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TAHAP #1

Sehat fisik dan mental
Tidak sedang hamil
ASI untuk anak kandung 
mencukupi
Bersedia mendonorkan ASI 
minimal 5 liter
Tidak merokok dan konsumsi 
alkohol

1.
2.
3.

4.

5.

Ibu menyusui yang mempunyai 
supply ASI berlebih, dapat mendaft-
arkan diri sebagai Calon Donor ASI, 
dengan ketentuan:

Jika ketentuan tersebut terpenuhi. 
Calon Donor ASI dapat mengisi 
formulir pendaftaran secara online 
pada aplikasi Lactashare atau situs 
www.lactashare.id



Calon Donor ASI yang 
telah mendaftar di 
Lactashare, akan 
melalui tahap 
verifikasi pertama 
yaitu proses 
wawancara melalui 
telepon.

TAHAP #2



Validitas data wawancara dibuktikan 
dengan dilampirkannya data riwayat 
kesehatan Calon Donor ASI beserta 

riwayat kesehatan bayinya dari rekam 
medis fasilitas kesehatan yang 

menangani.

TAHAP #3



Apabila Calon Donor ASI lolos seleksi 
wawancara, Calon Donor akan 

mendapatkan kiriman berkas dan 
sepaket alat pemeriksaan.

TAHAP #4



Berkas dan alat pemeriksaan tersebut 
mewajibkan calon Donor ASI 

melakukan serangkaian pemeriksaan 
medis, meliputi DNA Swab test sebagai 

data profil Donor ASI.

TAHAP #5



Selanjutnya, petugas 
laboratorium datang untuk 
mengambil sampel darah 
Calon Donor ASI untuk 
pemeriksaan HIV I-II, 
HTLV I-II, Hepatitis B, 
Hepatitis C, Syphilis dan 
CMV.  

Dalam proses ini sekaligus 
memberikan wadah kecil 
penampung urin untuk 
pemeriksaan bebas 
narkotika dan obat 
terlarang.

TAHAP #6



Urine pendonor wajib lolos tes 
toksikologi, bebas alkohol, amfetamin, 
ganja, morfin, kokain, heroin, ekstasi, 

dan lain-lain.

TAHAP #7



TAHAP #8

Apabila Calon Donor ASI lolos seleksi 
berkas dan pemeriksaan medis, maka 
akan ada kiriman paket perlengkapan 
Donor ASI.



TAHAP #9

Paket itu berisi termometer yang harus 
ditempelkan di dalam  freezer untuk 
mengukur suhu freezer yang dipakai 
untuk menyimpan ASI Donor.



TAHAP #10

Paket tersebut juga berisi kantong ASI 
yang dipakai untuk menyimpan ASI 
Donor disertai kode barcode yang 
berbeda untuk tiap identitas Donor.



TAHAP #11

Selanjutnya, Calon Donor mulai 
memompa ASI dan menuangkan hasil 
pompa tiap harinya ke dalam kantong 
ASI yang telah disediakan.



TAHAP #12

Apabila ASI Donor telah terkumpul 
dalam 1-2 pekan, masukkan ke dalam 
wadah sterofoam dan kardus yang 
dilengkapi dengan dry ice serta kode 
stiker khusus, yang nantinya akan 
diambil oleh pihak ekspedisi Bank ASI.



TAHAP #13

ASI Donor dari berbagai kota dan atau 
provinsi harus tiba di Bank ASI dalam 
kurun 24 jam.



TAHAP #14

ASI Donor yang baru diterima Bank 
ASI, dicairkan dalam media pendingin 
khusus. Dan diproses pada kondisi 
steril.



TAHAP #15

ASI Donor yang telah cair dari media pendingin, 
dituang menjadi satu dalam tabung.

ASI Donor tersebut dipastikan berasal dari satu 
identitas Donor, sehingga tidak tercampur 
dengan ASI Donor dari identitas lain.



ASI Donor dalam tabung tersebut 
diaduk untuk dilakukan proses 
homogenisasi demi pemerataan nutrisi 
dalam ASI.

TAHAP #16



ASI Donor dalam tabung yang telah 
terhomogenisasi, dituang ke dalam 
botol khusus untuk dilakukan proses 
pasteurisasi ASI.

TAHAP #17



Botol yang telah siap, dipindah satu 
persatu ke wadah box pasteurisasi.

TAHAP #18



ASI Donor dipasteurisasi menggunakan 
mesin pasteurisasi ASI, dengan 
suhu 62.5  C selama 30 menit.

TAHAP #19

o



Proses pasteurisasi berfungsi untuk 
mematikan virus dan bakteri yang ada 
di dalam ASI Donor.

Setelah dipasteurisasi, ASI didinginkan 
pada suhu 25 C selama 10 menit.

TAHAP #20

o



Setelah menjalani proses pasteurisasi, 
ASI Donor diambil samplenya untuk 
dilakukan kultur ASI. Memastikan tidak 
ada virus bakteri dan jamur yang hidup di 
dalam ASI.

TAHAP #21



Apabila hasil kultur ASI positif, 
menunjukkan adanya kuman didalam 
ASI. Maka ASI Donor dinyatakan tidak 
layak dan dibuang.

TAHAP #22



Apabila hasil kultur negatif, maka ASI 
Donor dinyatakan layak dan dikemas 
dalam 3 variasi ukuran.

TAHAP #23



#24
Tiap botol ASI, diambil sampel 6 ml 
untuk diperiksa oleh mesin milkoscan, 
guna mengukur komposisi ASI
(nutrition fact).

TAHAP



#25
Hasil pengukuran komposisi ASI 
Donor (nutrition fact) digunakan 
sebagai pertimbangan pemberian ASI 
Donor pada resipien berdasar indikasi 
medis masing-masing.

TAHAP



#26
Tertera informasi expired date pada tiap 
botol ASI Donor yang telah 
terpasteurisasi.

TAHAP



#27
Tertera juga barcode pada tiap botol 
ASI Donor yang telah terpasteurisasi.
Barcode ini digunakan untuk melacak 
identitas asal ASI Donor.

TAHAP



#28
ASI Donor yang telah terpasteurisasi, 
disimpan kembali ke dalam mesin 
pendingin dan pembeku berstandar 
medis sebelum didistribusikan.

TAHAP



#29
Permintaan ASI Donor kepada Bank 
ASI, dilakukan dan diresepkan oleh 
dokter/dokter anak atas indikasi medis, 
dengan terlebih dahulu mendapat 
persetujuan dari orang tua bayi Calon 
Resipien ASI.

TAHAP



#30part 1

Indikasi medis menerima ASI Donor, 
meliputi :

Indikasi bayi : Preterm birth, Failure to 
thrive, Weight loss, Malabsorption 
syndromes, Short-gut syndrome, Renal 
failure, Inborn errors of metabolism, 
Cleft lip/palate, Frenulum restriction...

TAHAP



TAHAP
#30part 2

Indikasi medis menerima ASI Donor, 
meliputi :

Indikasi bayi : Necrotizing enterocolitis 
(NEC), Crohn’s disease, Colitis, Aller-
gies or intolerance to cow and soy milk 
immune suppression therapy, Cardiac 
problems, Bronchopulmonary dyspla-
sia, Pediatric burn patients, Gastro-
enteritis,

Pre- or post-surgical nutrition and im-
munological support, Treatment for in-
fectious diseases (intractable diarrhea,  
Infantile botulism, Sepsis, Pneumonia, 
hemorrhagic conjunctivitis), Post-sur-
gical healing (omphalocele, gastroschi-
sis, intestinal obstruction, bowel fistula, 
colostomy repair)...



TAHAP
#30part 3

Indikasi medis menerima ASI Donor, 
meliputi :

Indikasi bayi : Immunodeficiency dis-
eases (severe allergies, lgA deficien-
cies), Organ transplants (including 
adults), Non-infectious intestinal disor-
ders (ulcerative colitis, irritable bowel 
syndrome), 

Intrauterine drug exposure, Hypoglyce-
mia, Hyperbilirubinemia.

Indikasi ibu : 
Health complications, Low supply, 
Adoption, Multiple gestation, Mother 
died.



T A H A P # 3 1

ASI Donor yang terpasteurisasi akan 
disalurkan kepada resipien ASI 
dengan pertimbangan kesamaan:

Agama  
Jenis Kelamin
Domisili
Usia bayi

1.
2.
3.
4.



T A H A P # 3 2

Bank ASI hanya akan menyalurkan 
ASI atas ijin dari Donor selaku 
pemilik ASI. Donor bisa menyetujui 
atau tidak, setelah mendapatkan 
informasi mengenai identitas calon 
resipien ASI.



T A H A P # 3 3

Setelah mendapatkan persetujuan dari 
Donor, maka ASI Donor yang telah 
terpasteurisasi siap dikirim kepada 
resipien yang membutuhkan atas 
indikasi medis.



T A H A P # 3 4

Keluarga Resipien ASI mendapatkan 
layanan konseling laktasi sebagai 
bentuk dukungan agar berdaya 
kembali untuk menyusui. Sehingga 
ASI Donor hanya diberikan sebagai 
solusi sementara di masa kritis Bayi 
dan atau Ibu.



T A H A P # 3 5

Donor yang telah menyerahkan ASI 
ke Bank ASI, akan mendapatkan 
tunjangan menyusui berupa sembako 
sebagai bentuk pemeliharaan nutrisi 
agar dapat memproduksi ASI yang 
berkualitas selama menyusui dan 
mendonorkan ASI.



T A H A P # 3 6

Keluarga Donor dan Resipien ASI 
dipertemukan untuk menjalin 
silaturahim, mengingat bayi donor 
dan resipien akan menjadi saudara 
sepersusuan (dalam kaidah agama 
Islam).



T A H A P # 3 7

Setelah pengiriman dan penerimaan ASI Donor, 
Lactashare memantau apakah pemberian ASI 
Donor tersebut telah menyebabkan terpenuhinya 
syarat mahram persusuan.

Lactashare  menerbitkan sertifikat sepersusuan 
dan diagram mahram, mengacu pada Fatwa MUI 
No. 29 Tahun 2013.

Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan 1 tahun 
sekali.

Data mahram dapat diperbaharui setiap saat 
melalui www.lactashare.id, seiring dengan ber-
tambah atau berkurangnya anggota keluarga 
donor resipien ASI

Data tersebut akan terhubung dengan Sistem 
Data Kependudukan Republik Indonesia dan 
Sistem Data Kantor Urusan Agama sebagai 
upaya mencegah pernikahan antar mahram 
persusuan kelak kemudian hari.

pa
rt

 #
1

PENCATATAN MAHRAM



T A H A P # 3 7 pa
rt

 #
2

SERTIFIKAT SEPERSUSUAN
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DIAGRAM MAHRAM
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DIAGRAM MAHRAM
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DIAGRAM MAHRAM
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DIAGRAM MAHRAM



TAHAP #37

Sarasehan/Gathering seluruh Donor dan 
Resipien ASI dilakukan 2 tahun sekali, 

sebagai bentuk menjaga silaturrahim antar 
keluarga Resipien dan Donor agar saling 

mengenal antar saudara sepersusuan.



TAHAP #38

ASI menurunkan angka 
kematian bayi hingga 

88%



TAHAP #39

Pemberian ASI Donor pada 
resipien ASI atas indikasi medis, 
akan turut meningkatkan cakupan 
ASI Eksklusif dan menurunkan 

risiko stunting di Indonesia.  



“Air susu Ibu
adalah hak setiap bayi.
Dan Kami akan memperjuangkan
agar semua bayi
beruntung mendapatkannya“

dr. Meralda Nindyasti
Founder Lactashare



0813 3456 7732
@lactashare

www.lactashare.id
@

web

lactashare@gmail.com
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