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Status Pensiunan IBCLC 
IBCLC Retired Status (Indonesian) 

 

Ingin tetap terhubung dengan komunitas IBCLC setelah pensiun? Status Pensiunan IBCLC 
adalah program baru pada tahun 2021 yang memungkinkan para pensiunan IBCLC tetap 
terhubung dengan IBLCE dan menerima penghargaan atas jasanya menjadi IBCLC selama 
bertahun-tahun.   

Informasi Status Pensiunan IBCLC 

• Maksud dari status ini adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi mereka yang 
tidak lagi aktif berpraktik sebagai IBCLC dan tidak berniat untuk kembali praktik. 

• Pensiunan IBCLC akan tetap mendapatkan Pengarahan IBLCE dan menerima informasi 
yang relevan. 

• Status ini berlaku selama lima tahun untuk satu kali pembayaran. Selama lima tahun ini, 
pensiunan tidak diperbolehkan menjalankan praktik sebagai IBCLC.   

• Anda dapat mencantumkan "Pensiunan IBCLC" pada resume atau di bawah nama dan 
kredensial Anda pada kartu nama, tetapi tidak diperbolehkan mencantumkannya langsung 
setelah nama atau tanda tangan Anda.  
 
Misalnya, Anda dapat menuliskan: 
Nama Anda 
Pensiunan IBCLC 

Tetapi TIDAK: 
Nama Anda, Pensiunan IBCLC 
 

 
• Status berpotensi selama lima tahun ini tidak dapat diperbarui. Setelah masa berlaku 

status Pensiunan IBCLC habis, Anda tidak dapat menerima kembali sertifikasi IBCLC 
atau status Pensiunan IBCLC tersebut. 

• Status Pensiunan IBCLC diperuntukkan bagi para IBCLC yang dulunya memiliki 
reputasi baik ketika masih bersertifikat dan kini tidak lagi bersertifikat, serta sepakat 
untuk mematuhi Kode Etik Profesional IBCLC. 

• Harap dicatat bahwa ini bukan untuk mempraktikkan IBCLC dan berada di luar lingkup 
program IBCLC yang diakreditasi oleh Komisi Nasional Lembaga Sertifikasi. 

• Pelajari selengkapnya tentang cara mendaftar untuk status baru ini di bawah! 
 

http://www.iblce.org/
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Pendaftaran untuk Status Pensiunan IBCLC  
IBCLC harus mendaftar untuk status Pensiunan IBCLC pada tahun sertifikasinya kedaluwarsa.  
 
Aplikasi untuk IBCLC saat ini yang sertifikasinya berakhir pada tanggal 31 Desember tahun ini 
dibuka sekarang. 
 
IBCLC saat ini, temukan aplikasinya di bagian "Formulir" di halaman bahasa Anda. 
 
Biaya Pendaftaran 
 
Pendaftaran untuk Status Pensiunan IBCLC dikenakan satu kali pembayaran di awal saat Anda 
mendaftar: 

• $75 untuk Tingkat 1 
• $50 untuk Tingkat 2 
• $25 untuk Tingkat 3 
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