PERTANYAAN YANG
SERING DIAJUKAN
Untuk kandidat pertama, ulang, dan lama yang berencana mendaftar ujian IBCLC®

Sebagai sebuah Organisasi Internasional, IBLCE menggunakan Bahasa Inggris Britania untuk
publikasi.

Daftar Isi
I.

Apa itu IBLCE? ............................................................................................................................. 3
A.

Informasi Kontak ............................................................................................................... 3

II.

Kuliah Pendidikan Ilmu Kesehatan ............................................................................................... 3

III.

Pendidikan Spesifik Laktasi........................................................................................................... 4

IV.

Proses Audit Pendaftaran (Untuk Kandidat Ujian Pertama) .......................................................... 4

V.

Ujian .............................................................................................................................................. 5

Hak Cipta © 2019-2020 oleh International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
www.iblce.org
Diperbarui November 2019

ii

I.

Apa itu IBLCE?

IBLCE®, atau International Board of Lactation Consultant Examiners®, adalah badan sertifikasi
internasional mandiri yang memberikan kredensial International Board Certified Lactation Consultant®
(IBCLC®).

A. Informasi Kontak
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030-2545
USA
Telepon: +1 703-560-7330
Faks: +1 703-560-7332
www.iblce.org
IBLCE mempunyai lokasi regional di Austria, Australia, dan Amerika Serikat. Pemohon Sertifikat
bisa menghubungi kantor yang melayani negara kediamannya melalui informasi kontak yang ada
di situs web IBLCE.

II.

Kuliah Pendidikan Ilmu Kesehatan

Saya bukanlah profesional perawatan kesehatan yang diakui, dan saya mengikuti beberapa
kursus dari 14 kursus ilmu kesehatan secara daring. Apakah kelas-kelas kampus dari situs
seperti EdX, Coursera, atau Study.com diterima untuk delapan kelas yang dibutuhkan dari
suatu institusi terakreditasi atau pendidikan tinggi?
IBLCE mencari kursus yang disediakan oleh institusi terakreditasi, sehingga jika penyedia tidak
terakreditasi, Anda perlu memastikan bahwa Anda mengambil langkah-langkah tambahan lain yang
diperlukan untuk diakui oleh institusi terakreditasi. Bukti kelengkapannya harus mencantumkan
institusi terakreditasi.
Di beberapa kasus kelas daring, agar suatu kursus diakui sebagai institusi terakreditasi, pelajar
membayar biaya yang lebih tinggi dan/atau memenuhi persyaratan tambahan (misalnya ujian singkat).
Apa yang perlu saya tunjukkan sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan kursus daring
yang layak?
Jika pendaftaran Anda dipilih untuk audit, Anda perlu menyiapkan salinan sertifikat penyelesaian
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kelas Anda. Setiap sertifikat harus menunjukkan nama siswa, nama kursus, nilai kelulusan, tanggal
penyelesaian, dan nama institusi terakreditasi. Tergantung pada penyedia, mungkin Anda perlu
menyelesaikan tugas kursus/kuis untuk memperoleh pengakuan dari institusi terakreditasi tersebut.
Jika penyedia daring itu terakreditasi, suatu transkrip atau sertifikat dari penyedia sudah cukup. Jika
kursus berasal dari institusi terakreditasi, tetapi tidak menawarkan berkas resmi seperti sertifikat,
Anda perlu mendemonstrasikan penyelesaian dengan memperoleh jenis lain dari berkas resmi. Suatu
tangkapan layar mungkin cukup hanya jika tidak ada pilihan lain dan jika ia memuat semua informasi
persyaratan: nama siswa, judul kursus, nilai kelulusan, tanggal penyelesaian, dan nama institusi
terakreditasi.

III. Pendidikan Spesifik Laktasi
Dapatkah pendidikan yang dianugerahi E- atau R-CERPS terhitung dalam 90 jam pendidikan
laktasi saya?
Kandidat ujian pertama diharapkan untuk menyelesaikan 90 jam pendidikan spesifik laktasi. Jika
Anda menghadiri sesi yang dianugerahi CERP oleh IBLCE, kami akan menerima hanya jam yang
terverifikasi sebagai L-CERP.
E- dan R-CERP merupakan sesi yang bukan pendidikan spesifik laktasi, tetapi berkaitan dengan
konsultan laktasi; suatu kursus mungkin dapat membantu praktik IBCLC tanpa menjadi spesifik ke
laktasi. Anda perlu menemukan pendidikan yang berfokus pada aspek spesifik laktasi (misalnya
anatomi perawatan pemberian ASI).

IV. Proses Audit Pendaftaran (Untuk Kandidat Ujian Pertama)
Saya rasa pendaftaran saya telah terpilih untuk audit, tetapi saya tidak yakin. Apa yang perlu
saya lakukan? Batas waktu untuk melengkapi registrasi sudah dekat.
Jika Anda terpilih untuk audit, Anda akan berhubungan melalui surel dengan IBLCE. Jika Anda sudah
melengkapi pendaftaran dan pembayaran Anda untuk ujian, tidak ada yang perlu Anda lakukan lagi
kecuali Anda dihubungi oleh IBLCE berkaitan dengan audit atau aspek pendaftaran lainnya seperti
permohonan akomodasi. Batas waktu untuk mengajukan berkas audit akan berbeda dengan batas
waktu pendaftaran dan akan disiapkan melalui surel oleh staf IBLCE.
Saya mendaftar untuk ujian pertama; berapa lama yang perlu saya sediakan untuk merespons
audit dan apa yang perlu saya ajukan?
Jika Anda terpilih untuk audit, Anda akan dihubungi melalui surel oleh staf IBLCE. Surelnya akan
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berisi permintaan agar Anda menyiapkan berkas yang diindikasi dalam poin-poin berikut. Anda
memiliki 10 hari kerja dari tanggal surel dikirim untuk menyiapkan berkas pendukung. Jika berkas
tidak diterima pada batas waktu yang ditentukan, pendaftaran Anda dapat dibatalkan dan 50% biaya
yang terbayarkan akan dikembalikan. Ikhtisar berikut merupakan berkas yang dibutuhkan IBLCE
selama audit:
1. Ilmu Kesehatan – bukti (misalnya transkrip) telah menyelesaikan kursus Pendidikan Ilmu
Kesehatan pada atau sebelum waktu pengajuan pendaftaran ujian. Jika Anda bersekolah di salah satu
profesi pada Daftar Profesi Kesehatan yang Diakui, salinan lisensi, diploma, atau ijazah sudah cukup.
2. Pendidikan Spesifik Laktasi – bukti (misalnya sertifikat penyelesaian) telah menyelesaikan 90 jam
pendidikan spesifik laktasi dalam waktu lima tahun sebelum pengajuan pendaftaran. Untuk kandidat
Jalur 2, dokumen yang menampilkan bukti penyelesaian program akademik laktasi terakreditasi akan
diterima.
3. Jam Pengalaman Klinis – menyelesaikan Penghitungan Praktik Klinis Spesifik Laktasi. Untuk
kandidat Jalur 2, dokumen yang menampilkan bukti penyelesaian program akademik laktasi
terakreditasi akan diterima.
Dapatkah saya melengkapi persyaratan selama 10 hari kerja yang diberikan untuk mendukung
berkas-berkas?
Pendidikan atau jam yang diselesaikan setelah tanggal pendaftaran Anda tidak akan diterima. Semua
persyaratan yang akan diterima untuk ujian harus dilengkapi sebelum Anda mengajukan pendaftaran
Anda.

V.

Ujian

Dapatkah saya mengikuti ujian di lokasi yang dekat dengan rumah saya?
IBLCE bekerja dengan penyedia Pengujian Berbasis Komputer (CBT) dan ujian langsung yang
memungkinkan kandidat untuk ikut ujian di lokasi yang paling dekat dengan rumah mereka. Namun
demikian, ketersediaan jadwal pada lokasi yang dekat dengan rumah Anda tidak dapat dipastikan.
Semakin cepat Anda menjadwalkan ujian Anda, semakin luas pilihan Anda. Walaupun jaringan CBT
tersedia di seluruh dunia, dalam beberapa situasi terbatas, Anda perlu menempuh jarak 250 mil atau
402 km dari rumah Anda.
Kapankah hasil ujian akan diumumkan?
Ujian bulan April: Akhir bulan Juni, dengan tanggal mulai sertifikasi 1 Juli
Ujian bulan September: Akhir bulan Desember, dengan tanggal mulai sertifikasi 1 Januari
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Kapankah ujian akan dilaksanakan?
Pusat CBT disediakan oleh penyedia ujian besar dan jadwal ujian pada pusat pengujian pilihan Anda
haruslah dibuat oleh Anda. IBLCE adalah satu dari banyak dewan sertifikasi dan organisasi yang
penyedia CBT-nya menyiapkan ujian di pusat pengujiannya. Untuk alasan ini, blok reservasi untuk
jadwal ujian IBCLC tersedia untuk periode waktu tertentu setiap tahun dan hal yang penting agar
kandidat bertanggung jawab mengatur jadwalnya dengan segera. Informasi mengenai batas waktu
penjadwalan akan tersedia bagi Anda dalam surel pengesahan ujian Anda. IBLCE bekerja dengan
penyedia CBT dan ujian langsung yang memungkinkan kandidat untuk ikut ujian di lokasi yang
paling dekat dengan rumah mereka. Namun demikian, ketersediaan jadwal pada lokasi yang dekat
dengan rumah Anda tidak dapat dipastikan.
Apa yang akan saya terima ketika sampai di pusat CBT?
Untuk memperoleh tanda masuk ujian, kandidat harus menunjukkan DUA (2) bentuk identifikasi.
Identitas Diri yang utama harus mencantumkan nama Anda, foto terbaru dan tanda tangan, dan
Identitas Diri kedua harus mencantumkan nama dan tanda tangan Anda atau nama dan foto terbaru
Anda. Tinjau ulang rincian persyaratan ini dalam Panduan Informasi Kandidat. Nama pada Identitas
Diri harus cocok dan harus sama dengan yang tertera pada berkas IBLCE. Kandidat yang perlu
memperbarui atau membuat perubahan nama mereka HARUS menghubungi IBLCE sehingga
perubahan ini dan segala pembaruan/perubahan dapat dibuat sampai dengan lima hari sebelum jadwal
ujian; akan tetapi, Identitas Diri haruslah valid, tidak kedaluwarsa, dan cocok pada saat daftar masuk
hari ujian.
Jika Anda tiba di pusat CBT, Anda perlu registrasi ke administrator ujian, Identifikasi Anda akan
diperiksa, dan Anda akan diminta untuk tanda tangan. Sebagai tambahan, Anda akan diminta
menyimpan barang bawaan Anda (misalnya perhiasan, jam tangan, tas) dalam loker yang akan
dilengkapi dengan kunci. Lebih baik Anda mempertimbangkan untuk meninggalkan barang berharga
di rumah jika Anda tidak nyaman meninggalkannya di loker. Sama seperti bandara, Anda akan
disyaratkan menjalani pemeriksaan dengan alat pindaian atau berjalan melewati pendeteksi logam.
Langkah ini merupakan prosedur keamanan yang penting untuk menjaga integritas konten ujian dan
sertifikasi. Alat pindai memungkinkan deteksi barang-barang tersembunyi, terlarang yang disimpan
kandidat. Pemindaian ini harus dilaksanakan kepada semua kandidat kecuali kandidat yang memiliki
implan alat medis seperti pompa insulin atau alat pacu yang terdokumentasi melalui kartu medis.
Anda akan diminta untuk membuktikan bahwa kantung-kantung baju Anda kosong. Kandidat yang
menggunakan penyangga karena patah tulang dapat diperiksa, sama halnya dengan kandidat dengan
tato. Mohon dipahami bahwa pengukuran ini adalah bagian dari standar prosedur keamanan pusat
pengujian.
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Harap perhatikan: kandidat akan diminta untuk menyetujui Regulasi Pusat Pengujian saat kedatangan
ke pusat pengujian. Jika kandidat tidak mematuhi regulasi ini, mereka dapat digugurkan dari ujian
dengan biaya ujian yang dibayarkan hangus, termasuk skor ujian tak tervalidasi dan/atau perkara
perdata atau kriminal.
Mengapa keamanan semacam itu begitu ditekankan?
IBCLC adalah suatu kredensial profesional. Keamanan penting bagi integritas kredensial. Kerja
IBCLC memengaruhi kesehatan bayi dan orang tua, oleh sebab itu verifikasi pengetahuan mereka
sangat penting. Selain itu, keahlian, waktu, dan sumber daya yang banyak telah dihabiskan dalam
pengembangan pertanyaan atau item ujian. Sertifikasi profesional memperkirakan bahwa umumnya
nilai item ujian adalah $1.000 hingga $2.000 USD per item. Keamanan penting baik bagi kesehatan
dan keamanan publik serta kesehatan dewan sertifikasi yang mengembangkan item ujian.
Dapatkah saya menjadwal ulang ujian di pusat CBT yang berbeda?
Penjadwalan ulang dimungkinkan sampai tanggal yang ditentukan IBLCE selama jadwalnya tersedia.
Kandidat dapat menjadwal ulang atau membatalkan jadwal ujian tanpa penalti sampai dengan 30 hari
sebelum tanggal ujian terjadwal. Dalam 5-29 hari dari ujian terjadwal, kandidat harus membayar biaya
penjadwalan ulang sebesar $50 yang harus dibayarkan secara langsung pada penyedia ujian.
Penjadwalan ulang atau pembatalan tidak diizinkan dalam waktu 5 hari dari ujian yang terjadwal. Jika
kandidat tidak hadir pada ujian yang terjadwal, biaya ujian akan hangus.
Kapankah saya harus tiba di pusat CBT?
Kandidat akan diberikan cukup waktu untuk tiba di tempat ujian. Kandidat diharuskan untuk tiba di
pusat ujian 30 menit sebelum ujian terjadwal. Waktu ini dirasa cukup bagi kandidat untuk melengkapi
prosedur daftar masuk yang diperlukan. Kandidat yang terlambat lebih dari 30 menit dari jadwal
mereka akan ditolak pendaftarannya dan biaya ujian akan hangus.
Bolehkah saya membawa air atau makanan ringan ke pusat pengujian?
Anda dapat membawa air dalam botol dan/atau sedikit makanan ringan ke pusat CBT, tetapi Anda
harus menyimpan air dan makanan Anda di loker yang tersedia, bersama dengan tas, ransel, ponsel,
dan barang pribadi Anda lainnya. Silakan tanyakan pada penyelia pusat pengujian mengenai tempat
yang diizinkan untuk makan dan minum. Cairan dapat merusak keyboard dan peralatan komputer
lainnya sehingga Anda tidak dapat membawa cairan ke ruang ujian.
Bolehkah saya izin ke kamar kecil?
Ya, Anda boleh izin ke kamar kecil. Anda tidak akan diberikan tambahan waktu pada saat ujian untuk
mengganti waktu yang terbuang. Anda dapat menggunakan rehat lima menit yang diberikan antara
Bagian 1 dan Bagian 2 dari ujian. Ketika Anda kembali dari kamar kecil, Anda diharuskan melalui
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proses daftar masuk lagi guna administrator ujian memasukkan Anda kembali ke ruang ujian.

Berapa lama waktu yang diberikan untuk mengerjakan ujian?
Ujian IBCLC standar berdurasi sekitar empat jam. Waktu ujian tambahan dapat tersedia bagi yang
memiliki alasan akomodasi yang tercatat. Tiga puluh (30) menit tambahan dialokasikan bagi peserta
ujian yang ujiannya tidak tersedia dalam bahasa utama mereka.
Bolehkah saya menggunakan ponsel saya ketika rehat selama administrasi ujian?
Anda tidak diizinkan menggunakan ponsel Anda atau peralatan elektronik lainnya selama ujian atau
selama rehat yang diambil selama administrasi ujian. Kandidat yang didapati memiliki dan/atau
menggunakan peralatan semacam itu selama ujian atau selama rehat akan dikeluarkan dan ujian
mereka tidak akan dinilai. Kandidat yang membawa ponsel mereka atau peralatan elektronik lainnya
ke ruang ujian haruslah menonaktifkannya (diatur dalam mode diam tidaklah cukup) dan
menyimpannya di loker yang disiapkan administrator ujian/Proktor Ujian IBLCE. [Harap perhatikan:
Administrator ujian/Proktor Ujian IBLCE atau IBLCE tidak bertanggung jawab atas barang-barang
pribadi kandidat.]
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