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Latar Belakang 

 

Dalam edisi Pengarahan IBLCE® Agustus 2020, IBLCE menegaskan dukungannya terhadap 

sasaran Peraturan Internasional tentang Pemasaran Produk Pengganti ASI (International Code 

of Marketing of Breast-milk Substitutes) (1981) yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia (World Health Organization/WHO) dan resolusi lanjutannya dari Majelis Kesehatan 

Dunia (World Health Assembly/WHA). 

 

Sebagai bagian dari pemberitahuan tersebut, IBLCE menyatakan hal-hal berikut: 

 

Mulai tahun 2022, IBLCE tidak akan menerima kredit pendidikan apa pun yang 

didapatkan terhitung dari waktu tersebut untuk sertifikasi/sertifikasi ulang dari 

perusahaan yang produknya termasuk dalam lingkup Peraturan Internasional tentang 

Pemasaran Produk Pengganti ASI (misalnya susu formula, botol, dan dot bayi), 

perusahaan pompa ASI, perusahaan farmasi, pengusaha yang memasarkan produk 

menyusui dan bayi misalnya krim puting susu, gendongan bayi, kereta bayi, bantal 

menyusui, atau bangku menyusui. 

 

Sejak saat itu, IBLCE telah menerima sejumlah pertanyaan dari IBCLC dan organisasi 

konselor dukungan pemberian ASI terkait entitas yang disertakan dalam kebijakan ini yang 

tidak melanggar kewajiban sesuai Peraturan Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI 

yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan 

resolusi kelanjutannya; serta pengusaha pemasar produk-produk, seperti krim puting susu, 

gendongan bayi, kereta bayi, bantal menyusui, atau bangku menyusui; dan produk mana yang 
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dapat digunakan untuk mempromosikan atau melengkapi dukungan dan perlindungan 

pemberian ASI. 

 

Sesuai dengan praktik umum dewan sertifikasi untuk hal-hal penting, IBLCE menerbitkan 

Gagasan Pemandu untuk masalah ini. Gagasan Pemandu ini dimaksudkan untuk memandu 

kandidat mendapatkan pendidikan spesifik laktasi yang diperlukan untuk memenuhi 

persyaratan kelayakan sertifikasi IBCLC serta IBCLC yang mendapatkan pendidikan 

berkelanjutan yang diperlukan untuk sertifikasi ulang sebagai IBCLC. 

 

Gagasan Pemandu 
 

IBLCE telah meninjau pertanyaan dan komentar terkait pemberitahuan pada bulan Agustus 

2020 yang membahas pemerolehan pendidikan yang memenuhi syarat sertifikasi atau 

sertifikasi ulang IBCLC, dan menyimpulkan bahwa beberapa diterima dengan baik, serta 

merevisi kebijakan yang ditetapkan dalam Pengarahan IBLCE Agustus 2020 sebagai berikut: 

 

Mulai 2022, IBLCE tidak akan menerima kredit pendidikan yang diperoleh sejak saat 

itu untuk pendidikan spesifik laktasi untuk kelayakan sertifikasi IBCLC atau 

pendidikan berkelanjutan untuk sertifikasi ulang IBCLC dari perusahaan yang 

produknya termasuk dalam lingkup Peraturan Internasional Pemasaran Produk 

Pengganti ASI Pengganti (mis., susu formula, botol, dan dot). Ini mencakup produsen, 

distributor, dan pemasar produk tersebut.  

 

IBLCE berniat mendukung sasaran Peraturan WHO melalui kebijakannya sendiri dengan 

mengakui bahwa produk seperti krim puting susu, gendongan bayi, kereta bayi, bantal 

menyusui, atau bangku menyusui tidak melanggar sasaran Peraturan Internasional Pemasaran 

Pengganti ASI dan resolusi lanjutannya, dan dapat digunakan untuk mendukung dan 

mempromosikan pemberian ASI.  

 

Akan tetapi, IBLCE juga berhati-hati terhadap beberapa entitas yang tidak memenuhi 

kewajiban sesuai Peraturan WHO dan/atau resolusi lanjutannya, serta pihak-pihak dengan 

kepentingan komersial yang dapat mengeksploitasi keluarga rentan dengan, terkadang, 

menggunakan taktik yang makin kreatif untuk memasarkan produknya, misalnya melalui 

afiliasi dengan lembaga “pendidikan”, hibah penelitian, dan bentuk usaha yang kompleks. 

 

IBLCE mendorong semua penyedia pendidikan untuk merenungkan hubungan komersialnya 

dan benar-benar mengedepankan transparansi terkait tingkat dan peran hubungan komersial 

yang mungkin dimiliki dengan produsen atau distributor barang yang dicakup dalam 

Peraturan WHO dan resolusi lanjutannya dalam relasinya dengan murid/peserta.   

 

Individu yang tengah mengikuti proses sertifikasi IBCLC serta individu yang memegang 

sertifikasi IBCLC didorong untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak penyedia 
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pendidikan dan, jika ragu, untuk mencari informasi lebih lanjut dari penyelenggara dan/atau 

sponsor kegiatan pendidikan. 

 

Adendum Gagasan Pemandu ini ditambahkan untuk memberikan contoh ilustrasi 

implementasi Gagasan Pemandu ini. 

 
 

Adendum Gagasan Pemandu tentang Pendidikan untuk Kelayakan 

dan Sertifikasi Ulang IBCLC® 

 
Contoh 1: Suatu aliansi pemberi ASI kecil, dengan anggaran terbatas, menyelenggarakan 

acara pendidikan yang disponsori oleh perusahaan pompa ASI yang juga mendistribusikan 

susu formula. Aliansi tersebut tidak bisa membayar pembicara atau biaya acara tanpa 

dukungan dari sponsor ini.  

 

Semua jam pendidikan dari kegiatan ini TIDAK akan dihitung untuk kelayakan IBCLC atau 

sertifikasi ulang sebab acara ini disubsidi oleh entitas yang tidak sesuai dengan Peraturan 

WHO. 

 

Contoh 2: Seorang IBCLC yang melakukan praktik mandiri menjual produk pendukung 

pemberian ASI, misalnya krim puting susu dan bantal menyusui yang diproduksi dan 

dipasarkan oleh perusahaan yang memenuhi kewajiban sesuai Peraturan WHO dan resolusi 

lanjutannya.  Praktisi swasta ini juga menawarkan pendidikan untuk IBCLC.  

 

Pendidikan dalam kasus ini dapat dihitung untuk kelayakan atau sertifikasi ulang IBCLC 

sebab pemasaran dan penjualan produk tidak melanggar Peraturan WHO; tetapi IBCLC harus 

menyatakan hubungan komersial tersebut sebelum dan saat sesi tersebut dimulai.  Selain itu, 

untuk meminimalkan bias dengan keluarga-keluarga menyusui, praktisi swasta tersebut 

sebaiknya menyampaikan pemberitahuan bahwa dia menyediakan produk-produk tersebut, 

tetapi produk tidak wajib dibeli dan bisa didapatkan di tempat lain. 

 

Contoh 3:  Suatu acara pelatihan gratis ditawarkan di sebuah rumah sakit dan disponsori oleh 

sebuah lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan perusahaan yang tidak memenuhi 

kewajiban sesuai Peraturan WHO dan resolusi lanjutannya. 

 

Pendidikan tersebut tidak akan dihitung ke dalam kelayakan atau sertifikasi ulang IBCLC. 
 


