
 

 
 
 
 
 

 

Pedoman Umum Ruang Pribadi Akomodasi Menyusui khusus 

pemompaan untuk Penggunaan Kandidat 

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

COVID-19 terbaru dan ketersediaan di sebagian besar lokasi, kami dapat menyediakan ruang pribadi 

fungsional khusus untuk memompa ASI. Privasi adalah kepedulian utama kami dalam menyediakan 

ruang ini. 

Setiap ruang mencakup: 
Kursi yang nyaman dan stopkontak listrik. Ibu Menyusui harus menyediakan sendiri pompa ASI, 

sambungan, dan peralatan pembersih. Untuk memastikan privasi, peserta ujian harus mengunci 

pintu ketika melakukan pemompaan. 

Apakah ada batasan penggunaan ruang tersebut? 

 Tujuan ruang pribadi adalah hanya untuk memompa ASI, bukan untuk menyusui anak. 

 Kandidat bertanggung jawab membawa sendiri pompa ASI dan alat untuk mengumpulkan 

serta menyimpan ASI. Tidak tersedia lemari es untuk menyimpan ASI. 

 Barang pribadi kandidat, seperti pompa dan pendingin, dapat disimpan di ruang pribadi 

selama ujian berlangsung. Harap ingat bahwa peserta ujian akan diminta menunjukkan bagian 

dalam wadah untuk pemeriksaan guna memastikan bahwa wadah tersebut tidak berisi 

catatan belajar atau perangkat pribadi (ponsel, tablet, dll.), tetapi tidak akan diminta oleh 

karyawan Pusat Pengujian. Perangkat pribadi akan disimpan di loker Peserta Ujian. 

 Kursi di ruang pribadi boleh digunakan; Administrator Pusat Pengujian akan menyediakannya di 

dalam ketika menyiapkan ruangan. Meja, kursi, atau bangku tambahan tergantung pada 

ketersediaan. 

 Harap diketahui bahwa tidak akan ada kamera Perekam Video digital apa pun di semua ruang 

pribadi yang digunakan untuk pemompaan. 

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

ruang ujian utama. 

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

membersihkan tumpahan atau ketidakrapian apa pun selama menggunakan tirai privasi. 

 Beberapa kandidat mungkin harus berbagi ruangan. Hanya satu kandidat dapat menggunakan 

ruangan pada satu waktu. Staf pusat pengujian akan membantu mengatur penggunaan. 

 Mungkin akan ada lebih dari satu Ibu Menyusui di pusat pengujian pada hari yang sama, kami 

mohon kerja samanya dalam penjadwalan waktu penggunaan ruang pribadi. Anda tidak akan 

diminta untuk berbagi ruangan pada waktu yang sama. Anda hanya akan diminta menyetujui 

giliran waktu yang sesuai. 


