Digunakan Lebih dari 250 Kantor Pajak dan
Ribuan Perusahaan di Seluruh Indonesia

1. Dokumentasi Peraturan ;
 Peraturan Pajak
 Bea Cukai
 Peraturan Lainnya yang terkait dengan pajak

2. Dokumentasi Tax Treaty
Terdiri dari resume dan dokumentasi P3B dengan official translation (Indonesia-English)
yang dilengkapi dengan status dari masing-masing P3B (Inforce, Not in Force,Terminated).

3. Database Kurs KMK dan Kurs Bank Indonesia (BI)
4. Putusan Pengadilan Pajak
6. Artikel dan Resume Perpajakan
7. e-Learning Perpajakan
Merupakan referensi perpajakan dalam bentuk e-book yang disusun secara sistematis
(KUP, PPh, PPN, PBB, BPHTB & Bea Meterai) dan dilengkapi dengan sistem pencarian.

8. Formulir Perpajakan
9. Kalkulator Perpajakan ;
 Kalkulator Pajak Standar (PPh Orang Pribadi, Badan & PPN)
 Kalkulator PPh Pasal 21 Masa & Tahunan

www.integraldp.co.id

What’s Inside
Dokumentasi Peraturan

e-Learning Perpajakan

Berisi lebih dari 15.000 dokumen,
terdiri dari Peraturan Pajak, Bea Cukai
dan Peraturan Lainnya yang terkait
dengan pajak.

Referensi perpajakan dalam bentuk
ebook yang disusun secara sistematis
lengkap dengan sistem pencarian.

Dokumentasi Tax Treaty (P3B)

Artikel dan Resume

Dokumentasi P3B dengan official
translation (Indonesia-English) yang
dilengkapi dengan status dari masingmasing P3B (Inforce, Not in Force,
Terminated).

Kumpulan artikel dan ringkasan dari
ketentuan/ informasi penting yang
berhubungan dengan perpajakan.

Database Kurs KMK dan BI

Formulir Perpajakan

Database Kurs KMK/ BI ditampilkan
dalam bentuk tabel, dilengkapi dengan
fasilitas pencarian, pengurutan dan
cetak dokumen.

Kumpulan Template Formulir
Perpajakan yang sebagian besar
disediakan dalam format MS Excel.

Putusan Pengadilan Pajak

Kalkulator Pajak

Resume dari Putusan Pengadilan Pajak
yang disusun secara sistematis sesuai
dengan jenis pajaknya.

Dapat digunakan untuk menghitung
PPh Pasal 21 pegawai tetap dengan
berbagai kondisi subjektif (pegawai
baru, pindahan, ekspatriate), variasi
PTKP, penghitungan Gross up maupun
Netto. Kalkulator Pajak juga dapat
digunakan untuk menghitung PPh
Pasal 17 (OP/ badan) dan PPN.

Halaman Utama

DIRECTORI :
1. Documentasi Peraturan
2. Tax Treaty - P3B
3. Nilai Kurs
4. Directori lainnya

KONFIGURASI :
Fitur ini digunakan untuk mengatur
konfigurasi koneksi internet untuk
keperluan online update dan mengatur
optimalisasi penggunaan memori pada
database TaxBase 6.0

APLIKASI PENDUKUNG :
1. Formulir Pajak
2. Kalkulator PPh 21 Masa
3. Kalkulator PPh 21 Masa Pajak Terakhir
4. Kalkulator Standar
UPDATE DATABA
SE :
Digunakan untu
k melakukan
update database
melalui internet
dan menampilkan
riwayat update
database

Hot Features
Online Update
Fasilitas online update pada TaxBase 6.0
meliputi seluruh dokumen (dokumen
peraturan, P3B, berita perpajakan, kurs
KMK, Kurs BI, Formulir Perpajakan dsb).
TaxBase 6.0 akan memberikan notifikasi
jika terdapat penambahan/update
data baru pada server kami. Untuk
mempercepat proses download seluruh
data dikompres dalam format ZIP.

Ribbon Interface
TaxBase 6.0 menggunakan Ribbon
Interface dengan beberapa
pilihan tampilan (MS Office 2007/
2010 /Win 7). Dengan Ribbon
Interface, fitur-fitur yang terdapat
pada TaxBase 6.0 menjadi lebih
mudah untuk diakses, sehingga
pengguna lebih produktif.
Penggunaan Ribbon Interface juga
memudahkan pengguna pada
perangkat berbasis layar sentuh.

Powerfull Search
Dengan metode Indexing, TaxBase
6.0 mampu melakukan pencarian
dengan sangat cepat. Model
penyaringan, terutama model
MultiSelect pada Kategori dan Jenis
Dokumen memudahkan pengguna
untuk melakukan pencarian menjadi
lebih spesifik. TaxBase 6.0 juga
didukung oleh fasilitas Pencarian
Bertingkat.

Multilevel Hyperlink
Teknologi Hyperlink antara satu
dokumen dengan dokumen
lainnya akan memudahkan
pengguna untuk membuka
dokumentasi terkait. Dokumen
tersebut akan ditampilkan pada
window yang berbeda sehingga
pengguna dapat melakukan
komparasi antar dokumen.
Bahkan teknologi ini mampu
melakukannya secara bertingkat.

Informasi Status dan
Riwayat Dokumen
TaxBase 6.0 dilengkapi dengan
informasi Status Dokumen (Valid,
Expired, Dirubah, dsb) dalam
bentuk notifikasi untuk setiap
dokumen peraturan yang dibuka
sehingga memperkecil potensi
kesalahan dalam menerapkan suatu
peraturan. Selain itu TaxBase 6.0
juga dilengkapi dengan informasi
Riwayat Dokumen.

Persandingan Dokumen
TaxBase 6.0 dilengkapi dengan fitur
Persandingan Dokumen yang dapat
digunakan untuk menyandingkan
dokumen yang sedang dibuka dengan
dokumen lainnya. Persandingan
dokumen dapat ditampilkan secara
vertikal maupun horisontal. Fitur
ini juga dilengkapi dengan fasilitas
pencarian kata untuk kedua dokumen
yang sedang disandingkan.

Export Document/
Catalogue
Fitur Export Document/Catalogue
pada TaxBase 6.0 dapat
digunakan untuk menyimpan
dokumen/ katalog TaxBase 6.0
ke dalam file (MS Word/ PDF
maupun file lainnya) ke lokasi
yang diinginkan. Fasilitas ini
memudahkan pengguna untuk
berbagi dokumen/katalog dengan
pihak lain baik melalui email atau
perangkat penyimpanan.

Save/ Load Hasil Pencarian
Dengan fitur Save/Load Hasil
Pencarian, pengguna dapat menyimpan
setiap hasil dari pencarian dokumen
yang dilakukan dan memanggilnya
kembali ketika dibutuhkan. Fitur ini
juga dilengkapi dengan fasilitas BackupRestore sehingga data pencarian yang
pernah dilakukan tidak akan hilang
meskipun komputer pengguna diinstal
ulang.

Favorites
Dengan fitur Favorites, pengguna dapat
mengelola sendiri dokumen-dokumen yang
sering dibuka. Fitur ini dilengkapi dengan Fungsi
Pengaturan yang memudahkan pengguna untuk
mengelompokan dokumen ke dalam folder-folder.
Pengaturan Favorites memiliki kemampuan untuk
melakukan pemindahan files/folders melalui drag
& drop dan fasilitas Backup-Restore.

Flexible Docking
and Design
TaxBase 6.0 memiliki
fleksibilitas untuk
mengatur jendela/
form pada layar monitor
pengguna. Pengguna dapat
menempatkan katalog/
tabel/isi pada posisi yang
diinginkan (docking) dan
mengatur lebar/panjang
sesuai dengan kondisi
monitor (resize).

Dokumentasi Peraturan
Menjalankan Fitur Peraturan

Katalog - List Peraturan

Hyperlink
Status Bar

Navigasi
Menu Ribbon

Dokumen Favorites

Untuk Mencari
Dokumen
Untuk
Menyimpan
Hasil Pencarian

Untuk
Mengembalikan
List Dokumen

Untuk Mencetak
Katalog

Untuk Mencari Kata
pada Dokumen

Untuk Mencari
Dokumen Berikutnya

Untuk Mencetak
Dokumen

Untuk Melihat
Hasil Pencarian
yang di Simpan

Untuk Mengekspor
Dokumen dalam
bentuk RTF atau PDF

Untuk
Menyandingkan
2 Dokumen yang
berbeda

Untuk Menyalin
Isi Dokumen

Untuk Mengatur Favorit

Untuk Mengurutkan
Katalog
Navigasi

Untuk Mengekspor
Katalog

Untuk MeRestore Favorit
Untuk Mem-Backup Favorit

Untuk Menambah
Favorit

Lampiran Dokumen
Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari dokumen peraturan. Tombol Lampiran
akan aktif jika pada dokumen peraturan yang sedang
dibuka terdapat Lampiran.
Sama halnya dengan Dokumen Peraturan, pada
Lampiran juga terdapat beberapa fasilitas seperti
Pengaturan Halaman, Cetak Dokumen, Pencarian Kata,
Ekspor Dokumen, Salin Isi Dokumen dan Panel Skala
Pembesaran/ Posisi Dokumen.
Untuk menampilkan Lampiran, Klik Tombol Lampiran.

Status dan Riwayat Dokumen
TaxBase 6.0 dilengkapi dengan informasi Status Dokumen (Valid, Expired, Dirubah, dsb) dalam bentuk
notifikasi untuk setiap dokumentasi peraturan yang dibuka sehingga memperkecil potensi kesalahan
dalam menerapkan suatu peraturan. Selain itu TaxBase 6.0 juga dilengkapi dengan informasi Riwayat
Dokumen.

Tombol Status Peraturan akan aktif jika pada dokumen peraturan yang sedang dibuka terdapat
informasi status. Tombol Riwayat Peraturan akan aktif jika pada dokumen peraturan yang sedang
dibuka terdapat informasi mengenai riwayat peraturan tersebut.
Untuk menampilkan Status atau Riwayat Peraturan, Klik Tombol Status Peraturan/ Riwayat Peraturan.

Tampilan Status/ Riwayat Peraturan
Dokumen tersebut di atas akan ditampilkan pada window yang berbeda sehingga pengguna dapat
melakukan komparasi antar dokumen.

Hyperlink dan Daftar Peraturan terkait
Teknologi Hyperlink antara satu dokumen dengan dokumen
lainnya akan memudahkan pengguna untuk membuka
dokumentasi terkait. Dokumen tersebut akan ditampilkan
pada window yang berbeda sehingga pengguna dapat
melakukan komparasi antar dokumen.
Hyperlink ditandai dengan huruf berwarna biru dan
memiliki garis bawah. Untuk membuka dokumen terkait,
Anda dapat mengklik Hyperlink tersebut atau dengan
mengklik tombol daftar peraturan terkait dan memilih
dokumen yang ingin Anda buka.

Dokumen yang memiliki Hyperlink

Pencarian Dokumen
Pencarian Dokumen digunakan untuk melakukan pencarian dokumen peraturan yang ada pada
database TaxBase 6.0. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan Kategori, Jenis Dokumen, Tanggal/
Tahun, Nomor Peraturan dan Kata Kunci.

Pencarian Dokumen
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Pencarian Dokumen Peraturan pada TaxBase 6.0 :
t Pilih Kategori yang ingin Anda cari. Anda dapat memilih satu atau beberapa dari pilihan yang
tersedia (KUP, PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea Meterai, Lainnya). Centang Pilih semua Kategori jika
Anda ingin melakukan Pencarian untuk seluruh kategori.
t Pilih Jenis Dokumen yang ingin Anda cari. Anda dapat memilih satu atau beberapa dari pilihan
yang tersedia (mulai dari Undang-Undang s/d Pengumuman). Centang Pilih semua Jenis Dokumen
jika Anda ingin melakukan Pencarian untuk seluruh Jenis Dokumen.
t Untuk mencari peraturan yang ditetapkan pada periode tertentu, pilih Opsi Tanggal dan isi
kedua kolom yang tersedia. Kliki tombol yang berada di samping kedua kolom tersebut untuk
menampilkan kalender. Untuk mencari peraturan yang ditetapkan pada tanggal tertentu, isi
kedua kolom dengan tanggal yang sama.
t Selain Opsi Tanggal, Anda dapat mencari peraturan yang ditetapkan berdasarkan tahun tertentu
dengan memilih Opsi Tahun.
t Untuk mencari peraturan berdasarkan Nomor, isi Nomor pada kedua kolom yang tersedia.
Pencarian berdasarkan Nomor dapat berupa rentangan nomor (misal 1 s/d 10) atau nomor
tertentu saja (misal nomor 1 saja).
t Untuk mencari peraturan berdasarkan Kata Kunci, isi kata kunci pada kolom yang tersedia. Centang
pilihan "Cari hanya di judul saja" jika Anda ingin mencari peraturan berdasarkan judulnya saja.

Catatan :
Jika Kata Kunci yang ingin Anda cari lebih dari satu kata, Anda harus mempertimbangkan
pilihan Metode yang tersedia :
1. Kalimat
Gunakan pilihan ini jika kata kunci yang ingin Anda cari berupa kalimat/frase. Sistem
akan mencari dokumen yang di dalamnya terdapat kata yang sesuai (Match) dengan
yang Anda ketik.
2. Dan
Gunakan pilihan ini jika kata kunci yang ingin Anda cari hanya berupa rangkaian kata
yang tidak harus satu kesatuan. Sistem akan mencari dokumen yang di dalamnya
terdapat Seluruh Kata yang Anda ketikan meskipun lokasinya terpisah.
Sistem tidak akan memberikan hasil jika salah satu kata yang terdapat di kata kunci
tidak ditemukan.
3. Atau
Gunakan pilihan ini jika kata kunci yang ingin Anda cari hanya berupa rangkaian kata
yang tidak harus satu kesatuan. Sistem akan mencari dokumen yang di dalamnya
terdapat salah satu atau beberapa kata yang Anda ketikan meskipun lokasinya
terpisah.
Sistem akan memberikan hasil meskipun salah satu kata yang terdapat di kata kunci
tidak ditemukan.

Gunakan Menu Pencarian Berikutnya untuk mencari/menyaring dokumen peraturan yang telah
ditemukan pada pencarian sebelumnya. Pencarian berikutnya dapat Anda lakukan hingga Anda
menemukan Peraturan yang ingin Anda cari.

Simpan Hasil Pencarian
Menu Simpan Hasil Pencarian dapat Anda gunakan untuk menyimpan hasil Pencarian Dokumen
Peraturan. Hasil Pencarian Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka kembali melalui Menu
Riwayat Pencarian.

Simpan Hasil Pencarian

Isi kolom Nama Berkas dan Klik Tombol Simpan untuk menyimpan Hasil Pencarian.
Catatan :
Nama Berkas harus unik, tidak boleh sama dengan Nama Berkas lainnya.

Riwayat Pencarian
Riwayat Pencarian merupakan kumpulan data hasil pencarian yang pernah disimpan melalui Menu
Simpan Hasil Pencarian.

Riwayat Pencarian

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengelola berkas hasil pencarian yang pernah disimpan
melalui Menu Simpan Hasil Pencarian :
t Klik Tombol Navigasi untuk memilih berkas hasil pencarian yang pernah Anda simpan kemudian
klik Tombol Buka. Katalog Peraturan akan menampilkan daftar hasil pencarian yang pernah Anda
lakukan.
t Klik Tombol Hapus untuk menghapus berkas hasil pencarian.
t Klik Tombol Hapus Semua untuk menghapus seluruh berkas hasil pencarian.
t Untuk mencadangkan (Backup) database Riwayat Pencarian ke lokasi yang Anda inginkan klik
Tombol Backup. Untuk membukanya kembali Klik Tombol Restore.
Catatan :
Pencadangan Database disarankan untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan seperti
kerusakan perangkat atau sistem komputer yang mengakibatkan hilangnya data.

Persandingan Dokumen
TaxBase 6.0 dilengkapi dengan fitur Persandingan Dokumen yang dapat digunakan untuk
menyandingkan dokumen yang sedang dibuka dengan dokumen lainnya. Persandingan dokumen
dapat ditampilkan secara vertikal maupun horisontal. Fitur ini juga dilengkapi dengan fasilitas
pencarian kata untuk kedua dokumen yang sedang disandingkan.

Persandingan Dokumen

Untuk menjalankan Menu Persandingan Dokumen, Klik Tombol Persandingan Dokumen pada
halaman Dokumentasi Peraturan. Form Dokumentasi Peraturan ditampilkan pada layar monitor
anda. Di sebelah kiri adalah dokumen peraturan aktif (dokumen yang sedang Anda buka). Untuk
menyandingkan dengan dokumen lain, klik Tombol Buka Dokumen Persandingan.

Pencarian Kata
Pencarian Kata digunakan untuk mencari kata pada dokumen yang sedang dibuka.

Pencarian Kata

Untuk menampilkan Pencarian Kata, Klik Tombol Pencarian Kata. Pencarian Kata akan ditampilkan
di bawah toolbar Informasi Dokumen.
Ketikan kata yang ingin Anda cari di kolom yang tersedia kemudian klik Tombol Berikutnya. Kata yang
ditemukan akan ditandai dengan background hitam. Klik Kembali Tombol Berikutnya untuk mencari
kata yang Anda ketikan di bagian lain pada dokumen yang sama.
Centang pilihan "Cari kata yang tepat" untuk mencari kata yang sesuai (Match) dengan kata yang
anda ketikan (tanpa imbuhan).
Centang "Perhatikan BESAR/kecil Huruf" atau Match Case untuk mencari kata yang sesuai dengan
besar kecil huruf yang Anda ketikan.

Ekspor Dokumen/Katalog
Ekspor Dokumen/Katalog digunakan untuk mengekspor dokumen/katalog peraturan ke dalam
format PDF maupun RTF yang kemudian dapat disimpan di lokasi yang Anda inginkan. Fasilitas ini
memudahkan Anda untuk berbagi dokumen/katalog dengan pihak lain baik melalui email atau
perangkat penyimpanan.

Ekspor Dokumen

Untuk mengekspor dokumen/katalog ke dalam format RTF (dapat dibuka di MS Word/WordPad),
pilih opsi Rich Text Format (RTF), klik Tombol Ekspor kemudian tentukan lokasi untuk menyimpan
hasil Ekspor Dokumen/Katalog.
Untuk mengekspor dokumen/katalog ke dalam format PDF (dapat dibuka di Adobe Reader), pilih
opsi Adobe PDF Files (PDF), klik Tombol Ekspor kemudian tentukan lokasi untuk menyimpan hasil
Ekspor Dokumen/Katalog.

Favorites
Dengan fitur Favorites, pengguna dapat mengelola sendiri dokumen-dokumen yang sering dibuka.
Fitur ini dilengkapi dengan Fungsi Pengaturan yang memudahkan pengguna untuk mengelompokan
dokumen ke dalam folder-folder. Pengaturan Favorites memiliki kemampuan untuk melakukan
pemindahan dokumen/folders melalui drag & drop dan fasilitas Backup-Restore.
Untuk menampilkan Daftar Dokumen Favorites di halaman Dokumentasi Peraturan, Klik Tombol
Dokumen Favorites.

Dokumen Favorites

Tambah Favorites
Untuk menyimpan Dokumen ke dalam Favorites, Klik Tombol Tambah Favorites pada halaman
Dokumentasi Peraturan.

Tambah Favorites

Berikut adalah langkah-langkah untuk menyimpan dokumen ke dalam favorites :
t Nama Dokumen otomatis terisi (default) sesuai dengan nomor dokumen dari peraturan yang
sedang Anda buka. Anda dapat merubah Nama Dokumen sesuai dengan kebutuhan Anda.
Tentukan lokasi folder untuk menyimpan dokumen tersebut kemudian Klik Tombol Simpan.
t Anda dapat menambahkan folder baru ke dalam daftar dokumen favorites dengan mengklik
Tombol Buat Folder Baru. Isikan nama folder yang Anda inginkan kemudian Klik Tombol OK.
t Untuk mengelola favorites, seperti melakukan Editing terhadap Folder/Dokumen, menghapus
dan memindahkan, Anda dapat menjalankan Menu Pengaturan Favorites.
Catatan :
Pembuatan Folder dibutuhkan untuk mengelompokan Dokumen Favorites sesuai
dengan kebutuhan Anda.

Pengaturan Favorites
Pengaturan Favorites digunakan untuk mengelola Dokumen Favorites seperti Pembuatan Folder,
Mengubah Nama Folder atau Dokumen Favorites dan memindahkan Folder atau Dokumen Favorites.
Untuk mengelola Dokumen Favorites, Klik Tombol Pengaturan Favorites pada halaman Dokumentasi
Peraturan.

Pengaturan Favorites
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengelola dokumen favorites :
t Anda dapat menambahkan folder baru ke dalam daftar dokumen favorites dengan mengklik
Tombol Buat Folder Baru. Isikan nama folder yang Anda inginkan kemudian Klik Tombol OK.
t Untuk mengubah nama folder atau nama dokumen favorites, pilih folder/dokumen yang ingin
Anda ubah terlebih dahulu kemudian Klik Tombol Ubah. Isikan nama folder/dokumen yang Anda
inginkan kemudian tekan tombol ENTER.
t Untuk menghapus folder/dokumen favorites, pilih folder/dokumen yang ingin Anda hapus terlebih
dahulu kemudian Klik Tombol Hapus. Anda juga dapat menghapus seluruh daftar dokumen
favorites melalui Tombol Hapus Semua.
t Untuk memindahkan folder/dokumen Favorites, Klik Tombol Pindahkan terlabih dahulu untuk
mengaktifkan Mode Pemindahan. Pilih folder/dokumen dan gunakan tombol Naik/Turun untuk
memindahkan posisi folder/dokumen. Pemindahan folder/dokumen juga dapat dilakukan melalui
drag and drop.

Tax Treaty (P3B)
Menjalankan Fitur P3B
Dokumentasi Tax Treaty atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan Official Translation
dapat Anda buka dengan mengklik Menu Dokumentasi P3B pada halaman Utama TaxBase 6.0.
Anda juga dapat membuka Resume P3B yang terdiri dari resume Time Test P3B yang berlaku efektif,
Tarif P3B, Dependent Personal Services (DPS), Independent Personal Services (IPS), Hak Pemajakan
atas Penghasilan Tertentu dan Daftar Competent Authority. Klik salah satu resume tersebut pada
halaman utama TaxBase 6.0 untuk membukanya.

Tampilan Tax Treaty (P3B)
t Menu Ribbon terdiri dari :
s
s
s
s
s
s
s

Pengaturan Halaman
Cetak Dokumen
Ekspor Dokumen
Pencarian Kata
Salin Isi Dokumen
Salin
P3B Efektif

t Menu Pengaturan terdiri dari :
s Simpan Pengaturan
s Reset Pengaturan (Default)

s
s
s
s
s
s

Arsip P3B
Cetak Katalog
Ekspor Katalog
Navigasi
Pilihan Bahasa English
PIlihan Bahasa Indonesia

s Pindahkan Panel Katalog
s Tampilkan Panel Katalog

Menu dalam Dokumentasi P3B
P3B Efektif
Secara Default, Dokumentasi P3B menampilkan Daftar P3B yang berlaku efektif. Klik Menu Arsip P3B
untuk menampilkan Seluruh Dokumentasi P3B.

Arsip P3B
Digunakan untuk menampilkan seluruh dokumentasi P3B, termasuk P3B yang sudah dihapus maupun
yang dirubah. Klik Menu P3B Efektif untuk menampilkan Daftar P3B yang berlaku efektif.

Pilihan Bahasa
Klik Menu Bahasa Indonesia untuk melihat P3B yang sedang Anda buka dengan official translation
dalam bahasa Indonesia. Klik Bahasa English untuk melihat P3B dalam bahasa Inggris.
Catatan :
Tidak semua P3B memiliki official translation dalam bahasa Indonesia.

Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Cetak Katalog
Cetak Katalog digunakan untuk mencetak Katalog P3B yang sedang aktif.

Ekspor Dokumen/Katalog
Ekspor Dokumen/Katalog digunakan untuk mengekspor dokumen/katalog P3B ke dalam format PDF,
RTF maupun format lainnya yang kemudian dapat disimpan di lokasi yang Anda inginkan. Fasilitas
ini memudahkan Anda untuk berbagi dokumen/katalog dengan pihak lain baik melalui email atau
perangkat penyimpanan.

Pencarian Kata
Pencarian Kata digunakan untuk mencari kata pada dokumen P3B yang sedang dibuka.

Untuk menampilkan Pencarian Kata, Klik Tombol Pencarian Kata. Pencarian Kata akan ditampilkan di
atas dokumen P3B.
Ketikan kata yang ingin Anda cari di kolom yang tersedia kemudian Klik Tombol Berikutnya. Kata yang
ditemukan akan ditandai dengan background hitam. Klik Kembali Tombol Berikutnya untuk mencari
kata yang Anda ketikan di bagian berikutnya pada dokumen yang sama. Klik Tombol Sebelumnya
untuk mencari kata yang Anda ketikan di bagian sebelumnya pada dokumen yang sama.

Centang "Perhatikan BESAR/kecil Huruf" atau Match Case untuk mencari kata yang sesuai dengan
besar kecil huruf yang Anda ketikan.
Klik Tandai Semua untuk menandai seluruh kata.

Navigasi
Diguanakan untuk melakukan navigasi pada Katalog P3B.

Salin Isi Dokumen
Salin Isi Dokumen digunakan untuk menyalin/Copy seluruh isi dokumen yang sedang dibuka ke
dalam memory yang kemudian dapat dipindahkan/Paste ke aplikasi pengolah kata sepert MS Word,
WordPad, NotePad dsb.

Mengubah Tampilan P3B
TaxBase 6.0 memiliki fleksibilitas untuk mengatur jendela/form pada layar monitor pengguna.
Pengguna dapat menempatkan katalog/tabel/isi pada posisi yang diinginkan (docking) dan mengatur
lebar/panjang sesuai dengan kondisi monitor (resize).
Untuk memindahkan Panel Katalog, Klik Menu Pengaturan dan pilih posisi yang Anda inginkan. Anda
juga dapat melakukan pemindahan dengan cara drag and drop pada panel Katalog.

Kurs KMK
Menjalankan Fitur Kurs KMK
Anda dapat membuka fitur Kurs KMK dengan mengklik Menu Kurs KMK pada halaman Utama
TaxBase 6.0. Database Kurs KMK dihimpun dari tahun 1990. Kurs KMK ditampilkan dalam bentuk
Tabel, dilengkapi dengan fasilitas pencarian dan dasar hukumnya.

Tampilan Kurs KMK

• Menu Ribbon terdiri dari :
s
s
s
s
s
s
s
s

Dasar Hukum
Pengaturan Halaman
Cetak Dokumen
Ekspor Dokumen
Pencarian Data
Reload Database
Pengurutan
Navigasi

• Menu Pengaturan terdiri dari :
s
s
s
s

Simpan Pengaturan
Reset Pengaturan (Default)
Pindahkan Panel Katalog
Tampilkan Panel Katalog

Menu dalam Kurs KMK
Dasar Hukum
Digunakan untuk melihat Peraturan yang menjadi dasar hukum atau sumber data dari Kurs KMK
yang ditampilkan.

Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Cetak Katalog
Cetak Katalog digunakan untuk mencetak Kurs KMK yang sedang aktif.

Ekspor Dokumen
Ekspor Dokumen digunakan untuk mengekspor dokumen ke dalam format PDF, RTF maupun format
lainnya yang kemudian dapat disimpan di lokasi yang Anda inginkan. Fasilitas ini memudahkan Anda
untuk berbagi dokumen dengan pihak lain baik melalui email atau perangkat penyimpanan.

Pencarian Data
Pencarian Data digunakan untuk melakukan pencarian data Kurs KMK yang ada pada database
TaxBase 6.0. Pencarian dilakukan berdasarkan tanggal berlakunya Kurs yang bersangkutan.

Reload Database
Reload database digunakan untuk memuat ulang database Kurs KMK sehingga ditampilkan sesuai
dengan posisi awal.

Pengurutan
Digunakan untuk mengurutkan Katalog Kurs KMK berdasarkan Tanggal.

Navigasi
Digunakan untuk melakukan navigasi pada Katalog Kurs KMK.

Mengubah Tampilan Kurs KMK
TaxBase 6.0 memiliki fleksibilitas untuk mengatur jendela/form pada layar monitor pengguna.
Pengguna dapat menempatkan katalog/tabel/isi pada posisi yang diinginkan (docking) dan mengatur
lebar/panjang sesuai dengan kondisi monitor (resize).
Untuk memindahkan Panel Katalog, Klik Menu Pengaturan dan pilih posisi yang Anda inginkan. Anda
juga dapat melakukan pemindahan dengan cara drag and drop pada panel Katalog.

Kurs Bank Indonesia
Menjalankan Fitur Kurs BI
Anda dapat membuka fitur Kurs BI dengan mengklik Menu Kurs BI pada halaman Utama TaxBase 6.0.
Database Kurs BI dihimpun dari tahun 2001. Kurs BI dapat ditampilkan berdasarkan tanggal maupun
berdasarkan mata uang. Kurs BI terdiri dari Kurs Uang Kertas Asing dan Kurs Transaksi. Keduanya
dilengkapi dengan Kurs Tengah dan fasilitas pencarian.

Tampilan Kurs BI berdasarkan Tanggal

w Menu Ribbon terdiri dari :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs BI berdasarkan Tanggal
Kurs BI berdasarkan Mata Uang
Pengaturan Halaman
Cetak Dokumen
Ekspor Dokumen
Pencarian Data
Reload Database
Pengurutan
Navigasi

Tampilan Kurs BI berdasarkan Mata Uang

Menu dalam Kurs BI
Kurs BI Berdasarkan Tanggal
Digunakan untuk menampilkan Kurs BI berdasarkan Tanggal.

Kurs BI Berdasarkan Mata Uang
Digunakan untuk menampilkan Kurs BI berdasarkan Mata Uang.

Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Cetak Katalog
Cetak Katalog digunakan untuk mencetak Kurs BI yang sedang aktif.

Ekspor Dokumen
Ekspor Dokumen digunakan untuk mengekspor dokumen ke dalam format PDF, RTF maupun format
lainnya yang kemudian dapat disimpan di lokasi yang Anda inginkan. Fasilitas ini memudahkan Anda
untuk berbagi dokumen dengan pihak lain baik melalui email atau perangkat penyimpanan.

Pencarian Data
Pencarian Data digunakan untuk melakukan pencarian data Kurs BI yang ada pada database TaxBase
6.0. Pencarian dilakukan berdasarkan Mata Uang (untuk Kurs BI yang ditampilkan berdasarkan Mata
Uang), PIlihan Jenis (untuk Kurs BI yang ditampilkan berdasarkan Mata Uang) dan Tanggal.

Reload Database
Reload database digunakan untuk memuat ulang database Kurs BI sehingga ditampilkan sesuai
dengan posisi awal.

Pengurutan
Digunakan untuk mengurutkan Katalog Kurs BI berdasarkan Tanggal.

Navigasi
Digunakan untuk melakukan navigasi pada Katalog Kurs BI.

Putusan Pengadilan Pajak
Menjalankan Fitur Putusan Pengadilan Pajak
Anda dapat membuka fitur Putusan Pengadilan Pajak dengan mengklik Menu Putusan Pengadilan
Pajak pada halaman Utama TaxBase 6.0. Putusan Pengadilan Pajak disusun secara sistematis sesuai
dengan jenis pajaknya dan dilengkapi dengan sistem pencarian.

Tampilan Putusan Pengadilan Pajak

w Menu Ribbon terdiri dari :
•
•
•
•
•
•
•

Pengaturan Halaman
Cetak Dokumen
Pencarian Kata
Pencarian Dokumen
Reload Database
Pengurutan
Navigasi

w Menu Pengaturan terdiri dari :
•
•
•
•

Simpan Pengaturan
Reset Pengaturan (Default)
Pindahkan Panel Katalog
Tampilkan Panel Katalog

Menu dalam Putusan Pengadilan Pajak
Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Pencarian Kata
Pencarian Kata digunakan untuk mencari kata pada dokumen Putusan Pengadilan Pajak yang sedang
dibuka.

Untuk menampilkan Pencarian Kata, Klik Tombol Pencarian Kata. Pencarian Kata akan ditampilkan di
atas dokumen Putusan Pengadilan Pajak.
Ketikan kata yang ingin Anda cari di kolom yang tersedia kemudian Klik Tombol Berikutnya. Kata yang
ditemukan akan ditandai dengan background hitam. Klik Kembali Tombol Berikutnya untuk mencari
kata yang Anda ketikan di bagian berikutnya pada dokumen yang sama. Klik Tombol Sebelumnya
untuk mencari kata yang Anda ketikan di bagian sebelumnya pada dokumen yang sama
Centang "Perhatikan BESAR/kecil Huruf" atau Match Case untuk mencari kata yang sesuai dengan
besar kecil huruf yang Anda ketikan.
Klik Tandai Semua untuk menandai seluruh kata.

Pencarian Dokumen
Pencarian Dokumen digunakan untuk melakukan pencarian dokumen Putusan Pengadilan Pajak yang
ada pada database TaxBase 6.0. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan Kategori, Tahun, Nomor
Putusan dan Kata Kunci.
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Pencarian Dokumen Putusan Pengadilan Pajak
pada TaxBase 6.0 :
w Pilih Kategori yang ingin Anda cari. Anda dapat memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.
w Untuk mencari Putusan yang dikeluarkan pada tahun tertentu, pilih tahun dari menu drop down
yang tersedia.
w Untuk mencari Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan Nomor, isi Nomor pada kedua kolom yang
tersedia. Pencarian berdasarkan Nomor dapat berupa rentangan nomor (misal 1 s/d 10) atau
nomor tertentu saja (misal nomor 1 saja).
w Untuk mencari Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan Kata Kunci, isi kata kunci pada kolom yang
tersedia. Centang pilihan "Cari hanya di pokok permasalahan" jika Anda ingin mencari Putusan
Pengadilan Pajak berdasarkan pokok permasalahannya saja.

Reload Database
Reload database digunakan untuk memuat ulang database Putusan Pengadilan Pajak sehingga
ditampilkan sesuai dengan posisi awal.

Pengurutan
Digunakan untuk mengurutkan Katalog Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan Tanggal.

Navigasi
Diguanakan untuk melakukan navigasi pada Katalog Putusan Pengadilan Pajak.

Mengubah Tampilan Putusan Pengadilan Pajak
TaxBase 6.0 memiliki fleksibilitas untuk mengatur jendela/form pada layar monitor pengguna.
Pengguna dapat menempatkan katalog/tabel/isi pada posisi yang diinginkan (docking) dan mengatur
lebar/panjang sesuai dengan kondisi monitor (resize).
Untuk memindahkan Panel Katalog, Klik Menu Pengaturan dan pilih posisi yang Anda inginkan. Anda
juga dapat melakukan pemindahan dengan cara drag and drop pada panel Katalog.

Artikel Perpajakan
Menjalankan Fitur Artikel Perpajakan
Anda dapat membuka fitur Artikel Perpajakan dengan mengklik Menu Artikel Perpajakan pada halaman
Utama TaxBase 6.0. Artikel Perpajakan merupakan kumpulan artikel-artikel yang berhubungan
dengan perpajakan yang dikutip dari Media Komunitas Perpajakan - Ortax (Observation & Research
of Taxation) yang beralamat di http://www.ortax.org.

Tampilan Artikel Perpajakan

w Menu Ribbon terdiri dari :
• Pengaturan Halaman
• Cetak Dokumen
• Pencarian Kata
w Menu Pengaturan terdiri dari :
•
•
•
•

Simpan Pengaturan
Reset Pengaturan (Default)
Pindahkan Panel Katalog
Tampilkan Panel Katalog

Menu dalam Artikel Perpajakan
Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Pencarian Kata
Pencarian Kata digunakan untuk mencari kata pada dokumen Artikel Perpajakan yang sedang dibuka.

Untuk menampilkan Pencarian Kata, Klik Tombol Pencarian Kata. Pencarian Kata akan ditampilkan di
atas dokumen Artikel Perpajakan.
Ketikan kata yang ingin Anda cari di kolom yang tersedia kemudian Klik Tombol Berikutnya. Kata yang
ditemukan akan ditandai dengan background hitam. Klik Kembali Tombol Berikutnya untuk mencari
kata yang Anda ketikan di bagian berikutnya pada dokumen yang sama. Klik Tombol Sebelumnya
untuk mencari kata yang Anda ketikan di bagian sebelumnya pada dokumen yang sama
Centang "Perhatikan BESAR/kecil Huruf" atau Match Case untuk mencari kata yang sesuai dengan
besar kecil huruf yang Anda ketikan.
Klik Tandai Semua untuk menandai seluruh kata.

Mengubah Tampilan Artikel Perpajakan
TaxBase 6.0 memiliki fleksibilitas untuk mengatur jendela/form pada layar monitor pengguna.
Pengguna dapat menempatkan katalog/tabel/isi pada posisi yang diinginkan (docking) dan mengatur
lebar/panjang sesuai dengan kondisi monitor (resize).
Untuk memindahkan Panel Katalog, Klik Menu Pengaturan dan pilih posisi yang Anda inginkan. Anda
juga dapat melakukan pemindahan dengan cara drag and drop pada panel Katalog.

e-Learning Perpajakan
Menjalankan Fitur e-Learning Perpajakan
Anda dapat membuka fitur e-Learning Perpajakan dengan mengklik Menu e-Learning Perpajakan
pada halaman Utama TaxBase 6.0. e-Learning Perpajakan merupakan buku elektronik perpajakan
yang disusun oleh tim redaksi Ortax (Observation & Research of Taxation).

Tampilan e-Learning Perpajakan

w Menu Ribbon terdiri dari :
• Pengaturan Halaman
• Cetak Dokumen
• Pencarian Kata
w Menu Pengaturan terdiri dari :
• Simpan Pengaturan
• Reset Pengaturan (Default)
• Pindahkan Panel Katalog
• Tampilkan Panel Katalog
w Tab Katalog/ Pencarian
Pilih Tab Katalog untuk menampilkan Katalog e-Learning dalam bentuk Treeview. Pilih Tab
Pencarian jika Anda ingin melakukan Pencarian dan menampilkan Katalog e-Learning dalam
bentuk tabel.

Menu dalam e-Learning Perpajakan
Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Pencarian Kata
Pencarian Kata digunakan untuk mencari kata pada dokumen e-Learning Perpajakan yang sedang
dibuka.

Untuk menampilkan Pencarian Kata, Klik Tombol Pencarian Kata. Pencarian Kata akan ditampilkan di
atas dokumen e-Learning Perpajakan.
Ketikan kata yang ingin Anda cari di kolom yang tersedia kemudian Klik Tombol Berikutnya. Kata yang
ditemukan akan ditandai dengan background hitam. Klik Kembali Tombol Berikutnya untuk mencari
kata yang Anda ketikan di bagian berikutnya pada dokumen yang sama. Klik Tombol Sebelumnya
untuk mencari kata yang Anda ketikan di bagian sebelumnya pada dokumen yang sama.
Centang "Perhatikan BESAR/kecil Huruf" atau Match Case untuk mencari kata yang sesuai dengan
besar kecil huruf yang Anda ketikan.
Klik Tandai Semua untuk menandai seluruh kata.

Mengubah Tampilan e-Learning Perpajakan
TaxBase 6.0 memiliki fleksibilitas untuk mengatur jendela/form pada layar monitor pengguna.
Pengguna dapat menempatkan katalog/tabel/isi pada posisi yang diinginkan (docking) dan mengatur
lebar/panjang sesuai dengan kondisi monitor (resize).
Untuk memindahkan Panel Katalog, Klik Menu Pengaturan dan pilih posisi yang Anda inginkan. Anda
juga dapat melakukan pemindahan dengan cara drag and drop pada panel Katalog.

Pencarian pada e-Learning Perpajakan
Pencarian Dokumen digunakan untuk melakukan pencarian dokumen e-Learning Perpajakan yang
ada pada database TaxBase 6.0. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan Kategori dan Kata Kunci.

Pencarian pada e-Learning Perpajakan

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan Pencarian Dokumen pada e-Learning Perpajakan :
w Pilih Kategori yang ingin Anda cari. Anda dapat memilih salah satu dari pilihan yang tersedia (KUP,
PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea Meterai). Pilih semua Kategori jika Anda ingin melakukan Pencarian
untuk seluruh kategori.
w Untuk mencari dokumen berdasarkan Kata Kunci, isi kata kunci pada kolom yang tersedia lalu Klik
Tombol Cari.

Dokumentasi Lainnya
Menjalankan Fitur Dokumentasi Lainnya
Yang dimaksud Dokumentasi Lainnya pada TaxBase 6.0 adalah :
1.
2.
3.
4.

Resume P3B
Konsolidasi Undang-Undang Perpajakan
Daftar Alamat dan Kode Administrasi
Resume Lainnya

Anda dapat membuka fitur dokumentasi lainnya dengan mengklik salah satu dari menu tersebut di
atas pada halaman utama TaxBase 6.0.

Tampilan Dokumentasi Lainnya
w Menu Ribbon terdiri dari :
•
•
•
•
•
•

Pengaturan Halaman
Cetak Dokumen
Pencarian Kata
Ekspor Dokumen
Salin Isi Dokumen
Salin

Menu dalam Dokumentasi Lainnya
Pengaturan Halaman
Digunakan untuk mengatur halaman dokumen seperti ukuran kertas dan margin.

Cetak Dokumen
Digunakan untuk mencetak dokumen yang sedang dibuka.

Pencarian Kata
Pencarian Kata digunakan untuk mencari kata pada dokumen yang sedang dibuka.

Untuk menampilkan Pencarian Kata, Klik Tombol Pencarian Kata. Pencarian Kata akan ditampilkan
di atas dokumen.
Ketikan kata yang ingin Anda cari di kolom yang tersedia kemudian Klik Tombol Berikutnya. Kata yang
ditemukan akan ditandai dengan background hitam. Klik Kembali Tombol Berikutnya untuk mencari
kata yang Anda ketikan di bagian berikutnya pada dokumen yang sama. Klik Tombol Sebelumnya
untuk mencari kata yang Anda ketikan di bagian sebelumnya pada dokumen yang sama.
Centang "Perhatikan BESAR/kecil Huruf" atau Match Case untuk mencari kata yang sesuai dengan
besar kecil huruf yang Anda ketikan.
Klik Tandai Semua untuk menandai seluruh kata.

Ekspor Dokumen
Ekspor Dokumen digunakan untuk mengekspor dokumen ke dalam format PDF, RTF maupun format
lainnya yang kemudian dapat disimpan di lokasi yang Anda inginkan. Fasilitas ini memudahkan Anda
untuk berbagi dokumen dengan pihak lain baik melalui email atau perangkat penyimpanan.

Salin Isi Dokumen
Salin Isi Dokumen digunakan untuk menyalin/Copy seluruh isi dokumen yang sedang dibuka ke
dalam memory yang kemudian dapat dipindahkan/Paste ke aplikasi pengolah kata sepert MS Word,
WordPad, NotePad dsb.

Aplikasi Pendukung
Formulir Pajak
Formulir Pajak disediakan dalam format MS Excel dan disusun berdasarkan jenis pajak. Pastikan
komputer Anda sudah terpasang MS Office 2003 atau yang lebih tinggi.
Formulir ini hanya merupakan template, setelah dibuka disarankan untuk melakukan Save As dan
meletakannya di lokasi yang Anda inginkan.

Tampilan Formulir Perpajakan

• Menu Formulir Pajak terdiri dari :
• Buka Formulir
Digunakan untuk membuka Formulir yang dipilih.
• Tampilkan Semua (expand all)
Digunakan untuk membuka seluruh isi Folder dari halaman Formulir.
• Sembunyikan Semua(collapse all)
Digunakan untuk menyembunyikan/menutup seluruh isi Folder dari halaman Formulir.
• Tutup

Kalkulator PPh 21 Masa
Kalkulator PPh 21 Masa digunakan untuk melakukan penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap setiap
masa, kecuali untuk masa pajak terakhir (masa Desember atau masa dimana Pegawai Tetap berhenti
bekerja). Kalkulator PPh 21 Masa sudah disesuaikan dengan PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009
yang mulai berlaku per 01 Januari 2009.

Kalkulator PPh 21 Masa

Kalkulator PPh 21 Masa Pajak Terakhir
Kalkulator PPh 21 Masa Pajak Terakhir digunakan untuk melakukan penghitungan PPh 21 Pegawai
Tetap untuk masa pajak terakhir (masa Desember atau masa dimana Pegawai Tetap berhenti
bekerja). Kalkulator PPh 21 Masa Pajak Terakhir sudah disesuaikan dengan PER-31/PJ/2009 dan PER57/PJ/2009 yang mulai berlaku per 01 Januari 2009.

Kalkulator PPh 21 Masa Pajak Terakhir

Kalkulator Pajak Standar
Kalkulator Pajak Standar dapat digunakan untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 17 (baik untuk
orang pribadi maupun badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kalkulator Pajak Standar

PREVIEW – Konfigurasi
Konfigurasi digunakan untuk mengatur konfigurasi internet untuk keperluan Online Update dan
mengatur optimalisasi penggunaan memori.

Konfigurasi

TaxBase 6.0 dilengkapi dengan teknologi optimalisasi penggunaan memori dalam mengakses
database. Optimalisasi penggunaan memori dapat digunakan untuk mempercepat pemrosesan
database (misalnya untuk melakukan pencarian). Melalui teknik ini TaxBase 6.0 akan
menyimpan database yang diperlukan di dalam memori dan mengambilnya jika dibutuhkan
(tanpa membaca database yang tersimpan di hardisk) sehingga praktis akses pengambilan data
menjadi jauh lebih cepat.

