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Pertanyaan-pertanyaan yang Sering Diajukan Mengenai  
Kode Perilaku Profesional bagi IBCLC. 

 
Mengapa IBLCE mengeluarkan Code of Professional Conduct (CPC) atau Kode Perilaku Profesional  
(KPP) yang baru? 
Karena merupakan praktek terbaik untuk credentialing lembaga, IBLCE secara berkala meninjau 
kebijakan dan prosedurnya. IBLCE telah menulis KPP ini untuk mencakup perilaku profesional bagi 
IBCLC dapat bertanggungjawab. IBLCE telah menyebarkan draf dokumen untuk komentar publik dan 
kepemimpinan IBLCE dengan seksama meninjau umpan balik dari stakeholder. 
 
Mengapa dokumen yang baru dinamakan “Kode Perilaku Profesional” dari pada “Kode Etik”? 
Perilaku profesional meliputi meliputi perilaku etis, dan merupakan istilah yang lebih luas dan kuat. 
Pembahasan belakangan ini mengenai praktek terbaik dalam banyak organisasi yang serupa menuju 
pada istilah ini yang menyediakan sebuah struktur mengenai perilaku profesional yang diharapkan. 
 
Apa yang KPP nyatakan mengenai WHO Code? 
Sebagaimana diatur dalam bagian pengantar dari KPP, IBLCE mengakui bahwa bagian penting dari 
tugas seorang IBCLC untuk melindungi ibu dan anak merupakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
dan tujuan dari International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes (Kode Internasional 
Pemasaran Pengganti ASI) selanjutnya disebut sebagai WHO Code dan dokumen-dokumen yang 
relevan dengan Majelis Kesehatan Dunia. Tujuan inti WHO Code adalah untuk menekankan 
pentingnya mempertahankan praktek menyusui, dan menghidupkan kembali praktek di mana hal itu 
mengalami penurunan, sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan dan gizi bayi juga anak-anak. 
IBLCE percaya tujuan inti ini dari meningkatkan kesehatan bayi dan anak-anak adalah penyebab 
sosial sangat penting dan sangat mendukung tujuan dari WHO Code. 
 
Hal ini juga penting untuk dicatat bahwa anggota Dewan IBCLC dan staf saat ini diharapkan, dan 
telah diharapkan selama bertahun-tahun, untuk mematuhi WHO Code. 
 
Apakah tidak etis bagi seorang IBCLC bekerja pada sebuah perusahaan susu formula bayi? 
IBLCE didirikan untuk menghargai terhadap credential profesional, mereka yang melindungi, 
mempromosikan dan mendukung ASI. Namun, dari perspektif hukum IBLCE tidak bisa melarang, 
atau mengikuti sanksi etis, terhadap sertifikan yang memilih untuk bekerja untuk sebuah perusahaan 
susu formula bayi. 
 
Saya seorang IBCLC dan rumah sakit di mana saya bekerja mengharapkan saya, sebagai bagian dari 
pekerjaan saya, untuk memberikan kepada pasien paket gratis yang meliputi susu formula. Jika 
saya melakukannya, apakah ini suatu pelanggaran etis pada Kode Perilaku Profesional IBLCE? 
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IBLCE sangat mendukung rumah sakit dan lembaga lainnya yang mempromosikan, dan menekankan 
pentingnya menyusui. IBLCE merupakan co-sponsor dari IBCLC Care Award yang mengakui standar 
fasilitas-fasilitas yang mempromosikan dan mendukung menyusui. 
 
Pada saat yang bersamaan, fakta bahwa rumah sakit atau tempat kerja lainnya mengharapkan 
staffnya untuk membuat susu formula yang tersedia perbuatan demikian tidak merupakan 
pelanggaran etis oleh seorang IBCLC terhadap Kode Perilaku Profesional. Seorang IBCLC yang merasa 
dirinya berada dalam situasi seperti itu dapat menganjurkan rumah sakit untuk mempertimbangkan 
implikasi pada pasien yang mencampur-adukkan IBCLC dengan dukungan perusahaan susu formula. 
Integritas profesional IBCLC adalah penting untuk kesejahteraanya dan kepuasan bekerja, sama 
halnya seperti kedudukan profesioanl diantara komunitas IBCLC.  
 
Saya seorang IBCLC dan pengusaha pabrik susu formula mensponsori presentasi dan pertemuan 
makan siang di rumah sakit dimana saya bekerja. Apakah tidak etis berdasarkan Kode Perilaku 
Profesional bagi saya untuk menghadiri presentasi dan makan dengan makan siang yang telah 
disponsori? 
Hal ini tidak merupakan pelanggaran Kode Perikaku Profesional IBLCE untuk menghandiri presentasi 
ini dan makan dengan makan siang yang telah disponsori. Apabila anda memilih untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan ini adalah keputusan pribadi yang harus Anda putuskan secara bebas untuk Anda 
sendiri. 
 
Mengapa ada prosedur-prosedur baru untuk masalah Etis? 
Seperti ditunjukkan di atas, itu adalah cara terbaik untuk secara berkala meninjau kebijakan dan 
prosedur. IBLCE telah meninjau prosedur dengan penuh perhatian mengenai pengaduan etis dan 
memilih untuk memperbaharui prosedur tersebut. 
 
Bagaimana Kode Perilaku Profesional yang berhubungan dengan “Komersial Memperkecil 
Pengaruh Kebijakan” yang telah disebarkan oleh IBLCE? 
Sederhananya, Kode Perilaku Profesional berlaku kepada seseorang yang memegang credential 
IBCLC. “Kebijakan Memperkecil Pengaruh Komersial” berlaku pada seseorang yang mencari 
Continuing Education Recognition Points (CERPs)/Poin-poin Pengakuan Pendidikan Berkelanjutan 
untuk satu atau banyak kegiatan kependidikan. 
 
"Kebijakan Memperkecil Pengaruh Komersial" IBLCE merupakan langkah maju yang penting dengan 
memakai kebijakan tersebut, IBLCE telah bergabung dengan banyak kelompok perawatan kesehatan 
lainnya yang bekerja untuk memperkecil pengaruh komersial pada pendidikan profesional. Hal ini 
juga penting untuk dicatat bahwa sebelum menggunakan kebijakan terbaru ini, IBLCE tidak punya 
kebijakan yang dituangkan dalam suatu batasan perilaku secara rinci tentang pengaruh komersial 
kegiatan pendidikan penerimaan CERPs. 


