia dengan mahkota 

kebanggaan dikepalanya. Merlyn pun berhak melanjutkan kompetisi pemilihan Ratu Waria 

Dunia yang diselenggarakan di Thailand. 

 Dukungan dari berbagai pihak menguatkan mentalnya untuk melaju ketingkat dunia 

meski harus berangkat sendiri ke 

Thailand dan dengan biaya pribadi. Tak 

ada kekecewaan meski negara tidak 

memfasilitasi dan terkesan apatis 

terhadapnya. “Yang penting keikut 

sertaan ini sudah bisa mengibarkan 

bendera Indonesia di Negara lain”, 

jelas Merlyn. 

Meski harapan untuk merebut 

mahkota Ratu Waria Dunia kandas di 

empat jam sebelum final, Merlyn 

mengakui sudah berusaha 

maksimal dan melakukan yang 

terbaik dalam kapasitas ia sebagai bagian 

dari rakyat Indonesia. 

 Terdapat kejanggalan pada tahap talent show, Merlyn dinilai memprovokasi Waria 

untuk tidak operasi kelamin. Pada saat itu, Waria berambut gelombang ini menyampaikan isi 

pesan buku keduanya yang berjudul Perempuan Tanpa “V” dengan monolog yang diubah dalam 

bahasa inggris. Dalam monolog yang berjudul Perempuan Dalam Buth-up itu ia menceritakan 

seorang perempuan dalam buth-up yang mandi telanjang. Kemudian perempuan tersebut 

memotret alat kelaminnya, namun hasil dari foto itu adalah penis yang artinya itu adalah Waria. 

Dari monolog itu Merlyn menilai bahwa juri salah menginterpretasikan. Sebab, pesan akhir 

yang ingin disampaikannya adalah ketika memotret dan mengetahui hal itu, kita (red, Waria)   
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akan menemukan keindahan dan keindahan 

itu hanya diri kita yang bisa memahami. 

Nilai besar dari monolog yang ia perankan 

dengan menggunakan kimono bahwa 

semua orang memiliki nilai keindahan tapi 

tidak semua orang memahami keindahan 

itu. 

 Perwakilan Indonesia ini pun sangat 

menyayangkannya, sebab jika monolog yang 

ia pilih salah mengapa Art Diractor 

menyetujui Merlyn untuk tampil dihadapan 

juri dan disiarkan secara langsung oleh televisi diberbagai dunia. Hingga akhirnya tepat empat 

jam menjelang final Merlyn Sopjan dipanggil panitia dan didiskualifikasi secara sepihak dari 

perhelatan akbar tersebut.  

 Kemampuan Merlyn selama dua minggu di karantina memang terlihat menonjol, tak 

heran jika Indonesia diprediksi akan masuk tiga besar. Alhasil, semua finalis terkejut dengan 

keputusan panitia begitu juga dengan media-media yang meliput. Tapi Merlyn tidak menangis, 

ia tetap tegar karena baginya ini bukan jalan Tuhan untuk ia berdiri sebagai pemenang. “Aku 

pulang dengan bangga, meski tidak membawa piala kemenangan tapi disana sudah 

menunjukkan jiwa besarku bahwa aku tidak kalah oleh tekanan orang lain.” 

Telat 5 Menit, Batal Jadi Bakal Calon Walikota Malang 

 Pada tahun 2003, Merlyn Sopjan sempat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Walikota 

Malang. Banyak orang menilai hal ini tidak mungkin dan tidak boleh terjadi apabila  melihat 

kehidupan Aryo Pamungkas sebagai Waria. Tidak sedikit yang mentertawakan keberanian dan 

keyakinan Merlyn untuk membangun Kota Malang yang sejahtera dan bebas korupsi. Merlyn 

tidak pernah sakit hati dengan itu semua, untuknya yang terpenting mempunyai visi dan misi 

jelas untuk memajukan Kota Malang. 

Prestasi: Merlyn saat mengikuti Ratu Waria 
Dunia di Thailand 



 Secara pribadi Waria berkulit putih ini tidak mempunyai keinginan mencalonkan diri 

sebagai walikota kerena sadar akan birokrasi negara Indonesia. “Jangankan walikota, jadi PNS 

pun dengan tampilan Waria sampai kiamat tak akan bisa,” kesal Merlyn. Tapi ketika teman-

teman Pers Malang dan Nasional mendorongnya untuk mencalonkan diri ia merespon dengan 

dalih bahwa WNI berhak mencalonkan jika mempunyai kapasitas dan memenuhi persyaratan. 

 Merlyn yang secara independen mencalonkan sebagai Bakal Calon Walikota Malang 

delapan tahun lalu pada akhirnya harus gagal karena alasan telat lima menit dalam 

pengumpulan berkas. Merlyn menjelaskan pada saat itu ia sudah berada di dalam ruangan, 

namun ia harus menunggu karena mengantre. Alasan tersebut tidak masuk akal jika menjadi 

latarbelakang gugurnya Merlyn. Walaupun sebenarnya yang menjadi alasan utama karena 

status Aryo Pamungkas sebagai Waria. 

 Pengalaman bersejarah yang tidak hanya bagi Merlyn tapi juga Kota Malang ini menjadi 

berita hangat saat itu. Berbagai media lokal, nasional sampai internasional seperti New York 

Times dan CNN turut menyiarkan pemberitaan ini. 

Kepemimpinan dan Sosial 

 Berbekal pengalaman organisasi sejak kuliah Merlyn kini mempunyai kemampuan 

bagaimana cara berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. “Aku bersyukur 

karena aku bukan Waria yang hanya hidup dalam lingkunganku sendiri.” 

 Kesempatan bekerja bagi Waria yang tidak pernah ada meski menjadi pembantu 

sekalipun membuat Merlyn tidak bisa berdiam diri. Jiwa sosial yang tinggi menggerakkan ia 

untuk berusaha membantu teman-temannya keluar dari pengangguran. Lebih dari itu, ia ingin 

menyelamatkan rekan-rekannya agar tidak lagi ‘Keluar Malam’ (red, menjadi PSK). Merlyn 

mengakui bahwa ia hanya bisa sebatas memberi nasihat kepada rekannya, sebab ia tidak 

menafkahi mereka jadi tidak ada alasan bagi Merlyn untuk memaksa mereka berhenti. Namun, 

dalam organisasi Ikatan Waria Malang (IWAMA) yang telah dipimpinnya selama tujuh tahun 

berhasil menciptakan kekeluargaan yang membuat banyak sahabatnya sadar dan berhenti dari 



jalan kotor itu. Pekerjaan ini memang menuntut mereka yang sudah tidak diakui keluarganya 

lagi demi menopang kehidupan, maka wajar jika belum semua berhenti. 

Lewat kerja kerasnya bulan Juni lalu IWAMA mendapat bantuan dari Mentri Sosial 

berupa Uang Pembinaan Kewirausahaan. Dimana harapan Merlyn bantuan ini dapat 

mengentaskan mereka dari kehidupan jalanan. Sehingga mereka dapat berwirausaha dan 

menyalurkan kemampuan untuk mencari uang dijalan yang halal dan benar. Tak heran jika 

sosoknya kerap menjadi panutan teman-teman sekaligus menginspirasi lingkungan sekitarnya. 

 Di sisi lain, kegemarannya membaca menjadikan Merlyn sebagai Waria intelektual, tidak 

bisa dipandang sebelah mata kemampuannya. Merlyn merupakan sosok yang peduli dengan 

lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Waria yang sudah merilis tiga buku ini pernah direkrut Dinas 

Kesehatan Malang untuk menjadi insan yang turut memerangi HIV/AIDS dan menjadi konselor 

di klinik VCT RSSA Malang. Pada posisi itu, Merlyn yang dulu bercita-cita menjadi Psikolog telah 

mensyukuri atas kepercayaan masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah HIV/AIDS 

kepadanya. 

 Melalui berbagai prestasinya kini Merlyn 

mempunyai image yang baik. Prilaku sopan dan 

sering berbaur untuk menciptakan perubahan di 

masyarakat menjadikan ia terkenal termasuk 

sebagai ikon Waria Malang Raya dan sekitarnya. 

Tingkat kesuksesan yang telah ia raih turut 

mengantarnya menjadi bintang tamu diberbagai 

acara televisi nasional Indonesia, seperti talk show 

Kick Andy dan Rossy.  
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Ingin Dikenang sebagai Perempuan Ditempat Terakhirnya 

 Nurani yang sudah akrab dengan aktivitas sosial mengajak ia hijrah ke Ibu Kota saat ini. 

“Di Jakarta adalah pusat dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial,” alasan 

Merlyn. Setelah meninggalkan kehidupan di Kota Malang sejak Juli lalu, Merlyn kini bekerja di 

LSM Berbasis Gender yang melakukan advokasi terhadap pengambil kebijakan yang 

berhubungan dengan minoritas di ruang publik dan membantu masyarakat dalam memperoleh 

haknya sebagai WNI. Kebahagiaan dan kebanggan Waria yang sempat berkuliah di Jurusan 

Teknik Sipil ITN Malang ini ketika hidupnya bermanfaat untuk negeri maupun pribadinya. 

“Tujuan hidupku hanya satu, agar aku gak sia-sia hidup di dunia siapa pun aku hari ini,” tegas 

Merlyn.  

Menurutnya, yang ia jalani hari ini adalah kehendak Tuhan. “Jika nanti ada suatu 

keajaiban saya harus menjalani hidup sesuai fisik saya (red, laki-laki), maka itu sudah 

waktunya,” ungkap Merlyn. Tapi ia tidak pernah berdoa atau meminta, karena Tuhan yang lebih 

tahu dan akan indah pada waktunya.  

 Pada saat dimana Tuhan memanggil kehadapan-Nya, Merlyn telah berwasiat kepada 

kakak-kakaknya agar kelak dirinya yang terbaring di peti mati ingin menggunakan pakaian 

perempuan walaupun ia tidak akan pernah operasi kelamin. Ia ingin dikenang di tempat 

terakhirnya sebagai perempuan karena menurutnya itulah hidup Merlyn yang sesungguhnya. 

(MY) 

  


