
 
 

Pedoman Umum Tenda Privasi Akomodasi Menyusui untuk menyusui 

untuk Penggunaan Kandidat 

Tujuan: 
Untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan mengasuh anak untuk kandidat, berdasarkan protokol 

COVID-19 terbaru, kami menyediakan ruang pribadi fungsional untuk keperluan menyusui bagi Ibu 

Menyusui yang membawa anak. Privasi adalah kepedulian utama kami dalam menyediakan ruang ini. 

Setiap ruang mencakup: 
Tenda privasi dan kursi yang nyaman. Tenda privasi dilengkapi dengan pintu ritsleting model “T” untuk 

akses mudah dan penutupan ritsleting 3 arah. Untuk memastikan privasi, peserta ujian harus 

memastikan bahwa tenda privasi ditutup rapat. 

Apakah ada batasan penggunaan ruang tersebut? 

 Tujuan tenda privasi adalah hanya untuk keperluan menyusui. Luas tenda adalah sebesar 120 

cm x 120 cm x 200 cm (47,24 inci x 47,24 inci x 78,74 inci), menyediakan area yang luas 

dengan jendela di atas untuk cahaya dan sirkulasi udara di dalam tenda. 

 Kursi akan disediakan; Administrator Pusat Pengujian akan menyediakannya di dalam tenda 

ketika menyiapkan tempat. Meja, kursi, atau bangku tambahan tidak tersedia. 

 Untuk memastikan privasi, tenda harus ditutup rapat. Tenda privasi dilengkapi dengan pintu 

ritsleting model “T” untuk akses mudah dan penutupan ritsleting 3 arah. 

 Peserta Ujian akan diperiksa sesuai dengan prosedur keamanan normal setiap kali memasuki 

ruang ujian utama setelah menggunakan tenda. 

 Untuk kebersihan dan kesopanan terhadap pengguna lain, peserta ujian bertanggung jawab 

membersihkan tumpahan atau ketidakrapian apa pun selama menggunakan tenda privasi. 

 Anda dilarang membawa makanan ke dalam tenda, tetapi bekal air minum kandidat boleh dibawa 
masuk setelah pemeriksaan. 

 Pada jeda istirahat akomodasi menyusui, peserta ujian diizinkan menggunakan telepon pusat 

pengujian untuk menghubungi pengasuh anaknya. 

 Pengasuh hanya akan diizinkan mengakses Area Tunggu/Resepsi. Pengasuh tidak boleh 

mengakses Ruang Istirahat Karyawan, Ruang TCA, atau Ruang Ujian. 

 Pengasuh akan diminta meninggalkan pusat pengujian selama waktu jeda istirahat yang 

digunakan oleh peserta ujian. 

 Setelah selesai menyusui, peserta ujian dapat menggunakan telepon pusat pengujian untuk 

menghubungi pengasuh untuk membawa anaknya kembali. 

 Peserta Ujian disarankan untuk selalu mempertimbangkan pengalaman ujian kandidat ujian 

lain dan meminimalkan gangguan di Pusat Pengujian sedapat mungkin; staf Pusat Pengujian 

selalu berhak memutuskan untuk meminta peserta ujian membawa pergi bayinya dari Pusat 

Pengujian jika mengganggu kandidat lain. 



 


