
CCTV, Penjaga Properti yang selalu Siap Mengawasi 

Rumahku istanaku, rumahku asetku. Statement tersebut memang telah melekat erat dalam benak 

manusia. Sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, sudah seharusnya properti dimiliki oleh setiap 

orang. Besarnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal yang layak juga seakan tak pernah surut. Area 

pemukiman pendudukpun semakin merata di setiap wilayah, terlebih di area perkotaan. Namun kota-kota 

besar juga memiliki masalah kriminalitas yang cukup tinggi. Pencurian terjadi setiap hari. Jika bukan 

Anda yang menjadi korbannya, mungkin saja tetangga Anda yang mengalaminya. Sebelum semuanya 

terlambat, pencarian akan tempat jual CCTV sebaiknya segera dimulai. 

Beberapa tahun yang lalu, CCTV mungkin masih menjadi bagian dari kemewahan. Harga jual CCTV 

yang tergolong tinggi seakan membatasi orang untuk memilikinya. Padahal kebutuhan akan kamera 

pengawas tak hanya menjadi milik orang-orang kaya saja. Setiap orang yang memiliki properti pastinya 

membutuhkan CCTV untuk menjaga rumahnya dari aksi pembobolan yang bisa terjadi kapan saja. 

CCTV berperan layaknya seorang penjaga rumah ataupun satpam yang tak pernah terlelap. Perangkat 

kecil ini akan terus mengawasi sekeliling rumah, menjadi mata sang pemilik rumah dalam menjaga 

propertinya. Ukurannya yang semakin kecil juga memudahkan pemilik rumah untuk menempatkannya di 

titik-titik buta yang dianggap seksi oleh para pelaku pencurian. Bahkan tak sedikit pula CCTV berbasis IP 

yang dapat diakses dari mana saja cukup hanya berbekal smartphone, tablet ataupun komputer. Karena 

CCTV ini berbasis IP, tentu Anda membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya. 

Memiliki CCTV di rumah bisa memberi rasa nyaman kepada sang pemilik rumah. Memilikinya juga sama 

seperti memiliki penjaga yang selalu siap mengawasi kondisi rumah. Pemilik rumah tak perlu lagi merasa 

khawatir jika harus meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Karena meski Anda tidak sedang 

berada di rumah, Anda selalu bisa mengawasi properti Anda. Rekaman CCTV juga bisa menjadi bukti 

kuat untuk membongkar aksi pencurian atau aksi kriminalitas. Hal ini telah terbukti dan banyak digunakan 

oleh kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Namun jika menginginkan CCTV berkualitas dan 

bergaransi, di sinilah tempat jual CCTV yang sebaiknya Anda kunjungi pertama kali. 


