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monitor yang akan dipasang di
masing-masipg ruang kerjanyai
ungkapnya.

Seperti diketahui, pengadaan
CCTV dianggarkan cukup be-
sar yang bersumber dari APBD
tahun 2016. Setelah melalui
proses pelelangan, nilai kon-
trak pengadaan CCTV den-
gan pemenang PT Telekomu-
nikasi Indonesia, Tbk sebesar
Rp 16.629.178.500 dari HPS
(harga perkiraan sementara)
Rp 18.175.138.19294. (dwi/pit)
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I I 5 CCTVyang memantau Kuta.
Kalau sebelumnya kamera

CCTV ATCS lebih pada pen-
gaturan lalu lintas, 100 kamera
CCTV yang akan terpasang ini
fungsinya lebih diutamakan
unfu k pemantauan keamanan
kawasan. Tapi, bisa juga untuk
mengetahui kondisi lalu lin-
tas. "Bupati, wakil bupati dan
sekda, nanti dapat memantau'
langsung hasil pemaptauan
CCTV di kawasan Kuta, melalui

disebut bisa merekarn nomor
kendaraan hingga wajah penge-
mudi. Pejabat asal Desa Sem-
bung, Mengwi, Badpng, ilri
mengungkapkan, pihaknya me-
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I Spesifikasi : Memantau hingga 360
derajat, juga punya kemampuan
pembesarannya atau zoom dengan pixel
tinggi, bisa merekam nomor kendaraan
h,ngga wajah pengemudi
Pemasangan : Dipasang di 76 titik,
dengan 100 kamera pengintai di
kawasan Kuta 
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r Laya!. Monilor : Bupati, wakil bupati,
sekda, bisa menantau langsung
pemantauan CC'IV di kawasan Kuta,
vang dipasang di masing-masing ruang
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I Dana Anggaran : Anggaran diambii dari
APBD tahun 2016

,r YanE 5uc{atr T':rpasang deneiunrnge..:
15 CCTV ATCS (Area Traffic Control
System) di persimpangan jalan Kuta

Bernilal Rp lG M,
Nopol pun Terintai

lltuINGUPURA- Pemkab Badung me nggelon_
tor rlana tak kurang Rp I 6 miliar urrtuli -u-_perr:anggih kamela Close Circuit T:levision
(CC lV). Dari angkrr itu, total ada 76 ritjkdenean
100.1<anrera penginr.ai di kawasan I(uta, Badung.
Dinas Perhubungan, Komunil.asi dait

Inforrrrasi, (Uisllrbkorrrrrrfo) tiadrrlrg pun
teltrh nrulai mclakrrkau pellra,a-n!an
kanreia tersebut,, Kepala I_lishub komiifo
I Made Weda Dharmajaya menl;atakan,
kanrera CCTVyarrg dipasang kali iiti merni-
liki spesifikasi cukup canggih x"

nanti
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NGIIPIIM-Renca4aPem-
adungunnrkmempangun

pumabelumlamaini.
Wakil KetuaDPRD Badurg, INy-

oman I(aryarn mengakri, pertim-
bangan meloloskan pembangu-
nan Rlyangterbaru iil alasannya
karena kebutuhan. "Melihat dari
lamanya rumah jabatan Bupati
dan Wakil Bupati Badurg belum
pemah direnolasi dan juga huang
representatif, " jelasnya saat di
konfi rmasi Selasa (2/8).

Kata dia, karena pertimban-
gan kurang representatif itulah

a" rumah jabat{n (ny)
i danWakil Bupati {emyata
dimuluskan olehpewa4.

Beta$a tida( kendati sebplumnr
ya supah ada RI yang larrfa tetapi
dew4n telah kbtuk pahi untuk
grenyetujui pembangr{nan RI

{i kdwasan Puspem ftdung.
Fahkhn telah masuk dalafn KUA/
PPAS Tahun 20 I Tyang dif epakad
DPRD Badrurgpada ra{at pari-

tak biba Frasta dan WakiJnya Ketut Suiasa
masih m€nghuni Ri lafta yang

lg+qq { Ialan Praia, Daluns.,
Rf ini sebelumrya juga ditempati
oleh pendahulunya Bupati Ba-
dungke)flAA GdeAgung.

Anggaran pembangunan R]
Bupati(Wabup ini telah masukda-
lam KUA/PPAS thhun 20l7yang
disepakati DPRD Badung pada
rapat paripuma belum lama ini
Total anggaranyang dipasang ada-
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lmya layak kita aj]
(nuinah labatan), " te;
S(mentara Sekda

Korppyang R. Swan
KelalaBappedaUtbarl
Sudmbara ketika dik

bufati dan wakil bup,buflati dan wakil bup
akt{imya layak kita aj
(Ruinah labatan), " tei
S(mentara Sekda

Korppyang R. Swan<
KelalaBappedaUtban
Sudmbara ketika dikc
mefalui sambungan
seh.ilemya terhubung te
ad{jawaban. SaatiniBl
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