
SOLUSI AKUNTANSI INDONESIA 
  Profesional Konsultan Training & Implementasi Software ACCURATE 

   

Gedung Perkantoran KUK (Komunitas Utan Kayu) Lt.1 A-108 
Jl. Utan Kayu No. 68 H Utan Kayu Utara – Jakarta Timur     

Telp : (021) 2280 5626 / 0812 9162 8566  
www.solusiakuntansiindonesia.com 

FORM ONSITE REQUEST 
Keterangan Harga Satuan Qty Jumlah 

ONSITE STANDARD (ACCURATE Standard/Deluxe Non Project)  
Onsite Standard  

Rp. 1.000.000,- ….hr Rp. 
( 1 hari implementasi & training, max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang ) 
Paket Standard 1 

Rp. 2.850.000,- ….pkt Rp. 
(3 hari Implementasi & Training, Max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang)  
Paket Standard 2 

Rp. 4.700.000,- ….pkt Rp. 
(5 hari Implementasi & Training, Max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang)  

ONSITE EXPERT (ACCURATE Deluxe Kontraktor/Enterprise ) 
Onsite Expert 

Rp. 1.300.000,- ….hr Rp. 
( 1 hari implementasi & training, max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang ) 
Paket Expert 1 

Rp. 6.300.000,- ….pkt Rp. 
(5 hari Implementasi & Training, Max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang)  
Paket Expert 2 

Rp. 12.350.000,- ….pkt Rp. 
(10 hari Implementasi & Training, Max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang)  

ACCURATE ONLINE 
Onsite AOL 

Rp. 1.250.000,- ….hr Rp. 
( 1 hari implementasi & training, max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang ) 
Paket AOL 1 

Rp. 3.500.000,- ….pkt Rp. 
(3 hari Implementasi & Training, Max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang)  
Paket AOL 2 

Rp. 6.000.000,- ….pkt Rp. 
(5 hari Implementasi & Training, Max 8  jam/hari oleh 1 – 2 orang)  

Total Rp. 

*harga belum termasuk biaya transport jika lokasi pelaksanaan training diluar Jakarta 

BIODATA PERUSAHAAN 

Nama Perusahaan   

Alamat Lengkap 
  
  

Telepon/HP   
Email   
Contact Person/ Jabatan   
Bidang Usaha   
Rencana Tgl Pelaksanaan   
Versi & Jenis Software   
Permasalahan yang dihadapi    

Catatan : Jika training hanya 1 atau 2 hari dan waktu tidak cukup, maka komplain tidak dilayani. Karena biasanya setup database 
(jika data lengkap) memakan waktu sampai satu hari kerja (8 jam)      

Pemesan    
 

      Tanda tangan & Cap  
  _____________________ 
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Syarat dan Ketentuan   
1. Form ini wajib diisi dengan lengkap, sebagai tanda persetujuan pemesanan maka form ini akan diemail ke email 

pemesan dan ke sai@solusiakuntansiindonesia.com  
2. Form yang diterima sebelum pukul 12:00 WIB setiap harinya akan masuk ke daftar antrian hari tersebut sedangkan form 

yang diterima setelah pukul 12:00 WIB akan dimasukkan ke antrian hari berikutnya.  
3. Pemesanan implementasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rencana pelaksanaan.  
4. Tanggal rencana pelaksanaan implementasi yang diisi pada form request adalah jadwal sementara. Kepastian jadwal 

akan dikonfirmasi oleh Solusi Akuntansi Indonesia(SAI) segera setelah permintaan diterima oleh SAI.  
5. Setelah mendapat konfirmasi kepastian jadwal implementasi dari SAI dan jadwal tersebut telah disepakati antara SAI 

dengan pemohon implementasi, maka pembayaran harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah konfirmasi 
dilakukan. Harap pembayaran ditransfer ke :   

BCA KCU MATRAMAN    Acc No. 3427 874 888    A/N. SOLUSI AKUNTANSI INDONESIA 
Bukti pembayaran harap dikirimkan melalui email ke sai@solusiakuntansiindonesia.com untuk konfirmasi. Apabila 
pembayaran belum diterima oleh SAI, maka implementasi akan di batalkan dan bisa diisi oleh perusahaan lain yang lebih 
dahulu membayar karena kami melayani first in first serve.  

6. Durasi pelaksanaan implementasi adalah maksimal 8 jam perhari, termasuk istirahat siang selama 1 jam, 
7. Waktu pelaksanaan implementasi adalah pukul 09:00 – 17:00 WIB. Bila implementator kami terlambat, maka kami wajib 

mengganti waktu keterlambatan hanya di hari yang sama, bukan di hari lain dan tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh 
implementator diluar waktu pelaksanaan implementasi tersebut, termasuk layanan via telepon, email atau media apapun. 

8. Untuk pengambilan implementasi paket 5 hari atau 10 hari, waktu pelaksanaannya harus berurutan dan tidak boleh di 
pecahpecah, Jika dipecah hari maka harga akan dihitung harian dan trainer atau implementator yang dikirim bisa berbeda 
orang.  

9. Jadwal implementasi yang sudah di sepakati dan sedang dalam pelaksanaan tidak dapat berubah. 
10. Permintaan implementasi pada hari Sabtu/Minggu (Weekend) dan hari libur Nasional akan dikenakan biaya tambahan 

Weekend Charge sebesar Rp. 200.000,- per harinya.  
11. Pembatalan atau perubahan jadwal implementasi oleh perusahaan harus disampaikan ke SAI paling lambat 2 (dua) hari 

sebelum waktu pelaksanaan implementasi, apabila dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya atau di hari pelaksanaan maka 
dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,-. Selanjutnya waktu pelaksanaan akan di re-schedule kembali. 

12. Untuk lokasi perusahaan Bogor, Depok,Bekasi, dan Tangerang akan dikenakan tambahan biaya transportasi Rp 
150.000,- per harinya .Untuk daerah sekitar BODETABEK biaya transportasi akan disesuaikan dengan jarak lokasi, 
Sedangkan untuk implementasi di luar JABODETABEK perusahaan wajib menyediakan transportasi dan akomodasi 
sesuai dengan standard form fasilitas SAI. List Fasilitas Trainer bisa di download di : http://solusiakuntansiindonesia.com 

13. Tugas implementator mencakup :  
• Mengimplementasikan penggunaan Software(Setup database dan saldo awal)  
• Transfer know how (Cara penginutan transaksi) 
• Pelatihan modifikasi tampilan laporan  
• Membantu atau mengajarkan cara setting form template maksimal 1 form template (jika masih ada sisa waktu boleh lebih 
dari 1)  
• Pengerjaan atau pemesanan templete diluar waktu Implementasi dikenakan biaya Rp. 250.000 per templete. Pengerjaan 
bukan di lokasi customer.  
14. Setup jaringan komputer dan setting internet bukanlah merupakan kewajiban dan tugas dari implementator. 
15. Perusahaan WAJIB menyiapkan data untuk membantu jalannya proses implementasi, seperti:  
• Data Pelanggan / Customer (piutang)  
• Data Pemasok / Vendor (hutang)  
• Data Barang dan Jasa  
• Data Akun-Akun yang diperlukan / Chart of Account   
• Jika data belum sesuai selama implementasi dan waktu implementasi ini digunakan untuk membantu menyiapkan data- 
data yang diperlukan ini ( Load Factor ) , maka waktu implementasi tidak dapat digantikan.  
16. Implementator tidak menyediakan laptop dan infokus ketika implementasi, semua kebutuhan peralatan disediakan oleh 
kantor pemesan.  
17. Untuk sisa slot training yang tidak diambil dalam kurun waktu 6 bulan, akan dianggap hangus.   
 
Note : Kami akan melakukan reminder di bulan terakhir.    
 
           Pemesan    
 

      Tanda tangan & Cap  
  _____________________ 


