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ABSTRAK
Media social ibarat pisau bermata ganda, di satu sisi tajam membantu manusia
menyelesaikan tugasnya dengan baik, namun disisi lain mampu mengiris dan melukai tangan
sipemakainya tanpa ampun. Begitu pula media social. Dalam penelitian ini peneliti hendak
melihat bagaimana kabar-kabar kebencian sekitar kasus Ahok yang sangat memprihatinkan.
Kabar bohong atau hoax beredar di dunia maya, disebar dari satu akun ke akun lain, berpindah
dari Facebook ke Twitter, Twitter ke WhatsApp grup, dan dalam beberapa jam - tanpa diketahui
siapa yang pertama menyebarnya - pesan itu telah mengundang amarah atau rasa takut pengguna.
Ini adalah kekhawatiran yang muncul belakangan, terutama setelah Gubernur Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituding melakukan penistaan agama - sebuah tuduhan
masih diselidiki oleh kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode netnografi hendak menguak
bagaimana kabar-kabar kebencian ituu digambarkan di media social khusunya di group anti
Ahok “ Bela Islam 212” sebagai komunitas facebook yang disukai 80.013 orang. Adapun target
capaian dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran soal kabar-kabar kebencian dan
bagaimana sebuah situs facebook menampungnya. Output dari penelitian ini adalah peuatan di
jurnal internasional berakreditasi baik dan bisa disebarkan atau didesiminasikan ke berbagai
pihak lewat karya ilmiah dalam prosiding.
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah, dengan diperolehnya gambaran
pengungkkapan kabar kabar kebencian 1) Didapatkan sebuah rekomendasi kebijakan yang dapat
digunakan oleh pembuat kebijakan khususnya pemerintah untuk menyikapi hal tersebut. 2) bisa
didapatkan model-model pemberitaan untuk mengkaunter kabar-kabar kebencian tersebut.
Kata kunci: kabar-kabar kebencian, netnografi, konstruksi realitas social
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Latar Belakang
Media social ibarat pisau bermata ganda, di satu sisi tajam membantu manusia menyelesaikan
tugasnya dengan baik, namun disisi lain mampu mengiris dan melukai tangan sipemakainya
tanpa ampun. Begitu pula media social. Dalam penelitian ini peneliti hendak melihat bagaimana
kabar-kabar kebencian sekitar kasus Ahok yang sangat memprihatinkan.
Kabar bohong atau hoax beredar di dunia maya, disebar dari satu akun ke akun lain, berpindah
dari Facebook ke Twitter, Twitter ke WhatsApp grup, dan dalam beberapa jam - tanpa diketahui
siapa yang pertama menyebarnya - pesan itu telah mengundang amarah atau rasa takut pengguna.
Ini adalah kekhawatiran yang muncul belakangan, terutama setelah Gubernur Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok dituding melakukan penistaan agama - sebuah tuduhan masih
diselidiki oleh kepolisian.
Menurut pengamat media sosial Nukman Luthfie kepada BBC Indonesia mengatakan, ''(kabarkabar bohong) itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Sekadar khawatir
iya, makanya pemerintah harus bertindak, karena tetap saja masih bisa ada yang bisa termakan,'
katanya.
''Tapi tidak usah berlebihan, karena orang-orang yang sehat di media sosial itu banyak, mereka
yang akhirnya menentramkan sendiri, tidak usah pusing.''
Ini bukan pertama kali dan bukan yang paling keras fitnahnya, kata Nukman. ''Sosial media juga
tidak seheboh yang kemarin karena orang sudah belajar, mana yang hoax, mana yang editan, dan
mana akun palsu, bagaimana cara informasi yang benar. Jadi walau ada yang main-main di situ
(membuat berita hoax) tidak ada gunanya. Dibantah juga sudah selesai. Tidak mempan
lagi.''(http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842)
Di Indonesia, ujaran kebencian bukanlah hal baru. Pada tahun 2008 seorang ibu rumah tangga
bernama Prita Mulyasari harus menghadapi tuduhan ujaran kebencian akibat surat elektroniknya
yang berisi keluhan terhadap Rumah Sakit Omni Internasional tersebar di dunia maya. Tak hanya
Prita, tahun 2014 seorang perempuan bernama Florence Sihombing pun harus berhadapan dengan
hukum akibat statusnya di jejaring sosial Path yang mengutarakan kebencian terhadap warga
Yogyakarta (Apinino, 2014, para.3 dan para 8-9). Ujaran kebencian di Indonesia sendiri mulai
merebak dalam konteks politik pada saat pemilihan umum tahun 2014 kemarin. Sejumlah ujaran
kebencian berbau agama dilontarkan dengan tujuan sebagai alat propaganda kepada calon
presiden saat itu Joko Widodo seperti tuduhan bahwa dirinya adalah antek komunis dan Yahudi,
keturunan Tionghoa bahkan ibunya turut dituduh beragama Kristen (Dja’far, 2015, h.5).
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Pada tahun 2015, perhatian terhadap ujaran kebencian kembali ditunjukkan dengan
dikeluarkannya surat edaran dari Kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian.
Pada tahun 2016, ujaran kebencian terutama mengenai ras dan agama adalah kejahatan dunia
maya yang paling sering dilaporkan. Terhitung ada 199 kasus terkait ujaran kebencian yang
ditangani Polri pada tahun lalu. Menurut Kepala Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri
Kombes Pol Himawan Bayu Aji, kasus ujaran kebencian ini termasuk fitnah, gangguan, fitnah,
provokasi dan ancaman terhadap seseorang atau kelompok (“Hate speech clouds Indonesia's
internet in 2016: Police”, 2017, para. 1-2).
Internet telah menjadi salah satu saluran yang paling subur dan murah untuk menyebarkan ujaran
kebencian. Internet menjadi sarana ideal bagi pelaku ujaran kebencian, tak hanya karena salah
satu cirinya adalah anonimitas tetapi juga karena internet menyediakan distribusi yang murah dan
instan serta dapat diakses dan diposting di berbagai tempat ( Cohen-Almagor, 2011, h. 1).
Menurut Cohen-Almagor (2011 h.1) ujaran kebencian adalah ujaran yang bernada permusuhan,
jahat dan didasari atas prasangka atau bias yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok
orang karena karakter bawaan mereka yang aktual atau yang dipersepsikan. Ujaran kebencian
diekspresikan dengan diskriminasi, intimidasi, penolakan, permusuhan, dan sikap prasangka
kepada ciri-ciri tertentu dari seseorang seperti jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit,dan
sebagainya.
Ujaran kebencian di dunia maya menjadi hal yang serius karena tak sekedar dijadikan suatu
komunitas untuk berkumpul dan memprotes saja, namun secara lebih jauh ujaran kebencian
dirancang untuk mengancam suatu kelompok secara publik dan beraksi seperti propaganda untuk
organisasi offline.
Kelompok pembenci, menggunakan situs web untuk membagikan ideologi dan propaganda,
untuk menghubungkan ke situs lainnya dan untuk merekrut anggota baru, menyokong kekerasan,
dan mengancam yang lainnya (Cohen-Almagor, 2011, h. 1). Secara lebih jauh, adanya ujaran
kebencian di dunia maya dianggap dapat menyulut terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada
dunia nyata antar kelompok-kelompok tertentu.Persoalannya adalah terkadang berita-berita
bohong itu juga mengandung unsur penghinaan, kebencian dan menyudutkan orang sebagaimana
akun anti Ahok yang bakal diteliti ini.
Satu kata bisa mengubah arti. Itu yang tercermin dalam sebuah hoax yang tersebar di media
sosial. Seseorang mengambil berita Kompas.com dan mengganti satu kata dalam judul sehingga
membuat artinya menjadi sama sekali lain. Bandingkan saja pernyataan berikut :
ASLI - Ahok: Kamu kira kami BOHONG bangun masjid dan naikkan haji marbut?
PALSU - Ahok: Kamu kira kami NIAT bangun masjid dan naikkan haji marbut?
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Artikel asli berisi pernyataan Ahok yang mengklaim bahwa program-programnya pro umat Islam
tapi dipelintir menjadi sebaliknya.
Perumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penggambaran kabar-kabar kebencian di
media social dalam akun group Anti Ahok?
Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggambaran kabarkabar kebencian di media social dalam akun group Anti Ahok
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TINJAUAN PUSTAKA
Konstruksi realitas
Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Realitas atau
kenyataan, berarti “hal yang nyata; yang benar-benar ada. Realitas (fakta) adalah hasil
konstruksi wartawan/ pencari berita. Realitas hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif
wartawan, artinya: realitas tercipta lewat proses konstruksi sesuai sudut pandang dan sudut
bidik wartawan. Dalam hal ini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas
tercipta melalui cara pandang wartawan. Realitas dapat menjadi berbeda-beda tergantung
pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu didefinisikan oleh wartawan yang memiliki
pandangan berbeda-beda.
Tentang
proses
konstruksi
realitas,
prinsipnya
setiap
upaya
“menceritakan”
(konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas.
Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan
peristiwa-peristiwa, maka isi media adalah realitas yang dikonstruksikan. Maka kesibukan
utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan.
Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana
yang bermakna.
Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga
membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi
media tiada lain adalah realitas yang dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang
bermakna.
Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok
untuk menceritakan realitas.
Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak
ada berita, cerita, ataupun llmu pengetahuan tanpa bahasa. Selanjutnya, penggunaan
bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Sedangkan jika
dicermati secara teliti, seluruh isi media entah media cetak ataupun media elektronik
menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa
non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka, dan tabel).
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Terkait dengan realitas, setidaknya ada tiga teori yang mempunyai pandangan yang berbeda,
yaitu teori fakta sosial, teori definisi sosial, dan teori kon- struksi sosial. Teori fakta sosial
berang- gapan bahwa tindakan dan persepsi manusia ditentukan oleh masyarakat dan lingkungan
sosialnya. Norma, struktur, dan institusi sosial menentukan individu manusia dalam arti luas.
Segala tindakan, pemikiran, penilaian, dan cara pandang terhadap apa saja (termasuk peristiwa
yang dihadapi) tidak lepas dari struktur sosialnya.
Peter L Berger dalam bukunya menjelaskan bahwa Isi media pada hakekatnya adalah
konstruksi realita dan bahasa sebagai perangkatnya, sedangkan bahasa bukan saja sebagai
alat merepresentasikan realita, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang
diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya media massa mempunyai
peluang yang besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari
realitas yang dikonstruksikan.
Media juga berfungsi sebagai media budaya. Media budaya merupakan media yang
berada dalam budaya masyarakat dan sebenarnya menjembatani kepentingan salah satu
pihak industri dengan budaya masyarakat pengguna.
Pengguna (pemakai) media budaya adalah individu yang menikmati bentuk-bentuk media
budaya seperti rubrik atau tayangan yang muncul di televisi, surat kabar, dan majalah.
Individu dan masyarakat pengguna diperkenalkan dengan semboyan atau slogan yang
disajikan.
Media massa merupakan sumber informasi yang sangat cepat penyebarannya. Dengan
media kita dapat mengetahui banyak hal yang sedang terjadi dan yang menjadi topik
pembicaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Media merupakan jembatan
masuknya kebudayaan dan informasi, kemasan berita yang sangat menarik dalam media
dapat membuat khalayak tertarik untuk melihat atau membaca informasi tersebut.
Bagaimana sebuah media mengkonstruksikan realita sehingga menjadi kemasan yang
menari
2.2. Kabar Kabar Kebencian
Yang dimaksud dengan kabar-kabar kebencian dalam penelitian ini adalah segala pemberitaan,
opini yang bertujuan mengobarkan kebencian, prasangka tak berdasar dan kemarahan yang tidak
rasional kepada sekelompok orang yang berbeda paham. Aliran dan pendapat dengan mereka.
Menurut Cohen-Almagor (2011, h.1), ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang
didasari atas prasangka atau bias, permusuhan dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau
sekelompok orang karena karakteristik bawaan mereka seperti jenis kelamin, etnis, ras, agama,
warna kulit,
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Ujaran kebencian dapat diekspresikan dengan berbagai cara seperti diskriminasi, intimidasi,
penolakan, permusuhan, dan sikap prasangka kepada orang-orang dengan karakteristik tertentu
tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk melukai, mengasari, mengganggu dan menghina. Leets
(2002, h.344) menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat melukai atau menyakiti seseorang
dengan struktur dan pola yang sama peristiwa luka secara fisik. Menurutnya dengan ujaran
kebencian yang dapat menimbulkan luka secara psikologi dan emosional dapat menimbulkan
perasaan yang lebih buruk daripada sakit secara fisik atau kehilangan secara material.

Pada era digital ini, ujaran kebencian tak hanya dilakukan dalam dunia nyata saja tetapi
bertumbuh dengan subur di lahan yang dinamakan internet atau jejaring maya. Hal ini
dikarenakan internet mampu menyediakan distribusi yang murah, cepat dan anonim akan ujaran
kebencian. serta dapat dengan mudah diakses (Cohen-Almagor, 2011, h.1). Dalam ujaran
kebencian di internet, dikenal pula situs kebencian yakni situs yang membawa dan
mengungkapkan bentuk kebencian baik dalam bentuk tekstual, visual atau retorika dengan basis
suara/audio (Cohen-Almagor, 2011, h.1). Namun sekarang. Ujaran kebencian tak hanya
diungkapkan melalui situs kebencian saja, media sosial pun sudah turut menjadi saluran
penyebaran ujaran kebencian. Media sosial telah digunakan untuk menyebarkan konten ujaran
kebencian terhadap kelompok, yang telah memicu ketegangan antar komunal dan dalam beberapa
hal menyebabkan terjadinya bentrokan antar komunitas (Gagliardone,dkk., 2015, h.4). Hal ini
membuat internet sangat berguna bagi kaum eksremis dalam menyampaikan pesannya kepada
khalayak karena sifatnya yang murah dan mampu menjangkau cakupan yang luas (Erjavec
&Kovacic, 2012, h.903)

Ujaran kebencian di jejaring maya memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan ujaran
kebencian di dunia nyata. Karena adanya anonimitas yang ditawarkan di jejaring maya, indvidu
merasa lebih nyaman mengutarakan kebenciannya dibandingkan dalam dunia nyata di mana
mereka harus bertanggung jawab dan berkonsekuensi secara langsung dari apa yang mereka
katakan (Boyd dalam Garliardone,dkk., 2015, h.6-7).
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2.3. Netnografi
Walau berada dalam jaringan (daring), komunitas daring membentuk dan memperlihatkan
budaya, kepercayaan yang dipelajari, nilai, dan kebiasaan yang mengarahkan dan menuntut
tingkah laku dari lingkungan kelompok tertentu (Kozinets, 2010, h.12).
Dengan terbentuknya budaya di dunia siber, maka etnografi saja tidaklah cukup untuk
memahami komunitas-komunitas yang terbentuk melalui komunikasi dengan mediasi komputer.
Karena itu, muncullah sebuah metode penelitian baru yakni netnografi. Netnografi adalah suatu
istilah yang merujuk pada metode penelitian yang menitik beratkan fokusnya pada kebudayaan
masyarakat digital.
Sama seperti pendahulunya, etnografi, netnografi juga meneliti kebudayaan yang ada di suatu
masyarakat, bedanya masyarakat yang menjadi fokus netnografi adalah masyarakat dunia digital.
Kozinets memberikan setidaknya tiga perbedaan dalam etnografi dan netnografi. Pertama dari
segi memasuki budaya atau komunitas daring yang berbeda dengan etnografi. Akses masuk,
pendekatan serta rentang inklusi potensial dalam tatap muka tentu berbeda dengan daring. Tidak
hanya itu, istilah obserasi dan partisipasi dapat berberarti sesuatu yang berbeda jika diterapkan
pada dunia digital.
Kedua,dalam hal pengumpulan dan analisis data dalam netnografi memiliki tantangan dan
peluangnya sendiri. Gagasan mengenai tulisan lapangan sendiri berubah secara radikal. Jumlah
data yang dapat diperoleh bisa saja berbeda. Kemampuan untuk menggunakan alat dan teknik
analisis berubah ketika data yang ada sudah ada dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, adanya
proseduk etik bagi peneliti terhadap ruang penelitiannya yang kini dalam bentuk digital.
Pedoman abstrak bagi persetujuan tentang prosedur etik ini mempunyai tingkat interpretasi yang
luas. (Kozinets,2010, h.5)
Netnografi telah berkembang untuk membantu kita untuk memahami dunia daring secara lebih
komperhensif. Pendekatan netnografi disesuaikan untuk membantu peneliti mempelajari, tidak
hanya forum, chat, dan newsgroup, tetapi juga blog, audiovisual, grafik gambar, dan podcasting
communities, dunia virtual, jaringan pemain game, mobile communities, dan media sosial
(Kozinets, 2010, h.3). Netnografi adalah etnografi dari kelompok daring yang mempelajari
praktik budaya yang kompleks, menarik perhatian kita kepada dasar dan ide abstrak yang
banyak, makna, praktik sosial, hubungan, bahasa, dan sistem tanda (Kozinets, 2010, h.25)
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakkan meetode netnografi Pengguna internet saling
bercakap dengan pengguna lain, layaknya berada dalam sebuah kampung. Tidak mengherankan
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jika saat ini praktisi komunikasi -media, public relations, komunikasi pemasaran, konsultan
komunikasi politik- harus memperhatikan percakapan mengenai produk ataupun partai di dunia
internet.
Perubahan itu membutuhkan cara dan metode baru untuk memahami kehidupan orang di dunia
internet. Salah satu metode tersebut adalah netnografi.
Netnografi berasal dari kata internet dan etnografi. Secara singkat netnografi adalah metode
etnografi yang dipergunakan untuk menyelidiki kehidupan dunia virtual di internet. Metode ini
berusaha memahami secara mendalam kehidupan komunitas virtual dari perspektif pelaku.
Objek yang .diteliti adalah komunitas netizen Metode netnografi adalah salah satu metode yang
populer dan banyak dipakai dalam penelitian ilmu komunikasi di banyak negara. Popularitas dari
metode ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan internet dan media sosial yang merupakan
fenomena global. Yang menjadi objek
kajian adalah akun group Bela Islam 212 di
Facebook.

HASIL PENELITIAN
No.
1.

2.

ISI
Udah mau potong
tentara, dia bilang
kalau Allah itu
fleksibel, babi yang
tadinya halal bisa
jadi haram. tangkap
orang ini !
akhirnya...

Gambar pada Kiriman

Tanggal
Kiriman
16 Februari
2017

24 Maret
2017

Dibagikan oleh
Akun atas nama
Ade Henry Setiawan

Akun atas nama
Aisha Ainayya
Nabila
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3

Ahoker mana suara
nya
(15 Mei)

15 Mei 2017

Akun atas nama
Anton Danu Akbar

4

Mana Bukti Nya
Kalau Memang Babi
Itu Ada Di Kandang
Nya..??
#Ada Anjing lagi
Intim Dgn Babi

5 juni 2017

Akun atas nama
Chairul Adilla

(5 juni 2017)

5

KARENA ULAH
PENISTA AGAMA
NEGERI KU YG
DULU NYA DAMAI
MENJADI
TERKOTAKKOTAK

18 Januari
2017

Akun atas nama
Iskandar Iskandar
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Berdasarkan data dari Netvizz, sebuah perangkat untuk mengekstrak data dari grup atau halaman
Facebook tertentu untuk kepentingan penelitian, grup Alumni Aksi Bela Islam 212 pertama kali
didirikan oleh seseorang dengan nama akun Fitrys Sofie Setiyani pada tanggal 3 Agustus 2012.
Hingga bulan Oktober 2016, tidak diketahui aktivitas apa yang dilakukan di dalam grup ini,
namun pada awal bulan Oktober 2016, grup ini mulai digunakan secara aktif untuk membagikan
dan melakukan kritik terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang dituding melakukan penodaan
agama Islam karena pidatonya di Pulau Pramuka yang membawa surat Al-Maidah 51.

Setelah digunakan sebagai grup Alumni Aksi Bela Islam 212, seseorang dengan nama akun
Ilham Fahrur Rohman mengaku sebagai pendiri grup ini. Menurut Ilham selaku pendiri grup,
grup Alumni Aksi Bela Islam didirikan pada masa Aksi Bela Islam dan bertujuan untuk tempat
silahturahmi bagi alumni aksi bela Islam, melawan media-media. Saat diakses pada tanggal 10
Juni 2017, Grup Alumni Aksi Bela Islam 212 memiliki 553.709 dengan jumlah anggota baru
rata-rata sekitar dua ribu dalam satu hari. Dilihat dari jumlah anggotanya, grup ini memiliki
jumlah anggota terbanyak dibandingkan dengan grup-grup Aksi Bela Islam lainnya. Walau per 13
Agustus 2017 jumlah anggota Grup Facebook Alumni Aksi Bela Islam 212 sudah menurun
menjadi 552.675, jumlah ini masih terhitung sangat tinggi dibandingkan grup lain seperti From
Aksi to Revolusi “Bela Islam” (Mengawal GNPF MUI» Penjarakan Ahok) yang per 13 Agustus
memiliki anggota 121.031 orang atau dua grup yang memiliki nama sama, Aksi Bela Islam, yang
masing-masing memiliki 483 anggota dan 537 anggota. Selain itu, grup Facebook Alumni Aksi
Bela Islam 212 ini termasuk aktif dengan jumlah kiriman aktif sekitar seratus per harinya.

Dari sample di atas, jelas sekali ada unsur-unsur kebencian yang ditujukan kepada Ahok, bahkan
Ahok disamakan dengan Babi. Di dalam grup Alumni Aksi Bela Islam 212, bentuk perlawanan
yang dilakukan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kerap menggunakan berbagai
bentuk. Peneliti mengkategorikan kiriman yang ada dengan kata kunci “Ahok”, “Babi” dan
“Penista” serta kiriman berdasarkan observasi mulai dari Oktober 2016 hingga Juni 2017
menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuknya yakni: kiriman berupa tulisan saja, kiriman
berupa gambar, kiriman berupa video, kiriman berupa tautan yang dibagikan dari kiriman dari
akun Facebook, dan kiriman berupa tautan ke halaman web lain. Bentuk kiriman untuk
melancarkan perlawanan anti-Ahok kebanyakan memiliki gambar atau ilustrasi pendukung.
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Jarang sekali kiriman dikirimkan tanpa ilustrasi pendukung. Biasanya kiriman tanpa gambar
berisi opini panjang si pengirim atau opini orang lain. Kiriman dengan gambar biasanya
memiliki isi lebih pendek dan tergambar pada gambar atau ilustrasi yang ditampilkan. Hal yang
sama berlaku dengan tautan yang dibagikan. Namun untuk kiriman berupa gambar, terkadang
ada pula yang memiliki tulisan panjang karena beberapa kiriman berupa gambar membagikan isi
berita dari situs tertentu di dalamnya selain gambar. Sebagian besar kiriman orang lain atau
miliknya sendiri yang dibagikan pada grup Facebook Alumni Aksi Bela Islam 212 ini memiliki
ilustrasi gambar untuk mendukung opininya.

Dalam grup Facebook Alumni Aksi Bela Islam 212, perlawanan terhadap Ahok yang dilakukan
cenderung mengarah pada ujaran kebencian. Sependapat dengan Sevasti, peneliti menemukan
bahwa ekspresi kebencian ditunjukkan melalui kritik-kritik permusuhan,tindakan mengutuk
Ahok, serta sarkasme. Jenis ancaman untuk menyerang tidak terlalu banyak ditemukan di dalam
grup ini. Ancaman untuk menyerang yang kerap dilakukan dalam grup Facebook Alumni Aksi
Bela Islam 212 adalah untuk menahan dan memenjarakan Ahok. Kritik dan perlawanan yang
kerap dilakukan adalah dengan mengutuk. Kata-kata yang sering digunakan untuk mengutuk
Ahok adalah terkait dengan ras dan agamanya. Selain itu, kata-kata kasar yang menyamakan
Ahok dengan hewan juga kerap diutarakan. Kata-kata kutukan yang kerap digunakan untuk
menunjukkan ketidaksukaan terhadap Ahok antara lain kafir, penista agama, Cina. Tidak hanya
itu, Ahok juga sering diidentikkan dengan komunis. Selain melakukan jenis kutukan, anggota
dalam grup ini melakukan kritik berisi berisi permusuhan. Kritik yang dilontarkan terhadap Ahok
terkait banjir yang terjadi juga perpecahan umat Muslim yang pro dan kontra terhadap Ahok juga
menjadi salah satu hal yang dikritik. Pada jenis sarkasme.
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