Pedoman
Resertifikasi melalui CERP
dan melalui Ujian
Bagi para individu yang melakukan resertifikasi sebagai seorang IBCLC
(International Board Certified Lactation Consultant )

Dokumen ini adalah terjemahan dari dokumen asli yang diterbitkan dalam bahasa Inggris
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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).

Tujuan dan Cara-cara Resertifikasi
Setelah mendapat sertifikasi untuk pertama kalinya, seorang sertifikan memegang sertifikasi IBCLC untuk
selama 5 tahun. Pada waktu tahun kelima, seorang sertifikan dapat melakukan resertifikasi melalui ujian
atau dengan cara mengumpulkan poin-poin pendidikan berkelanjutan untuk resertifikasi (continuing
education recertification points atau CERPs). Tujuan dari diperbolehkannya resertifikasi melalui CERP
adalah untuk memberi insentif/motivasi untuk terus melakukan perkembangan profesionil dan
mempromosikan pembelajaran seumur-hidup.
Diakui bahwa keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dan yang dinilai pada sertifikasi
awal; belum tentu berkorelasi penuh dengan pengetahuan dari seseorang untuk dapat berpraktek dalam
bidangnya di tahun-tahun mendatang, terutama apabila kterampilan dan pengetahuannya tidak senantiasa
ditatar untuk menggabungkan penemuan-penemuan dan praktek-praktek mutakhir. Oleh karena itu IBLCE
menentukan bahwa setiap sertifikan perlu mengajukan sertifikasi ulang (resertifikasi) setiap lima tahun.
Dalam jangka waktu lima tahun banyak perkembangan yang telah terjadi dalam hal ketersediaan informasi
dan pilihan-pilihan manajemen, dan dengan demikian dianggap bahwa basis pengetahuan dari sertifikan
tidaklah akan tetap mutakhir bila tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan.
Interval lima tahun untuk resertifikasi telah dipilih karena hakekat dari pesatnya perubahan dalam bidang
ini.
Apabila seorang sertifikan memilih untuk melakukan resertifikasi melalui CERP pada interval waktu lima
tahun, persyaratan IBLCE adalah anda harus mengumpulkan 75 poin-poin CERP, dan dari jumlah tersebut
5 poin harus mengenai etika profesionil.
Kebijakan resertifikasi IBLCE mensyaratkan bahwa para sertifikan yang melakukan resertifikasi pada tahun
kesepuluh harus dengan cara mengikuti ujian. Kebijakan mengenai ketentuan untuk mengulangi ujian
secara berkala ini adalah bermaksud untuk menilai pengetahuan dan keterampilan kognitif sehubungan
dengan praktek konsultasi laktasi. Pada interval sepuluh tahun, ujian untuk semua kandidat didasarkan
pada analisa praktek baru, mencakupi perkembangan-perkembangan bermakna dalam bidang laktasi.
Tidak tergantung pada yang manapun cara resertifikasi diperoleh dalam interval lima tahun, para sertifikan
harus melakukan afirmasi (penegasan) ulang atas kepatuhan mereka pada Kode Praktek Profesionil
IBLCE dan melaporkan tindakan apapun yang berhubungan dengan pemberian izin profesionil dan/atau
tindakan disipliner profesionil. IBLCE berkeyakinan bahwa afirmasi ulang ini adalah penting dan
mengingatkan kembali para sertifikan akan obligasi etis mereka.
Program sertifikasi IBLCE menawarkan program kredensial sukarela dan sertifikasi tersebut tidak
senantiasa berarti memberikan hak atau hak istimewa untuk berpraktek. Para individu yang memegang
kredensial IBCLC harus menganuti otoritas hukum dalam jurisdiksi dimana mereka berpraktek.

Persyaratan untuk Resertifikasi
Para sertifikan IBCLC harus melakukan resertifikasi setiap lima tahun. Pada waktu masuk tahun kelima
setelah lulus ujian, para sertifikan IBCLC mempunyai plihan untuk melakukan resertifikasi melalui Poin-poin
Pendidikan Berkelanjutan yang Diakui atau Continuing Education Recognition Points (CERPs). Satu CERP
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bernilai sama dengan 60 menit pendidikan dari suatu materi yang telah ditentukan oleh IBLCE sebagai
materi pelajaran yang diperlukan oleh sertifikan IBCLC yang berpraktek. Resertifikasi melalui ujian adalah
merupakan opsi yang selalu terbuka bagi sertifikan IBCLC; namun, ujian ulang memang wajib dilakukan
setiap 10 tahun.

Informasi Kontak:
Kantor International di Daerah District of Columbia (Virginia), USA
Kantor Eksekutif
Direktur Eksekutif: Sara Blair Lake, J.D., CAE
www.iblce.org/home
Email: international@iblce.org
KANTOR-KANTOR REGIONAL

Kantor Amerika (AMS) di
Virginia, USA
Melayani Amerika Utara,
Tengah dan Selatan,
dan Israel
Direktur Regional:
Anna Utter, IBCLC
www.americas.iblce.org
Email: iblce@iblce.org

Kantor Asia-Pacific (AP) di
Queensland, Australia
Melayani Australia, Asia
Pasifik dan Afrika
Direktur Regional:
Karolyn Vaughan, IBCLC
www.iblce.edu.au
Email: rd@iblce.edu.au

Kantor Eropa dan Timur
Tengah (EUME) di Austria
Melayani Europa,
Timur Tengah dan Afrika
Direktur Regional:
Ilse Bichler, IBCLC
www.europe.iblce.org
Email: office@iblce-europe.org

Untuk mencari tahu kantor yang mana yang melayani negara anda silahkan kunjungi situs www.iblce.org/home dan
gunakan fungsi cari “Find Office in Your Country” (Temukan Kantor di Negara Anda) yang terletak di bagian ataskanan dari halaman situs web tersebut.

Tanggal-tanggal penting dalam tahun 2013 untuk Resertifikasi
Januari 31

Maret 31
Mei 31
Minggu terakhir
bulan Juli

Akhir Oktober

Batas waktu Aplikasi Beasiswa MILCC: Monetary Investment for
Lactation Consultant Certification (MILCC) memberikan beasiswa
(pensponsoran) kepada kandidat ujian IBLCE yang memenuhi
kwalifikasi yang telah ditentukan. Aplikasi untuk mengikuti ujian
IBLCE yang lengkap perlu di kirimkan bersamaan dengan applikasi
MILCC dan anda harus memenuhi semua persyaratan ujian IBLCE
sebelum menyerahkan aplikasi MILCC. Silahkan kunjungi
www.milcc.org untuk keterangan lebih lanjut.
Batas waktu aplikasi resertifikasi.
Batas waktu terakhir (stempel pos) untuk menarik kembali aplikasi
resertifikasi.
Pembuatan perjanian waktu untuk computer-based testing (CBT)
atau ujian berdasarkan komputer akan tersedia Senin, Selasa dan
Rabu – 29, 30 dan 31 Juli, tergantung pada negara dimana pusat
testing berada.
Ujian berdasarkan kertas dan pensil akan diselenggarakan pada
hari Rabu 31 Juli.
Hasil ujian dikirim per pos kepada para kandidat ujian.
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*) Ujian IBLCE diselenggarakan sekali setahun

Publikasi Penting
Para sertifikan IBCLC yang mengajukan resertifikasi sebaiknya mempelajari publikasi-publikasi berikut ini,
yang semuanya dapat ditemui di situs kantor Internasional di www.iblce.org/resources.
 Kompetensi-kompetensi untuk Berpraktek sebagai Konsultan Laktasi yang Disertifikasi oleh Badan
International.
 Kode Praktek bagi Konsultan Laktasi yang Disertifikasi Badan Internasional.
 Ruang Lingkup Praktek bagi Konsultan Laktasi yang Disertifikasi Badan Internasional.
 Kebijakan Naik Banding atas Eligibilitas untuk mengikuti Ujian
 Kebijakan dan Prosedur Naik Banding atas Hasil Ujian

Mengajukan Aplikasi Resertifikasi melalui Ujian
Informasi yang lengkap mengenai biaya, batas waktu, pusat-pusat/lokasi-lokasi ujian, dlsb. Dapat diperoleh
di dokumen Suplemen Resertifikasi yang khusus berlaku untuk negara atau area anda. Silahkan kunjungi
situs web kantor IBLCE yang melayani negara anda untuk keterangan lebih rinci.

Mengisi Formulir Aplikasi
Aplikasi online sekarang hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Sampai pada saatnya sistim aplikasi
online tersedia dalam berbagai bahasa, kandidat ujian yang memerlukan formulir aplikasi dalam
bahasa lain, selain bahasa Inggris, dapat memperoleh (download) dan mencetak formulir aplikasi
sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Silahkan kunjungi situs web Regional IBLCE yang melayani
Indonesia untuk mendapatkan link (sambungan masuk) ke aplikasi online bahasa Inggris atau untuk
mendapatkan formulir aplikasi yang dapat didownload dan dicetak.

Biaya dan Pembayaran
Informasi lengkap tentang biaya, batas waktu pembayaran, lokasi pusat ujian dan keterangan lain
mengenai ujian IBLCE dapat ditemui di dalam Suplemen Resertifikasi yang khusus untuk negara
atau bagian regional anda. Silahkan kunjungi situs web regional IBLCE yang melayani negara anda
untuk keterangan rinci.

Lokasi-lokasi Ujian
IBLCE sedang melakukan perluasan lokasi-lokasi ujian dimana ujian diselenggarakan berdasarkan
komputer (computer based testing atau CBT). Di negara-negara dimana belum ada pusat-pusat ujian
CBT, ujian menggunakan kertas dan pensil mungkin ditawarkan. Silahkan periksa situs web IBLCE
regional yang melayani negara anda untuk informasi lebih rinci mengenai lokasi-lokasi ujian.

Dispensasi yang Wajar/Memadai
IBLCE bekerjasama dengan para kandidat untuk menyediakan dispensasi yang wajar/memadai
sewaktu penyelenggaraan ujian untuk alasan medis atau keterbatasan kemampuan fisik. Formulir
aplikasi IBLCE akan meminta anda untuk mengungkapkan alasan-alasan mengapa anda
mengajukan permohonan dispensasi yang wajar/memadai selama menjalankan ujian. Anda
diperlukan untuk memberikan dokumentasi mengenai keadaan medis yang memerlukan dispensasi.
Agar ada cukup waktu untuk menyediakan dispensasi yang wajar, para kandidat harus
memberitahukan IBLCE permintaan mereka pada waktu mengajukan aplikasi. Bila suatu masalah
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baru timbul setelah aplikasi ujian diserahkan/dikirim, mohon laporkan permintaan anda ke IBLCE
sesegera mungkin.

Catatan Khusus untuk Ibu Hamil
Bila anda mengalamai masalah medis yang mungkin akan mengganggu kemampuan anda untuk
menjalankan ujian, harap beritahukan kepada kantor IBLCE regional yang melayani negara anda.
Pada situasi-situasi tertentu, karena alasan komplikasi kesehatan, kandidat mungkin perlu untuk
membatalkan atau mengundurkan diri dari ujian.
Batas waktu untuk pembatalan/pengunduran diri adalah May 31 dan untuk ini ada implikasi finsnsiil
untuk pe,batalan/pengunduran diri dari ujian. Staf dari kantor IBLCE regional akan membantu anda
untuk membuat keputusan yang paling baik bagi anda atas opsi-opsi anda.

Waktu Istirahat untuk Menyusui Sewaktu Menjalankan Ujian
Misi dan tujuan dari International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) berfokus pada
perlindungan, promosi dan dukungan menyusui. Oleh karena itu, pantaslah bagi IBLCE untuk
memberikan keringanan bagi kandidat ujian yang juga merupakan ibu-ibu dari bayi-bayi yang
menyusui. Adalah penting bahwa semua keringanan-keringanan tersebut memenuhi ketentuanketentuan yang menjamin keamanan ujian yang sekaligus menyelesaikan masalah yaitu memberi
kesempatan bagi para ibu untuk menyusui bayi-bayi mereka.
IBLCE memberikan keringanan yang wajar/memadai bagi kandidat ujian yang menyusui bayinya.
Bila anda akan mengajukan permohonan untuk istirahat menyusui sewaktu mengikuti ujian, mohon
baca Prosedur-prosedur IBLCE dalam Memberi Kesempatan untuk Menyusui Sewaktu
Penyelenggaraan Ujian untuk keterangan lebih rinci.

Kamus Dwi-bahasa
IBLCE menterjemahkan ujian dalam banyak bahasa. Bagi kandidat yang bahasa utamanya tidak
terdapat dalam salah satu bahasa yang telah diterjemahkan, IBLCE memperbolehkan penggunaan
kamus dwi-bahasa sewaktu ujian.
Bila permohonan untuk menggunakan kamus dwi-bahasa disetujui, IBLCE akan menyediakan
kamus tersebut di lokasi ujian untuk digunakan oleh kandidat selama penyelenggaraan ujian.
Penggunaan kamus milik pribadi tidak diperbolehkan. Kamus yang disediakan oleh IBLCE bukan
merupakan kamus medis.

Prosedur Memasuki Ruang Ujian
Untuk dapat Memasuki ruang ujian, anda perlu menunjukan DUA (2) bukti identifikasi, dan pada salah
satunya harus terdapat foto terkini anda. Kedua macam bukti identifikasi harus tertera didalamnya nama
dan tanda-tangan anda yang berlaku sekarang.
Bukti identifikasi PERTAMA HARUS merupakan salah satu dari berikut ini:
o
o
o
o

Surat Izin Mengemudi yang ada foto
Kartu Identifikasi Nasional yang ada foto (Kartu Tanda Penduduk/KTP)
Paspor yang ada foto
Kartu identifikasi militer yang ada foto

Bukti identifikasi KEDUA HARUS menunjukan nama anda dan tanda-tangan jelas untuk tujuan verifikasi
tanda-tangan anda. Misalnya, anda dapat membawa salah satu dari berikut:
o

Kartu kredit dengan tanda-tangan anda
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o
o

Kartu “Social Security” yang bertanda tangan
Kartu identifikasi dari pekerjaan/kartu mahasiswa yang bertanda-tangan

Bila nama anda pada bukti identifikasi KEDUA berbeda dari yang tercantum pada butki identifikasi
PERTAMA, anda harus membawa bukti atas perubahan nama (misalnya: Akte Perkawinan, Akte
Perceraian atau Akte Perubahan nama dari pengadilan.
Harap diperhatikan: Apabila anda tidak mempunyai 2 macam identifikasi, anda perlu menghubungi kantor
regional IBLCE yang melayani negara anda. Mohon jangan ditunda sampai pada waktu hari ujian untuk
membicarakan ini dengan kantor regional anda, karena anda tidak akan diperbolehkan masuk kedalam
ruang ujian tanpa identifikasi yang tepat atau lengkap.
Para kandidat perlu menyediakan cukup waktu untuk tiba di tempat ujian. Begitu registrasi telah selesai
dan pintu ruang ujian ditutup, maka tidak ada yang diperbolehkan untuk masuk. Para kandidat yang telat
datang tidak akan diperbolehkan masuk dan akan kehilangan semua hak untuk mendapatkan kembali
biaya aplikasi. Demikian juga bagi para kandidat yang tidak melakukan registrasi pada hari ujian akan
kehilangan hak pengembalian semua biaya ujian. Tidak ada pengecualian bagi peraturan ini.
Setiap lokasi ujian akan di supervisi dan dimonitor oleh satu atau lebih proktor. Para kandidat diharapkan
untuk mengikuti peraturan-peraturan yang diumumkan oleh para proktor. Peraturan-peraturan diterapkan
untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ujian sejauh mungkin adalah bebas dari segala kemungkinan
terjadinya gangguan dan bahwa semua kandidat diperlakukan adil. Si proktor akan menentukan lokasi
dimana brang milik pribadi seperti tas/dompet disimpan sewaktu menjalankan ujian. Selama
penyelengaraan ujian, para proktor akan memonitor ruangan untuk tanda-tanda kecurangan atau perilaku
yang tidak sesuai/wajar.
Penggunaan perangkat elektronik seperti telepon genggam tidak diperbolehkan di ruang ujian. Para
kandidat yang ditemui memegang atau menggunakan perangkat-perangkat tersebut sewaktu menjalankan
ujian akan dikeluarkan dan ujiannya tidak akan dinilai/skor. Tidak ada pengecualian bagi peraturan ini.
Bersama ini para kandidat diingatkan bahwa ada kemungkinan alarm pada telpon genggam akan tetap
bunyi walaupun telpon tersebut dalam keadaan dimatikan. Para kandidat yang membawa telpon genggam
ke dalam ruangan ujian harus mematikan telponya secara total (tidaklah cukup hanya menyetelnya
“silent”/tidak berbunyi) dan kemudian menyimpan telpon tersebut ditempat yang ditentukan oleh proktor.
[Harap diperhatikan: Baik proktor maupun IBLCE tidak bertanggung-jawab atas barang pribadi anda.]
Apabila telpon genggam kandidat berbunyi nada panggilan atau fungsi alarm berbunyi sewaktu berjalannya
ujian, si kandidat akan diminta keluar dari ruang ujian dan ujiannya tidak akan dinilai/skor. Tidak ada
pengecualian bagi peraturan ini.
Berbicara dengan kandidat ujian lain tidak diperbolehkan selama ujian berjalan. Pertanyaan-pertanyaan
mengenai penyelenggaraan ujian akan dijawab oleh proktor sewaktu orientasi. Pertanyaan-pertanyaan
tentang isi dari ujian tidak diperbolehkan. Para proktor tidak diperbolehkan untuk memberikan interpretasi
atau penjelasan mengenai pertanyaan ujian. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk memberikan definisi
dari kata-kta. Kecurangan tidak akan ditolerir. Si proktor mempunyai otoritas untuk
menghentikan/membatalkan ujian bagi siapa saja yang ia simpulkan/pastikan telah melakukan kecurangan.
Selain itu anda tidak diperbolehkan untuk membicarakan pertanyaan-pertanyaan ujian setelah selesai
ujian. Termasuk juga larangan berbicara dengan mereka yang pernah mengikuti ujian. Ini secara ketat
dilarang. Ini merupakan isu etik dan legal/hukum, karena merupakan penyalah-gunaan hak intelektual
IBLCE. IBLCE akan mempertimbangkan hal ini secara serius dan akan menanganinya secara serius pula.
Ujian juga akan diselenggarakan dengan menggunakan komputer atau dengan kertas dan pensil. Bagi
ujian dengan menggunakan komputer, para kandidat akan meninjau pertanyaan dan menjawab pertanyaan
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ujian pada komputer yang disediakan. Untuk ujian menggunakan kertas dan pensil, pertanyaan ujian akan
diberikan dalam bentuk buklet dan jawaban direkam pada kertas jawaban dengan menggunakan pensil.

Pemberitahuan Hasil Ujian
Hasil ujian yang resmi akan dikirim per pos pada akhir Oktober. Para kandidat yang lulus akan juga
menerima sertifikat IBLCE dan kartu identifikasi, serta hasil skoring ujiannya.

Permohonan Skoring secara Manual
Para kandidat yang berpendapat bahwa ujian mereka telah dinilai dengan keliru/salah boleh
mengajukan permohonan verifikasi dengan skoring manual. Informasi rinci tentang bagaimana
mengajukan skoring manual dan biaya-biaya terkait dapat diperoleh di Kebijakan dan Prosedur Naik
Banding atas Hasil Ujian.

Naik Banding atas Hasil Ujian
Para kandidat yang berpendapat bahwa mereka telah gagal lulus ujian karena adanya
kekeliruan/kesalahan dalam ujian tersebut atau keganjilan dalam ujian, boleh mengajukan naik
banding. Informasi rinci dapat diperoleh di Kebijakan dan Prosedur Naik Banding atas Hasil Ujian.

Mengajukan resertifikasi melalui CERP
Informasi lengkap tentang biaya, batas waktu pembayaran, lokasi pusat ujian dan keterangan lain dapat
ditemui di dalam Suplemen Resertifikasi yang khusus untuk negara atau bagian regional anda. Silahkan
kunjungi situs web regional IBLCE yang melayani negara anda untuk keterangan rinci.

Mengisi Formulir Aplikasi
Aplikasi online sekarang hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Sampai pada saatnya sistim aplikasi
online tersedia dalam berbagai bahasa, kandidat ujian yang memerlukan formulir aplikasi dalam
bahasa lain, selain bahasa Inggris, dapat memperoleh (download) dan mencetak formulir aplikasi
sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Silahkan kunjungi situs web Regional IBLCE yang melayani
Indonesia untuk mendapatkan link (sambungan masuk) ke aplikasi online bahasa Inggris atau untuk
mendapatkan formulir aplikasi yang dapat didownload dan dicetak.

Katagori-katagori CERP dan Jumlah CERP yang Diperlukan
IBLCE memberikan poin-poin CERP untuk pendidikan berkelanjutan dalam tiga katagori:




CERP L (Laktasi) diberikan pada materi pendidikan yang khusus mengenai laktasi dan penyediaan
pelayanan bagi keluarga menyusui.
CERP E (Etik/Etika) diberikan pada materi pendidikan mengenai etika profesi atau masalahmasalah etika dan standard-standar bagi para profesionil kehesehatan.
CERP R (Related) atau CERPs yang berkaitan/berhubungan adalah katagori opsional (tidak wajib)
yang mencakup materi pendidikan yang berkaitan dengan praktek konsultan laktasi.

Untuk mendapatkan resertifikasi melalui poin-poin CERP, sertifikan IBCLC harus memperoleh paling
sedikit 75 poin-poin CERP dalam jangka waktu lima tahun sejak terakhir kali lulus ujian IBCLE. Ke 75
poin CERP tersebut HARUS memenuhi persyaratan minimal berikut:




Minimal 50 poin CERP L dan
Minimal 5 poin CERP E dan
Minimal 20 poin CERP tambahan, yang dapat berupa CERP L, E atau R.
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Untuk keperluan Resertifikasi melalui CERPs, semua pendidikan berkelanjutan harus yang merupakan
Continuing Education Recognition Points (CERPs) atau Poin-poin Pendidikan Berkelanjutan yang
Diakui yang telah disetujui oleh IBLCE. Apabila pendidikan tersebut telah disetujui/diakui sebagai poinpoin CERP, maka nomer dan tipe/kategori CERP yang diakui akan tercantum pada sertifikat
penyelesian/partisipasi. .
Apabila sertifikat penyelesaian/partisipasi tidak mencantumkan nomer ataupun tipe/kategori CERP,
anda perlu mengajukan Aplikasi Individuil untuk Poin-Poin CERP tersebut. Aplikasi Individual untuk
CERP ini harus diajukan/dikirim bersamaan dengan Aplikasi Resertifikasi melalui CERPs. IBLCE akan
meninjau pendidikan tersebut dan memberikan atau menolak CERP sesuai dengan kecocokan
pendidikan. Apabila pendidikan yand diajukan untuk CERP tidak memenuhi persyaratan, IBLCE akan
menghubungi anda.

Mencari Pendidikan CERP yang Diakui/Disetujui
Anda dapat menemui program-program CERP yang akan ditawarkan dalam situs web IBLCE Regional
anda. Daftar dari program-program yang dicantumkan dalam situs web IBLCE disajika pada
hakekatnya untuk memberi kemudahan bagi para sertifikan IBCLC dan bukanlah berarti atau
merupakan rekomendasi terhadap pendidikan keberlanjutan tertentu atau penyedia pendidikan
tertentu.

Aplikasi CERP Individuil
Aplikasi untuk CERP Individuil dapat membantu anda mendapatkan CERP L, E atau R untuk aktifitasaktifitas berikut ini. Mohon simak Pedoman Aplikasi Persetujuan untuk CERP Individuil untuk
keterangan rinci dan batasan-batasan yang berlaku.









Menulis (menyumbang) artikel/tulisan/ abstrak/satu babak dalam jurnal rujukan atau buku yang
telah diedit
Menyelesaikan tesis kesarjanaan atau desertasi doktoral yang diterima
Memprodusir dan menyajikan presentasi
Memprodusir suatu video untuk para profesional
Mengembangkan/menyusun suatu protokol atau kebijakan rumah sakit yang originil
Melakukan observasi klinis
Mengikuti suatu sesi pendidikan yang isi/topiknya adalah laktasi manusia dan menyusui
Menyajikan suatu presentasi pendidikan/pelatihan:
o Sebagai pembicara/penyaji/pelatih atau pengajar, anda akan menerima jumlah poin ganda
(dua-kali lipat), misalnya: untuk tiap 60 menit dari pengajaran, anda akan menerima 2 poin
CERP.
Apabila aktifitas pendidikan anda yang tersebut diatas disetujui/diakui sebagai CERP, maka anda
akan diberikan poin CERP L, E atau R sesuai dengan isinya.

Informasi tambahan tentang CERP R.
Anda boleh mencatat/mengumpulkan sampai maksimum 20 poin-poin CERP R untuk resertifikasi. CERP R
diberikan untuk pendidikan keberlanjutan yang berhubungan dengan praktek konsultan laktasi. Beberapa
contoh mata pelajaran atau kursus yang eligibel untuk CERP R adalah:






Anatomi umum
Pertumbuhan dan perkembangan bayi/anak
Metodologi penelitian dan statistik
Perbedaan budaya dalam hal perilaku kesehatan
Depresi pasca partus
HakCipta © 2012 International Board of Lactation Consultant Examiners. All rights reserved
Recertification by CERPs & by Exam Guide Indonesian
Last updated November 20, 2012 www.iblce.org
Page 9 of 11






Keterampilan konseling dan komunikasi
Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa
Praktek Pijat Bayi
Terapi komplementer (presentasi/penyajian/sesi garis-besaran)

Dalam selang waktu lima tahun, anda dapat mengumpulkan sampai sejumlah 6 poin CERP R untuk satu
atau lebih dari salah satu kursus berikut ini yang anda selesaikan. Untuk memperoleh pengakuan point
untuk CERP berikut ni, anda tidak perlu mengajukan aplikasi individu untuk CERP berikut.






Resusitasi Kardio-Pulminari 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)
Gula & perawatan aman, Suhu, Saluran Pernafasan, Tekanan darah, Pemeriksaan Laboratoris,
Dukungan Emosionil) atau S.T.A.B.L.E (Sugar & safe care, Temperature, Airway, Blood pressure,
Lab work, Emotional support). Catatan: akronim atau singkatan “S.T.A.B.L.E” berarti “Stabil” atau
menstabilisasikan keadaan.

Anda akan mendapatkan 3 point CERP R untuk tiap kartu sertifikasi sampai maksimum 6 poin CERP
R. Apabila anda adalah pengajar dari salah satu kursus ini, anda menerima 6 point CERP R sebagai
pengajar kursus tersebut.
Harap diperhatikan: IBCLE memperbolehkan sampai maksimal 6 poin CERP R untuk tiap periode
lima tahun untuk kursus-kursus ini, dan ini tidak tergantung berapa kartu sertifikasi yang anda miliki.
Untuk mendokumentasikan penyelesaian kursus-kursus ini, silahkan kirim salinan (fotokopi) bolak-balik
dari kartu bersamaan dengan aplikasi anda untuk resertifikasi melalui CERP.

Dokumentasi dari poin-poin CERP
Daftarkan semua program yang anda ikuti dalam aplikasi anda, sebaiknya diurut secara kronologis.
Apabila aplikasi anda terpilih untuk diaudit, anda harus mengirim salinan (fotokopi) dari semua sertifikat
yang anda peroleh. IBLCE tidak mempunyai catatan dari para peserta yang telah mengikuti program
pendidikan CERP yang disetujui/diakui. Apabila sertifikat penyelesaian anda hilang atau tidak dapat
ditemui, anda harus menghubungi penyedia pendidikan.

Kebijakan Audit
IBLCE akan mengaudit sejumlah minimum dari semua aplikasi pertama dan aplikasi resertifikasi. Audit
tersebut akan dilakukan berdasarkan suatu standar dan secara random (acak). Bila terpilih untuk audit
tersebut, si kandidat atau sertifikan harus menyerahkan informasi lengkap dalam sesegera mungkin. Bila
tidak menyerahkan informasi dalam jangka waktu yang wajar/tidak lama, berkemungkinan akan
mengakibatkan penundaan atau penolakan izin untuk mengikuti ujian IBLCE atau dikenakan tindakan
disipliner.
Selain proses audit standar dan acak sebagaimana dijelaskan diatas, IBLCE secara khusus selanjutnya
mempertahankan hak untuk meminta kandidat atau yang melakukan resertifikasi untuk memberi bukti
pendidikan, pekerjaan, kursus yang telah diambil atau bukti-bukti atas eligibilitas awal atau persyaratan
resertifikasi dalam jangka waktu yang sesegera mungkin dan secara lengkap. Bila tidak menyerahkan
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informasi dalam jangka waktu yang wajar/tidak lama, berkemungkinan akan mengakibatkan penundaan
atau penolakan izin untuk mengikuti ujian IBLCE atau dikenakan tindakan disipliner.
Dalam situasi dimana IBLCE menentukan bahwa dokumentasi yang diserahkan dalam rangka untuk
mendukung resertifikasi adalah tidak akurat atau tidak benar (curang atau merupakan penipuan); IBLCE
secara khusus menegakkan haknya untuk melarang kandidat untuk mengikuti ujian dan/atau hak IBLCE
untuk melakukan tindakan disipliner.

Kebijakan Anti-Diskriminasi
Dalam proses aplikasi, ujian atau aktifitas resertifikasi, IBLCE tidak mendiskriminasikan berdasarkan jenis
kelamin, orientasi seksuil, umur, ras, warna, bangsa atau asal-usul etnis atau ketidak-mampuan
jasmaniah/kecacatan.

Kebijakan Penggunaan Merek-dagang IBCLC
International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) mempunyai hak-milik atas nama-nama ,
merek-dagang, dan logo-logo tertentu, termasuk IBLCE dan petanda sertifikasi International Board
Certified Lactation Consultant and IBCLC (“Petanda-petanda”). Hanya para individu yang telah memenuhi
persyaratan eligibilitas, lulus ujian IBLCE, dan mempertahankan sertifikasi IBCLC boleh mengunakan
Petanda-petanda tersebut. Penggunakan Petanda-petanda tersebut hanya diperbolehkan sesuai dengan
Kebijakan Penggunaan Merek-dagang IBCLC dan ketentuan dan kondisi yang berlaku.

Daftar IBCLC
IBLCE mempertahankan haknya untuk mempublikasikan daftar dari para IBCLC yang sertifikasinya masih
berlaku. Daftar ini dapat ditemui di situs IBLCE regional yang melayani negara anda.
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