
Penjelasan Singkat Type Scraping Penjelasan Dan Contoh 

Fungsinya 

Jangan Lupa Pelajari Video Panduan Juga Untuk Lebih Detail 

 

 

1. My Follower 

Fungsi: Fitur ini berfungsi untuk menyecrap siapa saja yang memfollow kita 

Contoh Penggunaan: anda bisa scrap siapa yang follow kita dan kita follow back (jika ingin) 

dengan menggunakan fungsi software di tab follow unfollow 

 

2. My Following 

Fungsi: Melakukan scraping siapa saja yang sudah kita follow 

Contoh penggunaan: Anda bisa scrap data siapa saja user yang udah kita follow, kemudian anda 

bisa menggunakan menu tracing data untuk mengetrack apakah user yang kita follow tersebut 

masih selalu aktif atau tidak, anda bisa unfollow user yang tidak aktif 

 

3. My post: menyecrap post/gambar kita sendiri  

 

4. Not Follow Back 



Fungsi: melakukan scraping data user IG yang udah kita follow tapi tidak mau followback, 

kemudian anda bisa ganti unfollow user yang tidak mau followback tersebut. NOTE: Fungsi ini 

agak lambat mengingat software perlu mengecek data secara akurat dan mungkin tidak berjalan 

mulus jika IG kita udah lebih dari 1000 follower/following. Jika anda sudah punya lebih dari 1000 

follower akan lebih bagus menggunakan fungsi nomer 2 scrap my following 

 

5. Scrap Follower 

Fungsi: Melakukan scraping pada user yang memfollow sebuah account IG tertentu, yang 

related dengan target yang anda cari, misalnya anda jualan rumah/property, kemudian anda 

mengincar follower dari IG rumahsyariahimpian dengan scraping follower dari IG tersebut, anda 

bisa mendapat data user yang related dengan bisnis anda (property). Selanjutnya anda bisa 

menggunakan fungsi  tracing data untuk melacak user mana dari follower tersebut yang masih 

aktif atau sudah tidak aktif 

 

6. Scrap Following 

Fungsi kebalikanya scraping follower, anda bisa menggunakan fungsi ini untuk mengambil data 

siapa aja yang di follow oleh sebuah account IG tertentu 

 

7. Scrap From Comment And Like 

Fungsi: Anda bisa menggunakan Fungsi Ini untuk mengambil data siapa saja yang tertarik pada 

sebuah post tertentu (yang like dan comment). Data yang dihasilkan mungkin tidak banyak, tp 

tentunya memiliki keakuratan yang lebih tinggi. Misalnya post berikut 

https://www.instagram.com/p/BeospqUggVu/?taken-by=rumahsyariahimpian  

Dengan menggunakan fungsi scrap user from comment and like, anda akan mendapat data yang 

sangat bagus untuk bisnis property anda, anda bisa menggunakan fungsi tracing data untuk 

memfilter user yang masih active di IG atau tidak 

 

8. Scrap By Hastag 
Bingung mencari IDE untuk scrap data user yang tertarik dari sebuah post tertentu? Dengan fitur 

ini anda bisa mencari IDE dengan hastag, kemudian anda bisa export link nya cari link atau post 

yang benar benar sesuai dengan nice IG anda untuk mendapat data user yang akurat, dan anda 

juga bs trace terlebih dahulu kapan post berdasarkkan hastag tersebut di buat dengan 

menggunakan menu tracing data, anda jg bisa langsung memfollow pembuat post tersebut 

ataupun meninggalkan komentar maupun like 

 

9. Scrap User Post 
Anda bisa gunakan fungsi ini untuk scrap post yang dibuat oleh user tertentu, anda bisa 

tinggalkan komentar, atau pun like, maupun anda scrape lagi user user yang komen atau ngelike 

untuk mendapatkan user yang sesuai dengan nice IG anda kemudianya anda follow 

 

https://www.instagram.com/p/BeospqUggVu/?taken-by=rumahsyariahimpian


Dari hasil scraping, anda bisa menggunakan data tersebut untuk memfolow, unfollow, like maupun 

comment 

 

 

 

Dengan beragam fungsi scraping, anda bisa mengeksplore lebih banyak lagi, ataupun menyesuaikan 

sesuai kebutuhan anda, dan sekiranya ada ide pengembangan lain, anda juga bisa sampaikan ke support 

ticket 

Jangan lupa subcribe chanel youtube kami agar anda tidak tertinggal info update maupun tips lain dari 

kami https://www.youtube.com/playlist?list=PLGZch7G0fm18BT76jM_6sopnltU286bKR 

 

Salam hangat 

 

Gandensang 

https://exrush.com/the-grams-software/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGZch7G0fm18BT76jM_6sopnltU286bKR
https://exrush.com/the-grams-software/

