
Apakah Ada Batas Maksimal Menyimpan ASI Perah? 

(http://magazine.orami.co.id/apakah-ada-batas-maksimal-menyimpan-asi-perah) 

Memiliki ASI berlimpah atau karena tuntutan pekerjaan yang memaksa Mama tidak bisa memberikan 
ASI secara langsung pada bayi memang bisa disiasati dengan ASI pompa. Namun, tentunya ASI pompa 
juga memiliki batas waktu tertentu untuk disimpan. 

Berapa lama ASI perah boleh disimpan? Jawabannya tergantung dengan tempat yang Mama gunakan 
untuk menyimpan ASI tersebut. 

Kebanyakan ASI perah tetap dalam kondisi segar saat disimpan dalam suhu kamar (60-85 derajat 
Fahrenheit atau 15-29 derajat Celcius) selama 3-4 jam. Namun, ASI dengan kadar bakteria yang rendah 
mampu bertahan 6-8 jam ketika di simpan dalam ruangan bersuhu dingin. 

Mama bisa menyimpan ASI perah di dalam kulkas hingga maksimal 3-5 hari dan bisa lebih lama disimpan 
dalam freezer. 

ASI yang beku mampu bertahan cukup lama, namun sebelum diberikan kepada bayi tentu ASI harus 
terlebih dahulu dicairkan dan disimpan dalam kulkas selama 24 jam (jangan sampai membeku lagi). Saat 
bepergian, Mama bisa menyimpan ASI perah di dalam cooler bag dalam waktu maksimal 24 jam. 

    

Media Penyimpanan ASI 

Terdapat banyak ragam media penyimpanan ASI perah yang aman digunakan, tidak terkecuali kulkas 
atau freezer yang Mama miliki di rumah. Untuk lebih jelasnya Mama bisa menyimak rekomendasi media 
yang bisa digunakan menyimpan ASI perah/ASI pompa secara aman di bawah ini: 

 ASI beku memiliki daya tahan yang cukup lama, yakni mencapai sekitar 2 minggu. Penyimpan 
yang aman untuk membekukan ASI adalah kulkas 1 pintu atau kulkas 2 pintu. 

 Dalam freezer kulkas 2 pintu, ASI beku bisa bertahan antara 3 hingga 6 bulan. 
 Dalam deep freezer yang tidak sering Mama buka, ASI beku bahkan memiliki kemampuan untuk 

tetap segar dalam kurun waktu mencapai 6 sampai dengan 12 bulan. 

Secara umum, penyimpanan ASI yang paling disarankan untuk membuatnya tetap segar serta bertahan 
lama adalah freezer khusus atau freezer yang ada dalam kulkas pada umumnya. 

    

Daya Tahan ASI Pompa Juga Bergantung Proses Pemompaan 

Bukan hanya cara menyimpan ASI perah saja yang penting untuk Mama perhatikan. Dalam memastikan 
agar ASI pompa mampu bertahan lama dan tetap segar juga dipengaruhi proses memompa ASI yang 
Mama lakukan. 
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Adapun beberapa hal penting yang harus Mama perhatikan demi mendapatkan ASI perah yang mampu 
bertahan lama diantaranya:  

 Pastikan untuk selalu mencuci tangan sebelum Mama mulai memompa ASI. 
 Pastikan alat-alat yang digunakan seperti pompa ASI dan botol atau wadah penyimpanan hasil 

ASI perah yang Mama gunakan dalam kondisi bersih sekaligus higienis. 
 Cuci bagian dalam dan luar botol menggunakan mesin cuci piring (jika ada) atau rendam dalam 

air panas yang sudah dicampur sabun untuk memastikan kehigienisannya. 
 Langsung dinginkan atau simpan ASI perah Mama tepat setelah selesai memompanya. Terlalu 

lama berada dalam suhu kamar ASI cenderung cepat basi dan rasanya asam. Suhu kamar juga 
sebenarnya tidak cocok digunakan menyimpan susu formula bayi. 

Selain itu perlu Mama ingat, ASI yang sudah dibekukan atau disimpan dalam freezer kemudian diambil 
untuk dihangatkan dan diberikan kepada bayi harus langsung dihabiskan. Jika mungkin si kecil saat itu 
sudah kenyang sedangkan masih ada ASI yang tersisa dalam botol, sisa ASI tersebut harus secepatnya 
Mama buang. 

    

Apa Mama punya pengalaman mengenai penyimpanan ASI pompa yang efektif? 

   

(RGW) 

 

Bayi Sekamar Dengan Orang Tua? Perhatikan Ini! 

(http://magazine.orami.co.id/bayi-sekamar-dengan-orang-tua-perhatikan-ini/) 

Salah satu alasan Mama untuk tidur seranjang dengan bayi adalah untuk memudahkan saat menyusui 
atau merawat si kecil saat dia menangis. Tapi, apakah Mama tahu kalau kebiasaan tidur bersama bayi ini 
bisa meningkatkan risiko SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)? Sebagaimana yang tercantum dalam 
jurnal publikasi AAP (The American Academy of Pediatrics). 

  

Amankah Bayi Tidur Seranjang Dengan Orangtua? 

  

Untuk memastikan bayi tetap dalam kondisi aman saat tidur, gunakan pakaian berbahan ringan (tidak 
tebal) pada bayi. Selain itu, Mama juga tidak disarankan untuk memasukkan bayi dalam selimut, 
menggunakan bantal maupun menaruh boneka didekatnya. Pasalnya, seprai dengan tekstur yang 
lembut saja beresiko menghambat jalan napas bayi dan tanpa sadar membuat bayi mati lemas karena 
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kekurangan oksigen. Penyebab lain yaitu kebiasaan orangtua menggunakan selimut saat tidur. Hal ini 
yang kadang tanpa disadari dapat melilit atau menutupi seluruh tubuh bayi. 

  

Oleh karena itu, solusi yang paling tepat digunakan sebenarnya menempatkan bayi di kamar yang sama 
dengan orangtua, tetapi dengan tempat tidur berbeda. Maksudnya, bayi harus tidur di dalam boks bayi 
yang lokasinya bersebelahan dengan ranjang orangtua. Dengan begitu bayi tetap mudah dijangkau saat 
tiba-tiba terbangun ingin menyusu. 

  

Apakah Ibu Baru Bisa Mendapat Waktu Tidur Cukup? 

  

Menjadi ibu baru tentu membuat Mama menjadi kurang tidur. Sangat sulit mengikuti jam tidur 
umumnya, terutama saat memasuki jam 2 pagi saat biasanya bayi terbangun dan menyusu.  Bagaimana 
pun, waktu tidur bagi ibu baru memang membingungkan, di satu sisi Mama membutuhkan istirahat, 
namun di sisi lain Mama tentunya harus memastikan bahwa bayi selalu dalam kondisi aman sekaligus 
menyusuinya saat meminta. 

  

Coba Mama pertimbangkan hal-hal penting terkait bayi tidur dengan orangtua sebagai berikut ini: 

  

 Biarkan bayi tidur di dalam boks bayi, keranjang bayi atau boks portable dengan pakaian lengan 
panjang. Tidak perlu diselimuti atau diberi bantal dan benda lembut lainnya. 

 Bawabayi ke ranjang hanya saat menyusu atau saat Mama ingin menidurkannya Setelah bayi 
terlelap, Mama bisa memasukkankembali tempat tidurnya sendiri. 

 Jangan pernah membiarkan bayi tidur di sofa, karena bayi rawan terjatuh. 
 Jika mungkin Mama ketiduran saat menyusui bayi, segera pindahkan si kecil ke tempat tidurnya 

saat Mama terbangun. Hal ini bisa membantu Mama untuk mendapatkan waktu tidur yang 
singkat namun berkualitas. 

Nah, sekarang Mama sudah tahu bukan bagaimana aturan mengajak bayi tidur sekamar dengan 
orangtua? Apa Mama punya sudah mendapat solusi agar bisa cukup tidur? 

  

  

(RGW) 
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Snorkeling di Laut Itu Sudah Biasa, Snorkeling di Air Tawar Baru Luar Biasa! 

(https://www.mahakatour.com/snorkeling-di-laut-itu-sudah-biasa-snorkeling-di-air-tawar-baru-luar-

biasa/) 

 

Saat mendengar kata snorkeling hal pertama yang langsung kamu ingat pastinya Bunaken, sebuah 
taman laut Manado yang populer dengan keindahannya. Namun rasanya snorkeling di laut mungkin 
sudah menjadi hal yang biasa dan tidak asing lagi. Lantas bagaimana ketika kamu disuguhi dengan 
keindahan di dasar sungai? 

  

Snorkeling di air tawar dengan air jernih ditemani rerumputan air tawar Hydrilla yang masih lestari 

Sumber Sirah adalah salah satu objek wisata unik yang ada di Malang, lebih tepatnya ada di Desa 

Sumberjaya, Kecamatan Gondanglegi, Malang. Destinasi wisata ini mulai populer sebab pemandangan 

bawah sungainya yang begitu cantik dan memukau serta sudah pasti unik. Bukan hanya kondisi airnya 

saja yang jernih, namun di Sumber Sirah Malang ini kamu juga akan dimanjakan dengan pemandangan 

indahnya rerumputan air tawar dari jenis Hydrilla yang kelestariannya masih terjaga hingga saat ini. 

Di bagian dasar sumber air ini kamu juga bisa menemukan tanaman-tanaman berukuran kecil yang 
tergolong dalam jenis ganggang berwarna hijau, pasir hitam yang halus, bebatuan kecil hingga ikan-ikan 
kecil yang lalu lalang dengan begitu lincahnya. Bahkan karena air yang terlalu jernih di Sumber Sirah ini, 
saat masih berada di permukaan pun kamu bisa melihat ganggang dan ikan-ikan berukuran kecil dari 
permukaan dengan sangat jelas. 

  

Buat liburanmu lebih berwarna dengan kenangan snorkeling air tawar di kedalaman 1, 5 meter 

Dengan kedalaman yang maksimal hanya mencapai 1,5 meter, Sumber Sirah mampu menyuguhkan 

pengalaman snorkeling di air tawar yang pastinya tidak akan bisa kamu lupakan. Tidak cukup hanya 

terpesona dengan pemandangan air maupun isi di dalamnya yang indah, namun udara Malang yang 

sejuk sekaligus pepohonan hijau nan lebat pastinya juga memberikan sensasi lebih bagimu selama 

menghabiskan liburan di Sumber Sirah. 

Kapan lagi mendapatkan pengalaman snorkeling di air tawar secara murah meriah 

Karena lokasinya yang ada di pedesaan dan berawal dari tempat umum milik warga sekitar guna 
memenuhi kebutuhan pengairan, maka tidak mengherankan jika untuk bisa menikmati sensasi 
snorkeling air tawar Sumber Sira ini kamu hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp 1.000. Tapi jika kamu 
membawa kendaraan tentu akan dikenakan biaya parkir yang besarnya Rp 2.000 saja. 

  



Ingin mencoba snorkeling tapi tidak bisa berenang? Tenang saja, bagi kamu yang tidak bisa berenang 
atau mungkin masih belum yakin bisa berenang bisa menyewa pelampung yang ada di sekitar Sumber 
Sira dengan biaya sekitar Rp 2.000 bagi per orang bagi anak-anak atau Rp 3.000 per orang bagi 
pengunjung dewasa. 

Nah, sudah siap untuk ber-snorkeling ria di Sumber Sira? 

 

Bukan di Lombok, Pantai Gili Cantik Ini Bisa Kamu Temukan di Pulau Bawean 

(https://www.mahakatour.com/bukan-di-lombok-pantai-gili-cantik-ini-bisa-kamu-temukan-di-pulau-

bawean/) 

 

Sudah pernahkah kamu mendengar tentang pesona Pantai Noko Selayar yang tengah populer di 

beberapa tahun ini? Noko Selayar sebenarnya merupakan sebuah gugusan pasir putih yang sangat 

pandang. Ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan Noko Gili. Bukan hanya menyajikan pantai 

dengan pasir putihnya yang begitu menawan, Noko Selayar juga menyajikan keindahan di alam bawah 

lautnya yang dipenuhi bunga karang sekaligus ikan hias berbagai rupa yang tentu menjadi daya tarik 

yang sayang untuk kamu abaikan begitu saja. 

Di pantai Noko Selayar ini sunset menjadi momen yang paling istimewa untuk dinantikan. Akan tetapi 
jangan sampai kamu hanya terpaku dengan Noko Selayar saja, karena masih ada Pulau Bawean dengan 
pesonanya yang luar biasa. Meskipun sering terlewatkan oleh para pemburu keindahan di Pulau Gili 
atau Selayar. 

  

Pulau Bawean, si cantik yang menjadi jalur utama migrasi ikan Laut Cina Selatan menuju Samudera 
Hindia 

Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, Pulau Bawean beserta gugusan pulau kecil yang ada di 
sekitarnya telah menjadi potensi wisata tersendiri untuk kabupaten Gresik. Potensi ekonomi dengan 
sumber kekayaan laut secara khusus. Hal ini dikarenakan perairan laut Pulau Bawean ini memang 
merupakan jalur utama migrasinya ikan-ikan dari Laut Cina Selatan menuju laut di Samudera Hindia. 
Sehingga tidak heran jika kamu akan bertemu banyak nelayan dari berbagai daerah yang mencari ikan di 
kawasan perairan Bawean. 

Pulau Bawean berjarak sekitar 120 Km dari Kabupaten Gresik. Pulau yang dikenal dengan nama Pulau 

Putri ini juga berada tepat di tengah laut Jawa. Sehingga sudah bisa kamu bayangkan air yang mengitari 

kawasan ini menyimpan begitu banyak kejutan yang luar biasa untuk bisa kamu saksikan. 

Bukan hanya wisata, peringatan HUT RI Ke-70 juga menjadi sejarah tersendiri yang diadakan di atas 
hamparan pasir putih menuju Bawean 



  

Dilihat secara administratif, Pulau Noko-Gili masuk ke wilayah kecamatan Sangkapura, Bawean, yang 
artinya masih termasuk Kabupaten Gresik. Dengan jarak tempuh sekitar 30 menit melalui Dermaga 
Dusun Pamona dan sekitarnya menggunakan perahu klotok akan memberikan sensasi tersendiri bagimu. 
Karena sepanjang perjalanan jamu bisa menyaksikan keindahan panorama bawah laut, termasuk pula 
air laut yang bening dan akan membuatmu leluasa menerawang ke dasar laut. Terutama ketika kamu 
sudah berhasil menapakkan kaki di Pulau Noko. Pulau yang memiliki hamparan pasir membentang luas 
dari utara ke selatan ini terkenal dengan eksotika alam Pulau Bawean yang sudah semakin terasa jelas. 
Pulau tanpa penduduk ini dapat diibaratkan sebagai kain putih lembut yang terhampar begitu luas. 

Di atas hamparan pasir putih dari Pulau Noko inilah, kidmatnya peringatan HUT RI ke-70 telah 
dilaksanakan pada 17 Agustus 2015 lalu. Segenap masyarakat Pulau Gili yang memang sangat dekat 
dengan Pulau Noko dengan kidmatnya mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-70 di atas pasir putih 
ditemani pesona alam nan memukau. Bentuk dari kekayaan alam Indonesia, hal ini semakin didukung 
dengan pengibaran Sang saka Merah Putih sebagai pertanda bahwa pulau nan penuh pesona ini adalah 
milik Republik Indonesia seutuhnya. 

  

Hamparan pasir putih bukan satu-satunya pesona yang menyambutmu di Pulau Bawean, masih ada 
pesona bawah laut hingga romantisme matahari yang pulang ke peraduan 

  

“Pemandangan yang sangat mengagumkan”, pasti satu kata itu yang pertama kali akan keluar dari 
mulutmu setelah kapal yang kamu tumpangi menepi di pesisir Pulau Bawean. Air laut yang jernih 
dengan warna biru kehijauan memberikan kesempatan besar bagimu untuk menyaksikan sendiri dasar 
laut yang nampak dari permukaan. 

Jika kamu suka berenang, maka pulau ini akan memberikan pengalaman berenang yang sangat istimewa 

untukmu. Berjemur di atas hamparan pasir putih yang lembut, pastinya menjadi satu momen yang tidak 

mungkin bisa kamu lewatkan ketika mengunjungi Pulau Bawean. Terutama bagi kamu yang hobi 

snorkeling. Panorama bawah laut Pulau Bawean akan menjadi spot yang paling cocok untuk kamu 

saksikan, meskipun harus membawa semua peralatan secara mandiri. Karena memang belum ada 

persewaan alat snorkeling di kawasan Bawean ini. 

Bintang-bintang laut yang terhampar di dasar pantai sudah pasti akan terus menggodamu agar segera 

mengambil kamera dan berfoto bersama mereka, tentunya tanpa perlu menyakiti atau membuat 

mereka punah. Suasana akan terasa semakin mempesona ketika secara perlahan-lahan cahaya matahari 

berubah menjadi kuning keemasan hingga menjadi merah jingga. Bahkan pada momen ini kamu akan 

dibuat takjub dengan indahnya cakrawala yang bernuansa merah jingga maupun oranye pada saat 

lembayung tiba. 

Jangan hanya terpukau dengan keindahan alamnya, masih ada Rusa Bawean yang siap membuat 
momen liburanmu semakin sempurna 



Satu hal penting yang perlu kamu ketahui, Pulau Bawean terkenal dengan hewan endemiknya yang tidak 
bisa kamu temui di belahan dunia manapun yakni Rusa Bawean dengan nama latin Axis Kuhlii. Hewan 
yang satu ini memiliki tubuh dengan ukuran relatif kecil jika dibandingkan dengan rusa dari jenis lainnya. 
Tinggi tubuhnya hanya berkisar dari 60 hingga 70 cm dengan bobot mulai dari 15-25 kg (betina) atau 19-
30 kg (jantan). 

Bukan hanya memiliki ciri khas dari tubuhnya yang berukuran mungil, namun Rusa Bawean ini juga 
memiliki ekor yang panjangnya mencapai 20 cm dengan warna cokelat serta sedikit putih di bagian 
lipatan dalam ekornya. Tubuhnya yang mungil pastinya menjadikan Rusa Bawean terkenal sebagai 
hewan lincah sekaligus pelari ulung. 

  

Harga tiket Pulau Bawean: 

  

Mengenai harga tiket yang perlu kamu bayarkan untuk menikmati keindahan Pulau Bawean ini 
sebenarnya sangat bergantung dengan moda transportasi yang kamu pilih. Diantaranya untuk bisa 
sampai ke pulau kamu harus menggunakan jasa kapal seperti: 

  

1. Kapal Cepat Bahari Ekspress 1C: Rp 130.000 – Rp 160.000 
2. Kapal Cepat Natuna Ekspress: Rp 140.000 – Rp 160.000 
3. Kapal Feri Gili Iyang: Rp 50.000 – Rp 95.000 

  

Segera rencanakan liburanmu sekarang untuk bisa menikmati indahnya Pulau Bawean sebelum 
didahului teman-temanmu! 


