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 The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) adalah dewan sertifikasi 

internasional dengan lebih dari 28.000 pemegang sertifikat di 105 negara. 
 

 Badan pemerintahan yang memiliki perwakilan dari pemangku kepentingan terkait yang 
ditunjuk untuk mengawasi program sertifikasi IBLCE. 
 

 IBLCE didirikan pada tahun 1985, dan ujian sertifikasi IBLCE telah diselenggarakan dalam 
21 bahasa di lebih dari 50 negara. 
 

 Pada tahun 2012 saja, ujian sertifikasi IBCLE diselenggarakan dalam 17 bahasa di 353 
lokasi di 55 negara dan wilayah. 
 

 Program sertifikasi IBLCE memegang akreditasi bergengsi National Commission of 
Certifying Agencies (NCCA), yang merupakan tanda kualitas program sertifikasi. 
 

 IBLCE telah menyelenggarakan akreditasi bergengsi ini sejak tahun 1988. 
 

 Untuk mendapatkan akreditasi NCCA, program sertifikasi harus memenuhi standar yang 
ditetapkan dan tujuan yang berkaitan dengan berbagai aspek programnya, termasuk dalam 
hal ujian. 
 

 Mengikuti proses pemeriksaan sertifikasi profesional yang khusus, pemeriksaan IBLCE 
didasarkan pada data dari analisis praktik (kadang-kadang disebut sebagai analisis 
pekerjaan atau studi delineasi peran) yang merupakan survei profesional di lapangan. 
 

 Mengandalkan data dari analisis praktik, garis besar isi atau blueprint ujian yang telah 
dibuat. Garis besar isi IBLCE memiliki dua dimensi: disiplin ilmiah (contoh: "Anatomi Ibu dan 
Bayi", "Parameter Pertumbuhan dan milestone Perkembangan") dan periode kronologis. 
 

 Pertanyaan ujian yang spesifik ditulis oleh ahli materi pelajaran dan didasarkan pada garis 
besar isi dan literatur ilmiah dan / atau rujukan standar di lapangan. 
 

 Proses penilaian mengevaluasi penguasaan pengetahuan yang ditargetkan. 
 

 Ujian diberikan di lingkungan yang aman dan diawasi. 
 

 Sertifikasi adalah pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kelayakan dan 
telah lulus ujian ketat yang menilai pengetahuan dalam manajemen menyusui. 
 

 Instrumen penilaian dikembangkan menggunakan prinsip psikometrik yang diterima. 
 

 Cut scores (kriteria lulus/fail) ditetapkan dengan menggunakan prosedur psikometrik standar 
yang melibatkan penilaian ahli tentang tingkat kinerja yang diharapkan dari IBCLC. 
 


