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Syarat dan Ketentuan untuk Program Penyedia IBLCE® CERP 

Sebagai entitas yang menawarkan program Poin Pengakuan Pendidikan Lanjut ("CERP") kepada 
pemegang kredensial International Board Certified Lactation Consultant® ("IBCLC®") dari 
International Board of Lactation Consultant Examiners® ("IBLCE®"), organisasi yang bertanda 
tangan di bawah ini ("Penyedia"), dengan mendaftar sebagai Penyedia CERP, menyetujui Syarat 
dan Ketentuan ("Ketentuan") berikut, yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh IBLCE atas 
kebijakannya sendiri dan sesuai dengan Ketentuan ini. 

Kewajiban Penyedia 

1. Penyedia mengakui dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Panduan Penyedia Jangka 
Pendek, Panduan Penyedia Jangka Panjang, dan kebijakan dan prosedur ("Kebijakan") 
program IBLCE® lainnya, yang diperbarui dari waktu ke waktu dan tersedia online di 
sini: https://iblce.org/resources/cerp-providers/. 

2. Penyedia mengakui bahwa IBLCE®, atas kebijakannya sendiri, berwenang untuk 
menerima atau menolak program apa pun yang diajukan untuk CERP. IBLCE® bisa 
mempertimbangkan, antara lain: apakah suatu program memenuhi Kebijakan; apakah 
topik, penulis program, dan/atau pembicara memenuhi syarat sesuai Kebijakan; dan 
apakah suatu program menyinggung atau mungkin ditolak, sesuai dengan misi dan 
tujuan IBLCE, atau dapat mengangkat atau mendorong tingkah laku yang melanggar 
hukum atau International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes ("WHO Code") 
dan resolusi World Health Assembly ("WHA") berikutnya. 

3. Penyedia harus menyimpan semua materi program, termasuk daftar hadir, selama enam 
(6) tahun setelah program selesai dan harus memberikan materi tersebut kepada IBLCE® 
sesuai permintaan. IBLCE® dapat mengaudit Penyedia untuk program apa pun yang 
dilakukan dalam enam (6) tahun terakhir. Penyedia harus selalu sanggup untuk 
memberikan salinan verifikasi kehadiran peserta saat diminta.  

4. Penyedia harus melakukan pembayaran kepada IBLCE® sesuai ketentuan pembayaran 
yang diuraikan dalam Kebijakan.  

5. Penyedia memberikan izin kepada IBLCE untuk menggunakan nama Penyedia demi 
mempromosikan partisipasi Penyedia dalam Program sesuai ketentuan dalam Kebijakan. 
Jika terjadi penghentian Syarat & Ketentuan ini atau status Penyedia sebagai Penyedia 
CERP, Penyedia harus segera menghapus semua merek dagang IBLCE® dan bahasa 
persetujuan terkait dari situs web dan semua materi pemasarannya.  

6. Penggunaan Merek Dagang IBLCE®. Setelah status Penyedia CERP IBLCE® disetujui, 
Penyedia harus menampilkan hal berikut ini dengan jelas pada semua materi yang 
memasarkan atau merujuk program Penyedia CERP yang disetujui IBLCE®: "[Nama 
Penyedia] telah diterima oleh International Board of Lactation Consultant Examiners® 
(IBLCE®) sebagai Penyedia CERP untuk program Poin Pengakuan Pendidikan Lanjut 
(CERP) yang terdaftar. Penentuan kelayakan CERP atau status Penyedia CERP tidak 
menyiratkan dukungan atau penilaian IBLCE® terhadap kualitas pendidikan. 
INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS®, 
IBLCE®, INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT®, 
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dan IBCLC® adalah merek dagang terdaftar dari International Board of Lactation 
Consultant Examiners." Selanjutnya, setiap dan semua penggunaan merek IBLCE yang 
digunakan dalam pemasaran program Penyedia CERP yang disetujui IBLCE harus 
tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari IBLCE. IBLCE mewajibkan setiap dan 
semua contoh penggunaan setiap merek IBLCE harus dibatasi hingga batas yang 
dibutuhkan untuk mengidentifikasi pokok bahasan program Penyedia CERP yang 
disetujui IBLCE.  
 
 
 

Jangka Waktu dan Penghentian 

Jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal yang ditandatangani oleh Penyedia 
("Tanggal Berlaku") dan akan terus berlaku selama satu (1) tahun. Jangka waktu akan otomatis 
diperpanjang untuk satu tahun kalender tambahan, kecuali jika Penyedia atau IBLCE 
memberikan pemberitahuan tertulis tidak memperpanjang dalam tiga puluh (30) hari sebelum 
perpanjangan, setelah selesai melakukan pembayaran biaya tahunan yang berlaku saat itu dan 
sesuai dengan semua kebijakan lain yang ditentukan oleh IBLCE®. 
  

Jangka Waktu ini bisa diakhiri oleh salah satu pihak jika terjadi pelanggaran material oleh pihak 
yang lain yang belum diatasi dalam sepuluh (10) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis 
mengenai masalah tersebut dari pihak yang tidak melanggar. Syarat dan Ketentuan ini juga bisa 
dihentikan jika terjadi peristiwa force majeure di luar kendali salah satu pihak, yang membuat 
kelanjutan Program menjadi ilegal, mustahil, atau tidak mungkin dilakukan secara komersial. 
Terlepas dari semua syarat lain dalam Ketentuan ini, IBLCE dapat menghentikan status Penyedia 
sebagai Penyedia CERP jika tindakan Penyedia, dalam kebijakan satu-satunya dan masuk akal 
IBLCE, akan berdampak negatif pada reputasi dan niat baik IBLCE. 

Ganti Rugi  

Setiap pihak akan mengganti kerugian, membela, dan melindungi pihak yang lain dan pejabat, 
direktur, dan karyawannya masing-masing dari semua klaim, kerugian, cedera atau kerusakan 
(termasuk biaya pengacara yang wajar) pihak ketiga apa pun yang disebabkan kelalaian atau 
kesalahan yang disengaja oleh pihak yang mengganti rugi dalam kinerjanya yang berkaitan 
dengan Ketentuan ini. 

Ketentuan Tambahan 

1. Ketentuan ini harus diatur dan ditafsirkan menurut hukum Persemakmuran Virginia, 
Amerika Serikat, tanpa mengacu pada pilihan ketentuan hukum, dan dianggap telah 
disetujui oleh IBLCE® dan Penyedia di Persemakmuran Virginia. Dalam setiap 
perselisihan yang timbul dari Ketentuan ini, biaya wajar dan biaya pengacara pihak yang 
menang akan ditanggung oleh pihak yang lainnya.  
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2. Dengan ini, IBLCE® dan Penyedia masing-masing melepaskan haknya atas sidang juri, 
atau klaim atau penyebab tindakan apa pun yang berdasar pada atau timbul dari 
Ketentuan ini.  

3. IBLCE® dan Penyedia bertindak sebagai kontraktor independen dan bukan sebagai agen 
dari, atau mitra atau usaha bersama dengan, pihak yang lainnya.  

4. Ketentuan ini akan mengikat Penyedia, penyintas, dan penerima haknya yang diizinkan. 
Penyedia tidak bisa mengalihkan hak-haknya di bawah Ketentuan ini, atau 
mendelegasikan, atau menambah kontrak kewajibannya di bawah Ketentuan ini tanpa 
persetujuan tertulis sebelumnya dari IBLCE®. Penyedia memahami dan menyetujui 
bahwa semua upaya dan dugaan transfer yang melanggar ketentuan di atas akan dianggap 
batal dalam hukum dan tidak berlaku. 

5. Ketentuan ini memuat seluruh perjanjian antara IBLCE® dan Penyedia yang berkenaan 
dengan pokok bahasan di sini. Ketentuan ini tidak bisa diubah oleh Penyedia, kecuali 
dalam tulisan yang ditandatangani mewakili IBLCE® dan Penyedia oleh perwakilan 
resmi masing-masing. IBLCE® dapat mengubah Ketentuan ini dengan pemberitahuan 
tertulis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Penyedia. 

6. Pendaftaran Penyedia menurut Ketentuan dan persetujuan CERP Penyedia TIDAK 
memberikan persetujuan, sertifikasi, garansi, atau jaminan Penyedia atau jasanya oleh 
IBLCE®.  

 

 

 

Pengesahan Perwakilan Resmi 

1. Dengan menandatangani Ketentuan ini, saya, sebagai perwakilan resmi Penyedia, 
mengakui sebagai perwakilan organisasi bahwa kami sepenuhnya memahami bahwa ini 
hanya permohonan yang tidak menjamin status Penyedia CERP, dan semua penerimaan 
atau penolakan CERP untuk semua program kami sepenuhnya merupakan kebijakan 
IBLCE® dan tidak dapat diajukan banding.  

2. Saya dan organisasi saya selanjutnya memahami bahwa pernyataan palsu atau kesalahan 
penafsiran oleh kami dapat mengakibatkan pencabutan permohonan ini atau status 
Penyedia CERP.  

3. Saya dan organisasi saya menyetujui bahwa program-program yang diajukan pada CERP 
bebas dari konflik sebagaimana ditentukan oleh International Code of Marketing of 
Breast-milk Substitutes ("WHO Code") dan resolusi World Health Assembly ("WHA") 
berikutnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada konflik kepentingan nyata atau potensial 
oleh pembicara atau sponsor program. 

4. Dengan menunjukkan perjanjian di bawah, Anda mengizinkan IBLCE memproses 
informasi pada formulir ini dan semua dokumentasi yang Anda berikan terkait formulir 
ini untuk tujuan peninjauan dan pemrosesan permohonan Anda oleh IBLCE dan, jika 
berlaku, semua tujuan Program Penyedia CERP, sesuai dengan Pemberitahuan Privasi 
dan semua hukum, peraturan dan regulasi IBLCE yang berlaku. 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_July_Privacy_Notice_FINAL_INDONESIAN-1.pdf
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5. Sebagai perwakilan resmi yang berwenang untuk mengikat organisasi pemohon, saya 
telah membaca dan menyetujui Ketentuan ini dan jika organisasi saya diterima sebagai 
Penyedia CERP oleh IBLCE®, organisasi tersebut akan mematuhi Ketentuan tersebut dan 
semua kebijakan yang dikeluarkan oleh IBLCE®. 

 

Nama: __________________________________________ 

 

Tanda tangan: __________________________________________ 

 

Jabatan Organisasi: __________________________________________ 

 

Organisasi: __________________________________________ 

 

Situs Web Organisasi: __________________________________________ 

 

Tanggal: __________________________________________ 

 

Email: __________________________________________ 


