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Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) 

sebagai pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SKP (Sertifikasi Konsultan Pajak). 

USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) merupakan ujian sertifikasi untuk jenjang profesi 

konsultan pajak. SKP menjadi pra-syarat untuk mendapatkan ijin praktek sebagai 

konsultan pajak.

Pandemi Covid-19 yang sejak tahun 2020 melanda Indonesia, menjadi salah satu 

keterbatasan dalam pelaksanaan USKP secara offline. Pelaksanaan USKP secara offline 

di masa pandemi covid-19  dikhawatirkan dapat menjadi sarana penularan wabah 

covid-19. Namun pelaksanaan USKP tetap harus dilaksanakan dengan melalui 

pendekatan perkembangan teknologi.



Sehubungan dengan hal tersebut, KP3SKP membangun aplikasi Ujian Sertifikasi 

Konsultan Pajak berbasis Desktop dengan pelaksanaan USKP diselenggarakan 

secara online melalui aplikasi USKP ONLINE.

PENDAHULUAN
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KETENTUAN PERANGKAT & SISTEM

PERSONAL COMPUTER (PC)

Informasi berikut menjelaskan persyaratan perangkat dan sistem khusus untuk 

menjalankan aplikasi USKP Online.

Catatan : 

Disarankan untuk menggunakan webcam eksternal yang telah memiliki microphone 

A. Desktop Window

B. Perangkat Keras Tambahan

: Min. 4GB

: Windows 10 Versi

RAM

: Min. 500MBStorage

: Built-in Webcam

: Min. 720p x 480pWebcam

Mikropon
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KETENTUAN PERANGKAT & SISTEM

LAPTOP

: Min. 4GB

: Windows 10  (bukan windows 11)Versi

RAM

: Min. 4GB

: Min. 500MB

: Min. 720p x 480p

: Built-in Device

: Mac OS 10.14 atau lebih tinggi 

*)Aplikasi USKP Online belum dapat beroperasi di Macbook Pro M1

Versi

RAM

Storage Tersedia

Webcam

Mikropon

A. Desktop Window

: Min. 500MB

: Min. 720p x 480p

: Built-in Device

Storage Tersedia

Webcam

Mikropon

B. Apple Mac

Catatan : 

Penggunaan Windows/MacOS harus mengizinkan Aplikasi USKP Online dalam 

Setelan Preferensi Sistem : Keamanan & Privasi untuk Mikropon, Webcam, Otomatisasi 

dan pemantauan input. 
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DOWNLOAD APLIKASI

Download aplikasi USKP online pada link URL berikut ini :

https://online-uskp.kp3skp.or.id

Pilih salah satu (berdasarkan sistem operasi laptop/pc yang digunakan) 

untuk mendapatkan intaller aplikasi USKP Online 

Untuk pengguna MacOS

Download untuk MacOS

Untuk pengguna Windows

Download untuk Windows
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INSTALLASI APLIKASI
Pengguna MacOS

Langkah Instal Aplikasi USKP Online (Pengguna MacOS)

 Download aplikasi USKP Online pada link URL  https://online-uskp.kp3skp.or.i
 Setelah selesai, mulai instalasi softwar
 Pilih dan Jalankan USKP-Online.ms
 Selesai, aplikasi telah terinstal
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Lihat video tutorial instalasi untuk 
proses yang lebih lengkap



INSTALLASI APLIKASI

 Download aplikasi USKP Online pada link URL  https://online-uskp.kp3skp.or.i
 Pilih dan Jalankan USKP-Online.dm
 Pilih Next untuk setiap tahap proses intalasi aplikas
 Selesai, aplikasi telah terinstal dan siap untuk digunakan

Pengguna Windows

Langkah Installasi Aplikasi USKP Online (Pengguna Windows)
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Lihat video tutorial instalasi untuk 
proses yang lebih lengkap



HAL YANG HARUS DAN JANGAN DILAKUKAN

Hal-hal yang harus dilakukan Peserta 

Hal-hal yang jangan dilakukan Peserta 

 Pastikan Aplikasi telah terinstal di perangkat komputer yang akan digunakan 
peserta untuk melaksanakan USKP Online

 Komputer yang digunakan peserta memiliki atau terhubung dengan Webcam 
dan microphone

 Gunakan webcam dengan minimal resolusi 720p
 Letakan posisi webcam berada di tengah dan atas layar monitor
 Webcam mengarah kepada posisi peserta.
 Terhubung dengan koneksi internet yang baik dan stabil
 Peserta berada di ruangan dengan pencahayaan bagus (Cukup Terang)
 Khusus Laptop, pastikan batrai laptop yang digunakan selalu terisi penuh.

 Menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi sistem operasi 
dibawah yang telah ditentukan.

 Tidak diperkankan mengganti komputer selama proses ujian berlangsung
 Peserta dengan sengaja mematikan/menutupi webcam atau microphone
 Peserta dengan sengaja mematikan koneksi internet
 Menggunakan webcam dibawah resolusi 720p.
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HALAMAN AWAL

Sebelum memulai ujian, perhatikan dan ikuti 
langkah-langkah yang tertera pada layar 
komputer Anda.

Catatan :

*Proses pra-exam dapat dilakukan 15 menit sebelum waktu ujian dimulai

Lalu pilih

Berikut adalah tampilan halaman awal pada aplikasi USKP 
Online.

Saya paham, lanjutkan
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AUTENTIKASI

Masukkan anda

pada kolom yang tersedia

 Username 

Catatan :

*Gunakan Username yang telah anda terima saat proses pendaftaran

Lalu pilih

Tahapan pertama adalah proses autentikasi peserta ujian 
berdasarkan username yang dimiliki oleh peserta.

Masuk

1
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PENGECEKAN PERANGKAT

Webcam telah menyala

Microphone telah aktif

Internet Status Online

Catatan :

*Izinkan aplikasi untuk mengakses webcame dan microphone

Layar akan menampilkan hasil tangkapan webcam

Menampilkan jaringan yang terhubung beserta 
kecepatan internet 

Indikator suara dari microphone akan bergerak

Lalu pilih

Tahapan kedua adalah proses pengecekan perangkat 
yang akan digunakan oleh peserta ujian.

Lanjutkan

2
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PENGENALAN WAJAH

Catatan :

*Hal-hal yang harus diperhatikan saat proses pengenalan wajah

Tahapan ketiga adalah pengenalan wajah peserta ujian.

3
Posisikan wajah anda tepat berada di tengah lingkaran.

Dilarang mengenakan topi 
atau penutup kepala.

Dilarang dilakukan oleh  
wajah selain peserta ujian.

Berada pada ruangan dengan 
pencahayaan yang terang.

Dilarang mengenakan masker 
atau penutup wajah. 

Pertahankan posisi kepala anda hingga A.I selesai melakukan 
pengecekan sampai tertera status Wajah cocok

Lalu pilih Lanjutkan

11

Dilarang mengenakan 

kaca mata



PENGECEKAN AREA
Pengecekan area ujian dilakukan dengan mengambil 
gambar disekitar dengan menggunakan handphone.

Siapkan handphone untuk melakukan pengambilan gambar.

Langkah Pengecekan Area

Scan kode QR yang tertera pada layar komputer dengan menggunakan 
aplikasi scanner QR yang terdapat pada handphone anda.

Anda akan diarahkan langsung ke dalam halaman khusus untuk mengambil 
gambar disekitar ‘Area Ujian’.

atau anda dapat menggunakan link yang tersedia pada layar komputer 
dengan memilih 

(masukkan link yang muncul kedalam browser pada handphone anda)

Gunakan Link
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PENGECEKAN AREA
Ambil gambar disekitar dengan menggunakan handphone.

Silahkan ambil gambar disekitar ‘Area 
ujian’ sesuai arahan yang diintruksikan 
dengan memilih 

Proses pengamblan gambar ‘area ujian’ 
dengan menggunakan handphone 
telah selesai.

Silahkan simpan kembali handphone 
yang telah anda gunakan, dan kembali 
ke komputer Anda untuk melanjutkan 
proses ujian.

Setelah anda mengambil seluruh gambar 
tampak ‘Area Ujian’ , lalu pilih 

01
02
03
04
05
06

Tampak Samping Kanan

Tampak Atas

Tampak Depan

Tampak Belakang

Tampak Samping Kiri

Tampak Bawah

Kirim 

Ambil Gambar
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PENGECEKAN AREA
Pastikan arah pengambilan gambar ‘Area Ujian’ sesuai 
dengan ilustrasi dibawah ini.

Arah pengambilan gambar ‘area ujian’

Tampak 

Depan

Tampak 

Atas

Tampak 

Bawah

Tampak 

Belakang

Tampak

Samping 


Kanan

Tampak 

Samping 


Kiri

Catatan :

*Pastikan ‘area ujian’ terhindar dari hal-hal berikut :

Terdapat orang lain, selain peserta ujian.

Terdapat objek yang dilarang.

Seperti : buku, kertas catatan, handphone, tablet, headphone, earphone, jam tangan.
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PENGECEKAN AREA
Hasil pengecekan pengambilan gambar ‘area ujian’

Area Tidak Aman

Scann Sekarang Refresh

Oops, 

Terdapat object dilarang di sekitar ‘area ujian’ anda yang terdeteksi.

Jika terdeteksi objek dilarang, anda tidak dapat melanjutkan ke 
proses selanjutnya.

Jauhkan objek yang dilarang, lalu ambil ulang gambar ‘Area Ujian’  
hanya pada area tersebut dengan melakukan klik 

Lalu, ulangi langkah pengambilan gambar ‘Area Ujian’ seperti 
sebelumnya.

Area Tidak Aman

Scann Sekarang

Lanjutkan
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PENGECEKAN AREA
Hasil pengecekan pengambilan gambar ‘area ujian’

Selamat, 

Seluruh arah pada ‘Area Ujian’ anda tidak terdeteksi 
objek yang dilarang.

Silahkan klik                    untuk melanjutkan ke proses 
pengecekan objek.

Area Aman

Lanjutkan
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PENGENALAN OBJEK
Pengenalan objek dilakukan dengan mengangkat kedua 
tangan anda.

10

Atur jarak posisi badan anda terhadap tangkapan kamera.

Langkah Pengenalan Objek

Angkat kedua tangan anda, dan tunjukkan ke arah kamera 
sesuai dengan garis yang tertera pada layar komputer. 

Tahan posisi badan dan kedua tangan Anda, hingga muncul 
pemberitahuan  Tidak Terdeteksi Objek Lain

Catatan :

*Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan jam tangan, gelang, 
perhiasan, atau aksesoris lainnya pada kedua pergelangan tangan.
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TUTUP APLIKASI
Saat proses ujian berlangsung, anda tidak diperbolehkan 
membuka aplikasi lain, selain aplikasi USKP Online.

Sistem akan mendeteksi seluruh aplikasi yang 
sedang terbuka pada Komputer yang saat ini 
Anda gunakan untuk melaksanan ujian.

Jika sudah tidak terdeteksi aplikasi terbuka, 
silahkan klik tombol 

Tutup seluruh aplikasi terbuka hanya dengan 
klik                      maka aplikasi terbuka akan 
tertutup secara otomatis.

Tutup Semua

Catatan :

*Anda tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya, jika masih terdapat aplikasi 
yang terbuka selain aplikasi USKP Online.

Lanjutkan

4
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PERIKSA DATA PESERTA
Pastikan data yang tertera pada layar komputer adalah 
benar sesuai data diri Anda.

Anda wajib membaca dan memahami isi dari 
Syarat dan Ketentuan pelaksanaan Ujian.

Saya menyatakan bahwa data yang tertera sudah benar.

Saya akan mengikuti proses ujian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Centang seluruh pernyatan pada kolom yang 
tersedia,

Seluruh tahapan pra-exam telah selesai, 

selanjutnya klik

Catatan :

*Jika waktu ujian belum memasuki waktu yang ditentukan,

  Mohon tunggu sesi ujian Anda dimulai.

Saya paham, lanjutkan

5
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SINKRONISASI SOAL UJIAN
Pada proses sinkronisasi soal, peserta harus menunggu 

beberopa saat hingga proses selesai.

Selama proses penerimaan soal ujian dari server, pastikan 
koneksi internet berjalan dengan baik dan tidak terputus. 



Jika koneksi terputus saat proses sinkronisasi, 

tekan tombol ‘Hubungkan Kembali’
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ALERT BERHASIL MENGIRIMKAN SOAL UJIAN

Saat proses sinkronisasi soal selesai, peserta otomatis diarahkan

kedalam halaman ujian.

Klik tombol                              untuk memulai ujian.Mulai Sekarang
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1 Nama mata ujian

2 Indikator koneksi internet

3 Daftar soal

4 Sisa waktu ujian

5 Break time

6 Supplement Bar

ANATOMI HALAMAN UJIAN

98

10 11

1 2

3
4 5

6

7

7 Petunjuk soal

8 Halaman pertanyaan

9 Halaman pengisian jawaban 

10 Bantuan

11 Selanjutnya

Halaman soal dan pegisian Pilihan Ganda
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ANATOMI HALAMAN UJIAN

15 1614

1312

12 Pilihan form SPT

13 Preview Form SPT

14 Halaman pengisian jawaban soal

15 Kertas Kerja

16 Formulir SPT

Halaman soal dan pegisian studi kasus 
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PENGISIAN SOAL PILIHAN GANDA

Ini adalah halaman awal ketika proses pra exam selesai

Halaman ini adalah halaman soal pilihan ganda, yang mana Anda

dihadapkan dengan soal pada page sebelah kiri dan jawaban pada page

sebelah kanan.

Cara Anda melakukan pengisian jawaban, Anda cukup memilih salah satu

jawaban dengan cara mengklik lingkaran A, B, C atau D.

Lalu setelah memilih jawaban yang menurut Anda benar, Anda tinggal 

mengklik tombol ‘selanjutnya’ untuk melanjutkan soal ke tahap berikutnya.

24



HALAMAN DAFTAR SOAL

Anda juga dapat melihat Daftar soal yang ada di mata ujian yang diikuti,

dengan cara mengklik tombol daftar soal pada sudut kiri layar.

Lalu Anda dapat memilih soal yang ingin dikerjakan terlebih dahulu.
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UKURAN TEKS

26

Tampilan diatas untuk mengatur ukuran teks. Anda dapat memilih ukuran 

sesuai dengan kebutuhan. 



Tersedia ukuran teks Normal, Sangat Kecil, Besar dan Sangat Besar. 



PETUNJUK SOAL

27

Pada setiap halaman jawaban tersedia petunjuk soal sebagai informasi 

tambahan juga sebuah instruksi bagi peserta bagaimana cara mengisi soal.



Klik petunjuk soal untuk membuka informasi, dan klik kembali untuk menutup

informasi.



CORETAN

28

Fitur coretan sebagai pengganti kertas buram dalam ujian offline sebelumnya.

Di dalam fitur coretan Anda dapat menggunakan stylus atau pen jika 

layar komputer yang digunakan telah support touch screen.



Namun jika Anda belum terbiasa dengan coretan, Anda dapat 

menggunakan keyboard seperti biasa.



TAX TREATY

29

Panduan Tax Treaty digital telah disiapkan untuk membantu peserta selama

proses ujian. 



Klik pada menu Tax Treaty untuk dapat memunculkan panduan dalam

format file pdf.



KODE ETIK

30

Panduan Kode Etik digital telah disiapkan untuk membantu peserta selama

proses ujian. 



Klik pada menu Kode Etik untuk dapat memunculkan panduan dalam

format file pdf.



UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

31

Panduan UU Perpajakan digital telah disiapkan untuk membantu peserta 

selama proses ujian. Ada 4 tipe UU Perpajakan yang dapat di akses

oleh para peserta.



Klik pada menu UU Perpajakan untuk dapat memunculkan panduan 

dalam format file pdf.



BANTUAN (FAQ)

32

Fitur Bantuan yang berada di sudut kiri bawah halaman aplikasi berfungsi

untuk menampilkan segala jenis pertanyaan yang akan muncul saat

menggunakan aplikasi USKP Online.



Terdapat kolom pencarian untuk memudahkan peserta dalam mendapatkan

informasi seputar istilah, prosedur atau penggunaan aplikasi USKP Online.



PENGISIAN SOAL ESSAY

33

Proses pengisian soal Essay akan dipermudah dengan adanya fitur 

Text Editor. Sehingga Anda dapat memperbaiki dan merapikan jawaban.



Seperti halnya penggunaan MsWord pada komputer, kolom jawaban 

soal essay dapat di isi dengan lebih mudah dan cepat. 



Gunakan mode fullscreen untuk mendapatkan tampilan halaman yang

lebih luas.



PENGISIAN SOAL STUDI KASUS

34

Pada halaman soal Studi Kasus selain lembar jawaban akan ada beberapa

tambahan seperti kertas kerja, dan form SPT. Geser ke kanan untuk 

mendapatkan tampilan yang lebih detail.



Pada lembar kertas kerja di dalam aplikasi, sudah di siapkan tabel yang 

telah disesuaikan untuk lembar pengisian.



Halaman form SPT di lengkapi dengan fitur preview. Sehingga Anda dapat

melihat bentuk form SPT sesuai aslinya. 



BREAK TIME

35

Fitur Break Time dapat digunakan sebagai fitur istirahat sementara bagi

peserta USKP, tanpa mengurangi waktu ujian.



Break Time hanya dapat digunakan sebanyak 2x. Dengan masing-masing

durasi untuk setiap Break Time adalah 10 menit.



Peserta tidak boleh mematikan komputer atau kamera selama Break Time 

berlangsung. Klik tombol “Mulai Kembali” jika proses Break Time selesai.



PEMBERITAHUAN WAKTU UJIAN BERAKHIR

36

Selama proses ujian, Anda akan mendapatkan peringatan pada 5 menit

terakhir waktu ujian. 



Selanjutnya jika Anda masih belum mengirim jawaban setelah 

waktu ujian habis, maka sistem akan mengirimkan jawaban secara otomatis.

Dalam waktu 10 detik setelah ujian berakhir.



PENGIRIMAN JAWABAN

37

Selama proses pengiriman hasil ujian ke server, pastikan 

koneksi internet berjalan dengan baik dan tidak terputus. 



Jika koneksi terputus saat proses sinkronisasi, 

tekan tombol ‘Hubungkan Kembali’



THANKS PAGE

38

Setelah proses pengiriman jawaban selesai, peserta akan di arahkan  

ke halaman Thank Page, yang memberikan informasi bahwa proses ujian 

telah selesai.



Selanjutnya jika Anda memiliki lebih dari 1 mata ujian, maka akan 

mendapatkan informasi tambahan jadwal berikutnya.



Tekan tombol “Tutup Aplikasi” untuk menutup dan mengakhiri ujian.

ALFI NURHAKIM


