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ABSTRAK 

 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah bentuk kontestasi perpolitikan 

di tingkat lokal yang diselenggarakan pada wilayah dan periode tertentu. Penyelenggaraan 

Pilkada tidak terlepas dari berbagai aspek yang mengiringinya, termasuk mengenai konteks 

media massa yang merupakan sarana penyalur informasi atau berita. Media massa selalu 

menekankan pada aspek independensi dan profesionalitas kinerja yang meskipun dalam 

implementasinya cenderung asbtrak. Adanya framing media merupakan salah satu aspek 

yang perlu dikaji berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada. 

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji framing media Kompas yang 

direpresentasikan pada harian Kompas dan Kompas TV dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang 

dipadukan oleh konsep framing media, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan pemilihan informan secara purposive. Analisis framing media dalam penelitian ini 

kemudian menghasilkan analisa yang mencakup adanya perbedaan framing yang dilakukan 

oleh harian Kompas dan Kompas TV meskipun keduanya berada pada holding company yang 

sama. 

Pandangan konstruksionis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya menjabarkan 

aspek independensi dan profesionalitas kinerja yang berbeda dengan pandangan positivis 

yang selama ini diklaim sebagai dasar pemberitaan media. Melalui penelitian ini, dapat dikaji 

secara konstruksionis mengenai framing media dalam proses pemberitaannya, terutama pada 

pemberitaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 oleh Harian 

Kompas dan Kompas TV. 

 

Kata Kunci: Media, Framing, Kompas. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Kompas merupakan media massa yang beredar secara nasional dengan visi menjadi 

agen perubahan dalam membangunan komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, 

aman dan sejahtera. Kompas merupakan perusahaan yang memiliki basis usaha pada bidang 

media, penerbitan, serta usaha bisnis lainnya dengan menegaskan kepentingannya untuk 

sektor publik dalam artian tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, ideologi tertentu 

maupun aliran agama tertentu.  

Kompas sebagai kesatuan holding company memiliki media yang multiplatform, 

meskipun kemudian keberagaman media tersebut memiliki kebijakan redaksional masing-

masing. Sehingga baik Kompas TV, kompas.com, maupun portal berita Kompas lainnya, 



terkecuali bagi kompas.id yang merupakan “anak kandung” harian Kompas, memiliki dan 

menjalankan kebijakan masing-masing redaksi. Pimpinan redaksi Kompas hanya memiliki 

kewenangan sebatas menegur atau memberikan masukan terhadap ketidaksesuaian 

pemberitaan apabila hal tersebut terdapat dalam pemberitaan Kompas TV, kompas.com, 

maupun lainnya. 

Dalam model pemberitaan, harian Kompas memberikan kesempatan sebanyak 

mungkin untuk memberitakan secara adil terhadap seluruh kandidat yang berkontestasi dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Orientasi harian Kompas 

adalah kepada pembaca sehingga Kompas berusaha untuk dapat sedekat mungkin 

menghadirkan isu yang diharapkan oleh pembaca. Sementara Kompas TV, merupakan 

perusahaan media yang menyajikan konten tayangan televisi yang mengemas program 

tayangan news, adventure, & knowledge, serta entertainment.  

Kompas TV merupakan televisi nasional berjaringan yaitu televisi yang bersiaran 

secara nasional di terestial Indonesia secara free to air dari Sabang sampai Merauke yang 

memiliki slot lokal sehingga mengakomodasi muatan lokal di masing-masing daerah. Dengan 

kerjasama operasi dan manajemen, Kompas TV menayangkan 70% program tayangan 

nasional dan 30% program tayangan lokal sehingga mampu mengakomodir keunggulan 

kearifan lokal yang dipadukan dengan kualitas televisi nasional. 

 Visi Kompas TV adalah menjadi televisi berita yang terbaik dan paling dipercaya 

dengan menyajikan program berita yang independen, kredibel dan menjadi acuan bagi para 

pengambil kebijakan. Sebagai televisi berita, Kompas TV memiliki 80% isi siaran mengenai 

berita dan turunan berita sehingga tayangan Kompas TV seluruhnya berisi tentang produk 

atau program berita atau program informasi dan program apapun yang berbasis informasi. 

Kedua media ini memiliki basis pemberitaan tersendiri dalam menganalisis peristiwa pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini yang kemudian 

menjadikan analisis framing diantara kedua media tersebut menjadi perlu untuk dikaji untuk 

mengetahui arah dan tujuan pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang dipadukan oleh konsep 

framing yang merupakan bagian dari proses pemberitaan dalam sebuah media massa. 

Komunikasi politik memiliki pengertian sebagai seni untuk mengubah sesuatu menjadi 



mungkin dan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1
 Pada hakikatnya, 

pemahaman mengenai komunikasi politik memiliki keterkaitan, dimana secara tidak langsung 

sesungguhnya politik meliputi komunikasi, hal tersebut bisa dijelaskan mengenai pemaknaan 

komunikasi pada umumnya bertujuan untuk mempengaruhi. Sedangkan politik juga memiliki 

cakupan didalamnya untuk mempengaruhi kekuasaan. 

Dan Nimmo memberikan pandangannya bahwa komunikasi meliputi politik 

dikarenakan politik melibatkan pembicaraan dalam artian yang luas, sehingga pada 

hakikatnya implikasi dari hal tersebut adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang.
2
 

Disamping memberikan pemaknaan mengenai hal tersebut, Nimmo juga memberikan 

pandangan penggunaan dalam pembicaraan politik yakni untuk meyakinkan dan 

membangkitkan massa, otoritas sosial, ungkapan personal, dan diskusi publik.
3
 

Seiring dengan perkembangannya, perpaduan antara komunikasi dan politik menjadi 

sebuah kajian tersendiri dalam disiplin ilmu yang mulai berkembang pada tahun 1970-an, 

dimana hal tersebut banyak ditemukan di negara-negara yang menganut sistem politik 

demokrasi, Indonesia merupakan salah satunya. Perkembangan komunikasi politik tidak 

dapat dipisahkan dari berkembangnya sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah 

sistem politik sekaligus sebagai budaya politik yang berkaitan langsung dengan komunikasi 

politik yang berjalan beriringan. Adapun tujuan dari komunikasi politik, yakni:
 4 

1.  Citra politik sendiri merupakan sebuah gambaran seseorang tentang politik yang 

tersusun melalui presepsi seseorang tentang gejala politik, kemudian dari presepsi tersebut 

muncul pemaknaan terhadap seseorang yang selanjutnya dapat mengarah ke opini publik. 

Strategi pencitraan dalam komunikasi politik pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara 

instan dan cenderung membutuhkan waktu yang lama, hal tersebut dikarenakan 

dibutuhkannya konsistensi dan integritas untuk menarik partisipasi dari masyarakat. Secara 

esensial citra politik dapat dibentuk, dibangun, dan diperkuat melalui komunikasi politik 

yang intensif. 

2.  Komunikasi politik juga memiliki tujuan untuk membentuk sebuah opini publik. 

Opini publik adalah fenomena komunikasi politik yang sudah cukup lama menjadi perhatian, 

karena pada hakekatnya opini publik sendiri merupakan sebuah kekuatan politik dan juga 

                                                             
1 Prof. Dr. Anwar Arifin, 2011, Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi 

Politik di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1. 
2 Ibid, hlm. 5. 
3 Ibid. 
4 Ibid., hlm. 178. 



sering diposisikan sebagai kekuatan keempat setelah tiga kekuatan dan kekuasaan lainnya 

dalam trias politica dari Montesqueu yakni, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

3.  Tujuan yang ketiga dalam komunikasi politik adalah untuk membentuk partisipasi 

politik. Pengertian partisipasi sendiri merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam 

berbagai macam tindakan dalam kehidupan politik. Dari ketiga tujuan tersebut telah 

dijelaskan bahwa tujuan dari komunikasi politik sendiri adalah untuk membentuk citra 

politik, opini publik, dan partisipasi politik. 
 

Sementara konsep framing memiliki definisi sebagai konsep analisis yang berupaya 

menggambarkan realitas peristiwa, aktor, kelompok dan sebagainya, yang dibingkai oleh 

media.
5
 Analisis framing berupaya mengetahui realitas yang dikonstruksi oleh media. 

Konstuksi realitas oleh media menghasilkan bagaimana sebuah peristiwa dipahami dan 

dibingkai oleh media. Perkembangan analisis framing yang beranjak dari pandangan 

konstruksionis menempatkan manusia dan masyarakat sebagai produk yang dialektis, dinamis 

dan plural secara terus-menerus.
6
 Hal ini kemudian melahirkan realitas yang tidak hanya 

dibentuk secara ilmiah maupun sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, melainkan juga dapat 

dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda 

atas suatu realitas yang ada. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang 

disusun berdasarkan atas hasil wawancara dengan disertai analisa framing terhadap 

pemberitaan yang terdapat pada harian Kompas dan Kompas TV. Metode kualitatif memiliki 

pendekatan yang lebih beragam jika dibandingkan dengan metode kuantitatif. Dalam 

metodologi kualitatif memiliki strategi penelitian, metode penelitian, analisis, dan interpretasi 

yang beragam.
7
  

Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan strategi dimana peneliti 

menyelidiki secara cermat terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau 

sekelompok individu dan peneliti mengumpulkan berbagai prosedur pengumpulan data  

berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
8
 Dengan demikian metode kualitatif dapat 

                                                             
5 Eriyanto, 2002, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Yogyakarta: LkiS, hlm. 3 
6 Ibid. 
7 Jhon W. Creswell, 2009, Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm. 258. 
8 Ibid, hlm. 20. 



dijadikan acuan dalam menghasilkan data deskriptif baik tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang diamati sebagai subjek. 

 

 

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Framing merupakan sebuah konsep analisis yang berupaya menggambarkan realitas 

peristiwa, aktor, kelompok dan sebagainya dalam sebuah konstruksi yang dilakukan oleh 

media. Analisis framing berupaya mengetahui realitas yang dikonstruksi oleh media sehingga 

konstuksi realitas oleh media akan menghasilkan analisis atas bagaimana sebuah peristiwa 

dipahami dan dibingkai oleh media. Pada konteks konstruksionis, framing menempatkan 

manusia dan masyarakat sebagai produk yang dialektis, dinamis dan plural dimana realitas 

tidak hanya dapat dibentuk secara ilmiah ataupun berasal dari sesuatu yang diturunkan oleh 

Tuhan, melainkan juga dapat dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang bisa memiliki 

konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas yang ada. 

Konsepsi ini sejalan dengan beberapa penilaian yang dihasilkan oleh perspektif 

konstruksionis, diantaranya:
9
 

1.  Fakta/Peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat 

subjektif karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan sehingga realitas dapat tercipta 

lewat konstruksi maupun sudut pandang tertentu yang dimiliki oleh seorang wartawan. 

2.  Media adalah agen konstruksi. Media dipandang bukanlah sekedar saluran yang 

bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan 

pemihakannya sehingga media dapat dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang 

mendefinisikan realitas. 

3.  Berita bukan refleksi dari realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas. Berita 

digambarkan sebagai sebuah drama dimana berita bukanlah bertujuan untuk menggambarkan 

realitas, tetapi merupakan sebuah potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang 

berkaitan dengan peristiwa. 

4. Berita bersifat konstruksi atas realitas. Berita merupakah sebuah hasil kerja 

jurnalistik. Menurut pandangan kaum konstruksionis, hasil kerja jurnalistik tidak dapat dinilai 

dengan menggunakan standar yang rigid. Hal ini yang kemudian menghasilkan sebuah 

praktik jurnalistik yang mengarahkan pada bagaimana sebuah peristiwa dikonstruksi. 

                                                             
9 Eriyanto, 2002, Op.Cit., hlm. 19-36. 



5.  Wartawan merupakan agen konstruksi realitas. Wartawan dianggap tidak hanya 

bertugas untuk melaporkan fakta, tetapi juga turut mendefinisikan peristiwa yang terjadi 

sehingga secara aktif mampu membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. 

6. Etika, pilihan moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam 

produksi berita. Aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari 

pemberitaan media. Wartawan bukan hanya pelapor, namun juga pengonstruksi peristiwa dari 

dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. 

7. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Khalayak bukan dilihat 

sebagai subjek yang pasif, melainkan subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. 

Hal ini dikarenakan pembaca yang mempunyai posisi yang berbeda bisa membaca teks 

dengan cara yang berbeda pula dengan pembaca lain. 

Konteks framing berkaitan erat dengan proses pembentukan berita pada sebuah 

media. Proses pembentukan berita di harian Kompas adalah melalui reporter yang melakukan 

liputan tentang sebuah peristiwa berdasarkan atas agenda setting yang telah dirumuskan 

sebelumnya dalam sebuah rapat redaksi. Rapat dilaksanakan oleh desk yang merupakan 

bagian-bagian dalam redaksi, serta editor yang didampingi oleh sekretaris redaksi, redaksi 

pelaksana dan pemimpin redaksi. 

Respon atas isu-isu yang ditulis oleh redaksi mengenai karakter, background, hingga 

kesan terhadap kandidat akan menentukan framing harian Kompas dalam memberitakan 

pasangan calon tersebut. Analoginya, harian Kompas adalah seorang koki yang meramu 

masakan untuk konsumen dengan rasa yang diatur sedemikian rupa agar disukai oleh semua 

orang. Sehingga konsekuensinya, pemberitaan yang ada di Kompas harus mampu meredam 

ego untuk mencegah terjadinya pemberitaan yang hanya mengarah pada salah satu pihak, 

diluar kebijakan dan instruksi dari pemimpin redaksi.
10

 

Harian Kompas memiliki prinsip untuk memaparkan berita berdasarkan fakta yang 

ada. Apabila secara fakta tentang sebuah peristiwa tersebut memang buruk, maka harian 

Kompas akan memberitakan hal tersebut sebagai berita yang buruk, begitu pula sebaliknya. 

Kompas juga tidak berkeinginan untuk menulis pemberitaan yang hanya berbasis pada 

rumor-rumor viral, bahkan harian Kompas tidak segan untuk meralat pemberitaan yang 

memunculkan komplain atau pertentangan dalam masyarakat sebagai pembacanya. Tekanan 

terhadap harian Kompas dari berbagai elemen politik secara eksternal memang sangat besar, 

tetapi harian Kompas tetap berupaya untuk menyeimbangan pemberitaan yang ada karena 

                                                             
10 Wawancara Gesit Ariyanto, Kepala Desk Metropolitan Harian Kompas pada 16 Juni 2017. 



harian Kompas menyadari bahwa sebuah media membutuhkan trust dari pembaca untuk 

memlihara dan merawat keberlangsungan media, bukan sebaliknya yang hanya 

mementingkan kepentingan politik semata. 

Dalam konteks pemberitaan juga, harian Kompas sendiri pada dasarnya sedikit 

kesulitan apabila harus dihadapkan dengan analisis pemberitaan secara eksternal melalui 

pendapat ahli maupun pengamat politik. Hal ini tidak terlepas dari subjektivitas yang dimiliki 

oleh masing-masing ahli maupun pengamat politik tersebut. Harian Kompas selalu 

mempertimbangkan kondisi sosial politik secara nasional, sehingga framing yang dihasilkan 

adalah framing yang berasal dari publik. Jika kemudian dibawa ke dalam konteks framing 

kandidat, maka yang tergambar adalah perspektif kritis terhadap masing-masing kandidat. 

Sementara pada Kompas TV, dalam proses pemroduksian sebuah berita, Kompas TV 

memiliki dua aspek utama, yaitu peliputan dan pengemasan atau biasa dikenal sebagai 

gesturing and production. Peliputan merupakan proses pencarian berita dari sekumpulan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sebuah peliputan tidak akan ditayangkan 

sebelum diolah melalui proses perancangan dan pengemasan yang dikomando oleh rapat 

redaksi. Rapat redaksi akan memformulasikan editorial policy atau kebijakan-kebijakan dari 

redaksi dan kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi bekal wartawan atau reporter Kompas 

TV. Selain itu, rapat redaksi juga menjadi sarana untuk memverifikasi berita-berita agar 

sesuai dengan kaidah dan prinsip jurnalistik.
11

 

 Pemberitaan Kompas TV terhadap pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 

dasarnya merupakan bagian dari pemberitaan Pilkada serentak tahun 2017 yang dilaksanakan 

di 101 daerah di seluruh Indonesia. Pilkada DKI Jakarta memang menjadi titik sentral 

pemberitaan jika dikaitkan dengan dampak yang dihasilkan, baik secara lokal maupun 

nasional. Kompas TV sendiri memiliki 3 aspek utama dalam memberitakan tentang Pemilu 

atau Pilkada, yaitu peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu serta pemilih. Ketiga aspek ini 

penting dilihat dari sudut pandang media yang bertugas sebagai pengawas untuk mampu 

merekam, memotret, menyoroti dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai 

kandidat-kandidat yang berkontestasi dalam Pemilu tersebut. 

 Penginformasian berita kepada masyarakat dapat berupa pemberitaan langsung, 

wawancara maupun talkshow dengan mengundang bintang tamu tertentu. Dalam memilih 

bintang tamu juga diperlukan kriteria secara kontekstual dan relevansinya yang dianalisa 

melalui riset dan studi pustaka terhadap orang-orang yang akan diundang sebagai bintang 

                                                             
11 Wawancara Yogi Arief Nugraha, Wakil Pimpinan Redaksi Kompas TV pada 29 Mei 2017. 



tamu. Kompas TV memberikan framing pemberitaan kandidat berdasarkan isu tentang 

kebijakan, clean government, korupsi, kecakapan, track record, partai-partai pengusung, serta 

program-program yang dimiliki. Kompas TV berpegang teguh pada tradisi jurnalisme 

Kompas Gramedia yang menekankan pada aspek independensi dan humanism. Independensi 

dimaknasi sebagai kemandirian dalam memberikan berita tanpa terikat oleh kepentingan 

apapun, serta humanism yang menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. 

 Kompas TV berupaya menempatkan diri secara cerdas untuk mampu memahami 

keingginan publik. Framing yang dilakukan adalah framing yang nilainya untuk kebaikan 

bersama. Kompas TV berupaya secara kredibel dalam memberikan berita kepada masyarakat 

dengan memproduksi berita yang memiliki pemaknaan umum bagi publik. Konstruksi 

pemberitaan dijalankan secara teliti sehingga tidak memecah belah konstituen sekaligus 

menjaga kontrol terhadap proses-proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan 

kontrol terhadap kontestan pemilu. 

Sebagaimana kajian terhadap pelaksanaan framing media harian Kompas dan Kompas 

TV, dalam konteks pemberitaan pada masing-masing kandidat, harian Kompas memberitakan 

Agus-Sylvi sebagai kandidat baru yang masih harus bekerja keras untuk memperkenalkan 

dirinya kepada masyarakat. Begitu pula dengan Kompas TV yang menilai Agus Harimurti 

sebagai calon yang baru dikenal dalam dunia perpolitikan Indonesia, meskipun di sisi lain, 

Sylviana Murni telah menjabat dalam struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, namun 

karakternya dinilai masih jarang dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta sebagai konstituen 

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. 

Dalam pemberitaan pasangan lainnya, harian Kompas memberitakan Ahok-Djarot 

sebagai kandidat yang berstatus sebagai petahana yang adalah calon terkuat untuk 

memenangkan Pilkada DKI Jakarta kali ini, sebagai calon petahana karakter pasangan ini 

sudah dikenal baik oleh masyarakat luas dan sudah terbukti dengan masa bakti mereka 

sebelumnya yang terbukti sangat membangun kota Jakarta. Sebagai kandidat petahana, Ahok-

Djarot selalu menjadi pasangan yang pemberitaannya di harian Kompas memiliki porsi yang 

lebih banyak ketimbang pasangan calon yang lain. Pasangan calon  ini selalu mendapat 

pemberitaan yang baik dari Kompas. Sementara Kompas TV cenderung lebih kalem dalam 

memberitakan pasangan ini dengan menekankan pada komitmen untuk melanjutkan program 

kerja mereka selama ini yang dianggap selalu pro rakyat. Dan kelebihan dari pasangan ini 

adalah sangat anti terhadap korupsi sehingga selalu mendapatkan respek yang sangat besar 

dari masyarakat kalangan bawah. 



Pada pemberitaan kandidat lainnya, harian Kompas cenderung memberitakan 

pasangan Anies-Sandi sebagai kandidat penantang petahana yang belum seberapa 

diperhitungkan kualitas kinerjanya. Beberapa pemberitaan harian Kompas cenderung 

memberitakan permasalahan yang menimpa pasangan ini dibandingkan dengan program 

kerja yang diusungnya. Serupa dengan harian Kompas, pemberitaan dalam Kompas TV juga 

menampilkan hal yang sama, terutama pada pembahasan isu SARA yang meruncing di akhir-

akhir masa pemilihan. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar seperti inilah pemberitaan 

yang dilakukan oleh harian Kompas dan Kompas TV selama masa Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. 

 

 

V. KESIMPULAN 

Kompas merupakan holding media massa yang terkemuka di Indonesia. Pemberitaan 

dalam harian Kompas maupun Kompas TV sebagai sarana pemberitaan yang ada merupakan 

gambaran atas pandangan media massa terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis framing yang dilakukan terhadap pemberitaan 

harian Kompas dan Kompas TV menunjukkan terdapat kecenderungan pemberitaan pada 

media-media tersebut mengarah pada pasangan calon tertentu. Meskipun hal tersebut tidak 

terjadi secara tersurat, namun analisis framing yang ada menunjukkan adanya hal tersirat 

dalam pemberitaan pada media-media tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, baik harian Kompas maupun Kompas TV 

dalam memberitakan sebuah peristiwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

tersebut adalah agar pemilihan tersebut dapat berjalan secara lancar, aman, tertib dan menjadi 

sebuah pesta demokrasi yang tidak menakutkan. Kompas selalu mempertimbangkan 

pemberitaan yang mengarah kepada keamanan dan ketenangan, bukan kegaduhan, istilahnya 

Kompas membutuhkan voice, bukan noice. Kompas berupaya meluruskan komitmen terhadap 

keamanan, ketertiban serta keberlanjutan demokrasi yang berlangsung secara demokratis. 

Sehingga tujuan dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut bukanlah untuk 

menghasilkan kegaduhan, namun untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban 

kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian secara framing yang ada, 

pemberitaan yang dihasilkan menyiratkan makna yang berbeda. 
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