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TATA TERTIB MASUK APLIKASI ZOOM UJIAN AAMAI 
 
 
1. Peserta ujian pada saat mengikuti ujian wajib untuk memasuki aplikasi zoom dengan tautan yang 

diberikan oleh Sekretariat AAMAI. 
2. Yang diperbolehkan masuk/akses tautan aplikasi zoom  adalah peserta ujian yang sudah terdaftar 

sesuai dengan mata ujian yang di ikutinya   
3. Pengawas ujian berhak menolak akses ke aplikasi zoom jika yang login tidak termasuk dalam 

daftar peserta ujian. 
4. Peserta ujian pada saat mengikuti ujian wajib untuk memasuki aplikasi zoom dengan tautan yang 

telah diberikan dan untuk bergabung ke aplikasi zoom dengan tatacara sebagai berikut:  
• Peserta harus bergabung ke aplikasi zoom paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai 

dengan meng-klik tautan atau memasukan meeting ID dari aplikasi zoom yang diberikan 
oleh Sekretariat AAMAI. 

• Nama lengkap peserta ujian harus muncul sebagai id  pada saat bergabung ke aplikasi zoom 
sesuai dengan nama peserta ujian pada akun masing-masing disertai dengan mata ujian 
yang diikuti (contoh) : 
Untuk Asuransi Umum (CGI) : Syarifudin Umar – 001 untuk mata ujian 001 
Untuk Asuransi Jiwa (CLI) : Marisa – PAJ  untuk mata ujian PAJ 

• Perangkat (device) untuk mengikuti ujian (URL : https://eaamai.aamai.or.id) harus 
menggunakan komputer (laptop) dengan kamera yang aktif. 

• Perangkat (device) untuk aplikasi zoom harus berbeda dengan perangkat yang 
dipergunakan untuk ujian dan boleh menggunakan gadget atau handphone yang 
dipasang dengan menggunakan tripod di samping belakang kiri/kanan sejajar dengan 
sandaran kursi peserta ujian yang dapat memperlihatkan peserta ujian dan seluruh layar 
komputer aplikasi ujian. 

• Di perangkat aplikasi ujian dilarang ada tampilan lain selain tampilan aplikasi ujian AAMAI  
Contoh berikut : 

 
Posisi camera perangkat zoom 

 
Tampil dilayar zoom 

5. Selama ujian berlangsung, host akan menonaktifkan microphone peserta (mute) dan peserta 
dilarang mengaktifkannya kembali (unmute) 

6. Selama Uji Kompetensi berlangsung peserta uji dilarang menggunakan earphone, 
headset dan sejenisnya 

7. Selama ujian berlangsung peserta dilarang untuk menonaktifkan kamera (off) dan dilarang untuk 
mengaktifkan virtual background 
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8. Selama ujian berlangsung peserta dilarang meninggalkan dan keluar dari aplikasi zoom, baik 
disengaja maupun tidak sengaja, jika karena gangguan koneksi internet maka izin untuk 
bergabung kembali diberikan oleh pengawas ujian.  

9. Jika ada gangguan teknis yang mengakibatkan koneksi zoom terputus dan jika gangguan teknis 
tersebut tidak dapat ditangani dalam waktu yang relatif cepat maka pelaksanaan ujian tetap 
berlangsung sampai selesai. 

10. Peserta boleh meninggalkan aplikasi zoom apabila pelaksanaan ujian telah selesai dan apabila 
akan mengikuti ujian untuk sesi berikutnya pada hari yang sama, boleh tidak meninggalkan aplikasi 
zoom sampai selesai ujian sesi berikutnya. 

 
 
 

LINK ZOOM UNTUK UJIAN CGI DAN CLI  
4, 5 DAN 6 APRIL 2022 

 
 
 
LINK ZOOM  UJIAN CGI & CLI  SENIN, 4 APRIL 2022 
 
Time: Apr 4, 2022 09:00 AM Jakarta 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81203910564  
Meeting ID: 812 0391 0564 
 
 
 
LINK ZOOM UJIAN CGI & CLI RABU, 5 APRIL 2022 
 
Time: Apr 5, 2022 09:00 AM Jakarta 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81364625481  
Meeting ID: 813 6462 5481 
 
 
 
LINK ZOOM UJIAN CGI & CLI KAMIS, 6 APRIL 2022 
 
Time: Apr 6, 2022 09:00 AM Jakarta 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81606632327  
Meeting ID: 816 0663 2327 
 
 


