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Perubahan Usulan untuk Sertifikasi Ulang dengan Kebijakan 

Pembatalan/Penarikan CERPs 

Berdasarkan diskusi baru baru ini dengan Komite Banding, beberapa aspek telah dibahas terkait 

Sertifikasi Ulang dengan Pembatalan / Penarikan CERPs, sebagai berikut: 

• Memberikan kesempatan kepada IBCLC yang telah menyelesaikan sertifikasi ulang mereka 

dengan jam/kredit CERPs untuk dapat mengirimkan aplikasi mereka setelah batas waktu 

pendaftaran jika mereka mengalami suatu kondisi/keadaan luar biasa yang dapat menghambat 

mereka dari mengirimkan aplikasi mereka sesuai tenggat waktu. 

• Memberikan jangka waktu 30 hari setelah batas waktu pendaftaran untuk mengirimkan 

permintaan ini untuk ditinjau. 

• Membayar biaya keterlambatan sebesar $ 100 apabila perpanjangan waktu diberikan. 

Terkait aspek-aspek tersebut, berikut adalah review kebijakan saat ini dan usulan perubahan 

untuk disertakan dalam pembahasan komite. Proposal perubahan akan menjadikan dapat 

kebijakan berlaku untuk publik sehingga akan berlaku di seluruh dunia.  

 

Skema Sertifikasi Ulang Saat in dengan Kebijakan Perpanjangan CERP dengan Berbagai Usulan 

Perubahan:  

Sertifikasi Ulang dengan Kebijakan Permintaan Perpanjangan CERPs.  

Sertifikasi ulang IBCLC harus degan hati hati mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari tidak 

terpenuhinya persyaratan sertifikasi ulang, karena kegagalan sertifikasi ulang akan mengakibatkan 

hilangnya status sertifikasi. Hanya kondisi/keadaan luar biasa yang dapat diterima oleh IBLCE untuk 

mempertimbangkan permohonan perpanjangan sertifikasi untuk tahun berikutnya ketika sertifikasi 

ulang sesuai persyaratan CERPs tidak terpenuhi. 
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Apabila Anda adalah seorang IBCLC yang belum memenuhi persyaratan CERPs karena kondisi/situasi 

yang luar biasa: 

Apabila seorang IBCLC belum menyelesaikan semua persyaratan untuk sertifikasi ulang dengan CERPs 

karena kondisi/keadaan tertentu yang dapat dibuktikan dengan sebuah dokumen, IBLCE akan 

mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan  sertifikasi selama satu tahun. Permintaan 

perpanjangan sertifikasi harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari batas waktu untuk sertifikasi ulang 

dengan CERPs dan tidak ada jaminan bahwa perpanjangan pasti akan diberikan. 

Apabila perpanjangan diberikan, maka proses perpanjangan sertifikasi memerlukan biaya sertifikasi 

ulang dan juga memerlukan berbagai dokumen penyelesaian pendidikan lanjutan yang setara dengan 

setidaknya 15 L-CERPs dalam jangka waktu satu tahun sebelum sertifikasi berakhir. Pada tahun 

berikutnya, pemegang sertifikasi harus mematuhi persyaratan sertifikasi ulang kelayakan baru, 

membayar selisih biaya dari tahun sebelumnya, dan mengikuti ujian sertifikasi ulang; sertifikasi ulang 

dengan CERPs di tahun berikutnya bukanlah sebuah pilihan. 

 

Apabila Anda adalah seorang IBCLC yang telah memenuhi persyaratan CERPs, tapi melewatkan batas 

waktu pendaftaran karena keadaan/situasi yang luar biasa maka: 

Apabila seorang IBCLC telah sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk sertifikasi ulang dengan 

CERPs, tetapi tidak mengajukan permohonan dengan batas waktu yang ditentukan karena 

kondisi/keadaan yang luar biasa dan dapat dijelaskan dengan dokumen, maka IBLCE akan 

mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk mengajukan aplikasi permohonan. Permintaan Anda 

harus diterima oleh IBLCE dalam waktu 30 hari dari batas waktu sertifikasi ulang dengan CERPs dan 

meliputi ketentuan sebagai berikut: 

1. Biaya sertifikasi ulang dibayar penuh; 

2. Adanya dokumen yang menunjukkan/menjelaskan adanya kondisi/keadaan yang luar biasa 

tersebut; dan  

3. Bukti bahawa sudah memenuhi syarat sertifikasi ulang dengan CERPs. 

Pengajuan permintaan tidak menjamin bahwa perpanjangan akan selalu dikabulkan. Biaya 

keterlambatan, berdasarkan tingkatannya, akan dikenakan apabila perpanjangan akhirnya disetujui 

untuk diberikan.   

 

 


