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I.

Apa itu IBLCE?

IBLCE®, atau International Board of Lactation Consultant Examiners®, adalah suatu
badan sertifikasi internasional independen 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, VA 22030-2545
USA
Telepon: +1 703-560-7330
www.iblce.org
IBLCE memiliki layanan pelanggan di beberapa lokasi. Kandidat dapat menghubungi
lokasi yang melayani negara tempat tinggalnya 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
mengikuti ujian IBCLC 2022.

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

II.

Tujuan Sertifikasi

Tujuan: Tujuan dari sertifikasi IBCLC adalah untuk memberi penghargaan setiap individu
yang memenuhi kriteria yang menjunjung standar praktik sesuai yang telah ditetapkan
guna meningkatkan perlindungan publik.
Populasi Bersertifikat: Seorang IBCLC (Konsultan Laktasi yang telah disertifikasi oleh
Badan Internasional) adalah seorang anggota profesional tim perawatan kesehatan yang
telah memperoleh dan mempertahankan kredensial yang mengidentifikasi pengetahuan dan
keahlian dalam manajemen dan perawatan menyusui. Seorang pemegang kredensial telah
memenuhi persyaratan kelayakan yang ditentukan dan lulus ujian kelayakan psikometri
yang ketat. Sejak 1985, kredensial IBCLC telah memberikan bukti bahwa, sebagai praktisi,
IBCLC memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk:
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• Melakukan advokasi dan edukasi tentang menyusui sebagai keharusan kesehatan
masyarakat global
• Memberikan kepemimpinan bagi masyarakat, dari komunitas hingga pembuat kebijakan
• Mempromosikan lingkungan yang mendukung pemberian ASI
• Memfasilitasi pengalaman menyusui yang optimal bagi keluarga
• Mengidentifikasi dan mengelola tantangan laktasi ketajaman tinggi
Seorang IBCLC bekerja secara mandiri dan bekerja sama dalam memberdayakan ibu,
anak-anak, dan keluarga untuk memenuhi tujuan menyusui mereka.
Tanda yang Diterbitkan: Penetapan yang diterbitkan untuk seorang International Board
Certified Lactation Consultant® adalah International Board Certified Lactation
Consultant® dan dalam bentuk singkat, IBCLC®
Program sertifikasi IBCLC menawarkan program kredensial sukarela, dan sertifikasi
tidak senantiasa berarti memberikan hak atau hak istimewa untuk melakukan praktik.
Para individu yang memegang kredensial IBCLC harus mematuhi otoritas hukum dalam
jurisdiksi tempat mereka melakukan praktik atau tempat mereka ingin melakukan
praktik. Kandidat harus memenuhi kriteria kelayakan yang diuraikan dalam Panduan ini,
mematuhi Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC, serta lulus ujian untuk mendapatkan
sertifikasi IBCLC.
Untuk mempertahankan sertifikat IBCLC, pemegang sertifikat harus melakukan
sertifikasi ulang setiap lima tahun. Pemegang sertifikat IBCLC mempunyai pilihan untuk
melakukan sertifikasi ulang dengan menyelesaikan Penilaian Mandiri Pendidikan
Berkelanjutan (Penilaian Mandiri PB) dan mengumpulkan 75 poin pengakuan
pendidikan berkelanjutan (continuing education recognition points atau CERP) terfokus
atau setara dengan CERP perorangan ATAU dengan mengikuti ujian ulangan. Silakan
cermati Panduan Sertifikasi Ulang pada situs web IBLCE untuk informasi lebih lanjut
mengenai persyaratan sertifikasi ulang. IBCLC juga harus menyelesaikan pendidikan
bantuan hidup dasar dalam jangka waktu ini, juga praktik konsultasi laktasi selama 250
jam. Silakan cermati Panduan Sertifikasi Ulang di situs web IBLCE untuk informasi
lebih lanjut mengenai persyaratan sertifikasi ulang.
Pemegang sertifikat IBCLC yang membiarkan sertifikatnya melewati tenggat waktu
diberi satu kesempatan untuk mengikuti ujian dalam waktu satu tahun setelah tahun
tenggat waktunya terlewat. Untuk mengikuti ujian ini, pemegang sertifikat tidak perlu
memenuhi jam klinis dan persyaratan pendidikan ataupun membayar penuh biaya
ujian. Untuk setiap upaya ujian berikutnya, kandidat yang melewati tenggat waktu
harus memenuhi seluruh persyaratan kelayakan untuk kandidat baru yang berlaku pada
saat mendaftar mengikuti ujian dan membayar penuh biaya ujian.
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III. Persyaratan Kelayakan untuk Mengikuti Ujian IBCLC
IBLCE mengharuskan semua pemohon baru IBCLC untuk memenuhi komponen kunci
berikut dari persyaratan pemenuhan IBCLC tanpa memandang Jalur yang dipilih.
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 IBLCE® 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. Pendidikan Ilmu Kesehatan
Mata pelajaran pendidikan dalam bidang ilmu kesehatan yang pada umumnya diambil
oleh profesional kesehatan selama pendidikan profesinya merupakan persyaratan bagi
semua kandidat.
Para kandidat harus menyelesaikan ke-14 mata pelajaran yang dideskripsikan dalam
Health Sciences Education Guide (Pedoman Pendidikan Imu Kesehatan). Jika kandidat
memperoleh pendidikan dalam salah satu profesi di Daftar Profesi Kesehatan yang
Diakui, ia dianggap memenuhi persyaratan ini. Atau, kandidat memenuhi persyaratan ini
jika dapat memberikan bukti dari otoritas pemerintah yang mengakui profesi tersebut
sebagai profesi kesehatan klinis.

B. Pendidikan Khusus Laktasi
Pendidikan yang komprehensif dalam hal laktasi dan menyusui manusia adalah bagian yang
vital dari persiapan untuk menjadi seorang IBCLC. Kandidat didorong untuk memperoleh
pendidikan yang mencakup semua disiplin dan periode kronologis yang terdaftar dalam
IBCLC Detailed Content Outline (Garis Besar Isi Terperinci IBCLC).
IBLCE saat ini tidak menawarkan, menyetujui, atau mengakreditasi pendidikan laktasi yang
dirancang untuk mempersiapkan kandidat untuk mengikuti ujian sertifikasi. IBLCE juga tidak
merekomendasikan atau mendukung program atau kursus tertentu dalam hal pendidikan laktasi.
Pendidikan Khusus Komunikasi
Sebagai tambahan 90 jam pendidikan khusus laktasi, lima (5) jam pendidikan difokuskan pada
kemampuan komunikasi disyaratkan. Lebih baik lagi jika lima jam ini merupakan pendidikan
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yang berhubungan langsung dengan laktasi dan perawatan menyusui, tetapi hal ini tidaklah
disyaratkan.
Komunikasi adalah ranah kunci dalam Garis Besar Isi Terperinci IBCLC dan dalam praktik
karena IBCLC harus memahami klien dan menyediakan rencana perawatan yang paling
sesuai, terlibat aktif dalam mendengarkan dan dukungan mental, dan membantu klien untuk
mengambil keputusan yang tepat.
Garis Besar Isi Terperinci IBCLC menguraikan bahwa kandidat dan pemegang sertifikat
berfokus pada studi mereka di bidang komunikasi, seperti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menyimak aktif
Pedoman antisipasi
Pengembangan dan berbagi rencana pelayanan
Dokumentasi
Mengedukasi ibu dan keluarga
Mengedukasi tenaga profesional, rekan, dan pelajar
Memperpanjang durasi pemberian ASI
Dukungan emosional
Pemberdayaan
Dukungan kelompok

Berbagai kursus komunikasi umum (yaitu yang tidak secara khusus berhubungan dengan
layanan laktasi) juga diperbolehkan, seperti:
•

•

•

Dasar-dasar Komunikasi Interpersonal
o Teori dan prinsip komunikasi interpersonal yang memberi penekanan pada
model komunikasi, sistem pesan verbal dan nonverbal, dan analisis
hubungan komunikatif.
Komunikasi Kesehatan
o Memeriksa proses komunikasi interpersonal yang terkait dengan kesehatan
dalam konteks konsumen-penyedia, keluarga, dan kampanye komunikasi
kesehatan. Perhatian tertentu dalam memahami perbedaan budaya dalam
persepsi dan komunikasi tentang kesehatan serta penyakit.
Komunikasi Kesehatan Konsumen-Penyedia
o Mendalami penelitian dan praktik komunikasi kesehatan relasional.
Mengkaji peran komunikasi interpersonal dalam pemberian layanan
kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, komunikasi risiko, juga
dalam mempromosikan kesejahteraan pribadi dan psikososial.

Kursus dari Panduan Pendidikan Ilmu Kesehatan tidak dihitungkan secara bersamaan dalam
persyaratan ilmu kesehatan dan persyaratan pendidikan khusus komunikasi. Anda perlu
menentukan cara Anda menggunakan kelas komunikasi. Jika dihitungkan ke dalam ke-14
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kursus ilmu kesehatan, Anda perlu mengikuti kelas lain untuk persyaratan komunikasi.
Harap perhatikan: Kursus di bidang public speaking, komunikasi media, pemasaran, dan
psikologi industri dan kerja tidak memenuhi persyaratan ini.

C. Pengalaman Klinis Khusus sehubungan denganLaktasi
Semua kandidat harus memiliki pengalaman klinis yang relevan. Keterampilan
klinis adalah bidang pengetahuan kunci dan penting untuk praktik yang sukses
sebagai konsultan laktasi.
Pengalaman klinis khusus laktasi adalah pengalaman dalam pemberian perawatan ibu/anak
sehubungan dengan pelayanan yang mendukung keluarga menyusui, termasuk bantuan
laktasi bagi ibu hamil dan menyusui juga pendidikan laktasi kepada keluarga dan/atau para
profesional.
Semua pengalaman klinis khusus laktasi yang dilaporkan harus berada di bawah
pengawasan. Bergantung pada jalur sesuai kelayakan yang diikuti kandidat, pengalaman
klinis mungkin perlu dilaksanakan di bawah pengawasan secara langsung. Lihat halaman
25 dalam panduan ini untuk mengetahui panduan interim terkait COVID-19.
Para kandidat didorong untuk memperkaya pengalaman yang luas dalam memberikan
perawatan laktasi dan menyusui yang mencakup periode pra-konsepsi sampai penyapihan
dan mencakup berbagai keterampilan klinis yang bervariasi. Ujian IBCLC menguji
penerapan pengetahuan dalam sekumpulan disiplin yang terdaftar dalam IBCLC Detailed
Content Outline (Garis Besar Isi Terperinci IBLCE).
Yang dibutuhkan oleh kandidat adalah praktik dan penyediaan perawatan laktasi dan
menyusui secara langsung. Observasi atau praktisi laktasi bayangan tidak dihitung
sebagai pengalaman klinis khusus laktasi.
Pengalaman klinis dapat mencakup konsultasi langsung, konsultasi via telepon atau online
tentang menyusui atau perawatan laktasi.

D. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC
Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC dan prosedur yang menyertainya tersedia untuk umum
di situs web IBLCE. Tujuan kode etik tersebut adalah mendefinisikan perilaku profesional bagi
IBCLC dan melindungi publik.
Kandidat IBCLC (tidak disertifikasi oleh IBLCE) dengan masalah pendisiplinan yang belum
ditindaklanjuti dan melibatkan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC
tidak memenuhi syarat untuk mengajukan, dan mengikuti, ujian IBCLC selama masalah Etika &
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Disiplin (E & D) tersebut belum ditindaklanjuti. Setelah masalah E & D diselesaikan, dan setelah
meninjau masalah E & D yang mendasarinya, serta mengenakan sanksi akhir, IBLCE atas
kebijakannya sendiri akan menentukan kelayakan kandidat tersebut untuk mengikuti ujian
IBCLC.

IV. Jalur-Jalur untuk Memperoleh Kelayakan Mengikuti Ujian
Agar memenuhi syarat untuk mengikuti ujian IBCLC, pemohon dapat mengikuti salah satu
dari tiga jalur untuk memenuhi komponen kelayakan utama yang ditetapkan di atas.
Kandidat harus memenuhi kriteria melalui salah satu jalur berikut agar memenuhi syarat
untuk mengikuti ujian IBCLC. Jalur-jalur tersebut dirancang untuk memastikan semua
pelamar memiliki latar belakang ilmu kesehatan, minimal pendidikan khusus laktasi 95,
dengan lima (5) jam di antaranya berupa pendidikan khusus komunikasi, serta pengalaman
klinis yang relevan, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC
dengan atestasi. Ketiga jalur kelayakan ini memungkinkan individu dari berbagai latar
belakang yang luas untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk
melakukan praktik sebagai IBCLC. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di situs web
IBLCE.

A. Jalur 1: Profesi Kesehatan yang Diakui dan Konselor
Pendukung Menyusui yang Diakui
Kandidat IBCLC Jalur 1 harus melakukan praktik sebagai seorang Recognised Health
Professional (Profesional Kesehatan yang Diakui) atau memberikan dukungan menyusui
melalui Recognised Breastfeeding Support Counsellor Organisation (Organisasi Konselor
Pendukung Menyusui yang Diakui). Dalam hal pemohon yang memberikan dukungan
menyusui melalui Organisasi Konselo Pendukung Menyusui yang Diakui, pemohon harus
menyelesaikan 14 subjek yang ditetapkan dalam Panduan Pendidikan Ilmu Kesehatan.
Selain itu, semua kandidat Jalur 1 harus memenuhi prasyarat berikut:
1. Minimum 95 (sembilan puluh lima) jam pendidikan khusus laktasi
dalam kurun waktu lima tahun sebelum aplikasi ujian.
o Lima (5) jam pendidikan ini akan difokuskan pada kemampuan
komunikasi. Lebih baik lagi jika lima jam ini merupakan
pendidikan yang berhubungan langsung dengan laktasi dan
perawatan menyusui, tetapi hal ini tidaklah disyaratkan.
2. Minimum 1.000 (seribu) jam praktik klinis khusus laktasi dalam lingkungan
dengan pengawasan yang layak dalam kurun waktu lima tahun sebelum
aplikasi ujian.*
3. Praktik klinis harus dilakukan dalam lingkungan di bawah pengawasan yang
layak, antara lain di:
o Rumah Sakit
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o
o
o
o

Klinik Bersalin
Klinik Komunitas
Klinik/Praktik Perawatan Laktasi
Praktik/Kantor Praktisi Primer

4. Jam praktik klinis dapat diperoleh melalui praktik mandiri sebagai seorang
profesional perawatan kesehatan berlisensi/terdaftar dalam ranah non-perawatan
kesehatan.
5. Untuk praktik klinis, konselor dukungan menyusui dari Recognised
Breastfeeding Support Counsellor Organisation (Organisasi Konselor
Pendukung Menyusui yang Diakui) harus memenuhi jam kerja yang diperoleh
dalam lingkungan praktik yang memenuhi kriteria berikut:
o Menyediakan program pelatihan terstruktur bagai para konselor
yang mencakup pendidikan komprehensif dalam menyusui dan
manajemen laktasi
o Memiliki Kode Etik atau Perilaku Profesi
o Melakukan pengawasan terstruktur kepada konselor, dengan tingkat
pelatihan yang sesuai
o Menyediakan program pendidikan berkelanjutan untuk para konselor
6. Mohon perhatikan: Kandidat yang berkaitan dengan Organisasi Konselor
Pendamping Pemberian ASI yang Diakui IBLCE menghasilkan jam klinis dengan
basis jam per jam mulai 1 Januari 2022. Silakan rujuk Organisasi Konselor
Pendamping Pemberian ASI yang Diakui IBLCE di situs web IBLCE untuk
mengetahui informasi selengkapnya tentang implementasinya.
7. Baik bagi Recognised Health Professional (Profesional Kesehatan yang Diakui)
maupun konselor pendukung menyusui Recognised Support Counsellor Organisation,
(Organisasi Konselor Pendukung Menyusui yang Diakui), pengalaman 1.000 jam
tersebut tidak perlu diawasi secara langsung.
8. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC dengan atestasi
* Lihat halaman 25 dalam panduan ini untuk mengetahui panduan interim karena COVID-19.

B. Jalur 2: Program Laktasi Akademis yang Terakreditasi
Pemohon ujian IBCLC dari Jalur 2 harus menyelesaikan program akademis lengkap di bidang
laktasi dan menyusui manusia yang terakreditasi oleh Commission on Accreditation of Allied
Health Education Programs (CAAHEP/Komisi Akreditasi Program Pendidikan Aliansi
Kesehatan) atau badan akreditasi lain dengan standar akreditasi yang setara untuk program
akademis laktasi. Program harus dalam status terakreditasi pada saat kandidat selesai menempuh
program.
Program akademis laktasi lengkap berbasis universitas atau perguruan tinggi ini mencakup
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komponen didaktik serta klinis dan memerlukan pendidikan ilmu kesehatan, baik sebagai
prasyarat atau sebagai pendidikan yang harus diperoleh secara bersamaan, sebelum
penyelesaian program akademis.
Semua pemohon Jalur 2, melalui program akademis laktasinya, harus mempunyai:
1. Minimum 95 jam pendidikan khusus laktasi dalam kurun waktu 5
tahun sebelum aplikasi ujian.
o Lima (5) jam pendidikan ini akan difokuskan pada kemampuan
komunikasi. Lebih baik lagi jika lima jam ini merupakan
pendidikan yang berhubungan langsung dengan laktasi dan
perawatan menyusui, tetapi hal ini tidaklah disyaratkan.
2. Minimum 300 jam praktik klinis khusus laktasi di bawah pengawasan
langsung* dalam kurun waktu 5 tahun sebelum aplikasi ujian.
o IBCLC yang berhak memberikan supervisi langsung adalah IBCLC yang
masih memiliki sertifikasi IBCLC dalam status yang baik.
3. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC dengan atestasi.
*Lihat halaman 25 dalam panduan ini untuk mengetahui panduan interim karena COVID-19.
Pemohon IBLC dari Jalur 2 harus menyelesaikan program akademis laktasi terakreditasi dalam
kurun waktu lima tahun sebelum mengajukan aplikasi untuk mengikuti ujian mereka. Harap
kunjungi situs web IBLCE untuk informasi selengkapnya mengenai cara mencari daftar program
Jalur 2 saat ini yang memenuhi syarat. Hubungi penyedia program jika memiliki pertanyaan
tentang status akreditasinya.

C. Jalur 3: Bimbingan dengan Seorang IBCLC
Bimbingan Jalur 3 adalah hubungan terstruktur antara pemohon dan seorang atau beberapa
IBCLC dengan persetujuan sebelumnya. Bimbingan tersebut harus dibentuk sesuai dengan
spesifikasi yang terdapat dalam Pathway 3 Plan Guide/Panduan Perencanaan Jalur 3 dan
status sertifikasi dari IBCLC pembimbing harus terlebih dahulu diverifikasi oleh IBLCE
sebelum bimbingan dimulai. Semua Rencana Jalur 3 HARUS diverifikasi oleh IBLCE
melalui proses aplikasi (termasuk biaya) TERLEBIH DAHULU untuk memperoleh
jam klinis di jalur ini..
Sebagai tambahan dari pelatihan Pendidikan Ilmu-ilmu Kesehatan, kandidat Jalur 3
harus memenuhi:
1. Minimum 95 (sembilan puluh lima) jam pendidikan khusus laktasi
dalam kurun waktu lima tahun sebelum aplikasi ujian.
o Lima (5) jam pendidikan ini akan difokuskan pada
kemampuan komunikasi. Lebih baik lagi jika lima jam ini
merupakan pendidikan yang berhubungan langsung dengan
laktasi dan perawatan menyusui, tetapi hal ini tidaklah
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disyaratkan.
2. Minimum 500 jam praktik klinis khusus laktasi di bawah pengawasan
langsung* sesuai dengan deskripsi pada Pathway 3 Plan Guide /Panduan
Perencanaan Jalur 3 dan diperoleh dalam kurun waktu lima tahun
sebelum aplikasi ujian.
o IBCLC yang bisa memberikan supervisi secara langsung harus
seorang yang bersertifikat IBCLC dalam status yang baik.
3. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC dengan atestasi.
*Lihat halaman 25 dalam panduan ini untuk mengetahui panduan interima karena COVID-19.
Panduan Rencana Jalur 3 dapat diunduh di situs web IBLCE.

V.

Publikasi Penting untuk Kandidat Ujian

Para kandidat ujian IBCLC sebaiknya mempelajari publikasi-publikasi berikut, yang
semuanya dapat dilihat di situs web IBLCE.
 Garis Besar Isi Terperinci IBCLC
 Kompetensi Klinis untuk Praktik International Board Certified Lactation





Consultant (IBCLC)
Ruang Lingkup Praktik bagi Pemegang Sertifikat International Board Certified Lactation
Consultant (IBCLC)
Prosedur Pendisiplinan IBLCE
Kebijakan dan Panduan Banding IBLCE (dalam Panduan Informasi Kandidat dan
Panduan Sertifikasi Ulang)
Kode Etik Profesi IBLCE® untuk IBCLC

VI. Mengajukan Aplikasi untuk Mengikuti Ujian
A. Memilih Jalur Anda
Setelah menentukan jalur kelayakan ujian, pemohon harus menggunakan Ceklis Jalur yang
terdapat dalam Pedoman ini untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan
dari jalur tersebut dan menyimpan setiap dokumen yang memverifikasi penyelesaian persyaratan
jalur tersebut, sebagaimana mereka harus menyerahkan bukti apabila diaudit.

B. Melengkapi Aplikasi Online
Aplikasi online tersedia dalam dalam bahasa yang sama dengan bahasa ujian yang disediakan
IBLCE. Silakan kunjungi situs web IBLCE dan temukan versi bahasa Anda.
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C. Biaya dan Pembayaran
Informasi lengkap mengenai biaya dan pilihan pembayaran dapat ditemukan pada bagian akhir
Pedoman ini.

D. 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 IBLCE
berdurasi empat (4) 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).

E. 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 informasi dan kabar terbaru seputar modalitas pengujian pada tahun
2022. Di negara-negara yang belum ada pusat-pusat 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.

F. 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.
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IBLCE meninjau insiden selama pelaksanaan ujian, dan setelah ujian, untuk
menindaklanjuti seperlunya dalam menentukan sifat dari insiden dan untuk mencari
penyelesaian sesuai kebutuhan.

G. 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.

H. Catatan Khusus untuk Kandidat yang sedang Hamil
Kandidat dengan masalah medis yang mungkin memengaruhi kemampuannya untuk
mengerjakan ujian harus secepatnya memberitahukannya kepada IBLCE.

I. 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.
Kandidat 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.
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J. 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.

VII. Kebijakan Kerahasiaan
A. Komitmen terhadap Kerahasiaan
IBLCE berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan dan/atau hak milik informasi terkait
dengan para pemohon; kandidat; pemegang sertifikat; proses pengembangan dan konten
ujian. IBLCE tidak akan mengungkapkan data rahasia terkait informasi pemohon, kandidat,
atau pemegang sertifikat, kecuali atas izin tertulis dari individu atau sebagaimana 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 faksimile. 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.

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.
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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.

VIII. 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 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
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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 atau pengenaan tindakan pendisiplinan sesuai dengan Kode Etik Profesi IBLCE®
untuk IBCLC dan/atau penangguhan atau pencabutan kesempatan untuk mengajukan
permohonan kembali untuk sertifikasi.

IX. 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.

X.

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.
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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.

XI. 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 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 menarik/membatalkan dari
ujian IBCLC. Hanya keadaan luar biasa yang terdokumentasi yang akan diterima sebagai
alasan bagi IBLCE dalam mempertimbangkan permintaan untuk biaya yang telah
dibayarkan agar disimpan untuk ujian di masa depan. Pelajari Kebijakan Pengunduran
Diri/Pembatalan Ujian IBCLC di situs web IBLCE untuk perincian 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 waktu yang telah ditentukan. Kunjungi situs web IBLCE untuk informasi
selengkapnya.

XII. 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.

XIII. Prosedur Memasuki Ruang Ujian dan Perilaku
Kandidat
Untuk dapat memasuki ruang ujian, kandidat harus menunjukan DUA (2) bukti
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identifikasi. Identitas pertama, identitas diri utama haruslah valid, merupakan kartu
identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak kedaluwarsa yang menunjukan nama
kandidat, foto terakhir, dan tanda tangan.
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 profesional
o kartu asuransi kesehatan
*Saat ini vendor penyelenggara ujian pihak ketiga hanya menawarkan LRP dalam bahasa
Inggris.
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 melakukan
perubahan atas namanya, HARUS menghubungi 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.
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Setiap lokasi ujian akan diawasi dan dimonitor oleh satu atau lebih pelaksana/Pengawas
Ujian 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.
Pertanyaan- pertanyaan 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
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pertanyaan di komputer.

XIV. 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, serta hasil nilai ujian.
Karena alasan keamanan, IBLCE tidak menjawab pertanyaan individual setelah
pelaksanaan ujian.

XV. 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.

XVI. 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
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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.

XVII.

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.

XVIII.

Daftar IBCLC

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

XIX. 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.

XX. 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
Hak Cipta © 2019-2022, International Board of Lactation Consultant Examiners. Hak cipta dilindungi

Pedoman Informasi Kandidat
Diperbarui Maret 2022

www.iblce.org

22

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.

XXI. Ceklis Jalur Masuk jika Terpilih Acak untuk Audit
Berikut adalah garis besar ceklis prasyarat dan dokumen yang dibutuhkan jika
pendaftaran terpilih untuk audit.

A. Jalur 1: Profesi Kesehatan yang Diakui dan Konselor
Pendukung Menyusui yang Diakui
Kursus-kursus Pendidikan Ilmu-Ilmu Kesehatan: menyelesaikan/ melengkapi ke-14 mata
kuliah yang diperlukan.
o Individu-individu yang berpendidikan dalam salah satu Profesi Kesehatan
yang Diakui dapat menyerahkan salinan dari surat izin praktik mereka,
registrasi, transkrip, diploma atau sertifikat sarjana sebagai bukti dari
penyelesaian ke 14 mata kuliah.
o Individu-individu yang tidak diakui sebagai Profesional Kesehatan
dapat menyerahkan salinan transkrip dan sertifikat mereka sebagai
bukti dari penyelesaian ke 14 mata kuliah tersebut.
Pendidikan Khusus Laktasi: menyelesaikan 95 jam pendidikan
o Sertifikat atau transkrip dapat diserahkan sebagai bukti telah
menyelesaikan 95 jam pelajaran yang diperlukan.
•

Termasuk Pendidikan Khusus Komunikasi: menyelesaikan
lima (5) jam pendidikan
Pengalaman Klinis Khusus Laktasi: menyelesaikan minimal 1.000 jam
o

Siapkan informasi jumlah dan kerangka waktu jam serta lingkungan tempat
pengalaman klinis diperoleh. Kandidat dapat menyelesaikan Kalkulator

Praktik Klinis Khusus Laktasi dari situs web sebagai bukti jam praktik.

B. Jalur 2: Program Laktasi Akademis yang Terakreditasi
Kursus-kursus Pendidikan Ilmu-Ilmu Kesehatan: menyelesaikan/ melengkapi ke-14 mata
kuliah yang diperlukan.
o

o

Individu-individu yang berpendidikan dalam salah satu Profesi Kesehatan
yang Diakui dapat menyerahkan salinan dari surat izin praktik mereka,
registrasi, transkrip, diploma atau sertifikat sarjana sebagai bukti dari
penyelesaian ke 14 mata kuliah.
Individu-individu yang tidak diakui sebagai Profesional
Kesehatan dapat menyerahkan salinan transkrip dan sertifikat
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mereka sebagai bukti dari penyelesaian ke 14 mata kuliah
tersebut.
Menyelesaikan program akademis khusus laktasi terakreditasi (yang spesifik
tercantum di situs web akreditor sebagai Program Jalur 2 yang Diakui) yang
mengintegrasikan kurikulum berikut ini:
o 9095 jam Pendidikan Khusus Laktasi
• Termasuk Pendidikan Khusus Komunikasi: menyelesaikan
lima (5) jam pendidikan
300 jam Pengalaman Klinis Khusus Laktasi di bawah pengawasan langsung
Salinan dari transkrip, atau surat dari direktur program akademis laktasi
dapat diserahkan sebagai bukti dari penyelesaian/lulusnya anda dari program
akademis tersebut.
o

C. Jalur 3: Bimbingan dengan Seorang IBCLC
Mempunyai Rancangan Jalur 3 yang sudah diverifikasi dalam berkas IBLCE
Kursus-kursus Pendidikan Ilmu-Ilmu Kesehatan: menyelesaikan/ melengkapi ke-14 mata
kuliah yang diperlukan.
Individu-individu yang berpendidikan dalam salah satu Profesi Kesehatan
yang Diakui dapat menyerahkan salinan dari surat izin praktik mereka,
registrasi, transkrip, diploma atau sertifikat sarjana sebagai bukti dari
penyelesaian ke 14 mata kuliah.
o Individu-individu yang tidak diakui sebagai Profesional
Kesehatan dapat menyerahkan salinan transkrip dan sertifikat
mereka sebagai bukti dari penyelesaian ke 14 mata kuliah
tersebut.
Pendidikan Khusus Laktasi: menyelesaikan 95 jam pendidikan
o

o

Sertifikat atau transkrip dapat diserahkan sebagai bukti telah
menyelesaikan 95 jam pelajaran yang diperlukan.
•

Termasuk Pendidikan Khusus Komunikasi: menyelesaikan
lima (5) jam pendidikan

Pengalaman Klinis Khusus Laktasi: menyelesaikan minimum 500 jam di
bawah pengawasan langsung seperti dijabarkan garis besarnya dalam
Rencana Jalur 3 Anda.
o Siapkan informasi tentang jumlah jam dan jangka waktu pengalaman
serta lingkungan tempat pengalaman klinis tersebut didapatkan.
Kandidat dapat menggunakan log dan lembar waktu yang disediakan
dalam Panduan Rencana Jalur 3.
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XXII.

Pembaruan Panduan Interim Agustus 2021 mengenai
Penggunaan Teknologi untuk Memenuhi Persyaratan
Praktik Klinis Jalur 1, 2, dan 3

A. Latar Belakang Terkait
International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) sebelumnya telah merilis
Pendapat Tidak Mengikat tentang Telehealth yang berfokus pada pemberian layanan
konsultan laktasi bagi pelanggan seiring dengan dokumen praktik panduan IBCLC® yang
mencakup Cakupan Praktik untuk Pemegang Sertifikat International Board Certified
Lactation Consultant® (IBCLC®) (diseminasi dan tanggal berlaku 12 Desember 2018), Kode
Etik Profesi untuk IBCLC (berlaku 1 November 2011 dan diperbarui September 2015), dan
Kompetensi Klinis untuk Praktik International Board Certified Lactation Consultants
(IBCLCs) (diseminasi dan tanggal efektif 12 Desember 2018).
Untuk berbagai alasan, IBLCE menerbitkan Panduan Interim Penggunaan Teknologi untuk
Memenuhi Persyaratan Praktis Klinis Jalur 1 dan 2 yang mencakup aksesibilitas dan
utamanya terkait dengan kemunculan pandemi COVID-19 pada 17 April 2020. Panduan
interim ini ditujukan untuk klarifikasi dan informasi bagi pemangku kepentingan IBLCE
terkait masalah penggunaan teknologi untuk memenuhi persyaratan praktik klinis khusus
laktasi sesuai dengan Jalur 1 (Profesional Kesehatan yang Diakui atau Organisasi Konselor
Dukungan Pemberian ASI yang Diakui) dan Jalur 2 (Program Akademis Laktasi Terakreditasi)
IBCLC. Pada saat itu, IBLCE mengindikasikan akan menyediakan informasi yang serupa
sesuai dengan Jalur 3 (Mentoring bersama IBCLC).
Karenanya, pada tanggal 14 Mei 2020, IBLCE mengeluarkan Pembaruan Panduan Interim
Penggunaan Teknologi untuk Memenuhi Persyaratan Praktik Klinis 1, 2, dan 3 yang
menghapuskan dan menggantikan panduan interim sebelumnya yang dikeluarkan pada 17
April 2020. Versi terbaru ini menyertakan tambahan panduan untuk Jalur 3. Pada 6 Oktober
2020, IBLCE telah memperpanjang masa penerapan Panduan Interim ini hingga 30 September
2021 tanpa perubahan substantif pada saat itu. Setelah mempelajari lebih lanjut dan berkaca
pada adanya adanya dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19, IBLCE memperpanjang
masa penerapan Panduan Interim ini hingga 30 September 2022, dengan tambahan daftar
referensi (Lampiran A) yang berjudul Pembaruan Panduan Interim Agustus 2021.

B. Catatan Pembukaan Utama
1. Kepatuhan terhadap Pendapat Tidak Mengikat IBLCE tentang Telehealth
Kandidat yang ingin memenuhi persyaratan kelayakan IBCLC melalui Jalur 1. Jalur 2,
atau Jalur 3, serta mereka yang melaksanakan pengawasan praktik klinis, harus
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mempelajari dan mengikuti Pendapat Tidak Mengikat tentang Telehealth IBLCE
dengan sebaik-baiknya. Pendapat ini memberikan informasi penting yang relevan
dengan penggunaan teknologi terkait praktik klinis khusus laktasi IBCLC melalui Jalur
1, Jalur 2, dan Jalur 3. IBCLC yang melakukan pengawasan klinis harus mematuhi
hukum dalam yurisdiksi praktiknya serta dokumen praktik panduan IBCLC terkait yang
mencakup Cakupan Praktik untuk Pemegang Sertifikat International Board Certified
Lactation Consultant® (IBCLC®) (diseminasi dan tanggal berlaku 12 Desember 2018),
Kode Etik Profesi untuk IBCLC (berlaku 1 November 2011 dan diperbarui September
2015), dan Kompetensi Klinis untuk Praktik International Board Certified Lactation
Consultants (IBCLCs) (diseminasi dan tanggal efektif 12 Desember 2018).
Pendapat tidak mengikat ini juga menegaskan bahwa seorang IBCLC harus
mempertimbangkan cara pemberian layanan konsultasi laktasi melalui telehealth sesuai
dengan ketentuan utama dari dokumen praktik panduan yang disebutkan sebelumnya,
yang mencakup privasi, keamanan, penilaian, demonstrasi, dan evaluasi teknik-teknik
terkait, pemberian informasi berdasarkan bukti kepada klien, serta kolaborasi yang
sesuai, atau yang merujuk, kepada pemberi layanan kesehatan lain. Yang terutama
ditekankan adalah Prinsip 3.2 dari Kode Etik Profesi yang mengharuskan adanya
persetujuan tertulis lebih awal dari orang tua yang memberikan ASI sebelum
dilakukannya pengambilan foto, pencatatan, atau perekaman (audio atau video) terhadap
orang tua atau anak.
Informasi yang diberikan pada Pendapat Tidak Mengikat tentang Telehealth juga
berlaku bagi pengawasan klinis oleh IBCLC, serta mereka yang ingin mendapatkan
IBCLC melalui Jalur 1, Jalur 2, dan Jalur 3 1, serta dimasukkan sebagai referensi ke
dalam dokumen panduan interim ini.
2. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Klinis
Teknologi dapat digunakan dalam konteks pengawasan klinis dan terutama menjadi
penting karena pertimbangan kesehatan masyarakat, sebagaimana yang saat ini terjadi di
seluruh dunia, tetapi juga karena masalah aksesibilitas.
Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam konteks pengawasan klinis memang
membutuhkan komunikasi canggih, perencanaan tambahan, dan fokus pada detail
teknologi dan administrasi, serta pemahaman mendalam atas ketentuan hukum bukan
hanya pada satu, tetapi dua lokasi, yang bisa berarti dua yurisdiksi. Pertimbangan utama
IBLCE tidak bertanggung jawab atas ketentuan pendidikan, praktik, profesional, atau kontrak, atau situasi IBCLCmana
pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan hukum atau yang lain terkait hubungan bisnis antara peminat IBCLC dan
salah satu institusi pendidikan atau pengawas klinis. IBCLC sebagai individu dan pemohon bertanggung jawab penuh atas
semua tindakan dan keputusan, baik yang terkait dengan hukum, kesehatan, atau keuangan, dan baik IBLCE maupun
pejabat, direktur, karyawan, ahli materi, atau agen lainnya tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas kerugian atau
kerusakan yang disebabkan oleh tindakan atau keputusan tersebut. Semua penentuan terkait kelayakan, status kandidat, dan
sertifikasi yang dibuat oleh IBLCE harus didasarkan pada ketentuan, syarat, dan persyaratan yang ada di publikasi IBLCE
dan di situs web IBLCE, sesuai dengan kebijakan dan prosedur IBLCE yang berlaku.

1
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mencakup keamanan, terutama dalam hal platform teknologi, privasi mencakup data
kesehatan sensitif, dan detail persetujuan tertulis. Para pengguna teknologi dalam
pengawasan klinis juga harus mempertimbangkan keandalan platform potensial secara
mendalam. Kompetensi dasar hingga menengah harus dapat dikuasai semua pihak yang
menggunakan platform sebelum penggunaan penuhnya. Terlebih lagi, perhatian dan
perencanaan juga harus ditujukan untuk memastikan pengawasan klinis mampu
menciptakan pengalaman klinis realistis.
Para pihak yang ingin menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan klinis, jika
belum berpengalaman dalam pengawasan seperti ini, harus mengikuti pelatihan atau
mempelajari pendekatan teknologi ini agar dapat memberikan pengawasan klinis
dengan pengetahuan dan kompetensi memadai layaknya pengawasan klinis secara
langsung. Untuk daftar referensi artikel yang sudah ditinjau oleh pakar sejawat terkait
telehealth dalam praktik perawatan kesehatan yang dihimpun oleh IBLCE, silakan lihat
Lampiran A.
3. Hubungan antara Panduan Interim IBLCE dengan Jalur 1, Jalur 2, dan Jalur
3
Penting untuk diingat bahwa dokumen ini tidak secara substantif mengubah persyaratan
kelayakan praktik klinis IBLCE yang sudah ada, terkait Jalur 1, Jalur 2, dan Jalur 3,
tetapisekadar memberikan informasi mengenai cara memenuhi persyaratan kelayakan
klinis Jalur 1, Jalur 2, danJalur 3 IBLCE dengan memanfaatkan teknologi.
4. Hubungan antara Panduan Interim IBLCE dengan Panduan Informasi
Kandidat IBCLC (diperbarui April 2021)
Penting untuk diingat bahwa situasi mendesak akibat pandemi global saat ini,
mengurangi kapasitas IBLCE untuk dapat dengan cepat mengedit dan menerjemahkan
keseluruhan isi Panduan Informasi Kandidat IBCLC ataupun situs web ke dalam enam
belas bahasa untuk menyelaraskan dokumen panduan interim ini. Oleh karena itu,
panduan interim ini sebaiknya dipelajari bersama dengan Panduan Informasi Kandidat
dan jika ada informasi di dalam Panduan Informasi Kandidat yang bertentangan, atau
tidak sesuai, dengan panduan pada dokumen ini, informasi di dalam panduan interim
inilah yang berlaku.
Perlu juga diingat bahwa dokumen ini hanyalah panduan interim. Karena dampak
berkelanjutan pandemi COVID-19, penerapan Panduan Interim ini akan diperpanjang
dari tanggal yang diumumkan sebelumnya, yaitu 30 September 2021, hingga 30
September 2022. IBLCE akan terus memantau pandemi COVID-19 dan memberikan
pembaruan lebih lanjut pada tahun 2022.
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C. Jalur Kelayakan Sertifikasi IBCLC
Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, kredensial Konsultan Laktasi yang Disertifikasi
oleh Badan Internasional (International Board Certified Lactation Consultant/IBCLC) dapat
diakses melalui tiga jalur. Harap diingat bahwa persyaratan untuk IBCLC saat ini sudah
mencakup, dalam beberapa aspek, penggunaan teknologi untuk memenuhi persyaratan
IBCLC. Misalnya, banyak kandidat yang ingin mendapatkan IBCLC melalui salah satu dari
tiga jalur harus memenuhi persyaratan pendidikan khusus laktasi 95 jam, termasuk tambahan
lima jam pendidikan yang difokuskan pada keterampilan komunikasi sejak 2021, yang saat ini
diselenggarakan secara online.
Maka dari itu, dokumen panduan interim ini hanya terbatas pada cara seseorang memenuhi
persyaratan praktik klinis Jalur 1, Jalur 2, dan Jalur 3.

D. Panduan Interim
1. Jalur 1 dan Penggunaan Teknologi untuk Praktik Klinis Khusus Laktasi
Jalur 1 mensyaratkan kandidat melakukan praktik sebagai Profesional Kesehatan yang
Diakui atau memberikan dukungan pemberian ASI melalui Organisasi Konselor
Dukungan Pemberian ASI yang Diakui dan mendapatkan minimum 1000 jam praktik
klinis khusus laktasi di dalam lingkungan dengan pengawasan memadai, dalam lima
tahun terakhir sebelum aplikasi ujian. Jam praktik klinis Jalur 1 saat ini memungkinkan
penggunaan teknologi sebagai berikut:
i.

Praktik klinis harus dilakukan dalam lingkungan dengan pengawasan memadai, tanpa
perlu langsung diawasi (definisi lanjutan ada di halaman 7). Jika lingkungan
pengawasan yang sesuai memungkinkan penggunaan telehealth atau teknologi lain
untuk melakukan layanan pemberian ASIdan laktasi, cara ini dapat dipakai untuk
memperoleh pengakuan jam klinis.
ii. Konselor dukungan pemberian ASI dari Organisasi Konselor Dukungan Pemberian
ASI yang Diakui harus mendapatkan jam praktik klinis dalam lingkungan pelayanan
yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh IBLCE, dan dapat menyertakan
telehealth atau menggunakan teknologi lain sebagai opsi pemberian layanan. Bagi
relawan yang menjadi relawan konselor bantuan menyusui terakreditasi yang
menggunakan penghitungan jam besaran tetap untuk mendapatkan praktis klinis 1000
jam yang diperlukan, semua jenis modalitas perawatan dapat dihitung ke dalam
besaran tetap 500 jam per 12 bulan. Nilai 250 jam per 12 bulan untuk perawatan via
telepon dan/atau online ditingkatkan menjadi 500 jam per 12 bulan. Harap
diperhatikan bahwa mulai 1 Januari 2022 dan seterusnya, jam praktik klinis akan
diperoleh dengan dasar perhitungan per jam dan pilihan nilai tetap tidak akan tersedia
lagi.
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2. Jalur 2 dan Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan Langsung Praktik Klinis
Khusus Laktasi
Siswa program Jalur 2 bisa mendapatkan hingga 100% dari minimum 300 jam praktik
klinis khusus laktasi di bawah pengawasan langsung melalui platform teknologi.
3. Jalur 3 dan Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan Langsung Praktik Klinis
Khusus Laktasi
Kandidat di program bimbingan Jalur 3 bisa mendapatkan hingga 100% dari minimum
500 jam praktik klinis khusus laktasi di bawah pengawasan langsung melalui platform
teknologi.
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Lampiran A: Daftar Referensi IBLCE untuk Pembaruan
Panduan Interim Agustus 2021 mengenai Penggunaan Teknologi
untuk Memenuhi Persyaratan Praktik Klinis Jalur 1, 2, dan 3
Bashir, A., & Bastola, D. R. (2018). Perspectives of nurses toward telehealth efficacy and
quality ofhealth care: pilot study. JMIR Medical Informatics, 6(2).
http://dx.doi.org/10.2196/medinform.9080
Bashshur, R. L., Howell, J. D., Krupinski, E. A., Harms, K. M., Bashshur, N., & Doarn, C. R.
(2016). The empirical foundations of telemedicine interventions in primary care.
Telemedicine and e-Health, 22(5), 342 – 375. https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0045
Buvik, A., Bergmo, T. S., Bugge, E., Smaabrekke, A., Wilsgaard, T., & Olsen, J. A. (2019).
Cost- effectiveness of telemedicine in remote orthopedic consultations: randomized
controlled trial.Journal of Medical Internet Research, 21(2).
https://doi.org/10.2196/11330
Mold, F., Hendy, J., Lai, Y., & de Lusignan, S. (2019). Electronic consultation in
primary carebetween providers and patients: systematic review. JMIR Medical
Informatics, 7(4). http://dx.doi.org/10.2196/13042
Pierce, R. P., & Stevermer, J. J. (2020). Disparities in use of telehealth at the onset of the
COVID-19public health emergency. Journal of Telemedicine and Telecare, 0(0), 1 – 7.
https://doi.org/10.1177/1357633X20963893
Scott Kruse, C., Karem, P., Shifflett, K., Vegi, L., Ravi, K., & Brooks, M. (2018). Evaluating
barriersto adopting telemedicine worldwide: a systematic review. Journal of
Telemedicine and Telecare, 24(1), 4–12. https://doi.org/10.1177/1357633X16674087
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XXIII.

Daftar Biaya 2022

A. Daftar Biaya Sertifikasi Baru IBLCE Tahun 2022 untuk
Negara Tingkat 1
Tingkat Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Belgia, Bermuda, Brunei
1
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, Slowakia, 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

USD

Pengembalian Dana untuk
Biaya Ujian
Kandidat Sertifikasi Ulang yang
Pengajuan Biaya
Biaya Ujian
tidak memenuhi syarat atau
Baru/Berselan
Rencana Penilaian
Ulang
Manual
mengundurkan diri sebeelum
g
Jalur 3
tenggat
$660

$330

$100

$100

$330

Silakan kujungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi
Sistem aplikasi ujian online berlaku dalam USD dan nilai USD berdasarkan nikai 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 Baru IBLCE Tahun 2022 untuk
Negara Tingkat 2
Tingkat Albania, Aljazair, Samoa Amerika, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Argentina,
2
Armenia, 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.
Biaya Ujian
Biaya Ujian
Mata Uang Baru/Berselan
Ulang
g

USD

$400

$200

Pengajuan
Rencana
Jalur 3

Biaya
Penilaian
Manual

$75

$90

Pengembalian dana untuk
Kandidat Baru yang tidak
memenuhi syarat atau
mengundurkan diri sebelum
tenggat
$200

Silakan kujungi iblce.org untuk informasi terbaru mengenai batas waktu aplikasi
Sistem aplikasi ujian online berlaku dalam USD dan nilai USD berdasarkan nikai 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 Baru IBLCE Tahun 2022 untuk
Negara Tingkat 3
Tingkat Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamboja,
3
Kamerun, 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

USD

Pengajuan
Biaya Ujian Biaya Ujian
Biaya Penilaian
Rencana Jalur
Manual
Baru/Berselang
Ulang
3

$255

$127,50

$50

$70

Pengembalian dana
untuk
Kandidat Baru yang tidak
memenuhi syarat atau
mengundurkan diri sebelum
tenggat
$127,50

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

Garis Besar Isi Terperinci IBCLC (Saat Ini Hingga 2022)
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