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Penyedia: CERP tidak dapat diakui untuk program-program yang disponsori oleh atau terkait 
dengan organisasi yang melanggar Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI (Kode WHO) 
dan resolusi-resolusi selanjutnya, termasuk program-program yang pembicaranya telah 
diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan organisasi yang masuk dalam lingkup tersebut. 
Penyedia Program bertanggung jawab untuk mendistribusikan, mengumpulkan, dan 
menyimpan Formulir Pernyataan Pengungkapan & Konflik Kepentingan Pembicara yang telah 
diisi dari setiap pembicara dalam jadwal program penyedia. Selain itu, Penyedia Program 
bertanggung jawab untuk menyediakan salinan formulir Pengungkapan Pembicara yang telah 
diisi oleh setiap pembicara aktivitas pendidikan dengan aplikasi STP. 

 
Nama Penyedia:     
 
 

Nama Program: Tanggal Program:     
 

IBLCE memiliki kebijakan untuk melakukan upaya terbaik guna memastikan keseimbangan, 
kemandirian, objektivitas, dan ketelitian ilmiah dalam aktivitas pendidikan yang diakui untuk 
Poin Pengakuan Pendidikan Lanjut (Continuing Education Recognition Points/CERPs) 
IBLCE. Semua pembicara/presenter yang berpartisipasi dalam program apa pun yang diakui 
untuk IBLCE CERP diharapkan untuk mengungkapkan afiliasi apa pun yang mungkin 
berkaitan dengan pokok bahasan presentasi mereka kepada audiens program. Afiliasi tersebut 
meliputi, tetapi tidak terbatas pada: 

• Perusahaan dan entitas komersial seperti yang didefinisikan dalam Kebijakan 
Meminimalisasi Pengaruh Komersial terhadap Edukasi (Minimising Commercial 
Influence on Education Policy) IBLCE. 

• Individu atau entitas lainnya yang terkait dengan pokok bahasan topik 
presentasi atau topik umum dari program secara keseluruhan. 

 
Apabila teridentifikasi adanya suatu konflik kepentingan, dan konflik kepentingan tersebut 
berhubungan dengan organisasi yang masuk dalam lingkup Kode WHO, penyedia CERP 
bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dengan saksama afiliasi tersebut sebelum 
pengajuan untuk CERP. IBLCE akan meninjau semua konflik yang diungkap dan 
mempertimbangkannya dengan basis kasus per kasus. IBLCE memegang kuasa penuh untuk 
membuat keputusan akhir atas kelayakan seorang pembicara untuk berbicara di program-
program CERP.  
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Contoh konflik kepentingan atau afiliasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:  

• bantuan dana/dukungan penelitian;  

• penerimaan honor, perjalanan, atau tunjangan lainnya;  

• bertindak sebagai seorang konsultan/kontraktor independen, karyawan, pejabat 
atau direktur, atau memiliki kepentingan finansial; partisipasi sebagai bagian dari 
biro pembicara atau sebagai kontributor reguler di suatu publikasi;  

• memiliki teman dekat atau anggota keluarga yang merupakan pejabat, direktur, 
karyawan, atau yang memiliki kepentingan finansial, dan dukungan finansial atau 
material apa pun lainnya. 

 
Pernyataan Individu Pembicara atas Konflik Kepentingan atau Afiliasi 

 
Pembicara: Silakan baca kebijakan di atas, kemudian berikan informasi berikut. Segera 
kembalikan formulir yang sudah diisi kepada Penyedia Program. 

 
 
Nama:    

 
 

Saya tidak memiliki pernyataan aktual atau potensial yang perlu disampaikan terkait dengan 
program ini. 
Saya memiliki konflik kepentingan atau afiliasi yang dapat dianggap memiliki pengaruh 

terhadap presentasi saya. Saya telah mencantumkan semua konflik kepentingan atau 
afiliasi saya saat ini di bawah ini. 

 
Konflik Kepentingan atau 
Afiliasi* 

Nama Orang/Organisasi 
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Dengan ini saya mengizinkan IBLCE untuk memproses informasi tentang saya, termasuk 
informasi yang diperoleh dari penyedia CERP, untuk tujuan verifikasi keterlibatan saya sebagai 
pembicara dan status afiliasi saya. 
 

Tanda tangan: Tanggal:    
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