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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Awal Oktober 2014, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan 

adanya pemberitaan mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) 

bernama Mayang Prasetyo yang ditemukan tewas di tempat tinggalnya 

yaitu Apartemen Double One 3 Teneriffe, Brisbane, Queensland, 

Australia. Mayang Prasetyo merupakan seorang transgender asal Lampung 

dengan nama asli Febri Andriansyah. Pembunuhan ini diduga kuat 

dilakukan oleh suaminya sendiri, Marcus Peter Volke. Mirisnya, tubuh 

Mayang dipotong dan beberapa potongannya direbus. Ketika disambangi 

polisi pada Sabtu, 4 Oktober 2014, Marcus melarikan diri melalui balkon 

belakang dan kemudian bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. 

Marcus ditemukan tewas dalam sebuah tong sampah besar tidak jauh dari 

apartemennya. Kasus ini langsung menyita perhatian yang besar. Pejabat 

kepolisian Brisbane, Inspektur Daniel Bragg menyatakan bahwa kasus 

pembunuhan seperti ini tergolong sangat langka terjadi di Australia 

(Hendra, Andika dan Muh Shamil. 2014). 

Mayang tercatat sebagai warga Lampung sesuai dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya dengan nama Febri 

Andriansyah. Walau pun warga Lampung, paspornya dikeluarkan oleh 

Narasi Transgender..., Nindyta Devianty, FIKOM UMN, 2015



2 

 

kantor imigrasi Bali dengan nama yang sama. Kepala Balai Pelayanan, 

Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) 

Denpasar menyatakan bahwa Mayang bukanlah tenaga kerja Indonesia di 

Australia (Kompas, 2014). 

Mayang dan Marcus menikah pada tahun 2013 di Denmark. 

Menurut keterangan KJRI Sydney, mereka melaksanakan pernikahan di 

Denmark karena negara itu mengizinkan pernikahan sesama jenis. 

Australia tidak mengakui pernikahan Mayang dan Marcus sebab Australia 

tidak mengakui pernikahan sesama jenis (Dewi, 2014). 

Kasus mutilasi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Pada 

tahun 2008, ditemukan tujuh potongan tubuh manusia di sekitar Ragunan, 

Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan, pelakunya adalah Very Idham 

Henyansyah alias Ryan Jombang. Berdasarkan penulusuran polisi, 

ditemukan pula empat tubuh yang dikubur secara terpisah di halaman 

belakang rumah orang tua Ryan di Jombang, Jawa Timur. Ryan 

menghabisi nyawa keempat korbannya dengan memukul menggunakan 

linggis dan batu Ryan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) 

Depok pada 26 April 2009 (indosiar.com, 2013). 

Pembunuhan dengan mutilasi juga terungkap pada tahun 2010 

yang dilakukan oleh Baikuni alias Babe. Ia dikenal sebagai seorang 

koordinator pedagang asongan dan anak-anak jalanan. Korban merupakan 

anak asuhnya sendiri yaitu Ardiansyah yang berusia 9 tahun. Selain 

Ardiansyah, ditemukan pula 14 anak lainnya yang telah menjadi korban 
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pembunuhan keji Babe. Pembunuhan ini dilakukan pada tahun 2007 dan 

2008. Pada salah satu korbannya, Babe tidak melakukan mutilasi. Setelah 

tewas dibunuhnya, Babe melakukan tindakan seksual dengan jenazah 

bocah tersebut. Babe ditangkap di rumahnya di kawasan Pulogadung, 

Jakarta Timur (Pratomo, 2013). 

Peristiwa-peristiwa keji seperti di atas mendapat sorotan yang 

cukup besar oleh media massa, baik media cetak, elektronik, mau pun 

internet (online) karena mengandung nilai berita (news value). Nilai berita 

ini digunakan sebagai alat ukur, apakah suatu peristiwa layak diberitakan 

atau tidak (newsworthy) (Kusumaningrat, 2009:31). 

Pertama adalah aktualitas (timeliness). Semakin berlalunya waktu, 

maka nilai berita semakin berkurang. Kecepatan suatu informasi sangatlah 

penting karena masyarakat ingin dan membutuhkan berita secepat 

mungkin, bahkan saat itu juga. Penggeledahan oleh polisi Brisbane 

dilakukan pada Sabtu, 4 Oktober 2014 tetapi Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) di Australia baru mendapatkan kabar pembunuhan ini 

pada Senin, 6 Oktober 2014. Pemberitaan di Indonesia sendiri mulai 

marak pada Selasa, 7 Oktober 2014. 

Kedua, unsur kedekatan (proximity). Peristiwa yang mengandung 

unsur kedekatan dengan pembaca akan lebih menarik perhatian, baik dari 

segi geografis maupun psikologis dan emosional. Dari segi lokasi, 

mungkin sedikit jauh karena berada di luar Indonesia, yaitu Brisbane, 

Australia. Namun, kasus ini menimpa seorang Warga Negara Indonesia 
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(WNI) yang merantau ke Australia. Meski pun lokasinya jauh tetapi tetap 

memiliki kedekatan secara psikologis dan emosional dengan masyarakat 

sebagai sesama Warga Negara Indonesia.  

Ketiga, yaitu dampak (consequence). Sering pula disebut 

magnitude. Peristiwa yang memiliki dampak luas memiliki nilai berita 

yang tinggi. Peristiwa ini memiliki pengaruh yang luas karena 

meningkatkan kecemasan masyarakat atas keamanan dan keselamatan 

dirinya sendiri. Mayang dibunuh oleh suaminya yang notabene adalah 

orang terdekatnya. Hal itu membuktikan bahwa berada dekat dengan 

seseorang yang kita sayang atau percaya bukan berarti kita selalu aman.  

Keempat, human interest. Unsur ini berkaitan dengan ketertarikan 

manusia terhadap hal-hal di sekitarnya, yaitu ketegangan (suspense), 

ketidaklaziman (unusualness), minat pribadi (personal interest), konflik 

(conflict), simpati (sympathy), kemajuan (progress), seks (sex), usia (age), 

binatang, dan humor. Secara garis besar, kejadian ini menyita dan 

menyentuh hati berbagai pihak, baik masyarakat mau pun pemerintah. 

Bagaimana bisa tindakan kejam seperti pembunuhan serta mutilasi ini 

dilakukan, apalagi oleh orang terdekat. Kasus ini juga „berbeda‟ karena 

terjadi pada seorang transgender, sehingga dugaan terhadap motif pelaku 

semakin lebar. Perhatian masyarakat tidak terfokus pada kasusnya saja, 

tetapi juga pada latar belakang dari Mayang alias Febri ini. 

Bisa jadi keempat nilai berita di atas menjadi acuan media untuk 

penulisan berita, tetapi belum tentu semua media melihat kasus itu dari 
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sudut pandang yang sama. Setiap media tetap memiliki aturan tersendiri 

dalam membuat berita, baik dari angle mau pun bentuk tulisannya. Maka 

tidak heran jika konsumen berita mendapatkan berita yang berbeda dari 

beberapa media atas sebuah peristiwa yang sama. Media bukanlah seperti 

yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari realitas 

(Eriyanto, 2002:2). Wartawan dan media berusaha untuk menyampaikan 

informasi dengan cara sebaik mungkin agar mudah dipahami dan 

dimengerti oleh masyarakat, salah satunya yaitu melalui berita berbentuk 

narasi. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama terbiasa dengan tradisi 

bercerita dan sastra, seperti tradisi penulisan sastra keislaman yang dimulai 

pada sekitar abad ke-17 (Yudiono, 2007:57). 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pemberitaan ini mulai 

marak di media nasional pada 7 Oktober 2014. Penyampaian informasi ini 

juga tidak lepas dari nilai-nilai berita yang terkait seperti penjabaran di 

atas. Berbagai media memberitakan kasus pembunuhan ini, tentu dengan 

sudut pandang dan gaya penulisannya masing-masing. Misalnya, harian 

nasional seperti Kompas tidak menganggap kasus ini sebagai berita besar 

dengan bukti memberitakannya pada rubrik internasional pada kolom kilas 

luar negeri dengan tulisan sebanyak satu paragraf (Kompas, 2014), 

sedangkan harian Pos Kota yang meletakkannya sebagai berita utama 

dengan tulisan yang terkesan lebih tragis (Pos Kota, 2014). Lain lagi 

dengan beberapa media online yang tampak menekankan pada sisi 
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kontroversi Mayang Prasetyo sebagai seorang transgender, seperti 

metrotvnews.com (Swasty, 2014) dan liputan6.com (Yulianingsih, 2014). 

Kapasitas pemberitaannya pun beragam. Dalam jangka waktu seminggu 

pertama kasus ini mencuat, harian Kompas memberitakannya dalam tiga 

tulisan, sedangkan Koran Tempo sebanyak lima tulisan. 

Salah satu media yang menginformasikan kasus ini adalah Majalah 

Detik, sebuah majalah yang hanya terbit dalam versi digital dan diakses 

secara online. Majalah yang menyajikan berita dengan investigasi rinci 

dan mendalam ini menganggap bahwa kasus pembunuhan Mayang 

Prasetyo penting dan menarik dengan menempatkan berita pembunuhan 

ini sebagai laporan utama pada edisi 13-19 Oktober 2014 dengan judul 

pada sampul “Tragedi Mayang Prasetyo”, dilengkapi dengan animasi 

gambar Mayang dengan Marcus. Majalah Detik merupakan satu-satunya 

media Indonesia yang membahas peristiwa ini secara mendalam dengan 

bentuk narasi. 

Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana Majalah Detik 

memberitakan mengenai kasus ini, bagaimana sosok Mayang Prasetyo 

yang notabene seorang transgender digambarkan. Penelitian tidak 

bertujuan untuk membandingkan pemberitaan antara satu media dengan 

media lainnya karena tidak ditemukan media lain yang membahas kasus 

pembunuhan ini secara mendalam dengan teknik narasi juga. Penelitian ini 

hanya fokus pada pemberitaan dalam Majalah Detik dengan analisis 

menggunakan teknik analisis naratif. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana narasi transgender dalam 

pemberitaan kasus pembunuhan Mayang Prasetyo pada majalah digital 

Detik? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana narasi transgender dalam pemberitaan 

kasus pembunuhan Mayang Prasetyo pada majalah digital Detik. 

 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan serta ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu jurnalistik 

yang berkaitan dengan narasi berita dan konstruksi realitas yang 

dibentuknya. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat 

berguna untuk penelitian selanjutnya yang terkait analisis naratif. 
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1.4.2. Signifikansi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan pembaca mengenai narasi, bahwa dalam setiap narasi 

ada nilai yang ingin disampaikan. Diharapkan pula pembaca dapat 

semakin kritis dalam menerima informasi. 

 

Narasi Transgender..., Nindyta Devianty, FIKOM UMN, 2015




