
 

Pelajari bagaimana Polri mengawasi isu-isu yang

berkembang di masyarakat

Pantau isu-isu terkait keamanan dan pertahanan di masyarakat

Berkembangnya teknologi digital telah menggiring perilaku pelanggaran hukum ke dunia digital.

Banyak kasus yang beredar di masyakarat mengenai penipuan, modus penculikan, terorisme,

peretasan, dan masih banyak lagi tindakan yang melanggar hukum kini menyebar ke dunia digital.

Hal ini membuat Polri harus bertindak cepat dan menyebarkan pantauannya. Mengingat hal ini

adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan, maka polri membutuhkan alat yang dapat

membantu mereka untuk memantau dan mempercepat proses investigasi.

Media monitoring menjadi pilihan polri untuk melakukan pemantauan isu-isu yang berkembang di

masyarakat. Dengan bantuan alat ini, polri dapat melacak bagaimana isu-isu berkembang serta

mencari sumber permasalahan tersebut berasal. Alat ini juga membantu polri melacak komunikasi

dari jaringan kegiatan melanggar hukum seperti jual beli narkoba, judi online, penjualan hewan

langka, hingga terorisme.

Bagaimana Kazee membantu Polri ?

Mengetahui isu terkini yang mengancam ketertiban

Dunia sosial media begitu bebas, Polri cukup kesulitan melacak setiap tindak kriminal yang ada disini.

Dengan bantuan media monitoring, Polri dapat melacak komunikasi jaringan yang melanggar hukum,

serta meredam mereka untuk bertindak seenaknya. Tentunya ini juga akan memudahkan dan

mempercepat investagasi yang dilakukan



Deteksi isu demogra�s

Setiap daerah memiliki isu-isu yang populer dan unik, Polri harus selalu dapat hadir ditengah-tengah

masyarakat untuk memberikan rasa tentram dan aman. Menelisik bagaimana isu tersebut

berkembang dan mencari tahu sumber serta apa yang membuatnya menyebar

Pemantauan tokoh tertentu yang terkait dengan isu

Biasanya isu yang tersebar akan dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu. Polri harus dapat

memantau bagaimana orang-orang tersebut berkomunikasi, bagaimana mereka memberikan

pengaruh sehingga isu terangkat dengan mudah

Pemberian rekomendasi berdasarkan insight

Kazee memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan Polri dalam kegiatan mereka

berdasarkan data insight yang didapat. Tentu ini membuat Polri lebih percaya diri untuk mengambil

keputusan karena tindakannya di ambil berdasarkan pertimbangan data yang kredibel.


