
 
 

 
 
 
 

Pedoman Aplikasi CERPs Individu 
Untuk membantu IBCLC dalam menjalankan kegiatan kependidikan untuk mendapatkan CERP yang ditujukan untuk sertifikasi ulang 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai sebuah Organisasi Internasional, IBLCE menggunakan Bahasa Inggris British dalam publikasinya. 
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 Apakah itu IBLCE®? 
IBLCE® atau International Board of Lactation Consultant Examiners® (Dewan Internasional Penguji 
Konsultan Laktasi) adalah suatu badan sertifikasi internasional independen yang mengeluarkan 
kredensial International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®). 
 
 

 Informasi Kontak 
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 22030 
USA 
Telpon: 703-560-7330 
Faksimili: 703-560-7332 
www.iblce.org 

 

 

IBLCE memiliki beberapa kantor di Austria, Australia dan Amerika Serikat. Anda bisa menghubungi 
kantor IBLCE yang melayani negara tempat Anda bermukim dengan menggunakan formulir yang 
terdapat pada laman kontak IBLCE di situs kami. 
 

  

  

 Tujuan Permohonan CERPs Individu 

Para IBCLC dapat mengajukan kegiatan kependidikan yang belum diakui untuk CERPs. Pedoman ini 

ditujukan untuk memberikan petunjuk kepada IBCLC dalam menjalankan tiga (3) jenis kegiatan 

kependidikan untuk mengumpulkan CERPs yaitu: pendidikan, publikasi dan observasi klinis. 

 

Setiap CERP yang telah diberikan dapat digunakan oleh IBCLC untuk tujuan sertifikasi ulang. Kegiatan-

kegiatan kependidikan ini harus dilaporkan ketika sertifikasi ulang melalui aplikasi CERP. 

Catatan: Pendidikan yang memenuhi syarat untuk CERPs harus mencakup materi-materi yang terdapat 

pada Garis Besar Konten IBLCE. 

 

Deskripsi Kegiatan-Kegiatan Kependidikan yang Dapat Diajukan 

Pendidikan 
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Para IBCLC dapat mengajukan 4 jenis kegiatan pendidikan yang berbeda untuk mendapatkan peninjauan 

kembali. 

 Pendidikan yang telah mendapatkan kredit pendidikan berkelanjutan dari badan atau 

organisasi lain. 

o 1 CERP untuk setiap 60 menit pengajaran 

o Pertama kali presentasi dilakukan, pembicara dapat menerima CERPs untuk 

persiapan presentasi, yang berarti seorang IBCLC akan mendapatkan 2 CERP untuk 

setiap 60 menit sesi pengajaran. 

 Dalam layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

o 1 CERP untuk setiap 60 menit kehadiran 

 Modul belajar mandiri atau pendidikan jarak jauh yang mendapatkan kredit pendidikan 

berkelanjutan dari badan atau organisasi lain. 

o CERPs didasarkan pada jumlah kredit pendidikan berkelanjutan yang diterbitkan. 

 Perkuliahan perguruan tinggi atau universitas 

o Maksimum 25 CERP untuk satu semester (10 minggu atau lebih) dari mata kuliah 

perkuliahan di universitas atau perguruan tinggi sebagai bagian dari gelar. 

 

Publikasi  
 

Seseorang yang bersertifikat IBCLC dapat mengajukan lima (5) jenis publikasi yang berbeda untuk 

mendapatkan peninjauan kembali. Semua publikasi harus spesifik mengenai laktasi manusia dan 

pemberian Air Susu Ibu (ASI). Topik lain tidak akan ditinjau lebih lanjut. 

 Artikel, abstrak atau bab yang dipublikasikan dalam jurnal yang telah ditinjau* atau buku 

yang telah diedit. 

o 15 L-CERPs  

 Tesis S2 (master) dan disertasi S3 (doktoral) yang diarahkan untuk menyelesaikan suatu 

program studi 

o 75 L-CERPs 

 Penyajian poster presentasi 

o 5 L-CERPs 

 Video untuk para tenaga profesional kesehatan 

o 5 L-CERPs  

 Dokumen asli, kebijakan atau protokol rumah sakit yang sudah diselesaikan 
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o 5 L-CERPs  

 

*Jurnal ilmiah yang telah menjalani peninjauan: sebuah jurnal baik berbasis cetak maupun berbasis 

situs, yang memiliki penguji/reviewer yang ahli di bidangnya masing masing. Dalam hal artikel yang 

dilaporkan untuk CERP, para peninjau independen ini adalah para ahli dalam laktasi manusia dan 

pemberian Air Susu Ibu (ASI). Keahlian ini dapat diakui melalui kredensial atau berbasis hasil karya 

yang sudah dihasilkan. Contohnya, seorang IBCLC adalah seseorang yang ahli dalam bidang 

menyusui/laktasi manusia.  

 

Peninjau independen adalah mereka yang BUKAN anggota staff editorial jurnal atapun memegang 

suatu posisi dalam organisasi atau asosiasi yang mempublikasikan jurnal. Para ahli adalah para 

profesional yang mempunyai keahlian di bidangnya saat ini. Mohon dicatat bahwa tidak semua 

artikel dalam jurnal sudah melalui proses peninjauan atau review oleh para ahli sejawat. Contohnya, 

catatan untuk editor pengarang review buku tidak memenuhi kualifikasi untuk CERPs. 

Observasi Klinis 
 

Para IBCLC dinyatakan layak mendapatkan CERP untuk kegiatannya mengobservasi para praktisi IBCLC 

yang mensertifikasi ulang. CERP akan diakui pada rasio satu (1) L- CERP per 120 menit waktu 

mengobservasi. Mohon dicatat bahwa IBCLC yang diobservasi haruslah seorang yang saat ini 

bersertifikasi IBCLC dan setidaknya sudah satu kali menjalani sertifikasi ulang.  

Persyaratan Audit 
 

Apabila aplikasi Anda terpilih untuk menjalani proses audit, maka Anda harus menyiapkan semua 

dokumen yang akan dapat memverifikasi semua kegiatan kependidikan untuk permohonan CERP. 

Sebelum Anda mendaftarkan semua aktivitas kependidikan Anda, dimohon untuk mengumpulkan semua 

dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan audit. 

 

Pendidikan: Dokumen-dokumen berikut diperlukan untuk memverifikasi kegiatan pendidikan Anda: 

 

1. Verifikasi/bukti kehadiran, harus dengan jelas menunjukkan bahwa kredit sudah 

diterima misalnya: 

 Sertifikat penyelesaian pendidikan berkelanjutan 

 Transkrip tidak resmi dari perguruan tinggi atau universitas yang menunjukkan nilai 
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kelulusan atau passing grade.  

 

2. Jadwal program yang menunjukkan rincian dan jumlah total menit pengajaran. 

 

3. Gambaran tujuan yang terperinci, misalnya: 

 Brosur atau silabus 

 Deskripsi perkuliahan dari katalog perguruan tinggi atau universitas 

 Daftar isi modul pembelajaran independen atau salinan lengkap modul. 

 

Publikasi: dokumentasi berikut ini merupakan publikasi yang harus dilaporkan dan semua publikasi 

harus spesifik mengenai laktasi manusia dan pemberian Air Susu Ibu (ASI). 

 

Artikel, abstrak atau bab yang dipublikasikan dalam jurnal yang telah ditinjau atau buku yang 

diedit. 

 Salinan artikel yang sudah dipublikasikan, abstrak atau bab yang Anda maksudkan untuk 

permohonan CERP, apabila berbasis website. URL atau alamat website harus disiapkan. 

Informasi ini harus dengan jelas menunjukkan: 

o nama jurnal atau buku dalam artikel, abstrak atau bab yang dipublikasikan 

o tanggal publikasi dan 

o bukti bahwa Anda adalah bagian dari tim pengarang 

 Salinan isi halaman dalam jurnal yang menunjukkan daftar publikasi Anda 

 Salinan halaman kebijakan editorial jurnal, termasuk pengajaran yang relevan untuk para 

penulis, daftar dewan editorial dan informasi lainnya untuk mengkonfirmasi bahwa 

jurnal tersebut telah ditinjau. (Mohon membaca pengertian dari “jurnal yang telah 

ditinjau” di atas dalam pedoman ini).   

 

Tesis S2 (master) dan disertasi S3 (doktoral) 

 Abstrak tesis atau disertasi yang Anda susun 

 Salinan transkrip resmi yang menunjukkan kelulusan dari suatu program kesarjanaan. 

 

Poster Presentasi 

 Abstrak 

 Bibliografi 

 Verifikasi dari penyelenggara konferensi bahwa presentasi poster telah Anda lakukan. 
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Video untuk para professional 

 Garis besar dan objektif video terkait 

 Verifikasi bahwa Anda adalah pengarang/pembuat video tersebut 

 

Kebijakan atau protokol rumah sakit yang asli 

 Salinan kebijakan atau protokol 

 Verifikasi bahwa Anda adalah penyusun atau pembuat kebijakan/protokol tersebut 

 

Observasi Klinis: dokumen-dokumen berikut akan diperlukan untuk kegiatan observasi klinis. 

IBCLC yang diobservasi haruslah seorang yang saat ini bersertifikasi IBCLC dan setidaknya sudah satu 

kali menjalani sertifikasi ulang.  

 Praktisi IBCLC harus menulis catatan singkat pada dokumen dengan kop surat yang 

menjelaskan situasi klinis yang diobservasi oleh IBCLC dan memverifikasi waktu yang 

dihabiskannya untuk melakukan observasi terhadap IBCLC terkait. Catatan tersebut harus 

mencakup sebagai berikut: 

o nama IBCLC yang menyelesaikan observasi klinis 

o tanggal dan waktu observasi 

o lokasi observasi 

o kartu nama IBCLC atau fotocopy kartu identitas (ID) IBCLC terkait 

o nomor ID IBLCE dari IBCLC terkait 

o tanda tangan asli IBCLC 

 

 Pedoman untuk Muatan CERPs 
  
CERPs 

Satu CERP sama dengan enam puluh (60) menit waktu pengajaran mengenai mata kuliah yang terdapat 
dalam Garis Besar Konten IBLCE (IBLCE Exam Blueprint). Untuk tambahan bantuan atau pertanyaan yang 
berkaitan dengan muatan CERP, Anda harus menghubungi kantor regional IBLCE yang melayani di negara 
Anda. 
 
 

Garis Besar Konten IBLCE Jenis CERP yang Diberikan 

Tumbuh Kembang dan Nutrisi R atau L  
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Pemberian R CERP apabila sesi/program tidak 
secara spesifik mengenai laktasi manusia dan 

pemberian air susu ibu. 

Fisiologi dan Endokrinologi L 

Patologi L 

Farmakologi dan Toksikologi L 

Psikologi, Sosiologi dan Antropologi 

R atau L  
Pemberian R CERP apabila sesi/program tidak 
secara spesifik mengenai laktasi manusia dan 
pemberian air susu ibu. 

Pendidikan dan Komunikasi L 

Penelitian R 

Isu-Isu Etika dan Hukum E 

Kelengkapan Pendukung dan Teknologi L 

Kesehatan Masyarakat dan Advokasi  

R atau L  
Pemberian R CERP apabila sesi/program tidak 
secara spesifik mengenai laktasi manusia dan 
pemberian air susu ibu. 

 


