
Saat Terjadi 
Kehilangan Data

Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami kehilangan 
data? 

Jika hard disk Anda mengeluarkan bunyi yang tidak biasa, kemungkinan besar 
hard disk tersebut mengalami kegagalan fisik (lihat kiat teknologi tentang 
kegagalan fisik vs logis). Dalam kasus seperti ini, sebaiknya segera matikan 
komputer Anda dan jangan hidupkan kembali. 

Perhatikan situasinya dengan teliti. Tergesa-gesa memperbaiki masalah tersebut 
sering dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut dan kehilangan data. Tindakan 
yang paling tepat adalah:

• Jangan menulis di media apa pun (termasuk hard disk) yang dapat mengakibatkan  
kehilangan data. Ingat, menjalankan sebagian besar perangkat lunak (misalnya, 
Internet Explorer) berarti menulis data baru ke hard disk Anda dan mungkin 
dapat menimpa data yang hilang yang sedang Anda cari. 

• Atasi kemungkinan penyebab yang paling sederhana, seperti kabel yang longgar 
atau driver perangkat yang buruk. Catat semua gejala kegagalan dan semua 
tindakan dan peristiwa baru-baru ini yang terkait dengan komputer Anda. 

• Jika merasa yakin bahwa hilangnya data disebabkan oleh kerusakan fisik, 
jangan menggunakan solusi pilihan sendiri. Perangkat lunak pilihan sendiri 
memanfaatkan masalah hard disk, yang berpotensi menyebabkan kegagalan 
total dan hilangnya data semakin parah. 

• Hubungi Seagate Recovery Services untuk mengetahui pilihan terkait layanan 
pemulihan di lab profesional. 

Apa itu pemulihan data? 

Pemulihan data adalah proses yang sangat padat karya dan sangat teknis guna 
memperoleh data yang dapat digunakan dari media penyimpanan yang tidak 
dapat diakses dan kumpulan file yang rusak atau terhapus dari berbagai media 
dan perangkat penyimpanan digital. Proses ini dilakukan dalam lingkungan yang 
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terkendali menggunakan ruang bersih Kelas 100 dan bangku 
bersih aliran horizontal Kelas 10 untuk melindungi media klien 
dan semua peralatan pemulihan dari kontaminasi. (Semua 
fasilitas udara bersih Seagate Recovery Services menjalani 
uji sertifikasi tahunan untuk memastikan bahwa fasilitas ini 
memenuhi atau melampaui standar keseragaman aliran udara 
dan jumlah partikel yang dapat diterima.) 

Sistem penyimpanan dapat gagal dalam banyak cara yang 
berbeda, namun, data yang tersimpan di dalamnya tidak selalu  
benar-benar hilang. Teknik khusus yang digunakan untuk 
memulihkan informasi tergantung pada jenis kegagalan 
(kerusakan file, serangan virus, masalah mekanis atau listrik, 
atau kesalahan manusia). Kadang-kadang masalah ini terjadi 
secara bersamaan. Seagate Recovery Services memiliki 
fasilitas laboratorium layanan lengkap yang disiapkan untuk 
mengatasi semua mode kegagalan menggunakan teknologi 
dan prosedur pemulihan yang paling maju di industri.

Apa saja jenis kegagalan data yang terjadi?

Logis. Media belum rusak secara fisik. File mungkin telah 
dihapus, diformat, atau terkontaminasi virus. Dalam situasi ini,  
data umumnya lebih mudah untuk dipulihkan, selama data 
belum ditimpa oleh penggunaan berikutnya. 

Fisik. Media telah rusak, atau mengalami kegagalan mekanis  
atau elektronik. Kerusakan karena api atau air dapat 
mengakibatkan kegagalan fisik atau, dalam kasus hard disk, 
bagian dari mekanisme seperti spindle atau kepala mungkin 
telah gagal. 

Dari jenis media apa Seagate dapat memulihkan 
data?

Seagate Recovery Services melakukan pemulihan data dari: 

• Hard disk (semua merek dan antarmuka) 

• SSD dan media flash

• Hard disk USB/FireWire

• Penyimpanan pita (LTO, DLT, AIT, DAT, Travan) 

• RAID (0, 1, 3, 4, 5, 6, 10, dll.) 

• Server dan mesin virtual (VMware, MS Hyper-V)

Bagaimanakah saya dapat mencegah kehilangan 
data lebih lanjut? 

Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada media Anda dan  
mencegah kehilangan data yang lebih luas: Jangan melakukan 
operasi apa pun pada perangkat penyimpanan yang akan 
menyebabkan kerusakan fisik pada perangkat atau data di 
dalamnya. 

• Jangan menulis ke salah satu file pada perangkat atau 
menambahkan file. 

• Jangan memformat hard disk. 

• Jangan memodifikasi partisi pada hard disk (menggunakan 
FDISK atau perangkat lunak pemartisi lainnya). 

• Jangan coba membuka perangkat untuk melihat apa yang 
salah. (Hard disk sangat sensitif terhadap kontaminasi dan  
hanya boleh dibuka di lingkungan yang bersih secara 
mikroskopis.) 

Jangan menggunakan hard disk atau perangkat penyimpanan 
yang membutuhkan pemulihan. Jika hard disk Anda 
mengeluarkan bunyi yang tidak biasa atau menunjukkan 
tanda-tanda kerusakan lainnya secara jelas, segeralah matikan 
dan jangan dinyalakan lagi. Sebelum Anda lupa, catat semua 
gejala kegagalan dan semua tindakan dan peristiwa baru-baru 
ini yang terkait dengan komputer Anda. Hubungi Seagate 
Recovery Services.

Catatan: 

• Jika Anda memiliki cadangan, evaluasilah seberapa 
baru cadangan ini dan cadangan tersebut akan memenuhi 
kebutuhan  
Anda. Pertimbangkanlah untuk memulihkan cadangan Anda 
ke sistem yang berbeda andaikan Anda mengetahui bahwa 
file penting hilang atau terlalu lama. 

• Jika Anda meminta bantuan dari seorang spesialis lokal 
yang tepercaya, ingatlah bahwa pemulihan data profesional 
adalah keterampilan yang dipelajari dari praktik dan 
membutuhkan alat-alat yang sangat khusus. 

• Sementara pemulihan data bisa tampak mahal, itu karena 
pemulihan data merupakan proses yang sangat teknis dan 
padat karya; membuat ulang data Anda yang mungkin jauh  
lebih mahal. Selain itu, waktu penyelesaian untuk pemulihan 
data biasanya jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan  
untuk membuat ulang file Anda yang hilang dari awal. 

Apakah Seagate Recovery Services memiliki  
kebijakan kerahasiaan? 

Seagate Recovery Services menyediakan lingkungan yang 
benar-benar aman untuk membantu memastikan privasi 
informasi Anda yang berharga. Kami akan melindungi 
kerahasiaan data Anda terhadap pengungkapan yang tidak 
sah dengan sangat hati-hati dan mematuhi standar keamanan 
ISO 9001:2000 yang ketat.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk  
pemulihan data? 

Seagate Recovery Services menawarkan pilihan layanan pemulihan  
yang unik untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda 
tergantung pada urgensi situasi Anda. Penawaran layanan 
kami disesuaikan bagi konsumen individu dan bisnis. 
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Waktu penyelesaiannya bervariasi dan tergantung pada 
banyak faktor, termasuk: 

• Sejauh mana data tersebut terfragmentasi atau rusak 

• Tingkat kerusakan media dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk membaca seluruh hard disk untuk 
membuat gambar salinan 

• Tingkat urgensi klien. 

Kasus pemulihan data dapat dipercepat selama jam kerja 
biasa. Seagate Recovery Services juga menawarkan Layanan 
Respons Kritis yang akan menggarap kasus Anda sepanjang 
waktu.

Tabel 1. Waktu Penyelesaian Seagate Recovery Services menurut Tingkat Layanan

Tingkat Layanan Waktu Penyelesaian

Pemulihan Jarak Jauh Konsumen (hard disk 
tunggal)

1 sampai 3 hari kerja 

Pemulihan Jarak Jauh Perusahaan (RAID, 
VMware, MS Hyper-V)

1 sampai 3 hari kerja 

Pemulihan Khusus Di Lab (Memulihkan 1 
jenis file) 

2 sampai 3 minggu (1 sampai 5 hari kerja 
untuk tingkat darurat)

Pemulihan Total Di Lab (Memulihkan semua 
file) 

2 sampai 3 minggu (1 sampai 5 hari kerja 
untuk tingkat darurat)

Pemulihan Kilat Di Lab 1 sampai 2 minggu

Pemulihan Prioritas Di Lab 1 sampai 5 hari kerja 

Pemulihan Kritis Di Lab Kapan pun: 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Pemulihan Kritis Di Lokasi Kapan pun: 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Bagaimanakah proses evaluasinya, dan berapa 
lama waktu yang dibutuhkan? 

Setelah kami menerima media, tim kami yang terdiri atas 
para teknisi yang sangat berpengalaman akan menentukan 
tingkat kerusakan media dan kehilangan data Anda. Seagate 
Recovery Services akan menilai jumlah pekerjaan atau bagian 
yang diperlukan untuk membuat hard disk bekerja cukup 
baik untuk membaca data. Seagate Recovery Services 
berkomitmen untuk mendapatkan data Anda kembali dalam 

jangka waktu yang ditentukan untuk pemulihan tersebut.

Berapakah biaya pemulihan layanan data? 

Seagate Recovery Services memandang setiap kasus 
pemulihan data sebagai kasus yang khas. Biaya pemulihan 
data tergantung pada tingkat kerusakan dan jumlah tenaga 
kerja yang diperlukan dalam membangun ulang hard disk guna 
memulihkan data yang hilang. Seagate Recovery Services 
akan mengevaluasi hard disk dan menetapkan harga. Jika 
hard disk masih dalam garansi Seagate, biaya pemulihan data 
tersebut adalah US$399 per pemulihan.

Bagaimanakah proses pemulihan data?

Bagaimanakah cara mengemas dan mengirim  
hard disk saya untuk pemulihan di lab? 

Anda hanya perlu mengirimkan hard disk kepada kami untuk  
pemulihan data. Untuk hard disk internal, keluarkan hard disk  
dari komputer (jika perlu, mintalah bantuan) kemudian kirimkan  
hard disk tersebut ke salah satu fasilitas laboratorium kami.  
Kemaslah hard disk dengan hati-hati untuk menghindari 
kerusakan lain selama pengiriman. Masukkan hard disk dalam  
wadah clamshell atau kantung ESD (kilatan elektrostatik). 
Untuk hard disk eksternal, kirimkan hard disk dalam wadahnya 
bersama dengan kabel dan catu dayanya. 

Jika memungkinkan, kirimkan hard disk dalam kemasan 
produsen aslinya, atau kemas hard disk dengan bantalan busa 
padat di dalam kotak karton bergelombang yang kokoh. Jangan 
menggunakan pelet kemasan busa, bungkus gelembung, atau 
koran.

Bagaimanakah saya dapat mencegah kehilangan 
data?

Cara terbaik untuk mencegah kehilangan data adalah memiliki  
cadangan saat ini pada media yang andal. Hard disk USB 
eksternal adalah solusi pencadangan yang nyaman untuk 
desktop dan workstation. Hard disk ini mudah untuk dipasang, 
kompatibel dengan semua sistem operasi desktop modern dan 
bisa dipindah-pindah dari satu komputer ke komputer lain.  
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Kirim kasus pemulihan data 
secara online di 

Seagate.com/datarecovery 
untuk evaluasi

Kegagalan Logis

PEMULIHAN JARAK JAUH

Teknisi pemulihan Seagate 
melakukan pemulihan 

secara online

Kegagalan Mekanis

PEMULIHAN DI LAB

Setelah menyetujui harga untuk 
pemulihan, kirim hard disk 
tersebut ke lab pemulihan 

Seagate

Teknisi pemulihan Seagate 
melakukan pemulihan

Data yang pulih dikembalikan 
kepada pelanggan, baik melalui 

FTP atau ditransfer pada 
hard disk kerja
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Komputer desktop yang lebih baru juga seringkali mampu 
menggunakan teknologi RAID pada hard disk ATA atau SATA. 
RAID adalah fitur yang telah tersedia selama bertahun-tahun 
dalam sistem operasi server dengan alat kontrol disk yang 
mahal, tetapi lebih sering muncul pada mesin desktop baru-
baru ini. Desktop RAID menggunakan beberapa hard disk 
ATA atau SATA untuk menyimpan beberapa salinan data yang 
sama. Baca lebih lanjut tentang RAID di situs web Dukungan 
Teknis kami.  

Dalam lingkungan bisnis, hard disk SATA yang besar diterima  
sebagai penyimpanan nearline. Protokol SATA 6 Gb/s menghadirkan  
kinerja yang sebanding dengan Serial Attached SCSI (SAS) 
dan Fibre Channel, tetapi dengan biaya yang lebih rendah.  

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah 
tepat saat kehilangan data, bacalah dokumen Pencegahan 
Kehilangan Data yang komprehensif.

Dapatkah semua data yang hilang diambil? 

Ada saat-saat ketika kerusakan pada data terjadi secara 
permanen dan pemulihan menyeluruh tidak mungkin dilakukan.  
Namun, jarang sekali ada kasus dimana sama sekali tidak ada 
yang bisa dipulihkan. Menggunakan peralatan dan prosedur 
pemulihan Seagate Recovery Services yang unik, para tim ahli  
kami berhasil memulihkan data yang hilang bahkan dalam 
kondisi ekstrem. Jika kami tidak berhasil memulihkan data 
yang Anda butuhkan karena kerusakan media yang parah, 
Anda tidak akan dikenakan biaya pemulihan.

Dapatkah saya menggunakan utilitas perbaikan 
disk atau pemulihan perangkat lunak? 

Sebelum Anda memilih sebuah utilitas perangkat lunak untuk  
memulihkan data yang hilang, pertimbangkankah nilai data  
Anda. Untuk kasus kegagalan logis, kadang-kadang perangkat  
lunak dapat berhasil memulihkan data. Dalam hal ini, sebaiknya  
Anda gunakan Perangkat Lunak Pemulihan File Seagate. 

Catatan:

• Jangan pernah menggunakan program utilitas perbaikan 
atau pemulihan kecuali program itu memungkinkan Anda 
menyimpan data yang diperbaiki atau dipulihkan ke media 
penyimpanan alternatif.

• Yang terpenting, jangan memformat hard disk atau 
mengubah partisi. Salah satu tindakan tersebut dapat 
menyebabkan kehilangan data Anda secara permanen. 

• Jika hard disk Anda mengeluarkan bunyi apa pun yang tidak  
biasa, jangan coba menggunakan jenis perangkat lunak  
utilitas. Bunyi klik, dengungan, goresan, dan suara logam 
lainnya mungkin menandakan kegagalan mekanis. Matikan 
komputer untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada 
hard disk dan datanya. Kirim hard disk Anda ke Seagate 
Recovery Services untuk pemulihan profesional di lingkungan  
ruang bersih Kelas 100 kami. 

Bagaimanakah saya dapat mengetahui lebih lan-
jut tentang hard disk? 

Kunjungi Pusat Pengetahuan Seagate di  
http://knowledge.seagate.com/

Apa saja opsi pembayarannya? 

Pembayaran jatuh tempo secara penuh setelah selesainya 
pemulihan Anda yang berhasil, sebelum rilis data (baik dikirim, 
diambil, atau diunduh), kecuali ada pengaturan khusus yang 
disepakati sebelum proses pemulihan. Seagate Recovery 
Services menerima:

• Transfer bank

• VISA, MasterCard, dan American Express

• Di AS dan Kanada, kami juga menerima cek perusahaan 
dan Interac. 
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