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Formulir Banding: Kelayakan atau Sertifikasi Ulang  

 
IBLCE akan meninjau naik banding atas keputusan kelayakan atau sertifikasi ulang yang 
merugikan dari pemegang sertifikasi atau pemohon IBCLC. Banding atas keputusan yang 
merugikan dapat diajukan karena alasan berikut: 1.) IBLCE tidak menerapkan kriteria 
sertifikasi atau sertifikasi ulang dengan benar atau 2.) sebuah kesalahan faktual yang 
memengaruhi keputusan mendasar. Pengajuan banding yang melewati tenggat tetap dapat 
diproses hanya jika terjadi keadaan luar biasa yang dapat dibuktikan dan diverifikasi.  
Semua Banding harus diserahkan ke IBLCE dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal 
pemberitahuan ketidaklayakan.  

 
Silakan kirimkan informasi berikut bersama dokumentasi pendukung seperti yang 
dicantumkan di bawah. 

 
 Nama (harap dicetak) 

 
 

Nomor Identitas IBLCE L -      

 
Alamat 

 
 
 
 
Nomor Telepon 

 
 
Alamat Email 

 
 

Silakan cantumkan di bawah ini keadaan mengenai ketidaklayakan Anda, centang 
semua yang benar: 

 

IBLCE tidak menerapkan kriteria sertifikasi atau sertifikasi ulang dengan benar 
Sebuah kesalahan faktual yang memengaruhi keputusan mendasar 
Melewati tenggat karena keadaan luar biasa  
 

Mohon berikan pemikiran dasar untuk pengajuan banding: 
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Dokumentasi Pendukung 
 
Semua pengajuan banding harus menyertakan dokumentasi pendukung. Silakan 
tuliskan jenis dokumentasi pendukung yang diberikan: 

 
Pemenuhan prasyarat IBLCE (mis. sertifikat penyelesaian pendidikan)  
Keadaan luar biasa  (harus berupa dokumentasi pihak ketiga) 
Dokumentasi lain untuk mendukung pengajuan banding 

 

Syarat dan Ketentuan: Dengan menandatangani ini, saya mengakui dan memahami 
bahwa keputusan dari Komite Banding IBLCE bersifat final. 

 

 
Tanda tangan Tanggal 

 
Silakan kirim melalui pos, faks, atau secara elektronik ke lokasi IBLCE yang melayani 
negara Anda:  
 
  Jika Anda tinggal di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan atau 
Israel: 
IBLCE di Amerika 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 22030 
USA 
Faks: 703-560-7332 
Email: iblce@iblce.org 

 
Jika Anda tinggal di Eropa, Timur Tengah (kecuali Israel), atau negara-negara di 
Afrika Utara: 
IBLCE di Eropa dan Timur 
Tengah Theresiengasse 5/1/30 
2500 Baden 
Austria 
Faks: +43 (0) 2252 20 64 87 
Email: eumeoffice@iblce.org 

 

Jika Anda tinggal di Asia, Australia, atau negara-negara Afrika yang tidak dilayani oleh 
lokasi Eropa: 
IBLCE di Asia Pasifik dan 
Afrika PO Box 1533 
Oxenford, Queensland 4210 
Australia 
Faks: 07 5529 8922 (di Australia) atau +61 7 5529 8922 (di luar Australia) 
Email: apaadmin@iblce.org 

mailto:iblce@iblce.org
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