
 
 

 
 
 
 
 

Prosedur IBLCE®tentang Menyusui Saat  
Penyelenggaraan Ujian 

 
 
Misi dan tujuan dari International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE) 
berfokus pada perawatan laktasi dan menyusui. Maka dari itu, sudah sewajarnya bagi IBLCE 
untuk memberikan kesempatan bagi kandidat ujian yang berada dalam masa menyusui untuk 
menyusui atau memerah ASI selama pelaksanaan ujian IBCLC® sambil tetap menjaga 
keamanan ujian.  Semua kelonggaran-kelonggaran tersebut harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang menjamin keamanan ujian IBLCE dan pada saat bersamaan memberikan 
solusi proporsional yang mengizinkan para peserta ujian menyusui bayi mereka atau 
memerah selama pelaksanaan ujian.  Oleh karena itu, peserta akan diberikan waktu istirahat 
untuk menyusui atau memerah ASI setelah bagian pertama ujian, tetapi tidak ada tambahan 
waktu pengerjaan ujian.  Selain itu, semua kandidat ujian, termasuk yang menyusui atau 
memerah ASI, tidak diperbolehkan kembali mengerjakan bagian pertama ujian setelah 
menyelesaikannya. 
 
Berikut ini adalah ringkasan prosedur istirahat untuk menyusui. 

 
1. Kandidat yang menyusui dapat meminta pengaturan untuk meninggalkan ruang ujian 

agar bisa menyusui atau memerah ASI selama ujian IBCLC. 
2. Permintaan istirahat menyusui pada saat ujian harus dilakukan sebelumnya pada saat 

mengajukan aplikasi dengan didukung dokumentasi pihak ketiga, misalnya salinan 
tanggal kelahiran atau perkiraan lahir anak. 

3. Kandidat akan diminta meninggalkan ruang ujian dan menyusui atau memerah ASI di 
tempat yang cukup jauh dari ruang ujian sehingga kandidat ujian lain tidak terganggu. 

4. IBLCE akan memberikan informasi kepada kandidat terkait perincian waktu 
istirahat menyusui dan cara menjadwalkan pengaturan sebelumnya dengan 
pihak penyelenggara ujian. 

5. Jika menyusui atau memerah ASI untuk lebih dari 1 anak, mohon beri tahu IBLCE. 
6. Penjaga anak bertanggung jawab untuk membawa anak ke lokasi istirahat yang telah 

ditentukan pada waktu yang juga telah ditentukan sebelumnya. Untuk alasan keamanan, 
kandidat tidak diizinkan menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi dengan 
penjaga anaknya. Hanya anak dan satu orang penjaga yang diperbolehkan menemui 
kandidat pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Harap perhatikan 
bahwa penjaga anak tidak diperbolehkan berada di dalam ruang ujian. 

7. Waktu istirahat menyusui adalah 30 menit. 
8. Walaupun telah diupayakan untuk menemukan pusat ujian terdekat dengan 

kandidat yang dapat mengakomodasi pengaturan tersebut, pusat ujian mungkin 
tetap bukan tempat yang paling dekat dengan rumah kandidat. 
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