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Peraturan Terbaru dan Kode Perilaku Profesional IBLCE 

Kendati peraturan IBLCE dimaksudkan untuk interpretasi yang luas, dalam usaha untuk 
lebih mengenalkan kelompok-kelompok yang beragam secara formal, IBLCE telah 
memperbaharui Artiker IX, Bab 6 mengenai Peraturan-peraturan, untuk memasukkan 
kategori tambahan berikut: kemampuan/ketidakmampuan, identitas jenis kelamin, 
kesukuan, persuasi politik, status perkawinan, lokasi geografis, status sosial ekonomi, 
dan usia. Peraturan-peraturan yang baru juga mengizinkan Immediate Past Chair (ketua 
yang masa jabatannnya akan segera berakhir) untuk tetap bergabung dengan Dewan 
Direksi tambahan selama satu tahun setelah masa jabatannya telah diputuskan dalam 
sebuah kapasitas non-voting untuk memelihara kontinuitas.    

Untuk melihat peraturan-peraturan terbaru, klik disini. 

Dalam saluran yang sama, Kode Perilaku Profesional telah diperbaharui. Silahkan lihat 
Bab 6.3 pada Kode Perilaku Profesional dengan mengklik disini. 
 

Public Relations Sosial Media IBLCE Berinisiatif 
Mempromosikan IBCLC 

IBLCE akhir-akhir ini menyelenggarakan sebuah inisitif PR yang khusus menjangkau 
“Mommy Bloggers” yang berpengaruh. Tujuan kampanye tersebut adalah untuk 
menyebarkan informasi mengenai manfaat menyusi ASI dan pentingnya bertanya 
kepada seorang IBCLC untuk menerima gold standard (standar emas) dalam bantuan 
laktasi. 

Sebagai bagian dari kampanye, IBLCE mengadakan sebuah webinar mengenai 
pentingnya menyusui ASI bagi sejumlah Mommy Bloggers. Blog-blog yang telah 
berpartisipasi dalam webinar diantaranya Little Miss Kate & Co, A Mother's Boutique, 
Breastfeeding Needs, Bridget Lives Free, Brown Girl Gumbo, dan masih banyak lagi. 

Kampanye PR tersebut telah menghasilkan peningkatan luar biasa keberadaan sosial 
media bagi IBCLC termasuk: 

 Peringkat 48 Sosial Media 

 90.515 pengunjung blog bulanan untuk situs-situs yang diposting 

 30.330 pengikut Twitter dari mereka yang tweeted tentang IBLCE 

 8,173 penggemar Facebook yang telah memasang tentang IBLCE 

 525 Google+ memasang tentang IBLCE 

 Puluhan pin dan repins di Pinterest Mengenai Menyusui Dasar Infographic 

 
 

 
 



IBLCE dengan senang hati untuk meningkatkan kesadaran mengenai IBCLC 
 

Transisi Dewan Direksi 

IBLCE dengan senang hati mengumumkan pemilihan tiga anggota baru bagi Dewan 
Direksi IBLCE, dan mengucapkan perpisahan kepada beberapa Mantan Anggota Dewan 

yang terhormat. 

 

Shakira Henderson adalah seorang ilmuwan perawat, asisten profesor dan ahli dalam 
bidang penelitian dan keperawatan spesialis dokter anak/neonatal. Dr. Henderson -
memegang Doctor of Philosophy, Doctor of Nursing Practice, Master of Science dalam 
Anatomi, Masters of Public Health dan Master of Science dalam Keperawatan dengan 
sub-spesialisasi di bidang pendidikan. Beliau menjadi IBCLC pada tahun 2010 dan telah 
menerima beberapa penghargaan untuk karyanya dengan proyek-proyek inovasi 
menyusui dan kegiatan promosi. 

 

Roberto Issler adalah seorang spesialis dokter anak dari Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil. Beliau telah menjadi Asisten Profesor di Faculdade de Medicina, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul sejak tahun 1993, di mana ia mendapatkan MSc pada 
tahun 1993 dan gelar PhD pada tahun 2009. Minatnya dalam menyusi ASI mulai selama 
kelulusan dan keresidenannya, dan beliau menjadi IBCLC pada tahun 1998. Dari tahun 
2008-2015 beliau menjabat sebagai IBCLE Koordinator Negara untuk Brasil dan telah 
bekerja di klinik spesialis dokter anak pribadinya sejak  tahun1989. Istri Roberto, Maria 
Elizabeth adalah seorang MD/GO, dan mereka memiliki 3 anak, kesemuanya anak ASI. 

Kelly Valceanu bekerja sebagai Perawat-Bidan Bersertifikat mengurus kelahiran di 
Washington Adventist Hospital di Rockville, MD, Baby-Friendly Hospital pertama di 
negara bagian. Beliau mulai bekerja di Maternal Child Health tahun 2000 sebagai Bradley 
Natural Childbirth Educator dan La Leche League Leader. Beliau menerima gelar Masters 
Nursing Science dari Frontier University dan menjadi IBCLC segera setelah itu. Beliau 
telah mengajar mahasiswa keperawatan di George Mason University dan  bersungguh-
sungguh tentang memberdayakan perempuan untuk membuat pilihan yang aman dan 
sehat sepanjang masa hidup mereka. 

 

 
IBCLE mengargai dengan penghargaan setinggi-tingginya kepemimpinan dan dedikasi 
yang luar biasa kepada Anggota Dewan yang mengundurkan diri Elizabeth "Kaili" 

Stehel, yang menjabat sebagai Ketua Dewan selama masa jabatannya. IBLCE juga ingin 
menghargai pekerjaan dan dedikasi yang luar biasa anggota Dewan yang mengundurkan 

diri Jean Rankin, yang menjabat sebagai Audit Committee dan menjadi Care Aware 
Committee selama masa jabatanya dalam Dewan. Dan terakhir, IBLCE mengucapkan 

terima kasih kepada mantan anggota Dewan Rachelle Lessen untuk kepemmpinan dan 
dedikasi beliau yang begitu bersemangat. Rachelle juga menjabat sebagai Ketua Dewan 
selama masa jabatannya. IBLCE menghargai setinggi-tingginya untuk kerja keras dan 

bantuannya kepada para anggota Dewan yang mengundurkan diri ini. 
 
 

Para Petugas Dewan yang Baru 

IBLCE dengan senang hati mengumumkan para petugas organisasi yang baru. Ketua 
IBLCE yang baru adalah Andreja Tekauc-Golob, MD, IBCLC. Dr. Tekauc-Golob adalah 
seorang dokter anak yang bekerja sebagai dokter ahli neonatologi di Departemen 
Perinatal Universitas Klinik untuk Ginekologi dan Perinatologi di Maribor, Slovenia. Dr. 
Golob juga menjabat sebagai Aisten Professor spesialis dokter anak di Fakultas 



Kedokteran Maribor University dan merupakan seorang Internasional Asesor UNICEF di 
Baby-Friendly Hospital. Dia telah memegang IBCLC sejak tahun 2001 dan sedang 
melayani periode kedua beliau di Dewan IBCLE. 

 

Regina Roig-Romero, MPH, MCHES, IBCLC adalah Ketua-Terpilih IBCLE sekarang. 
Regina menjadi IBCLC pada tahun 1996 dan telah menjadi Konsultan Laktasi Senior 
untuk Program ASI Women, Infants & Children (WIC) di Departemen Kesehatan Florida 
di Miami, Florida selama hampir dua puluh tahun. Beliau menjabat sebagai Ketua La 
Leche League selama beberapa tahun dan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris 
Dewan IBCLE. 

Dewan IBLCE telah memilih Micaela Notarangelo, PhD, IBCLC, sebagai sekretaris. Dr. 
Notarangelo mempunyai gelar PhD dalam bidang Ekonomi dan menjalankan praktek 
konsultasi laktasi pribadi di Lerici, La Spezia, Italy. 

 

Esmé Hough, IBCLC, melanjutkan pelayanannya sebagai Bendahara organisasi. 
 

IBLCE Menyambut Direktur Baru, Promosi dan Kemajuan 
IBCLC untuk Amerika dan Israel  

IBLCE dengan senang hati menyambut Cecilia Saray Hill, IBCLC untuk mengatur 
kembali peranan Promosi dan Kemajuan IBCLC untuk Amerika dan Israil! Peran utama 
Saray adalah untuk mempromosikan dan memajukan kredensial IBCLC dengan 
stakeholder utama termasuk konsumen, grup serikat, para atasan dan kesatuan 
kepemerintahan.   

Saray berasal dari Ekuador, di mana dia memperoleh gelar Sarjana di bidang Ekonomi 
dan bekerja di bidang akuntansi sebelum pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 2007, 
setelah kelahiran putri pertamanya memicu perubahan dalam jalur karirnya, dia mulai 
bekerja di Kesehatan Ibu dan Anak. Beliau memulai karirnya di laktasi sebagai 
Breastfeeding Peer Counselor di Charlotte, North Carolina, dan terus di jalur tersebut 
setelah pindah ke Los Angeles, California pada tahun 2008, di mana beliau bekerja 
dengan Women Infant and Children Program (WIC) di South Los Angeles. Saray 
terdaftar pada Program Lactation Consultant Certificate di University of California, San 
Diego-Extension (UCSD) dan setelah mengikuti untuk Ujian IBLCE-nya pada tahun 2009, 
beliau menjadi IBCLC dan melakukan sertifikasi ulang tahun 2014. 
 

Saray telah bekerja sebagai IBCLC dalam berbagai tempat termasuk rumah sakit, klinik, 
dan untuk program federal dan non-profit, serta dalam praktek pribadi. Tempat yang 
bervariasi ini memberinya kesempatan untuk mendukung keluarga dari berbagai latar 
belakang sosial-ekonomi dan pendidikan dalam mencapai tujuan menyusui ASI mereka. 
Melalui praktek pribadinya, Saray meningkatkan kesadaran dan bantuan menyusui ASI 
dengan memanfaatkan berbagai saluran media sosial dengan penekanan pada 
masyarakat berbahasa Spanyol. Dia baru-baru ini bekerja di rumah sakit setempat untuk 
First 5 LA mendanai program Welcome Baby sebagai Hospital Liaison Supervisor 
(Pengawas Liaison Rumah Sakit), di mana ia dapat menggabungkan keterampilan 
administrasi dan konsultasi laktasinya untuk memperkuat ikatan dan kasih sayang 
orangtua-anak. 

Saray juga telah menyelesaikan First 5 LA's Universal Home Visitation Training Program 
yang mencakup lebih dari 150 jam pendidikan di daerah-daerah seperti Perkembangan 
Anak, Melahirkan, Menyusui ASI, Depresi Postpartum Maternal, Praktek Reflektif, 
Wawancara yang Memotivasi dan masih banyak lagi. 



Saray mengusai dua bahasa Bahasa Inggris dan Spanyol, seorang istri dari suaminya 
lebih dari 10 tahun dan Ibu dari 2 orang anak ASI. Bersama dengan suaminya 
membesarkan anak-anak mereka dalam rumah tangga dengan konsep dwi budaya di 
Los Angeles, California. 

Posisi Saray tampak sedang menjalin hubungan keluar terhadap pengerjaan termasuk 
aplikasi, CERP dan sertifikasi ulang untuk Amerika dan Israil terus menerus supaya 
dikelola diluar kantor utama IBLCE yang berlokasi di kantor Falls Church di daerah 

Greater Washington, D.C. 
 

Penasihat Hukum: Profesionalisne dalam Era Sosial 
Media 

 

Setelah menerima banyak pertanyaan mengenai komunikasi professional di media sosial, 
IBLCE telah menunjuk seorang Penasihat Hukum yang baru berkenaan dengan 
Profesionalisne dalam Era Sosial Media untuk memberikan pedoman bagi para IBCLC 
mengenai komukasi elektronik. 

 

Untuk membaca mengenai Penasihat Hukum, klik disini. 
 

 

Ketua Dewan IBLCE Menerima Penghargaan Tinggi 
Negara 

 

Ketua Dewan Andreja Tekauc-Golob, MD, IBCLC, seorang spesialis dokter anak yang 
bekerja sebagai dokter ahli neonatologi di departemen Perinatal University Clinic for 
Gynaecology and Perinatology di Maribor, Slovenia, yang diberinama Laureate dari 
Ministry of Health and the Slovenian Association of Medical Doctors pada bulan Oktober . 
Ini adalah salah satu penghargaan tertinggi negara dan pengakuan atas karyanya dalam 
Kesehatan Ibu dan Anak. 

IBLCE mengucapkan selamat kepada Dr. Tekauc-Golob menerima penghargaan yang 
memang layak dan bergengsi ini! 

 

Dr. Tekauc-Golob after 
receiving her award 

Dr. Tekauc-Golob setelah 
menerima penghargaan 

 

 
Sorotan Profil IBCLC 

Para IBCLC bekerja di seluruh dunia dalam berbagai tempat praktek berkenaan laktasi. 
Artikel eNewsletter dan website IBLCE ini menyoroti para IBCLC dan pekerjaan penting 

yang mereka lakukan untuk para ibu, bayi dan keluarga. Baca mengenai profil para IBCLC 
di seluruh dunia dan bagaimana mereka menghargai kredensial IBCLC! 

 

Tammy Kruzick RN, IBCLC 



Tammy terinspirasi untuk menjadi seorang IBCLC setelah mengalami tantangan 
menyusui sendiri. Tammy mengajar di University of California San Diego dan sekarang 
bekerja sebagai  Perawat Terdaftar dan Konsultan Laktasi di Loma Linda University 
Medical Center - Murrieta (LLUMC-M) di Murrieta, CA. Sebagai Koordinator Pelayanan 
Laktasi, perannya adalah untuk memberikan konsistensi, berdasarkan bukti-bukti 
bantuan menyusui bagi ibu dan bayi di rumah sakit, serta pendidikan dan pelatihan 
dalam keterampilan bantuan menyusui kepada staff lain. 

Di rumah sakit Tammy, semua bayi dan ibu yang stabil mendapatkan kesempatan 
kontak langsung selama 1-2 jam pertama secara terus menerus setelah kelahiran baik 
secara normal atau caesar. Bahkan dengan awal yang optimal ini, kebanyakan ibu 
membutuhkan dorongan dan dukungan untuk terus menyusui dan beberapa ibu memiliki 
tantangan menyusui yang signifikan. Dengan bantuan tim laktasi dan staf menyusui ASI 
yang begitu ramah, tingkat pemberian ASI eksklusif pada saat pulang dari rumah sakit 
termasuk yang tertinggi di negara bagian rata-rata lebih dari 80% pada tahun 2014 dan 
telah sering kali lebih dari 90% pada tahun 2015. 

Pada bulan Maret 2014, rumah sakit membuka Mother-Baby Connection Breastfeeding 
Clinic, klinik rawat jalan menyusui berbasis rumah sakit pertama di kawasan Murrieta-
Temecula. Klinik ini didukung oleh dana pengembangan masyarakat untuk memberikan 
konseling melalui bantuan menyusui langsung tanpa biaya bagi ibu baru setelah 
meninggalkan rumah sakit. 
 

Ini merupakan misi di LLUMC-Murrieta untuk memberikan pengalaman melahirkan yang 
aman dan memuaskan untuk keluarga dan mendapatkan bayi menuju permulaan yang 
terbaik dalam hidup. Membantu para ibu yang ingin menyusui bayinya adalah bagian 
dari bagaimana mereka menyelesaikan misi itu. Sebagai seorang IBCLC di LLUMC-
Murrieta, Tammy tidak bisa lebih bangga dan senang menjadi bagian dari tim yang 

membuat ini menjadi mungkin. 
 

Update mengenai Masalah Keamanan Cyber PCM 

Seperti yang Anda telah ketahui, akhir bulan lalu IBCLE mempelajari bahwa pihak ketiga 
yang tidak dikenal telah terkena malware pada Pearson VUE Credential Manager System, 
yang merupakan platform aplikasi/database online yang mendukung program IBCLC. 
Dari penyelidikan awal Pearson, menunjukkan bahwa benar pihak yang tidak dikenal 
tersebut telah mengakses informasi pribadi tertentu yang terbatas. Ini tidak terfokus 
pada IBLCE tetapi pada sistem PCM yang menyediakan sebuah platform aplikasi online 
untuk sejumlah program sertifikasi dan lisensi di seluruh dunia. Pearson terus 
menyelidiki rincian dari masalah ini dengan para ahli keamanan cyber global. 
 

Pearson telah secara rutin memberikan update dan akan memberikan informasi ketika 
tersedia. Pearson juga telah menyiapkan nomor bebas pulsa untuk membantu pengguna 
dengan pertanyaan atau keprihatinan yang mereka miliki. Pearson memberitahukan 
bahwa nomor bebas pulsa di Amerika Serikat dan Kanada adalah (855) 270-9182 dan 
nomor bebas pulsa internasional 001 (512) 201-2203. Silahkan ajukan pertanyaan Anda 
ke nomor ini. 

Pearson telah menyatakan penyesalan kepada IBCLE dan klien lainnya atas 
ketidaknyamanan yang disebabkan kejadian ini, dan terima kasih atas pengertian dan 
kerjasamanya selama penyelidikan masih terus berlanjut. IBCLE berterima kasih atas 
kesabaran Anda sementara masalah ini sepenuhnya diselidiki dan diselesaikan. 

Pearson telah mengatur bersama AllClear ID untuk menawarkan layanan perlindungan 
identitas pengguna yang berpotensi terkena dampak selama satu tahun tanpa biaya 

kepada pengguna. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan ini, pengguna di AS dan 
Kanada dapat menghubungi (855) 270-9182. Pengguna internasional dapat 



menghubungi +001 (512) 201-2203 atau email global@allclearid.com untuk mengatur 
panggilan. 

 

Berita dan Catatan IBLCE 
  

IBLCE, termasuk Dewan Direksi dan Staf, melakukan banyak hal selain menyelenggarakan 
ujian IBCLC dan dengan senang hati berbagi informasi mengenai banyak inisiatif yang 

IBLCE terlibat dan bagaimana mereka bekerja untuk mempromosikan kredensial IBCLC 

 

Dewan Direksi IBLCE dan staf senior bertemu di Nagoya, Jepang pada bulan 
September 2015. Mereka bertemu dengan Japanese Association of Lactation Consultants 
(JALC) untuk membahas prioritas saat ini, kepentingan-kepentingan dan bagaimana 
kredensial IBCLC telah tumbuh dan berkembang di Jepang. 

Anggota Dewan IBCLE Esme Hough berpidato pada Nutrition Advocacy Conference di 
Gaborone, Botswana pada bulan November tentang manfaat menyusui dan peran kunci 
dari IBCLC untuk mencegah dan mengatasi segala kesulitan. 

Anggota Dewan Clifton Kenon telah menyampaikan "An Update on the State of 
Breastfeeding and Infant Nutrition in America" sebagai Pembicara Utama untuk Virginia 
Women, Infants and Children (WIC) dan "What the Breastfeeding Movement Can Learn 
from Other Successful Public Health Movements" sebagai Pembicara Utama di Indiana 
Perinatal Network. 

Anggota Dewan Umum Aimee Eden telah menyampaikan “Breastfeeding Support: From 
Informal Carework to Professional Health Care Work" pada konferensi American 
Anthropological Association di Denver, Colorado pada bulan November. 

Anggota Dewan Dale Hansson menyampaikan "Tongue Ties and Their Impact on the 
Breastfeeding Dyad" di webinar yang diselenggarakan oleh International Affiliation of 
Tongue-Tie Professionals (ITAP) pada awal Desember, dan berpidato di Bankstown 
Hospital di New South Wales Australia pada bulan November sekitar apa yang 
diharapkan selama penilaian Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI). 
 
Ketua Dewan Andreja Tekauc-Golob menyampaikan sebuah kuliah pendidikan tentang 
menyusui bayi prematur dan yang sakit kepada pekerja kesehatan di Medical Faculty 
Split di Kroasia pada bulan Oktober dan memberikan kuliah kepada mahasiswa 
kedokteran tahun ke-4 di Fakultas Kedokteran Maribor tentang manfaat ASI pada awal 
Desember. 

Direktur Regional Carolyn Vaughan menghadiri International Conference On Maternal 
and Child Nutrition pada bulan November di Kolombo, Sri Lanka dan telah 

mempromosikan kredensial IBCLC. 
 

Profile Direksi Dewan IBLCE  

Sebagai artikel yang berkelanjutan, eNewsletter IBLCE mengangkat anggota Dewan 
IBLCE dan termasuk informasi mengenai fokus pekerjaan anggota Dewan atas nama 

komunitas yang bersertifikat IBLCE dan masyarakat umum.  

Norma Escobar 

 

Norma Escobar adalah seorang IBCLC, RLC yang bergabung dengan Dewan Direksi 
pada akhir tahun 2014 dan menjabat di Marketing Committee.  Asal mula Laktasi beliau 



adalah di La Leche League dimana beliau melanjutkan untuk bekerja sebagai relawan 
pada organisasi tersebut dan mengadakan pertemuan bulanan. 

Norma menghabiskan hari-harinya bekerja untuk para ibu dan bayi di klinik WIC 
lokalnya bagian Carolina Timur. Sebagai pelatih segala sesuatu mengenai laktasi, beliau 
mencakup wilayah di 14 negara, berpidato kepada para professional peduli kesehatan 
dan dan yang lainnya mengenai pentingnya melindungi, mempromosikan dan 
mendukung menyusui ASI. Beliau senang membantu para ibu menemukan kegembiraan 
menyusui ASI dan bagian favorit pekerjaan beliau adalah melatih para Peer Counselors, 
banyak dari mereka yang melanjutkan untuk membantu wanita lainnya. Norma sangat 
bersungguh-sungguh mengenai mempererat hubungan dengan keluarga sehingga 
mereka dapat menyatu dengan bayi mereka. 

 
Proyek menarik Norma yang terakhir adalah "The Milky Mamalogues," sebuah antologi 

cerita para wanita tentang perjalanan menyusui mereka. Bersama-sama dengan banyak 
kontributor, cerita ini dibawa ke kehidupan nyata di bulan November pada pertemuan 

yang akrab dengan teman-teman dan keluarga, dan pertunjukannya telah diterima dan 
akan pertontonkan pada Breastfeeding and Feminism International Conference di bulan 

Maret 2016. 
 

Selamat Tahun Baru 
dari Dewan Direksi IBLCE 
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Profil Direksi Dewan IBLCE 
 
IBCLE dengan senang hati mengumumkan bahwa ada lebih dari 28.100 IBCLC di 102 
negara sekarang! 
 



Harap diingat bahwa apabila informasi kontak Anda berubah, termasuk alamat email, 
adalah tanggung jawab profesional Anda untuk menginformasikan IBLCE. 
 
Terima kasih untuk mengingat bahwa kita tidak bisa terus berhubungan dengan Anda 
apabila Anda tidak tetap menjalin hubungan dengan kami! 
  
Hubungi IBCLC dengan informasi baru Anda! 
 
Hasil Kuis 
 
P: Pertanyaan eNewsletter terakhir adalah: 
 
Kampanye IBLCE: "Penelitian untuk Para Ibu dan Bayi Lebih Sehat: Tur Media Radio" 
menjangkau berapa banyak pendengar? 
  
Jawaban: 
C. 9 Juta! 

 
Kuis per tiga bulan 
 
P: IBLCE telah memberikan ______ beasiswa MILCC kepada kandidat dari ______ Negara. 
 
A. 10 ; 10 
B. 20 ; 12 
C. 50 ; 15 
D. 90 ; 19 
 
Periksa IBLCE eNewsletter berikutnya untuk jawaban kuis per tiga bulan ini! 
 
Kuis Negara per tiga bulan 
 
Manakah dari fakta-fakta berikut ini tentang Slovenia yang benar? 
A. Populasi Slovenia hampir 2 juta. 
B. Ibukota Slovenia adalah Ljubljana. 
C. Slovenia adalah negara ke-155 terbesar di dunia. 
D. Ibukota Slovenia adalah Maribor. 
 
Jawaban: A, B, dan C adalah benar! 
 
Terhubung dengan IBLCE di Sosial Media 
  
Like kami di Facebook! 
    
Follow kami di Twitter!   
   
Terhubung dengan IBLCE di LinkedlIn! 
  
Kunjungi kami di YouTube! 


