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Bayi Alin Terselamatkan dengan Kehadiran Ibu Susu
Terlahir Piatu

Anugerah Tuhan
Saat itu saya dan isteri saya tidak percaya atas anugerah Tuhan yang diberikan 
kepada kami. Setelah 1 tahun menanti, akhirnya kami diberikan kepercayaan 
oleh-Nya untuk bertumbuh dan berkembangnya janin di rahim isteri saya.

Terasa Baik-Baik Saja
Ya! Semuanya berjalan lancar selama kehamilan. Kontrol ke dokter kandunganpun 
kami lakukan secara rutin dan tidak ada hasil USG yang membuat kami berdua 
perlu khawatir atas kondisi janin yang ada di kandungan isteri saya. Kondisi isteri 
saya pun sehat, tidak ada tanda terjadi kelainan atau apapun.

Namun Tetiba
Saat kandungan berusia 7 bulan, isteri saya mengalami flu disertai demam. 
Kamipun kontrol ke dokter kandungan dan diberikan resep untuk pengobatan isteri 
saya.

Sayangnya
Nafsu makan isteri saya berkurang bahkan hilang. Terus begitu, berulang, hingga 
pada kehamilan 35 minggu. Tepatnya jum’at malam, isteri saya muntah hebat 7x.

UGD
Menjadi tempat yang kami tuju keesokan harinya. Isteri diperiksa, janinpun 
diperiksa. Hanyasaja, sebuah kabar mengejutkan kami berdua.
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Denyut Jantung
Anak kami melemah, bahkan selama masa observasipun, makin melemah. Hingga 
akhirnya tim RS memutuskan untuk dilahirkan dengan segera. Sungguh ini keputu-
san berat, terlebih usia kehamilannya belum matang. Namun jika itu adalah ikhtiar 
untuk menyelamatkan isteri dan anak kami, maka saya menyetujuinya.

31 Maret 2018
Anak kami terlahir melalui proses Sectio Caesaria. Tangisan anak saya tidak pecah 
sebagaimana mestinya. Ya. Anak saya mengalami infeksi, sehingga mengharuskan 
menjalani perawatan NICU. Sedangkan kondisi isteri saya masih sangat lemah 
pasca persalinan. 

Di NICU
Anak saya dibantu oleh alat bantu pernafasan, ventilator namanya. Dan tubuh 
anak saya dipenuhi oleh infus yang menjadi jalur pemberian cairan dan obat, 
demi infeksi itu mereda dan kesehatan anak saya pulih seperti semestinya. 
Inkubator menjadi tempat hidup kedua, pasca rahim ibundanya.

Tak Sadarkan Diri
Adalah kabar yang saya dengar pada hari ke-2 pasca persalinan. Kondisi isteri 
saya melemah sangat. Pendarahan rahim adalah sebabnya. Dan dokter memutus-
kan untuk membuka kembali luka operasinya untuk kali pertama.

Tak Membaik
Pasca reopening C-Section incision, kondisi isteri saya tetap tak membaik. Hal itu 
membuat isteri saya harus dirujuk ke rumah sakit tipe A. Rumah sakit rujukan 
Nasional. Semata agar isteri saya mendapatkan penanganan yang lebih baik untuk 
menemukan lokasi yang menjadi sumber pendarahan.
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17 Kantong Darah
Telah disiapkan untuk membantu penanganan isteri saya saat menjalani operasi 
pembukaan bekas SC, untuk kali ke 2. harapannya belasan kantong darah itu 
dapat mengkompensasi hebatnya pendarahan yang menyebabkan isteri saya 
kehilangan banyak sekali darah. Namun…

Makin Memburuk
Operasi berjalan lancar, hasil menunjukkan progress yang baik. Namun manakala 
hari berganti, kondisi isteri saya memburuk dan makin memburuk.

Duka Menghampiri
Pada sosok wanita yang sangat saya cintai. Kabar itu amat memukul dan menghu-
jam di hati dan pikiran saya. Tim dokter RS menyatakan isteri saya tutup usia. 25 
tahun kehidupannya di dunia, telah berakhir. Meninggalkan saya dan bayi perem-
puannya.

Upacara Ngaben
Kali ini terasa amat berbeda. Tak lain karena jasad isteri saya yang berada disana 
untuk mendapat penghormatan terakhir dari seluruh keluarga dan rekan-rekann-
ya. tanpa saya sangka, sesuatu terjadi.

Viral
Kabar duka isteri saya berujung empati terhadap anak saya. Alin, bayi perempuan 
yang terlahir dari rahim isteri saya, ternyata diperjuangkan oleh rekan-rekan saya, 
agar tetap mendapatkan haknya berupa ASI.
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Bertubi-Tubi
Broadcast pesan bersahutan dari ponsel satu ke ponsel lain. Status facebook dan 
Insta Story menjadi media termudah untuk mengabarkan tentang kebutuhan Alin 
akan ASI Donor. Dan percayalah, semua itu dilakukan oleh sahabat-sahabat saya 
tanpa sepengetahuan saya.

Orang-Orang Baik
yang belum pernah saya kenal sebelumnya, menyapa saya via telepon dan 
whatsapp. Menyampaikan belasungkawa yang terdalam sekaligus menyampaikan 
iktikad untuk menjadi pendonor ASI bagi Alin. 

Bingung
Harus berbuat apa, dibalik mengalir derasnya kebaikan yang ditawarkan untuk 
Alin. Sampai akhirnya, teman dari orangtua saya menyarankan untuk mendapat-
kan ASI Donor melalui Lactashare.

Prematur
   Verifikasi dilakukan oleh Lactashare terhadap kondisi  
   Alin. Terlahir dengan usia kehamilan 35 minggu, berat  
   badan 2.330 gram, dan piatu… Alin dinyatakan indikasi  
   medis mendapatkan ASI Donor.

    
    - Foto Alin Keluar dari Inkubator -
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Berbeda Kota
Dengan kantor Lactashare. Tidak membuat saya terhalang untuk mendapatkan 
edukasi sebagai calon Resipien ASI. Sebagai orang tua tunggal dari Alin, saya harus 
siap belajar demi kebaikan Alin kedepan. Lactashare menuntun saya mengetahui 
bagaimana prosedur yang benar untuk mendapatkan ASI Donor. Karena berbagi 
ASI tidak sama dengan berbagi makanan minuman biasa. Donor ASI adalah 
tindakan medis, yang perlu dikawal prosedurnya.

Tentang Calon Donor
Dengan pertimbangan matang, saya putuskan untuk memilih ibu Sapta sebagai 
calon donor ASI bagi Alin di aplikasi Lactashare. Sebagai sesama warga Surabaya, 
hal itu akan memudahkan saya untuk mengambil ASI tiap pekannya.

Screening
Sehari setelah pengajuan permintaan ASI tersebut diterima Lactashare. Ibu Sapta 
dihampiri oleh petugas laboratrium swasta untuk diambil sampel darahnya. 
Screening darah tersebut wajib dilakukan untuk memastikan calon donor bebas 
dari penyakit menular lewat ASI.

Free Charge
Dr. Meralda menyampaikan bahwa Lactashare masih memiliki dana untuk 
membebaskan biaya screening darah calon donor ASI Alin. Saya akui, biaya 2 juta 
sekian bukanlah nominal yang murah. Namun saya yakin, sponsor kebaikan 
adalah Tuhan. Maka  sekecil apapun kebaikannya, maka Tuhan akan mendampa-
kkannya dengan yang lebih besar. Semoga Lactashare dibesarkan Tuhan.
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Terjawab!
Apa yang dulu diimpikan oleh saya dan isteri, terjawab. Niat untuk memberikan ASI 
pada anak kami, telah kami canangkan sedari hamil. Dan terjawab jua impian itu 
setelah Lactashare menyatakan bahwa Ibu Sapta layak menjadi pendonor ASI bagi 
Alin, pasca hasil screening darah menunjukkan hasil yang baik.

Bersegera
Ya, bersegeralah saya silaturrahim dengan keluarga Ibu Sapta. Beliau adalah 
seorang muslim yang berprofesi sebagai dokter. Semoga Alin bangga memiliki Ibu 
Susu yang kelak bisa menularkan cita-cita mulia untuk mengabdi pada sesama 
dan terlebih, pasti isteri saya bangga bahwa Alin masih bisa mendapatkan haknya 
berupa ASI.

Astungkara
Alin menelan ASI untuk kali pertama. 
250cc ASI Fresh dari Ibu donor, 
saya beri kepada Alin sembari saya 
observasi reaksinya. Dan ternyata 
Alin suka! Esoknya saya putuskan 
untuk mengambil ASI Donor 
kali ke-2, 30 kantong x 100ml.

Kurva Fenton
Saya menyadari bahwa menjadi orangtua dari bayi prematur, bukan hal yang 
mudah. Perlu melebihkan waktu untuk mempelajari tumbuh kembangnya. Terma-
suk yang dilakukan Lactashare kala itu, meminta saya disiplin memasukkan data 
BB, PB dan LK Alin pada kurva Fenton, yaitu kurva tumbuh kembang khusus bayi 
prematur.
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Zat Besi
Lactashare juga menanyakan apakah Alin sudah diberikan supplemen zat besi 
sejak usia 1 bulan? Saya menjawab belum. Maka saat itu juga Lactashare meminta 
saya memberi supplemen zat besi untuk Alin. Semata untuk mencegah anemia 
defisiensi zat besi yang lazim dialami bayi prematur dan berat badan lahir rendah.

Alin Kini
Menjadi bayi yang pesat tumbuh kembangnya. Diawal, 9 liter ASI donor habis 
diminum Alin dalam sebulan. Dan bulan berikutnya, kebutuhan Alin akan ASI ikut 
meningkat.

                        - Alin Kini (Kiri) dan Alin, 18 Bulan Usia Kronologis (Kanan) -

Speechless
Saya tidak tahu bagaimana harus berterimakasih kepada Lactashare yang sudah 
memberikan saya kemudahan dan bantuan. Pasti akan beda cerita, jika saat itu 
saya tidak menghubungi Lactashare. Pertolongan Tuhan tiba tepat waktu.
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Salam,

Dewa Made Asteya
Dewa Ayu Alinda

Terimakasih 
Saya ucapkan kepada ibu susu Alin, dr. Sapta yang telah berkenan menolong Alin 
sehingga Alin setara dengan bayi lainnya, setara dalam pemenuhan haknya akan 
ASI dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya membesarkan 
Alin hingga sekarang.

Foto ini, 
Menjadi kenangan terakhir yang akan menguatkan Saya agar selalu ada untuk 
Alin.

Terimakasih isteriku, darah juangmu mengalir untuk Kami.
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Pendarahan Hebat!
Perjuangan Bunda Melahirkan Kembar 3

Awalnya
Berawal dari pesan ayah yang 
ingin segera memiliki cucu, aku 
dan suami akhirnya memutuskan 
untuk program hamil. Padahal 
usia pernikahan kami saat itu 
masih terbilang muda (2 bulan 
pernikahan).

Program Inseminasi
Karena usia pernikahan kami yang 
terbilang muda, akhirnya kami 
mendapat penolakan dari berb-
agai dokter yang kami temui untuk 
program inseminasi. Dokter 
memberikan beberapa vitamin 
untuk kami sebagai program 
hamil.

Program Bayi Tabung
Desember 2018, kami memutuskan 
untuk program bayi tabung di 
Surabaya. Aku memilih jalan ini 
karena usiaku yang sudah menginjak 
36 tahun dan aku memiliki riwayat 
PCOS.

Kami mengikuti segala rangkaian 
terapi yang disarankan oleh dokter 
mulai dari berbagai suntikan 
hormon, menjaga pola makan, 
istirahat yang cukup hingga anjuran 
lainnya. Sampai akhirnya ada 19 sel 
telur yang diambil dariku.
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Hasil Penantian
Setelah 5 hari menunggu, akhirnya 
terdapat 3 sel telur yang berkem-
bang. Dengan berbagai pertimban-
gan, dokter memutuskan untuk 
menyuntikkan ketiganya. 2 minggu 
menunggu dengan harap-harap 
cemas,  alhamdulillah aku dinya-
takan positif hamil.

Bayiku Kembar 2 
Aku tak dapat menggambarkan 
perasaanku saat dinyatakan positif 
hamil. Senang, syukur, takut campur 
aduk menjadi satu. Ditambah lagi 
dokter menjelaskan dari hasil USGku 
bahwa bayiku kembar 2.

Usia Kehamilan 20 Minggu
Saat memasuki usia kehamilan 
bulan ke-5, kami memutuskan untuk 
USG lagi. Syok dengan hasilnya.

Dokter menyatakan bayi yang aku 
kandung ini kembar 3 bukan kembar 
2. suatu kabar yang tak terduga.

Kembar 3, Bukan Kembar 2
Mendengar kabar dari dokter, aku 
dan keluarga benar-benar syok. 
Dipikiranku hanya terlintas bahwa 
mengandung bayi kembar 3 itu lebih 
rentan kehamilannya. Aku takut tidak 
dapat menjadi ibu yang baik. Aku 
takut karena ini kehamilan perta-
maku dan langsung diberikan 3 buah 
hati.

Mulai Mencari Tahu
Aku memutuskan untuk bergabung 
dengan komunitas ibu seluruh 
indonesia yang memiliki bayi triplet 
di grup WA. Aku belajar banyak dari 
pengalaman ibu-ibu itu termasuk 
keluhan yang mereka rasakan.
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Mulai dari pendarahan, kaki beng-
kak, obat, posisi tidur yang serba 
tidak nyaman hingga soal NICU.

Terbayangkan Hal Buruk
Hari-hariku terbayang hal buruk 
terutama pengalaman dari ibu triplet 
lainnya. Bagaimana jika bayiku 
harus di NICU sampai 2 bulan? 
Bagaimana biayanya? Aku takut 
bayiku harus diinfus dan disuntik.

Ditambah lagi aku harus berpindah 
dari rumah sakit satu ke yang lainnya 
karena nakes dan peralatan yang 
tidak memadai untuk bayi triplet. 
Takut, bingung, khawatir sungguh 
membuatku kepikiran.

Selama Hamil
Aku tidak mual dan muntah. 
Makananpun semua aku konsumsi, 
tidak pilih-pilih. Sama seperti 
biasanya sebelum aku hamil. Hanya 
saja aku susah BAB sampai harus 
menunggu 2 minggu sekali. Hal yang 
juga dialami oleh ibu hamil bayi 
triplet lainnya. Aku juga rutin kontrol 
kepada 3 dokter yang berbeda di 
Kota Malang.

Hanya saja aku mengalami heart-
burn yang terasa hingga setengah 
bagian punggung. Sesak. Dan 
semakin parah ketika usia kehami-
lanku bertambah. Posisi telentang 
sesak, menghadap kanan tidak 
nyaman, menghadap kiri juga tidak 
nyaman. Semakin susah untuk tidur.
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Kata Dokter
Dengan dokter yang satu disarankan 
untuk tidak makan banyak (maksi-
mal naik 13kg selama kehamilan) 
untuk mencegah preeklamsia, darah 
tinggi dan kaki bengkak. Akhirnya aku 
mengurangi makan nasi. Jenis 
makanan yang aku pilih adalah 
buah dan sayur.

Kemudian aku kontrol dengan dokter 
lainnya. Waktu itu dokter menga-
takan jika badanku semakin kurus. 
Akhirnya aku diminta untuk menam-
bah makanku hingga kenaikan berat 
badanku minimal 20kg. Sedangkan 
pada saat itu aku hanya naik 3kg 
(usia kehamilan sekitar 20 minggu).

Saran-saran dari dokter tersebut 
akhirnya aku terima.

Aku menyadari memang badanku 
semakin kecil, lebih kecil daripada 
sebelum hamil. Akhirnya aku memu-
tuskan untuk menaikkan berat badan 
dengan mengurangi makan nasi, 
banyak makan daging dan es krim.

Usia Kehamilan 25 Minggu
Aku pendarahan luar biasa. Sering 
dan banyak. Pendarahanku sempat 
membuat aku dan suami takut 
karena darah yang keluar muncrat 
begitu banyak hingga membasahi 
seluruh kasurku di RS. Mungkin jika 
diperkirakan sekitar 2 ember setiap 
kali pendarahan.

Pendarahan 
Karena pendarahan yang hebat itu, 
aku diberikan tranfusi darah hingga 
3 kantong.
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Tidak hanya itu, aku juga diberikan 
obat penguat, obat minum, infus dan 
berbagai terapi lainnya yang sudah 
aku jalani. Aku juga harus bedrest 
total. Tidak bisa duduk, berdiri atau 
berjalan karena pasti pendarahan 
lagi.

Aku mulai pulih dari pendarahan 
pertama dan diizinkan untuk pulang. 
Tapi sayangnya tak lama kemudian 
aku kembali pendarahan hebat 
hingga harus dilarikan ke RS kembali. 
Pendarahan itu terjadi terus menerus 
hingga usia kehamilanku 32 minggu. 
Masuk-keluar RS Malang sudah 
menjadi langganan.

Selalu Gelisah
Ketika di rumah, aku benar-benar 
takut dengan kehamilanku hingga 
membuatku tidak bisa tidur.

Aku takut dengan pendarahanku 
yang setiap saat. Ditambah lagi 
dengan berbagai macam bacaan 
tentang ibu bayi atau bayi meninggal 
pasca persalinan.

Hariku selalu diliputi kegelisahan 
dan ketakutan yang luar biasa. Dan 
ketika ketakutan itu melanda, aku 
menenangkan diri dengan sholat dan 
membaca Al-Qur’an. Rasanya 
bersyukur ketika mendengar adzan 
Shubuh. Karena artinya, 
Alhamdulillah aku bisa mempertah-
ankan bayiku hari demi hari dalam 
rahim.

Yang Sudah Direncanakan,
Aku berencana untuk melakukan 
persalinan dengan dokter dan RS 
tempatku kontrol kehamilan dari 
awal.
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Aku sangat berharap dokter yang 
sama ketika membantu kelahiran si 
triplet karena aku yakin beliau 
benar-benar mengetahui riwayat 
kehamilanku.

Sudah yakin dan nyaman dengan 
dokter di RS swasta itu, BPJS juga 
sudah cocok bahkan kami sudah 
booking ruangan bersalinnnya sejak 
kehamilan 20 minggu. Dan 
bagaimanapun juga Aku keras 
kepala ingin melahirkan di Rumah 
Sakit swasta tersebut.

Subuh. Sabtu, 13 Juli 2019
Ketubanku pecah ketika usia kehami-
lan 32 minggu +2 hari.  Seperti 
rencana awal, kami ke RS Swasta 
tersebut. Tapi ternyata Allah berke-
hendak lain. Pada hari itu, kondisin-
ya tidak memungkinkan untuk 
menolong persalinan si triplet.

Banyak dokter yang sedang tugas 
diluar terutama dokter anak.

Dirujuk ke RS Umum
Sedih, takut, kecewa, bingung 
bercampur menjadi satu. Aku harus 
di rujuk ke rumah sakit umum karena 
RS tersebut yang bisa menangani. 
Takut dan tetap tidak terima. Segala 
gambaran buruk tentang RS umum 
yang pernah aku dengar seketika 
membayangiku.

Aku Menangis
Aku menangis dan tetap menolak, 
hingga memohon pada dokterku 
“Saya ingin disini lahirannya, dok”, 
“Saya mohon dok, disini saja. Tolong 
Saya”. Tapi sekeras apapun aku 
memohon, tetap saja kondisi tidak 
memungkinkan.
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Bukaan 8
Aku merasakan kesakitan yang luar 
biasa dan kontinyu ketika di ambu-
lance. Kontraksi yang aku rasakan 
mulai dari pukul 03.30 hingga pukul 
06.30 membuatku sampai pada 
kondisi bukaan 8 dan kepala salah 
satu bayi, Zaydan, sudah terlihat. 
Bayi tripletku memiliki 3 kantung yang 
berbeda.

Operasi Caesar
Karena kondisiku tersebut, maka 
tidak memungkinkan untuk persali-
nan normal. Dokter memutuskan 
untuk melakukan operasi caesar 
padaku. Impianku untuk di dampingi 
oleh suami ketika persalinan pupus 
jua, semua tak sesuai rencana.

Tak Kusangka
Aku tak menyangka bertemu dengan 
dokter yang luar biasa. Walau sudah 
pecah ketuban, dokter masih 
mempertahankan bayi triplet selama 
24 jam dalam rahim karena efeknya 
yang luar biasa untuk bayi. Selain itu, 
juga diberikan suntikan pematangan 
paru dan neuro protector.

Senin, 15 Juli 2019
Tepat pukul 08.05 Zaydan lahir dan 
dokter mengankatnya sambil 
menunjukkan padaku “Alhamdulillah 
ya bu anak pertama laki-laki, sehat” 
2 menit kemudian (08.07), Zabran 
lahir dan dokter mengangkatnya 
sambil menunjukkan padaku “ yang 
kedua ya bu, laki-laki, Alhamdulilah 
sehat”.
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Berpisah dengan Bayi
Aku harus dirawat di ruang HCU 
selama 1x24 jam untuk di observasi. 
Ruangan dengan pemantauan dan 
perawatan yang sangat ketat.

Suamikupun tidak boleh masuk. 
Diruangan itu, Aku menangis sendi-
rian karena harus terpisah dengan 
bayi tripletku.

3 menit kemudian (08.10), Zayna 
lahir dan dokter tidak menunjukkan 
padaku, hanya berkata “yang ketiga 
ya bu perempuan”. aku mulai gelisah 
dan takut, “kenapa yang ketiga kok 
tidak ditunjukkan? Kenapa ini 
anakku?”

Anakku lahir dengan berat dan 
panjang badan yang berbeda-beda
  - Zaydan 1578 gram, 43 cm
  - Zabran 1578 gram, 40 cm
  - Zayna 1434 gram, 39 cm
Dan yang dirawat di NICU hanya 
Zayna karena harus dibantu oleh 
ventilator.
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Akhirnya
Akhirnya setelah menunggu 3 hari 
pasca operasi, aku baru bisa 
menemui si triplet di ruang Perina-
tologi untuk metode kanguru & 
belajar menyusui. Aku masih harus di 
dorong menggunakan kursi roda oleh 
suamiku. Rasanya masih sangat kaku 
dan sulit untuk berdiri bahkan 
berjalan.

Pemulihan Pasca Operasi 
Rasa sakit pasca operasi tidak bisa 
aku gambarkan lewat kata-kata. Aku 
harus belajar jalan, duduk, dan 
berdiri sementara jahitannya belum 
kering.

Karena hampir sebulan aku bedrest, 
aku sampai lupa caranya duduk, 
berdiri dan berjalan. Setiap kali 
latihan berdiri, kepada terasa 
pusing. Bahkan aku lupa bagaimana 
cara menapakkan kaki di lantai.

Jahitanku Terus Berlubang
Karena kurangnya mobilisasi, 
jahitanku sering terbuka, berlubang, 
berdarah bahkan bernanah. Sampai 
akhirnya dokter memutuskan 
melakukan kultur darah karena 
proses penyembuhan yang terbilang 
lama.
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Ternyata memang aku memiliki alergi 
terhadap obat terutama terhadap 
sebagian besar antibiotik.

Awal Pertemuan 
dengan Lactashare di hari yang 
sama ketika triplet lahir dan aku 
masih belum pulih, suamiku yang 
mengurus segala keperluan termasuk 
ASI. Suamiku diberikan gambaran 
oleh salah satu dokter anak bahwa si 
triplet harus ASI tapi karena kondisi-
ku yang belum memungkinkan, 
akhirnya dokter tersebut memberikan 
tawaran donor ASI.

Lactashare Foundation
Tanpa pikir panjang, suamiku 
menyetujui untuk menerima donor 
ASI Lactashare.

Yang membuat ia yakin adalah calon 
donor ASI untuk si triplet sudah lolos 
screening darah dan yayasan 
tersebut menerbitkan sertifikat 
sepersusuan sesuai dengan MUI.

Tidak membutuhkan waktu lama, 
suamiku sudah dapat berkomunikasi 
dengan Lactashare. Lactashare 
bergerak cepat dan di hari yang 
sama pendonor ASI menyetujui untuk 
mendonorkan ASI bagi si triplet. 
Suatu jalan pertolongan-Nya yang 
tak pernah aku duga.

Ya! Lactashare merupakan yayasan 
perapian donor ASI pertama di 
Indonesia sesuai dengan kaidah 
medis dan agama. Yayasan ini 
bergerak cepat dalam membantu 
bayi yang membutuhkan ASI donor.
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Di hari yang sama, tim Lactashare 
menemui suamiku di Ruang Perina-
tologi untuk mengantar ASI & 
menjelaskan beberapa prosedur.

Aku sangat bersyukur karena 
Lactashare juga menghubungkan 
kami dnegan pendonor ASI yang juga 
sudah menjadi ibu susu bagi si 
triplet.

Ibu Susu si Triplet
Sampai saat ini, si triplet memiliki 3 
ibu susu. Ucapan terimakasih tak 
akan pernah cukup untuk membalas 
kebaikan mereka. Dan sekarang si 
triplet sudah mendapatkan 126 liter 
ASI donor. Suatu kemudahan jalan 
untuk si triplet tetap mendapatkan 
haknya akan ASI.

Berat Badan Saat Ini
Sampai hari ini 11 Oktober 2019, 
berkat kebaikan dari Lactashare dan 
3 ibu susu si triplet, berat badan 
mereka perlahan meningkat
   - Zaydan 2.750 gram
   - Zabran 3.500 gram
   - Zayna 2.900 gram
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Aku Tetap Berjuang
Mendapat amanah 3 anak sekaligus, 
membuat aku dan suami terus 
belajar setiap hari. Aku sangat 
bersyukur, Lactashare tidak hanya 
menghubungkan aku dengan 
pendonor tetapi juga mendampingi 
aku agar kembali berdaya menyusui 
si triplet dengan layanan konseling, 
konsultasi, serta pijat laktasi.

Aku Baru Menyadari
Hal yang menurut Kami terbaik, 
ternyata belum tentu terbaik, dan hal 
yang menurut Kami tidak baik, 
nyatanya justru itu yang terbaik. 
Begitu cara Allah memberikan jalan 
pada Kami.

Diambil Hikmahnya
Aku yang pada saat itu hanya 
mengeluh ”aduh kok gini, kok gitu” 
hanya bisa pasrah dan ikhlas. Dan 
ternyata memang itu jalan yang 
terbaik. Aku bertemu dengan dokter 
yang memang sudah berpengalaman 
menangani bayi triplet, tenaga 
kesehatan yang sangat membimbing 
dan fasilitas RS yang luar biasa.

Di hari yang sama, tim Lactashare 
menemui suamiku di Ruang Perina-
tologi untuk mengantar ASI & 
menjelaskan beberapa prosedur.

Aku sangat bersyukur karena 
Lactashare juga menghubungkan 
kami dnegan pendonor ASI yang juga 
sudah menjadi ibu susu bagi si 
triplet.
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Tidak Sesuai Rencana
Semua yang kami pilih, tidak ada yang berhasil. Ternyata Allah yang piihkan 
semuanya. Allah langsung yang turun tangan, yang memilihkan RS hingga mem-
pertemukan kami dengan Lactashare. Aku tidak bisa membayangkan, jika tidak 
bertemu Lactashare, si triplet akan minum apa mengingat kondisiku yang masih 
sangat lemah.

Rasa Syukur
Allah benar-benar memberikan jalan yang tidak baik menurut kami, ternyata itu 
jalan paling baik untuk kami. Terimakasih kepada Lactashare yang sudah hadir di 
Bumi Pertiwi ini dan mempertemukan kami dengan ibu susu sampai saat ini.

Oleh Orang Tua Bayi Triplet (Zaydan, Zabran, & Zayna),
Kusdyah Indah Sulistyowati, SH, MH & Muhammad Zaki
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BAYI NORA 
TERLAHIR 
900GRAM
Bagaimana Cara Ia Berjuang Hidup?

22



Kehamilan Pertama ini adalah kehamilan pertama bagi isteri saya. 
Bukan main syukurnya kami atas karunia Allah ini. 
Menjalani trimester pertama dengan lancar tanpa 
sedikitpun gangguan dan hambatan. 

Namun…

Dikejar Target Oleh sebab saya dan isteri sama-sama bekerja di 
perusahaan yang disiplin terhadap target penjual-
an. Kami mengabaikan 1 hal yang akhirnya kami 
sesali kemudian. Ia bernama : KESEHATAN.

Kontraksi Hebat Sejak kehamilan 5 bulan. Isteri saya sering merasa 
mudah lelah. Terus begitu telah berulang, dan 
puncaknya usia kehamilan 6 bulan. Tetiba istri saya 
mengalami kontraksi hebat dan pendarahan.

Kabar Mengejutkan Tak disangka, kondisi itu diperparah dengan jumlah 
cairan ketuban menipis. Sehingga dokter Obgyn 
menyarankan untuk SC CITO demi menyelamatkan 
bayi dan isteri.
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900 Gram Kami menyadari 
bahwa melahirkan 
bayi usia 26 minggu 
adalah beresiko. 
Mengingat organ 
masih dalam proses 
pematangan. Namun 
semua terjadi bukan tanpa ijin Allah. Anak kami 
bernama Nora Alesa Adira Azzahra terlahir dengan 
berat badan 900 gram pada 28 Mei 2018.

NICU Kami bersyukur karena Nora terlahir sempurna 
secara fisik. Walaupun memang kami menyadari 
bahwa bayi prematur masih memiliki keterbatasan 
dalam fungsi beberapa organ. Oleh karenanya 
Nora perlu dirawat di NICU selama 2 minggu.

Metode Kanguru Atau lazim juga disebut KMC (Kangaroo Mother 
Care) menjadi aktivitas keseharian isteri dan anak 
kami. Ini adalah metode yang paling tepat untuk 
diterapkan oleh ibu bersama bayinya yang terlahir 
prematur. Skin to skin contack, dilakukan sesering 
mungkin tiap harinya. Dengan durasi 1-3 jam tiap 
sesi.
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Kabar Mengejutkan Dokter anak yang menangani Nora sejak dilahirkan, 
memahamkan kami sejak sebelum SC bahwa ASI 
donor adalah alternatif kedua saat nanti Nora 
terlahir. Selain itu, ASI ibu kandung Nora menjadi 
yang utama. Setelah kami dipahamkan banyak hal 
mengenai ASI donor, kami nyatakan menyetujui 
tindakan medis tersebut.

Calon Ibu Susu Dokter anak kami menghubungi Lactasahare untuk 
permintaan ASI donor. Calon ibu susu Nora sudah 
ada sejak sehari pasca Nora dilahirkan. Kami 
hanya memerlukan waktu 1 hari lagi karena calon 
donor tersebut harus menjalani sceening darah di 
laboratorium.

Jodoh Ibu Susu Hasil laboratorium menunjukkan bahwa calon 
donor dinyatakan layak menjadi Pendonor ASI. 
Kami teramat bersyukur. Karena pertolongan Allah 
tiba tepat waktu. Disaat Nora mengalami perburu-
kan dan harus dirujuk ke RS lain, justru disaat itu 
jodoh ibu susu kami dapatkan. Beliau bernama ibu 
Leny. Domisili di bululawang kota Malang.
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Hectic! Nora dirujuk ke RS tipe A dan Nora membutuhkan 
ASI Donor untuk menyelamatkannya… 2 hal yang 
terjadi bersamaan dan menjadi pengalaman 
berharga bagi kami orang tua baru untuk sigap 
dalam setiap situasi demi Nora selamat. Kami 
bersyukur, kala itu Lactashare berkenan meringank-
an urusan kami. Hari sudah larut malam, akhirnya 
ASI donor berhasil kami terima di RS tempat Nora 
dirawat.

Terapi Laktasi Layanan holistik menjadi kunci. Selain memfasilitasi 
donor ASI atas indikasi medis, Lactashare juga 
memfasilitasi terapi laktasi agar isteri saya berdaya 
menyusui Nora. Konseling laktasi, konsultasi, serta 
monitoring evaluasi dari Lactashare, kami terima 
setiap waktu. Mengingat kami adalah resipien ASI 
Lactashare.

Hak Bayi Nora berjuang. Maka kamipun harus berjuang. 
Telah 3 bulan berjalan. Nora berjuang dengan 
keterbatasannya sebagai bayi prematur. Dan 
kamipun berjuang untuk tetap memunaikan hak 
Nora berupa ASI.

26



Metode Kanguru Nora terlahir dengan usia kandungan 26 minggu. 
Sebagai orang tua dari bayi prematur, kami diajari 
cara menghitung usia koreksi : usia kronologis - 
(40-UK). maka usia koreksi Nora saat ini adalah : 12 
- (40-26) = -2 minggu. Artinya?

Artinya Nora hari ini, setara dengan bayi lain yang 
baru akan lahir 2 minggu lagi. MasyaAllah … betapa 
Allah Maha Memelihara setiap kehidupan 
hamba-Nya.

2600 Gram Adalah berat badan Nora saat ini.

Syukur Alhamdulillah, Allah meridhoi semua 
keringat, darah dan air mata. Perjuangan Nora, 
perjuangan Ibunya dan perjuangan 3 ibu susunya… 
adalah persaudaraan yang semoga membawa 
berkah dan sedekah jariyah.

Takdir Kita memang tidak pernah tahu. Takdir Allah 
berlaku apa dan bagaimana. Namun tugas kita 
adalah bertindak sesuai keilmuan agar dari situ 
Allah buka jalan. ASI menurunkan angka kematian 
bayi hingga 88%. itu yang kami pegang. Sebagai 
orang tua, kami memilihkan Nora pilihan terbaik 
yaitu ASI ibu kandung dan ASI donor. Semoga 
menjadi pondasi kuat untuk Nora berjuang hidup 
sebagai bayi prematur.
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19 Liter ASI Donor Telah menghidupkan Nora hingga hari in. Angka 
yang menurut kita biasa, karena setara dengan 1 
galon air mineral. Tapi sungguh itu angka yang 
menakjubkan bagi saya, selaku ayah dari bayi 
prematur. Karena nafkah terbaik seorang ayah bagi 
bayinya adalah ASI.

Terimakasih
Kepada Allah SWT. Isteri saya, Ajeng. Anak Saya, Nora. Ibu 
susu Nora : Ibu Leny, Ibu Ferina & Ibu Cindy. Lactashare 
beserta semua orang baik & dermawan yang telah 
mendukung Lactashare sehingga kami merasakan manfaat 
nyata dari misi sosial ini.

Jangan Bosan Berbuat Baik
Karena nyatanya, saya, anak saya, dan isteri saya adalah keluarga kecil yang 
tertolong hidupnya oleh karena kebaikan orang lain. Dan kami yakin, masih 
banyak bayi lain yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang baik. 
Terimakasih sekali lagi, salam hormat saya kepada sesiapa yang membantu 
hingga proses donor ASI Nora berjalan lancar sesuai kaidah.
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Bayi Kenar Tertolong dengan Kehadiran
Ibu Susu

Berawal dari…
Takdir menjadi seorang ibu (baru) waktu itu, hari-hari di bulan November berjalan 
seru dan menyenangkan. Bayiku lahir dengan nama Biruni Kenar Samudera, 
dipanggil Kenar. Kenar lahir dgn berat 3.155 gr, melalui persalinan SC.

Sepulang dari Rumah Sakit
Tepatnya hari ke-5, berat badan (BB) Kenar turun menjadi 2.910 gr. Namun dari 
beberapa bacaan yang menjadi rujukan saya, dikatakan bahwa penurunan
 BB pada bayi yg baru lahir, selama tidak lebih dari 10%, maka hal itu sangatlah 
wajar. Syukurlah, itu membuat saya tenang.
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Cuti Melahirkan
Saya nikmati bersama Kenar, namun seiring waktu saya menyadari bahwa 
adaptasi Kenar pada posisi dan perlekatan menyusui, tidak sebaik seharusnya. 
Merasa ada yang tidak beres, saya mulai mencari info dari berbagai sumber, 
terlebih ada tanya dalam hati "Mengapa Kenar juga seperti makin kurus ya?"

Membaca 
Dari berbagai sumber membuat saya sedikit was-was, khawatir Kenar mengalami 
hal yang sama sekali tidak saya harapkan. Terlebih saat itu sekilas saya membaca 
artikel tentang tongue tie. Hati kecil saya bicara, kenapa sebagian gejala bayi tongue 
tie ada di Kenar ya? 

Kontrol ke Rumah sakit
tempat kenar dilahirkan. Bertemu dengan dokter anak yg menangani Kenar saat 
baru lahir. Seperti pada umumnya periksa ke poli anak, BB Kenar ditimbang dan 
dugaan saya bahwa Kenar nampak makin kurus ternyata terjawab. 

Usia Kenar saat itu sudah 1 bulan 2 hari, namun timbangan digital menunjukkan 
angka 3.040 gr. "Ya Allah, BB Kenar saat itu bahkan lebih kecil dibanding berat 
badan lahir". Hati saya gerimis, pikiran makin pesimis.

Menunggu Antrian 
dipanggil, pikiran saya mulai menari-nari tak karuan, perasaan berkecamuk menanti 
jawaban akan fakta mengapa BB Kenar tidak naik sebulan ini, bahkan turun 1 ons 
dari BB Lahir. Rasa penasaran saya makin besar mengingat idealnya BB bayi naik 
minimal 700 gram pada usia 1 bulan. Tapi yg terjadi pada Kenar, sangat-sangat-san-
gat jauh dari itu.
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Nama Kenar 
akhirnya dipanggil oleh perawat. Dokter anak memeriksa sebagaimana 
biasanya dan nampak heran juga dengan turunnya BB Kenar. Di akhir sesi 
pemeriksaan, kami sempat menanyakan "Dok, apakah Kenar tongue tie?" Namun 
saat itu sang dokter menjelaskan bahwa Kenar tidak mengalami tongue-tie.

Alhamdulillah, jawaban itu adalah jawaban terindah yang kami nantikan sedari 
tadi. Maka kami pun pulang dengan hati sedikit lebih tenang.

Saya Curiga
Jika Kenar dinyatakan tidak bermasalah dalam pola dan cara menyusu, maka yang 
patut dicurigai kedua sebagai sebab musabab Kenar turun berat badan adalah 
tentang ASI saya. "Apa memang ASI saya tidak mencukupi Kenar ya?"

Masa Perjuangan
menyusui sebulan lalu, saya akhirnya baru menyadari bahwa produksi ASI saya 
sepertinya stagnan, cenderung sedikit. Hal itu makin saya yakini saat saya ingat di 
usia Kenar 2 s.d 4 minggu, saya mulai memompa payudara untuk saya jadikan stok 
ASI saat cuti kerja telah habis, dan saat itu ASI perah yg saya dapatkan berkisar 
10-20ml untuk 1 sesi memompa 2 payudara, dan begitu terus hasilnya sama persis 
di tiap harinya.

Pikirku
hasil memompa ASI 10-20ml adalah wajar. apalagi baru 2 pekan setelah persalinan, 
sama sekali tidak ada pikiran pesimis. Namun karena fakta berbicara BB Kenar usia 
1 bulan ini justru turun, saya merasa perihal produksi ASI ini harus segera tersele-
saikan.
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Tanpa Menunda 
Saya dan suami memutuskan untuk mengunjungi bidan laktasi di RS yg sama. 
Diskusi sekitar 30 menit, namun hati saya belum lega, saya merasa belum 
mendapat penjelasan yang memuaskan, yang bisa menjawab kerisauan.

Mencoba Bertahan 
dengan ikhtiar yang direkomendasikan bidan laktasi, hingga sebulan kedepan. 
Namun, Kenar belum juga mengalami penambahan BB. Hati saya makin cemas, 
saat tahu bahwa di usia 2 bulan, BB Kenar justru turun lagi, menjadi 2.955gr alias 2 
ons lebih rendah dari BB Lahir. Lagi-lagi, saya kontrol ke RS dengan tubuh yang 
lemas merasa tak berdaya dan hampir menyerah.

Berubah Pikiran
Saya dan suami putuskan untuk berkunjung 
ke Lactashare. Saya ceritakan kondisi 
Kenar ke dokter yang sekaligus juga konselor 
menyusui. Dan saya menceritakan juga tentang 
bagaimana perjuangan saya selama 2 bulan ini 
untuk menyusui Kenar, namun saya merasa 
semua jerih payah itu tidak berdampak pada 
peningkatan status gizi Kenar. Terlebih saat itu 
Kenar ditimbang lagi, dengan usia 2 bulan 4 hari, 
BB Kenar 2.900gr. Turun lagi!
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Tidak Kuat
dengan segala campur aduk perasaan dan beban pikiran yang menumpuk, 
saya menceritakan semua sambil menangis terisak, terlebih melihat kondisi 
Kenar yang semakin kurus. Situasi makin parah saat ingat bahwa cuti melahirkan 
akan habis, tersisa 12 hari lagi.

Tak Disangka
Saya memberanikan diri bertanya lagi tentang tongue tie, walau pikir saya ini 
topik yang case-closed mengingat jawaban dokter anak saat itu. Namun tidak 
disangka dr.Meralda justru mencurigai Kenar mengalami tongue-tie. Tindak lanjutn-
ya, beliau meminta saya untuk second opinion ke dokter anak lain, yang lebih pakar 
dalam mendiagnosa dan tatalaksana tongue-tie. Oke, ini PR pertama untuk saya.

Pilihan Sulit
Manakala dr. Meralda memberi PR lain untuk saya, agar saya meminumkan Kenar 
20 kantong ASI Perah yang selama ini sengaja disimpan untuk masa kerja saya nanti. 
Tentu ini pilihan yang sangat sulit. Saya hampir tidak mempercayai bahwa justru 
saran ini yang dilontarkan dokter. Padahal cuti saya akan habis pekan depan. 
Bagaimana mungkin justru saya diminta menghabiskan stok asi perah disaat 
sebentar lagi masuk kerja? Dan bagaimana nanti saat saya kerja, Kenar minum apa? 
Berbagai keraguan mendera.

Hutang!
Namun saat itu saya ingat sekali, ada kalimat menggugah yang membuat saya ikhlas 
menjalani saran tersebut. Saat itu dr.Meralda menulis di selembar kertas HVS 
tentang rincian riwayat pertumbuhan Kenar. Sembari menulis beliau menjelaskan 
bahwa "Kenar hutang berat badan 1.650 gr. Dan Ayah Bunda Kenar harus siap 
membayar hutang itu".
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Idealnya 
Dengan BB Kenar 2 bulan adalah 4.550 gr, namun faktanya BB Kenar saat 
itu 2.900gr. Sedangkan usia 3 bulan nanti idealnya BB Kenar 5.150gr. 
Sehingga tersisa 27 hari untuk bisa mengejar ketertinggalan BB selama 3 
bulan ini, yaitu dengan target kenaikan 2.200gr agar hutang itu lunas. 
Sungguh, ini angka yang berat. Melebihi beratnya rindu sang Dilan.

Jangan eman
Dr. Meralda juga mengusik dengan sebuah tanya "Untuk apa 
ngeman-ngeman ASI Perah kalau toh nantinya sama-sama akan diminum juga? 
Yang penting, upayakan kecukupan rejeki Kenar hari ini. Hari ini. Hari ini. Perihal 
urusan kecukupan hari esok, nanti bisa diupayakan lagi."

Mak Jleb! 
Benar juga ya. Saya dan suami tergugah. Bukankah nasihat berkata, hari ini harus 
lebih baik dari hari kemarin. Jika ikhtiar saya sama, tidak ada perbedaan, dari hari 
kehari, bagaimana bisa saya ngotot minta BB Kenar mengalami perubahan? Maka 
PR saya adalah, berbuat yang terbaik untuk Kenar hari ini. Dan karena itulah saya 
rela menggunakan stok ASI Perah untuk diminum hari itu, demi menjamin bahwa 
rejeki ASI Kenar tiap harinya cukup.

Terancam Gizi Buruk
Dr.Meralda melanjutkan, "Dan lagi, jika BB Kenar tidak jua naik 3 bulan 
berturut-turut, maka Kenar bisa didiagnosa mengalami status - bukan gizi kurang, 
tapi sudah gizi buruk, dan hal itu sangat berpengaruh sekali terhadap tumbuh 
kembang Kenar. Ingat, masa depan Kenar masih panjang. Segera bertindak, bisa 
mengubah jalan hidupnya." Nyess! Kata kata itu perih, tapi membekas harapan 
yang menggerakkan. Bahwa kami adalah orangtuanya yang diberi tanggung 
jawab merawat dan membesarkan Kenar dengan sebaik-baiknya. 
Amanah Tuhan tidak boleh kami lalaikan.
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Ilmu & Belajar
dr. Meralda juga menjelaskan dengan sangat detail bagaimana manajemen 
produksi ASI yang tepat, yang seharusnya saya ihtiarkan kedepannya. Banyak 
wawasan baru, sudut pandang baru dan cara berpikir baru yang membuat saya 
akhirnya lebih mudah memahami ilmu laktasi. Sehingga bisa menjadi bekal saya 
untuk evaluasi mandiri tiap harinya.

Second Opinion
saya lakukan sebagai tahap menunaikan apa yang menjadi PR pertama saya, 
yaitu second opinion ke dokter anak lain, untuk validasi kecurigaan tongue tie. 
Dokter anak Kenar yg kedua ini mendiagnosis Kenar Tongue-tie, namun masih ringan 
derajatnya. Beliau tidak buru-buru merekomendasikan insisi, namun Kenar diminta 
untuk menjalani terapi oral selama sepekan.

Ikhtiar Baru
selama sepekan saya jalani semua saran dr.Meralda. Target Kenar harus minum asi 
perah berapa cc dalam sehari, saya patuhi. Target saya menyusu berapa kali sehari, 
durasi berapa menit, dan lain sebagainya juga saya jalani. Termasuk manajemen 
produksi ASI yang harus saya lakukan, juga saya patuhi.

Kabar Baik
Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kontrol ke berbagai dokter.
Sepekan ikhtiar dan kami kontrol kembali ke Lactashare. Alhamdulillah. Ini kali 
pertama saya mendapat kabar baik, dimana BB Kenar akhirnya naik menjadi 3.040 
gram. Naik 140 gram, walau tidak pesat namun setidaknya ini prestasi yang patut 
dihargai oleh diri saya sendiri, dibalik keterpurukan ASI selama 2.5 bulan terakhir.
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Buku Kecil
Berisi rincian berapa cc ASI perah yang berhasil Kenar minum, saya sodorkan 
kepada dr. Meralda sebagai 
bahan evaluasi ikhtiar sepekan 
lalu. Sungguh, Syukur tidak terkira 
akhirnya Kenar bisa move-on dari 
berat badan kepala 2, di usianya 
yangg menjelang 2.5 bulan ini. 

Dan dr.Meralda ikut bahagia 
melihat pencapaian tersebut 
walau memang belum 
memuaskan. Pada konsultasi 
yang lalu, dr.Meralda meminta 
saya untuk memiliki buku kecil 
dan rutin menulis riwayat 
asupan Kenar. Ini penting 
karena Kenar ditarget tinggi 
untuk mengejar ketertinggalan BB. Sehingga data tentang riwayat asupan harus 
dijamin valid.

Masih Berhutang
dari target 2.200gr, Kenar baru naik 100 gr, tentu saya menyadari bahwa PR 
kami masih banyak. Masih ada hutang BB 2100 gr yang harus dilunasi.

Konsultasi saya kali ke-2 di Lactashare ini, bukan berarti tanpa 
kegalauan. Kenaikan BB Kenar sungguh sangat membahagiakan saya, 
namun jika mengingat bahwa cuti saya tinggal 4 hari lagi, dan stok ASI 
Kenar tinggal 2 kantong untuk hari ini, ah.. Rasanya hati saya mulai 
gerimis (lagi).
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Terhantui Sufor
"Apakah rejeki ASI Eksklusif Kenar memang cuma sampai usia 2.5 bulan 
ya dok? Apakah memang saya harus menyerah pada Sufor? Kalau memang iya, 
gapapa dok saya berusaha legowo walau itu berat. Stok ASI saya tinggal 2 kantong 
hari ini, dan saya ga tau lagi Kenar harus minum apa kedepannya kalau saya sudah 
masuk kerja. “Hasil pumping saya memang lebih baik dok, biasanya 10-20 cc dalam 
1 kali pumping, uda 10 hari ini naik menjadi 30-50cc tiap sesi.” 

Uneg-uneg itu berentetan saya sampaikan pada dr. Meralda.

Tapi Sejujurnya, 
”jumlah ASI 30-50cc itu tambal sulam dok.., ga bakal bisa bikin surplus stok ASI 
karena masih kurang juga dgn target suplementasi ASI perah yang harus digenjot 
demi BB Kenar naik.” Kalau memang harus sufor... Hmm Sufor yang bagus apa ya 
dok, yang bisa menggenjot kenaikan BB Kenar?". rentetan pertanyaan terlontar 
begitu saja, efek samping dari keterhimpitan dan seakan hilang harapan.

Rekomendasi WHO
dr. Meralda menanggapi kegalauan saya itu dengan pernyataan yang melegakan 
hati "Kalau mengacu pada ajuran WHO, setelah mengusahakan ASI Ibu Kandung 
tapi belum optimal hasilnya, maka pilihan ke 2,3 dan 4 adalah ASI Ibu Donor/Ibu 
Susu.

Sehingga ASI Donor adalah pilihan yg layak didahulukan dan 
diperjuangkan sebelum menjatuhkan pilihan untuk mengganti ASI dengan 
selain ASI"
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Ahaa!
Pikiran saya tercerahkan. Ibu Susu alias Ibu Donor ASI. Ini solusi yang 
sebenarnya dalam hati sempat saya yakini juga. Walaupun saya masih ragu, 
adakah yang bersedia mendonorkan ASI untuk Kenar, dengan segala problematika 
berat badan yang ada. Namun jika melihat hutang BB Kenar 2.1 kilogram yang harus 
dilunasi, rasa-rasanya tidak mudah mencari donor ASI yang siap beratus-ratus 
kantong demi membantu Kenar kedepannya.

Saya PCOS
Sebelum memutuskan bahwa donor ASI dijadikan solusi yg disepakati bersama, 
dr.Meralda terlebih dahulu menganalisa kondisi saya, untuk memverifikasi apakah 
benar, Kenar indikasi medis mendapat ASI donor. Diskusi dilakukan dan akhirnya 
terkuak 1 hal yang baru saya pahami sebagai sebab utama mengapa ASI saya 
sedikit. Saya mengalami kondisi PCOS (Poly Cystic Ovarial Syndrome). Kondisi 
tersebut memicu ketidakstabilan hormon di tubuh saya, sehingga hormon prolaktin 
dan oksitosin sebagai kunci untuk memproduksi dan melancarkan ASI, jadi ikut 
terkendala.

Verifikasi
Mempertimbangan kondisi Kenar yang tongue-tie, dengan status nyaris gizi buruk di 
usia 2.5 bulannya yang baru mencapai berat badan 3 kg, sementara saya sebagai 
Ibunya memiliki penyulit berupa PCOS, maka sempurna sudah analisa kali ini. Dan 
dr. Meralda menyatakan saya indikasi mendapat ASI Donor. Akhirnya saya 
menyadari, alasan dibalik tidak mudah dapat ASI Donor dari Lactashare, karena 
benar-benar selektif dan hanya atas indikasi medis.
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Mencari Donor ASI
dr.Meralda mengecek ketersediaan donor ASI melalui aplikasi Lactashare. 
Setelah dipertimbangkan matang, dari 180 orang donor ASI se- Indonesia, yang 
diperkirakan jodoh untuk bisa membantu bayi Kenar adalah Bu Afifah. Dimana 
domisili beliau 1 kota dengan saya, sesama muslim, dan sesama ibu dengan bayi 
laki-laki. Usia bayi bu Afifah juga tidak jauh, Kenar 1 bulan lebih muda. Dan pertim-
bangan lain yang terpenting adalah jumlah ASI yang siap didonorkan. Saat itu Bu 
Afifah siap mendonorkan ASI sebanyak 200 kantong.

Berjodoh
Ibu Afifah menyatakan kesediannya untuk membantu Bayi Kenar setelah diceritakan 
oleh dr.Meralda tentang indikasi medis mengapa Bayi Kenar memerlukan ASI Donor. 
Kini giliran masuk tahap verifikasi pendonor ASI. Hari itu juga dr. Meralda mengutus 
petugas laboratotium swasta untuk mengambil sample darah Bu Afifah di kantornya, 
untuk dilakukan pemeriksaan standart calon donor ASI, yaitu HIV/AIDS, Hepatitis B, 
Hepatitis C, Syphilis dan CMV. Rincian jenis pemeriksaan lab-nya antara lain HbsAg, 
Anti HBs, Anti HCV, Anti HIV, VDRL, TPHA dan IgM CMV.

Gratis
Untuk semua jenis pemeriksaan itu. Lactashare memfasilitasi pembiayaan screening 
senilai 2.1 juta rupiah/donor. Tentu itu bukan nominal yang murah untuk sebuah 
proses donor ASI yang diusahakan seaman dan sesehat mungkin, untuk meminimali-
sir risiko penularan penyakit melalui ASI. Dan ini adalah pembelajaran baru untuk 
saya, dimana saya baru mengetahui bahwa prosedur donor ASI yang aman adalah 
dengan screening darah calon donor terlebih dahulu. Patut dibudayakan di Indone-
sia, agar tidak ada proses donor ASI yang terjadi tanpa screening darah.
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Asumsi Netizen
Saya juga bertanya kepada dr. Meralda tentang kesamaan jenis kelamin 
antara bayi donor dan bayi resipien. Dijawab oleh beliau, baiknya hal itu 
diupayakan, karena mengacu pada hadist Nabi bahwa ASI bayi laki-laki adalah 
untuk bayi laki-laki karena lebih sesuai dengan komposisi gizinya. Hal itu menjawab 
kesalahpahaman yang sering ditularkan di dunia maya bahwa sesama gender 
diupayakan semata-mata agar tidak menjadi mahram. Padahal itu alasan yang 
sangat tidak tepat dan bahkan sebenarnya walau sesama gender tetaplah akan 
menjadi mahram. Ah lebih detailnya nanti saja, karena Lactashare menerbitkan 
sertifikat sepersusuan dan diagram 8 anggota mahram sebagaimana tertuang 
dalam fatwa MUI tahun 2013 tentang donor ASI, sehingga saya akan lebih paham 
mendalami fiqihnya dan tidak dengan azas menerka-nerka. 

Aku Takjub! 
Untuk kesekian kalinya… benar kata dr. Meralda “kebenaran agama selalu menda-
hului kebenaran ilmiah” tentang keutamaan ibu sepersusuan dan mencari ibu susu 
yang memiliki bayi dengan jenis kelamin yang sama. Sudah diungkapkan oleh islam 
sejak 14 abad yang lalu. Dan science baru membuktikannya dalam 1 dekade terakhir 
ini . Maha Benar Allah dengan keluasan ilmu-Nya.

Target 
Sembari Bu Afifah diambil sampel darahnya oleh petugas laborat, disaat yang sama 
namun lokasi berbeda, saya disodorkan secarik kertas HVS yang sama oleh 
dr.Meralda, berisi coret-coretan tentang bagaimana target minum ASI Donor untuk 
Bayi Kenar demi mengejar ketertinggalan BB 2.1 kg dalam kurun 2 pekan, saat 
usianya nanti genap 3 bulan. Disimpulkan bahwa ada 2 target yang baiknya 
diusahakan, minimal 750 cc ASI perah per hari dalam pekan pertama dan 
minimal 1000 cc ASI perah perhari dalam pekan kedua. Dimana artinya 
Kenar perlu minum ASI perah 62.5 - 82 cc tiap 2 jam, dan sehari 12x.
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Saya mencoba mencerna target tersebut, sembari flashback pada 
keseharian minum Kenar yang selama ini hanya berkisar 300-400 cc tiap 
harinya. Baik, saya coba meyakinkan diri bahwa ikhtiar ini semoga Allah ridhoi.

Hasil Test Darah
Ibu Afifah sudah keluar keesokan harinya. Alhamdulillah, dinyatakan bahwa Bu 
Afifah lolos screening darah! Saya dan suami benar-benar sujud syukur, ini adalah 
pertolongan Allah yang tiba tepat waktu. Hari itu juga saya langsung menyewa 
freezer khusus ASI dari Pusat Laktasi Malang, untuk menampung ASI Bu Afifah yang 
beratus-ratus itu. Dan, hahaha ternyata Bu Afifah juga menyewa freezer dari Pusat 
Laktasi Malang. Bener-bener holistik layanan @pusatlaktasi, salut!

Silaturrahim
Ke rumah Ibu Afifah menjadi komitmen Saya beserta suami. Ta'aruf 2 keluarga. 
Karena kelak kami menjadi saudara. Lebih tepatnya Kenar akan mendapat ibu baru, 
yaitu ibu susu. Ah.. Doa Bu Afifah sebagai ibu susu Kenar juga kuharapkan, agar 
Kenar segera pesat tumbuh kembangnya sesuai usia. Ternyata begini ya indahnya 
dan hikmahnya dipersaudarakan oleh karena syariat sepersusuan. Apa yang dahulu 
dicontohkan Rasulullah semasa kecil, memiliki ibu susu. Dan saya yakin, semua ini 
telah diskenariokan pula oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfudz. Karena menjadi 
mahram, bukan tanpa campur tangan Allah. Ada ketetapan Allah yang tertulis, 
karena tinta telah mengering dan pena telah diangkat.

Kata Pepatah
hasil tidak pernah mengkhianati proses. Pada hari ke 10 dibantu ASI Donor, BB 
Kenar melesat naik ke angka 3.600 gram, naik 600gram. Dan 10 hari kemudian BB 
Kenar naik lagi mencapai 4.400 gram, naik 800 gram. Menakjubkan, total Kenar 
naik 1.4 kilogram dengan suplementasi ASI Donor dalam 20 hari, 
dan 3 hari kemudian saya timbang lagi, Kenar naik 200 gram 
menjadi 4.660 gr, tepat diusianya yang ke 3 bulan.
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42Alhamdulillah. Kenaikan BB kenar melesat. Buku kecil setia menemani 
kedisiplinan kenar meminum ASI donor.

Sukacita tak Bertahan Lama
Dr.Meralda menyadarkan saya melalui konsultasi online via aplikasi lactashare. PR 
Kenar masih harus dikejar. Karena jika diplot dalam kurva WHO, status gizi Kenar 
masih dalam area gizi kurang. Karena idealnya usia Kenar 3 bulan ini seharusnya 
adalah 5.150 gram Alias masih ada hutang 490 gram di bulan ke 3, sedangkan saat 
mencapai usia 4 bulan, idealnya BB mencapai 5.750 gram. Artinya perjalanan 
sebulan kedepan harus bisa naik 1 kilogram.

Tantangan Baru.
Stok ASI Bu Afifah sudah tidak banyak lagi. Atas pertimbangan banyak hal dari 
diskusi saya, suami dan dr.Meralda, akhirnya diputuskan untuk mengambil ASI 
Donor dari ibu susu ke 2 dan ke 3. Lagi-lagi, saya mengajukan permintaan ASI 
melalui aplikasi Lactashare. Dan dapatlah ibu susu ke 2 dan 3 Kenar bernama Bu 
Fariza serta Bu Fidi. Mereka semua sama-sama ibu dengan domisili kota Malang, 
muslim, working moms dari bayi laki-laki muslim.

Standart Medis
Tetap dijalankan sebagai calon donor ASI, screening darah bagi  Bu Fidi dan Bu  
    Fariza dilakukan melalui laboratorium swasta 
    langganan Lactashare. Esoknya hasil lab. keluar  
    dan dr.Meralda menyatakan bahwa Bu Fidi dan  
    Bu Fariza layak menjadi donor ASI bagi bayi  
    Kenar.



Estafet Kebaikan
Pertolongan Allah bersambut kembali, Kenar menemukan jodoh ibu susu. 
Dr.Meralda langsung menyarankan 2 donor sekaligus melihat riwayat 
sebelumnya Kenar bisa naik 1.4 kg dengan jumlah 25 liter. Artinya 
jika ingin BB naik 1 kg maka harus siap dengan jumlah 
ASI Donor sekitar 20 liter.

Dan mendapatkan ibu susu yang sudah siap mendonorkan ASI sebanyak 
itu tentu langka. Maka peluang lebih besar jika 20 liter tersebut bisa didapat 
dari 2 donor. Terlebih ini sebagai upaya agar asupan ASI bagi Kenar bisa 
berlanjut hingga minimal 6 bulan, dengan aktifitas saya yang masih direct breast-
feeding.

2 Bulan Belalu
Kenar mendapat suplementasi 
ASI Donor dari ibu susu ke 2 dan ke 3. 
Kini Kenar telah berusia 5 bulan, 
tepat 13 April 2018. Berat Badan 
Kenar saat ini adalah 7.100 gram. 
Senyum Kenar sungguh berbeda. 
Senyum anak ASI yang insyaAllah 
sehat, oleh karena hidupnya 
diperjuangkan oleh 4 ibu yang 
mencintainya melalui ASI dan 
menyusui. Tidak ada lagi kulit 
keriput karena gizi kurang, tidak 
ada lagi mata sayu dan cowong 
karena kurang kalori, tidak ada lagi rengekan khas bayi kurang energi. 
Alhamdulillah.. Segala puji hanya bagi Allah, 
Penjamin Rejeki Hamba-Nya.
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Doa dan Rasa Syukur
tidak henti-hentinya saya panjatkan pada Allah. Karena pertolongan-Nya tersam-
paikan pada Kenar, melalui para Ibu susu Kenar. Doa terbaik agar senantiasa diberi 
kelimpahan berkah serta kemudahan disetiap usaha mereka menyusui anak-anak 
mereka. Karena keikhlasan mereka untuk berbagi ASI dengan Kenar, maka Kenar 
dapat mengejar ketertinggalan berat badan dan tidak sampai ke arah gizi buruk.

Terimakasih 
kepada Pusat Laktasi Malang dan Lactashare telah berkenan hadir di tanah Ibu 
Pertiwi. Saya, suami dan Kenar sangat terbantu sekali dengan 5 bulan perjuangan 
berdarah-darah demi memberi yang terbaik untuk Kenar. Kami tergerak untuk 
membagi kisah bahagia ini kepada seluruh pejuang ASI dimanapun berada, 
agar mereka tetap menyimpan keyakinan di dalam hati, bahwa harapan 
itu masih ada.

With Love,
Ade - Gaby - Kenar
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KasihIbuSepanjangMasa
Kisah Si Kembar 3 yang Ditinggal 

Ibunda Selamanya

Ia Adalah Sosok yang Hebat
Ini adalah kisah adik iparku yang rela mengorbankan apapun demi si 

kembar. Ya! Buah hati yang sangat ia cintai dan nantikan.
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Saat Tahu Ia Hamil
Ia sangat bahagi, sebab itu adalah kehamilan yang dinantikannya. Apalagi 
ketika mengetahui bayinya kembar 2. ia rutin aku antarkan untuk memerik-
sakan kadungannya setiap bulan pada dokter kandungan dekat rumah. Ia 

selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk bayinya.

Di Masa Kehamilannya
Ia menjaga makannya dengan berusaha mengkonsumsi sayur, buah dan 
berbagai vitamin termasuk tablet penambah zat besi. Hanya saja, sesaat 
menjelang usia kehamilan 4 bulan, ia sering sekali memuntahkan segala 
apa yang ia makan. Rasa mual menderanya bertubi-tubi. Hingga kondisi 

tubuh yang sangat lemas mengharuskannya di rawat di rumah sakit dalam 
beberapa hari.

Ketika Usia Kehamilan 6 Bulan
Ternyata janin yang tumbuh dalam rahimnya bukan kembar 2 tapi kembar 
3! MasyaAllah kabar yang mengejutkan dan sangat menggembirakannya. 

Hal itu membuat ia semakin bersemangat menjaga kesehatan melalui 
asupan makanan hariannya, semata agar janin sehat dan ia tak lagi lemas 

seperti kejadian trimester pertama.

Kata Dokter,
Saat kontrol kehamilan usia 33 minggu, ia harus mendapatkan suntikan 
pematangan paru sebanyak 6x dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut. 

Yang mengejutkan, baru 1x suntikan, tubuhnya melemah, badannya tidak 
kuat, demam hingga 38 derajat celcius dan terdeteksi tensinya 160/90mmHg 
(tinggi). yang mengharuskannya untuk dirujuk dan segera dilakukan tindakan 

operasi caesar.
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Ternyata
Semakin mendekati hari persalinan, mulai muncul berbagai komplikasi. 

Tekanan darahnya meningkatkan hingga hampir 200 mmHg. Preeklamsia! 
Albuminnya sangat tinggi hingga hampir meracuni tubuhnya. Dan seluruh 

tubuhnya juga bengkak. Hingga harus dirujuk ke rumah sakit lain dan 
dilakukan Caesar di usia kehamilan 33 minggu.

5 September 2018
Persalinan berlangsung dini hari dengan operasi caesar, tepat pukul 1 dini 

hari. Ruang operasi pecah dengan kelahiran bayi pertama yang lahir dengan 
kondisi kritis. Ia terlahir dengan berat badan 1 kg saat usia kehamilan 33 

minggu. Sayangnya, ia tidak dapat bertahan lama… malaikat maut mencab-
ut jiwa sucinya, 1 jam setelah dilahirkan ke dunia.

Namun, kelahiran bayi pertama tadi, disusul dengan kelahiran bayi ke-2 dan 
ke-3. Bayi ke-2 lahir dengan berat badan 1.6 kg dan bayi ke-3 lahir dengan 

berat badan 1.5 kg. Mereka berdua terlahir prematur seperti kakaknya yang 
telah lebih dulu kembali ke ilahi.

Selama di Rumah Sakit
Ibunda si kembar, mendapatkan perawatan di Ruang HCU ( High Care Unit ) 

terkait kondisinya pasca preeklampsia, untuk memantau kondisi tekanan 
darahnya agar stabil kembali. Sementara sikembar mendapat perawatan di 

ruang perinatologi, terkait kelahirannya yang prematur dan kondisi lahir 
berat badan rendah.
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Mulai Membaik
Syukurlah, 5 hari dirawat intensif, ibunda si kembar diperbolehkan pulang, 

sedangkan sikembar masih harus dirawat di ruang perinatologi rumah sakit.

Terpisah dengan Si Kembar
Memang membuatnya bersedih. Namun, sedih itu bukan menjadi alasan 

untuknya menyerah pada keadaaan. Ia rajin memompa ASI untuk kemudian 
rutin disetorkan kepada perawat yang menjaga si kembar di RS. Ia lebih 

memilih untuk tidak mengonsumsi obat pasca persalinan, baik obat untuk 
luka bekas SC maupun untuk obat menjaga tekanan darahnya.

Setelah Beberapa Hari
Kabar baik! Bayi ke-2 yang terlahir 1.6kg, bernama Shakila, dinyatakan layak 

pulang oleh dokter yang merawat. Namun sayangnya, sang adik bayi ke-3 
yang terlahir 1.5kg, bernama Shakira belum bisa ikut pulang bersama 

kakaknya, sebab tubuhnya masih kuning (hiperbilirubin)

Rumah Ini Diwarnai Kebahagiaan
Tepat perawatan hari ke-17, Shakira sembuh dari kondisi kuning yang 

dialaminya dan dinyatakan layak pulang. Akhirnya mereka kompak berkum-
pul kembali serumah! Ayah, bunda dan sikembar telah genap bersama. 
Kebahagiaan tak terkira, masa sulit yang lalu itu telah berhasil terlewati.

Pejuang ASI
Aku menjadi saksi betapa sangat berjuang si ibu terhadap bayi kembarnya. 
Ia selalu ada, saat sikecil minta menyusu. Selain menyusu sangat sering, ia 

juga tetap memompa ASI. Akupun membantu ibunda untuk merawat 
sikembar.
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Minggu Nestapa
Malam itu, Ibunda si kembar merasa kelelahan, ia pamit tidur istirahat 
setelah selesai menyusui dan memompa ASI. Melihat sang istri tertidur, 

sikembar dijaga oleh ayahnya. Namun saat dini hari, sang ayah memban-
gunkan istrinya sebab sudah waktunya menyusui sikembar. 

Namun ternyata…

Takdir Berkata Lain
Ibunda sikembar, tidak terbangun jua. Nafasnya terhenti, detak jantungnya 

tak berdenyut lagi. Segera sang ayah melarikan sang istri ke RS terdekat, 
berharap nyawanya tertolong kembali. Namun pihak RS menyatakan ibunda 

si kembar telah wafat, tepat hari ke-19 pasca persalinan.

Anugerah Terindah
Dianugerahi bayi kembar, membuat seisi rumah penuh dengan keceriaan. 

Merawat bayi kembar bukan hal yang mudah, lelah seisi rumah seperti 
dipergilirkan satu persatu. Sayangnya, sebab fokus merawat si kembar, 
kesehatan si ibu pasca persalinan jadi lupa di kontrol. Obat yang tidak 

diminum sepertinya menjadi alasan kesehatannya menurun tanpa dirasa.

Tak Pernah Kusangka
Tak kusangka ternyata secepat itu ibunda meninggalkan si kembar. Rasanya 

baru kemarin aku berkata padanya, “wes ndak usah dipikir kalau bayimu 
kembar, nanti tak bantu ngerawat”. Ia adalah sosok yang tetap semangat 

ingin memberikan ASI nya pada si kembar dan mengesampingkan kesehatan 
tubuhnya.
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Terimakasih ibunda
Alhamdulillah… almarhumah ibunda sikembar menyimpan ASI hasil 

memompanya di freezer. Dan aku dapat memberikan ASI itu untuk sikembar. 
Namun, setelah stock ASI almarhumah ibundanya menipis, aku bingung 

harus mendapatkan ASI dari mana.

Tak berfikir lama
Tak lama kemudian, aku dibantu oleh dokter di tempatku bekerja untuk 

mencarikan ibu susu untuk si kembar. Kami mulai posting di FB. Dan ternyata 
banyak sekali tanggapan dari pembaca. Termasuk permintaan untuk 

mengadopsi si kembar. Tapi bukan untuk tujuan kami sekeluarga.
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Harus Kemana
Setelah kepergian ibunda,si kembar dirawat bersama oleh kami. Ya.. kami 

sekeluarga tinggal berdekatan. Tapi aku dan keluarga bingung harus 
memberi makan apa untuk sikembar. Bagiku, ASI adalah makanan terbaik 

dan tidak ada yang mampu menggantikan.

Bantuan mulai berdatangan
Satu persatu mulai berdatangan ke rumah kami. Ada yang mengirimkan ASI 

dan ada yang ingin mengadopsi. Sikembar akan tetap dirawat oleh kami 
sekeluarga. Aku hanya ingin mencarikan ibu susu karena aku yakin ibunda 

sikembar pasti ingin memberikan makan terbaik untuk mereka.

Sampai Akhirnya
Aku dihubungi dr. Meralda dan dijelaskan panjang lebar mengenai Donor 

ASI Lactashare. Ya! Yayasan ini bergerak pada upaya perapian proses donor 
ASI sesuai kaidah medis dan agama. 

Tanpa keraguan… aku mantap menerima bantuan dari Lactashare.

Tak Lama Menunggu
Aku tidak dapat berkata-kata lagi. Segala puji bagi Allah atas segala kemu-
dahan yang diberikan. Syukurlah… calon ibu susu bagi sikembar sudah di 

screening oleh Lactashare. Tak lama menunggu ternyata.
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Layak Donor
Bunda Wijayanti dan Bunda Icha dinyatakan layak donor oleh Lactashare 

sebagai ibu susu si kembar. Rasa syukur yang tak terhingga karena aku yakin 
ibunda sikembar ingin selalu memberikan yang terbaik untuk bayinya.

Ibu Susu Si Kembar
Syukurlah… Calon pendonor memiliki riwayat pemeriksaan sebelumnya dan 

dinyatakan layak. Dan untuk bunda-bunda yang memiliki niatan untuk 
mendonorkan ASI, data pemeriksaan saat hamil atau melahirkan dapat 

disimpan sehingga bisa dilampirkan ketika mendaftar di Lactashare.

Jalan Tak Terduga
Terimakasih Lactashare Foundation. Dan untuk siapapun orang baik di muka 
bumi ini yang telah mendukung Lactashare hingga aku dan sekeluarga dapat 

meneruskan perjuangan ibunda sikembar untuk tetap memberikan ASI. 
Izinkan aku menengadahkan tangan untuk memohon agar hanya Allah yang 

membalas kebaikan kalian.

Sikembar Kini
Kini sikembar sudah berusia 4 bulan  Secara kronologis, namun usia korek-
sinya adalah 2 bulan 1 minggu sebab mereka terlahir prematur. Hingga kini 

berat badan keduanya sudah naik menjadi 4 kg berkat ASI yang sudah 
diberikan oleh pendonor sikembar yaitu 64.000 ml (64 Liter)
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Pesan Untuk Seluruh Bunda di Indonesia
ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi dan tidak ada yang mampu 
menggantikan. Jangan berputus asa ketika ASI sedikit karena selalu ada 

banyak jalan ketika kita mau berusaha. Semoga perjuangan bunda sikembar 
mengorbankan dirinya agar tetap dapat menyusui sikembar dapat menjadi 

teladan untuk kita semua.

In Memoriam,
Bunda Anna rahimahallah
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