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I.

Apakah itu IBLCE?

IBLCE®, atau International Board of Lactation Consultant Examiners®, adalah suatu badan
sertifikasi mandiri yang mengeluarkan 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
www.iblce.org
IBLCE memiliki layanan pelanggan di beberapa lokasi. Pemegang sertifikat dapat menghubungi
lokasi yang melayani negara tempat tinggal mereka melalui informasi kontak yang terdapat di situs
web IBLCE.
CATATAN: Karena pandemi COVID-19, IBLCE menyediakan sumber daya tambahan seputar
pendaftaran sertifikasi IBCLC dan administrasi ujian di situs web IBLCE. Periksa situs web ini
secara berkala saat Anda bersiap untuk mendaftar untuk kelayakan atau berencana mengikuti ujian
IBCLC pada tahun 2022.

B. Tanggal-Tanggal Penting
Silakan kunjungi situs web IBLCE untuk tenggat waktu aplikasi dan tanggal-tanggal penting lainnya.

II.

Tujuan dan Metode Sertifikasi Ulang

Tujuan: Tujuan dari program sertifikasi ulang IBCLC adalah mempromosikan kompetensi lanjutan
melalui pengembangan profesional dan pembelajaran sepanjang hayat. Keterampilan dan
pengetahuan yang diperoleh sebelum, dan diujikan dalam, sertifikasi awal memang tidak selalu
berhubungan dengan pengetahuan seseorang untuk melakukan praktik di bidang ini pada tahuntahun mendatang, terutama jika keterampilan dan pengetahuan tersebut tidak diperbarui secara
berkala untuk mendapatkan pengetahuan dan praktik baru.
IBCLC dapat melakukan sertifikasi ulang berdasarkan poin pengakuan pendidikan berkelanjutan
untuk sertifikasi ulang (continuing education recertification points atau CERP) melalui penilaian
mandiri atau ujian setiap lima tahun. Tujuan dari penilaian mandiri adalah memprioritaskan
pembelajaran pemegang sertifikat. Pemegang sertifikat harus memilih CERP yang berada dalam
area kelemahan relatif dalam domain Garis Besar Isi Terperinci, seperti yang diidentifikasi melalui
penilaian mandiri. Ujian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan,
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yang juga sejalan dengan Garis Besar Isi Terperinci saat ini dan yang diperbarui secara berkala.
Jangka Waktu dan Dasar Pemikiran: Setelah mendapat sertifikasi untuk pertama kalinya, seorang
pemegang sertifikat pada umumnya memegang sertifikasi IBCLC selama 5 tahun. Pada tahun
kelima, seorang pemegang sertifikat dapat melakukan sertifikasi ulang melalui ujian ATAU dengan
cara mengumpulkan poin-poin pengakuan pendidikan berkelanjutan untuk sertifikasi ulang (CERP)
atau yang setara dengan CERP individu. Mereka yang melakukan sertifikasi ulang dengan CERP
juga harus menyelesaikan Penilaian Mandiri Pendidikan Berkelanjutan dan pendidikan berkelanjutan
terfokus.
Diakui bahwa keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan yang dinilai pada
sertifikasi awal tidak perlu berhubungan dengan pengetahuan dari seseorang untuk dapat berpraktik
dalam bidangnya di tahun-tahun mendatang, terutama apabila keterampilan dan pengetahuannya
tidak secara rutin diperbaharui untuk menggabungkan wawasan-wawasan dan praktik-praktik
terbaru. Oleh karena itu, IBLCE mengharuskan bahwa setiap pemegang sertifikat untuk mengajukan
sertifikasi ulang setiap lima tahun. Dalam jangka waktu lima tahun, akan ada banyak perkembangan
yang terjadi dalam hal ketersediaan informasi dan pilihan-pilihan manajemen, dan dengan demikian
dianggap bahwa basis pengetahuan pemegang sertifikat dapat tertinggal bila tidak mengambil
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan.
Jangka waktu lima tahun untuk sertifikasi ulang telah dipilih mengingat tingkat perubahan di
lapangan.
Dengan penambahan penilaian mandiri dengan pendidikan berkelanjutan terfokus sebagai opsi
untuk setiap siklus sertifikasi ulang, ujian akan tetap menjadi pilihan untuk sertifikasi ulang, tetapi
tidak lagi harus dilakukan setiap sepuluh tahun. Alasannya, pendidikan formal atau terorganisasi
dapat mendorong kemajuan praktik, dan penilaian mandiri mendorong refleksi diri dengan
membantu pemegang sertifikat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya secara mandiri.
Terlepas dari cara sertifikasi ulang dalam selang waktu lima tahun, para pemegang sertifikat
harus melakukan afirmasi ulang atas ketaatan terhadap Kode Etik Profesi IBLCE® untuk
IBCLC dan melaporkan tindakan apa pun yang berhubungan dengan pemberian izin atau
pendaftaran dan/atau tindakan disipliner profesional. IBLCE berkeyakinan bahwa afirmasi
ulang ini adalah penting dan mengingatkan kembali para pemegang sertifikat akan kewajiban
etis mereka.
Metode: Di akhir periode sertifikasi ulang lima tahunan, pemegang sertifikasi dapat memilih untuk
melakukan sertifikasi ulang melalui ujian atau sertifikasi ulang berdasarkan CERP dengan
menyelesaikan Penilaian Mandiri Pendidikan Berkelanjutan dan pendidikan berkelanjutan terfokus.
Jika seorang pemegang sertifikat memutuskan untuk melakukan sertifikasi ulang melalui CERP
pada interval lima tahun, IBLCE mensyaratkan 75 CERP, yang mana minimum lima di antaranya
harus berkaitan dengan etika profesional dan minimum 50 poin harus berhubungan secara khusus
dengan laktasi dan pemberian ASI manusia serta penyediaan perawatan untuk keluarga menyusui.
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CERP sisanya (20) dapat diperoleh dari topik apa pun yang terkait dengan bidang konsultasi laktasi
karena beberapa disiplin dalam IBCLC Detailed Content Outline (Garis Besar Isi Terperinci
IBCLC) tidak terpaku pada laktasi ataupun etika. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi
ulang berdasarkan CERP dengan Penilaian Mandiri PB, lihat Bagian V panduan ini, “Mendaftar
untuk Sertifikasi Ulang Berdasarkan CERP dengan Penilaian Mandiri PB”.
Terlepas dari metode sertifikasi ulang, IBCLC juga harus menyelesaikan pendidikan dukungan
kehidupan dasar dalam jangka waktu ini, dan menyelesaikan praktik konsultasi laktasi selama 250
jam. Sesuai Pendapat Tidak Mengikat IBLCE tentang Telehealth, jumlah jam ini dapat diselesaikan
dari jarak jauh.
Untuk mempertahankan sertifikasi, IBCLC yang tidak mengikuti ujian harus mendapatkan
pendidikan berkelanjutan yang telah diakui oleh IBLCE sebagai Poin Pengakuan Pendidikan
Berkelanjutan (CERP) ATAU yang setara melalui CERP individu.
Pendidikan yang diakui sebagai CERP dapat diberikan oleh individu atau organisasi melalui seminar,
konferensi, lokakarya, modul studi independen, pembelajaran jarak jauh, atau sarana pendidikan
lainnya.
Pendidikan yang memenuhi syarat untuk CERP harus mencakup mata kuliah yang tercantum dalam
IBCLC Detailed Content Outline (Garis Besar Isi Terperinci IBCLC).
CERP adalah unit kredit pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan oleh IBLCE berupa 60 menit
pendidikan yang memenuhi kebutuhan pendidikan professional praktisi IBCLC. Kredit CERP
diberikan kepada tiga jenis pendidikan berkelanjutan:





Pendidikan yang khusus tentang laktasi dan menyusui manusia diakui sebagai LCERP (L = Laktasi).
Pendidikan tentang etika dan perilaku profesional diakui sebagai E-CERP
(E = Etika).
Pendidikan yang terkait dengan praktik IBCLC, tetapi bukan laktasi atau etika
tertentu, diakui sebagai R-CERPs (R = Terkait).

Untuk sertifikasi ulang IBCLC baik melalui ujian atau berdasarkan CERP dengan Penilaian
Mandiri PB, IBLCE mensyaratkan hal-hal berikut ini di siklus sertifikasi lima-tahun:




250 jam praktik dalam konsultasi laktasi (penuh atau paruh waktu) dalam ranah
pendidikan, administrasi, penelitian, praktik klinis atau advokasi. Jam-jam ini
merupakan ranah penting dari Garis Besar Isi Terperinci IBCLC dan kemampuankemampuan ini paling baik dipertahankan melalui praktik yang aktif. Kalkulator
Praktik Klinis Khusus Laktasi dapat membantu menghitung jam-jam ini, dan dapat
diajukan jika diadakan audit.
Pendidikan bantuan hidup dasar. Contoh pendidikan yang memenuhi kriteria ini
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adalah resusitasi jantung paru kardio-pulmonari (CPR) dan program resusitasi
neonatal (NRP). Sebagai profesional perawatan kesehatan yang melakukan
perawatan perorangan, penting untuk memiliki pendidikan bantuan hidup dasar bagi
keamanan klien dan pasien. Pemegang sertifikat yang terpilih untuk audit akan
diminta untuk mengajukan kartu atau sertifikat sebagai bukti pendidikan bantuan
hidup dasar. Persyaratan pendidikan bantuan hidup dasar untuk sertifikasi ulang
dapat dilakukan kapan saja dalam siklus sertifikasi ulang lima tahunan, dan
kredensial bantuan hidup dasar tidak perlu aktif pada waktu sertifikasi ulang. Kursus
bantuan hidup dasar didaktis sudah cukup untuk memenuhi persyaratan ini. Mohon
diingat, jika melakukan sertifikasi ulang dengan CERP, jam pendidikan ini dihitung
sebagai bagian dari total 75 jam yang disyaratkan.
Program sertifikasi IBCLC menawarkan program kredensial sukarela dan sertifikasi tersebut tidak
berarti memberikan hak atau hak istimewa untuk berpraktik. Para individu yang memegang
kredensial IBCLC harus mematuhi otoritas hukum dalam jurisdiksi tempat mereka melakukan
praktik atau tempat mereka ingin melakukan praktik.
Para IBCLC dapat melakukan resertifikasi lebih awal satu tahun jika dilakukan dengan
menempuh ujian. Jika ia melakukannya satu tahun lebih awal, masa berlaku sertifikat dihitung
lima tahun sejak dia lulus ujian (contoh: jika kandidat seharusnya melakukan resertifikasi tahun
2021, tetapi lulus ujian pada tahun 2020, masa berlaku berikutnya adalah tahun 2025 bukan
2026). Jika pemegang sertifikat tidak lulus ujian, maka ia bukan lagi seorang pemegang
kredensial. Seorang pemegang sertifikat tidak diperbolehkan melakukan resertifikasi melalui
CERP satu tahun sebelum tanggal kedaluwarsanya.
Harap diperhatikan bahwa meski sejumlah inisiatif Pedoman WHO IBLCE telah dilaksanakan,
yang informasi lebih lanjutnya akan disampaikan dalam Pengarahan IBLCE, karena diperlukan
waktu dan sumber daya yang tepat akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan pelatihan Pedoman
WHO yang wajib untuk pemegang sertifikat serta revisi Kode Etik Profesi untuk IBCLC tidak
akan berlaku untuk komunitas pemegang sertifikat umum pada tahun 2022. Sampai dengan saat
ini, IBLCE telah menerapkan kebijakan untuk pelatihan Pedoman WHO yang wajib untuk Dewan
dan Staf IBLCE. Silakan pelajari Pengarahan IBLCE yang akan datang dan pembaruan panduan
ini untuk informasi seputar revisi jadwal pelaksanaan.

A. Kebijakan mengenai Gagal Ujian IBCLC
Ujian IBCLC ditawarkan dua kali setahun. Jika IBCLC saat ini tidak lulus ujian, sertifikasi akan
dicabut setelah hasilnya disebarluaskan. Para kandidat dapat mengambil ujian kedua di tahun yang
sama (jika ada) dan akan mendapatkan kembali sertifikasinya jika lulus ujian, tetapi sertifikasi tidak
akan mencakup periode waktu antara gagal ujian dan lulus ujian ulang. Jika IBCLC tidak lulus ujian
di bulan April, sertifikasi IBCLC-nya akan berakhir di tanggal 30 Juni di tahun tersebut. Jika IBLC
tidak lulus ujian di bulan Oktober, maka sertifikasi IBCLCnya akan berakhir di tanggal 31
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Desember di tahun tersebut.

III. Publikasi Penting
Para pemegang sertfikasi IBCLC yang mengajukan sertifikasi ulang sebaiknya mempelajari
publikasi-publikasi berikut ini, yang semuanya dapat ditemukan pada situs web IBLCE.
 IBCLC Kerangka Isi Terperinci
 Kompetensi Klinis untuk Praktik International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC)
 Ruang Lingkup Praktik bagi Pemegang Sertifikat International Board Certified Lactation

Consultant (IBCLC)
 Prosedur Disipliner Untuk Kode Etik Praktik Profesionil Bagi para IBCLC Untuk Badan
Internasional Penguji Konsultan Laktasi
 Kebijakan dan Formulir Banding IBLCE (dalam Panduan Informasi Kandidat dan Panduan
Sertifikasi Ulang)
 Kode Praktek Profesionil bagi IBCLCs

IV. Mengajukan Sertifikasi Ulang melalui Ujian
A. Melengkapi Aplikasi Online
Aplikasi sertifikasi online tersedia dalam bahasa yang sama dengan bahasa ujian yang disediakan
IBLCE. Silakan kunjungi situs web IBLCE dan temukan versi bahasa Anda.

B. Biaya dan Pembayaran
Informasi lengkap mengenai biaya dan pilihan pembayaran dapat ditemukan pada bagian akhir
Pedoman ini.

C. Ikhtisar Ujian IBCLC
Ujian terdiri atas 175 pertanyaan pilihan ganda. Setiap pertanyaan hanya memiliki 1 jawaban benar,
dan tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah. Menjawab semua pertanyaan tentu akan
menguntungkan Anda. Ujian diberikan dalam dua bagian, dan sebagian besar pertanyaan di Bagian
Dua terkait dengan sebuah gambar. Standar ujian IBCLC berdurasi empat jam, yang termasuk lima
(5) menit istirahat antara Bagian Satu dan Bagian Dua. Tiga puluh menit tambahan dialokasikan bagi
peserta ujian yang dapat membuktikan bahwa ujian tidak tersedia dalam bahasa ibunya. Ujian IBCLC
terdiri atas konten yang terkait pada lingkup pengetahuan yang dideskripsikan dalam IBCLC Detailed
Content Outline (Garis Besar Isi Terperinci IBCLC).
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D. Lokasi Ujian
IBLCE menawarkan ujian berbasis komputer (computer based testing atau CBT) untuk ujian di
seluruh dunia. IBLCE telah menyetujui penggunaan Live Remote Proctoring (LRP) untuk
penyelenggaraan ujian IBCLC 2020-2022 sehubungan dengan pandemi global yang terjadi saat ini.
Penggunaan LRP untuk ujian IBCLC pada tahun 2023 dan seterusnya akan ditinjau lebih lanjut. LRP
hanya tersedia dalam bahasa Inggris karena saat ini bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa yang
disediakan oleh vendor penyelenggara ujian. Lihat situs web IBLCE untuk mengetahui informasi dan
kabar terbaru seputar modalitas pengujian pada tahun 2022. Di negara-negara yang belum ada pusatpusat ujian CBT secara geografis, penyelenggaraan ujian dapat ditawarkan melalui lokasi ujian CBT
sementara. Lokasi pusat ujian dapat dilihat sebelum mendaftar ujian, tetapi perlu diketahui bahwa
daftar pusat ujian IBLCE yang tersedia berubah secara berkala. Ketersediaan pusat ujian akan berada
dalam status paling akurat pada saat Anda mendaftar dan menjadwalkan ujian. IBLCE akan
memberitahukan waktu Anda dapat menjadwalkan ujian via email. Anda akan lebih mudah
menemukan pusat ujian pilihan Anda dengan melakukan penjadwalan segera setelah menerima
pemberitahuan tersebut.

E. Protokol Keamanan dan Tinjauan Insiden Ujian
Ujian IBCLC ditawarkan dalam lingkungan pengujian yang aman untuk menjaga integritas ujian
dan program sertifikasi IBCLC. Administrasi ujian IBLCE mengikuti protokol keamanan dan
kerahasiaan.
IBLCE meninjau insiden selama pelaksanaan ujian, dan setelah ujian, untuk menindaklanjuti
seperlunya dalam menentukan sifat dari insiden dan untuk mencari penyelesaian sesuai
kebutuhan.

F. Akomodasi yang Layak
IBLCE bekerja sama dengan para kandidat untuk menyediakan akomodasi yang layak selama
penyelenggaraan ujian sehubungan dengan kondisi medis atau keterbatasan fisik. Formulir aplikasi
IBCLC menanyakan apakah kandidat mencari akomodasi yang layak selama menjalankan ujian, atau
apakah kandidat memerlukan obat-obatan pribadi selama ujian. IBLCE bekerja sama dengan
kandidat untuk menyediakan akomodasi yang layak untuk kondisi medis dan disabilitas sesuai
dengan undang-undang yang berlaku.
Staf IBLCE akan menghubungi kandidat terkait dokumen yang diperlukan. Kandidat harus
menyerahkan dokumen dalam waktu 30 hari kerja. Jika kandidat menyerahkan dokumen ini
sesuai waktu yang ditentukan, vendor penyelenggara ujian pihak ketiga akan memiliki waktu yang
cukup untuk memproses permintaan dan tersedia lebih banyak waktu jika janji temu perlu
dijadwalkan.
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G. Catatan Khusus untuk Kandidat yang sedang Hamil
Kandidat dengan masalah medis yang mungkin memengaruhi kemampuannya untuk mengerjakan
ujian harus secepatnya memberitahukannya kepada IBLCE.

H. Administrasi mengenai Pemberian ASI selama Pelaksanaan Ujian
Misi dan tujuan dari International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) berfokus pada
perawatan laktasi. Karena itu, sangat tepat bagi IBLCE untuk memberikan kesempatan bagi
kandidat ujian yang sedang menyusui untuk menyusui atau memerah ASI selama pelaksanaan ujian
IBCLC sambil tetap menjaga keamanan ujian. Penting bahwa semua kelonggaran-kelonggaran
tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin keamanan ujian IBLCE dan pada saat
bersamaan memberikan solusi yang layak yaitu mengijinkan para ibu menyusui bayi mereka atau
memerah selama ujian berlangsung. Oleh karena itu, istirahat akan diberikan untuk menyusui atau
memerah ASI setelah bagian pertama ujian, tetapi tidak akan diberikan tambahan waktu pengerjaan
ujian.
Selain itu, semua kandidat ujian, termasuk yang menyusui atau memerah ASI, tidak diperbolehkan
kembali mengerjakan bagian pertama ujian setelah menyelesaikannya.
IBCLC yang mengajukan permohonan istirahat untuk menyusui pada saat mengikuti ujian
dimohon untuk membaca Prosedur Pemberian ASI Selama Pelaksanaan Ujian untuk informasi
lebih lanjut. Prosedur ini dapat ditemukan di situs web IBLCE.

I. Non-Bahasa Ibu
Ujian IBCLC telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Bagi kandidat atau pemegang sertifikat
yang bahasa ibunya, seperti yang telah tercantum dalam atestasi aplikasi IBCLC, tidak termasuk dalam
salah satu bahasa yang telah diterjemahkan, IBLCE akan memberian waktu tambahan ujian selama 30
menit.

J. Pemberitahuan atas Kelayakan untuk Mengikuti Ujian
Para pemohon yang berhasil memenuhi semua persyaratan akan diberi tahu melalui email
mengenai kelayakan mereka untuk mengikuti ujian. Pemberitahuan kelayakan ini akan disertakan
dalam informasi tentang lokasi-lokasi pusat ujian dan prosedur-prosedur yang berlaku pada hari
ujian. Para pemohon yang tidak berhasil memenuhi semua persyaratan akan diberi tahu melalui
email dan berhak untuk mendapatkan kembali sebagian dari biaya aplikasi yang telah dibayar.
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K. Pengunduran Diri/Pembatalan Ujian
Jika seorang kandidat harus mengundurkan diri dari ujian IBCLC yang permohonannya telah diajukan
dan diterima, dan/atau membatalkan jadwal untuk mengikuti ujian IBCLC, kandidat tersebut HARUS
memberitahukan menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal masalah tersebut kepada IBLCE sesuai
tenggat waktu yang telah ditentukan agar memenuhi syarat untuk pengembalian sebagian biaya ujian.
Setelah tenggat waktu yang ditentukan, pengembalian sebagian biaya ujian tidak akan diberikan
kepada kandidat yang mengundurkan diri/batal mengikuti ujian IBCLC. Para IBCLC saat ini harus
dengan saksama mempertimbangkan konsekuensi dari pengunduran diri/pembatalan jadwal/rencana
ujiannya. Kelalaian Anda untuk melakukan sertifikasi ulang atau meminta penangguhan karena
keadaan luar biasa akan berakibat pada hilangnya sertifikasi pada 31 Desember. Hanya keadaan luar
biasa yang terdokumentasi yang akan diterima sebagai alasan bagi IBLCE dalam mempertimbangkan
permintaan. Jika penangguhan biaya dan perpanjangan sertifikasi disetujui, IBCLC harus berhasil
lulus ujian IBCLC pada tahun berikutnya untuk mempertahankan sertifikasi ATAU IBCLC juga
memiliki opsi sertifikasi ulang berdasarkan CERP, dengan menyelesaikan penilaian mandiri dan
pendidikan berkelanjutan terfokus. Harap perhatikan bahwa CERP yang diberikan sebagai bagian dari
permintaan penangguhan dan perpanjangan turut dimasukkan ke dalam perhitungan 75 jam untuk
persyaratan CERP untuk sertifikasi ulang penuh pada tahun perpanjangan. Jika disetujui, perpanjangan
tersebut tidak memperpanjang siklus lima tahun berikutnya untuk sertifikasi, IBCLC masih akan
diminta untuk melakukan sertifikasi ulang dalam siklus lima tahun asli yang memenuhi persyaratan
sertifikasi ulang saat ini. Pelajari Kebijakan Pengunduran Diri/Pembatalan Ujian IBCLC di situs web
IBLCE untuk detail lebih lanjut.
Karena pandemi COVID-19 dan sebagai tambahan untuk tahun 2022, IBLCE menyediakan
permintaan pengembalian biaya penuh dengan kejadian luar biasa terdokumentasi sesuai tenggat
yang diunggah. Kunjungi situs web IBLCE untuk informasi selengkapnya.

L. Kebijakan Penjadwalan Ulang Ujian
Kandidat ujian yang perlu menjadwalkan ulang ujian dapat melakukannya dalam tenggat waktu
sebagaimana tertera di situs web IBLCE. Setelah tanggal-tanggal ini, kandidat tidak akan diizinkan
menjadwal ulang ujiannya. Kandidat ujian hanya akan dipertimbangkan untuk penjadwalan ulang
dalam keadaan luar biasa. IBLCE harus diberi tahu jika perlu ada penjadwalan ulang ujian setelah
tanggal-tanggal ini. Keputusan tentang penjadwalan ulang ditentukan sepenuhnya oleh IBLCE.
Setelah berhasil menjadwal ulang ujian, Anda akan menerima email konfirmasi penjadwalan ulang.
Jika Anda tidak hadir ke pusat pengujian, biaya ujian akan hangus. Penjadwalan ulang hanya
akan disetujui untuk ujian yang telah kandidat terima.
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M. Prosedur Memasuki Ruang Ujian dan Perilaku Kandidat
Untuk dapat memasuki ruang ujian, kandidat harus menunjukan DUA (2) bukti identifikasi.
Pertama, identitas diri utama haruslah valid, identifikasi yang belum kedaluwarsa yang dikeluarkan
pemerintah yang menunjukan nama kandidat, foto terbaru dan tanda tangan. Kedua, identitas diri
tambahaan yang harus menunjukan nama dan tanda tangan atau nama dan foto terbaru kandidat.
Bukti identifikasi PERTAMA HARUS merupakan salah satu dari Bukti Identifikasi yang diterbitkan
pemerintah ini:
o Surat Izin Mengemudi yang berfoto
o Kartu identitas internasional/nasional/regional/lokal yang berfoto (Kartu Tanda
Penduduk/KTP)
o Paspor yang berfoto
o Kartu identifikasi militer yang berfoto
o Green Card (Kartu Hijau), kartu ijin tinggal tetap, atau visa yang berfoto
Bukti identifikasi KEDUA HARUS menunjukan nama kandidat dan tanda tangan atau
nama dan foto terbaru Bentuk bukti identitas sekunder yang dapat diterima, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:
o kartu kredit (tidak diperbolehkan untuk Live Remote Proctoring)
o kartu “Social Security” (tidak diperbolehkan untuk Live Remote Proctoring)
o kartu identifikasi dari pekerjaan/kartu mahasiswa
o lisensi profesi
o kartu asuransi kesehatan
Harap diperhatikan: Apabila kandidat tidak mempunyai 2 bukti identifikasi tersebut, kandidat
harus menghubungi kantor IBLCE sebelum hari ujian untuk mendapatkan informasi mengenai
opsi-opsi yang ada. Nama pada Bukti Identifikasi harus sesuai dan sama dengan berkas pada
IBLCE. Kandidat yang perlu memperbarui atau mengubah nama mereka HARUS menghubungi
IBLCE dengan perubahan ini sebelum batas waktu yang tercantum dalam email otorisasi ujian.
Namun, Bukti Identifikasi harus sesuai saat pemeriksaan sebelum masuk ruang ujian.
Para kandidat perlu menyediakan cukup waktu untuk tiba di tempat ujian. Sebaiknya kandidat
hadir di tempat pusat ujian 30 menit sebelum jadwal ujian. Dengan begitu, kandidat akan punya
cukup waktu untuk mempersiapkan proses registrasi.
Kandidat yang datang terlambat lebih dari 30 menit dari jadwal ujian tidak akan diperbolehkan
masuk ruangan dan biaya ujiannya dianggap hangus. Demikian juga, kandidat yang lalai
melakukan registrasi di tempat ujian pada hari pelaksanaan ujian akan kehilangan hak untuk
menerima pengembalian biaya ujian. Kegagalan untuk memenuhi jadwal sesuai tanggal yang telah
ditetapkan akan menyebabkan hangusnya biaya ujian yang telah dibayarkan.
Setiap lokasi ujian akan diawasi dan dimonitor oleh satu atau lebih pelaksana/Pengawas Ujian
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IBLCE. Para kandidat diharapkan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang diumumkan oleh
para pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE. Peraturan-peraturan diterapkan untuk memastikan bahwa
penyelenggaraan ujian sebebas mungkin dari terjadinya gangguan dan semua kandidat
diperlakukan adil. Pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE akan menentukan tempat barang milik
pribadi seperti tas/dompet dapat disimpan sewaktu menjalankan ujian. Selama penyelenggaraan
ujian, pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE akan memonitor ruangan untuk menjamin keamanan
penyelenggaraan ujian.
Kandidat dilarang meninggalkan pusat ujian selama pelaksanaan ujian atau istirahat. Meninggalkan
pusat ujian dapat menyebabkan kandidat langsung dikeluarkan dari ujian.
Kandidat tidak boleh menggunakan telepon seluler atau perangkat elektronik selama ujian atau
istirahat di tengah pelaksanaan ujian. Para kandidat yang kedapatan memegang atau menggunakan
perangkat- perangkat tersebut selama pelaksanaan ujian atau istirahat akan dikeluarkan dan
ujiannya tidak akan dinilai. Para kandidat yang membawa telepon seluler atau perangkat elektronik
lainnya ke dalam ruangan ujian harus mematikan perangkat tersebut (menyetelnya ke mode
“silent”/senyap saja tidaklah cukup) dan menyimpannya di tempat yang ditentukan oleh
pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE. [Harap diperhatikan: Baik pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE
maupun IBLCE tidak bertanggung jawab atas barang pribadi kandidat.]
Berbicara dengan kandidat ujian lain tidak diperbolehkan selama ujian berjalan. Pertanyaanpertanyaan mengenai penyelenggaraan ujian akan dijawab oleh pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE
sewaktu orientasi. Pertanyaan-pertanyaan tentang isi dari ujian tidak diperbolehkan. Para
pelaksana/Pengawas Ujian IBLCE tidak diperbolehkan untuk memberikan interpretasi atau
penjelasan mengenai pertanyaan ujian. Kecurangan tidak akan ditolerir dan jika kedapatan
melakukan kecurangan, skor kandidat akan dibatalkan atau sertifikasinya dicabut sesuai dengan
kebijakan dan prosedur IBLCE dan/atau tindakan legal terhadap kandidat, termasuk penuntutan
pidana.

Selain itu, kandidat tidak boleh membahas pertanyaan ujian apa pun setelah ujian dengan siapa
pun, bahkan dengan sesama peserta ujian, sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Kerahasiaan
yang ada di Panduan ini.
Harap perhatikan: Kandidat akan diminta untuk menyetujui Regulasi Pusat Ujian saat tiba di
pusat ujian. Jika kandidat tidak menaati regulasi ini, mereka bisa saja dikeluarkan dari ujian dan
biaya ujian yang telah dibayarkan hangus, termasuk validasi skor tes dan/atau dikenakan tuduhan
pidana atau kriminal.
Ujian akan diberikan dalam format pilihan ganda. Kandidat akan melihat dan menjawab
pertanyaan di komputer.
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N. Pemberitahuan Hasil Ujian
Hasil ujian yang resmi akan diberikan kepada kandidat dua atau tiga bulan setelah ujian. Para
kandidat yang lulus akan juga menerima sertifikat IBCLC dan hasil nilai ujian. Karena alasan
keamanan, IBLCE tidak menjawab pertanyaan individual setelah pelaksanaan ujian.

O. Kebijakan Permohonan Penilaian secara Tertulis (Manual)
Jika ujian dilakukan dengan berbasiskan pensil dan kertas, penilaian dari hasil ujian IBLCE adalah
berdasarkan pemindaian optik pada lembar jawaban kandidat. Untuk pengujian berbasis komputer,
jawaban kandidat secara elektronik dievaluasi terhadap kunci jawaban yang diberikan oleh IBLCE.
Kandidat yang percaya bahwa ujian mereka tidak mencetak dengan benar dapat meminta verifikasi
tangan lembar jawaban mereka atau penilaian ulang jawaban berbasis komputer pengujian mereka.
Semua permintaan penilaian tertulis harus diserahkan dalam waktu 30 hari setelah tanggal
bahwa hasil ujian yang disebarluaskan. Formulir Permohonan Penilaian Tertulis dapat diakses dari
situs web IBLCE. Ada biaya yang terkait dengan Permohonan Penilaian Tertulis. Biaya ini akan
dikembalikan jika diputuskan bahwa ujian kandidat itu tercetak salah.

P. Kebijakan terkait Pengajuan Banding atas Hasil Ujian
IBLCE akan meninjau naik banding atas keputusan sertifikasi yang merugikan dari kandidat
ujian. Banding atas keputusan yang merugikan dapat diajukan karena alasan berikut: (1) prosedur
administrasi pemeriksaan yang tidak layak, atau (2) kondisi lingkungan ujian yang cukup parah
sehingga menyebabkan terganggunya proses pemeriksaan dan/atau penyimpangan lainnya. Naik
banding yang berkaitan dengan hal berikut TIDAK akan diterima: (1) penentuan nilai kelulusan,
(2) ujian atau soal-soal ujian perorangan, atau (3) validitas isi ujian. Setiap banding atas hasil
ujian harus sespesifik mungkin, dengan memerinci dasar-dasar pengajuan banding.
Formulir Banding atas Hasil Ujian harus diajukan untuk memulai permintaan ini. Semua
Banding atas Hasil Ujian harus diajukan dalam 30 hari setelah tanggal hasil ujian
disebarluaskan.
Dalam mengevaluasi banding, IBLCE mempertimbangkan formulir pengajuan banding yang
dieksekusi dan dokumen pendukung yang diajukan bersama banding serta informasi tambahan
yang relevan. Saat menandatangani formulir banding, kandidat mengakui bahwa keputusan
Komite Banding IBLCE adalah final.
Banding yang menguntungkan HANYA berbentuk penangguhan biaya ujian untuk ujian di masa
mendatang yang diatur dengan pemberitahuan yang memadai di masa mendatang.

Hak Cipta © 2019-2022 International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Pedoman Sertifikasi Ulang
Diperbarui Maret 2022

www.iblce.org

14

Q. Kebijakan untuk Mengikuti Ujian Ulang
Tidak ada batas jumlah berapa kali seorang kandidat yang belum berhasil dapat mengulang ujian
IBLCE. Para pemohon yang berencana mengulang ujian sebaiknya meninjau kembali laporan hasil
ujian mereka dan mempertimbangkan untuk mengambil/menyelesaikan pendidikan dalam
bidang/area yang terlihat hasil ujiannya kurang baik. Agar dapat mengikuti ujian lagi, kandidat
harus memenuhi semua persyaratan terkini, memasukkan aplikasi untuk ujian tersebut, dan
membayar biaya ujian sesuai tarif yang berlaku. Dasar pemikiran untuk kebijakan pengujian ulang
adalah bahwa para kandidat didorong untuk dengan tegas memenuhi bidang-bidang yang hasilnya
masih dirasa kurang memuaskan sebelum mengambil kembali ujian.
Jika seorang kandidat gagal dalam ujian IBCLC, maka mereka memenuhi syarat untuk menerima
potongan 50% biaya ujian ulang untuk tiga ujian berikutnya atau hingga tiga tahun setelah pertama
kali mereka tidak lulus. Baik kandidat ujian baru maupun sertifikasi ulang memenuhi syarat untuk
potongan biaya ini.

V.

Mengajukan Sertifikasi Ulang Berdasarkan CERP dengan
Penilaian Mandiri Pendidikan Berkelanjutan (Penilaian Mandiri
PB)

Informasi lengkap mengenai biaya dan tenggat waktu dapat ditemukan pada situs web IBLCE. Harap
perhatikan semua persyaratan untuk sertifikasi ulang yang berlaku pada saat itu harus dipenuhi.

A. Menyelesaikan Penilaian Mandiri PB
Penilaian Mandiri PB tersedia dalam bahasa yang sama dengan ujian yang ditawarkan IBLCE.
Pendidikan lanjutan, sekarang dipandu oleh Penilaian Mandiri CE, membantu IBCLC
mendemonstrasikan pengetahuan dan kemampuan komprehensif yang disyaratkan untuk berpraktik
sebagai IBCLC. Para IBCLC diwajibkan mengambil Penilaian Mandiri CE untuk mengidentifikasi
kompetensi mereka berdasarkan Kerangka Isi Terperinci IBCLC terkini. Menggunakan Rencana
Pengembangan Profesional Dipersonalisasi yang disusun oleh Penilaian Mandiri CE, Para IBCLC
diwajibkan untuk menyelesaikan 75 CERP.
Penilaian Mandiri CE dirancang untuk mendorong refleksi diri menggunakan “Pendekatan Campuran”
untuk pendidikan lanjutan. Hal ini menyeimbangkan komitmen untuk mempertahankan kompetensi dan terus berubah untuk selaras dengan standar profesional dalam topik yang diikhtisarkan dalam
Kerangka Isi Terperinci IBCLC - selain juga memberikan IBCLC keleluasaan untuk memilih
pendidikan lanjutan yang lebih spesifik untuk jalur karier, pengaturan praktik, atau area ketertarikan
mereka. Setelah Penilaian Mandiri CE telah diimplementasikan secara penuh, kira-kira setengah dari
jumlah CERP yang diwajibkan akan ditentukan oleh area yang diidentifikasi untuk perkembangan
dalam Penilaian Mandiri dan sisa CERP akan ditentukan oleh IBCLC.
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Penilaian Mandiri CE adalah asesmen yang gratis, jarak jauh, dan berbasis komputer dengan 72 soal
pilihan ganda yang diambil untuk membuat Rencana Pengembangan Profesional Dipersonalisasi.
Penilaian itu harus dilakukan dalam kurun waktu 120 menit (2 jam). Penilaian Mandiri CE hanya dapat
diambil sekali selama siklus sertifikasi ulang lima tahun.
Tahun 2022 adalah awal periode transisi ini. IBCLC yang dijadwalkan sertifikasi ulang pada tahun
2022 perlu menyelesaikan hanya 7 CERP (10%) dari total 75 CERP yang diwajibkan berdasarkan hasil
dari Penilaian Mandiri CE mereka. Jumlah CERP yang diwajibkan berdasarkan hasil dari Penilaian
Mandiri CE akan meningkat menjadi 20% CERP (30%) pada tahun 2023 dan 34 CERP (50%) pada
tahun 2024.
Setelah menyelesaikan Penilaian Mandiri CE, Anda akan segera menerima umpan balik dalam
formulir Rencana Pengembangan Profesional Dipersonalisasi. Rencana ini akan menunjukkan area
topik Kerangka Isi Terperinci IBCLC tempat Anda perlu memfokuskan pendidikan lanjutan Anda.
Anda harus menyelesaikan paling tidak satu CERP di setiap area yang diidentifikasi dalam rencana
Anda.

B. Melengkapi Aplikasi Online
Aplikasi sertifikasi ulang online tersedia dalam bahasa yang sama dengan bahasa ujian yang
ditawarkan IBLCE. Silakan kunjungi situs web IBLCE dan temukan versi bahasa Anda.

C. Tanggal-Tanggal untuk Mendapatkan CERP untuk Tujuan
Sertifikasi Ulang melalui Kebijakan CERP
Pendidikan yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi ulang melalui CERP harus ditempuh
setelah sertifikasi awal IBCLC. Hanya pendidikan yang didapatkan setelah pemberitahuan pertama
kali mendapat sertifikasi IBCLC yang dapat digunakan untuk sertifikasi ulang melalui CERP.

D. Kategori dan Jumlah CERP yang Diperlukan
Pendidikan yang memenuhi syarat untuk CERP harus mencakup mata kuliah yang tercantum
dalam IBCLC Detailed Content Outline (Garis Besar Isi Terperinci IBCLC). IBLCE memberikan
tiga (3) kategori CERPs yang berbeda untuk melanjutkan pendidikan:
•
•
•

CERPs L (Laktasi) untuk pendidikan yang khusus mengenai laktasi dan
menyusui dan penyediaan pelayanan bagi keluarga menyusui.
CERPs E (Etika) untuk pendidikan mengenai etika profesional, perilaku dan standarstandar bagi para profesional kesehatan.
CERP R (Related) adalah katagori pilihan yang mencakup pendidikan yang berkaitan
dengan praktik konsultan laktasi.
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Supaya mendapatkan sertifikasi ulang melalui CERPs, pemegang sertifikat IBCLC harus
memperoleh paling sedikit 75 CERP dalam jangka waktu lima tahun sejak terakhir kali lulus
ujian atau pembaruan terakhir berdasarkan CERP. 75 poin CERP ini HARUS memenuhi
persyaratan minimal berikut:
•
•
•
•

Minimal 50 CERPs L dan
Minimal 5 CERPs E dan
Pendidikan Bantuan Hidup Dasar (diakui sebagai 3 CERPs R)
Minimal 17 CERPs tambahan, yang dapat berupa CERPs L, E, dan/atau R.

Selain itu, IBCLC harus menyelesaikan setidaknya satu CERP di setiap area yang diidentifikasi oleh
Penilaian Mandiri PB. IBCLC yang akan menjalani sertifikasi ulang pada tahun 2022 hanya perlu
menyelesaikan 7 CERP (10%) dari total 75 CERP yang dibutuhkan berdasarkan hasil Penilaian
Mandiri PB mereka. Jumlah CERP yang dibutuhkan berdasarkan hasil Penilaian Mandiri PB akan
meningkat menjadi 20 CERP (30%) pada tahun 2023 dan 34 CERP (50%) pada tahun 2024.
CERPs dapat diperoleh melalui kegiatan kependidikan yang dapat diaplikasikan yaitu baik
pengakuannya melalui IBLCE untuk CERPs melalui Program Penyedia CERP atau kegiatankegiatan yang di luar IBLCE yagn telah diakui. Apabila IBLCE telah memberikan CERPs kepada
pendidikan tersebut, sertifikat penyelesaian akan mencantumkan jumlah Registrasi CERPs dan jenis
beserta jumlah CERPs yang diberikan.
Berikut ini adalah contoh dari setiap kategori CERP, serta informasi tentang jenis pendidikan apa
yang tidak diperhitungkan sebagai CERP:
Contoh topik L-CERPs yang sesuai meliputi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomi payudara dalam kaitannya dengan laktasi
Keterampilan klinis untuk IBCLC
Dokumentasi klinis untuk IBCLC
Pengaruh budaya pada menyusui
Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
Manajemen menyusui
Penelitian menyusui
Nutrisi selama menyusui

Contoh topik E-CERPs yang sesuai meliputi:
•
•
•
•
•

Menerapkan etika dalam konsultan laktasi
Penjelasan dan persetujuan
Tenaga kesehatan dan Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI
Konflik kepentingan
Mengetahui batasan Anda; kapan harus merujuk
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•
•
•

Hak asasi manusia dan pilihan pemberian makan bayi
Berurusan dengan rekan kerja yang praktiknya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip
ilmiah dan informasi terkini
Hak cipta dan kekayaan intelektual

Contoh topik R-CERPs yang sesuai meliputi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomi umum
Pertumbuhan dan perkembangan bayi
Metode dan statistik penelitian
Perbedaan budaya dalam praktik kesehatan
Resusitasi jantung paru (CPR)
Depresi pascamelahirkan
Konseling atau keterampilan komunikasi
Prinsip pendidikan orang dewasa
Dinamika keluarga
Praktik Pijat Bayi
Nutrisi (jika tidak spesifik laktasi)
Terapi pelengkap (hanya sesi ikhtisar)

Program pendidikan berdasarkan topik yang tidak termasuk dalam IBCLC Detailed Content
Outline (Garis Besar Isi Terperinci IBCLC) tidak memenuhi syarat untuk CERP. Contoh topik
yang tidak akan diakui sebagai CERP meliputi:
•
•
•
•
•
•

Keahlian komputer
Manajemen bisnis
Pengukuran Bra (kecuali khusus terkait dengan laktasi)
Sesi motivasi
Program instruksional tentang terapi pelengkap
Keterampilan perawatan kesehatan khusus (misalnya pemantauan janin)

Selain itu, CERP tidak akan diakui untuk jenis pendidikan berikut:
•
•
•

kerja klinis sebagai konsultan laktasi
kelas antenatal atau postnatal untuk ibu
belajar privat, termasuk membaca jurnal dan menonton video yang disponsori oleh perusahaan
yang produknya termasuk dalam cakupan Pedoman Internasional Pemasaran Pengganti ASI
(misalnya susu formula, botol, dan dot),

E. CERP Individual
Panduan CERP Individual dapat membantu Anda memperoleh L, E atau R-CERP untuk kegiatan
dibawah ini. Pedoman ini dapat ditemukan pada situs web IBLCE. Pedoman ini dapat ditemukan
pada situs web IBLCE.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pengarang utama atau co-author dari Artikel/Abstrak/Bab dalam sebuah refereed
journal atau buku yang sudah diedit.
Tesis pascasarjana atau disertasi doktor
Presentasi poster
Pembuatan video untuk para profesional
Penyusun utama atau bagian dari penyusun kebijakan atau protokol rumah sakit
Observasi klinis
Kehadiran dalam sebuah kependidikan dimana topiknya adalah laktasi
manusia dan menyusui
Memberikan presentasi dalam sebuah kependidikan sebagai pembicara, anda akan
mendapatkan kredit dua kali lipat. Contoh: untuk setiap 60 menit pengajaran, anda sebagai
pembicara akan mendapatkan 2 CERP.
Layanan sukarelawan
Bimbingan Jalur 3
Jam preseptor klinis Jalur 2

Apabila isi tersebut relevan dengan praktik IBCLC, kegiatan kependidikan tersebut akan diberikan
L, E, atau R-CERP, tergantung pada pokok pembahasan.
Dalam jangka waktu lima tahun, para IBCLC dapat mengumpulkan sampai 6 R-CERP untuk
penyelesaian satu atau lebih dari kursus mengenai bantuan kehidupan berikut ini:
•
•
•
•
•

Resusitasi Jantung-Paru atau CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation)
Program Resusitasi Neonatal atau NRP (Neonatal Resuscitation Program)
Pendukung Kelangsungan Hidup Pediatris tingkat Lanjutan atau PALS (Paediatric
Advanced Life Support)
Pendukung Kelangsungan Hidup Kardio Tingkat Lanjutan atau ACLS (Advanced Cardiac
Life Support)
S.T.A.B.L.E (Sugar & safe care, Temperature, Airway, Blood pressure,
Lab work, Emotional support) atau (Gula & perawatan aman, Suhu,
Saluran Pernafasan, Tekanan darah, Pemeriksaan Laboratoris, Dukungan
Emosional.

Para IBCLC akan mendapatkan 3 R-CERP untuk tiap kursus yang siebutkan di atas sampai
maksimum 6 R-CERP. Apabila seorang IBCLC adalah pengajar dari salah satu kursus ini, maka ia
akan menerima 6 R CERP sebagai pengajar kursus tersebut.

F. Dokumentasi CERP
Apabila aplikasi seorang IBCLC terseleksi untuk diaudit selama proses sertifikasi ulang, maka yang
bersangkutan harus mengirim salinan (fotokopi) dari semua hasil Penilaian Mandiri PB dan
Hak Cipta © 2019-2022 International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Pedoman Sertifikasi Ulang
Diperbarui Maret 2022

www.iblce.org

19

sertifikat penyelesaiannya untuk semua CERP dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal
pemberitahuan audit. Untuk tujuan proses sertifikasi ulang, IBLCE tidak menyimpan catatan dari
para peserta yang telah mengikuti program pendidikan yang telah diberikan CERP melalui Program
Penyedia CERP IBLCE. Apabila sertifikat penyelesaian anda hilang, anda harus menghubungi
penyedia pendidikan.

G. Sertifikasi Ulang Melalui Kebijakan Permintaan Perpanjangan
CERP
IBCLC yang melakukan sertifikasi ulang harus berhati-hati dalam mempertimbangkan konsekuensi
dari tidak memenuhi persyaratan untuk sertifikasi ulang, karena kegagalan untuk sertifikasi ulang akan
mengakibatkan hilangnya sertifikasi. Hanya keadaan luar biasa yang terdokumentasi yang akan
diterima sebagai alas an bagi IBLCE untuk mempertimbangkan permintaan perpanjangan sertifikasi
untuk tahun berikutnya. Tinjau Kebijakan Permintaan Perpanjangan Sertifikasi Ulang IBLCE dengan
CERP di situs web IBLCE untuk detail lebih lanjut.

VI. Kebijakan Kerahasiaan
A. Komitmen terhadap Kerahasiaan
IBLCE berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan dan/atau hak kepemilikan dari semua informasi
terkait para kandidat, pemegang sertifikat, proses pengembangan dan konten ujian. IBLCE tidak
akan mengungkapkan data rahasia terkait informasi pemohon, kandidat, atau pemegang sertifikat
kecuali diizinkan secara tertulis oleh individu atau sesuai yang disetujui oleh hukum.

B. Hasil Ujian
Hasil ujian seorang individu dianggap sebagai informasi rahasia. Nilai hasil ujian hanya diberikan
kepada individu kandidat itu sendiri kecuali telah disetujui untuk diserahkan dengan pemberitahuan
awal sebelumnya. Hasil ujian tidak akan dikirimkan melalui telepon atau faks. Semua informasi
personal yang diserahkan para pemohon, kandidat, atau pemegang sertifikat ketika mengirimkan
aplikasi baru sertifikasi atau sertifikasi ulang akan dianggap sebagai informasi rahasia.

C. Status Aplikasi
Status aplikasi seseorang juga dianggap sebagai informasi rahasia. IBLCE tidak akan
menyampaikan informasi terkait apakah seseorang telah mendaftar untuk sertifikasi atau telah
mengikuti ujian. Status sertifikasi terbaru diumumkan dan dapat diverifikasi seperti yang tercantum
dalam Verifikasi Kredensial pada bagian kebijakan ini.
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D. Verifikasi Kredensial
Nama-nama dari individu yang bersertifikasi tidak dianggap sebagai informasi rahasia dan mungkin
akan diumumkan oleh IBLCE. Informasi yang akan diumumkan termasuk diantaranya adalah nama,
kota, provinsi, negara dan status sertifikasi. Registrasi pemegang sertifikat online akan disediakan
untuk umum. Tempat kerja juga dapat menerima verifikasi secara tertulis yang disediakan oleh
IBLCE yang telah dibubuhi tanda tangan untuk oleh pemegang sertifikat.

E. Data Tidak Teridentifikasi
IBLCE dapat, setelah disetujui oleh Komite Riset IBLCE, menggunakan data agregat dan data tidak
teridentifikasi. IBLCE berhak untuk menggunakan gabungan data tidak teridentifikasi, termasuk
tetapi tidak terbatas pada hasil pemeriksaan. IBLCE juga dapat menyebarkan jenis permintaan
kuesioner dan survey yang sudah disetujui kepada konstituennya untuk diselesaikan sesuai kehendak
mereka sendiri.

F. Kandidat Ujian
Kandidat ujian IBLCE dilarang mentransmisikan informasi tentang pertanyaan atau konten ujian
IBLCE dalam bentuk apa pun kepada siapa pun atau badan apa pun kapan saja, baik sebelum, selama,
atau sesudah ujian, dan kegagalan untuk mematuhi larangan ini, atau kegagalan untuk melaporkan
informasi tentang dugaan pelanggaran larangan tersebut atau jika tidak, tentang kemungkinan
ketidakberesan ujian sendiri atau orang lain, dapat mengakibatkan skor mereka dibatalkan atau
sertifikasi mereka dicabut sesuai dengan kebijakan dan prosedur IBLCE dan/atau tindakan hukum
terhadap kandidat, termasuk penuntutan pidana.

G. Proses Pendisiplinan IBLCE terkait dengan Pengaduan Kode Etik
Profesi
Proses pendisiplinan IBLCE terkait dengan Pengaduan Kode Etik Profesi dianggap rahasia.
Investigasi dan penentuan masalah pendisiplinan dan Pengaduan Kode Etik harus dirahasiakan dari
siapa pun yang tidak terlibat dalam proses pendisiplinan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh
hukum, atau sebagaimana diperlukan untuk melakukan proses pendisiplinan tersebut.

VII. Kebijakan Audit Kandidat Baru dan Sertifikasi Ulang
IBLCE mengaudit aplikasi baru dan aplikasi sertifikasi ulang. Audit ini dilakukan secara standar dan
acak. Jika dipilih untuk audit tersebut, pemohon atau pemegang sertifikat harus memberikan
informasi yang diminta secara lengkap dan akurat pada waktu yang tepat. Kelalaian melakukan hal
tersebut dapat mengakibatkan penundaan atau penolakan izin untuk mengikuti ujian IBCLC dan/atau
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pengenaan tindakan pendisiplinan sesuai dengan Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC dan/atau
penangguhan atau pencabutan kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali untuk sertifikasi.
Sebagai tambahan proses audit yang standar dan acak sebagaimana dijelaskan diatas, IBLCE secara
khusus selanjutnya mempertahankan hak untuk meminta pemohon atau yang melakukan sertifikasi
ulang untuk memberi bukti pendidikan, pekerjaan, kursus yang telah diambil, atau bukti-bukti atas
kelayakan awal atau persyaratan sertifikasi ulang dalam jangka waktu yang tepat secara lengkap dan
akurat. Kelalaian dalam melakukan hal tersebut juga dapat mengakibatkan penundaan atau
penolakan izin untuk mengikuti ujian IBCLC dan/atau pengenaan tindakan pendisiplinan sesuai
dengan Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC dan/atau penangguhan atau pencabutan
kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali untuk sertifikasi.

VIII. Kebijakan untuk Mengajukan Banding atas Keputusan Kelayakan
atau Sertifikasi Ulang
IBLCE akan meninjau naik banding atas kelayakan atau keputusan sertifikasi yang merugikan dari
pemegang sertifikat 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 waktu dapat tetap diajukan hanya jika terjadi keadaan
luar biasa yang dapat dibuktikan dan diverifikasi. Pemegang sertifikat atau pemohon yang ingin
melakukannya harus mengajukan Formulir Banding. Persyaratan yang berkaitan dengan proses
tersebut tercantum di bawah.
Keadaan luar biasa berupa kandidat/peserta atau anggota keluarga dekat sakit keras atau cidera parah,
kematian anggota keluarga dekat, mengalami bencana alam tak terhindarkan, atau perubahan yang
berkaitan dengan tugas militer aktif. Karena pandemi COVID-19, sebagai tambahan untuk tahun
2022, kondisi yang termasuk sebagai keadaan luar biasa terkait COVID-19 meliputi hilangnya
pekerjaan kandidat dan/atau pasangan, masalah kesehatan COVID-19 untuk kandidat atau anggota
keluarga inti, dan/atau kekhawatiran untuk pergi ke tempat umum karena COVID-19.
Pemegang sertifikat atau pemohon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian
atau tidak memenuhi persyaratan untuk sertifikasi ulang melalui CERP akan diberi tahu oleh
IBLCE. Semua Banding harus diserahkan ke IBLCE dalam waktu 30 hari sejak tanggal
pemberitahuan ketidaklayakan.
Permohonan banding dievaluasi oleh Komite Banding IBLCE, yang mempertimbangkan formulir
permohonan yang dieksekusi bersama dengan informasi yang diajukan untuk mendukung banding.
Dalam menandatangani formulir pengajuan banding, pemegang sertifikat atau pemohon
mengakui bahwa keputusan dari Komite Banding IBLCE adalah final.
Hak Cipta © 2019-2022 International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Pedoman Sertifikasi Ulang
Diperbarui Maret 2022

www.iblce.org

22

IX. Kebijakan Non-Diskriminasi
IBLCE tidak dan tidak akan melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, sekte,
gender, identitas gender, orientasi seksual, jenis kelamin, etnis, usia, asal kebangsaan, leluhur,
persuasi politik, kemampuan/kecacatan, status perkawinan, lokasi geografis, atau status sosial
ekonomi dalam setiap kegiatan atau operasi atau dasar lainnya yang dilarang oleh undang-undang
Amerika Serikat atau Persemakmuran Virginia. IBLCE berkomitmen untuk menyediakan
lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua anggota komunitas IBLCE, serta semua yang
mencari akses ke komunitas IBLCE.

X.

Kebijakan Penggunaan Merek Dagang IBCLC

International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) mempunyai hak milik atas
nama-nama, merek-dagang, dan logo-logo, termasuk tanda sertifikasi International Board Certified
Lactation Consultant dan Logo IBCLC (“Tanda”). Hanya para individu yang telah memenuhi
persyaratan kelayakan, lulus ujian IBLCE, dan mempertahankan sertifikasi IBCLC boleh
mengunakan tanda tersebut. Penggunaaan Tanda tersebut hanya diperbolehkan sesuai dengan
Kebijakan Penggunaan Merek Dagang IBCLC serta syarat dan ketentuan berlaku yang dapat
ditemukan pada situs web IBLCE.

XI. Daftar IBCLC
IBLCE mempertahankan haknya untuk mempublikasikan daftar dari para IBCLC yang
sertifikasinya masih berlaku. Daftar ini dapat dilihat di situs web IBLCE.

XII. Sertifikasi Selang
Jika sertifikasi seorang IBCLC mengalami selang, ia harus mengambil ujian satu kali dalam jangka
waktu 12 bulan tanpa harus memenuhi prasyarat kelayakan ujian IBLCE; pengecualian ini terbatas
pada satu kali pelaksanaan ujian dalam jangka waktu satu tahun setelah sertifikasi mengalami
selang. Untuk ujian berikutnya, diharapkan prasyarat kelayakan dipenuhi pada saat melakukan
pendaftaran ujian. Contohnya, individu yang tidak lulus ujian di bulan April dapat mengikuti ujian
bulan September di tahun yang sama, atau ujian bulan April berikutnya tanpa harus memenuhi
prasyarat kelayakan ujian. IBCLC yang tidak lulus pada bulan September mendapat kesempatan
mengulang di bulan April atau September tahun berikutnya tanpa harus memenuhi prasyarat
kelayakan ujian.

XIII. Status Tidak Aktif
IBLCE berencana untuk memperkenalkan Status Tidak Aktif pada tahun 2022 untuk IBCLC yang saat
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ini aktif dan tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi ulang di tahun masa mereka seharusnya
sertifikasi ulang, tetapi berniat untuk mendapatkan sertifikasi kembali dalam waktu satu tahun.
Selama Status Tidak Aktif, individu secara tidak aktif memegang kredensial IBCLC. Status ini akan
menggantikan Sertifikasi Selang yang dijelaskan di atas.
Silakan lihat situs web IBLCE untuk informasi lebih lanjut.

XIV. Status Pensiun
Pada tahun 2021, IBLCE memperkenalkan Status Pensiun untuk IBCLC aktif yang berniat untuk
pensiun dan tidak lagi berpraktik sebagai IBCLC. Untuk waktu terbatas, siapa pun yang memegang
sertifikasi dengan reputasi baik di masa lalu akan dapat mendaftar untuk status ini. Tanggal
pendaftarannya saat ini tersedia di situs web IBLCE.
Siapa pun yang telah memeroleh status ini dapat menggunakan “Pensiunan IBCLC” pada résumé-nya,
atau di bawah nama mereka pada kartu nama. Namun demikian, tidak dapat secara langsung tertera
mengikuti nama atau tanda tangan (misal, dalam pendataan) sebagai seorang kredensial aktif. Tujuan
status ini adalah sebagai salah satu pengakuan dan untuk siapapun yang tidak lagi secara aktif
berpraktik sebagai seorang IBCLC dan tidak berniat kembali berpraktik.
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XV. Daftar Biaya 2022
A. Daftar Biaya Sertifikasi Ulang IBLCE Tahun 2022 untuk Negara
Tingkat 1
Tingkat 1

Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Belgia, Bermuda, Brunei Darussalam,
Kanada, Kepulauan Cayman, Cile, Kroasia, Curacao, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia,
Kepulauan Falkland, Finlandia, Prancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Greenland, Guadeloupe,
Guam, Hong Kong, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Kazakhstan, Kuwait,
Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Makau, Malaysia, Malta, Martinique, Monako,
Belanda, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Panama, Polandia, Portugal, Puerto
Riko, Qatar, Reunion, Romania, Federasi Rusia, San Marino, Arab Saudi, Seychelles, Singapura,
Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, St. Kitts dan Nevis, St. Maarten, Swedia, Swiss,
Taiwan, Trinidad dan Tobago, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Kepulauan
Virgin (Inggris), Kepulauan Virgin (AS)

*Apabila negara Anda tidak termasuk dalam daftar, silakan hubungi IBLCE di iblce@iblce.org.

Mata Uang

Biaya Sertifikasi
Ulang melalui
Ujian

Biaya
Sertifikasi
Ulang melalui
CERP

Biaya
Penilaian
Manual

Pengembalian Dana
untuk Kandidat
Sertifikasi Ulang
yang tidak
memenuhi syarat
atau mengundurkan
diri sebelum tenggat

$470

$470

$100

$235

USD

Biaya Ujian
untuk
Kandidat
Selang

$660

Silakan kujungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi
Apabila melengkapi aplikasi ujian secara online, sistem tersebut berlaku dalam USD dan nilai USD
berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku hari itu. Sistem juga menerima pembayaran
menggunakan kartu kredit dan kartu kredit prabayar.
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B. Daftar Biaya Sertifikasi Ulang IBLCE Tahun 2022 untuk Negara
Tingkat 2
Tingkat Albania, Aljazair, Samoa Amerika, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia,
2
Azerbaijan, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana,

Brasil, Bulgaria, Tanjung Verde, Tiongkok, Kolombia, Kepulauan Cook, Kosta Rika,
Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, Fiji,
Polinesia Prancis, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Indonesia, Irak, Jamaika,
Yordania, Kosovo, Laos, Lebanon, Libya, Maladewa, Mauritius, Meksiko, Moldova, Mongolia,
Montenegro, Montserrat, Maroko, Namibia, Makedonia Utara, Kepulauan Mariana Utara,
Palau, Paraguay, Peru, Filipina, Serbia, Afrika Selatan, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St.
Vincent dan Grenadines, Suriname, eSwatini, Thailand, Tunisia, Turkmenistan, Ukraina,
Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam

*Apabila negara Anda tidak termasuk dalam daftar, silakan hubungi IBLCE di iblce@iblce.org.

Mata Uang

Biaya Sertifikasi
Ulang melalui
Ujian

Biaya
Sertifikasi
Ulang melalui
CERP

Biaya
Penilaian
Manual

Pengembalian Dana
untuk Kandidat
Sertifikasi Ulang
yang tidak
memenuhi syarat
atau mengundurkan
diri sebelum tenggat

$350

$350

$90

$175

USD

Biaya Ujian
untuk
Kandidat
Selang

$400

Silakan kujungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi
Apabila melengkapi aplikasi ujian secara online, sistem tersebut berlaku dalam USD dan nilai USD
berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku hari itu. Sistem juga menerima pembayaran
menggunakan kartu kredit dan kartu kredit prabayar.
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C. Daftar Biaya Sertifikasi Ulang IBLCE Tahun 2022 untuk Negara
Tingkat 3
Tingkat Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun,
3
Republik Afrika Tengah, Chad, Komoro, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo,

Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Negara Federasi Mikronesia, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kirgistan, Lesotho, Liberia,
Madagaskar, Malawi, Mali, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mozambik, Myanmar
(Burma), Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Korea Utara, Pakistan, Palestina, Papua
Nugini, Republik Kongo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Kepulauan Solomon,
Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu,
Uganda, Republik Bersatu Tanzania, Vanuatu, Sahara Barat, Yaman, Zambia, Zimbabwe

*Apabila negara anda tidak termasuk dalam daftar, silakan hubungi IBLCE di iblce@iblce.org.

Mata Uang

Biaya Sertifikasi
Ulang melalui
Ujian

Biaya
Sertifikasi
Ulang melalui
CERP

Biaya
Penilaian
Manual

Pengembalian Dana
untuk Kandidat
Sertifikasi Ulang
yang tidak
memenuhi syarat
atau mengundurkan
diri sebelum tenggat

$250

$250

$70

$125

USD

Biaya Ujian
untuk
Kandidat
Selang

$255

Silakan kujungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi
Apabila melengkapi aplikasi ujian secara online, sistem tersebut berlaku dalam USD dan nilai USD
berdasarkan nilai tukar uang yang berlaku hari itu. Sistem juga menerima pembayaran
menggunakan kartu kredit dan kartu kredit prabayar.
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