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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian ini peneliti menguraikan beberapa kesimpulan yang didapatkan 

berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang 

ditemukan peneliti adalah: 

1. Hasil penghitungan menunjukkan Detik.com mendapatkan indeks skor 

deliberasi paling tinggi dengan angka 1,97, disusul oleh Kompas.com dengan 

angka 1,42, lalu yang paling rendah diperoleh VIVAnews dengan angka 1,35. 

2. Komentar-komentar pembaca akan masalah yang diangkat pada berita media 

online menandakan nilai demokrasi deliberatif yang rendah. Hal ini terlihat 

dari rendahnya skor yang didapatkan oleh setiap media pada unit-unit analisis 

yang digunakan. Kemampuan pembaca media online untuk berdiskusi dengan 

rasional dan melakukan apresiasi atas pendapat orang lain masih belum 

mencerminkan budaya demokrasi yang diharapkan. 

3. Media online dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna untuk 

menuliskan komentar merupakan media yang baik bagi warga untuk mulai 

belajar menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam diskusi publik. Nilai 

demokrasi yang dimaksud bukan sekadar kebebasan untuk berpendapat di 

dalam ruang publik, namun lebih kepada menuliskan pendapat yang berasal 

dari pertimbangan-pertimbangan rasional, menghormati pendapat orang lain, 
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mau berdiskusi dengan menyampaikan informasi-informasi yang faktual, dan 

memiliki orientasi terhadap penyelesaian masalah. 

4. Pengambilan keputusan, yang merupakan tujuan dari diskusi, merupakan ranah 

yang belum dapat disentuh dari penelitian atas komentar pembaca ini. 

Masalahnya adalah pengambilan keputusan ini diambil bukan oleh penulis-

penulis komentar, namun diambil oleh Gubernur Aceh dan DPRA yang 

sebelumnya sudah mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Ketika 

keputusan sudah diambilpun belum tentu berdasarkan apa yang didiskusikan di 

dalam kolom komentar sebuah media online. Oleh karena itu penelitian ini 

cukup pada melihat proses diskusi yang dibentuk oleh para penulis komentar di 

media online ini dari sisi demokrasi deliberatif. 

5. Peran media online sebagai salah satu aktor politik lebih tampak dibandingkan 

dengan peran media online sebagai jembatan berkomunikasi rakyat kepada 

pemerintah. Media online adalah salah satu aktor politik, dia membingkai 

sebuah isu dan melemparkan wacana di dalam masyarakat. Pembingkaian isu 

itu dilakukan dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang berkaitan lalu 

menayangkannya dalam bentuk berita kepada masyarakat umum. Kemudian 

pembaca berita tersebut memberikan komentar pada kolom yang disediakan 

oleh media online, namun belum tentu komentar di media online ini dibaca 

kembali oleh tokoh-tokoh politik yang tadi diberitakan. Jadi penelitian ini 

mengamati komentar-komentar dari pembaca yang dicantumkan dalam media 

online, bukan komentar-komentar yang dibaca oleh pihak yang ditujukan 

dalam komentar. 
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B. Saran 

Pada bagian ini peneliti hendak menuliskan beberapa saran atas penelitian 

yang telah dilakukan. Saran pertama adalah memenuhi kebutuhan data mengenai 

profil pembaca. Data profil pembaca pada masing-masing media online 

sesungguhnya perlu diketahui karena dapat digunakan untuk menganalisis 

penyebab mengapa hasil penghitungan yang didapatkan masing-masing media 

berbeda. Profil pembaca ini berupa umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

daerah asal, suku, dan agama. Selain itu data profil pembaca yang berbeda juga 

dapat digunakan sebagai alasan mengapa ketiga media online ini dipilih oleh 

peneliti. 

Dalam penelitian ini tidak dicantumkan profil pembaca karena peneliti 

tidak menemukan penelitian yang membahas tentang hal tersebut. Ketiga media 

online juga tidak memberikan informasi melalui website mengenai profil pembaca 

yang ada. Keterbatasan sumber informasi inilah yang menyebabkan profil 

pembaca yang tidak diketahui dan tidak dapat digunakan sebagai dasar 

menganalisis hasil penelitian. 
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Lampiran 1 

Daftar sampel komentar 

Detik.com 

1 Willy_04 29 Mar 2013 20:14:09 WIB  
semoga bukan bendera aja yg naik,tuntut hak aceh yg 70%,dan semoga pemimpin 
aceh lebih memperhatikan rakyatnya yg sudah membela dan memperjuangkan 
aceh,dan di aceh jangan ikut budaya korupsi indonesia 

2 Abahbabeh 28 Mar 2013 00:52:53 WIB  
Sangat penting pemerataan pembangunan. Jangan hanya ribut kalau ada indikasi 
lepas dari NKRI tapi jadi anak tiri dalam soal membangun 

3 Ben Valentino 27 Mar 2013 23:36:26 WIB  
bendera GAM itu sudah merusak NKRI, menjadi pengalaman pahit dan sejarah 
kelam bangsa Indonesia, jadi lebih baik tidak digunakan dan memilih lambang 
yang lain untuk jadi bendera daerahnya. 

4 Viewnet 27 Mar 2013 00:52:56 WIB  
merdeka merdeka merdeka........... Pisah dgn NKRI. Kita org aceh gk btuh negara 
koruptor... 

5 Sula Eman 27 Mar 2013 00:44:09 WIB  
tidak setuju.klu semua profinsi punya bendera daerah masing2,wong garudanya 
cuma satu,lagu kebangsaannya cuma satu dan presidennya juga satu.Aya-Aya wae 
........yg penting kita harus tetap Bersatu.Merdeka.......... 

6 Farras Octara 27 Mar 2013 01:09:37 WIB  
Kalau sudah diatur dalam UU dan MoU saya kira sah-sah saja punya bendera 
sendiri, sama seperti negara bagian Amerika Serikat. 

7 Sugeng Pribadi 27 Mar 2013 01:08:27 WIB  
Hanya Alloh yang tahu, namun jiwa nasionalisku mengatakan, jangan skali kali 
memberi kesempatan gerilya politik di wilayah Aceh, tambah lagi batalyon2 
sebanyak mungkin sebagai shock terapi, jangan beri kesempatan dan tutup ruang 
gerak politik mereka dan pecah belah para pimpinannya agar membuka sendiri 
segala bentuk rahasia mimpi politiknya, NKRI MUTLAK, Pemerintah harus fokus 
menangani masalah ini, JAYA INDONESIA 

8 pagerphone 27 Mar 2013 01:06:05 WIB  
kata siapa di aceh ga ada korupsi?? hasil laporan dr beberapa LSM mengungkapkan 
bahwa aceh urutan korupsi ke-2 setelah provinsi DKI, dgn tingkat korupsi 
mencapai 500M. otonomi khusus selama ini dimanfaatkan pemerintahan disana 
(yg notabene dulunya para petinggi GAM) utk mengumpulkan pundi2 kas mereka. 

9 Sugiyono Ajen 28 Mar 2013 15:09:09 WIB  
Inilah tipu aceh... Bersoraklah dan bergembiralah utk menyambut kemenangan ini 
rkyt NAD.. Perjuangan kalian sebentar lagi berhasil.. NKRI akan berkurang lagi, 
kemana wibawamu wahai NKRI... Gagalkan pemakaian simbol dan bendera GAM 
menjadi simbol dan bendera DI Aceh. Kalo warna dan bentuknya lain silahkan.. 
Mana para pukur hukum dan pemerintahan yg membidangi hal ini. Banyak sekali 
tingkahnya setelah dikasih hati sama pempusat. Kasih peringatan dan teguran kpd 
kepala daerah di sana, printahkan.. 

10 Thecutecat 28 Mar 2013 12:51:15 WIB  
Ya kan sudah sesuai MOU Helsinki. Ngapain diributkan lagi? Yang penting rakyat 
Aceh sekarang sudah bisa hidup tenang. GAM sudah bukan ancaman NKRI lagi. 

11 Pengacara78 28 Mar 2013 07:57:09 WIB  
yg jelas patut kita semua tau. maaf, rakyat aceh yg berpendidikan rendah cuma 
ngikut opini yg dibangun para elite GAM. Kasihan mereka semua menjadi alat 
kekuasaan bagi para elite GAM. Bagi rakyat aceh pengesahan ini sdh mereka 

 

 



3 
 

anggap sbg awal kemerdekaan. begitu terjadi konflik lg para elite GAM kabur dan 
sembunyi korbannya ya rakyat aceh sendiri. 

12 Wisnu Wardana 27 Mar 2013 21:39:50 WIB  
Parno banget sih komentnya,,,,ini yg membuat negara kita gak maju2 karena 
pemikiran kalian yg dangkal,,,,,makanya jangan ngeram di Negara sendiri 
aja,,,,,sekali2 buka wawasan dgn meliat negara lain,,,,, 1. Contohnya Malaysia : 
Semua wilayah bagian di Malaysia mempunyai bendera masing2,,,,,namun 
bendera negara tetap satu. 2. Kenapa Papua dan Maluku dilarang ???? Karena 
sampai dengan saat ini mereka masih tetap ada keinginan pisah alias berontak 
dari NKRI,,,,,sementara di Aceh khan.. 

13 aktivislingkungan 27 Mar 2013 18:30:31 WIB  
tidak masalah Aceh memiliki bendera,sama seperti Hongkong dan Macau yang 
tetap bagian dari RRC,lagi pula dari awal kemerdekaan rakyat aceh sudah 
berkomitmen terhadap NKRI,dan urusan mata uang dan pertahanan dan 
keamanan diurus langsung pemerintah pusat 

14 Farras Octara 27 Mar 2013 18:26:05 WIB  
Jangan berpikiran negatif ah. Hak bendera dan lambang sendiri sudah diatur 
dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (disetujui DPR dan disahkan Presiden 
tahun 2006) dan MoU Helsinki (2005). 

15 Nickholv Mardia 27 Mar 2013 17:42:12 WIB  
biari aja, jika masih sj mmproklamirkan diri, berniat jg mmisahkan diri, berarti 
rakyat aceh sendiri yg minta kacau balau lagi, mrk masih merindukan 
pertumpahan darah lagi, karena skali berperang selama hidup kalian tak akan 
aman, krn perang bisa mmakan ribuan jiwa,bs brlangsung puluhan tahun, anak2 
dan istri kalian tdk dpt bersekolah dan hidup dg aman.krn sdh bgtu serius nya 
negara memanjakan aceh, mmbantu dlm kesusahan bencana tp kini, mrk lupa akn 
hal itu krn sifat pengkianat dan * ada.. 

16 Elang Palembang 31 Mar 2013 08:03:50 WIB  
meskipun punya bendera sendiri semangat bhinneka tunggal ika tetap dijaga. ini 
sepertinya kemauan mayoritas masyarakat aceh dan harus kita hargai, jika tetap 
dg kepala dingin maka tidak ada hal yg tdk bisa diselesaikan, hanya butuh waktu. 

17 D4d4 30 Mar 2013 11:51:21 WIB  
Gw mau tahu tanggapan ormas yg katanya islam fanatik.. Apa tanggapan mereka 
mengenai..\Bendera berlambang \Gam\...? Katanya kalangan islam fanatik.. NKRI 
harga mati..kl bicara maluku dan papua bergolak yg notabene bukan100 pct islam 
penduduknya.. Gimana aceh ??? NKRI ?? Aceh islam juga ?? 

18 adjiragill 30 Mar 2013 08:22:30 WIB  
maaf semuanya..kita harus hadapi masalah dgn kpl dingin..saudara2 yg minta 
untuk aktfkan lg DOM,danjuga bumi hanguskan aceh saya rasa sngt 
berlebihan.saya suku bangsa jawa kelahiran aceh.kalian gak merasakan peliknya 
masa2 darurat.jgn ngomong seenaknya gt.kalo di kaji2 sejarah,aceh banyak 
brbuat untuk indonesia.yg di jogja juga banyak menggarap hsl bumi di 
aceh,hingga punya anak cucu.gk cma org dr pulau jawa aja.selama itu gak 
mengurangi nilai2 kedaulatan NKRI,knp mesti di ributin..pikirkan baik2 tentang 
pandapat anda yg setuju untuk DOM DAN BUMI HANGUSKAN ACEH. 

19 Sihar Sitohang 30 Mar 2013 05:28:18 WIB  
R I. Sudah kena santet GAM, dimana RI diam saja tak bernyali kepada GAM. GAM 
itu pandai ngomong karena keturunan pakistan,india dan * . Sudah berkibar 
bendera GAM, punya wilayah,punya bahasa,punya rakyat dan pemerintahan, 
punua hukum dan UU GAM syariat. Jadi sudah lengkap syarat untuk 
mendeklarasikan negara baru GAM. Akan ditiru di Papua, karenanya RI harus 
tegas di Aceh. Pantai barat Aceh deposito minyak mentah terbesar didunia, 
waktu * air laut berwarna hitam ingat ??? 

20 v1d3n 29 Mar 2013 23:28:38 WIB  
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Setelah rekonstruksi Aceh beres, GAM menikam dari belakang. Presiden harus 
menolak qanun bendera dan lambang Aceh. 

21 orang.susah 29 Mar 2013 23:10:59 WIB  
Jgn berlebihan alias lebay kalo comment.. Apa gunanya TNI dan Badan Intelijen? 
Jgn samakan GAM era dulu dgn sekarang, krn sekarang mereka adalah partai 
resmi yg bersifat lokal/daerah dan berada dlm kedaulatan NKRI. Apa salahnya 
Daerah Istimewa memiliki bendera yg menunjukkan identitas mereka, selagi itu 
bukan claim bendera negara? dan mereka niat tulus bersama NKRI? Gitu aja koq 
repot? 

22 Teguh Mokko Teheite 29 Mar 2013 22:46:51 WIB  
ini tidak bisa dibiarkan!!! Jangan banyak tingkah, sejengkal tanahpun takkan 
dibiarkan lepas dari bumi pertiwi INDONESIA!!! 

23 Andi Yeka 29 Mar 2013 22:28:13 WIB  
menurut saya secara pribadi .. dari pada melihat lagi prtumpahan darah saya 
lebih rela aceh dan papua merdeka jika itu memang keinginan murni dari rkyat di 
sana.. tp kalau ada kepentingan asing,ini benar2 gk bisa di tolerir .. Kalau anda 
brbicara jujut,trbuka dgn rkyat aceh papua saya yakin kalian dapat memahami 
keinginan mrk merdek.. mereka diperlakukan lebih mirip daerah jajahan 
ketimbang provinsi dari NKRI .terutama pada masa Orde. Baru 

24 Idil Fitri Al Mendale 29 Mar 2013 21:48:37 WIB  
kalau saya sih, rakyat gam itu rakyat Indonesia juga, mereka juga pernah 
berjuang untuk Indonesia. Mudah mudahan ALLAH SWT melunakkan hati mereka 
untuk tidak memberontak lagi 

25 ikalardi 01 Apr 2013 14:12:21 WIB  
Sebenarnya semua mata bangsa saat ini melihat ke Aceh, menunggu pembuktian.. 
Bisa gak jadi lebih sejahtera, tertib, bersih setelah menjalankan syariat Islam. 
Sebulan yang lalu gw kesana, jawabannya belum. Padahal ud beberapa tahun ini, 
pemprov NAD menikmati banyak kelebihan termasuk anggaran. Kalo sekarang ada 
bendera baru, gw nilai ini pengalihan isu publik yang sebenarnya gak penting, 
kasihan rakyat. Para pemimpin di Aceh patut belajar, sama Jokowi-Ahok yang 
sukses menerapkan nilai-nilai.. 

26 Dedi.setia 01 Apr 2013 13:36:40 WIB  
Lu Mau pake bendera apa kek... nggak masalah... tapi, kalu udah bicara 
kedaulatan INDONESIA... lu macem macem... libas aja... Aceh = Indonesia... dan 
INDONESIA = Aceh... tanpa Aceh...Bukan Indonesia.. 

27 Rony1990 03 Apr 2013 00:05:38 WIB  
Warga aceh yg berada di perantauan sedih mendengar berita bendera GAM jadi 
lambang propinsi ACEH, apa ga ada lambang lain yg lebih bisa bikin tentram 
rakyat aceh dan keturunan aceh yg diluar aceh ???? 

28 Tungku Imum 02 Apr 2013 12:45:09 WIB  
Ada yang bilang aceh khianat sama nkri,hahaha lucu amat ya. Yg khianat itu 
bukan aceh bung tapi nkri yg mulai khianat sumpahnya di era bung karnoe.itulah 
fakta rakyat aceh benci sama nkri. Oh ya mas, sebelum 1945 aceh sudah memilik 
uud dan adat sendiri ya dan uud dan adat aceh bertentangan dgn uud demokrasi 
indonesia.tiada guna di kasih istimewa juga 

29 Ridhwan93 02 Apr 2013 11:55:30 WIB  
orang2 aceh ini ngga tahu diri, termasuk gubernurnya... bendera boleh2 saja dan 
dampaknya juga tlng pikirkan, hanya jika bendera GAM yg dikibarkan itu namanya 
penghianatan terhadap NKRI bung... 

30 -.-4 02 Apr 2013 10:46:12 WIB  
Saya sangat tidak setuju dgan Perbuatan Pemprov Aceh shubungan pengibaran 
bendera Aceh,,hal ini akan menjadi bibit2 bagi daerah lain. Sehingga sangat 
menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI. Saya harap Pemerintah Pusat sgera turun 
tangan mengatasi hal ini. 
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31 indonesia.ideal 04 Apr 2013 02:54:47 WIB  
Pemerintah indonesia sdh banyak mengalah mmberi banyak keitimewaan untuk 
aceh trmasuk qanun yg tdk sesuai dgn hukum nasional demi merangkul GAM dlm 
NKRi tp jangan ini justru dimanfaatkan GAM untuk konsolidasi kekuatan mereka!! 
Ini bukan masalah sepele!! Pemerintah jangan main-main cuma ngurusi partai 
sendiri! Ini masalah NKRI 

32 Mas_PrihatinBanget 04 Apr 2013 00:24:27 WIB  
Saya ada keturunan Aceh TAPI MENOLAK bendera yg msh identik dg GAM..sdh 
cukup rakyat aceh menderita akibat konflik..ENOUGH is ENOUGh..!! Tutup masa 
lalu..Mari maju bersama utk kedamaian di NKRI 

33 Jaka_gled3k 03 Apr 2013 11:26:21 WIB  
Mengganti simbol-simbol kenegaraan sama saja dengan ngajak perang, 
pemerintah jangan terlalu memanjakan keinginan setiap daerah di NKRI, karena 
itu bisa jadi cikal bakal DISINTEGRASI NKRI 

34 Henry Sahar 03 Apr 2013 11:22:44 WIB  
Pemerintah pusat harus berhati2 terhadap manuver GAM..Setelah GAM menjadi 
penguasa di lembaga eksekutif dan legislatif Aceh, GAM kemudian mengangkat 
banyak dari anggotanya jadi PNS..Perda syariah kemudian diberlakukan melalui 
ijin pemerintah pusat..Nah skrg bendera GAM mau dijadikan bendera Aceh, bila 
pemerintah pusat tdk tegas lama2 GAM akan minta diadakan referendum utk 
Aceh merdeka..Tegas tapi jgn menekankan kekerasan (senjata).. 

35 Commander2012 04 Apr 2013 12:28:19 WIB  
bkn karena aceh paling berjasa ato ga bos, sudah harga mati bendera di indonesia 
cuma satu YAITU MERAH PUTIH,,SELAIN ITU * !!!! 

36 Nazrul 03 Apr 2013 15:38:24 WIB  
kalian yg tak tahu ACEH jgan ngomong masalah ACEH bila dibanding dg daerah 
lain ACEH LAH YG PALING BERJASA DALAM KEMERDEKAAN DAN MEMPERTAHANKAN 
RI ,jd wajar jika ACEH MINTA LEBIH SEDIKIT bila kita bandingkan dg pegorbanan 
yg ACEH BERIKAN tdk seberapa dg tuntutan ACEH SEKARANG... 

37 atlettarung 03 Apr 2013 15:22:12 WIB  
Aceh akan damai apabila GAM dimusnahkan dari muka bumi aceh. mereka 
berperang atas dasar napsu. bukan krn membela agama Allah. kematian mereka 
akan sia2. krn mereka tidak mati syahid. Shalat pun jarang. alfatihah saja tidak 
afal. mereka berperang hanya karena kebodohan mereka saja yg didoktrin hasan 
tiro. mereka berperang agar merdeka. merdeka dari apanya? toh penjajah saja 
sudah tidak ada. yg ada pemimpin aceh yg dari aggota gam itu sendiri yg 
menjajah rakyatnya dgn korupsi besar2an. 

38 Alayau 07 Apr 2013 20:40:23 WIB  
klo pendapat Saya Biarkan ajalah aceh mo pasang beribu ribu macam bendera, 
tak ada bedanya dengan bendera parpol, ormas dll...tapi klo dah menyimpang 
AZAB ALLAH datang dng sendirinya, karena menghianati pemimpin terpilih sangat 
melanggar dalam islam. 

39 Herrymd 05 Apr 2013 12:46:37 WIB  
Aceh itu seperti api dalam sekam...masyarakat umum aceh rindu untuk hidup 
aman dan tenteram, namun kebanyakan mereka takut dengan personil2 ex GAM 
yang masih menyimpan senjata dan banyak yang menjadi pejabat daerah...pada 
dasarnya Aceh tetap ingin keluar dari NKRI.... 

40 Aseliaceh 05 Apr 2013 00:19:58 WIB  
Bosen Ah dengan NKRI, Presiden nya gak Adil, Anak Presiden terlibat Korupsi 
(Hambalang), Mentri terlibat korupsi, DPR korupsi, Polisi Korupsi, Hakim Korupsi, 
Hukum tidak pernah tegak, Kapan Indonesia ini maju....? mending mintak pisah 
aja. 

41 Buyong.oke 04 Apr 2013 22:42:10 WIB  
Santai..... Knpa mesti diributin... Datang sendiri ke aceh.... Wilayah paling 
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nyaman dan aman di nusantara... Jangan terprovokasi bahasa media.... Itu semua 
hanya kepentingan sebagian kelompok saja.... Kami rakyat aceh senang berdamai 
dan cinta kedamaian.... Tidak suka berperang... Tspi jangan diajak untuk 
berperang. Salam damai dari tanah rencong 

42 Brotojono 04 Apr 2013 18:15:20 WIB  
Penyakit lupa...Ingat waktu dulu * , Tuhan marah, sehingga terjadi * ,dan 
akhirnya berdamai dan saling tolong menolong..Setelah 9 tahun sekarang lupa apa 
yang Tuhan lakukan..Pengen merdeka lagi..itulah manusia yang tidak tahu budi 

43 syaraf_eror 04 Apr 2013 17:59:42 WIB  
lagi pula kenapa kok mesti dilarang. kalau pancasila aja udah ditolak untuk jadi 
asas ormas / orpol, lalu kenapa harus diributkan masalah bendera mirip bendera 
gam ? persatuan di indonesia hanyalah bersifat artifisial. persatuan yang 
dipaksakan. jadi engga heran kalau suatu saat nkri cuma sekedar history, 
walaupun sekarang digembar gemborkan sebagai harga mati. 

44 John Wenda 04 Apr 2013 17:56:38 WIB  
jangan dikasih hati orang2 seperti ini, jangan dikasih berunding mereka terutama 
pemimpinnya..layaknya saudara2 kami di Papua yang ingin merdeka, para 
pemimpinnya haus kekuasaan dan hanya jadi boneka2 asing saja..mereka 
menggunakan rakyat kecil yang tidak tau apa2 untuk mewujudkan keinginan 
mereka..pemerintah harus tegas, kalo tidak..papua juga akan seperti ini..ribut 
terus..kapan bangun tanah air kalo seperti ini.. 

45 Sugarfree 04 Apr 2013 17:48:35 WIB  
Satu kata yang sudah dikunci dalam perjanjian Helsinki, tidak ada kata \Merdeka\ 
untuk Aceh. Mau nungging jungkir balik pake bendera dan atribut GAM, tetap saja 
mereka tidak bisa berpisah dari Indonesia.., jadi ngapain ribut ngurusin simbol 
separatis. Biarkan saja mereka punya bendera dan lambang daerah sendiri. 

46 Dewi Hanisa 04 Apr 2013 17:44:39 WIB  
Saudara-saudaraku di Aceh, Jangan bermental kere dong... Masa iya lebih suka 
jadi bangsa yang kecil, dan tidak bangga menjadi bangsa yang besar dari Sabang 
sampai Merauke. Kalau Indonesia pecah berkeping2 yang seneng negara2 Barat, 
hilang satu kekuatan besar di dunia Islam dan Asia. Kita sangat berpotensi untuk 
menjadi bangsa yang besar dan ditakuti di wilayahnya. 

47 Andhika Purwa 04 Apr 2013 17:16:14 WIB  
Terbukti, pendekatan pemerintahan model Soeharto adalah yg paling tepat 
diterapkan di Indonesia. Perilaku pengibar bendera mirip GAM ini memang sangat 
keterlaluan dan provokatif. Perlu tindakan tegas dari militer Indonesia. Sudah 
dikasih hati mereka makin melunjak. Puiiiih !!! 

48 blackdroid 04 Apr 2013 17:10:03 WIB  
saudaraku sebangsa setanah air dari sabang sampai merauke...please gunakan 
otakmu!, klo kita tetep bersatu maka aset kekayaan laut, darat, udara akan 
menjadi milik kita, artinya orang aceh bisa mencari ikan di maluku, demikian 
sebaliknya orang papua bisa mencari ikan di aceh, coba klo masing2 memisahkan 
diri mk spt negara mini tim2 

49 Ketut Budiasa 04 Apr 2013 17:01:57 WIB  
Apa maunya aceh ini mereka telah mengaku berdaulat inilah negara yang lemah 
hanya galak mengkritik aja tapi negara ini sudah lembek karena masyarakatnya 
selalu bertengkar kedalam tapi rorongan dari dalam sudah mulai mengganas 
jangan saqlahkan PAPUA, MALUKU dan akan diikuti dengan daerah \ yang lain 
ingat perjuangan masa lalu harus kita kawal . klu jaman Soekano dan Soeharto 
sudah ditindak . harapan saya lebih baik perang dari pd dikasi pundak mau 
megang kepala. merdeka merdeka merdeka. hanya.. 

50 Wali Nanggroe 04 Apr 2013 16:54:00 WIB  
tenang saudara2, kami bukan minta merdeka, hanya minta pengesahan bendera 
dan lambang daerah, bendera kedaulatan tetap merah putih dan lambang negara 
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kita tetap garuda. aceh tetap bagian nkri, dan mekanisme pengibaran bendera 
daerah aceh adalah berdampingan dgn bendera merah putih dimana bendera 
aceh ditiang lebih rendah. demikian saudara. 

51 Zammyalfatih 04 Apr 2013 16:33:39 WIB  
Saya Asli Aceh dan Tidak semua orang Aceh menginginkan bendera itu, tetapi 
mereka (Mantan GAM) selalu mengatas namakan Rakyat Aceh utk segala qanun 
dan segala keputusan yg mereka buat. Ngeselin banget kan? disini (aceh) skrg yg 
gak dukung bendera itu dikatain penghianat lah! Jawa lah! Aneh2 pokoknya... 
Sejak Gubernur baru ini aja Aceh jd kacau balau gini! Kacau banget malah... 
Rata2 yg dulu milih mereka skrg menyesal... #pray for Aceh... 

52 alexander_the_great 04 Apr 2013 16:29:25 WIB  
ACEH INI BAGIAN DARI NKRI !!! JADI KALAU MEREKA MELWAN NKRI DENGAN 
PENGIBARAN BENDERA GAM, MAKA INI ADALAH PENGHINAAN TERHADAP NKRI DAN 
HARUS DITUMPAS !!! ACEH ITU TIDAK BISA DIKASIH HATI DAN AKAN MINTA JATUNG 
!!!? BASMI BASMI !!! 

53 anonimous 04 Apr 2013 16:26:46 WIB  
naik simbol bendera aja udah pada sewot, komentator disini baiknya suruh tinggal 
di aceh dulu biar tau rasanya tinggal disana, ngak usah ngomong NKRI segala, 
kayak paham nasionalis aja, ngak liat apa koruptor darimana asalnya yang bikin 
negara ini miskin. aceh ngak bakal pisah dari indonesia, mereka hanya ingin 
aktualisasi diri saja kok, biasa aja kaleeee, pada lebay kalian 

54 Jaffray 04 Apr 2013 16:21:37 WIB  
Di California mrk. punya bendera sendiri bergambar Beruang dgn Logo Republic 
California dan selalu berdampingan dgn bendera Amerika.. Aceh boleh memiliki 
bendera sendiri yg mewakili propinsi Aceh namun bendera Negara tetap Merah 
Putih. Pemerintah Pusat tdk perlu takut bendera tsb akan membuat Aceh akan 
merdeka. 

55 Ardi Asep Suardi 04 Apr 2013 16:00:19 WIB  
Orang Asli aceh sebenarnya di daerah pegunungan , Gayo, Leuseur , Aceh Barat, 
Aceh tengah dan Aceh Selatan, tetapi Orang Aceh yang di pesisir mereka banyak 
ketururnan * dan Srilangka mereka migran atatu terdampai saat berlayar/ 
Nelayan di masa lalu. Dan Orang2 yang Fanitisme GAM adalah orang Pesisir, lihat 
Pemimpin2 GAM hampir semuannya berwajah * atau Srilangka. Jadi jangan heran 
kalau mereka tak merasa Orang Indonesia 

56 Samsin 07 Apr 2013 19:01:38 WIB  
Perdamaian di Aceh sebenarnya merupakan kemenangan GAM. Buktinya : 1. 
Munculnya partai-partai lokal (di dalamnya kemungkinan duduk tokoh-tokoh GAM) 
2. Ditetapkannya bendera (mirip) GAM. Artinya pemerintahan di Aceh (Kepala 
Daerah, DPRD) dikuasai GAM 3. (dugaan/prediksi) DPRD Aceh dengan suara bulat 
akan mengusulkan diadakan reverendum di Aceh hasilnya dipastikan ACEH 
MERDEKA dan NKRI terkoyak. Apakah ini mau dibiarkan ? GAM adalah gerakan 
pengacau,harusnya DIBRANTAS bukan DIPELIHARA, ya begini.. 

57 Jowo_asli 06 Apr 2013 13:05:45 WIB  
Dasar ACEH isinya orang retard, hal2 yang ga masuk akal sering diurusin. 
Seharusnya yang diurusin itu bagaimana cara supaya rakyat hidup lebih makmur, 
malah urusan paha, dada yang diurusin, malah sekarang bendera yang diurusin, 
dengan mengorbankan rakyatnya untuk bertempur lagi dengan TNI. Saat nya 
kopasus bantai sampah2 ini....! 

58 Ardi Asep Suardi 06 Apr 2013 12:47:56 WIB  
Kalau RI memberikan Izin pada GAM untuk menjadikan Bendera GAM berkibar di 
Aceh, sama saja RI memberi mereka hadiah Merdeka kepdada Migran. GAM terlalu 
memaksakan diri untuk menunjukan Arogansinya, saakan mereka yang berkuasa di 
Aceh, dan orang asli Aceh di GAyo, Langsa, singkil, aceh tengah barat dll tidak 
setuju dengan bendera GAM, Orang GAM kebanyakan pendatang yang terdampar 
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di Pesisir Sumatra jaman dahulu dari Srilangka dan Rohinnya. 

59 Joni_selbur 06 Apr 2013 09:38:19 WIB  
@Lingga : Boleh aja kalo Bendera Bintang Kejora mau Berkibar tapi ada Syaratnya 
juga biar Adil yaitu : 1.)Papua jadi Daerah Operasi Militer (DOM) selama 
Belasan/Puluhan Tahun Seperti Aceh DULU. 2.)OPM Bersedia Berdamai dan 
Mengakui Kedaulatan NKRI Dan tidak Menuntut Merdeka. Gimana bisa diTerapkan 
apa Enggak? Ga enak Loh jadi Daerah Operasi Militer, Rakyat diBunuh dan di 
Perkosa, SDA Di Angkut Ke Pusat 

60 Dwipujangganyawiji 06 Apr 2013 08:43:53 WIB  
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang 
sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. di atas qonun masih ada PP no 7 th 2007 
(kalo ga salah) yang salah satu isinya bendera tersebut tidak boleh menggunakan 
bendera kelompok separatis), jadi, kalo berdasarkan peraturan perundangan 
berarti penggunaan bendera eks gam tersebut menyalahi aturan yang ada untuk 
menyikapi memang tidak perlu emosional, tetapi tegas.. 

61 i.one 06 Apr 2013 08:37:37 WIB  
Aceh2..mbok ya ngurusi yg lebih penting, wanita mbonceng motor diatur, skrg 
bendera...besok apa lagi ya...?? Untuk bendera jangan biarkan bendera GAM 
berkibar di NKRI, itu harga mati sekalipun ada MoU Helsinki. Toh di TIDAK semua 
warga Aceh setuju bendera ACEH, ini hanya kepentingan kelompok tertentu yg 
tetap berjuang agar aceh merdeka dgn cara2 halus...sekarang kita tunggu sikap 
tegas pemimpin2 pusat, jangan hanya memikirkan kepentingan2 partai sj demi 
NKRI 

62 budirh 06 Apr 2013 08:15:19 WIB  
Negara kita adalah NKRI bukan terdiri dari negara2 bagian seperti Amerika. Jadi 
tidak sepantas nya jika aceh mempunyai bendera sendiri (apa lagi bendera nya 
merupakan bendera yang pernah diperjuangkan). Apakah mempunyai bendera 
tersebut mempunyai suatu nilai positif bagi rakyat Indonesia? kecuali untuk aceh 
yang memang sepertinya ingin selalu melepaskan diri dari NKRI. Sikat ..... 

63 Leo Agam 06 Apr 2013 08:13:35 WIB  
sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan 
turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu : tidak ada pelarangan 
penggunaan bendera gam dan lambang lainnya asal mereka tidak minta merdeka. 
itu aja kok repot dan jangan disamakan dengan zaman soeharto dan malaysia. 
soeharto itu lintah darat sama dengan yahudi akhlaknya dan malaysia itu gurunya 
indonesia. jadi masak kita ikuti dia wkwkwk apa kata dunia.n siapa yang 
berkomentar yang ngak pakai otak tentang aceh.. 

64 Ivon_nl@yahoo.com 06 Apr 2013 07:03:03 WIB  
Ada solusi yang sangat adil adlh SEMUA PROVINSI RI DIBOLEHKAN MEMPUNYAI 
BENDERA MASING2 agar sama2 merasakan bagaimana rasanya daerah itu 
mempunyai lambang/himne daerah agar persatuannya tmbh kuat, spt jawa 
tengah , kalimantan, sulawesi dn lainnya punya lambang bendera .. pasti akan 
bangga juga masyarakatnya.. jgn dinilai negatif krn biar bagaimanapun 
PEMERINTAH RI TETAP PEMILIK NKRI.. dr aceh sampai merauke ttp satu !! 

65 anton_sumarsono 06 Apr 2013 06:31:33 WIB  
aceh bagian dari RI, maka tidak ada alasan mengunakan bendera laim, kalau hal 
ini diteruskan, bisa menyebabkab disintegrasi bangsa, apalagi sdr. lukman harus 
berpikir jernih dan positif bahwa kita ini bagian dari bangsa dan negara indonesia 

66 theygus 06 Apr 2013 06:15:42 WIB  
mau ngomong apapun, nkri harga mati.... aceh ini mancing2, nyoba2 mudah2an 
nkri lengah, jelas2 bendera separatisme, lukman edi ini type2 orang plintat 
plintut, berusaha melembekkan semangat nkri, kalau demi keutuhan nkri harus 
emosional, inilah bedanya kita dengan malaysia, kalau di malaysia ada 
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separatisme, pasti tokohnya akan sepakat teriak serbu, lah disini banyak 
bungkusan seolah2 kelihatan bijaksana....kampret..... 

67 Aquarius63 06 Apr 2013 06:03:47 WIB  
Bendera NKRI hanya 1 yaitu Merah Putih. Jangan lupakan sejarah begitu 
heroiknya arek-arek Suroboyo merobek bendera belanda di hotel 
orange.Bagaimana tak emosi kalau harga diri bangsa diinjak-injak dgn 
mengibarkan bendera selain sang saka merah putih?. Mungkin perlu dikirim laskar 
arek-arek suroboyo untuk merobek bendera GAM dan diganti dgn sang saka. 

68 Joko Thole 06 Apr 2013 05:52:24 WIB  
halo pak lukman...ini bukan masalah emosional tp masalah pelanggaran UU yg 
berkaitan dgn pasal larangan menggunakan bendera/lambang yg berhubungan dgn 
menyerupai lambang separatis. Kalo desain hanya dirubah sedikit ya..namanya 
menipu jg. Yg jelas tidak ada toleransi bg pelanggaran UU. 

69 Kiki_s 08 Apr 2013 03:30:23 WIB  
Aceh bagian dari NKRI sik udh jelas dari sejarah, sekarang tgl orang2 Intelektual 
mudah Asli Aceh yg memperjuangkan daerah\apos;y untuk lebih maju dan g mau 
di bodohin sm makar dan separatis...... Budaya curiga, dan malas2an di warung 
kopi coba di ubah.... Buat putra dan putri Aceh menjadi manusia hebat jgn 
tertinggal dengan daerah2 lain...... Insya Allah RI 1 dan 2 adalah Putra atau Putri 
terbaik dari ACEH 

70 juraganx 08 Apr 2013 03:22:35 WIB  
Ada PP No 77/2007 tentang Lambang Daerah mending dihapus aja. Ga perlu 
lambang daerah, apalagi bendera 

71 Abi Rara 07 Apr 2013 16:10:16 WIB  
sebagai pemerintah Daerah bagian dari Pemerintah Pusat dalam NKRI akan 
membuat suatu peraturan tingkat Daerah tentu secara cermat melihat hirarki 
peraturan ditingkat atasnya sejalan atau bertentangan melalui kajian kalau 
bertentangan maka gugurlah peraturan daerah itu, tetapi Negara Aceh tidak 
demikian yang dilakukannya. 

72 Mur007 07 Apr 2013 15:20:58 WIB  
sebaiknya elit politik di aceh jangan EGOIS . NDAK USAH NUNTUT BENDERA GATEL 
NGASAU , pikirkan memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat ACEH biar 
sejahtera kepemerintah pusat. jangan juga mengibarkan bendera mirip puna 
gam. mari bersatu bahu membahu kejar mengejar mensejahterakan warga. untuk 
saudara2 ku di aceh tolong hidulah yang damai jangan mau terpropokasi sari elit2 
politik aseh. ingat kalau sampai terjadi konflik anda2 lah yang paling sengsara. 

73 simbe 09 Apr 2013 02:12:57 WIB  
yang comment di sini kebanyakan ngak pernah baca atau emang ngak ngerti isi 
dari perjanjian MoU helsinki, antara pemerintah aceh dan pemerintah 
indonesia,,, aceh udah mardeka secara de facto,,, setelah bendera, aceh wajib 
bikin mata uang sendiri,,maka nya baca jangan asal comment, ,,,banyak baca 
biar banyk tau,, 

74 Dwipujangganyawiji 08 Apr 2013 15:49:20 WIB  
bendera daerah memang dibolehkan, terutama bagi aceh yang memang 
dikhususkan dengan mou helsinki, tetapi jika menggunakan benera gam untuk 
bendera daerah ya sama saja melukai proses perdamaian yang sudah dituangkan 
melalui muo helsinki tersebut...ada bendera kesultanan iskandar muda yang lebih 
melambangkan kejayaan aceh bila dibandingkan bendera gam tersebut...pemprov 
dan dpra harusnya lebih bijak 

75 Henry Sahar 08 Apr 2013 15:27:41 WIB  
Benar kata Bu Megawati, Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara 
federasi seperti Rusia dan Amerika..Selama ini TNI dan Polisi akan menembak 
membabi buta masyarakat di Papua dan Maluku bila bendera OPM dan RMS 
berkibar..Perlakuan harus sama, bila tdk pemerintah pusat harus membebaskan 
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semua provinsi utk mempunyai bendera dan menjadi negara federasi.. 

76 Achmad Gazali Idrus 08 Apr 2013 14:54:34 WIB  
Bendera NKRI ya .... Merah putih, kalau ada daerah ingin bendera ya dikasi saja... 
mungkin karena kepahlawanan didaerah tersebut sangat tinggi dan kalau perlu 
masing masing daerah punya bendera seperti klub sepakbola kita, mereka bersatu 
dan berjuang dalam olahraga dibawah bendera tersebut, sekarang ini masing 
masing daerah kan punya stempel sendiri sendiri, apa salahnya kalau diberi 
bendera sendiri sendiri, sepanjang masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

77 Abu Hurairah 08 Apr 2013 13:01:53 WIB  
Jangankan bendera daerah, bendera ormas, bendera partai, bendera klub juga ga 
dilarang kok. Mestinya pemerintah perlu bijak juga, silahkan ada bendera 
nasional ada bendera daerah, sama halnya dengan ada bahasa nasional ada 
bahasa daerah. Inilah yg disebut binneka tunggal ika, berbeda2 tp tetap satu 
juga. 

78 Yuli Setiyono 08 Apr 2013 11:31:51 WIB  
baru bendera sudahlah g usah ribut2, dibagi aja negara ini jadi negara bagian. 
Tau g sih Amerika tuh terdiri dari 50 negara coi, kita semangat berkompetisi 
untuk memajukan negara masing tapi tetap dibawah payung indonesia. 
Pemerintah pusat harus legowo, kasi otonomi dan pemerintahan seluas2nya ke 
daerah. Krena Pemerintahan terpusat terbukti korup tidak bisa mensejahterahkan 
rakyat. 

79 bayu0216 08 Apr 2013 03:48:27 WIB  
Perjuangan kemerdekaan bukan hanya sumbang sih rakyat aceh, semua anak 
negri ini mulai dari sumatra sampai papua punya peran dan pengorbanan yang 
besar. Kalo memang aceh memberi seulawah itu juga karena daerah lain sudah 
habis harta bendanya buat perjuangan. So jangan merasa cuma aceh yang 
berjuang, kami di timur juga berjuang demi kemerdekaan, tapi kami rela dan tak 
selalu menonjolkan omong kosong perjuangan macam kalian. 

80 yxvb 11 Apr 2013 01:04:12 WIB  
@ Alfa Mohammad. Anda asli Gayo-nya di mana? Mau diskusi langsung? Kalau iya 
saya kasih email saya. Asal Anda tidak pakai kata2 \jahan*m\ dan yang sejenisnya, 
saya layani. Meski bukan orang Aceh maupun Gayo, saya cukup tahu 
permasalahan di sana. Saya juga punya kawan2 dari suku Aceh dan Gayo. Jadi 
sekali lagi kalau mau diskusi, bukan sekadar obrolan warung kopi, silakan balas 
message ini. Nanti saya kirimkan email saya. 

81 Susantotan 09 Apr 2013 14:00:50 WIB  
Bendera merah putih tidak bisa ditukar dengan bendera aceh. Seperti gubernur 
aceh zaini abdullah merupakan penghianat NKRI dan tdk menghargai sbg bangsa 
indonesia dan tidak mengingat sumpah jabatan sebelum dilantik jadi gubernur. 
Hanya sebagian orang aceh peduli bendera aceh saja selebihnya mereka lebih 
mencintai bendera merah putih berkibar di tanah aceh 

82 Alfa Mohammad 09 Apr 2013 11:03:10 WIB  
saya mohon orng2 jawa yg tinggal d gayo jgn bikin provokasi.. jgn bilng rakyat 
aceh gk suka damai.. kalo anda2 sellu bkin ulah.. bakar bendera aceh lah,minta 
senjata tuk perang lah ini lah itu lah..rakyat aceh kn gk prnah bakar bndera 
merah putih,, jahannam 

83 Caesaretta 09 Apr 2013 09:26:20 WIB  
kami ingin kampung kami aceh tetap aman dan damai sepanjang masa, jangan 
lagi ada konflik gara gara lambang daerah. jangan mengibarkan bendera aceh kan 
sudah jelas bendera kita merah putih 

84 As Sohirin 09 Apr 2013 08:36:42 WIB  
Secepatnya dimekarkan prop aceh, yakni jadi 3 propinsi, masyarakatnya 
mempunyai keinginan pemerintah pusat harus cepat merespon dan sebelum 2014 
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minimal sudah terealisasi pemekaran, lebih cepat lebih mantap 

85 yxvb 09 Apr 2013 08:28:41 WIB  
@ Nazrul. Maaf sebelumnya, saya mau tanya. Anda berasal dari mana? Bisa Anda 
sampaikan sumber yang menyebutkan hampir 80% masyarakat asli Aceh setuju 
dengan bendera Aceh yang baru? Masyarakat asli Aceh mana yang Anda maksud? 
Apa maksud Anda dengan pernyataan 20% yang tidak setuju adalah pendatang? 
Banyak anggota masyarakat di dataran tinggi Gayo yang menolaknya. Dan saya 
rasa kebanyakan dari mereka adalah suku Gayo yang merupakan salah satu suku 
asli di provinsi Aceh. Seperti halnya di.. 

86 James Weleri Kiswantono 09 Apr 2013 08:17:40 WIB  
Sejak awal ketika terjadi reconsiliasi, penandatanganan perdamaian atau apapun 
itu namanya, sebenarnya nyaris bisa kita anggap bahwa itu hanya sekedar 
kamuflase saja. Dihati dan pikiran para pemuka GAM itu tetaplah menyimpan 
niatan untuk tetap me Merdeka kan Aceh. Secara diam2, pelan tapi pasti 
sasarannya akan menuju kearah sana. Membuat aturan2 exclusive itu saja adalah 
salah satu bukti konkrit sebagai bagian dari gerakan tsb. Bagaimana mungkin 
sebuah wilayah suatu negara memiliki aturan2.. 

87 baksosolo_06 09 Apr 2013 05:30:31 WIB  
gam jangan sombong....ngaku asli aceh...kamu sendiri imigran dari india. kamu 
penjajah tanah sumatera...penjajah rakyat melayu..pulangkan gam ke india ! usir 
mereka dari tanah sumatera!.bikin susah terus.. 

88 Nazrul 09 Apr 2013 04:40:03 WIB  
Saya merasa yg membuat tambah runyam situasi ACEH adalah tidak adanya 
kekompakkan msyarakat Aceh,masalah bendera aceh hampir 80 persen masyrkat 
asli aceh setuju bila bendera bulan bintang jd bendera aceh,yg 20 persen yg tdk 
setuju adalah para pendatang dari luar aceh yg sudah beranak pinak diaceh yg 
pada umumny org2 eks.transmigrasi dari jawa,kalau seperti ini pendatang dari 
jawa slalu buat konflik. Hai para pendatang menyatulah dg org2 asli jgn anda 
melawan arus dg masyrakt asli.. 

89 kadirkaryanto 11 Apr 2013 13:43:40 WIB  
kesediaan pemerintah Indonesia untuk mewakili rakyat Indonesia duduk dalam 
meja perundingan dengan GAM adalah pengorbanan besar sebagai bentuk 
penghormatan pada masyarakat Aceh yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Karena itu meminta kepada segenap jajaran pemerintah provinsi NAD, anggota 
DPRD se NAD untuk menghormati dan mematuhi ketentuan hukum dari 
pemerintah Indonesia dan selalu menjaga agar NAD dalam bingkai NKRI 

90 Alfa Mohammad 11 Apr 2013 12:30:32 WIB  
yg koment banyak gak tahu masalah aceh,BACA ISI PERJANJIAN RI SAMA GAM 
DONG,JGN CUMA BISA ME GONG2 KEK * .. ACEH PUNYA PEMERINTAHAN SENDRI 
MESKI MASI BERPAYUNG DLM NKRI,, kelaot aja kalian klo masih sellu suuzzon kpd 
msyarakat aceh,, ni kn uda damai? kok masi bicara separatis sich.. BODOH AMAT 

91 Rifky Garuda 11 Apr 2013 05:18:12 WIB  
Mendagri jangan asal iya2 aja setuju, itu bendera GAM jangan sampai dikibarkan, 
nggak semua warga Aceh setuju. Di aceh tengah bahkan bela2in merah putih dan 
menyruh DPR aceh buat mengevaluasi, klo nggak mereka siap keluar dari Aceh 
katanya. Jadi ini jangan sampai disetujui karena kalo disetujui sama aja 
membiarkan Aceh lepas. 

92 Gentel 11 Apr 2013 04:00:28 WIB  
Heran, jelas bendera tersebut persis sama dengan bendera GAM, bendera bekas 
separatis. DPRD Aceh dan Gubernur tidak bijak. Ini memancing kecurigaan benih 
separatis. Aspirasi masyarakat, kesepakatan Helsinki -- pada akhirnya untuk 
merdeka? Setelah ini apa lagi?! Tidak adakah hal lain yang lebih penting? Ini 
seperti cari-cari masalah. NKRI harus jadi acuan! 

93 kamprett 30 Apr 2013 15:57:02 WIB  
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Pak, masyarakat awam juga curiga. Kenapa lambang kekhususan itu harus pake 
lambang GAM? DKI sama Yogya aja ga pake bendera aneh-aneh... pake azan 
pulak? memangnya panggilan sholat? kalo memang membuang riak kecil ya 
buanglah bendera gam itu! Baru masyarakat se-Indonesia percaya bahwa aceh 
sudah yakin menjadi bagian bangsa ini. Bendera Indonesia hanya merah putih, 
bukan yang lain ! 

94 Metoria 30 Apr 2013 15:52:12 WIB  
Paling juga jawabannya bahwa qnun bendera itu ditolak sama MK... Kalau 
putusan MK keluar dan menetapkan qanun bendera inkonstitusional tetap aja kan 
si GAM keras kepala ini bakal bilang Qanun bendera itu harga mati. Ya u Mati 
sendiri aja tapi jangan bawa2 warga aceh!!!! 

95 Nrimo Rahardjo 27 Mar 2013 06:03:53 WIB  
Dimohon semua warga Aceh yang tinggal diluar daerah atau negara segera pulang 
membangun daerahnya. Para artis celebritis silahkan balik. Amin 
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No. Komentar 

1 

 Marthiany  
Senin, 1 April 2013 | 09:54 WIB 
Hmm.. mau bawa bendera apapun kalo isinya koruptor doyan memperkaya diri dan 
preman tukang gebuk, sama aja bohong. GAM atau NKRI cuma simbol aja, kalo semuanya 
cuma lomba-lomba jadi pemimpin busuk dan arogan, yang kasian ya rakyat aceh. 

2 

 Wasit Pardosi  
Sabtu, 30 Maret 2013 | 08:59 WIB 
Pemerintah terlalu memberi hati ke Aceh. Apa sih istimewanya Aceh, yg saya tau adalah 
pemasok ganja. 

3 

 Bambang Riyanto  
Jumat, 29 Maret 2013 | 18:41 WIB 
itu akibat pemerintah yang tidak tegas. seharusnya dilarang itu bendera GAM bila nekat 
cabut Otonomi dan diberlakukan lagi DOM pemerintah hars tegas. 

4 

 Liliput  
Jumat, 29 Maret 2013 | 11:17 WIB 
aceh sudah memisahkan diri dari NKRI ya. GAM menang berarti pemerintah kalah. hancur 
sudah sejarah panjang NKRI. 

5 

 Trimulat veronoka  
Jumat, 29 Maret 2013 | 01:41 WIB 
Rakyat aceh tidak boleh terbujuk oleh opini yg dibangun oleh pemerintah aceh. Rakyat 
aceh akan menderita jika mengikuti pemerintahnya. 

6 

 Puji  
Minggu, 7 April 2013 | 14:41 WIB 
Pemerintah telah kecolongan karena semua orang2 pemerintah daerah di Aceh telah diisi 
oleh mantan anggota GAM. Siap-siap melepas Aceh. 

7 

 puguh novianto  
Selasa, 2 April 2013 | 22:10 WIB 
yang terjadi adalah bendera eks gam tersebut membuat rakyat aceh terbagi/terpecah 
dan kondisi politik memanas, rakyat kecil jadi korban. seharusnya jika beriktikad baik, 
dpra dan pemda aceh lebih utama mengurusi kesejahteraan rakyatnya, daripada 
mengurusi simbol2 kekuasaan saja.. 

8 

 Siti Merem Merem  
Senin, 1 April 2013 | 23:43 WIB 
Yg tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah Aceh diharapkan borgol 
tanggan agar jgn asak ketik di forum ini...Hidup Aceh MATI NKRI 
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9 

 Boy  
Jumat, 5 April 2013 | 13:07 WIB 
Skr saat yg tpt utk SBY berkaca pada Srilangka yg dgn serius & berani shg berhasil 
menumpas Macan Tamil yg notabene lebih kuat persenjataan & personil dr GAM. 
Mumpung eropa & USA sdg krisis tdk teriak HAM, ayo TNI dengan kekuatan 100% darat 
laut udara pasti bisa tumpas GAM dan tdk ada negosiasi.  

10 

 Budi Santoso  
Jumat, 29 Maret 2013 | 07:44 WIB 
SETELAH Sukarno, Suharto, Habibie, PRESIDEN & KRONINYA , MEMBLE. Yang ada 
dipikirannya KORUP. jadi negara ini KACAU BALAU diperintah sama orang2 yang tidak 
memiliki Nasionalis, Tidak menghargai para Pejuang yang telah menjadikan Indonesia 
Merdeka. Ini menjadi negara KORUp....KORUP.....KORUP 

11 

 Jupiter Sow  
Jumat, 29 Maret 2013 | 00:50 WIB 
skrng aceh besok kalimantan,sulawesi,papua...mantab!!! kasian pejuang dulu yg mati2an 
menjadikan merahputih sebagai bendera negara. bye2 indonesia!!! indonesia jawa doank 
kan?? :)) 

12 

 NTT MERDEKA !  
Rabu, 3 April 2013 | 13:31 WIB 
Biarkan Aceh merdeka.Itu hak asasi mereka.Jgn dihalang2i dgn alasan palsu TNI bahwa 
NKRI harga mati.Jika NKRI sdh tidak bs menjamin kehdpan org Aceh,mengapa tdk mereka 
merdeka.Kasus penyerangan lapas di Yogya&beberapa kasus2 lain dlm sekurang2nya 
dekade ini menggambarkan Indonesia negara yg gagal. 

13 

 Siti Merem Merem  
Senin, 1 April 2013 | 23:28 WIB 
Hidup Aceh, Kemerdekaan adalah hak segala bangsa (termasuk bangsa Aceh) oleh karena 
itu harus dihapuskan dari muka bumi...Selamat berjuang wahai saudara di Aceh...Salam 
Perjuangan  

14 

 Bambang Setiawan  
Minggu, 31 Maret 2013 | 02:43 WIB 
@Zulfadhli, dll: dulu jaman tsunami banyak relawan, simpatisan untuk bantuan 
kemanusiaan rakyat Aceh, sekarang dengan adanya qanun, bendera aceh... akan banyak 
lagi simpatisan dan relawan untuk menurunkan bendera tsb (Bulan bintang), bendra 
pengkhianat bangsa Indonesia. 

15 

 Anak Atjeh  
Senin, 1 April 2013 | 23:08 WIB 
Tidak perlu anda berkomentar panjang lebar jika yg anda tau hanya nama Aceh tanpa 
anda mempelajari asal usul perjuangan nya. Anda tau sejarah yg sampai sekarang masih 
di tutup-tutupi oleh pemerintahan RI sampai sekarang, adalah pengorbanan rakyat aceh 
memnyumbangkan harta mereka membeli sebuah pesawat 

16 

 Bambang Setiawan  
Minggu, 31 Maret 2013 | 02:32 WIB 
@Zulfadhli, dll: Petinggi GAM adalah orang, pemberontak yg ngendon dan jadi Warga 
Negara Asing di Eropah. Orang tahu itu. GAM itu pemberontak, wajib dibasmi di Jaman 
Soeharto. Hanya di SBY + JK, diberi ati, di Hensinki, kemudian minta rempela di NKRI. 
SBY segera lengser th 2014, siap-siap basmi GAM. 

17 

 Ortu  
Kamis, 4 April 2013 | 16:19 WIB 
PERKUAT FUNDASI NKRI. BERANTAS KORUPSI DENGAN HUKUMAN YANG ADA EFEK JERA 
SERTA BENTUK PEMERINTAHAN YANG PRO RAKYAT MENJURUS KE KESEJAHTERAN RAKYAT 
YANG SELAMA INI LEBIH DARI SEPERTIGA RAKYAT BERADA DALAM KEADAAN MELARAT. 

18 

 Joni  
Rabu, 3 April 2013 | 14:21 WIB 
Perda hukum syariat ini sangatlah bertentangan dengan jiwa NKRI.Pemerintah harus 
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cabut dan ganti Perda yang sesuai dengan amanat UUD 45 

19 

 Abi Rara  
Senin, 1 April 2013 | 17:37 WIB 
sudah damai rakyat mulai beraktifitas, malah dikejutkan lagi oleh lambang pemerintah 
daerah berupa bendera GAM kasihan rakyat terombang ambing hidupnya menjadi 
tertekan lagi oleh masa lalu. 

20 

 Abdul Hadi  
Rabu, 3 April 2013 | 15:31 WIB 
Kalau Aceh berhasil dengan benderanya, maka tinggal menunggu kapan Aceh menyusun 
kekuatam Untuk Merdeka, maka papua, ambon akan meminta hal yang sama. Mungkin 
saja daerah lain seperti Sumatera mengulang sejarah kolonel Simbolon dengan PRRI 
Semesta,,, merdeka 

21 

 taufan  
Kamis, 4 April 2013 | 02:41 WIB 
Pemanagat bodoh dan tdk berkualitas ya seperti ini. Pendapatnya pecundang dan 
dangkal. Jelas2 atribut daerah seperti ini pasti ada maksud politis dibelakangnya dan 
merupakan atrubit yg patut diwaspadai.  

22 

 puguh novianto  
Selasa, 2 April 2013 | 21:37 WIB 
tidak perlu keras, tetapi harus tegas karena ini berimplikasi kepada kewibawaan negara 
dan kedaulatan negara..gambar bendera memang banyak, tetapi dengan penggunaan 
bendera eks gam menunjukkan adanya "udang di balik batu" dari orang2 eks gam yang 
sekarang banyak duduk legislarif dan eksekutif.. 

23 

 Anak Rantau  
Rabu, 3 April 2013 | 21:33 WIB 
Di Aceh ada Gayo, Alas, Singkil, Meulaboh, Tamiang, dll. Etnik di Aceh heterogen, belum 
termasuk Jawa, Batak, Padang, Sunda, Melayu. Suku2 selain Aceh selama ini 
didiskriminasi oleh orang Aceh. Itu juga sebabnya mereka lebih mendukung NKRI drpd 
GAM. Itu juga sebabnya menuntut Povinsi ABA dan ALA. 

24 

 thox suprapto  
Rabu, 3 April 2013 | 21:20 WIB 
("kantor instansi pemerintah di Aceh diwajibkan memasang bendera baru 
tersebut.")..dah jelasss...NKRI dikadali...GAM merasa dah kuasai pemerintahan Aceh 
maka dia mulai terkuak niat lamanya...pikiran bodoh klo gak bisa mencerna kalimat 
diatas..Presiden.DPR,TNI apa kata kalian? 

25 

 Surya Budiman  
Rabu, 10 April 2013 | 13:39 WIB 
Pak Gubernur Zaini, Aceh kalau merasa NKRI maka hormati pendapat rakyat Indonesia 
yang lainnya, tapi kalau udah merasa Merdeka maka siap-siap aja untuk DOM II 

26 

 Budiyanto Kartijaya  
Jumat, 5 April 2013 | 20:09 WIB 
Harus dicari win-win solution..kalo pemda aceh sampai memaksakan merdeka dari RI, 
entah kapan waktu, sudah pasti wilayah Aceh-Leuser-Antara, akan memisihkan diri. dan 
kalo ini sampai terjadi baik pemerintah RI maupun Pemda Aceh sama-sama RUGI!!. Jadi 
harus dipikir panjang!! 

27 

 Joni  
Rabu, 15 Mei 2013 | 21:10 WIB 
PERJUANGAN RAKYAT ACEH MENIRU GAYA TIMOR TIMUR UNTUK BERPISAH DARI NKRI.SBY 
TERLALU LAMBAT MEMPELAJARI GAYA PERJUANGAN MEREKA.SAAT INI DIPERLUKAN 
PERJANJIAN BARU DENGAN ACEH.JIKA MEREKA MENOLAK TNI PERLU TURUN TANGAN 

28 

 Apache  
Rabu, 3 April 2013 | 16:26 WIB 
Mang salah dari awal, kok bisa2nya pemerintah sepakat damai ama separatis, dimana2 
namanya separatis itu desertir/penghianat negara. Di US juga dah diganyang ama CIA itu 
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klo ada. Sekarang itu kaya bom waktu aja, setiap saat bisa meledak. Hrsnya sikat abis 
aja semua 

29 

 Budiyanto Kartijaya  
Jumat, 5 April 2013 | 19:59 WIB 
Dengan adanya bendera dan hymne aceh, otonomi, aceh 1 langkah lagi lg merdeka dan 
sudah siap. Tapi pemerintah punya 1 kartu truf, kalo aceh memaksakan merdeka, entah 
kapan waktu, sebagian wilayah aceh yaitu Aceh-Leuser-Antara yg tidak bisa terima GAM 
akan memisahkan diri.  

30 

 dina anggraini  
Kamis, 4 April 2013 | 23:01 WIB 
jika dipikir2, memang tidak ada iktikad dari eks gam untuk benar2 bersatu dengan nkri, 
tobat mereka dulu itu hanya trik untuk mengambil hati pemerintah pusat...lain kali, 
pemberontak tidak usah diajak dialog lah pak..mending kaya malaysia tuh... 

31 

 Nessma Zweina AL Majd  
Kamis, 4 April 2013 | 08:45 WIB 
majoritas org exs gam bisa jadi pns semua,tapi kerja kagak becus..rakyat aceh tetap 
sengsara,pdhl sudah otonomi daerah,utk mengalihkan isu..maka cari gara2 mcm ini isu 
bendera dimainkan..preettt dah.. 

32 

 Anak Rantau  
Rabu, 3 April 2013 | 23:42 WIB 
Jangan lupa bhwa pd Pilgub lalu partai2 nasional punya bbrp calon,suara pemilih non-
gam terpecah, bgt juga sesama GAM. Zaini pun tdk peroleh suara mayoritas, jauh di 
bawah 50%. Jgn salahkan rakyat,mrk sdh menderita. Salahkanlah partai2 nasional yg tdk 
bersatu utamakan kepentingan nasional 

33 

 thox suprapto  
Rabu, 3 April 2013 | 21:01 WIB 
ayo Pak JK buka sejujurnya apa isi perjanjian Helsinki, kasihan rakyat aceh yg saat ini 
udah tenang, hanya karena org2 GAM yg sejatinya tetap ingin pisah dariNKRI, akan 
terjadi konflik horisontal. mendagri yg tegas!! 

34 

 Ebi  
Rabu, 3 April 2013 | 15:45 WIB 
Itu separatis jangan di kasih hati lagi tuntas mereka sampai habis.Mereka bagian dari 
pada NKRI.Negara luar tidak boleh mencampururi urusan dalam negri NKRI.Kirim lagi 
tentara kesana.sekalian ajang latihan bagi TNI.Saya tau Malaysia ada dibelakang semua 
ini.Mana BIN?  

35 

 erry christian  
Rabu, 3 April 2013 | 14:48 WIB 
inilah hasil kesepakatan yg sebetulnya mjd kekalahan RI dari GAM, pd masa soeharto 
GAM mjd separatis yg seharus nya di tumpas abis, tp selalu di hadap kan dgn HAM, NKRI 
adlh harga mati yg tdk bs di tawar, klo GAM tdk mau msk NKRI maka pilihannya adlh 
pergi dr RI atau perang lawan TNI.  

36 

 WNI Perantauan  
Rabu, 3 April 2013 | 14:48 WIB 
9 KABUPATEN ACEH TRANCAM BANGKRUT! SUDAH UTANG KE REKANAN PEMKAB ! KENAPA? 
KEPARAT! APBD HABIS UNTUK MENGGAJI DAN BELANJA PEGAWAI YANG JUMLAHNYA 
MEMBENGKAK SEJAK BEGUNDAL2 GAM MEMIMPIN ACEH. JADI,UANG RAKYAT SELURUH 
INDONESIA TERSEDOT UNTUK MENGGAJI MALING2 DARI ACEH ! SERAMBI MEKAH ? HUEEEK 
CUH !  

37 

 Tejo Prakoso  
Rabu, 3 April 2013 | 14:24 WIB 
Kalo mereka yg duluan melanggar Kesepakatan Helsinki, batalkan saja sekalian 
kesepakatan itu. Batalkan semua pelakuan khusus utk NAD. Tegakkan kembali Merah 
Putih disana, tanpa kecuali! 

38  edy panca  
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Rabu, 3 April 2013 | 14:00 WIB 
nah loh. simbol separatis koq dipakai. malah bisa menimbulkan konflik baru donk. taat 
pada MoU ini yg susah untuk dijalankan. karena mentalitas orang yg tidak rendah hati, 
mementingkan kehendak pribadi atau golongan. 

39 

 my_ dru  
Rabu, 3 April 2013 | 12:42 WIB 
prov aceh itu gk sama bro sama prov lainnya,,,dia punya keistimewaan buat ngatur 
wilayah sndiri,,,dan smua itu sudah diatur di perjanjian ri dan gam dulu...klo ada yg 
protes knapa ni daerah bikin masalah terus lah,gak tau diri lah ini itu lah...tanya aja ama 
indonesia knapa dulu aceh gk dikasih merd 

40 

 Samuel P.S. Sitohang  
Rabu, 3 April 2013 | 12:29 WIB 
halo pejabat negara....entah Menteri Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri atau yang 
lainnya bisa aza Panglim TNI cepat itu diurusi kenapa diam wae? Itu Mantan2 GAM sama 
anggota2 DPR Aceh itu Mulai gak TAHU Diri. Cepat, Cepat apa mau nantinya makin 
Menjadi jadi namanya juga Mantan GAM Sikattt!!!! 

41 

 Marino Stierra Alsangkily  
Jumat, 5 April 2013 | 09:23 WIB 
SECARA DEFACTO ACEH SUDAH MERDEKA DAN MEMISAHKAN DIRI DARI INDONESIA, 
TINGGAL DEYURE lobby-lobby politik tingkat internasional yang akan mengesahkan 
kemerdekaan aceh, saya harap pejabat tidak santai dan menganggap ini hal kecil, segera 
terjunkan KOPASUS kita bikin DOM lagi di ACEH...hidup TNI.. 

42 

 Fajar Sae  
Kamis, 4 April 2013 | 17:02 WIB 
komen @Fariz bagus, 100% mengantisipasi bendera GAM adalah wewenang, dominan ABRI 
(dulu), sekarang TNI dan POLRI. siap-siaplah Bapak-Bapak TNI dan POLRI serta relawan 
nasional dari Sabang s/d Merauke untuk mempertahankan Merah-Putih, NKRI. 

43 

 Fajar Sae  
Kamis, 4 April 2013 | 16:28 WIB 
Gubernur Aceh Zaini Abdullah adalah mantan Petinggi GAM dan warganegara asing, lama 
ngendon jadi warga Swedia. Rakyat Aceh dikelabui dengan syariah agama tertentu. 

44 

 Fajar Sae  
Kamis, 4 April 2013 | 16:24 WIB 
"Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta warga bersabar dan tak mengibarkan bendera 
Aceh..." Fakta di lapangan lain. Ribuan bendera dikibarkan dalam kunjungan Mendagri. 
Orasi yg ngibuli lagi. Apa yg diucapkan, lain di hati dan lain lagi di lapangan...GAM 
memang pandai manipulasi, ngelabui dan monopuli  

45 

 Fajar Sae  
Kamis, 4 April 2013 | 15:54 WIB 
Acuan, regerensi dasar MoU Helsinki 2005 antara GAM dengan RI itu masalah hukum 
kenegaraan dan Politik Negara yg berdasarkan Pancasila, UUD'45, Sumpah Pemuda 1928. 
Tegaslah Pak, supaya Rakyat tidak bingung, terpisah-pisah yg hanya menguntungkan 
intervensi asing saja. Petinggi GAM adalah WNA (Swedia) 

46 

 Asep Bafaqih  
Kamis, 4 April 2013 | 11:11 WIB 
saya yakin pemerintah tahu ini semua hanya sekenario awal para separatis, klu pakai 
istilah anas "ini baru halaman pertama" mereka gam tdk akan berhenti smpai bendera aja 
krna tujuannya merdeka klu dapat cara halus. rakyat Indonesia dukung pemerintah ambil 
sikap tegas dalam hal ini.  

47 

 edwar edo  
Kamis, 4 April 2013 | 14:40 WIB 
dan saya pikir, bukan hanya Aceh yg ingin pisah bila kondisi spt ini, satu contoh aja; 70 % 
APBN beredar di provinsi2 yg ada di pulau Jawa, 30 % utk 28 provinsi diluar Jawa.. 

48  Aldibazz  
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Jumat, 5 April 2013 | 17:10 WIB 
ngemeng jangan kasar2 tong...ati-ati baca sejarah deh lo... apa yang dikasiih pusat ke 
aceh?? yang ada tu ..aceh ngasih ke pusat.. ingat monas lu..pesawat tempur lo...yang 
beliin tu rakyat aceh 

49 

 thox suprapto  
Rabu, 3 April 2013 | 20:55 WIB 
coba maknai:NKRI is Negara Kesatuan,bukan negara federal jadi benderanya ya satu 
MERAH PUTIH,apalagi itu kan bendera GAM,bendera itu lahir sbg bentuk perlawanan 
untuk pisah dari NKRI.kental politiknya.apapun dalihnya ini upaya untuk menuju aceh 
merdeka.pengakuan tokoh2nya terhadap NKRI lipservice.  

50 

 Lambaro  
Rabu, 3 April 2013 | 19:48 WIB 
banyak bacot kalean, aceh beda ama daerah lain, aceh punya hak untuk memiliki 
bendera, lambang dan hymne sendiri, cma permasalahan sekarang bendera yang 
disahkan ama dpr aceh itu benderanya sama ama bendera gam.... 

51 

 wongkito  
Rabu, 3 April 2013 | 19:17 WIB 
Yang jelas Mendagri selaku a.n. Pemerintah dinilai NOL BESAR, krn gk bisa 
menyelesaikan konflik disemua wilayah, padahal ada Gub, Bupati Walikota, jadi apa 
kerja pejabat daerah tsb? ini akibat Mendagrinya sibuk dibelakang meja, dan Gub Aceh 
perlu dipanggil oleh DPR utk diminta keterangannya. 

52 

 A dhen lapan  
Rabu, 3 April 2013 | 19:11 WIB 
Daftar prop terkorup 1. DKI Jakarta 2. ACEH 3. Sumut 4. Papua 5. Kalbar, qanun ini seh 
cuma mau mengalihkan isu saja ... dari pelayanan publik yang kotor .. biar tidak 
diekspos tentang korupnya, tapi pura2 cinta rakyat ... heleh ... heleh 

53 

 Stefanus Surjadjaja  
Jumat, 12 April 2013 | 07:33 WIB 
Esob kt,GAM dan simpatisannya itu cuma bbrp ribu.Tapi Sob,jika pemimpin NKRI tak 
punya nyali,itu persis spt lenyapnya sipadan ligitan.kurcaci GAM itu,akan balik 
menangtang,Mao apa ente? ane ladeni sekalian! jangan menghimbau saja pak 
jendral,anda kudu langsung kasih ultimatum,sdh hampir habis waktu! 

54 

 Jack Burton  
Senin, 8 April 2013 | 23:17 WIB 
Yang dapat "mempersatukan" Indonesia cuma Majapahit dan Belanda !! Adalah 
kebohongan sejarah yang mengatakan Belanda memecah belah Indonesia. Divide et 
impera itu adalah "politik" untuk melemahkan "daerah", sehingga tetap dapat "dikuasai". 
Faktanya Indonesia secara "utuh" dikuasai Belanda !! 

55 

 Esob  
Minggu, 7 April 2013 | 18:57 WIB 
GAM dan simpatisannya itu cuma bbrp ribu, mereka teriak2 ke seluruh dunia soalah2 
semua rakyat ACEH menderita dan mendukung GAM. pdhl rakyat menderita disana 
selama masa GAM krn rakyat terpaksa mendukung GAM (atau mati) dg semua harta 
benda krn GAM makin lemah.. Gua sangsi pek beye dpt atasi ini 

56 

 Stefanus Surjadjaja  
Minggu, 7 April 2013 | 05:49 WIB 
Aku setuju dng bismantaka.Seluruh rakyat sdh membaca karakternya paduka.People 
Power kudu menyatu utk menekan istana.agar para punakawannya.sdh siap dng kalkulasi 
matang,jantan,tegas dan Nasionalistik pancasila.Janganlah satu2 wilayah kekuasaan NKRI 
dipreteli.Zaini sdh punya tekad,buat lepas total 

57 

 Bambang Setiawan  
Minggu, 7 April 2013 | 05:27 WIB 
Pengalaman pahit, kalau urusan dalam negeri Indonesia diselesaikan di meja 
perundingan negara asing. Nasi sudah jadi bubur dengan MoU Helsinki. GAM menang, 
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karena mereka para Petinggi adalah orang-orang fakam dan warga negara asing. Lain kali 
kalau ada masalah dalam negeri, diselsaikan dlm negeri. 
Bambang Setiawan  
Minggu, 7 April 2013 | 04:47 WIB 
Tak heran mereka berdua (JK dan Yusril) para simpatisan GAM banyak mengangkat 
keputusan Mou Helsinki sebagai buku pedomannya TANPA menggunakan referensi dan 
dasar konstitusi UUD'45, UU dan Sumpah Pemuda 1928, dsb. Perlu dicermati GAM, JK, 
Yusril dkk sehingga keutuhan NKRI tidak diserobot asing. 

58 

 taufan  
Sabtu, 6 April 2013 | 22:24 WIB 
Memang sebaiknya aceh meninggalkan pemahaman2 yg keliru dan tidak benar dalam 
menghadapi masa depan. Atribut daerah yg masih mencerminkan kepentingan daerah 
sendiri dan pemahaman yg baik dan benar ttg bangsa ini ini. Mencerminkan bahwa ada 
kepentingan2 tertentu dibelakang atribut daerah tersebut 

59 

 Juragan Minyak - di Jakarta, Kota Sejuta Knalpot Berisik  
Jumat, 5 April 2013 | 16:37 WIB 
Terus apa solusi bila tak dimekarkan??? Bagaimana masyarakat merah putih 
mengharapkan pelayanan dari pemerintahnya yang bulan bintang??? Solusi satu2nya: 
minimum dimekarkan jadi 4 provinsi. 

60 

 Seenak Gue Aja  
Jumat, 5 April 2013 | 16:24 WIB 
Halagh, orang-orang lo yang minta dimekarkan. Supaya bisa mengekploatasi sumberdaya 
aceh. Jangan pernah lagi nyusahin warga acehlah. Harusnya Aceh provinsi kaya, riau 
juga. Tapi lihat rakyatnya?.  

61 

 agus permana  
Selasa, 9 April 2013 | 08:02 WIB 
Pada dasarnya persatuan adalah untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai 
satu sama lain, tidak jadi masalah bentuknya kesatuan, federasi atau merdeka sendiri-
sendiri. Pertanyaannya sudah siapkah kita ? 

62 

 Hernus de boba  
Senin, 8 April 2013 | 13:14 WIB 
Kalau Aceh, pasti daerah lain menyusul, aku akan pulang ke profinsiku untuk 
memperjuangkan kemerdekaan, gitu aja kok repot, makanya tegas dong, perjanjian 
Helnsinki perlu dikaji lagi karena dia bukan Pancasila. 

63 

 Wira Pamungkas  
Senin, 8 April 2013 | 03:08 WIB 
NKRI terlalu luas dan kompleks yang sayangnya dipimpin oleh militer palsu yang lembek. 
Mungkin dengan lepasnya Aceh akan memberi kesempatan daerah lain menikmati 
guyuran dana yang berlimpah.Aceh merdeka pun akan tunduk pada perusahaan 
asing.Lepas dari cakar garuda lalu dicengkram taring harimau.  

64 

 Nessma Zweina AL Majd  
Minggu, 7 April 2013 | 23:21 WIB 
sudah Ot-Da masih nyalahin pusat,punya pemimpj cuma bisa nyimeng doang kenapa 
dipilih..?dimana2 org hoby nyimeng otaknya kagak bener..gak mua kerja keras,maunya 
dpt duit secara cepat..itulah yg dilakukan oleh GAM 

65 

 anas rasyid  
Minggu, 7 April 2013 | 16:32 WIB 
buat rakyat aceh, kalian jangan jadi bangsa pemimpi...ayo bangun..dan sadar kalian 
telah mengkhianati perjuangan nenek moyang kalian sendiri yg telah mengalirkan darah 
demi kemerdekaan bangsa Indonesia. kalian lupa cara penjajah melemahkan kita dgn 
cara mencerai beraikan kita, mengadu domba kita. 

66 

 swang gie  
Minggu, 7 April 2013 | 16:15 WIB 
minta bantuan perancis aja deh utk perangi para pemberontak kaya di sini nih : 
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http://www.tempo.co/read/news/2013/04/01/119470464/Prancis-Dukung-Pasukan-
Mali-Perangi-Pemberontak 

67 

 VTHM  
Minggu, 7 April 2013 | 14:28 WIB 
ini makin lucu kesalahannya dilempar kepusat.. anehnya mau dibodohin sama mereka 
sendiri dgn alasan dirampas semua ke pusat, padahal kepala2 daerah mereka serta 
jajarannya rata2 putra asli daerah mereka sendiri dan kaya2... hasil peras saudara 
sendiri... tapi kambing hitamkan ke pusat.. lucu 

68 

 David Lee Hutabarat  
Minggu, 7 April 2013 | 13:36 WIB 
pengkhianat Pancasila dan negara ya kayak gitu komentarnya, mendukung pemisahan 
diri. tengok dulu timor leste bos ! menurut kelen sejahtera rupanya mereka setelah lepas 
dari NKRI?? 

69 

 Cerdas Cendekia  
Minggu, 7 April 2013 | 12:58 WIB 
Ingat pembukaan UUD 1945. "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa" Kalau memang 
bangsa-bangsa di luar pulau Jawa lebih suka merdeka kenapa kalian menghalang-halangi? 
Apa kepentingan kalian? Kalau kalian menuduh itu hanya ulah segelintir orang, kita buat 
saja referendum. Gampang kan.. 

70 

 Leo  
Minggu, 7 April 2013 | 12:35 WIB 
Kata temanku orang Aceh, saat menjelang penandatanganan pernjanjian Helsinski, GAM 
sudah sangat terdesak, makanya mereka bersedia menandatangani Perjanjian Damai. 
Katanya lagi, cepat atau lambat mereka akan provokasi untuk menuntut kemerdekaan 
penuh. Sebetulnya RI terkecoh dengan perjanjian ini.  

71 

 Noor Alhabsyi  
Minggu, 7 April 2013 | 09:48 WIB 
Penadtangan MOU Helsinki tidak mewakili bangsa dan negara RI, juga tidak mengikat 
Pemerintah RI, karena belum pernah diratifikasi DPR RI. Lagian itu perjanjian antara 
sesama WNI aja, jadi sifatnya perdata bukan politik. Kalau di artikan macam2 batalin 
aja. 

72 

 Slamet Maryanto  
Minggu, 7 April 2013 | 07:50 WIB 
RI harus berani dan tegas usir kekuatan asing yang merusak ksdaulatan. 
Perbedaan/identitas daerah harus diakui jangan diseragamkan, Indonesia lebih tepat 
sebagai negara federal bukan kesatuan seperti pernah dilontarkan Amien Rais 

73 

 putra  
Minggu, 7 April 2013 | 07:21 WIB 
Jika anda ga tau masalah aceh dan Undang-Undang Pemerintahan ACEH ga usah 
komentar. kalau daerah lain pengen seperti aceh harus berjuang dulu 30 tahun 
mengobankan banyak nyawa,harta dll apakah propinsi lain sanggup? 

74 

 sutan sjach  
Minggu, 7 April 2013 | 07:59 WIB 
Perjanjian Helsinki itu dibuat dgn semangat kebersamaan demi mengakhiri konflik pjg. 
Jd jgn ada praktek lagi yg berpotensi memancing konflik. Bendera GAM jls berpotensi 
itu. Apa yg dicari coba dgn bendera itu? Knp bukan bendera Samudera Pasai/Iskandar 
Muda aja?Ini jual citra POLITISI DPA demi 2014 

75 

 putra  
Minggu, 7 April 2013 | 07:37 WIB 
Anda ga paham pa yang terjadi di ACEH, Pemerintah indonesia sudah menumpas GAM 
selama 30 th dari 1976-2005 hasilnya perundingan helsinki disinilah lahir UUD pemerintah 
ACEH salah satu butir kesepakatan tsb yaitu aceh harus mempunyai bendera dan 
lambang tersendiri ini implementasi butir kesepakatan t 

76  Tampubolon Husni  
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Sabtu, 6 April 2013 | 20:47 WIB 
Janganlah karna tingkah laku kalian, di mana kami yg secara Historis duluan menetap di 
Sumatra dari orang Atjeh. Saya adalah turunan ke 17 dari Raja Sapala Tua Tappuk 
nabolon di Sumatra Utara, karna kalian rusak Nama Sumatra. karna kami mengakui 
Sumatra sejak Majapahit adalah Nusantara. 

77 

 dina anggraini  
Sabtu, 6 April 2013 | 19:58 WIB 
MOU Heslinki dituangkan dalam UU No 11 Tahun 2006, tentang PA dan tidak disebutkan 
tentang mata uang, perdagangan internasional juga harus dengan ijin dari pemerintah 
pusat. memang harus diwaspadai pergerakan gam yang tidak ingin aceh damai secara 
utuh, mereka pura2 menyerah tapi tetap berontak 

78 

 Mabate Wae  
Sabtu, 6 April 2013 | 19:39 WIB 
Ideologi Pancasila terbukti menyatukan nusantara bahkan asia tenggara (RI sebagai 
pemersatu gerakan nonblok), Tetapi ideologi fantasi dan tahayul terbukti memporak 
porandakan negara yg diracuni ideologi berhala ini (Timor timur, Aceh, Moro, Petani, 
Bangladesh, Sudan, Ethiopia,dll) 

79 

 Cinta Indonesiaku  
Sabtu, 6 April 2013 | 19:00 WIB 
Daerah punya bendera telah mengarahkan negara ke negara federasi. Hal ini jelas 
melanggar UUD45, UU lainnya. Pemerintah harusnya tdk boleh berunding. Sdgkan info 
ada intelejen asing yg main, ada dugaan kemungkinan dr negara tetangga.... 

80 

 Harvin  
Selasa, 16 April 2013 | 04:17 WIB 
Pemerintah harus tegas dalam hal ini, karena kalau di biarkan telah menginjak - injak 
harga diri dari bangsa Indonesia. Batalkan perjanjian Helsinski, terapkan semua sesuai 
hukum Indonesia, bukan hukumnya sendiri. Copot gubernur, maupun anggota DPRD yang 
memihak GAM 

81 

 hendri 31313  
Selasa, 16 April 2013 | 10:45 WIB 
Nasib Aceh biar rakyat Aceh yg memilih, rakyat luar Aceh mohon hormatin kebebasan 
rakyat Aceh, Rakyat Aceh sudah cukup menderita selamat 30 tahun, Soal bendera Aceh 
bukan bukan arti mau merdeka, Propinsi Aceh tetap NKRI. 

82 

 prabu tejokusmo  
Selasa, 16 April 2013 | 08:10 WIB 
Perda / qanun merupakan produk hukum yang resmi sehingga jangan anggap permasalah 
kecil soal bendera aceh kalau dibiarkan justru akan timbul polemik yang lebih 
berkepanjangan saat aceh dulu sampai di DOM baiknya cabut saja perdanya pasti aman 

83 

 Fajar Sae  
Selasa, 16 April 2013 | 04:38 WIB 
Sebuah kibulan lagi dari Gubernur Aceh, bagaimana konflik 30 tahun dengan GAM 
dikatakan masalah kecil? Mengelabui Rakyat Aceh dan Rakyat Indonesia umumnya dengan 
mengatakan, "Gubernur Aceh: soal Bendera, Ini Masalah Kecil." Bertentangan dengan 
UUD'45, Bab 15 Pasal 35 "Bendera dan Bahasa".  

84 

 Izak Lattu  
Minggu, 7 April 2013 | 13:57 WIB 
Point 1.1.5 Helsinki Peace Agreement mengatakan "Aceh has the right to use regional 
symbols inculidng a flag, a crest and a hymn" pejanjian ini ditandatangani oleh 
pemerintah Indonesia. Dlm perjanjian ini tidak tertulis tidak boleh menggunakan 
bendera GAM. Hargai isi perjanjian ini.  

85 

 Insan  
Minggu, 7 April 2013 | 01:44 WIB 
Indnesia tu bkan dri Sabang-Mrauke, tpi Indnsia tu adlh Jawa, kan hsil alam daerh dicuri 
kesana, pemmpin wajib orang sana, ibukota ja gk berani pindahin ke kalimntan or 
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sulewesi. takut miskin macam daerah di luar ibukota. Coba kalo Federal, pasti Papua 
paling kaya n termiskin adalah pulau ****  

86 

 Irmansyah Ihsanul Kamil  
Jumat, 5 April 2013 | 17:41 WIB 
betapa banyak jiwa telah melayang krn memperjuangkan sebuah simbol. bgmnpn 
bendera Merah Putih aldh identitas bngsa,cmn brdsrkn Bhinneka Tunggal Ika, Aceh jg 
berhak pny identitas bendera sbg khas budaya Ace..(tinggal atur ajalah :))..semua bisa 
negolah..okay.. 

87 

 Zharifa Rahma Amani  
Kamis, 4 April 2013 | 12:01 WIB 
Saya kira kemerdekaan adalah hak suatu bangsa, Si Buyung ini katanya pejuang HAM, 
rakyat Aceh berhak mendapatkan kemerdekaan, bahkan maklumat perang antara Aceh 
deng Belanda saja belum di cabut, artinya Aceh masih sebuah Negara dimana 
penggabungan dengan RI tidak lebih dari tipu muslihat Soekarno. 

88 

 Zharifa Rahma Amani  
Kamis, 4 April 2013 | 14:32 WIB 
1. Tidak ada traktat/kesepakatan rakyat Aceh agar Negara Aceh bergabung ke RI 2. 
Status Negara Aceh masih maklumat perang dengan Belanda (yang mengeluarkan 
maklumat kerajaan Belanda) 3. Aceh sebuah bangsa yang sudah eksis jauh hari sebelum 
ada RI 4. Idiologi, budaya, dll. berbeda dengan RI. 5. dll. 

89 

 Mateus da Silva  
Rabu, 3 April 2013 | 17:38 WIB 
Nasionalis mana Pejuang Pro INTEGRASI atau pejuang GAM ........? pejuang pro 
INTEGRASI tidak diperhatikan dan ditelantarkan tapi Pejuang GAM diberi fasilitas dan 
yang luar biasa adalah pejuang GAM bisa kibarkan bendera GAM engan dalil daerah 
istimewa....Mana perhatian pemerintah utk PROINTEGRASI 

90 

 ABDUL LATIEF  
Rabu, 3 April 2013 | 15:55 WIB 
jangan terlalu dimanja ini daerah aceh infrastruktu sudah di bangun,fasilitas kesehatan 
tersedia,begitu juga pendidikan,langsung tanya apa maunya,ingat kemaren lalu pekerja 
dari jawa di tembak,saat ini bendera gam berkibar,kelihatan kurang ajar ini daerah atau 
pemdanya atau manusianya 

91 

 Hilman Dr.Puradiredja  
Rabu, 3 April 2013 | 23:22 WIB 
Sepertinya tidak ada ketegasan dari Pemerintah pusat.Mandagri, Kepolisian tidak tahu 
mana yg benar atau apa yg harus ditindak. Mungkin juga tak mengerti tentang 
Perjangjian Helsingki.Kalau tidak ada ketegasan akan menyebabkan kerecohan. 

92 

 Abu Musab  
Selasa, 16 April 2013 | 11:19 WIB 
bendera negara tetap merah putih, tetapi bendera daerah adalah hak daerah khususnya 
aceh sebagai wilayah khusus NKRI.jadi tidak masalah aceh memiliki bendera daerah 
sendiri.yang penting, bendera tersebut mengayomi seluruh masyarakat aceh dan tidak 
menimbulkan konflik..kalo ada konflik evaluasi.. 

93 

 Hono Coroko  
Senin, 15 April 2013 | 22:45 WIB 
yang saya tau jaman mega jadi presiden pulau ligitan dan sipadan lepas ketangan 
malaisia jaman pak harto seperatis aceh yg ingin lepas dari NKRI (selama 30 th perang 
),jaman SBY masuk ke NKRI dan damai,ini yg saya tau,jangan dibolak balik,dasar 
politikus busuk ,2014 semua rakyat golput. 

94 

 Halimah Supartini  
Senin, 15 April 2013 | 22:42 WIB 
Pemerintah sekarang kurang tegas, loyo seperti pemimpin sekarang, cari selamat sendiri, 
tidak berani berkorban demi negara dan bangsa. Sebentar lagi bintang kejora berkibar! 
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VIVAnews 

Sampel Komentar 

1 

 onlinejaya.com  
26/03/2013  
Ini neh kalau pemerintah terlalu lembek mengatasi separatis... harusnya separatis 
dibasmi, masak kalah sama tetangga sebelah yang menhannya dari indonesia, 
separatisnya 100an orang aja dibom sampe habis... Indonesia kok jadi penakut kek 
gini... :'( 

2 

 zuhar  
26/03/2013  
kemballi aja kita ke ORBA, Reformasi sekarang gak jelas arahnya. 2014 pilih partai 
dan pemimpin yg tegas otoriter gak apa apa demi kesatuan 

3 

 santi_h  
26/03/2013  
lama2 bahasa indonesia,bendera merah putih ditinggalkan,,sama saja sia2 perang 
lawan GAM waktu lalu,,seharusnya pemerintah Indonesia melarang bendera selain 
merah putih berkibar di tanah indonesia,,pemerintah dan DPR pusat jgn mau 
dibohongi oleh DPRA 

4 

 Fitra Pasaribu  
Tony Eriansyah : bung tony..pada saat musyawarah pemerintah dengan orang2 
pejuang GAM di swedia..ada 2 opsi pilihan..buat referndum atau membuat daerah 
istimewa maka dipilihlah opsi kedua maka jadinya NAD bukan DI ( daerah istimewa ) 
karena daerah istimewa yang dikasih JAKARTA hanya omong kosong..buktinya warga 
Aceh pasca kemerdekaan mempesembahkan kapal terbang pertama buat RI yaitu 
SEULAWAH I. tapi apa yang jakarta berikan kepada rakyat aceh....DOM !!!! makanya 
mereka berontak !!!!  

5 

 Haili Sukrom  
A.C.E.H = Arab-Cina-Eropa-Hindia. Orang-orang Aceh memang dominan dari ke empat 
bangsa yang datang ke tanah Aceh. Penduduk asli adalah orang-orang melayu 
sepanjang pantai barat dan timur. Jadi yang membuat masalah dari dulu hingga 
sekarang adalah keturunan ARAB-CINA-EROPA-HINDIA (A.C.E.H). yang ada di tanah 
aceh dan berorganisasi seperti G.A.M. dan lain sebagainya bahkan kini duduk di kusri 
DPR dan Pemerintahan.Secara geografis Aceh adalah wilayah NKRI yang sah makanya 
D.O.M sejak dulu diterapkan disini untuk membendung pergerakan organisasi 
keturunan bangsa asing yang tinggal di tanah ini terus mengatakan dirinya asli orang 
aceh.Anda pernah mendengar bahwa Pemimpin mereka dahulu almarhum Daud 
Bereuh, memimpin sparatis keturunan asing ini mengendalikan pergerakan dari jauh 
yaitu di Swedia artinya mendapat support dari luar negeri selama bertahun-tahun. 
Anda jangan keliru mereka semua cuma ingin dikatakan sah sebagai penduduk asli 
ternyata bukan.Tidak ada yang diberikan oleh keturunan asing ini kenegeri kita yang 
ada cuma kekacauan dan hasutan, mengatas namakan penduduk asli tanah Aceh. 

6 

Azzwal Azzans Al-Ahmad  
Saya rasa orang RI patut cicipi sejarah ini, biar sedikit tahu diri. 
http://www.atjehcyber.net/2011/05/awas-tipu-tipu-jakarta.html 

7 

 Rudy Dolhalewan  
INILAH PRAKTEK BERNEGARA YANG ADIL dan Beradap_..,  
ada pihak yang ingin keutuhan NKRI namun ada pihak lain inginkan KOKOH 
BERDIRINYA SEPARATIS dengan MELEGALKAN SIMBOL-SIMBOL NEGARA BARU.,...  
SALUT BUAT KEMEDAGRI... 

8 

 Yanuar Putra 
Padahal dalam perjanjian Helsinki sudah disebutkan dilarang memakai atribut GAM 
lagi. Apa ini maksudnya? Trus kenapa bendera GAM dipake jadi bendera provinsi? 
Parah. 
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9 

 Ziciv Xiziv  
Itu cuman sekedar bendera, bukan berarti kami mengakui keberadaan GAM, Dan GAM 
itu senderi terbentuk kesalahan pemeritahan itu sendiri karna tidak adil dalam hal 
pembangunan, Lihat aja dgn papua apa yg terjadi sekarang? 

10 

 adesaja  
28/03/2013  
kita hidup di INDONESIA TERCINTA MERAH PUTIH BENDERANYA, kalo ada bendera 
selain merah putih berarti MAKAR. ingatlah ACEH waktu kamu terkena TSUNAMI siapa 
yg membantu aceh kalo bukan INDONESIA TERCINTA TOBATLAH hai warga ACEH 
sebelum TSUNAMI II menerpamu 

11 

 Muhammad Sami  
Kalau kata temen saya yg orang aceh, kebanyakan rakyat aceh itu terjebak di masa 
lalu, ngga sadar kalo mereka udah jadi bagian dari indonesia. Yg saya temuin jg 
kebanyakan kalo ditanya sama foreigner, jawaban mereka selalu dari aceh, kalo ngga 
tau baru bilang indonesia, padahal org2 indo laen pasti bilang pertama itu dari indo, 
baru daerah asal. 

12 

 Surabaya Sewa Mobil  
Di cabut saja, istilah daerah istimewa kalau gitu, seharusnya DPRA Aceh harus paham 
dan belajar, kalau mereka adalah bagian dari negara Indonesia, rakyat aceh juga 
harus belajar untuk berjiwa mencintai, pemakaian bendera gam sama saja 'melukai' 
harkat dan martabat bangsa Indonesia, win - win solution lha, kalau gak bisa, perang 
saja lagi, ngapain waktu aceh kena Tsunami , kita warga indonesia saling bahu - 
membahu membantu mengrecovery aceh... kalau mereka 'rakyat aceh gak bisa 
menghargai' kerja keras pemerintah Indonesia. Ya udah.... it mean war.... 

13 

 Surabaya Sewa Mobil  
Di cabut saja, istilah daerah istimewa kalau gitu, seharusnya DPRA Aceh harus paham 
dan belajar, kalau mereka adalah bagian dari negara Indonesia, rakyat aceh juga 
harus belajar untuk berjiwa mencintai, pemakaian bendera gam sama saja 'melukai' 
harkat dan martabat bangsa Indonesia, win - win solution lha, kalau gak bisa, perang 
saja lagi, ngapain waktu aceh kena Tsunami , kita warga indonesia saling bahu - 
membahu membantu mengrecovery aceh... kalau mereka 'rakyat aceh gak bisa 
menghargai' kerja keras pemerintah Indonesia. Ya udah.... it mean war.... 

14 

 Ryan Trianda  
wooooi yg bukan orang aceh gak usah banyak komen, klian tidak akan tau watak 
orang aceh klu klian tidak pernah tnggal di aceh...bek le tat marit..meunyoe hna 
teupu masalah..gk usah urusin daerah aceh kalau daerah klian ja gk bisa di urus... 

15 

 Amin Atjeh  
orang jawa bilang aceh diturunkan bala.. tapi coba liat dijawa malah bala banyak 
diturunkan didaerah jawa seperti lumpur lapindo, banjir, longsor, dan koruptorpun 
banyak orang indo pusat......hidup aceh....oarng pusat emang pengemis dulu waktu 
sukarno nangis2 mintak sumbangan dari aceh sesudah aceh kasih sumbangan malh 
dikhianat..... acehku tersayang.... 

16 

 Mars Widjaja  
Jogja yang merupakan suatu kerajaan masih tetap menjaga keutuhan NKRI, 
sedangkan Aceh diberikan otonomi khusus malah sengaja mencari celah untuk 
disintegrasi bangsa, bak pepatah dikasih hati malah meminta jantung. 

17 

 Jack Steve  
TOLAK dan BATALKAN LAMBANG BIADAB ini. Ini lambang separatis ciptaan HASAN TIRO 
bukan lambang kemakmuran ciptaan sultan2 Atjeh yang MULIA. Mereka telah 
membuka LUKA dan DUKA lama ratusan anak2 suku bangsa Indonesia yang mati-
matian menjaga negeri INDONESIA tetap utuh sampai kapanpun! 

18 

 darkzz  
01/04/2013  
Negeri ini sdg di acak2,di gerogoti dri dlm oleh pihak2 ga jelas.smntara pemimpinya 
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sibuk ngurusin Partai & bawahanya taunya cma anggaran2 dsb.Nasionalisme para 
pemimpin di pertanyakan.cepat lambat Revolusi akan terjadi.kita udh muak dgn smua 
ini!! 

19 

 prama1  
01/04/2013  
yah ampunn..,ya udah dilarang dong dari awal.masa iya pemerintah ga tau 
informasinya?lemah banget memang intelijen negara era pemerintahan sekarang.kalo 
udah diresmikan begini bakalan repot ngelarangnya lagi 

20 

 Fendy Joe FX  
kalo pemerintah pusat mengizinkan bendera GAM, lambat laun aceh akan lepas dr 
NKRI, jangan mau di bodohi oleh rakyat aceh hai pemerintah pusat. tindak tegas...., 
NKRI itu besar byk personil ABRI siap melibas siapa saja yang akan memisahkan diri dr 
NKRI, ini namanya udah di kasih hati minta jantung udah di kasih jantung nanti pasti 
minta injak kepala......, pikirkan itu pemerintah pusat...., jangan anda sibuk ngurusin 
perut sendiri dgn memakan uang rakyat tp harus kalian liat mau di bawa kemana 
nanti NKRI. gak semua rakyat aceh setuju aceh pisah dr NKRI. 

21 

 Aww Park Min Su  
Kita tidak bisa hanya menyalahkan Pemerintah atau Masyarakat, karena masing-
masing pihak merasa apa yang ada di pikiran meraka itu benar. Jadi, saling 
bersekukuh mempertahankan opininya tanpa memikirkan dmpak yang akan terjadi, 
misalnya daerah-daerah yang mungkin merasakan hal yang sama (ingin merdeka 
diatas kemerdekaan). 
Inilah dampak suatu perjanjian. Ada apa dengan keluargaku (rakyat ACEH)? 

22 

 Azhar Ks 
bos bos..dmn pun anda berada,,bendera bintang bulan it bkn tuk mggantikan merah 
putih it cm tuk simbol daerah,cri tau dlulah sblm komen mslh nya apa n tjuan nya apa 
stlh anda tau baru komen biar kliatan anda org intelektual yg brpnddikan tggi gtu... 

23 

 Ilung Ilung Ilung  
mendingan bendera aceh gk usah berbau islam deh! yg ada ntar buat malu islam itu 
sendiri.. serambi mekah? sory itu cuma sebutan manusia, gk ngaruh apa2! buktinya 
masih bnyk tu maksiat sama kayak di daerh lain. sari'at cuma setngah2 jalaninya, 
malah lebih runcing ke bawah tumpul ke atas. di aceh banyak mantan bandit jd 
pemimpin skrng,. merasa suku mulia?, pdhl islam gk mmndang suku tuh. di akhirat gk 
akan di tanya tntang kecehan kamu, aceh jawa batak padang sama aja! yg bandit 
bandit jgk, gk ada tu org aceh yg baik smua. yg taat smua, sma aja kyk sku2 laen. 
kmrin saat mslim rohngya di deportasi pemerintah, marah dan mrsa trusik krna sdra 
smuslim di usir dr daerahnya, tpi mreka yg suku jawa malah di usir apa lgi di page 
ACW, bnyak kali yg berteriak usir jawa lah., ngatain mreka penjajah lah, padahal 
mreka muslim jgk, munafik banget. emng org aceh sprti itu, klo dlu jgo ngomong 
blkng, skrg jago ngmong di dnia maya. zzz.. 
 
yg lebih prihatin lagi lambang pemerintahnya skrang yaitu dua hewan mitologi yg 
mengapit perisai, hemmm lambang nya ketara banget ma lambang2 yahudi 
kebanyakan.. singa? katanya lambang kekuatan, ko sama ya kayak pendapat yahudi 
klo singa itu mlambangkn kekuatan dan kekuasaan.. lambang buraq? buraq kata siapa 
tu? emang nya ada hadist yg mengatakan buraq itu berkepala wanita. emang sih 
bertubuh seperti kuda, tp berkepala wanita? wa gk kan pernah ngakui buraq yg sperti 
pmerintah aceh gmbrkan.. 
 

24 

 woro-lanang  
02/04/2013  
NKRI=Merah Putih NKRI=Indonesia Raya NKRI=Pancasila Ada yang kurang jelas, jadi 
yang iritasi terhadap Merah Putih = Separatis, Separatis = harus di musnahkan 

25 
 Sugiri Ahmad   
Pengesehan bendera Aceh adalah bentuk dari sikap licik yang dinamakan dengan tipu-
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tipu Aceh, Para pentolan GAm yg ada di DPRA merasa bangga. Tapi ingat sikap licik 
itu tidak akan bertahan lama karena rakyat Aceh banyak tidak setuju dg alasan telah 
membuka luka lama Aceh sudah kita tututp menjadi lembaran hidup yg 
baru.......................... 

26 

 Sugiri Ahmad 
Pengesahan bendera Aceh harus segera dievaluasi kembali. Itu melanggar 
kesepakatan MoU helsinki dimana aturannya yg mengatakan bahwa lambang2 yg 
berbau separatis tdk boleh digunakan. Sedangkan Bendera Aceh yg beru disahkan 
sangat kental dengan aroma separatis GAM.................... 

27 

 Mhd Abadi 
demokrasi(liberal), HAM, kebebasan berexpresi, suara rakyat=suara tuhan...hmmm 
'permen manis beracun' merk asing ini sdh mulai menampakkan reaksinya, stlh 
sblmnya ada wacana negara liberal dll,,, semoga Tuhan menyelamatkan NKRI. 

28 

 Paryono Nur Abdillah 
Para petinggi kita di jakarta harusnya lebih instropeksi mengapa semua itu terjadi? 
bemdera itu sebagai simbol aja ataukah emang ada maksud yang lain? 

29 

 Toni Then  
Sudah pasti ada niat lain... 
Merah Putih harga mati... 
Aceh adalah wilayah NKRI...tdk boleh ada bendera apapun selain Merah Putih... 
Kecuali bendera Organisasi Sepak Bola atau Partai...yang tdk pernah makar terhadap 
negara... 

30 

 Wan Nova Ariandi 
Sebelum Bendera Merah Putih ada Bahkan waktu itu Indonesia belum terbentuk, 
Bendera Aceh sudah ada duluan. Jadi Bendera itu bukan bendera GAM namun adalah 
bendera Negara Aceh di masa lampau. 

31 

 Paman Gober  
KAYAKNYA ACEH BAKAL DILANDA TSUNAMI YANG LEBIH DAHSYAT DARI 
SEBELUMNYA.....GAK KAPOK-KAPOK INI ORANG ACEH, SUDAH JELAS DI ALQURAN 
DILARANG MEMBANGKANG KEPADA PEMERINTAHAN YANG SAH, HADITS JUGA 
DEMIKIAN. MAKA TUNGGU AJA AZAB ALLAH PART II. SEKARANG MEREKA SDH TDK 
PUNYA FIGUR HASAN TIRO LAGI. KARENA HASAN TIRO SEDANG DITANYAI MALAIKAT 
DIDALAM KUBURNYA AKIBAT PERBUATANNYA YANG SUDAH MENYESENGSARAKAN 
RAKYAT ACEH. 

32 

 Melodic Pentatonic  
udalah...lbi baik mencegah&menghindari kofrontasi....carax jgn pke simbol, 
logo/bendera yg mirip benderar gam agar tdk mucul polemik&opini2 masyarakat 
indonesia tetang kmbalix gerakn sparatis. 

33 

 Akhifa Danie R 
siapa yang minta Bintang Bulan sebagai Symbol ke Acehan? 
jangan mengatasnamakan Rakyat atas kebodohan kalian. 
Rakyat Aceh minta Bintang Bulan Berkibar sebagai lambang Kedaulatan bukan sebagai 
Symbol Bung zaini. JIKA KALIAN TIDAK SANGGUB MEWUJUDKAN SEBAIKNYA KALIAN 
MUNDUR, JANGAN BERI KAMI BENDERA OPLOSAN, ACEH TAK SUDI. mengakulah lah 
kalian sudah memperjual belikan perjuangan Rakyat Aceh demi kekuasaan kalian. 

34 

 polisitidur  
16/04/2013  
bendera daerah adalah hak bagi aceh sebagai daerah khusus sesuai MoU Helsinki dan 
UUPA, pemerintah pusat harusnya menghormati tersebut. Jika ada perselisihan di 
tengah jalan, musyawarahkan dengan baik dan jangan slaing ngotot. utamakan 
kedamaian dan kesej 

35 

 amrin140184  
21/04/2013  
Aceh memang tidak tau diri,gak kapok kena sunami. Mestinya itu jadi bahan renungan 
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bukan mencari masalah.Kita tetap merah putih 

36 

 ranisyahbudiman  
30/04/2013  
kalau saya presiden RI, saya akan beri ultimatum agar aceh menghapus bendera nya, 
bendera indonesia hanya ada 1 yaitu sang merah putih. Atau terpaksa negara akan 
menggunakan kekuatan militer,... titik. 

37 

 dulkamid  
01/05/2013  
Ya bener... Kasih saja proyek banyak banyak. Pimpronya, kontraktornya, 
konsultannya, panitia tendernya semuanya diangkat dari pentolan GAM. Dijamin, 
mereka pasti lupa berontak dan pada sibuk mensejahterakan diri dan keluarga. 

38 

 Edix Rambo · Top Commenter · STT 
aceh apa sih hebatnya hingga kasus seperti itu tidak bisa diselesaikan, klau aceh 
punya bendera sendiri, apakah provinsi lain tidak iri, merah putih cukup itu bendera 
RI pemersatu bangsa jangan ada yg lain, bila mereka nekat brantas habis mereka. 

39 

 Fira Angraini 
wadooohhhhh....penggunaan bendera dan lambang tersebut bertentangan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 tentang Lambang Daerah. Aceh termasuk 
NKRI.... 

40 

 Clausenk Ben Jeheck  
keadaan begini kok masih ada tawar menawar.....ini gejala makar.....solusinya cuma 
satu lenyapkan GAm dan atributnya.....tapi mana mungkin pak gede lembek 
begituuuuu.....badan aja di gedein... 

41 

 Abi Rara 
tegas dua bulan itu juga sudah lama, karena terlalu jauh merasuk kemasyarakat 
Indonesia maupun bangsa Aceh pertentangan ini akan menimbulkan barbagai macam 
tafsir, bahkan akan datang dengan klaim bangsa Aceh bendera ini sudah terlalu jauh 
dicintai oleh bangsa Aceh oleh karena mohon Pemerintah Indonesia menetapkan 
dipakai, berbahaya, kecuali bangsa Aceh mematuhi himbauan Gubernur Aceh untuk 
masyarakat Aceh tidak mengibarkan bendera yang masih dalam proses antara 
Pemerintah Pusat dan Pemda Aceh. 

42 

 imato63  
14/04/2013  
Perdamaian, persaudaraan, dan kebersamaan sesama rakyat Indonesia adalah 
merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah swt. Kita akan berdosa apabila 
menyia-nyiakannya. Renungkanlah keindahan rahmatNya ini demi kehidupan anak 
cucu kita mendatang. 

43 

 meymey170  
04/04/2013  
perjuangan mereka tetap sama hanya caranya yang dirubah, sekarang lebih halus dan 
sistematis...ujung2nya sparatis juga, lakukan tindakan represif, NKRI harga mati. 

44 

 kangdeis  
04/04/2013  
orang2 mantan GAM di pemerintahan ACEH dan di DPRD pantas lah mereka ini 
bergerilya untuk kedepannya yg menjadikan jd ACEH MERDEKA,pintar2lah dikit 
pemerintahan yg di pusat.... 

45 

 dulkamid  
01/05/2013  
Ya bener... Kasih saja proyek banyak banyak. Pimpronya, kontraktornya, 
konsultannya, panitia tendernya semuanya diangkat dari pentolan GAM. Dijamin, 
mereka pasti lupa berontak dan pada sibuk mensejahterakan diri dan keluarga. 

46 

 Fendy Joe FX  
jangan di kasih hati kalo utk rakyat aceh pasti nanti mrk akan minta jantung. kalo 
pemerintah RI membiarkan bendera GAM berkibar tunggulah nanti mrk akan 
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memerdekakan diri. mrk masih punya link di luar negeri utk meloby secara politik ke 
negara asing. jangan bodoh wahai elite politik indonesia. kalo kalian gak percaya liat 
aja nanti ke depannya. mrk punya langkah yg paten utk memerdekakan aceh dgn cara 
lobby politik ke luar negeri tanpa ada kekerasan. tp aceh bisa merdeka terlepas dr RI. 

47 

 Mars Widjaja  
dengan otonomis khusus yang keablasan sudah bertentangan dengan pancasila, 
misalnya tentang pemilihan legislatif dan eksekutif khusus golongan tertentu saja 
(wajib GAM dan islam), sekarang ngotot mau kibarkan bendera kejayaan GAM, tuh 
Zaini tidak perlu sandiwara dan munafik, tanyakan dlm hati kamu apakah msh ada 
NKRI? 

48 

 Mahlil Machl  
Sejarah Ide Federasi dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat terkontaminasi 
oleh image buruk daripada kolonialisme Belanda ala Van Mook yang ingin menjajah 
kembali Hindia Belanda. Kemelut Pusat dan Daerah dlm NKRI memang sudah muncul 
di Tahun 1950an. Muktamar Federasi Sumatera yang dimotori oleh wakil Negara 
Sumatera Timur (NST) sebagai gagasan kekecewaan Sumatera terhadap Pusat (Jawa) 
nyatanya mendapat perlawanan kuat dari Aceh yang menyatakan kesetiannya 
terhadap NKRI dengan tidak mengirimkan mandatnya dalam muktamar tsb. Persoalan 
politik, kultural, seringkali bukanlah menjadi alasan utama, persoalan utama 
ketimpangan ekonomi (distribusi masuknya uang ke daerah yang sangat minim) adalah 
pemicu pergolakan yang seringkali terjadi di tahun 1950an dalam kerangka NKRI. 
Aceh adalah bagian daripada NKRI. Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda. Aceh 
setia kepada NKRI. NKRI HARGA MATI!!!!! 

49 

 ranisyahbudiman  
30/04/2013  
kalau saya presiden RI, saya akan beri ultimatum agar aceh menghapus bendera nya, 
bendera indonesia hanya ada 1 yaitu sang merah putih. Atau terpaksa negara akan 
menggunakan kekuatan militer,... titik. 

50 

 Melodic Pentatonic  
udalah...lbi baik mencegah&menghindari kofrontasi....carax jgn pke simbol, 
logo/bendera yg mirip benderar gam agar tdk mucul polemik&opini2 masyarakat 
indonesia tetang kmbalix gerakn sparatis. 

51 

 Akhifa Danie R · Follow  
siapa yang minta Bintang Bulan sebagai Symbol ke Acehan? 
jangan mengatasnamakan Rakyat atas kebodohan kalian. 
Rakyat Aceh minta Bintang Bulan Berkibar sebagai lambang Kedaulatan bukan sebagai 
Symbol Bung zaini. JIKA KALIAN TIDAK SANGGUB MEWUJUDKAN SEBAIKNYA KALIAN 
MUNDUR, JANGAN BERI KAMI BENDERA OPLOSAN, ACEH TAK SUDI. mengakulah lah 
kalian sudah memperjual belikan perjuangan Rakyat Aceh demi kekuasaan kalian. 

52 

 Elpan Indigo 
Semalam saya kagum dgn pernyataan salah seorang warga Aceh di MetroTv, yg 
mengetakan tdk ingin merasakan konflik lagi, daripada membahas bendera yg 
memang ia jg rasa sangat mirip dgn GAM, lebih baik ngurus Pendidikan & 
kesejahtraan rakyat aceh yg ia rasa kini bahkan lbh rendah dari Papua. ia jg 
menyatakan tak ingin Aceh mundur kebelakang hanya karena bendera. 

53 

 Paryono Nur Abdillah 
Para petinggi kita di jakarta harusnya lebih instropeksi mengapa semua itu terjadi? 
bemdera itu sebagai simbol aja ataukah emang ada maksud yang lain? 

54 

Wan Nova Ariandi 
Sebelum Bendera Merah Putih ada Bahkan waktu itu Indonesia belum terbentuk, 
Bendera Aceh sudah ada duluan. Jadi Bendera itu bukan bendera GAM namun adalah 
bendera Negara Aceh di masa lampau. 

55 
 Jaka Mulia  
bukan nya kesejahtraan rakyat yang dipikir. justru kepentingan indifidu yang 
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dukerjakan. pengesahan uu bendera gam itu sarat kepentingan politik. untuk pemilu 
2014. eh pak gubernur kenapa anda tidak meniru pak jokowi.melihat bendera gam itu 
membangkitkan trauma konflik. anada seorang DR masa sedikit ilmu fisikologi tdk 
mengerti. 

56 

 Agung van Purbianto  
Klo itu cm bendera lambang provinsi mgkn kita gak perlu "gerah". Tp corak n 
warnanya nya emang hrs diganti. Jangan spt bendera GAM. 
 

57 

 masharyo  
06/04/2013  
saya pengen denger komen ketua" partai Nasional yg gak bs berbuat apa" di NAD, 
kalah smua dgn partai lokal...ngomong besar aja dijakarta...ayo donk anda" hrs 
berkontribusi unt menyelamatkan ACEH dalam naungan NKRI, tekan terus pengurus 
daerahnya,g blh lyo 

58 

 imato63  
05/04/2013  
Setuju menggunakan bendera kesultanan Iskandar Muda, netral, dan kesultanan juga 
jelas-jelas telah memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh pada masanya, sehingga 
dapat menjadi simbol kejayaan dan kesejahteraan rakyat Aceh. 

60 

 Hendra Thelastforta 
kamu pikir lenyapin GAM kayak lenyapin batang keladi,, 
asal ngmong aja kamu,, 
salam pejuang aceh,, 

61 

 ACEH SEPANJANG ABAD 
Ahh! Persetan ame Komentator.  
Ya sudah, kalo ga bisa bulan bintang. Pakai bendera Alam Pedang.  
Yang penting Aceh harus punya Bendera, Lambang, dan Hymne. 
gak butuh yang lain. 

62 

 Muhammad Zaky  
mau tau aceh begitu ...baca sejarah aceh sebelum kemerdekaan .... aceh memang 
sudah menjadi negara dan di akui internasional sebelum indonesia merdeka .... 

63 

 Edi Slamet Riyanto  
bung kalo dulu sdh pernah jadi negara...kenapa kemudian bergabung dengan NKRI? 
ayo jelaskan jangan balik bertanya... 

64 

 Edi Slamet Riyanto  
nggak main main nih.....klo ini disetujui pemerintah pusat...bakalan muncul 
bendera2 lain di semua propinsi....dari sabang ada bendera GAM dari merauke ada 
bendera bintang kejora....nanti akan disusul bendera jabar, jateng, jatim, 
dll....identitas boleh tapi klo bendera ya satu MERAH PUTIH...NKRI bung..... 

65 

 Angga Pranata  
aceh bukanlah dari NKRI...kalau mau merdeka keluar lah dari NKRI karena kalau 
masih bersatu akan menimbulkan folemik yang besar... 

66 

 Ryan Trianda 
wooooi yg bukan orang aceh gak usah banyak komen, klian tidak akan tau watak 
orang aceh klu klian tidak pernah tnggal di aceh...bek le tat marit..meunyoe hna 
teupu masalah..gk usah urusin daerah aceh kalau daerah klian ja gk bisa di urus... 

67 

 Benediktus Alsep Barus  
Aan Montana Djxu : Saya sebagai warga aceh tersinggung dengan komentar bapak 
surabya.. 
seharusnya anda bukan tersingung, tapi malu,. 
kita ini di indonesia,. 
dari dulu kita cuma punya 1 bendera persatuan,. 
setuju dengan komentar Heryadi Rantau Cell Bungo : Jogja yang istimewa dengan 
Hamengku Buwono juga cuma satu bendera Merah Putih tetap 1 NKRI,. 

 

 

https://www.facebook.com/agung.vanpurbianto
https://www.facebook.com/hendra.georgie
https://www.facebook.com/ACEH.SEPANJANG.ABAD
https://www.facebook.com/zakyisland
https://www.facebook.com/edislamet.riyanto
https://www.facebook.com/edislamet.riyanto
https://www.facebook.com/angga.pranata.12327
https://www.facebook.com/ryan.treeanda
https://www.facebook.com/benediktus.ranger
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itu baru wilayah yang istimewa dan benar" berjiwa istimewa,. 
SALAM DAMAI PEMUDA INDONESIA ! 

68 

 Bayori Jateng  
bukan di evaluasi dong seharusnya di larang masa ada dua bendera dalam satu negara 
mendagrinya payah nga punya sikap yang di pikirkan hanya gajian dan sabetan. 

69 

 Edix Rambo  
GAM apakah sih kelebihannya dibanding provinsi yang lain, janganlah ada anak 
kandung anak tiri di negeri ini, bila memang tidak tunduk dlam kesatuan RI bumi 
hanguskan saja, lah asli penduduk aceh itu tidak asli lagi sdh banyak campurannya, 
ngapain juga diperhatikan. 

70 

 Riksa 'Ndutz  
Orang Gayo aja keberatan.... Betul sya aja Bangga ada Pahlawan Aceh di Tatar 
Parahyangan....Eh anak cucu nya Sok Pahlawan paling berjasa/Paling Cakep diantara 
suku yg lain, pengen menang Ndili...hehehe, Emang aceh aje yg kayak Sumber daya 
alam, klo kaya knapa Tukang Mi Aceh jual di sini....wkwkwk  

71 

 Azhar Ks  
klo mo komen sbaik nya dicari tau dlu mslh apa n tujuan tuk apa baru dicomen biar 
keliatan org pande yg berpendidikan, jgn asal ngomong keliatan org bodoh entr ini 
uda tahun 2013 daya pikir nya jgn zaman kuda mkn batu, 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/bayori.jateng
https://www.facebook.com/edix.rambo
https://www.facebook.com/riksa.ahmad.khaydar
https://www.facebook.com/azhar.ks.3
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Lampiran 2 

Hasil koding 

Detik.com 

UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 

2 4 3 2 2 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 2 1 4 

1 4 3 1 2 2 4 

2 2 3 1 1 2 4 

2 4 1 2 2 2 4 

2 4 3 1 3 1 4 

2 1 2 2 3 2 2 

2 4 3 1 3 1 4 

2 4 2 1 2 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 3 3 1 2 2 3 

2 3 3 2 2 2 4 

2 2 2 2 2 2 3 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 1 3 1 4 

2 3 3 1 3 2 4 

1 4 3 1 2 2 3 

2 2 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 1 1 2 2 

2 4 3 1 3 2 4 

1 4 3 1 2 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

1 2 2 1 2 2 4 

2 4 3 1 2 2 4 

1 4 3 2 3 2 4 

2 2 3 2 3 2 3 

2 3 3 1 3 2 4 

2 4 3 1 2 2 4 

2 2 3 1 3 2 4 

1 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 2 1 4 

2 3 3 1 3 1 4 

2 4 3 1 3 2 3 

2 4 3 2 3 2 3 
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2 3 3 2 2 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

1 4 3 1 3 2 3 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 1 3 2 4 

2 3 2 1 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

1 2 3 1 3 2 3 

1 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 2 4 

2 1 3 2 1 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

1 4 3 2 2 2 2 

2 2 2 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 2 3 2 2 2 3 

2 3 1 1 2 2 4 

2 4 3 1 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 1 3 2 4 

2 3 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 2 1 4 

2 3 2 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 2 2 4 

2 4 3 1 3 2 3 

2 3 2 1 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 1 4 
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1 4 3 2 3 2 4 

1 4 3 2 3 2 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

1 4 3 1 2 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 1 4 

2 3 2 1 3 2 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

 

Kompas.com 

UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 2 3 2 2 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 3 3 2 3 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 1 2 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 3 

2 2 3 2 3 2 3 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 2 1 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 2 2 4 
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2 4 3 2 3 1 4 

2 2 3 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 1 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 3 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 3 

2 3 3 2 3 2 4 

1 3 2 2 2 2 4 

2 3 2 2 1 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 2 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 
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2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 1 4 

2 3 3 2 2 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 3 2 1 3 1 4 

1 3 2 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 1 4 

2 3 3 2 3 2 2 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 2 3 

1 3 3 1 3 2 4 

2 3 2 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 1 2 1 4 

2 3 3 2 2 1 4 

2 3 1 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 2 1 4 

2 4 3 1 2 2 4 

2 1 3 1 1 2 3 

2 4 3 1 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

 

VIVAnews 

UA1 UA2 UA3 UA4 UA5 UA6 UA7 

2 4 3 1 3 1 4 

2 4 3 1 3 1 4 

2 4 3 2 2 2 4 

2 3 3 1 2 2 3 

2 4 3 2 2 2 4 

2 3 2 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 
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2 3 2 2 3 2 4 

1 4 3 2 2 2 4 

2 3 3 1 3 2 4 

1 3 2 2 3 2 4 

2 4 3 1 2 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 3 3 1 3 2 4 

2 3 3 1 1 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 2 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 3 

2 1 3 1 2 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 2 2 3 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 3 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

1 4 3 2 3 2 4 

2 3 2 1 2 1 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 3 2 1 2 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 1 3 2 4 

2 1 3 1 2 2 4 

1 4 3 1 2 2 4 
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2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 2 2 4 

1 3 2 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 3 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 2 2 4 

2 4 3 2 2 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 

2 4 3 2 3 1 4 

2 4 3 2 3 2 4 

1 4 3 2 3 2 3 

2 4 3 2 2 2 3 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 4 

2 4 3 2 3 2 3 
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Lampiran 3 

Coding sheet 

LEMBAR KODING 

 

Koder  :  

Nomor sampel : _____  

 

1. Penyebutan pengalaman pribadi 

1) Ada 

2) Tidak ada 

2. Jumlah informasi faktual yang dituliskan dalam komentar 

1) Lebih dari dua informasi 

2) Dua informasi 

3) Satu informasi 

4) Tidak ada informasi 

3. Penyebutan sumber informasi secara eksplisit dalam komentar 

1) Lebih dari satu sumber 

2) Satu sumber 

3) Tidak ada sumber 

4. Penyebutan nilai (agama, demokrasi, nasionalisme, kerukunan, 

kedamaian, persatuan dan kesatuan, kemerdekaan) 

1) Ada 

2) Tidak ada 

5. Jumlah penyebutan alasan sikap menolak, menyetujui, ataupun tidak 

keduanya 

1) Lebih dari satu alasan 

2) Satu alasan 

3) Tidak ada alasan 

6. Penyebutan solusi secara eksplisit 

1) Ada 

2) Tidak ada 

7. Tanggapan terhadap komentar lain (sikap setuju atau menyanggah, alasan, 

pertanyaan) 

1) Ada pernyataan sikap, alasan, dan pertanyaan 

2) Ada kombinasi dari dua jenis tanggapan 

3) Ada satu jenis tanggapan 

4) Tidak ada tanggapan terhadap komentar lain. 

 

 

 


