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COMPANY PROFILE 

 

CV. Indekslink Indonesia merupakan perusahaan teknologi informasi 

yang berfokus pada Hardware, Software (desktop & web based, WEB 

DESAIN, WEB DEVELOPMENT), Networking, Multimedia, Service & 

Maintenance, Security System (CCTV), Graphics Design, Electro Sistem 

Multimedia (Nursecall, Loket antrian bank, Running Teks, & Moving 

Sign). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



PENJELASAN CCTV 
 

BAB I 

1.1  Latar Belakang 
  

Dari dulu hingga sekarang, Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja . 
Tidak kenal tempat dan waktu. Kejahatan terus meningkat seiring dengan 
perkembangan waktu. 

Pada jaman globalisasi sekarang ini teknologi pun terus berkembang pesat untuk 
memberikan solusi dari permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Salah 
satunya adalah solusi untuk mencegah kejahatan.  Ketahuilah, bahwa mencegah 
lebih baik dari pada mengobati. Salah satu metode untuk memberikan solusi 
mencegah meningkatnya faktor kejahatan, yaitu dengan cara memantau kejahatan 
itu sendiri. Karena manusia sendiri tidak bisa memantau suatu daerah/tempat 
selama 24 jam maka dari itu dibutuhkan alat yang disebut dengan kamera pengawas 
atau yang lebih dikenal dengan CCTV. 

Maka dengan proyek CCTV ini diharapkan masyarakat umum bisa lebih merasa 
nyaman dimana saja mereka berada, karena di setiap sudut jalan terdapat CCTV 
yang selalu mengawasi tindak kriminal. Sehingga masyarakat dapat hidup tenang 
dan damai.  

1.2 Rumusan Masalah 
 

 Dari latar belakang tersebut, timbul berbagai permasalahan antara lain : 

1. Apa kelebihan dan kekuraangan dari CCTV? 
2. Bagaimana kinerja dari CCTV tersebut? 
3. Berapa anggaran yang dibutuhkan? 

 
1.3 Maksud dan Tujuan 

Dengan adanya projek ini diharapkan masyarakat umum dapat merasakan kenyamanan 
tanpa adanya rasa takut akan tindakan kejahatan pada daerah tersebut. Karena 
terdapat CCTV yang selalu mengawasi.                                                                                             

 

 



BAB II 

1.1 Fungsi CCTV 

Yang bermakna CCTV atau kamera pengawas selalu mengawasi gerak-gerik Anda. 
Anda di sini tertuju pada pelaku tindak kejahatan sehingga pelaku tidak bisa beraksi 
di wilayah yang terdapat CCTV. 

1.2  Kelebihan dan Kekurangan 
 

1. Kelebihan 
o Proyek tergolong jarang ada. 
o Proyek untuk mempermudah penjagaan. 
o Proyek untuk meningkatkan sistem keamanan. 

2. Kekurangan 
o Pemasangan sistem CCTV atau kamera pengawas yang memerlukan biaya 

yang cukup mahal 
o Karena CCTV atau kamera pengawas merupakan alat yang mengawasi 24 

jam, maka membutuhkan biaya listrik. 
  

1.3 SKETSA/GAMBAR KINERJA CCTV 
 

 

 

 

 

INSTALASI CCTV 



. 

1. Jenis kabel cctv yang digunakan adalah 1 kabel 2 fungsi yaitu video dan 

power, sehingga lebih menghemat biaya dan kerapian dalam instalasi 

cctv lebih terjaga.. 

 

2. Jenis kabel cctv medium range daya hantar kualitas gambar baik 100m – 

150m dengan kondisi medan standard medan magnet. 

 

3. Power supply cctv sebagai pengganti adaptor cctv berguna untuk 

pengaturan kelistrikan kamera cctv dan Dvr, serta lebih menjaga 

keamanan kelistrikan dari arus pendek, karena dilengkapi oleh pemutus 

arus. 

 

4. Jasa pemasangan CCTV ataupun Ip cam untuk Pabrik, Gedung, Kantor, 

Mall, Rumah sakit, lift, bangunan lainnya yang mempunyai tingkat 

kesulitan tinggi, dikenakan extra cost untuk jasa pemasangan cctv di 

surabaya, sidoarjo  (free survei) dan untuk  jasa instalasi cctv di wilayah 

kota kota besar lainnya dan sekitarnya dikenakan biaya survei. 
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Macam Macam Gambar Jenis CCTV 
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PENUTUP 

 

CV.INDEKSLINK INDONESIA  sebagai perusahaan yang terperpercaya 

dalam memproduksi dan mendistribusikan laboratorium bahasa, 

berharap dengan adanya berbagai jenis produk CCTV yang kami produksi 

bias membantu instansi yang akan mengadakan peralatan lab bahasa 

yang tepat guna dan sesuai dengan budget/anggaran yang dimiliki 

instansi. 

Kabel RJ 59 

LED Monitor 32”inch 

DVR 

Kabel Ties Drat BNC 

Hard Disk Jack DC 



 

Info yang lebih lengkap tentang harga, spesifikasi teknis dan juga brosur 

untuk masing-masing produk tersebut, kami lampirkan atau dapat 

silahkan menghubungi kami. 

 

Kami berharap bahwa proposal ini menjadi titik tolak dari terjalinnya 

kerjasama yang saling menguntungkan antara CV. INDEKSLINK dengan 

pihak instansi anda. 

 

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan proposal 

ini. Kami menantikan kesempatan lebih jauh untuk terlibat dalam proyek 

pengadaan CCTV ini bersama Anda. Bila ada hal yang dirasakan kurang 

pada proposal ini, silahkan menghubungi kami. 

 

Hormat Kami, 

 

 

INDEKSLINK INDONESIA 
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Jasa Pasang CCTV 
Penentuan dan perencanaan pemasangan CCTV yang tepat, mulai dari perancangan 

denah lokasi titik-titik pemasangan kamera cctv (Ip Cam), pembentukan skema 

instalasi jaringan kabel cctv dan kelistrikan, penarikan kabel cctv atau pun utp, setting 

Dvr hingga pemilihan jenis kamera cctv ataupun Ip Cam yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan serta keuangan anda adalah bagian dari jasa pemasangan cctv 

yang kami lakukan. 

Cara agar Kamera CCTV dapat dipantau secara online atau live, diperlukan IP publik, 

namun saat ini IP publik sulit untuk didapat, alternatifnya adalah menggunakan 

DDNS, bagi mereka yang pada perangkat DVR belum tersedia free DDNS ataupun 

Icloud. 

  

 Harga Jasa Pasang CCTV – Perbaikan cctv 

http://instalasi-jaringan.com/jasa-pasang-cctv


Harga instalasi CCTV: Daerah Surabaya dan Sidoarjo : 

Rp. 150.000,- (minimal 4 kamera) *Harga pemasangan 

CCTV kondisi  bangunan rumah / ruko tanpa 

perangkat 

 

 

 

 

 Harga instalasi belum termasuk dengan akomodasi dan transport. besaran  

akomodasi dan transport tergantung dari kotanya masing-masing. 

 Jasa setting DVR online Rp. 400.000,- (remote via smartphone) *tidak termasuk  

dengan DNS jika diperlukan 

 Survei Surabaya Rp.100.000,- diluar surabaya Rp. 350.000, 

 Harga Kabel CCTV  Rp. 8.000,-/meter 

 
 
 
 NB: Untuk Semua harga tergantung pada LOT  area pemasangan / jumlah titiknya 
dan juga tergantung pada spesifikasi pemilihan merek type cctv yakni analog / 
AHD. 
Untuk CCTV kami menggunakan Infinity, AVTECH, Hikvison,Sony 

 


