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BAB II 

DESKRIPSI AKUN INSTAGRAM @LAMBE_TURAH DAN 

PENGIKUTNYA (FOLLOWERS) 

A. Akun Instagram @lambe_turah 

Akun gosip @lambe_turah pertama kali dikenal oleh kalangan 

warga internet (warganet) atau istilah populernya adalah netizen pada 

tahun 2015. Secara garis besar akun ini banyak memuat gosip-gosip 

tentang para selebriti Indonesia.  

Gambar 2. 1 

Laman Utama Akun Instagram @lambe_turah dengan Biodata Akun 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018. 
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Pada laman utama akun @lambe_turah menuliskan sebuah 

identitas akun sebagai berikut: “Bukan akun haters/fanbase. Gosip adalah 

fakta yang tertunda”. Tidak seperti akun-akun anonim lainnya, akun ini 

bukanlah akun fanbase (penggemar) atau haters (pembenci) salah satu 

selebriti yang menjadi bahan pemberitaan pada akun tersebut. Meskipun 

memberikan keterangan identitas pada laman utamanya, akun ini tetaplah 

sebuah akun anonim dengan identitas orang yang berada dibalik 

pemberitaan tersebut tidak diketahui.  

Gambar 2. 2 

Foto Profil Akun Instagram @lambe_turah 

 

 

Sumber: https://www.brilio.net/selebritis/kisah-di-balik-postingan-viral-akun-lambe-

turah-171122i.html Diakses pada, 12 Mei 2018. 

Awal kemunculan akun @lambe_turah dari pemilik akun atau 

biasa juga disebut dengan admin dari akun gosip ini tidak memberi tahu 

identitas dirinya kepada publik. Admin dari akun ini menyebut dirinya 

dengan sebutan “Minceu”, sehingga panggilan tersebut sangat akrab 

https://www.brilio.net/selebritis/kisah-di-balik-postingan-viral-akun-lambe-turah-171122i.html
https://www.brilio.net/selebritis/kisah-di-balik-postingan-viral-akun-lambe-turah-171122i.html
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dikalangan followers. Selain itu sebagai ciri khas dari unggahannya akun 

ini sering kali mengawalinya dengan ungkapan “Dengan kekuatan 

hengpong jadul cekrak-cekrek aplot” disetiap unggahan foto dan video 

yang ada di akun @lambeh_turah. 

Gambar 2. 3  

Unggahan foto dan Video Akun Instagram @lambe_turah Berserta Caption 

yang Digunakan 

        

Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2018.  

Pada tahun 2017 sosok yang berada dibalik akun ini mulai 

menunjukkan dirinya di muka umum. Akan tetapi pemiliki dari akun gosip 

ini belum sepenuhnya menunjukkan siapa dirinya. Admin dari akun 

instagram @lambe_turah pertama kali menunjukkan identitas dirinya 
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ketika melakukan wawancara melalui panggilan video pada program 

televisi “Pagi-Pagi Happy” disalah satu televisi swasta dan setelah itu 

berita-berita dari akun @lambe_turah menjadi pengisi salah satu segmen 

pada program tersebut.  Ketika melakukan wawancara pemilik akun gosip 

ini masih merahasiakan identitas dirinya dengan menutupi wajahnya 

menggunakan sebuah topeng.  

Gambar 2. 4  

Unggahan Informasi Tentang Kolaborasi antara Stasiun Televisi dengan 

Akun Instagram @lambe_turah 

 

Sumber: Akun Instagram @p3htranstv. 
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Gambar 2. 5 

Admin Akun Instagram @lambe_turah Ketika Melakukan Wawancara 

dengan Pemandu Acara “Pagi-Pagi Happy” 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ftNASOd5zrU&feature=youtu.be Diakses Pada, 13 

Mei 2018.  

Selain melakukan wawancara tersebut, admin akun instagram 

@lambe_turah pertama kali melakukan wawancara tatap muka secara 

langsung dengan salah satu penyanyi terkenal Indonesia yaitu Erdian Aji 

Prihartanto atau yang dikenal dengan Anji. Video hasil wawancara 

tersebut dimuat dalam akun youtube milik Anji yang diunggah pada 

tanggal 19 November 2017 dengan judul video Lambe Turah dan Musik 

Indonesia. Ketika melakukan wawancara admin dari akun instagram 

@lambe_turah masih menutupi wajahnya dengan menggunakan sebuah 

topeng untuk merahasiakan identitasnya.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftNASOd5zrU&feature=youtu.be
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Gambar 2. 6  

Pemiliki Akun Instagram @lambe_turah Ketika Melakukan Wawancara 

Tatap Muka Secara Langsung Untuk Pertama Kalinya 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=0sFTLNsctqk&t=316s Diakses pada, 12 

Mei 2018. 

Gambar 2. 7 

Pembuktian Identitas Diri Sebelum Memulai Wawancara 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=0sFTLNsctqk&t=316s Diakses pada, 12 

Mei 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=0sFTLNsctqk&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=0sFTLNsctqk&t=316s
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, admin akun instagram 

@lambe_turah menjelaskan bahwa pada awalnya akun tersebut hanya 

memiliki beberapa orang saja sebagai admin yang menjadi informan untuk 

berita yang ditayangkan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu 

dengan banyaknya netizen yang mengikuti akun tersebut, maka pada saat 

ini akun tersebut sudah menjadi sebuah akun gosip dengan pemberitan dari 

netizen untuk netizen.  

Konsep seperti ini biasa juga disebut dengan citizen journalism 

atau jurnalisme warga, yang artinya keterlibatan warga dalam 

memberitakan sesuatu tanpa memandang latar belakang pendidikan, 

keahlian dapat merencanakan, menggali, mencari, mengolah, melaporkan 

informasi (tulisan, gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain 

(Nurudin, 2010:xiv). Berdasarkan konsep citizen journalism seperti ini, 

maka akun @lambe_turah memperoleh banyak informasi dari berbagai 

macam infroman. Akun gosip ini menjadi akun tercepat dalam 

memberikan suatu berita hangat yang sedang terjadi dikalangan selebriti 

maupun masyarakat itu sendiri.  

Meskipun memperoleh banyak informasi dari warganet yang 

dikirim kepada admin akun @lambe_turah melalui fitur direct massage 

(DM) di instagram, informasi tersebut terlebih dahulu akan dikaji lebih 

dalam lagi sebelum akhirnya diunggah pada laman akun instagram 

@lambe_turah. Dengan banyaknya infromasi yang diperoleh, maka 
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unggahan dalam bentuk foto maupun video pada laman akun instagram 

@lambe_turah memiliki berbagai macam berita yang beraneka ragam.  

Gambar 2. 8 

Unggahan Berita Mengenai Salah Satu Selebriti Indonesia 

 

Sumber: Akun Instagram @lambe_turah.  
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Gambar 2. 9 

Unggahan Berita Tentang Kejadian dikalangan Masyarakat 

 

Sumber: Akun Instagram @lambe_turah. 

Gambar 2. 10  

Unggahan Berita Tentang Benaca Alam yang Sedang Terjadi 

 

Sumber: Akun Instagram @lambe_turah. 
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Gambar 2. 11  

Unggahan Ulang Infromasi dari Akun Pemerintah Indonesia 

 

Sumber: Akun Instagram  @lambe_turah. 

Gambar 2. 12  

Unggahan Meme di Laman Instagram  @lambe_turah 

 

Sumber: Akun Instagram  @lambe_turah. 
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Gambar 2. 13  

Unggahan Promosi Suatu Produk pada Instagram  Stories Akun 

@lambe_turah 

 

    

Sumber: Akun Instagram  @lambe_turah.  
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Gambar 2. 14  

Unggahan Tentang Rilis Film Terbaru yang Akan Tayang di Bioskop 

Indonesia 

 

Sumber: Akun Instagram  @lambe_turah. 

B. Pengikut (Followers) Akun Instagram  @lambe_turah 

Akun @lambe_turah pada saat ini telah diikuti sebanyak 4,7 juta 

pengikut (followers). Keikutsertaan followers dalam akun ini tidak hanya 

terlihat pada aktivitas pemberian informasi, namun juga pada pemberian 

tanda suka (like), banyaknya jumlah viewers (penonton) dan komentar 

disetiap unggahan foto dan video akun @lambe_turah. Jumlah komentar, 

viewers dan like yang diberikan oleh followers pada unggahan di akun 

@lambe_turah memiliki jumlah yang berbeda-beda. Banyaknya 

pemberian like, viewers dan komentar tersebut dilihat dari seberapa 

menarik dan hangatnya topik pemberitaan yang disajikan oleh akun 

@lambe_turah. Semakin menarik dan hangat topik pemberitaan tersebut, 
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maka semakin banyak juga komentar, viewers dan like yang diberikan oleh 

followers.  

Gambar 2. 15  

Unggahan Akun Instagram  @lambe_turah dalam Bentuk Video dengan 

Jumlah Viewres 

 

Sumber: Akun Instagram  @lambe_turah.  
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Gambar 2. 16  

Unggahan Akun Instagram @lambe_turah dan Jumlah Like yang Diberikan Oleh 

Followers 

 
Sumber: Akun Instagram @lambe_turah. 

 

Gambar 2. 17  

Unggahan Akun Instagram @lambe_turah dan Jumlah Komentar yang 

Diberikan 

  

Sumber: Akun Instagram @lambe_turah. 


