
SYARAT DAN KETENTUAN  

INSTALASI & MAINTENANCE CCTV TECHNO COMPUTER 

  

1. SURVEY 
a. Free survey untuk Kota Tangerang, Jakarta Barat dan sekitarnya 

b. Survey untuk luar kota akan dikenakan biaya transport 

c. Biaya transport menyesuaikan jarak lokasi 

d. Survey POC* akan dikenakan biaya survey 

e. Biaya survey POC akan dikembalikan / dipotong dari totalan tagihan proyek 

apabila proyek telah selesai dikerjakan oleh pihak kami 

*survey lokasi yang disertai dengan demo produk dan demo penempatan unit kamera untuk melihat 

hasil dari tampilan dari kamera pada posisi tertentu dengan spek tertentu 

 

2. GARANSI 
a. Garansi instalasi akan kami berikan selama 2 bulan yang mencakup hal berikut: 

 Video Loss 

 Gambar bergelombang 

 Relokasi yang tidak mengharuskan re-wiring / penarikan ulang kabel 

 Apabila terjadi re-wiring, maka akan dikenakan biaya Instalasi dan 

material pendukung lainnya (BNC Connector, Sambungan BNC, Kabel 

Coax / UTP, RJ45 Connector, DC Connector, dll) 

b. Garansi unit CCTV, DVR/NVR, & HDD kami berikan selama 1 (satu) tahun sejak 

pemasangan dilakukan 

c. Garansi Powersupply kami berikan selama 1 (satu) minggu sejak pemasangan 

d. Apabila terjadi relokasi, DIHARAPKAN agar menghubungi team kami untuk 

penanganannya 

e. Garansi instalasi dan unit VOID apabila terjadi hal sebagai berikut: 

 CCTV, DVR, HDD, Powersupply rusak disebabkan oleh cairan, kecuali 

kamera outdoor 

 CCTV, DVR, HDD, Powersupply rusak disebabkan oleh serangga atau 

hewan pengerat seperti tikus, semut, dll yang menyebabkan konsleting 



 Segel rusak / pernah dibuka 

 CCTV, DVR, HDD, Powersupply rusak disebabkan jatuh / tertimpa 

barang berat 

 Garansi unit CCTV, HDD, DVR, Powersupply tidak berlaku apabila 

terjadi force majeure, seperti bencana alam, banjir, huruhara, kebakaran, 

sabotase, gempa bumi, dan perang 

 Relokasi yang dilakukan sendiri tanpa didampingi/diketahui/disetujui oleh 

team kami, sehingga menyebabkan konsleting atau terjadi kerusakan. 

Dalam hal ini, apabila masih dalam garansi instalasi 1 bulan maka 

garansi instalasi VOID 

 Unit CCTV, DVR, Powersupply disambar petir. 

f. Garansi instalasi untuk diluar kota akan dikenakan biaya transport 

g. Biaya transport menyesuaikan dengan jarak lokasi 

 

3. INSTALASI 

a. Jasa instalasi tidak termasuk pekerjaan instalasi listrik / power ke kamera dan 

pekerjaan instalasi melalui pipa, ducting, dll 

b. Pekerjaan instalasi listrik / power dari pusat power ke dekat kamera akan 

dikenakan biaya instalasi per titik sesuai dengan harga yang berlaku. 

c. Jasa instalasi tidak termasuk pekerjaan sipil seperti bobokan tembok, galian tanah, 

perapian plafon, dll) 

d. Khusus paket instalasi CCTV , instalasi hanya berlaku untuk instalasi ruko dan 

rumah, tidak berlaku untuk perusahaan. 

e. Kami hanya mengerjakan instalasi CCTV sesuai dengan kesepakatan awal. 

Apabila terjadi relokasi unit CCTV atau DVR maka kami akan menyelesaikan 

terlebih dahulu instalasi CCTV sesuai dengan kesepakatan awal, selebihnya 

mengenai penanganan lebih lanjut akan dibahas ulang di kesepakatan / penawaran 

yang berbeda yang didasarkan kesepakatan bersama. 

f. Apabila terjadi induksi, penanganan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab 

kami. Adapun dalam hal ini penanganan induksi dapat dilakukan bersama-sama 

dengan pihak client setelah diselesaikannya target instalasi sesuai dengan 

kesepakatan awal. 



g. Dalam hal penanganan induksi, apabila terjadi penambahan unit pendukung atau 

material pendukung maka akan dibahas kembali pada penawaran / kesepakatan 

yang berbeda yang didasarkan dengan kesepakatan bersama. 

h. Sebagai evaluasi dan ceklis pengerjaan instalasi maka kami menyediakan FORM 

PROGRESS REPORT yang wajib ditandatangani client sebagai hasil bahwa 

pekerjaan sudah dilaksakan sesuai kesepakatan awal. 

i. PROGRESS REPORT dibuat sesuai dengan kesepakatan awal dan sebagai 

acuan diterbitkannya BAST. 

j. Client wajib menandatangani BAST setelah selesai pekerjaan instalasi sebagai 

bukti serah terima pekerjaan. 

 

4. SETTING ONLINE 
a. Gratis setting network untuk setiap pembelian paket instalasi cctv 

b. Biaya paket instalasi tidak termasuk setting ddns 

c. Apabila pelayanan internet belum tersedia, kami memberikan waktu free setting 

internet selama 2 minggu. Apabila melebihi tenggang waktu maka akan dikenakan 

charge sebesar Rp 150.000 (tidak termasuk domain ddns) 

d. Akses internet disediakan oleh pihak user 

 

5. MAINTENANCE 
a. Free Maintenance selama garansi instalasi berlaku atau 1 bulan terhitung selesai 

pemasangan 

b. Pelayanan maintenance setelah melebihi masa garansi instalasi, akan dikenakan 

biaya jasa dan transport (khusus yang ada diluar kota) per kasus 

c. Transport disesuaikan dengan jarak lokasi 

d. Guna menjaga kelayakan unit CCTV, DVR, HDD, kami menyediakan program 

maintenance tahunan dengan kesepakatan / penawaran yang berbeda dengan 

pengerjaan instalasi dan dengan kesepakatan bersama 

 

 

 



6. PEMBAYARAN 

a. DP 50% dapat di transfer ke rekening yang tercantum pada quotation 

b. Pelunasan 50% diselesaikan dalam tempo waktu yang diberikan setelah 

selesai ditandatanganinya BAST 

Syarat dan ketentuan kami buat untuk menjaga hubungan kerjasama yang 

baik antara kedua belah pihak. 


