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Eye Detective  adalah sebuah badan penyelidik  swasta yang mengkhususkan  diri
dalam  layanan  investigasi  dengan  profesionalitas  yang  tinggi , dimana  kami
memberikan  bagian  dari  layanan  penyelidikan  seperti  pengawasan , pencarian
latar  belakang  dan  yang  pailng  utama  adalah  kasus  perselingkuhan  Kami  dapat

 membantu  anda  mengumpulkan  seluruh  informasi  dan  bukti  yang  anda  butuhkan
 secara  komprehensif  berdasarkan  kegiatan  kasus..  

Eye Detective  berlokasi  di Jakarta  dan beroperasi  di seluruh  wilayah  Indonesia

kecuali  Sulawesi  dan  Papua.  Eye  Detective  juga     membawahi  tiga anak  perusahaan
 lainnya  seperti  Jasa  Detektif  Perselingkuhan  yang  mengkhususkan  diri

 
pada

  investigasi     perselingkuhan  dan  percintaan ,  lalu
 

Detektif
 

Jessica
 

yang
 merupakan  portal  berita  investigasi  swasta ,        

      
dan

    
Detektif

 
Wanita

 

yang

 
merupakan badan investigasi swasta 

   
dengan

 
seluruh

 
anggota

 
penyidik

 
wanita.

TENTANG KAMI

PENYIDIK

 

JESSICA

Penyidik Jessica adalah anak perusahaan 
kedua dari Eye Detective yang 
mengkhususkan diri pada platform berita
seputar investigasi swasta di Indonesia,
mencakup dalam hal beberapa kasus
investigasi yang pernah ditangani, kasus
yang unik dan aneh-aneh dan juga
rangkuman dan beberapa liputan media
mengenai seluruh liputan media televisi
ataupun surat kabar digital.

DETEKTIF

 

WANITA

Detektif Wanita adalah sister-company dari
Eye Detective Indonesia yang merupakan
bisnis investigasi yang dikelola oleh
seluruh agent detektif wanita. 
Kami percaya bahwa wanita memiliki
keuntungan yang jauh berbeda dalam
bidang penyelidikan terutama dalam
situasi tertentu yang membutuhkan
sentuhan wanita kami yang lembut dan
profesional.

  

JASA

 

DETEKTIF

 

PERSELINGKUHAN

Jasa Detektif Perselingkuhan yang biasa
dikenal sebagai JDP adalah anak
perusahaan pertama dari Eye Detective
yang memfokuskan diri dalam seluruh
investigasi seputar perselingkuhan,
percintaan dan problematika intrik
persoalan rumah tangga. Disamping itu
JDP juga memiliki bantuan Kuasa Hukum
perceraian dan Marriage Coach apabila
nantinya hasil dari penyelidikan akan
dilanjutkan pada tahapan lebih serius.

EYE DETECTIVE

Eye Detective sebagai perusahaan utama
lebih memfokuskan diri dalam seluruh
cakupan investigasi baik corporate case
ataupun personal case.
Untuk seluruh kasus Eye Detective
menggunakan tim yang terdiri atas
penyelidik senior dan penyelidik lokal
terpercaya dengan jaringan yang luas
tersebar di seluruh Indonesia. 
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Andy Bramantyo adalah pendiri perusahaan Eye
Detective Corp.  yang didirikan pada tahun 2008 
dengan beberapa tim penyelidik senior yang
dirahasiakan identitasnya. 
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Jessica Putri adalah asisten investigasi dan
bisnis development untuk Eye Detective Corp.  
Jessica telah  berpengalaman lebih dari 10
tahun dalam industri investigasi swasta,
terutama dalam penyelidikan kasus
perselingkuhan. Jessica memiliki banyak
kontribusi atas pemikiran dan gagasannya
yang  membawa Eye Detective Corp. berkiprah
dalam industri investigasi swasta di Indonesia.

Selain itu, Jessica juga mengelola seluruh
bagian dari Detektif Wanita sebagai jasa
detektif swasta yang pertama dan satu-satunya
di Indonesia dengan para anggota penyidik
wanita cantik nan profesional.

Double-D adalah staff ahli dalam urusan IT dan

investigasi   digital.  Double-D  memilih  untuk
 tidak  menunjukan  diri  pada  media  dan

bermain dibelakang layar. 

Kontribusinya dalam penyelidikan sistem dan
khususnya scamming online telah banyak
membantu Eye Detective Corp. mengibarkan
benderanya di Indonesia.

DIDIRIKAN DAN DIKELOLA OLEH PARA
PROFESIONAL BERPENGALAMAN PADA BIDANGNYA

ANDY BRAMANTYO JESSICA PUTRI DOUBLE-D

TIM INVESTIGASI
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INVESTIGASI 

SWASTA

FUNGSI INVESTIGASI 
Investigasi adalah salah satu cara
terbaik untuk mengetahui fakta,
mengungkap kerahasiaan,
kecurangan, latar belakang dan
beragam hal sejenis yang dapat
membantu anda dalam masalah
pribadi maupun bisnis.
Kecurigaan dapat menjadi masalah
bagi siapapun jika tidak dibantu
dengan fakta dan bukti-bukti nyata.
Dengan melakukan penyelidikan
seluruh hal akan terungkap dengan
berbagai bukti sesuai yang anda
harapkan. Eye Detective sebagai
badan investigasi swasta selalu
menggunakan tim profesional yang
tidak hanya memiliki pengalaman
terhadap industri penyelidikan
swasta namun juga kebudayaan
lokal dan jaringan yang luas serta
kontak yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan secara
efektif dan efisien.

“DO IT RIGHT
 – EVERY TIME.”
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PERSONIL

Eye Detective saat ini memiliki enam tim
penyidik purna waktu, sepuluh tim paruh
waktu, dan juga sejumlah konsultan yang
kami pekerjakan berdasarkan pada kasus
yang telah diberikan. 

Mengacu dari berbagai jenis kasus, kami
menggunakan berbagai teknik investigasi,
peralatan dan teknologi tinggi untuk
memastikan bahwa kami mendapatkan
bukti yang konkret sesuai dengan yang anda 
butuhkan. 

PENYIDIK LAPANGAN

LATAR BELAKANG

Menjadi yang terdepan dalam industri
investigasi swasta di Indonesia merupakan
suatu tangung jawab yang besar dan
tentunya dengan dorongan dan komitmen
dari tim kami yang berbakat. Staff kami di
mayoritasi oleh para anggota muda
berpengalaman dan pensiunan militer
dengan jaringan yang diperlukan yang
membuat kami selalu menjadi yang 
terdepan. 

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Kami selalu mendorong pelatihan dan
pengembangan lebih lanjut dari staff kami
yang ingin meningkatkan keterampilan,
pengetahuan, dan keahlian mereka
sehingga memungkinkan kemajuan melalui 
perusahaan.
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VISI & MISI

 Memberikan  pelayanan  dan
kepuasan kepada klien untuk 
mendapatkan hasil yang optimal dari 
hasil investigasi. Bertindak demi 
kepentingan klien memberikan 
layanan investigasi dengan 
profesionalitas yang tinggi, dedikasi, 
kebijaksanaan, dan kerahasiaan yang 
ketat. 
Kami selalu berkomitmen untuk bekerja diatas kepentingan klien dengan
tetap beroperasi dibawah standar etika negara tanpa melewati batasan-
batasan hukum Indonesia yang berlaku.
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LOKASI & KONTAK
Eye  Detective  berpusat  di Jakarta dan
memiliki  jaringan  yang tersebar seluruh
wilayah  di  Indonesia.  

     
 Call: 0813-1212-1259   | www.detektifindonesia.com | info@detektifndonesia.com

Eye Detective beroperasi 
di seluruh wilayah 

Indonesia dan berkantor 
pusat di Jakarta, 

12920.
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Personal & Corporate Case
LINGKUP INVESTIGASI

 Persoalan  yang  merujuk  pada  investigasi  pribadi  mengenai
perselingkuhan  umumnya  kami tangani  dengan  metode  surveillance ,
dimana seluruh kegiatan aktivitas objek yang bersangkutan akan kami
kumpulkan, mengenai  siapa saja orang-orang terdekatnya, pekerjaan,
tempat  tinggal  dan hal terkait  lainnya . Tentunya  seluruh  hasil juga di
fokuskan  kepada  pencarian  data  pelengkap  berdasarkan  dengan
kebutuhan klien. 

     

INVESTIGASI PRIBADI

Investigasi  pribadi  umumnya  dipenuhi  dengan  permintaaan
seputar  urusan  percintaan  dan  rumah  tangga . Kami  sangat
memahami  persoalan  seperti  ini yang  seringkali  datang  dengan
kesedihan, keraguan dan kecurigaan. Kami dapat membantu  anda
mengumpulkan  bukti  dan  fakta , memahami  apakah  seseorang
benar -benar  setia  kepada  anda  atau  tidak  sehingga  anda  dapat
memutuskan cara terbaik untuk melangkah kedepan.

WESTFIELD HELENSVALE
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INVESTIGASI PERUSAHAAN

Investigasi  perusahaan  seringkali  datang  dengan  persoalan
mengenai  kecurangan  mitra  bisnis , pelacakan  aset  perusahaan ,
pencarian  orang  hilang  atau  kontak  yang  di  inginkan  serta
dibutuhkan . Selain  itu  permintaan  mengenai  pemeriksaan  latar
belakang  suatu  perusahaan  atau  pemegang  saham  dan aset yang
dimiliki  beserta  nilai investasi . Kami  dapat  membantu  anda  dalam
mengumpulkan  seluruh  informasi  yang  diperlukan  dengan
menjamin kerahasiaan yang ketat.

Kami memiliki jaringan yang luas dari orang-orang yang dapat kami
pekerjakan untuk membantu dalam pelacakan dan pencarian. Kami
dapat melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh,
mempertanyakan saksi, dan dengan berbagai teknik investigasi
lainnya sesuai kesepakatan klien.
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Eye Detective telah
diliput oleh lebih dari
sepuluh media televisi.
Sepak terjang investigasi Eye Detective telah berkiprah  dengan 
nama baik di Indonesia, kami juga telah diliput oleh lebih dari 10
media televisi dan surat kabar yang menjadikan kami satu-satunya
jasa detektif swasta terbaik dan terpercaya di Indonesia.

Liputan kami dengan beberapa media Televisi seperti: 

* Kompas TV

* Trans TV

* Jawapos  TV

LIPUTAN MEDIA

dan juga beberapa surat kabat digital seperti Majalah Kartini, Majalah
SWA, Male Indonesia hingga Media Indonesia, membuat Eye Detective
semakin terdepan dan tentunya tetap berpegang teguh demi menjaga
kredibilitas  .

Sebagai badan penyelidik swasta profesional kami selalu bertindak demi
kepentingan klien ,  memberikan  layanan  investigasi  dengan
profesionalitas yang tinggi, dedikasi, kebijaksanaan dan tentunya
kerahasiaan yang ketat.
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KERAASIAAN &
KEAMANAN 
Kerahasiaan dalam hal keamanan

kami mencakup seluruh informasi

yang terkait dan yang disediakan

oleh klien kami. Seluruh informasi

diamankan didalam tempat

penyimpanan menggunakan alat

teknologi informasi yang layak untuk

mengendalikan akses terhadap

informasi tersebut. Seluruh informasi

tersebut disimpan dalam periode

enam bulan, setelahnya seluruh arsip

akan dihancurkan secara permanen.

STRATEGI KEAMANAN

* Kesepakatan dibuat berdasarkan kasus.
* Mematuhi  hukum  pemerintah  dan standar  negara
tanpa melanggar batasan hukum.
* Beroperasi dibawah standar etika yang tinggi. 
*Menerapkan  standar  keamanan  yang  tinggi  untuk

 melindungi  informasi  klien  dan  menjaganya  dengan
 sangat  rahasia.
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