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1. Informasi Demografis:  
 

 

Pangkat/titel (misal: Nn., Ny., Dr., Drg.):                            Nomor ID IBCLC: L-               Nomor Asli Sertifikasi/Nomor ID IBCLC Awal:  
 

 
Nama pilihan/biasa dikenal sebagai: ___________________________  (Mohon beri tanda ceklis  pada kotak bila anda menginginkan nama akhir atau nama keluarga anda ditampilkan 

sebelum nama depan atau nama panggilan anda) 

Nama Lengkap Sesuai Legalitas (yang tertera di dalam dokumen legalitas Anda): ___________________________________________________________________ 
 
Kredensial atau Titel Lainnya: _______________________________________ 
 

Alamat utama:  Rumah  Kantor (Mohon beri tanda  yang mana alamat utama anda)  Telpon utama:  Rumah  Kantor (Mohon tberi tanda  yang mana telpon utama anda) 

Alamat lengkap:  Country Code:  

  Area Code:  

  Phone Number:  

Kota:  Propinsi:  Extension:  

Kode Pos:  Negara:  Mobile Phone:  

Kewarga-negaraan:  
 

 

Tanggal lahir: 
(Hari/Bulan/Tahun) 

 

        
           /             /                      (HH/BB/TTTT) 

Country of Residence:   Jenis kelamin:  Perempuan    Laki-laki 

Saya mengajukan aplikasi untuk  

resertifikasi dengan cara: (Pilih salahsatu) 

 CERP dalam 5 tahun terakhir sejak ujian IBLCE terakhir    UJIAN dalam 5 tahun terakhir sejak ujian IBLCE terakhir   

 UJIAN dalam 10 tahun terakhir sejak ujian IBLCE terakhir   

 
  

NAMA DEPAN                          

NAMA TENGAH                            

NAMA AKHIR/ NAMA 
KELUARGA 

                         

Alamat  Email (rumah)                           

Alamat Email (kantor)                          

 APLIKASI untuk RESERTIFIKASI melalui UJIAN IBLCE atau 
CERPs 2017 

Mohon membaca Suplemen Aplikasi Resertifikasi untuk informasi batas waktu dan biaya  

KOLOM INI HANYA UNTUK KANTOR IBLCE 
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2. Informasi Profesional 
SILAHKAN beri tanda ceklis  sesuai keadaan Anda, pada tiap kolom dibawah ini: 

Pendidikan Profesionil: 
Pilihan boleh SATU atau LEBIH  

Seting tempat kerja/praktek:  
Ceklis pada kondisi yang berlaku: 

Pendidikan tinggi/kesarjanaan: 
 

 IBCLC   

 Dokter gigi   Klinik Masyarakat /PusKesMas  Tidak Mempunya Gelar Kesarjanaan 

 Ahli diet/nutrisi  Organisasi/Insitusi Pendidikan  Diploma 

 Bidan  Pemerintah/Legislator/Penentu Kebijakan  Sarjana 

 Perawat  Rumah sakit  Master 

 Terapis sehubungan dengan pekerjaan  Praktek Swasta  
 

Doktoral 

 Ahli farmasi  Praktek Medis/Kantor Praktek Dokter   
 

 

 Terapis Fisik/Fisioterapis   Organisasi Sukarela    

 Dokter  Lainnya, TULIS:  Apakah pemberi pekerjaan anda memerlukan anda 
berkredensial  IBCLC? 

 Patolog Rungu/Terapis Rungu (Bicara)    Ya 

 Lainnya, TULIS:    Tidak 

 
Sudah berapa tahun Anda memberikan bantuan laktasi dan menyusui (tidak mutlak sebagai IBCLC)? 

□ Saat ini saya tidak memberikan pelayanan ini □ 5  sampai 10 tahun □ 15 sampai 20 tahun 

□ Kurang dari 5 tahun □ 10 sampai 15 tahun □ Lebih dari 20 tahun 

      

Bagaimana Anda mendapat kompensasi dalam menyediakan pelayanan laktasi dan menyusui?   

□ Berbayar     

□ Tidak Berbayar     

□ Baik Berbayar maupun Tidak Berbayar     

      

Jika saat ini Anda adalah pemegang sertifikasi IBCLC, apakah Anda mendapatkan kompensasi khusus saat bertugas sebagai konsultan laktasi? 
 

□ Ya □ Tidak   
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3. Bahasa Utama anda 
Mohon beri tanda ceklis  pada salah SATU bahasa dibawah ini. 

   

 Kroasia 

 Denmark  

 Belanda 

 Inggris  

 Perancis  

 Jerman 

 Yunani 

 Hungaria 

 Indonesia 

  Italia 

 Jepang  

 Korea 

 Polandia  

 Portugis  

 Slovenia   

 Spanyol  

 China Tradisional 

 China Modern 

 Lainnya: TULIS 

 

4. Bahasa Ujian (hanya bagi yang mengikuti resertifikasi melalui jalur ujian saja) 
Ujian ditawarkan dalam beberapa bahasa berikut. Silahkan memilih salah SATU bahasa yang anda inginkan untuk ujian anda:   

 Kroasia 

 Denmark  

 Belanda  

 Inggris  

 Perancis  

 Jerman 

 Yunani  

 Hungaria 

 Indonesia    

 Italia  

 Jepang  

 Korea 

 Polandia  

 Portugis  

 Slovenia   

 Spanyol  

 China Tradisional 

  

 
 
5. Tempat/Lokasi Ujian (hanya bagi yang mengikuti resertifikasi melalui jalur ujian saja) 
 
IBCLE sedang mengembangkan test dengan format penggunaan komputer; akan tetapi, di beberapa bagian di dunia, tes dengan menggunakan pensil dan kertas tetap 
akan diperlukan. Dalam rangka menyiapkan para kandidat yang membutuhkan pusat ujian dalam format pensil dan kertas, akan memudahkan bagi staf IBCLE untuk 
mengetahui di kota dan negara mana Anda akan melakukan ujian. Harap diperhatikan, jika ujian Anda akan diberikan dengan format kertas dan pensil, maka staf IBCLE 
akan mengarahkan Anda ke lokasi pusat ujian dengan pensil dan kertas di lokasi terdekat dengan kota yang Anda cantumkan dibawah ini. Jika Anda akan melakukan ujian 
dengan berbasiskan komputer, maka Anda akan dinotifikasi oleh staf IBCLE untuk perjanjiannya. Silahkan tuliskan di lokasi mana Anda ingin melakukan ujian. 

 
 
 
 

6. Dispensasi yang Wajar/Memadai (kesehatan) (hanya bagi yang mengikuti resertifikasi melalui jalur ujian saja)  

Apakah anda mengajukan permohonan dispensasi/perlakuan khusus yang wajar/memadai untuk sewaktu penyelenggaraan 
ujian (misalnya karena keterbatasan kemampuan fisik/catat fisik)?     Tidak    Ya  Jelaskan 

 Kalau menjawab “Ya”, mohon jelaskan dispensasi/perlakuan khusus yang diajukan, dan sekaligus menyertakan dokumentasi untuk mendukung permintaan 

anda.(TULISKAN atau KETIK LANGSUNG DISINI) 

 
 

Apakah Anda membutuhkan kamus bilingual saat melaksanakan 
ujian? (Harap diketahui bahwa memilih opsi “Ya” tidak menjamin 

 Tidak   Ya   Kalau “Ya”, Kamus bahasa apa? 
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permintaan akan disediakan dan dipenuhi.) 

Jika Anda hamil atau menanti kelahiran bayi pada sekitar jadwal ujian, harap memastikan dan memahami Kebijakan Pembatalan Ujian IBLCE di website. 
  

Apakah Anda sudah mengantisipasi sebagai ibu yang menyusui dan ingin mengajukan waktu istirahat untuk menyusui 

sewaktu penyelenggaraan ujian ?  

 

Apabila ya, silahkan berikan respon anda dengan memberitahukan tujuan istirahat tersebut: 

____ Saya akan membawa bayi saya untuk menyusui pada saat istirahat  
____ Saya akan memompa ASI selama istirahat tersebut 
____ Saya tidak yakin saat ini (harap dicatat bahwa kami akan menganggap bahwa anda akan membawa bayi anda, harap 

memberitahu IBLCE apabila ini bukan tujuannya) 

 Tidak    Ya 

Kalau menjawab “Ya”  harap lampirkan salinan akte lahir bayi Anda atau (bila bayi belum lahir) surat dari dokter anda yang menjelaskan perkiraan tanggal lahir.  

Prosedur terkait waktu istirahat untuk menyusui saat pelaksanaan ujian dapat dilihat pada situs www.iblce.org untuk informasi lebih rinci. 

 

  

7. Informasi mengenai CERPs (hanya yang mengambil resertifikasi melalui jalur CERPs) 

Untuk melakukan resertifikasi melalui jalur CERPs, Anda harus terlebih dahulu memenuhi pendidikan lanjutan yang setara dengan 75 CERPs dan pendidikan ini harus 
dipenuhi dalam kurun waktu 5 tahun selama Anda lulus ujian IBCLE. Anda harus memiliki paling sedikit 50 L-CERPs dan 5 E-CERPs. Sisa dari 20 CERPs bisa 
dialokasikan untuk CERPs dengan kategori: L, E atau R. 

Harap berikan informasi yang diminta terkait kegiatan pendidikan yang sudah diakui CERPs dan sudah Anda penuhi selama 5 tahun di kolom bawah ini. 

Angka Total dari L-CERPs yang diperoleh:_____________   Angka Total dari E-CERPs yang diperoleh:_____________ 

Angka Total dari R-CERPs yang diperoleh:_____________ (Hanya maksimum 6 R-CERPs untuk pelatihan life-support seperti CPR yang bisa dilaporkan.) 

Apakah Anda memasukkan kegiatan pendidikan lain yang belum memiliki CERPs?         Tidak    Ya 

(Jika “Ya”, harap lengkapi dan isi di bagian CERPs Individu yang ada di halaman sesudah ini.) 

8. Informasi CERPs Individu (hanya yang mengambil resertifikasi melalui jalur CERPs) 

Anda dapat menuliskan aktivitas pendidikan yang belum disertakan dalam CERPs. Jika ada, silakan lengkapi informasi di bawah ini 

Jumlah total L-CERPs yang belum diakui oleh IBLCE sebagai CERPs: ___ 

Jumlah total E-CERPs yang belum diakui oleh IBLCE sebagai CERPs: ___ 

Jumlah total  R-CERPs yang belum diakui oleh IBLCE sebagai CERPs: ___ 

(Hingga jumlah maksimum 8 R-CERPs untuk materi tentang “life support” seperti CPR yang dapat diajukan/dilaporkan) 

9. Laporan dari CERPs (hanya yang mengambil resertifikasi melalui jalur CERPs) 
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Jumlak total CERPs yang ada di bagian 7 dengan total CERPs yang diajukan pada bagian 8 dan sajikan angka akumulasinya dibawah ini. Lalu berikan jumlah total dari 
CERPs yang dilaporkan dan diajukan pada formulir ini. Jika Anda membutuhkan informasi jumlah minimum persyaratan CERPs, silahkan hubungi kantor regional IBCLE 
Anda. 

Jumlah total dari L-CERPs yang dilaporkan dan diajukan pada formulir ini ______________________ (minimal harus 50) 

Jumlah total dari E-CERPs yang dilaporkan dan diajukan pada formulir ini ______________________ (minimal harus 5) 

Jumlah total dari R-CERPs yang dilaporkan dan diajukan pada formulir ini ______________________ (Anda tidak boleh mengajukan lebih dari 20.) 

Jumlah total dari CERPs yang dilaporkan dan diajukan pada formulir ini ________________________ (minimal harus 75) 

 

10. Pertanyaan-pertanyaan wajib dijawab: 
Mohon menjawab ketiga pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda  untuk tiap jawaban sesuai dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. Bila jawaban dari 

satu atau lebih pertanyaan adalah “Ya”, mohon sertakan penjelasan rinci dan lengkap dari situasi/keadaan mengenai masalah tersebut dalam lembaran terpisah yang 

ditanda-tangani dan diberi tanggal.  Masukkan lembaran-lembaran tersebut dalam amplop yang dilem, dan tulis pada amplop “Personal and Confidential” (Pribadi dan 

Rahasia) dan serahkan/kirim bersamaan dengan formulir-formulir aplikasi anda. (Silahkan menghilangkan semua pelanggaran-pelanggaran kecil dan riangn yang 

dilakukan sebelum ulang tahun ke-18 Anda, tetapi tindak kejahatan harus dilaporkan). Bila anda tidak menjawab satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

dan/atau tidak menyertakan penjelasan  berkaitan dengan jawaban “Ya” , maka hal ini akan menunda penanganan/penyelesaian proses aplikasi anda dan anda akan 

dikenakan Biaya Aplikasi Tidak Lengkap.   

11a. Apakah anda pernah divonis, atau mengaku bersalah atau tidak membantah tuduhan kelakuan kriminil didalam jurisdiksi manapun selain 
dari pelanggaran lalu-lintas (atau selama bertugas sebagai anggota militer, pernah di vonis dalam pengadilan militer)? Mohon sertakan 
semua keterangan mengenai pelanggaran hukum yang ringan dan kejahatan.  Tidak    Ya* 

11b. Apakah anda pernah mempunyai keanggotaan profesionil, izin praktek, registrasi atau sertifikasi yang ditolak/batalkan, diskors atau ditarik 
kembali (yang bukan disebabkan karena tidak memenuhi kwalifikasi minimal atau tidak lulus ujian)?  Tidak    Ya* 

11c.Apakah anda pernah ditegor atau dikenakan tindakan disipliner oleh suatu badan profesi atau organisasi? 
 Tidak    Ya* 

*) Mohon jangan lupa untuk menyertakan penjelasan untuk tiap jawaban “Ya”. 

 
 
11. Silakan membaca ketentuan kebijakan audit di bawah ini dan berikan tanda pada kotak apabila Anda sudah memahaminya. 
 
Saya mengerti, memahami dan menyetujui bahwa IBLCE akan mengaudit aplikasi awal dan aplikasi sertifikasi ulang. Audit tersebut akan dilakukan secara standar dan acak. 
Jika dipilih untuk pemeriksaan tersebut, kandidat harus memberikan informasi yang diminta secara lengkap pada waktu yang tepat. Kegagalan untuk melakukannya dapat 
mengakibatkan penundaan atau penolakan untuk mengikuti ujian IBCLC dan / atau tindakan disiplin. Selain proses audit acak dan standar yang ditetapkan di atas, IBLCE 
lebih lanjut berha meminta kandidat untuk memberikan bukti pendidikan, pekerjaan, elatihan/kursus atau bukti salah satu kelayakan untuk persyaratan awal atau sertifikasi 
ulang secara lengkap dan tepat waktu. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan untuk mengikuti ujian IBCLC dan / atau tindakan 
disiplin. Dalam hal IBLCE yang menentukan bahwa dokumen yang diajukan dalam mendukung aplikasi atau mendukung sertifikasi ulang tidak akurat atau penipuan; IBLCE 
secara khusus berhak untuk melarang kandidat dari duduk pemeriksaan dan / atau tindakan disiplin. 

� Saya telah membaca pemberitahuan terkait kebijakan audit dan saya siap untuk mematuhi persyaratan audit IBLCE. 
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12. Pengesahan & Pengakuan (Persetujuan): 
Mohon baca pernyataan-pernyataan berikut ini dengan seksama; dan kemudian tanda-tangani dan bubuhi tanggal pada halaman berikut. Apabila anda tidak  
menandatangani dan membubuhi tanggal pada bagian bawah halaman berikut ini, maka proses aplikasi anda akan tertunda dan anda akan dikenakan biaya tambahan 
untuk Aplikasi Tidak Lengkap.    
 

Bersama dengan pengajukan aplikasi kepada IBLCE untuk direview/diperiksa, anda:   

1. Menyatakan anda mengakui dan menyetujui bahwa anda telah membaca Kode Etik Praktek Profesinil IBLCE® untuk Konsultan Laktasi Bersertifikat Dewan 
Internasional dan Prosedur Disipliner IBLCE. Anda mengerti bahwa pada waktu pengiriman/penyerahan aplikasi, anda mulai diberlakukan Kode Etik Praktek 
Profesinil IBLCE® untuk para IBCLC, Prosedur Disipliner IBLCE, dan semua Kebijakan dan prosedur IBLCE, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran 
semua biaya sehubungan dengan aplikasi, dan melengkapi semua persyaratan untuk sertifikasi atau resertifikasi. 

2. Mengerti bahwa ini adalah hanya merupakan aplikasi dan tidak menjamin sertifikasi. Menyetujui untuk mengikuti ujian “multiple choice” (jawaban pilihan ganda) 
dan menyediakan informasi tambahan sesuai dengan permintaan IBLCE. 

3. Mengerti bahwa semua dokumen, komunikasi, dan informasi lain yang diterima oleh IBLCE menjadi hak milik IBLCE dan tidak akan dikembalikan. 

4. Menyatakan anda mengerti dan mengakui bahwa pernyataan yang tidak benar (bohong) atau tidak sesuai kenyataan yang anda kemukakan sehubungan dengan 
proses aplikasi, ataupun lainya sehubungan dengan urusan IBLCE, dapat berakibat penolakan dari aplikasi ini, dikenakannya prosedur disiplin sesuai dengan 
Kode Etik Praktek Profesinil untuk para IBCLC dan/atau penskorsan atau penolakan kesempatan untuk mengajukan aplikasi ulang untuk sertifikasi.  

5. Menyatakan anda mengerti dan mengakui bahwa IBLCE, atas kebijaksanaannya, dapat sewaktu-waktu meminta dari anda atau dari orang lain, informasi yang 
relevan dengan eligibilitas anda untuk sertifiaksi atau resertifikasi. 

6. Menjamin bahwa informasi yang anda telah berikan dalam aplikasi ini dan dalam dokumen-dokumen pendukung adalah akurat, benar, dan tepat. Anda mengakui 
dan menyetujui untuk menganuti dan patuh pada kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diungkapkan secara terbuka untuk publik dan/atau dirubah 
sewaktu-waktu oleh IBLCE sehubungan dengan keganjilan, kecurangan dan pembatalan skor/nilai ujian IBLCE.  

 

7. Menyatakan anda mengerti dan mengakui bahwa anda dilarang mentransmisi/mengirim informasi tentang pertanyaan-pertanyaan  atau isi ujian IBLCE dalam 
bentuk apapun kepada siapapun atau badan/organisasi apapun kapan saja, apakah sebelum, selama, atau setelah ujian, dan bahwa bila anda tidak 
mengindahkan larangan ini, atau bila anda tidak melaporkan informasi mengenai dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dari larangan tersebut atau lainya 
sehubungan dengan kemungkinan adanya keganjilan sehubungan dengan ujian, yang dilakukan anda sendiri atau orang lain, mungkin akan mengakibatkan 
skor/nilai anda dibatalkan atau sertifikasi anda ditarik kembali sesuai dengan kebijakan dan prosedur IBLCE dan/atau tindakan hukum terhadap anda, termasuk 
tuntutan kriminil. 

8. Menyetujui untuk menyerahkan kepada IBLCE atau agen-agen yang ditunjuknya, semua informasi mengenai aplikasi anda atau mengenai hal-hal lain yang 
mungkin timbul sehubungan dengan aplikasi anda dan atau sertifikasi atau resertifikasi IBLCE anda kelak nantinya. 

9. Menyatakan anda mengakui dan menyetujui bahwa IBLCE boleh berkomunikasi kepada otoritas kabupten, propinsi, nasional atau otoritas lainnya, selain juga para 
pemberi pekerjaan anda yand sekarang atau sebelumnya sehubungan dengan eligibilitas anda untuk sertifikasi atau resertifikasi. 

10. Dengan jelas memberi izin pada jurisdiksi pribadi dari pengadilan Persemakmuran Virginia, Amerika Serikat, dalam hal yang berkaitan dengan sengketa 
sehubungan dengan aplikasi atau sertifikasi anda, apabila kelak dianugerahkan.  

11. Mengerti, mengakui dan setuju bahwa IBLCE akan mengaudit sejumlah minimum dari aplikasi sertifikasi pertama kalinya dan aplikasi untuk resertifikasi. Audit 
tersebut akan dilaksanakan berdasarkan suatu standar dan secara acak (random). Bila terpilih untuk diaudit, si kandidat atau sertifikan harus menyediakan semua 
informasi yang diminta secara lengkap dalam jangka waktu secepat mungkin. Bila informasi tersebut tidak diserahkan/dikirim, hal ini akan mengakibatkan 
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penundaan atau penolakan untuk mengikuti ujian IBLCE dan/atau dikenakannya tindakan disipliner. Selain proses audit yang random dan telah distandardisasi 
seperti yang dijelaskan diatas, IBLCE secara khusus mempertahankan haknya untuk meminta kepada kandidat ataupun resertifikan untuk memberikan bukti atas 
pendidikan, pekerjaan, kursus atau bukti dari eligibilitas awal atau persyaratan resertifikasi secara lengkap, dalam jangka waktu secepat mungkin. Bila ini tidak 
dilakukan, mungkin akan berakibat penundaan atau penolakan untuk mengikuti ujian IBLCE dan/atau dikenakannya tindakan disipliner. Bilamana IBLCE 
menentukan bahwa dokumentasi yang diserahkan/dikirim sebagai pendukung aplikasi atau sebagai pendukung untuk resertifikasi ternyata adalah tidak akurat atau 
merupakan penipuan; IBLCE secara khusus mempertahankan haknya untuk melarang kandidat untuk mengikuti ujian IBLCE dan/atau mengekenakannya tindakan 
disipliner. 

12. Menyatakan anda mengakui dan menyetujui bahwa IBLCE mempertahankan haknya untuk merevisi atau memutakhirkan aplikasi ini; dan juga Kode Etis Praktek 
Profesionil untuk para IBCLC; dan adalah tanggung-jawab anda untuk senantiasa mencari tahu informasi terkini dan untuk mematuhi persyaratan-persyaratan 
yang terkini yang berlaku. Anda selanjutnya mengerti dan menyetujui bahwa anda berkewajiban untuk memberitahu IBLCE mengenai segala perubahan 
situasi/kondisi yang mungkin secara bermakna akan berpengaruh pada aplikasi anda. Anda selanjutnya mengerti dan secara eksplisit/jelas mengakui bahwa 
adalah tanggung-jawab anda untuk menyediakan/menyerahkan segala dokumentasi sehubungan dengan aplikasi ini. 

13. Menyatakan anda mengakui dan menyetujui bahwa anda akan segera memberitahukan IBLCE bilamana ada perubahan dalam alamat ataupun informasi kontak 
anda lainnya. Anda selanjutnya mengerti dan secara eksplisit/jelas mengakui bahwa ini adalah tanggung-jawab anda sepenuhnya. 

14. Menyatakan anda mengakui dan menyetujui bahwa apabila anda mendapatkan sertifikasi setelah aplikasi ini dan lulus ujian, sertifikasi tersebut bukanlah 
merupakan suatu jaminan mutlak atas kepantasan atau kompetensi anda untuk berpraktek sebagai sebagai seorang IBCLC. Bila anda telah memperoleh 
sertifikasi, anda memberi otorisasi kepada IBLCE untuk mengikuti-sertakan nama anda dalam daftar individu-individu yang bersertifikasi dan menyetujui untuk 
menggunakan titel IBCLC® , titel RLC® dan/atau merek-dagang lain dan logo-logo hanya bilamana diberi izin oleh IBLCE secara eksplisit/jelas. Selanjutnya, anda 
mengerti dan menyetujui bahwa, bilamana sertifikasi anda sebagai IBCLC dan/atau RLC habis waktu/daluwarsa atau ditarik kembali, anda harus segera berhenti 
mnggunakan titel IBCLC ataupun RLC. Bila tidak mematuhi ketentuan ini, anda dapat dikenakan sanksi hukum oleh IBLCE. 

15. Mengerti dan menyetujui bahwa IBLCE boleh menggunakan data aplikasi dan ujian secara  anonim dan dalam format agregat (keseluruhan) untuk keperluan 
statistik dan riset. 

16. Mengesahkan bahwa anda telah mengungkapkan setiap dan semua pelanggaran dan tindakan yang tercakup di dalam  Bagian Pertanyaan-pertanyaan Wajib 
Dijawab dan mengerti bahwa anda berkewajiban untuk memberitahu IBLCE dikemudian hari apabila anda kelak melakukan pelanggaran dan tindakan lain. 

17. Mengakui dan menyetujui untuk mematuhi kebijakan pengembalian biaya ujian IBLCE. 

18. Menyatakan anda mengerti dan menyetujui bahwa, tanpa batas, IBLCE mungkin menolak, menarik kembali ataupun mengambil tindakan lain sehubungan dengan 
eligibilitas untuk sertifikasi atau resertifikasi dalam kasus-kasus berikut, yaitu adanya/terjadinya: 

19. Keganjilan sehubungan dengan ujian IBLCE manapun; 

20. Akses terhadap ujian, menyimpan/memiliki, menggunakan barang-barang, dokumen, materi ujian IBLCE tanpa otorisasi dari IBLCE; 

21. Misrepresentasi/penyalah-gunaan materi atau penipuan: (i) mengenai ujian IBLCE, (ii) dalam pernyataan apapun kepada IBLCE, termasuk, tetapi tidak terbaas 
pada, pernyataan-pernyataan untuk membantu aplikan, registran, atau calon kandidat untuk mengajukan aplikasi, untuk mendapatkan atau mempertahankan 
sertifikasi; 

22. Terjadinya penarikan kembali, penskorsan atau tindakan disipliner lain dari suatu badan pemberi izin, tingkat Nasional, atau asosiasi profesi tingkat internasional; 

23. Dijatuhkannya vonis pada pangakuan bersalah atau pada pengadilan dimana anda tidak membantah tuduhan dari kejahatan (tindakan pidana yang serious atau 
pelanggaran hukum ringan) selain dari pelanggaran lalu lintas/mengemudi dengan kecepatan melebihi batas atau pelanggaran peraturan parkir;  

24. Tidak bersedianya untuk bekerjasama dengan IBLCE dalam penyidikan terhadap tuduhan-tuduhan yang merupakan dasar tindakan disipliner; termasuk 
pengumpulan informasi yang relevan. 

25. Menyatakan anda menyetujui dan mengakui bahwa hak untuk mengambil keputusan sehubungan dengan apakah hasil ujian anda dan persyaratan eligibilitas lain 
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telah memenuhi kwalifikasi untuk sertifikasi, adalah dipegang secara eksklusif/sepenuhnya oleh IBLCE dan bahwa keputusan tersebut adalah mutlak. 

26. Sanksi-sanksi mungkin akan dikenakan untuk pelanggaran apapun dari Kode Praktek Profesionil IBLCE untuk para IBCLC dan IBLCE sewaktu-waktu dapat 
mengumumkan informasi mengenai status sanksi anda kepada publik; dan 

27. Bersama ini menyatakan setuju untuk melepaskan dan membebaskan, dan akan mengganti kerugian dan tidak akan menuntut IBLCE, serta pemegang jabatan, 
para direktur, anggota komite, pegawai, agen dan perwakilan IBLCE dari/atas segala tindakan, gugatan, kewajiban, kerugian, tuntutan yang timbul dari, atau 
sehubungan dengan aplikasi ini, nilai/skor yang diberikan sehubungan dengan ujian IBLCE, atau tindakan lain yang diambil IBLCE sehubungan dengan sertifikasi 
atau resertifikasi saya, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua tindakan sehubungan dengan masalah-masalah dan kasus-kasus etis.  

 
 Bersama ini saya mengakui dan mengesahkan semua pernyataan, persyaratan dan kondisi yang tertera diatas.   

 
 

Tanda Tangan:                                                                                                                                                                         Tanggal:  ___________________________                                         
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INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS 
 

 

 

Application fees Deadline Date 
USD 
Tier 1 

USD 
Tier 2 

USD 
Tier 3 

 Recertification by Exam Fee Friday, May 13 $470 $350 $250 
 Recertification by CERPs Fee Friday, September 30 $470 $350 $250 

*Fees are dependent upon your country of residence. Please see the list of countries by tier on the next page.  
 
 
Candidate’s Name  
   Last Name                                  First Name  
       
IBCLC ID Number    

 
 

 
 

CREDIT CARD   Please charge $   to the following credit card: 
 

   VISA    MasterCard    Discover   American Express  

 

Card No.                                       

 
Card expiration date            / 
 
Verification Code:                
  
 

 
 
 
Signature of Cardholder 
 
Name of Cardholder (Please print) 
 
Billing Address __________________________________________________________________________ 
 
State/Province____________________________Country________________________________________ 
 
Cardholder’s Postal Code 
 
Cardholder’s Phone Number       
     
 

2016 IBLCE Payment Form 
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Jadwal Pembayaran untuk Ujian Sertifikasi IBCLE tahun 2017 
 
 

Tingkat 1 Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech 

Republic, Denmark, Equatorial Guinea , Estonia, Falkan Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, 

Guam, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco,   

Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi 

Arabia,  ,Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, 

United Kingdom, United States, Virgin Islands (British)  

Tingkat 2 Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, 

Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, 

Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, French Polonesia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Indonesia, 

Iraq, Hungary, Jamaica, Jordan,  Kazakhstan, Kosovo,  Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, 

Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Romania, 

Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Martin, St. Vincent and 

the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) 

Tingkat 3 Afghanistan,  Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, 

Comoros, Cote D’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, , Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 

Marshall Islands, Mauritania, Moldova, , Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, 

Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South 

Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, 

Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

 
 

Please visit iblce.org for up-to-date information about application deadlines.  
 

If completing your exam application online, the system requires USD and the rate is based on the exchange rate for that 
day. If using the online system, payment must be made online. The system accepts credit cards and prepaid credit cards. 

If paying by paper application, the fees are set forth above. If needed, please consult the Regional Director or Country 
Coordinator for details. 


