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Continuing Education Recognition Points  

(Pengakuan Poin-poin Pendidikan Berkelanjutan) 
 

The International Board of Lactation Consultant Examiners®/ Dewan Internasional Penguji konsultan laktasi ® 
(IBLCE®) tidak mengadakan atau menawarkan pendidikan; Namun, IBLCE meninjau kegiatan pendidikan yang 
diajukan oleh penyedia dan mengakui kegiatan2 tersebut sesuai pendidikan berkelanjutan untuk International 
Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®). CERP adalah akronim untuk Continuing Education Recognition 
Point (Pengakuan Poin-poin Pendidikan Berkelanjutan) dan merupakan  satuan pendidikan profesional yang 
diberikan kepada kegiatan pendidikan yang sesuai pendidikan berkelanjutan untuk IBCLC. 
 
Ada 3 jenis CERP: 

 Program dengan pengajaran khusus mengenai laktasi yang dikenal sebagai L-CERPs. 

 Kegiatan pendidikan mengenai etika praktek bagi IBCLC yang dikenal sebagai E-CERPs. 

 Pendidikan profesional yang berhubungan dengan pekerjaan IBCLC, namun tidak secara khusus mengenai 
menyusui atau etika, yang dikenal sebagai R-CERPs. 

 
Satu (1) CERP setara dengan enam puluh (60) menit waktu pengajaran. Satuan pendidikan berkelanjutan 
diberikan oleh profesional kesehatan lainnya meninjau dewan yang belum tentu dihitung atas dasar yang sama 
dengan CERPs, sehingga angka belum tentu dapat ditukarkan. Apabila pendidikan belum sudah diakui untuk 
CERPs, gunakan Panduan Individu CERPs sebagai pedoman. 
 
L-CERPs 
L (laktasi) CERPs dapat diperoleh dari sesi pendidikan, program atau bahan di mana fokus utama atau tujuan 
belajarnya adalah khusus laktasi atau menyusui, atau membahas peran IBCLC. 
 

Isi tersebut harus berisi: 
• pada tingkat yang sesuai untuk IBCLC 
• berdasarkan penelitian saat ini dan prinsip-prinsip ilmiah 
• dalam lingkup praktek seorang IBCLC apabila menangani praktek klinis 
  
    Contoh topik L-CERPs yang sesuai meliputi: 
• anatomi payudara dalam kaitannya dengan laktasi 
• keterampilan klinis untuk IBCLC 
• dokumentasi klinis untuk IBCLC 
• Pengaruh budaya pada ASI 
• Sepuluh Langkah Pemberian ASI yang berhasil 
• manajemen Menyusui 
• penelitian Menyusui 
• Nutrisi selama menyusui  
 

IBCLC yang mensertifikasi uang melalui CERPs harus menunjukkan bahwa mereka telah mengumpulkan 
setidaknya 50 L-CERPs dalam 5 tahun sejak terakhir lulus ujian. 
 
 
 
 
 



Copyright © 2016-2017, International Board of Lactation Consultant Examiners. All rights reserved.  
Definition of CERPs  Indonesia. October 2016 

www.iblce.org 

E-CERPs 
Kategori E (etika) CERPs dapat diperoleh dari sesi pendidikan, program atau bahan yang membahas profesi 
atau standar etika, atau masalah etika yang relevan dengan IBCLC. 
 
Contoh topik E-CERPs yang sesuai meliputi: 
• Etika Praktek untuk konsultan laktasi 
• Persetujuan tindakan medis 
• Petugas kesehatan dan Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI 
• Konflik kepentingan 
• Mengetahui batas Anda/mawas diri; kapan harus melakukan rujukan 
• Hak asasi manusia dan pilihan pemberian makanan bayi 
• Berurusan dengan rekan yang praktek tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan informasi terbaru 
• Hak Cipta dan kekayaan intelektual 
IBCLC yang mensertifikasi ulang melalui CERPs diharuskan untuk mendapatkan setidaknya 5 CERPs dalam 5 
tahun sejak terakhir lulus ujian. 
  
R-CERPs 
Kategori R (terkait) CERPs dapat diperoleh dari sesi pendidikan, program atau bahan di mana fokus utama atau 
tujuan belajarnya secara langsung berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan atau pengembangan 
profesional seorang IBCLC, tetapi bukan khusus mengenai laktasi, menyusui atau etika. 
 

Contoh topik R-CERPs yang tepat meliputi: 
• Anatomi Umum 
• Pertumbuhan dan perkembangan bayi 
• Metode Penelitian dan Statistik 
• Perbedaan budaya dalam praktik kesehatan 
• Cardio-pulmonary resuscitation (CPR) / Resusitasi jantung paru-paru 
• Depresi postpartum 
• Keterampilan Konseling atau komunikasi  
• Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa 
• Dinamika Keluarga 
• Praktek Pijat Bayi 
• Nutrisi (apabila bukan khusus laktasi) 
• Terapi komplementer (sesi tinjauan saja) 

IBCLC yang mensertifikasi ulang melalui CERPs tidak diharuskan untuk mendapatkan R-CERPs, tapi dapat 
menggunakan hingga 20 R-CERPs untuk menyelesaikan persyaratan sertifikasi ulang. 
  
Larangan 
Program pendidikan berdasarkan topik yang tidak terdapat pada IBLCE Detailed Content Outline (Garis Besar Isi 
Terperinci IBLCE) adalah tidak memenuhi syarat untuk CERPs. Contoh topik yang tidak akan diakui untuk CERP 
termasuk: 
• Keterampilan komputer 
• Manajemen bisnis 
• Bra fitting/mencocokan BH (kecuali secara khusus terkait dengan menyusui) 
• Sesi Motivasi 
• Program pengajaran pada terapi komplementer 
• Keterampilan perawatan kesehatan khusus (misalnya pemantauan janin) 
  
Selain itu, CERP tidak akan diberikan kepada jenis pendidikan berikut ini: 
• pekerjaan klinis sebagai konsultan laktasi 
• antenatal atau kelas setelah melahirkan untuk ibu 
• studi pribadi, termasuk membaca jurnal dan menonton video 
• Program yang diselenggarakan oleh individu atau perusahaan yang memproduksi, memasarkan atau 

mendistribusikan produk yang dengan cara apapun berhubungan dengan menyusui dan /atau bayi dan 
balita, nutrisi dan perawatan, termasuk produk-produk dalam lingkup Internasional Kode Pemasaran 
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Pengganti ASI WHO (misalnya susu formula, botol atau dot) atau program di mana perusahaan-perusahan 
ini atau pegawai perusahaan memiliki masukan mengenai pilihan pembicara atau isi dari presentasi 

• sesi yang dilakukan oleh seseorang yang telah atau sertifikasi nya ditangguhkan atau dicabut oleh Komite 
Etika dan Disiplin IBLCE selama periode penangguhan atau pencabutan 

 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana kegiatan pendidikan dapat diakui untuk CERP, silahkan 
membaca halaman CERP Provider (Penyedia CERP). 

 


