PANTI ASUHAN PARAPATTAN
Sejak 1832

[Date]

Awalnya adalah penampungan
anak-anak terlantar bernama
”THE ENGLISH ORPHAN

ASYLUM”
YAYASAN PARAPATTAN

Rev.

Walter

Henry

Medhurst,

seorang

berkebangsaan Inggris tergerak hatinya menolong
anak-anak yang terlantar buah pernikahan antara

3

Adalah komitmen kami,
setiap anak asuh
mendapat pendidikan
formal sampai dengan
tingkat SMU.

para pria pendatang dari Eropa khususnya Belanda
dengan wanita Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober
1832 Beliau mendirikan sebuah penampungan anakanak terlantar dengan nama THE ENGLISH ORPHAN
ASYLUM yang direstui oleh Gubernur Jenderal Johanes
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Seandanya aku tidak
masuk di Panti asuhan
Parapattan, tentu aku
tidak bisa sekolah…

van den Bosch. Beberapa bulan kemudian menjadi
sebuah

Yayasan

bertempat

di

Parapattan

Laan,

Batavia (sekarang dikenal Jl. Parapattan, Kwitang,
Jakarta

Pusat)

ORPHAN ASYLUM.

dengan

nama

THE

PARAPATTAN

THE PARAPATTAN ORPHAN ASYLUM
diserahkan pada organisasi wanita
Gubernur Jenderal Belanda, Jan
Jacob Rochussen. Namanya diganti
menjadi
PARAPATTAN WEEZENGESTICHT.

Gedung pertama tahun 1833
PARAPATTAN ORPHAN ASYLUM.

Sejak 16 November 1846,

sampai sekarang. Inilah

rumah

gedung

panti

dipindahkan

tersebut

ke

ketiga

Panti

Rijswijk

Asuhan Jl. Panti Asuhan

No. 10 (Jl. Segara No.

No. 23 Otista III, Jakarta

10),

Timur.

yang

sekarang

dikenal dengan nama Jl.
Veteran. Jakarta Pusat.
Pada

tahun

Pada tahun 2000, nama
Yayasan

1953,

Panti

Parapattan

dirubah

PARAPATTAN

menjadi

WEEZENGESTICHT

PARAPATTAN.

diserahkan kepada orang
Indonesia

Bpk.

Pelaupessy

dan

M.

A.

diubah

menjadi YAYASAN PANTI
ASUHAN PARAPATTAN.

Asuhan
YAYASAN

Sampai saat ini, hampir
dua abad Panti Asuhan
Parapattan

tetap

terus

berbakti dan melayani.

Pada akhir tahun 1958,
gedung
yang

panti

berada

di

asuhan
sekitar

Istana Presiden dijadikan
Lembaga

Administrasi

Negara, maka 70 anakanak

asuh,

dipindahkan

ke Jakarta Timur. Lokasi
Panti berada, diberi nama
Jalan Panti Asuhan oleh
pemerintah
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Indonesia
Yayasan Parapattan: Okt 2009

Anak asuh dan Pengasuh
Panti Asuhan Parapattan

Gedung Ketiga
Panti Asuhan Parapattan

YAYASAN PARAPATTAN
Didukung tenaga yang siap memberi yang terbaik
dalam membina Panti Asuhan Parapattan mencapai
hasil yang maksimal. Dengan visi “Menghasilkan

Komitmen kami
setiap anak asuh
mendapatkan

suatu generasi berdaya guna bagi bangsa dan Negara,

sekolah yang

yang dibangun dengan dasar iman percaya kepada

terbaik sesuai

Tuhan”.

dengan

Diterapkannya sistem manajemen transparan, sejak

kemampuan dan

tahun 2007 dilaksanakan audit oleh akuntan publik.
Saat ini Yayasan Parapattan merupakan salah satu

talenta mereka…

Organisasi Sosial terbaik di propinsi DKI Jakarta.
Harapan kami setiap upaya yang dilakukan dapat
memberikan masa depan yang cerah bagi setiap anak
asuh.
KEPENGASUHAN
setiap anak asuh untuk mendapatkan Kesempatan
pendidikan formal sampai dengan tingkat SMU dengan
sekolah yang terbaik sesuai kemampuan dan talenta
mereka. Fasilitas perpustakaan serta laboratorium
komputer dan bahasa akan segera di wujudkan dalam
waktu dekat ini.
(continued)
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Konsep kekeluargaan,

pertumbuhan kesehatan

upaya anak asuh dapat

dan gizi anak asuh,

merasakan dan

kami bekerja sama

bertumbuh dalam suatu

dengan ahli gizi , untuk

keluarga. Saling

memonitor pertumbuhan

menghormati dan

anak. Melalui upaya dan

mendukung adalah salah

disiplin yang tinggi,

satu nilai di Panti Asuhan

anak-anak asuh dapat

Parapattan.

berada dalam kesehatan

Pertumbuhan iman

yang prima, sehingga

percaya merupakan hal

dapat bertumbuh secara

yang terutama, hingga

cerdas dan maksimal.

setiap anak asuh
memiliki pengertian
Firman Tuhan yang
benar.
BAKAT & KEMAMPUAN
Anak asuh juga diberi
kesempatan untuk
mengembangkan bakat
dan kemampuan dalam
diri mereka. Bidang seni,
bahasa, olahraga,
teknologi akan menjadi
fokus saat ini. Bekerja
sama dengan psikolog
yang kompeten di
bidangnya, kami secara
konsisten mengadakan
test bakat dan
kemampuan untuk
menggali potensi setiap
anak asuh.
bertumbuh dalam suatu keluarga
besar yang saling menghormati
dan saling mendukung.
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KESEHATAN dan GIZI
Dalam menunjang

FASILITAS
kompleks Panti Asuhan
Parapattan sebesar +/5000 m2. Terdiri dari
area perkantoran dan
fasilitas penunjang
lainnya termasuk
delapan rumah anak
asuh. Fasilitas yang
dibangun tahun 1958,
dibeberapa bagian sudah
harus di renovasi.
Dengan tidak mengubah
ciri khas yang ada,
upaya renovasi terbatas
pada memaksimalkan
seluruh ruang yang ada
untuk mendukung
kegiatan anak asuh.
Yayasan Parapattan: Okt 2009

Apa kata

mereka

Bobby Sebastian, 11 thn , Anak

Saya sangat senang dan

Asuh Parapattan.

berterima kasih pada Panti
Asuhan Parapattan yang

tentang Panti Asuhan

mau menerima anak-anak
saya, dan menjaga mereka.
Sampai kapanpun kami tidak

”Sebagai orang yang

dapat mengembalikan

berkecimpung dalam bidang

semua yang panti berikan

bisnis mengaharapkan agar

buat kami ”

donasi yang diberikan dapat
digunakan untuk
pengembangan bakat anakanak Panti Asuhan Parapattan”
Prodjo Sunaryanto, CEO Auto
2000, MITRA PARAPATTAN

Redingse Simaptupang,
”…cita-citaku kelak mau

Orang tua anak asuh

menjadi pakar di bidang Sains

Parapattan.

dan Teknologi, cita-citaku ini
mungkin tidak akan ada di
pikiran anak-anak perempuan
seusiak, tapi aku akan giat
belajar supaya tercapai citacitaku..”

”….yang menonjol di Panti
Asuhan Parapattan adalah
seluruh aktivitas dilakukan
sesuai jadwal yang tersusun

Rina Manema, 17 thn Anak

rapih, sehingga tidak heran,

Asuh Parapattan

anak-anak Panti Asuhan
Parapattan banyak yang
memiliki prestasi dan ranking
di sekolah”

”Seandanya aku tidak masuh

Boy Loen , Dosen STIE

di Panti Asuhan Parapattan,

PERBANAS, Alumni

tentu aku tidak bisa sekolah…

Parapattan

seandanya aku tidak bisa
sekolah, pasti aku jadi
bodoh….

meninggal, saya harus
berjuang sendiri membiayai

Seandainya aku jadi bodoh,

ke tiga anak saya … bahagia

sudah pasti aku tidak punya

bercampur sedih saat

masa depan.

memasukan anak-anak ke

Tapi bersyukur aku ada di Panti
Asuhan Parapattan, karena di
sini aku bisa sekolah dan jadi
pintar dan punya masa depan”
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”Tahun 1996 suami saya

Panti Asuhan Parapattan……..
di Panti asuhan Parapattan
keadaan anak-anakku jadi
lebih baik…….
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Panti Asuhan Parapattan
sebuah komitmen yang
teguh, teruji selama 177
tahun, membina setiap
anak asuh mencapai
potensi yang maksimal.
Harapan kami, setiap
upaya yang dilakukan
membawa kehidupan
setiap anak asuh kepada
masa depan yang cerah .

Yayasan Parapattan
BCA CAB MILENIA
No.Rek : 005-3005656

Anak-anak asuh
merupakan suatu
kepercayaan besar yang
Tuhan berikan bagi
Yayasan Parapattan.

PANTI ASUHAN PARAPATTAN
Jl. Panti Asuhan No. 23, OTISTA III .
Jakarta 13340, Indonesia.
Tlp : 021 819 2165 Fax: 021 857 8901
Email : panti@parapattan.org
www.parapattan.org

[Recipient]

Sebab keberadaan setiap
anak asuh di panti
asuhan, karena adanya
keterbatasan dan
kekurangan, tetapi

Kasih anda dapat
mengubah
keterbatasan
mereka menjadi
masa depan yang
tidak terbatas
dengan menjadi ….
MITRA PARAPATTAN.
anda dapat terlibat
langsung mengubah
nasib satu generasi….

Kasih Anda…dapat mengubah
keterbatasan mereka
……..menjadi masa depan yang
tidak terbatas

YA ! Saya mau ambil bagian secara nyata
mengubah masa depan mereka dengan
menjadi MITRA PARAPATTAN……..

Saya ingin mendonasikan melalui :
Tunai
Transfer Bank

Saya mau mendukung setiap bulan dengan menjadi :

Transfer ATM
Tanda Tangan

Mitra Utama 25

Rp

1.000.000

Mitra Madya 50

Rp

500.000

Mitra Pratama 100

Rp

250.000

Mitra Muda 500

Rp

100.000

Ditujukan untuk

Sekali memberi sebesar Rp ……………………………

Nama depan :
……………………………………………………. ………..
Nama belakang :
….………………………………………………………. L/P
Alamat ………………………………………………………
…………………………………………………………………
Kota : …………….……….... Kode Pos : ………………
Tlp : ………………………….. Hp : ………………………….
Tanggal Setor :…………/…………/ 20……….
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Yayasan Parapattan
BCA Cab Milenia
No.Rekening : 005.300.5656
Harap mengisi Form ini
selengkapnya serta menyertakan
bukti penyetoran dan kirimkan
melalui fax : 021 857 8901
Untuk Informasi lebih jelas harap
hubungi Panti Asuhan Parapattan
tlp : 021 8192165
Panti@parapattan.org
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