
TERM & CONDITION AGREEMENT 
 
Dengan menggunakan jasa Recovery Data dari PUSAT DATA RECOVERY, ada beberapa ketentuan dan 
kondisi yang wajib saya ketahui dan setujui sebelum proses Recovery data dapat di lakukan, dan 
sebelumnya ada istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini : 

Istilah : 

• Sebutan Saya adalah pemilik yang sah atau mewakili pemilik yang sah 
atas harddisk/Media yang di serahkan pada pihak PUSAT DATA RECOVERY untuk di lakukan 
prose Recovery data atau penyelamatan data. 

• Sebutan PUSAT DATA RECOVERY, adalah perusahaan yang melayani jasa recovery data di 
Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, sebutan PUSAT DATA RECOVERY juga 
berarti Team Teknisi dan Staff yang terlibat dalam proses recovery data. 

• Sebutan Harddisk/Media adalah media penyimpanan data fisik yang beredar di pasaran dengan 
berbagai ukuran kapasitas, merek, model dan fungsi, termasuk didalamnya Harddisk Komputer 3,5 
Inch 2,5 Inch, Flashdisk dan memory Card. 

Dengan Ini : 

1. Saya tanpa syarat memberikan Harddisk/Media ini pada PUSAT DATA RECOVERY untuk di 
Recovery Datanya. 

2. Saya sadar dan mengetahui bahwa Harddisk/Media Saya tidak berfungsi normal, dan saya tahu 
bahwa pemulihan data dari Harddisk/Media seperti itu sulit untuk dilakukan, dan memerlukan 
keahlian serta pengalaman, dan peralatan khusus dalam penanganannya. 

3. Saya menerima metode pemulihan atau prosedur apapun yang dianggap cocok oleh para Teknisi 
di PUSAT DATA RECOVERY, demi untuk memulihkan data pada Harddisk/Media saya yang rusak. 

4. Saya memberikan izin untuk membuka Harddisk/Media, jika diperlukan, juga untuk 
memperbaiki, atau mengganti, membuat perubahan pada PCB, dan Firmware asli, atau bagian lain 
pada Harddisk/Media saya, dan saya sadar bahwa segala tindakan yang dilakukan pada 
Harddisk/Media ini bisa menggugurkan Garansi Pembelian atau Garansi Pabrik yang sebelumnya 
ada. 

5. Saya tidak menuntut apapun berkenaan hilangnya garansi produk yang ada pada 
Harddisk/Media yang sudah saya berikan pada PUSAT DATA RECOVERY. 

6. Saya Mengetahui bahwa Harddisk/Media saya sudah dalam kondisi buruk atau tidak 
bekerja sebagaimana mestinya, saya telah dijelaskan bahwa seluruh data pengguna yang dapat 
diselamatkan, akan sesuai dan sebagai mana adanya, dan bahwa hal itu juga bisa menjadi data 
yang bisa atau tidak bisa di jalankan, dibuka, atau data yang pada awalnya terinfeksi oleh virus, 
Trojan atau malware. 

7. Saya akan menerima data, seperti yang ada di Harddisk/Media, dengan asumsi fakta bahwa 
data yang diperoleh masih akan terinfeksi virus, atau memiliki file atau header yang hilang, atau 
juga beberapa file telah hilang, karena kondisi apapun, sebelum Harddisk/Media menjadi tidak 
berfungsi normal. 

8. Saya tidak dapat menuntut Garansi, Jaminan, atau biaya kehilangan atas data dari siapa pun di 
PUSAT DATA RECOVERY. 

9. Saya bersedia membayar uang deposit Rp. 100.000, dan bila di perlukan saya bersedia 
membayar Down Payment (DP) sebesar 50% dari Perkiraan biaya, sebelum proses recovery data 
dilanjutkan, dan Saya sudah melihat Daftar harga yang ada di Website Resmi PUSAT DATA 
RECOVERY, maupun di Kantor Resmi PUSAT DATA RECOVERY, sesuai dengan kategory 
kesulitannya. 

10. Saya menerima bahwa perkiraan biaya yang diberikan dapat ditambah atau dikurangi, jika 
Harddisk/Media membutuhkan waktu lebih lama pengerjaannya atau untuk pembelian sparepart 
yang di butuhkan demi melanjutkan proses recovery data. 

11. Saya mengerti bahwa kemungkinan ada data atau file saya yang terjebak dalam bad sector, dan 
data dalam bad sector tidak dapat diselamatkan dan hilang selamanya. 

12. Saya mengerti bahwa , jenis file tertentu memiliki file header, yang bisa rusak akibat virus, atau 
Fluktuasi Listrik, atau selama transfer data, atau sudah rusak oleh teknologi cut paste, maupun 
sudah tertimpa oleh file lain yang menyebabkan file tersebut Corrupt dan tidak bisa di 
buka seluruhnya atau sebagian. 

13. Saya telah dijelaskan bahwa dalam proses recovery data dari Harddisk/Media saya, mungkin 
memerlukan pengantian Chip, PCB, Head atau Transplantasi Platter (Piringan) dalam kasus 



harddisk dengan head berbunyi atau Clicking Noise dan Harddisk yang mati total. Dalam kasus 
tersebut, saya memberikan izin pada PUSAT DATA RECOVERY untuk membeli sparepart yang 
di butuhkan, dan PUSAT DATA RECOVERY akan Memberi tau terlebih dahulu tambahan biaya 
untuk Sparepart yang diperlukan. 

14. Saya memberikan izin untuk desolder dan solder komponen pada papan logika atau PCB, yang 
diperlukan, termasuk mengganti komponen didalamnya agar Harddisk/Media saya berfungsi 
kembali. 

15. Saya mengetahui bahwa proses penggantian Head atau Platter memiliki tingkat kegagalan tinggi, 
dan memerlukan alat khusus, ketelitian serta pengalaman bertahun-tahun, untuk itu saya tidak 
akan menuntut apapun bila ternyata proses penggantian head/platter/PCB mengalami 
kegagalan, karena saya sadar bahwa proses ini merupakan proses yang berat dengan 
kemungkinan 50:50. 

16. Saya tahu bahwa proses pemulihan data dapat menyebabkan bad sector baru, goresan di piring, 
atau menghentikan fungsi Head. 

17. Saya telah di jelaskan dengan jelas bahwa tidak ada jaminan untuk Harddisk yang rusak akan 
bekerja kembali, dan tidak ada Jaminan data yang sudah di recovery bisa di peroleh semuanya 
seperti sediakala ataupun dibuka dan beroperasi normal seperti sebelumnya. 

18. Saya mengetahui bahwa PUSAT DATA RECOVERY memiliki semua peralatan, perlengkapan, 
bahan dan pengetahuan, system kerja serta pengalaman dalam bidang recovery data. 

19. Saya setuju bahwa Harddisk/Media, Uang Deposit, uang DP bisa tidak di kembalikan, jika saya 
tidak membayar biaya secara penuh, atau menunda Pembayaran, atau tidak datang 
kembali DALAM 14 HARI KERJA setelah pemberitahuan dari PUSAT DATA RECOVERY untuk 
mengambil kembali data saya dan Harddisk yang rusak maupun Harddisk backupnya, dan jika saya 
berada kota lain, saya akan mengatur jasa pengiriman balik dengan membayar biaya pengiriman 
balik dengan terlebih dahulu melunasi seluruh biaya Recovery Data dan Biaya Pengiriman Baliknya. 

20. Saya Setuju untuk membayar tambahan biaya sebesar 50% dari total harga Recovery Data, 
bila data dan harddisk yang sudah berhasil di recovery tidak diambil lebih dari 14 hari setelah 
konfirmasi keberhasilan. 

21. Saya Setuju untuk membayar  biaya sebesar 10% dari total harga Recovery Data, bila saya 
membatalkan proses recovery setelah dilakukan PENGECEKAN & SCANNING DATA yang di 
nyatakan BISA DI RECOVERY oleh Teknisi PUSAT DATA RECOVERY. 

22. Saya bertanggung jawab untuk semua jenis data dari Harddisk/Media saya, dan PUSAT DATA 
RECOVERY beserta seluruh Staff yang terlibat tidak bertanggung jawab atas data yang 
mengandung SARA dan gambar, lagu, atau film yang di download secara ilegal maupun 
bertentangan dengan hukum di Indonesia. 

23. Saya bertanggung jawab atas operating sistem, file sistem, perangkat lunak tidak berlisensi, 
disalin, download, semua perangkat lunak dan data dalam Harddisk/media, termasuk didalamnya 
materi bajakan dan pelanggaran hak cipta. 

24. Saya setuju untuk mengambil kembali setiap harddisk yang sudah dikirimkan pada PUSAT DATA 
RECOVERY, baik yang sudah berhasil di recovery maupun yang gagal di recovery, dalam waktu 14 
Hari kerja setelah Harddisk diterima atau ada pemberitahuan dari pihak PUSAT DATA 
RECOVERY. 

25. Saya Setuju dan menyadari bahwa Harddisk/Media yang tidak di ambil lebih dari 14 Hari setelah 
pemberitahuan via telpon/sms/email dan berbagai bentuk komunikasi lainnya untuk di 
Musnahkan oleh PUSAT DATA RECOVERY demi kemanan data saya. 

26. saya telah memeriksa Harddisk/Media saya saat pengambilan dan menyatakan dalam kondisi 
asli ketika saya berikan kepada PUSAT DATA RECOVERY, kecuali ada perubahan-perubahan yang 
memang di perlukan saat pemeriksaan maupun saat proses recovery data. 

27. Saya sudah memeriksa dan mengecek semua data yang berhasil direcovery, dan tidak akan 
mengajukan gugatan apapun bila ternyata ada file atau data yang kurang atau rusak , karena Saya 
percaya pihak PUSAT DATA RECOVERY sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 
menyelamatkan data saya. 

 
Pada tanggal Hari Ini , Saya sudah membaca, memahami serta menyetujui isi Terms & Condition 

diatas,serta menjadi tanda tangan digital saya dalam Terms & Condition ini dan otomatis berlaku apabila 
saya menyerahkan Hardddisk/Media Penyimpanan lainnya untuk di recovery oleh PUSAT DATA 

RECOVERY 

 


