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Bagaimana warganet menanggapi
hal tersebut?



Guna mengawasi unggahan di media sosial
yang bertentangan dengan UU ITE, Direktorat
Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama
dengan Kementrian Komunikasi dan
Informatika mulai membentuk Polisi Virtual.

Polisi virtual bertugas untuk menegur akun
yang melakukan pelanggaran, namun tidak
mengambil tindakan hukum. Tindakan
hukum akan dilakukan oleh polisi siber.

Apabila ditemukan unggahan yang
melanggar hukum, polisi virtual akan
memberikan pesan pribadi kepada pemilik
akun untuk menghapus unggahannya.
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PEMBICARAAN WARGANET MENGENAI
POLISI VIRTUALPOLISI VIRTUAL

DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA DIGITAL

Hasil riset Bigbox mencatat 4.563 mention terkait topik
polisi virtual yang bersumber pada media sosial dan
media digital. Data tersebut dikumpulkan pada periode
16 Februari hingga 1 Maret 2021.



25 Februari 2021

Berdasarkan grafik hasil riset yang telah dilakukan,
diketahui pada tanggal 25 Februari  2021 mengalami
kenaikan volume mention. Hal ini dikarenakan sudah
adanya peringatan yang disampaikan oleh polisi
virtual terhadap akun media sosial yang diduga
melakukan ujaran yang mengandung unsur suku, ras,
agama, dan antargolongan (SARA). Dan dari tanggal
25 Februari 2021 tercatat sudah 21 peringatan yang
disampaikan ke beberapa platform.



Terdapat kenaikan volume mention sebesar 85% pada tanggal 1 Maret 2021
dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Disisi lain terjadi pula kenaikan volume mention sebesar 1.775% pada
rentang waktu 16 Februari - 1 Maret 2021.

Kenaikan volume mention sebesar 1.875% terjadi di media sosial pada
rentang waktu 16 Februari - 1 Maret 2021.
Disisi lain terjadi juga kenaikan volume mention sebesar 663% pada media
digital pada rentang waktu 16 Februari - 1 Maret 2021.

1.875% 663%

Mention topik polisi virtual dalam 24
jam terakhir di media sosial, berita,
forum, dan blog.

Mention topik polisi virtual dalam 7
hari terakhir di media sosial, berita,
forum, dan blog.

SOCIAL MENTIONS
(7 HARI)

NEWS MENTIONS
(7 HARI)

MENTIONS (24 JAM) MENTIONS (7 HARI)

Mention topik polisi virtual dalam 7 hari
terakhir di media sosial.

Mention topik polisi virtual dalam 7
hari terakhir di berita.
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Berikut beberapa kata kunci yang paling sering
digunakan di Indonesia setelah polisi virtual dikenal
warganet. Kata kuncinya yaitu, "virtual", "polisi", dan
"police ".
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Dari hasil analisa, terkumpul sebanyak 164 berita yang memuat
topik  Polisi Virtual. Liputan6 menerbitkan paling banyak berita

dengan jumlah 11 berita , disusul oleh detik sebanyak 10 berita dan
kompas sebanyak 8 berita.
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If you have questions about our
products, pricing, implementation and

how best to address your company
needs? We're the solution.

bigbox.co.id 

 sales@bigbox.co.id


