ASOSIASI AHLI MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

TATA TERTIB UJIAN DARING CLI/CGI

1.

Perangkat yang dipergunakan adalah handphone / gadget / laptop / Komputer yang memiliki
kamera dan sudah terkoneksi dengan Internet (sementara system belum bisa mengakses
provider MyRepublic) dan selama ujian semua aktifitas kandidat akan terekam oleh system.

2.

Kandidat harus sudah login ke aplikasi ujian dengan alamat website https://eaamai.aamai.or.id/
paling lambat 15 menit sebelum ujian.

3.

Apabila selama pelaksanaan ujian terjadi hal-hal teknis seperti perangkat ujian tidak terhubung
dengan aplikasi ujian AAMAI atau perangkat ujian mati, peserta mempunyai kesempatan
sebanyak dua kali login kedalam system ujian dan durasi ujian tetap mengikuti waktu login yang
pertama.

4.

Kandidat yang terlambat login lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai, tidak bisa lagi mengikuti
ujian untuk mata ujian yang sedang diujikan.

5.

Selama ujian berlangsung, Kandidat dilarang untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali
dengan penyelenggara ujian melalui sarana dari system yang telah disediakan.
Kandidat tidak diizinkan meninggalkan ujian dan atau perangkat ujian selama ujian berlangsung
(untuk keperluan mendesak seperti ke kamar kecil sebaiknya dilakukan sebelum ujian dimulai).

6.
7.

Apabila terjadi permasalahan yang mengakibatkan Kandidat tidak bisa melanjutkan ujian karena
alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka kandidat segera menghubungi panitia ujian
melalui media yang disediakan.

8.

Semua jenis pelanggaran atas tata tertib ujian, akan tercatat oleh system dan bagi Kandidat yang
melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi pelanggaran, berupa :
a)

b)
c)

secara otomatis dikeluarkan dari aplikasi dan tidak dapat melanjutkan ujian, serta tidak
diperkenankan mengikuti ujian untuk modul atau mata ujian yang bersangkutan pada
periode ujian tersebut.
Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka didiskualifikasi.
Tidak diperkenankan mengikuti ujian Gelar Profesi ini untuk waktu yang tidak terbatas.

Sanksi atas pelanggaran tersebut, diberitahukan secara langsung dalam aplikasi ujian online
kepada Kandidat yang bersangkutan, dan atau dicatat dalam Lembar Berita Acara kemudian
diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing bidang setelah melalui prosedur yang berlaku.
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