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APA ITU CCTV ?

• Closed Circuit Television (CCTV) adalah surveillance camera
system atau kamera pengawas, yang terdiri dari kamera dan
system DVR (Digital Video Recording)
• CCTV adalah perangkat yang digunakan untuk mengawasi dan

merekam segala bentuk aktifitas dalam suatu area / lokasi
• CCTV sering digunakan untuk tujuan pengawasan yang biasa

terdapat di bank, lapangan terbang, stasiun, hotel, sekolah,
gedung, rumah, dsb.



SEJARAH TEKNOLOGI CCTV

• Sejarah CCTV pertama digunakan pada tahun
1940-an oleh Militer AS. Untuk menguji misil V2 
kamera sirkuit tertutup digunakan untuk
memonitor tes keselamatan. 

• Kemudian oleh Siemens AG pada Test Stand VII di 
Peenemunde, Jerman pada tahun 1942, untuk
mengamati peluncuran roket V-2. 

• Sistem CCTV di tahun 60an sangat mudah atau
sederhana, terdiri dari kamera dengan resolusi
sangat rendah, hitam dan putih dan terhubung
dengan jalur transmisi. Setiap kamera terhubung
ke monitor hitam putih. Konfigurasi enam belas
kamera butuh mengambil enam belas kamera
monitor.

• Pada bulan September 1968, Olean, New York 
adalah kota pertama di Amerika Serikat yang 
menggunakan kamera video dalam dunia bisnis, 
terutama dalam upaya untuk mencegah aksi
kejahatan. 



Pada dekade 70-an muncul perangkat elektronik, perekam kaset video (Video Cassette Recorder/VCR). 
Perangkat elektronik memungkinkan layar dipecah menjadi beberapa frame pada monitor setara. VCR 
akan merekam secara sederhana dan mendistribusikan video.

Pada tahun 80-an, sangat penting bahwa perekam video banyak merepotkan. standar rekaman sangat
berbahaya. campuran gambar beresolusi rendah, kaset video yang jelek dan solusi teknologi kaliber
menghasilkan gambar yang tidak jelas dan jelek yang tidak akan digunakan untuk fungsi identifikasi
yang meyakinkan.

CCTV ‘Generasi berikutnya’ muncul di pertengahan tahun 90an. Teknologi baru ini kebanyakan berbasis
laptop. Digital Video Recorder (DVR) memungkinkan gambar direkam dengan resolusi yang lebih tinggi
dari sebelumnya. DVR memecahkan semua masalah sistem CCTV generasi pertama (VCR) seperti lupa
mengubah rekaman, rekaman pita perekam kaset video yang rusak.

Generasi terbaru kamera CCTV dapat dioperasikan dari jarak jauh atau bahkan di manapun dengan 
akses secara online. DVR juga menggunakan teknologi pemrosesan informasi (Internet Protocol) yang 
memungkinkan pengguna melihat dari mana saja dan mungkin benar-benar mengelola kamera dan 
juga sistem itu sendiri melalui jaringan area (LAN), jaringan ruang luas (WAN) atau lebih dari Web 



TUJUAN PEMASANGAN CCTV 

• Mencegah: Pelaku kriminal kerap kali 
mengurungkan niat atau merasa takut
ketika melihat terpasangnya kamera CCTV.  

• Memantau dengan mudah: System CCTV 
sangat berguna untuk membantu anda
dalam memonitoring atau mengawasi
situasi serta kegiatan yang terjadi di lokasi
yang terpasang kamera CCTV. 

• Bukti: Penggunaan kamera CCTV bisa
juga digunakan untuk menganalisa kasus-
kasus kejahatan, pembunuhan, perampokan
dan lainnya. Dengan bantuan hasil rekaman
CCTV dapat dijadikan bukti konkret dan kuat
untuk mencari tahu siapa pelaku kejahatan
tersebut. 



BERITA TENTANG CCTV



JENIS-JENIS KAMERA CCTV 

1. Analog : Menggunakan media kabel Coaxial. 

2. IPcam : Menggunakan media kabel UTP. 
§ Kekurangan CCTV Analog

ü Instalasi kabel sedikit lebih "berat" daripada IP Cam.

ü Harga kabel coaxial dan connector BNC lebih mahal ketimbang kabel UTP dan RJ- 45.

ü Memerlukan kabel yang lebih banyak untuk power, data dan video. 

§ Kelebihan CCTV Analog
ü Tidak memerlukan pengetahuan rumit dalam mempelajarinya.

ü Variasi produk sangat banyak, mulai dari Camera, DVR dan peralatan pendukung lainnya.

ü Harga lebih murah dibandingkan IP Camera yang kelasnya sama. 



§ Kekurangan CCTV IPCam
ü Instalasi kabel lebih sedikit dan ringkas. 
üBiaya kabel, connector dan material bantu lainnya bisa lebih murah.
üLebih tahan terhadap noise dan interferensi. 

§ Kelebihan CCTV IPCam
üDiperlukan pemahaman yang mantap terhadap dasar-dasar jaringan LAN 

dan Internet.
üSetting lebih rumit.
üPanjang kabel UTP dibatasi oleh angka yang "masyhur", yaitu hanya

100m saja. 
üHarga cameranya lebih mahal, demikian pula dengan harga adaptor 

PoE (Power over Ethernet). 



TIPE-TIPE KAMERA CCTV
Kamera Dome
• Diambil nama Dome karena bentuknya yang 

seperti kubah (dalam bahasa inggris ), 
tujuannya agar arah dari kamera cctv tidak
terlihat atau tersembunyi tapi terlihat oleh 
kasat mata.

• Dome Kamera yang biasa dijual adalah tipe
fix camera yaitu kamera yang hanya
mengarah ke 1 arah, namun jenis dome 
kamera juga ada yang dapat berputar dengan
cepat “Speed Dome“, harga CCTV pun relatif
jauh lebih mahal dibandingkan tipe dome fix 
camera.

• Biasanya kamera ini di posisikan di dalam
ruangan (indoor)



Kamera PTZ
• PTZ adalah singkatan dari PAN TILT ZOOM, 

PAN kemampuan kamera untuk dapat
bergerak ke kiri dan ke kanan, TILT 
kemampuan kamera dapat bergerak ke atas
dan kebawah, ZOOM kemampuan kamera
untuk memperbesar gambar hingga beberapa
kali lipat.

• Jenis kamera PTZ biasa digunakan untuk
memantau wilayah yang luas dengan
menggunakan 1 kamera, ini memudahkan
pengawas cctv dalam memonitoring dengan
menggunakan 1 kamera, karena ptz camera 
dapat berputar otomatis atau secara
manual digerakan melalui controller.



Kamera BULLET
• Bullet camera ini dari segi lensa tidak jauh

berbeda dengan dome, hanya bentuknya
saja yang berbeda, biasanya lebih banyak di 
posisikan di luar ruangan ketimbang di 
dalam. 

• Jenis kamera ini karena bisa juga di pasang di 
luar ruangan memiliki kelebihan tahan air. 
Bullet kamera dipasang pada dinding
ataupun langit. 

• Bullet adalah kamera tipe fix dengan tujuan
menangkap gambar dari area yang tetap.



Kamera BOX
• Mempunyai kemampuan zoom dengan

penempatan pemasangan pada bidang
vertikal, kekurangan kamera jenis ini
membutuhkan pencahayaan untuk dapat
menangkap gambar dengan jelas. 

• Lensa CCTV nya dilindungi oleh kubah, 
karena nya jenis kamera CCTV ini sulit bila
ingin dirusak. 

• Pemasangan model dome relatif lebih
mudah. orang sulit menebak arah dari
kamera karena posisi kamera tertutupi
kubah.



Kamera BOARD
• Ini sebenarnya bisa dibilang

kamera CCTV tanpa Casing, 
biasanya digunakan untuk
kepentingan khusus, seperti
dalam pembuatan robot atau
drone. 

• Kamera terhubung ke board 
controller seperti Arduino Board, 
Raspberry Pi, dsb.

• Kamera ini memiliki nilai resolusi
rendah.



Kamera VICON
• Kamera jenis ini memiliki

resolusi tinggi dan mampu
bergerak secara otomatis dan 
menggunakan remote.
• Kamera terhubung ke

computer dan perangkat
multimedia lainnya.
• Umumnya digunakan untuk

keperluan VICON (Video
Conference) atau
TELECONFERENCE



Kamera DAY/NIGHT
• Keunggulan dari kamera tipe day/night 

adalah dapat beradaptasi dengan
berbagai kondisi cahaya baik itu sinar
matahari langsung, backlight yang kuat, 
atau refleksi.
• Kamera jenis ini memiliki dynamic range 

yang luas, kamera jenis ini biasanya
dipasang di lokasi dengan pencahayaan
yang berlebihan atau di lokasi yang gelap
sama sekali.



Kamera CCTV Spy 
§ kamera jenis ini di 

peruntukan untuk dapat
berkamuflase dan tidak
disadari bahwa itu adalah
kamera.

§ Spy Cam ini memiliki banyak
jenis dan rupa, bisa berupa
pulpen, bross, hiasan dinding
dan banyak lagi. 



Kamera CCTV IP / Network 
§ IP cam adalah jenis kamera CCTV 

yang menggunakan jaringan
komputer sebagai pengantar data 
videonya.

§ Rata-rata IP cam mempunyai
tingkat resolusi gambar yang lebih
tinggi dibandingkan kamera CCTV 
biasa.

§ Untuk jarak pun, gambar dan 
koneksi terbaik hanya didapat dari
tarikan kabel di bawah 100m, jika
lebih dari itu sudah harus
menggunakan HUB tambahan
atau Power yang lebih besar.



Kamera CCTV Wireless
§ Kamera jenis ini include 

wireless di dalamnya, bisa
langsung di konfigurasi dan 
dikoneksikan ke jaringan
Internet via Wifi, setelah itu
selesai, video bisa langsung di 
akses.

§ Tidak semua kamera wireless 
CCTV berbasis IP , beberapa
dari kamera jenis wireless 
dapat menggunakan model 
alternatif dalam transmisi
wireless.



POSISIONING CCTV

1. Ditempatkan pada 
pencahayaan yang cukup.

2. Ditempatkan di atas sudut
ruang. 

3. Jauhkan dari tempat yang 
berpotensi terkena air.

4. Ditempatkan pada tempat
yang sering dilalui orang. 



DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)

• DVR ,singkatan dari Digital Video 
Recorder yang berfungsi sebagai alat
perekam camera yang berbasis
Analog Camera.

• Fungsi dari DVR adalah melakukan
perekaman gambar ke dalam media 
format digital ke disk drive atau
Hardisk ( HDD ), USB flash drive, kartu
memori dan media yang lainnya.



ARSITEKTUR DVR



NVR (NETWORK VIDEO RECORDER)

• NVR adalah kependekan dari Network Video Recorder. 
Fungsinya untuk merekam gambar dari IP Camera. 
Singkatnya NVR adalah DVR-nya pada sistem IP 
Camera. 

• Distribusi video/gambar ditranfer melalui di jaringan
(network). Karena perangkat tersebut berbasis IP, 
maka NVR dapat dikelola secara remote melalui LAN 
atau melalui Internet sehingga memberikan
fleksibilitas yang lebih besar. 

• NVR bisa berupa hardware ataupun software. Untuk
NVR software biasanya berbayar. Salah satu contoh
software NVR adalah software NVR versi 8.5 dari
Geovision, dan saat menjalankan software ini harus
menggunakan USB Dongle. 

• Jadi pada NVR Geovision kita membeli USB DOngle ini
yang dibundel dengan software NVR-nya. Lisensi USB 
dongle geovision ada yang 4, 8, 12, dan 16 IP Camera.



ARSITEKTUR NVR



INFRASTRUKTUR CCTV

LOKASI / 
PENCAHAYAAN 

BANYAKNYA 
CCTV

JENIS 
KONEKSINYA

LICENSE PENYIMPANAN 
HDD 


