Pedoman Sertifikasi Ulang
Bagi para individu yang melakukan sertifikasi ulang sebagai seorang
International Board Certified Lactation Consultant®
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Apakah itu IBLCE®?
IBLCE®, atau International Board of Lactation Consultant Examiners®, adalah suatu badan
sertifikasi mandiri yang mengeluarkan kredensial International Board Certified Lactation
Consultant® (IBCLC®).

Tujuan dan Cara-cara Sertifikasi Ulang
Setelah mendapat sertifikasi untuk pertama kalinya, seorang sertifikan pada umumnya
memegang sertifikasi IBCLC selama 5 tahun. Pada waktu tahun kelima, seorang sertifikan dapat
melakukan sertifikasi ulang melalui ujian ATAU dengan cara mengumpulkan poin-poin pengakuan
pendidikan berkelanjutan untuk sertifikasi ulang (Continuing Education Recertification Points atau
CERPs) ATAU yang setara dengan individual CERPs. Tujuan dari diperbolehkannya sertifikasi
ulang melalui CERPs adalah untuk memberikan motivasi agar terus melakukan perkembangan
profesional dan mempromosikan pembelajaran seumur-hidup.

Diakui bahwa keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan yang dinilai pada
sertifikasi awal tidak perlu berhubungan dengan pengetahuan dari seseorang untuk dapat
berpraktik dalam bidangnya di tahun-tahun mendatang, terutama apabila keterampilan dan
pengetahuannya tidak secara rutin diperbaharui untuk menggabungkan wawasan-wawasan dan
praktik-praktik terbaru. Oleh karena itu IBLCE mengharuskan bahwa setiap sertifikan untuk
mengajukan sertifikasi ulang setiap lima tahun. Dalam jangka waktu lima tahun akan banyak
perkembangan yang telah terjadi dalam hal ketersediaan informasi dan pilihan-pilihan
manajemen, dan dengan demikian dianggap bahwa basis pengetahuan sertifikan tidak akan
sama seperti saat ini bila tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan.
Jangka waktu lima tahun untuk sertifikasi ulang telah dipilih mengingat tingkat perubahan di
lapangan..

Apabila seorang sertifikan memilih untuk melakukan sertifikasi ulang melalui CERPs pada jangka
waktu lima tahun, persyaratan IBLCE adalah anda harus mengumpulkan 75 CERPs, yang mana
50 poin harus spesifik mengenai laktasi dan 5 poin harus berkenaan dengan etika profesional,
20 CERPs sisanya dapat mengenai topik apapun yang berhubungan dengan profesi konsultan
laktasi. The IBLCE Detailed Content Outline/Garis Besar Isi Terperinci IBLCE merupakan pokok
dasar pemikiran mengenai jumlah CERPs yang diwajibkan:
•

Sebagian besar dari CERPs (50) harus spesifik mengenai laktasi karena merupakan
bidang pengetahuan paling utama yang akan dinilai.

•

Lima CERPs mengenai etika profesional diwajibkan.

•

CERPs yang tersisa (20) dapat juga mengenai topik apapun berhubungan dengan bidang
konsultasi laktasi karena beberapa disiplin dalam Garis Besar Isi Terperinci tidak mengenai
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laktasi ataupun spesifik etika.

Kebijakan sertifikasi ulang IBLCE mewajibkan para sertifikan melakukan sertifikasi ulang melalui
ujian setiap sepuluh tahun. Kebijakan ujian ulang ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan
keterampilan kognitif sehubungan dengan praktik konsultasi laktasi secara berkala. Pada jangka
waktu sepuluh tahun, ujian untuk semua kandidat didasarkan pada analisa praktik yang baru,
mencakup perkembangan-perkembangan besar dalam bidang laktasi.

Terlepas dari cara sertifikasi ulang dalam jangka waktu lima tahun, para sertifikan harus
melakukan afirmasi ulang atas ketaatan pada Kode Praktik Profesional IBLCE dan melaporkan
tindakan apapun yang berhubungan dengan pemberian izin atau pendaftaran dan/atau tindakan
disipliner profesional. IBLCE berkeyakinan bahwa afirmasi ulang ini adalah penting dan
mengingatkan kembali para sertifikan akan kewajiban etis mereka.

Program sertifikasi IBLCE menawarkan program kredensial sukarela dan sertifikasi tersebut tidak
berarti memberikan hak atau hak istimewa untuk berpraktik. Para individu yang memegang
kredensial IBCLC harus mentaati otoritas hukum dalam jurisdiksi dimana mereka berpraktik.

Persyaratan Sertifikasi Ulang
Para sertifikan IBCLC harus melakukan sertifikasi ulang setiap lima tahun. Setelah lima tahun
lulus ujian, para sertifikan IBCLC mempunyai plihan untuk resertifikasi dengan melanjutkan
Continuing Education Recognition Points (CERPs) atau yang setara dengan individual CERPs .
Satu CERP bernilai sama dengan 60 menit dari pendidikan yang telah ditentukan oleh IBLCE
yang memenuhi kebutuhan belajar dalam praktik sertifikan IBCLC. Sertifikasi ulang melalui ujian
adalah merupakan pilihan yang selalu terbuka bagi sertifikan IBCLC; Namun bagaimanapun juga,
pengulangan ujian wajib dilakukan setiap 10 tahun.
Para IBCLC dapat melakukan resertifikasi lebih awal satu tahun jika dilakukan dengan
menempuh ujian. Jika ia melakukannya satu tahun lebih awal maka masa berlaku sertifikat
dihitung lima tahun sejak dia lulus ujian (contoh: Jika seharusnya melakukan resertifikasi tahun
2017, tetapi lulus ujian di tahun 2016, maka masa berlaku berikutnya adalah tahun 2021 bukan
2022).
Di tahun 2016, IBLCE mulai membuka ujian dua kali dalam setahun. Untuk para IBCLC yang
akan mengambil ujian resertifikasi, jika tidak lulus ujian di bulan April, sertifikasi IBCLC-nya akan
berakhir di tanggal 30 Juni di tahun tersebut. Jika IBLC tidak lulus ujian di bulan Oktober, maka
sertifikasi IBCLCnya akan berakhir di tanggal 31 Desemeber di tahun tersebut.
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Informasi Kontak:
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030
USA
Phone: +1 703-560-7330
Fax: +1 703-560-7332
www.iblce.org

IBCLE memiliki kantor di Austria, Australia dan Amerika Serikat.Para IBCLC bisa menghubungi
kantor yang melayani di negara tempat tinggalnya dengan menggunakan formulir yang dapat
ditemukan pada laman “Contact/Kontak IBLCE” di situs IBCLE.

Tanggal-tanggal Penting Sertifikasi Ulang melalui Ujian dan CERP
Silahkan kunjungi laman “Tanggal-tanggal Penting” pada situs IBCLE mengenai batas waktu
penyerahan aplikasi dan tanggal-tanggal penting lainnya.

Publikasi Penting
Para sertifikan IBCLC yang mengajukan sertifikasi ulang sebaiknya mempelajari publikasipublikasi berikut ini, yang semuanya dapat ditemukan pada laman “IBLCLE Documents/Dokumen
IBLCE” di bagian “Resources/Sumber” situs IBLCE.

➢ Garis Besar Isi Terperinci IBLCE
➢ Kompetensi-kompetensi Klinis untuk Praktik Konsultan Laktasi yang Disertifikasi oleh
Badan International
➢ Ruang Lingkup Praktik bagi IBCLC.
➢ Prosedur Disiplin
➢ Kebijakan Naik Banding IBLCE

Para sertifikan IBCLE yang mengajukan sertifikasi ulang juga harus terbiasa dengan Kode
Prilaku Profesional bagi IBCLC, yang dapat ditemukan pada laman “Disciplinary
Procedures/Prosedur Disiplin” di bagian “Resources/Sumber” situs IBLCE.

Mengajukan Sertifikasi Ulang melalui Ujian
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Melengkapi Formulir Aplikasi
Aplikasi sertifikasi online saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Sertifikasi ulang
melalui ujian yang kandidatnya memerlukan aplikasi dalam bahasa lain dapat mengajukan
dengan menyerahkan formulir aplikasi yang sesuai. Untuk mengetahui bagaimana cara
mengajukannya, para IBCLC harus mengunjungi situs IBLCE yang disediakan dalam bahasa
yang digunakannya.

Biaya dan Pembayaran
Informasi lengkap tentang biaya dan pilihan pembayaran dapat ditemukan pada halaman akhir
dokumen ini.

Lokasi Ujian
IBLCE menawarkan penggunaan pusat ujian berbasis computer (computer based testing/CBT)
dalam untuk pelaksanaan ujian. Di Negara-negara dimana pusat CBT belum tersedia, akan
ditawarkan pelaksanaan ujiannya secara tertulis. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi ujian,
telah tersedia pada situs IBLCE atau hubungi Kantor Regional anda.
Akomodasi yang Layak
IBLCE bekerjasama dengan para kandidat untuk memberikan akomodasi yang layak selama
penyelenggaraan ujian sehubungan dengan kondisi medis dan keterbatasan fisik. Formulir
aplikasi ujian IBLCE akan meminta para kandidat untuk mengungkapkan alasan-alasan mengapa
para kandidat mengajukan permohonan akomodasi yang layak selama menjalankan ujian. Para
kandidat diwajibkan untuk memberikan dokumentasi mengenai kebutuhan medis yang
memerlukan akomodasi yang layak.
Untuk memberikan waktu yang cukup dalam mengajukan akomodasi yang layak, kandidat harus
memberitahu IBLCE mengenai permohonan mereka pada saat mengajukan ujian. Apabila
masalah timbul setelah menyerahkan aplikasi ujina, kandidat diminta melapor kepada ke IBLCE
sesegera mungkin.

Catatan Khusus untuk Ibu Hamil
Bila kandidat mengalamai masalah medis yang mungkin akan mengganggu kemampuan kandidat
dalammengikuti ujian, harap memberitahu IBLCE sesegera mungkin. Pada situasi tertentu,
karena alasan komplikasi kesehatan, kandidat mungkin harus membatalkan atau mengundurkan
diri dari mengikuti ujian.

Ada beberapa implikasi keuangan untuk pembatalan atau pengunduran diri dari mengikuti
ujian. Staff kantor IBLCE dapat membantu menginformasikan pilihan-pilihan yang ada.
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Istirahat untuk Menyusui selama Pelaksanaan Ujian
Misi dan tujuan dari International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) fokus pada
perawatan laktasi dan menyusui. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bagi IBLCE untuk
memberikan keringanan bagi kandidat ujian yang juga merupakan ibu menyusui. Penting bahwa
semua kelonggaran-kelonggaran tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin
keamanan ujian IBLCE pada saat bersamaan memberikan solusi yang layak yaitu mengijinkan
para ibu menyusui bayi mereka atau memerah selama ujian.
IBLCE memberikan akomodasi yang layak bagi para kandidat ujian yang juga ibu menyusui. Bila
anda akan mengajukan permohonan istirahat untuk menyusui pada saat mengikuti ujian, mohon
membaca Prosedur-prosedur Istirahat untuk Menyusui Saat Pelaksanaan Ujian. Prosedurprosedur ini dapat ditemukan pada laman “IBLCE Documents/Dokumen IBLCE/” di bagian
“Resources/Sumber” situs IBLCE.

Bukan Bahasa Ibu dan Kamus Dua Bahasa
IBLCE menterjemahkan ujian dalam barbagai macam bahasa. Bagi kandidat yang bahasa ibunya tidak terdapat dalam salah satu bahasa yang digunakan dalam ujina, IBLCE akan
memberikan ekstra waktu ujian memperbolehkan penggunaan kamus dua bahasa sewaktu ujian.

Bila permohonan untuk menggunakan kamus dua bahasa disetujui, IBLCE akan menyediakan
kamus tersebut di lokasi ujian untuk digunakan oleh kandidat selama penyelenggaraan ujian.
Penggunaan kamus milik pribadi tidak diperbolehkan. Kamus yang disediakan oleh IBLCE
BUKAN berupa kamus medis.
Prosedur Memasuki Ruang Ujian
Untuk dapat Memasuki ruang ujian, para kandidat harus menunjukan DUA (2) bukti identifikasi.
Pertama, identitas diri yang menunjukan nama kandidat, foto terbaru dan tanda tangan. Kedua,
identitas diri harus menunjukan salah satu nama dan tanda tangan anda atau nama dan foto
terbaru kandidat.

Bukti identifikasi PERTAMA HARUS merupakan salah satu dari di bawah ini:
o

Surat Izin Mengemudi yang berfoto

o

Kartu Identifikasi Nasional yang berfoto (Kartu Tanda Penduduk/KTP)

o

Paspor yang berfoto

o

Kartu identifikasi militer yang berfoto

o

Green Card (Kartu Hijau), kartu ijin tinggal tetap atau visa yang berfoto

Bukti identifikasi KEDUA HARUS menunjukan nama anda dan tanda-tangan atau
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nama dan foto terakhir. Misalnya, anda dapat membawa salah satu dari di bawah ini:
o

Kartu kredit yang bertanda tangan

o

Kartu “Social Security” yang bertanda tangan

o

Kartu karyawan/mahasiswa yang bertanda-tangan
Bila nama kandidat pada bukti identifikasi KEDUA berbeda dari yang tercantum pada bentuk
identifikasi PERTAMA, maka kandidat harus membawa bukti atas perubahan nama (misalnya:
akte perkawinan, akte perceraian atau perintah pengadilan)

Harap diperhatikan: Apabila kandidat tidak mempunyai 2 bukti identifikasi tersebut, maka
kandidat harus menghubungi kantor IBLCE sebelum hari ujian untuk mendapatkan informasi
mengenai opsi-opsi yang ada. Kadidat yang harus memperbarui informasi atau membuat
perubahan pada namanya, HARUS menghubungi IBLCE. Update atau perubahan dapat
dilakukan hingga 72 jam sebelum waktu ujian.

Para kandidat perlu menyediakan waktu yang cukup untuk tiba di tempat ujian. Para kandidat
harus tiba di lokasi ujina 30 menit sebelum ujian dimulai. Ini akan memberikan waktu yang
memadai kepada para kandidat untuk mempersiapkan proses registrasi. Kandidat yang datang
terlambat lebih dari 15 mennit dari waktu ujian, dapat ditolak untuk ikut serta dalam ujian. Jika
kandidat ditolak mengikuti ujian, maka uang pendaftaran ujiannya tidak akan dikembalikan.
Demikian juga bagi para kandidat yang tidak melakukan registrasi di tempat ujian pada hari ujian
akan kehilangan hak pengembalian semua biaya ujian. Tidak ada pengecualian bagi peraturan
ini.

Setiap lokasi ujian akan di supervisi dan dimonitor oleh satu atau lebih pengawas/adiministrator
ujian. Para kandidat diharapkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang diumumkan oleh para
pengawas/diministrator ujian. Peraturan-peraturan tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa
penyelenggaraan ujian sebisa mungkin bebas dari segala kemungkinan terjadinya gangguan dan
semua kandidat diperlakukan secara adil. Pengawas/adiministrator ujian akan mengatur dimana
barang milik pribadi seperti tas/dompet harus disimpan pada saat pelaksanaan ujian. Selama
pelaksanaan ujian, para pengawas/adiministrator ujian akan memonitor ruangan terhadap tandatanda kecurangan atau perilaku yang tidakwajar.

Penggunaan perangkat elektronik seperti telepon seluler tidak diperbolehkan selama ujian. Para
kandidat yang ditemukan memegang atau menggunakan perangkat-perangkat tersebut selama
pelaksanaan ujian akan diberhentikan mengikuti ujian. Tidak ada pengecualian untuk peraturan
ini. Kandidat diingatkan bahwa beberapa alarm pada telepon seluler akan tetap bunyi walaupun
telepon tersebut dalam keadaan dimatikan. Para kandidat yang membawa telepon seluler ke
dalam ruangan ujian harus mematikan teleponnya (tidaklah cukup hanya mengatur “silent”/tidak
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berbunyi) dan kemudian menyimpannya ditempat yang ditentukan oleh Pengawas. [Harap
diperhatikan: Baik Pengawas maupun IBLCE tidak bertanggung-jawab atas barang pribadi anda.]
Apabila telepon seluler kandidat berbunyi atau fungsi alarm bersuara selama pelaksanaan ujian,
kandidat akan diminta berhenti mengikuti ujian. Tidak ada pengecualian untuk peraturan ini.

Berbicara dengan kandidat ujian lain tidak diperbolehkan selama ujian berjalan. Pertanyaanpertanyaan mengenai pelaksanaan ujian akan dijawab oleh pengawas/adiministrator ujian pada
saat orientasi. Pertanyaan-pertanyaan tentang isi dari ujian tidak diperbolehkan. Para
pengawas/adiministrator ujian tidak diperbolehkan untuk memberikan interpretasi atau penjelasan
mengenai pertanyaan ujian. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk memberikan definisi dari
kata-kata. Melakukan kecurangan tidak akan ditolerir. Pengawas/adiministrator ujian mempunyai
otoritas untuk menghentikan ujian bagi siapa saja yang ditetapkan melakukan kecurangan.
Selain itu anda tidak diperbolehkan untuk membicarakan pertanyaan-pertanyaan ujian setelah
selesai ujian. Termasuk juga larangan berbicara dengan mereka yang mengikuti ujian. Hal ini
dilarang keras. Ini merupakan masalah etika dan legal, karena merupakan penyalahgunaan hak
milik intelektual IBLCE. IBLCE akan mempertimbangkan hal ini secara serius dan akan
menanganinya secara serius pula
Ujian akan dilaksanakan dengan menggunakan komputer atau secara tertulis. Bagi ujian dengan
berbasis komputer, para kandidat akan meninjau pertanyaan dan menjawab pertanyaan ujian
pada komputer yang disediakan. Untuk ujian secara tertulis, pertanyaan ujian akan diberikan
dalam bentuk buklet dan jawaban dicatat pada lembar jawaban dengan menggunakan pensil.
Pemberitahuan Hasil Ujian
Hasil ujian yang resmi akan dikirim melalui surat kepada kandidat dalam dua atau tiga bulan
setelah ujian. Para kandidat yang lulus juga akan menerima sertifikat IBCLC dan kartu identifikasi,
serta hasil nilai ujian.

Permohonan Penilaian secara Manual
Para kandidat yang menganggap bahwa ujian mereka telah dinilai dengan keliru boleh
mengajukan permohonan verifikasi penilaian secara manual. Informasi lebih lanjut mengenai
bagaimana mengajukan penilaian secara manual dan biaya-biaya terkait dapat ditemukan pada
Kebijakan Naik Banding IBLCE. Dokumen kebijakan naik banding ini dapat ditemukan pada
laman “IBLCE Documents/Dokumen IBLCE” di bagian “Resources/Sumber ” situs IBLCE.

Naik Banding Hasil Ujian
IBLCE akan mereview semua pengajuan naik banding dari para kandidat. Keputusan dapat
dibuat berdasarkan alasan alasan berikut ini: (1) terbukti terjadi kesalahan prosedur
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administrasi, (2) situasi ingkungan penyelenggaraan ujian dianggap mengganggu proses ujian.
Proses naik banding tidak akan diterima jika menggunakan alasan-alasan sebagai berikut: (1)
penentuan score kelulusan, (2) apapun terkait komponen-komponen tes atau penilaian, (3)
validitas konten tes. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada Kebijakan Naik Banding
IBLCE. Dokumen kebijakan naik banding ini dapat ditemukan pada laman “IBLCE
Documents/Dokumen IBLCE” di bagian “Resources/Sumber ” pada situs IBLCE.

Ketentuan Ujian Ulang
Tidak ada batas jumlah berapa kali seorang kandidat yang belum berhasil dapat mengulang ujian
IBLCE. Para kandidat yang berencana mengulang ujian diharapakn mempelajari laporan nilai
ujian mereka dan memperbaiki komponen-komponen dimana nilanya dianggap kurang. Agar
dapat mengikuti ujian lagi, seorang kandidat harus memenuhi persyaratan terkini, memasukkan
aplikasi untuk ujian di tahun tersebut, dan membayar biaya ujian sesuai tarif yang berlaku.

Mengajukan Sertifikasi Ulang melalui CERPs
Informasi lengkap mengenai biaya, batas akhir dan lain-lain dapat ditemukan pada lama
“Application Information/Informasi Pengajuan” pada bagian “Recertify/Sertifikasi Ulang” situs
IBLCE.

Melengkapi Formulir Aplikasi
Aplikasi sertifikasi ulang online saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Sertifikasi ulang
melalui CERP yang memerlukan sebuah aplikasi dalam bahasa lain dapat mengajukan dengan
mengirimkan formulir aplikasi yang sesuai. Untuk mengetahui bagaimana cara mengajukannya,
kunjungi situs IBLCE yang disediakan dalam digunakan oleh kandidat.

Kategori dan Jumlah CERPs yang Diperlukan
IBLCE memberikan tiga (3) kategori CERPs yang berbeda untuk melanjutkan pendidikan:
•

CERPs L (Laktasi) diberikan pada pendidikan yang khusus mengenai laktasi dan menyusui
dan penyediaan pelayanan bagi keluarga menyusui.

•

CERPs E (Etika) diberikan pada pendidikan mengenai etika profesional, perilaku dan standarstandar bagi para profesional kesehatan.

•

CERP R (Related) adalah katagori pilihan yang mencakup pendidikan yang berkaitan dengan
praktik konsultan laktasi.

Supaya mendapatkan sertifikasi ulang melalui CERPs, sertifikan IBCLC harus memperoleh paling
sedikit 75 CERPs dalam jangka waktu lima tahun sejak terakhir kali lulus ujian IBCLE. 75 poin
CERPs ini HARUS memenuhi persyaratan minimal berikut:
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•

Minimal 50 CERPs L dan

•

Minimal 5 CERPs E dan

•

Minimal 20 CERPs tambahan, yang dapat berupa CERPs L, E atau R.

CERPs dapat diperoleh melalui kegiatan kependidikan yang dapat diaplikasikan yaitu baik
pengakuannya melalui IBLCE untuk CERPs atau kegiatan-kegiatan yang tidak diakui bukan oleh
IBLCE. Apabila IBLCE telah memberikan CERPs kepada pendidikan tersebut, sertifikat
penyelesaian akan mencantumkan jumlah Registrasi CERPs dan jenis beserta jumlah CERPs
yang diberikan.

CERPs Individual
Panduan CERPs Individual dapat membantu para IBCLC memperoleh CERPs L, E atau R
untuk kegiatan dibawah ini. Silahkan lihat pada Pedoman CERPs Individal untuk lebih detil
dan batasannya. Pedoman ini dapat ditemukan pada laman “IBLCE Documents/Dokumen
IBLCE” di bagian “Resources/Sumber ” situs IBLCE.
•

Pengarang utama atau co-author dari Artikel/Abstrak/Bab dalam sebuah refereed journal atau
buku yang sudah diedit.

•

Tesis sarjana atau disertasi doktor

•

Presentasi poster

•

Pembuatan video untuk para profesional

•

Penyusun utama atau bagian dari penyusun kebijakan atau protokol rumah sakit

•

Observasi klinis

•

Kehadiran dalam sebuah kependidikan dimana topiknya adalah laktasi manusia dan
menyusui

•

Memberikan presentasi dalam sebuah kependidikan sebagai pembicara, anda akan
mendapatkan kredit dua kali lipat. Contoh: untuk setiap 60 menit pengajaran, anda
sebagai pembicara akan mendapatkan 2 CERPs.

Apabila isi tersebut relevan dengan praktik IBCLC, kegiatan kependidikan tersebut akan
diberikan CERPs L, E atau R, tergantung pada pokok pembahasan.

Informasi tambahan tentang CERPs R
Para IBCLC dapat melaporkan sampai maksimum 20 CERPs R untuk sertifikasi ulang. CERPs
sifatnya tidak wajib. CERPs R diberikan untuk pendidikan berkelanjutan yang berhubungan
dengan praktik konsultan laktasi. Beberapa contoh mata pelajaran atau kursus yang layak untuk
CERPs R adalah:
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•

Anatomi umum

•

Pertumbuhan dan perkembangan bayi

•

Metodologi penelitian dan statistik

•

Perbedaan budaya dalam praktik kesehatan

•

Depresi setelah melahirkan

•

Keterampilan konseling dan komunikasi

•

Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa

•

Praktik Pijat Bayi

•

Terapi komplementer (hanya sesi gambaran saja)

Dalam jangka waktu lima tahun, pada IBCLC dapat mengumpulkan sampai 6 CERPs R untuk
melengkapi satu atau lebih dari kursus mengenai bantuan kehidupan berikut ini:

•

Resusitasi Kardio-Pulminari atau CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation)

•

Program Resusitasi Neonatal atau NRP (Neonatal Resuscitation Program)

•

Pendukung Kelangsungan Hidup Pediatris tingkat Lanjutan atau PALS (Paediatric Advanced
Life Support)

•

Pendukung Kelangsungan Hidup Kardio Tingkat Lanjutan atau ACLS (Advanced Cardiac Life
Support)

•

S.T.A.B.L.E (Sugar & safe care, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work,
Emotional support) atau (Gula & perawatan aman, Suhu, Saluran Pernafasan,
Tekanan darah, Pemeriksaan Laboratoris, Dukungan Emosional.

Para IBCLC akan mendapatkan 3 CERPs R untuk tiap kartu sertifikasi sampai maksimum 6
CERPs R. Apabila seorang IBCLC adalah pengajar dari salah satu kursus ini, maka ia menerima
6 CERPs R sebagai pengajar kursus tersebut.

Harap diperhatikan: IBCLE memperbolehkan sampai maksimal 6 CERPs R untuk tiap periode
lima tahun untuk kursus-kursus ini, dan ini tidak tergantung berapa kartu sertifikasi yang dimiliki.
Apabila seorang IBCLC terpilih untuk audit, mohon mengirim salinan (fotokopi) kartu sertifikasi
atau serfitikat bagian depan dan belakang untuk kelengkapan dokumen mengenai kursus-kursus
tersebut.

Dokumentasi CERPs
Apabila aplikasi seorang IBCLC terpilih untuk diaudit, maka yang bersangkutan harus mengirim
salinan (fotokopi) dari semua sertifikat penyelesaiannya. IBLCE tidak mempunyai catatan dari
para peserta yang telah mengikuti program pendidikan yang telah diberikan CERPs. Apabila
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sertifikat penyelesaian anda hilang, anda harus menghubungi penyedia pendidikan.
Kebijakan Kerahasiaan
IBLCE berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan dan/atau hak kepemilikan dari semua informasi
terkait para kandidat, pemegang sertifikat, dan proses ujian. IBLCE tidak akan membuka data
informasi terkait kendidat/pemegang sertifikat kecuali atas ijin dari yang bersangkutan atau atas
permintaan dari hukum yang berlaku.

Hasil Ujian
Hasil ujian setiap individu adalah hal yang bersifat rahasia. Nilai ujian hanya diinformasikan kepada
individu kandidat kecuali atas perjanjian tertentu yang membuatnya bisa dibuka. Hasil ujian tidak akan
disampaikan melalui telpon atau faksimili. Informasi individu yang disampaikan oleh
kandidat/pemegang sertifikat yang terkait dengan preoses sertifikasi atau resertifikasi merupakan hal
yang bersifat rahasia.

Status Aplikasi
Status aplikasi tiap individu bersifat rahasia. IBLCE tidak membuka informasi apakah seseorang saat
ini sedang dalam proses sertifikasi atau telah mengikuti ujian. Status sertifikasi dipublikasikan dan
diverifikasi dalam bagian Verifikasi Kredensial dari kebijakan ini.

Verifikasi Kredensial
Nama-nama individu yang telah disertifikasi tidak bersifat rahasia dan dapat dipublikasikan oleh
IBLCE. Informasi yang dapat dipublikasikan mencakup: nama, kota, negara bagian, negara, dan
status sertifikasi. Data online para penerima sertifikasi terbuka untuk diakses publik. Tempat kerja
juga bisa mendapatkan verifikasi tertulis apabila pihak IBLCE sudah mendapatkan persetujuan dari
pihak penerima sertifikat.

Untuk mendukung dan mengembangkan penelitian dalam dunia Air Susu Ibu dan laktasi, IBLCE
berusaha untuk mengembangkan kemitraan dengan para peneliti dalam proses penelitian
mereka. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ini, IBLCE berhak menggunakan kombinasi data
yang tidak teridentifikasi dan hasil ujian untuk mengevaluasi kinerja, sistem pengujian, dan
administrasi untuk tujuan penelitian dan evaluasi. IBLCE juga dapat menyebarkan permintaan
survei dan permintaan kuesioner yang disetujui ke konstituennya untuk diselesaikan sesuai
kehendak mereka sendiri.

Kebijakan Audit
IBLCE mengaudit jumlah minimum dari semua aplikasi awal dan sertifikasi ulang melalui aplikasi
CERPs. Audit tersebut akan dilakukan berdasarkan suatu standar dan secara acak. Bila terpilih
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untuk audit, kandidat atau pemegang sertifikat harus menyerahkan informasi lengkap dalam
waktu segera mungkin. Pengabaian untuk melakukan hal tersebut kemungkinan akan
mengakibatkan penundaan atau penolakan untuk mengikuti ujian IBLCE atau dalam sertifikasi
ulang melalui CERPs dan atau dikenakan tindakan disipliner.
Selain proses audit standar dan acak sebagaimana dijelaskan diatas, IBLCE secara khusus
selanjutnya berhak untuk meminta setiap kandidat atau yang melakukan sertifikasi ulang untuk
memberikan bukti pendidikan, pekerjaan, kursus yang telah diambil atau bukti-bukti atas
kelayakan awal atau persyaratan sertifikasi ulang dalam jangka waktu yang sesegera mungkin
dan lengkap. Pengabaian untuk melakukan tersebut kemungkinan akan mengakibatkan
penundaan atau penolakan untuk mengikuti ujian IBLCE atau dalam sertifikasi ulang melalui
CERPs dan atau dikenakan tindakan disipliner.
Dalam situasi dimana IBLCE menentukan bahwa dokumentasi yang diserahkan dalam
rangka untuk mendukung aplikasi atau sertifikasi ulang adalah tidak akurat atau menipu;
IBLCE secara tegas berhak untuk melarang kandidat mengikuti ujian atau sertifikasi ulang
dan akan mengambil tindakan disipliner.Kebijakan Anti-Diskriminasi
IBLCE bersifat non-sektarian dan tidak membedakan bedakan berdasarkan kemampuan /
kecacatan, identitas gender, orientasi seksual, jenis kelamin, etnisitas, ras, asal negara, pilihan
politik, status perkawinan, lokasi geografis, agama, status sosial ekonomi, usia, atau dasar-dasar
lain yang dilarang oleh undang-undang Amerika Serikat atau Persemakmuran Virginia, dalam
administrasi penerapan, ujian, atau kegiatan sertifikasinya.

Kebijakan Penggunaan Merek-dagang IBCLC
International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) mempunyai hak-milik atas
nama-nama , merek-dagang, dan logo-logo, termasuk IBLCE dan tanda sertifikasi International
Board Certified Lactation Consultant and IBCLC (“Tanda”). Hanya para individu yang telah
memenuhi persyaratan kelayakan, lulus ujian IBLCE, dan mempertahankan sertifikasi IBCLC
boleh mengunakan tanda tersebut. Penggunaaan Tanda tersebut hanya diperbolehkan sesuai
dengan Kebijakan Penggunaan Merek-dagang dan syarat dan ketentuan berlaku. Kebijakan ini
dapat ditemukan pada lama “IBLCE Documents/Dokumen IBLCE” bagian “Resources/Sumber”
situs IBLCE.

Registrasi IBCLC
IBCLE berhak untuk mengumumkan kepada publik nama-nama IBCLC yang teraktual. Registrasi
ini dapat ditemukan pada bagian “Verify/Memeriksa” di situs IBLCE.
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Sertifikasi Selang
Jika sertifikasi seorang IBCLC mengalami selang, maka mereka memiliki satu kesempatan ujian
dalam waktu setahun setelah berakhirnya sertifikasi tanpa harus memenuhi jam praktik klinis dan
persyaratan pendidikan. Mereka bisa mengikuti ujian April atau Oktober dan harus membayar
biaya ujian penuh. Untuk setiap upaya ujian berikutnya, mereka diharapkan memenuhi semua
persyaratan untuk kandidat awal yang valid pada saat ujian.
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Daftar Biaya Resertifikasi Ulang IBLCE Tahun 2017 untuk Negara Tingkat 1

Tingkat
1

Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei
Darussalam, Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Equatorial Guinea, Estonia, Falkland Islands, Finland, France, French
Polynesia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong
Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Martinique,
Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Poland,
Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles,
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, St. Maarten, Sweden,
Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United
Kingdom, United States, Virgin Islands (British), Virgin Islands (U.S.)

Mata

Biaya

Biaya

Biaya

Dana tidak

Pengembalian Dana

Uang

Sertifikasi

Sertifikasi

Penilaian

mencukupi/Biaya

untuk Kandidat

pembayaran

Sertifikasi ulang yang

ditolak (berlaku

tidak memenuhi syarat

untuk cek)

atau mengundurkan

$50 ditambah biaya
pelayanan dari bank
IBCLE

dari$235
jadwal yang
sudah ditentukan

Ulang melalui Ulang melalui Tertulis
Ujian

USD

$470

CERPs

$470

$100

Silakan kunjungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi.

Apabila melengkapi aplikasi ujian secara online, sistem tersebut berlaku dalam USD dan nilai USD
berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku hari itu. Sistem juga menerima pembayaran
menggunakan kartu kredit dan kartu kredit pra bayar. Jika diperlukan, untuk keterangan lebih rinci
silakan berkonsultasi dengan Direktur Regional atau Koordinator Negara Anda.
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Daftar Biaya Sertifikasi Ulang IBLCE tahun 2017 untuk Negara Tingkat 2

Tingkat
2

Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda,
Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan,
Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia,
Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Dominica, Dominican Republic,
Ecuador, Egypt, El Savador, Fiji, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala,
Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia,
Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco,
Namibia, Northern Mariana Islands , Palau, Panama, Paraguay, Peru, Romania,
Russian Federation, Serbia, South Africa, Srilanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia,
St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey,
Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela

Mata

Biaya

Biaya

Uang

Sertifikasi

Sertifikasi

Biaya

Penilaian mencukupi/Biaya

Ulang melalui Ulang melalui Tertulis
Ujian

USD

$350

CERPs

$350

Dana tidak

$90

Pengembalian Dana
untuk Kandidat

pembayaran

Sertifikasi ulang yang

ditolak

tidak memenuhi

(berlaku untuk

syarat atau

cek) biaya
$50 ditambah
pelayanan dari bank
IBCLE

mengundurkan
dari
$175
jadwal yang sudah
ditentukan

Silakan kunjungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi.

Apabila melengkapi aplikasi ujian secara online, sistem tersebut berlaku dalam USD dan nilai USD
berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku hari itu. Sistem juga menerima pembayaran
menggunakan kartu kredit dan kartu kredit pra bayar. Jika diperlukan, untuk keterangan lebih rinci
silakan berkonsultasi dengan Direktur Regional atau Koordinator Negara Anda.
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Daftar Biaya Sertifikasi Ulang IBLCE tahun 2017 untuk Negara Tingkat 3

Tingkat
3

Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia,
Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote
D’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia,
Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova,
Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea,
Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda,
Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan,
Sudan, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United
Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara,
Yemen, Zambia, Zimbabwe

Mata

Biaya

Biaya

Uang

Sertifikasi

Sertifikasi

Biaya

USD

$250

CERPs

$250

Pengembalian
Dana untuk

Penilaian mencukupi/Biaya

Ulang melalui Ulang melalui Tertulis
Ujian

Dana tidak

$70

pembayaran

Kandidat Sertifikasi

ditolak

ulang yang tidak

(berlaku untuk

memenuhi syarat

cek) biaya
atau
$50 ditambah
$125
pelayanan dari bank mengundurkan dari
IBCLE
jadwal yang sudah
ditentukan

Silakan kunjungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi.

Apabila melengkapi aplikasi ujian secara online, sistem tersebut berlaku dalam USD dan nilai USD
berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku hari itu. Sistem juga menerima pembayaran
menggunakan kartu kredit dan kartu kredit pra bayar. Jika diperlukan, untuk keterangan lebih rinci
silakan berkonsultasi dengan Direktur Regional atau Koordinator Negara Anda.
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