
 

 
 

Bersiaplah untuk Sertifikasi Ulang IBCLC 
Prepare for Recertification (Indonesian) 

 
Sertifikasi ulang IBCLC meyakinkan khalayak bahwa kami tetap menjadi sumber paling dipercaya 
untuk perawatan laktasi dan menyusui. Tujuan sertifikasi ulang IBCLC adalah untuk mempromosikan 
kompetensi berlanjut melalui pengembangan profesional dan pembelajaran seumur hidup. IBCLC 
mewajibkan sertifikasi ulang setiap lima tahun untuk mempertahankan kredensial mereka. 
 

Semua IBCLC yang bersertifikat harus memenuhi tiga syarat selama siklus sertifikasi ulang 
lima tahun: 

 

Syarat 1: Pendidikan Bantuan Hidup Dasar 
Contoh pendidikan yang memenuhi adalah Resusitasi Jantung Paru Kardio-Pulmonari (CPR) dan 
Program Resusitasi Neonatus (NRP). Kursus bantuan hidup dasar didaktik dan/atau virtual cukup 
untuk memenuhi persyaratan ini. Sebagai profesional tenaga kesehatan yang melaksanakan perawatan 
tatap muka, penting untuk memastikan pendidikan bantuan hidup dasar bagi keselamatan klien dan 
pasien. Kandidat sertifikasi yang dipilih untuk audit akan diminta untuk menyerahkan kartu atau 
sertifikat mereka sebagai bukti atas pendidikan bantuan hidup dasar. 

 

Syarat 2: Menyelesaikan 250 Jam Praktik Konsultasi Laktasi 

Jam praktik klinis dapat berupa penuh atau paruh waktu di area pendidikan, administrasi, penelitian, 
praktik klinis, atau advokasi. Jam ini dapat diperoleh dari kegiatan sukarela atau profesional berbayar, 
atau kombinasi keduanya. Kalkulator Praktik Klinis Spesifik Laktasi dapat membantu mengkalkulasi 
jam ini dan dapat diajukan dalam kasus audit.  
 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/12/September_2019_FINAL_Lactation-Specific-Clinical-Practice-Calculator-1_INDONESIAN.xlsx


Syarat 3: Memilih & Menyelesaikan Satu Metode Sertifikasi Ulang 
(Ujian IBCLC atau Sertifikasi Ulang dengan CERP) 

 

Mulai dengan IBCLC yang dijadwalkan sertifikasi ulang pada tahun 2022, IBCLC tidak lagi 
mewajibkan sertifikasi ulang melalui Ujian setiap sepuluh tahun. Sekarang terdapat dua opsi 
sertifikasi ulang untuk setiap lima tahun siklus sertifikasi ulang: 

 

Opsi 1: Sertifikasi Ulang melalui Ujian 
   

 

Menyelesaikan Pendidikan 
Bantuan Hidup Dasar 

Menyelesaikan 250 Jam 
Praktik Klinis 

 

Pendaftaran IBCLC 
Ujian 

 

Menghadiri Ujian IBCLC 
 

 
 
Ujian IBCLC tetap menjadi opsi untuk sertifikasi ulang, tetapi tidak lagi diwajibkan. 
 
Ujian IBCLC ditawarkan sekali setiap tahun, dalam bahasa Inggris di bulan April dan dalam 
semua bahasa IBLCE di bulan September dan menguji penerapan pengetahuan dalam disiplin 
yang terdaftar di Kerangka Isi Terperinci IBCLC. 
 
Ujian IBCLC terdiri atas 175 soal pilihan ganda. Ujian diberikan dalam dua bagian, dan setelah 
Anda menyelesaikan Bagian Satu, Anda tidak dapat kembali ke bagian itu. Sebagian besar 
pertanyaan di Bagian Dua adalah pertanyaan bergambar. Ujian IBCLC standar berdurasi empat 
jam. 
 
Bahasa Inggris Britania adalah dasar untuk semua terjemahan ujian IBCLC. Perihal pengukuran, 
ujian IBCLC meliputi skala berat dan pengukuran metrik serta yang digunakan di AS, yang 
umumnya pengukuran metrik dinyatakan terlebih dahulu, kemudian pengukuran AS dinyatakan 
kemudian dalam tanda kurung, misalnya 30 ml (1 oz). 

 
 

Opsi 2: Sertifikasi Ulang melalui CERP dengan Penilaian Mandiri 
Pendidikan Lanjut (Penilaian Mandiri CE) 



     

Mengambil Penilaian 
Mandiri CE 

 

Menyelesaikan 
CERP Yang 
Diwajibkan 

 

Menyelesaikan 
Pendidikan Bantuan 

Hidup Dasar 
 

Menyelesaikan 250 
Jam Praktik Klinis 

 

Sertifikasi Ulang 
dengan CERP 

 

 
     

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. 
 
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. 
 
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.  
 
Sebagai hasil dari umpan balik IBCLC, rencana peralihan Penilaian Mandiri CE telah 
diubah untuk memperjelas sertifikasi ulang melalui CERP dengan persyaratan Penilaian 
Mandiri CE.  IBCLC wajib memperoleh jumlah CERP minimum berdasarkan hasil 
Rencana Pengembangan Profesional Pribadinya (Personalised Professional Development 
Plan/PPDP). 
 

• IBCLC yang harus melakukan sertifikasi ulang pada tahun 2023: Jika 
terdapat satu atau beberapa area topik wajib yang teridentifikasi dalam PPDP, 
Anda wajib mendapatkan minimal tiga (3) CERP dalam setiap area topik 
tersebut,  



• IBCLC yang harus melakukan sertifikasi ulang pada tahun 2024 dan 
seterusnya: Jika terdapat satu atau beberapa area topik wajib yang 
teridentifikasi dalam PPDP, Anda wajib mendapatkan minimal lima (5) CERP 
dalam setiap area topik tersebut, ATAU  

• Jika tidak ada area topik wajib yang teridentifikasi dalam PPDP, Anda dapat 
memperoleh CERP berdasarkan jalur karier, latar praktik, atau bidang yang 
diminati sesuai dengan Kerangka Konten Mendetail (Detailed Content 
Outline/DCO).  
 

 
Harap temukan persyaratan untuk IBCLC yang sertifikasi ulang dengan CERP di bawah ini: 
 

5 E-
CERP + 

Pendidikan 
Bantuan 

Hidup Dasar  
(3 R-CERP) 

+ 
CERP yang 
Diwajibkan 
oleh PPDP + 

CERP yang 
Dipilih oleh 

IBCLC = 

75 CERP 
Total 

         

         

    Termasuk minimum 50 L-CERP   

         

Semua CERP harus sesuai dengan Kerangka Konten Mendetail    

 

L-CERP. Laktasi 
&Menyusui Manusia 

E-CERP: Etika & Tindakan 
Profesional 

R-CERP: Berkaitan dengan 
praktik IBCLC, tetapi 

bukan L- E-CERP 

1 CERP = 60 menit 
pendidikan yang mencakup 
subjek yang terdapat dalam 

Kerangka Isi Terperinci 
IBCLC 

 

Setelah menyelesaikan semua CERP yang diwajibkan, serta semua persyaratan tambahan untuk 
sertifikasi ulang, Anda harus mengajukan sertifikasi ulang Anda dengan aplikasi CERP dan 
membayar biaya selama periode aplikasi terkirim. 
 
Harap simpan Catatan Skor dari Penilaian Mandiri CE dan bukti penyelesaian CERP dalam 
acara audit. 
 
Jika Anda memutuskan bahwa Anda memilih mengikuti ujian IBCLC untuk sertifikasi ulang, 
Anda dapat mendaftarkan diri selama tenggat aplikasi ujian - bahkan jika Anda sudah 
mengambil Penilaian Mandiri CE. 
 
Pelajari cara menggunakan Dasbor Penilaian Mandiri CE di sini. 

 
 

https://iblce.org/iblces-online-systems-indonesian/#CESelfAssessment

	Semua IBCLC yang bersertifikat harus memenuhi tiga syarat selama siklus sertifikasi ulang lima tahun:

