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Anak-Anak Panti Asuhan pada jaman Belanda, saat itu bernama “Parapattan Weezen Gesticht “

SEJARAH PARAPATTAN
Panti Asuhan Parapattan yang bernaung di
bawah Yayasan Parapattan merupakan
panti asuhan tertua di Indonesia, didirikan
pada tanggal 17 Oktober 1832 oleh Rev.
Walter Medhurst dengan nama “The English
Orphan Asylium”
di Parapattan Laan,
Batavia (sekarang dikenal Jalan Parapattan
Kwitang Jakarta Pusat).
Pada
jaman
belanda,
dikelola
oleh
Perkumpulan wanita Gubernur Jenderal,
pada 16 November tahun 1846 berubah
namanya menjadi “Parapattan Weezen
Gesticht” dan rumah panti dipindahkan ke
Rijswijk No 10 (Jalan Segara No 10),
sekarang jalan Veteran.

Pada tahun 1953 diserahkan kepada pihak
Indonesia, dan pada saat itu berganti
nama
menjadi Yayasan Panti Asuhan
Parapattan. Pada tahun 1958 rumah panti
dipindahkan ke Jakarta Timur, Jalan Panti
Asuhan No. 23.OTISTA III, karena rumah
panti yang lama akan dijadikan area
pemerintahan.
Dalam pemikiran bahwa perkembangannya
dimasa yang akan datang Yayasan tidak
hanya menangani satu unit kerja panti
asuhan, tetapi akan mengembangkan unit
kerja lainnya., maka sejak 19 maret 1997
berubah menjadi Yayasan Parapattan.
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Yayasan Parapattan
sesuai Visi dan Misi, sebagai
Organisasi Sosial:

Turut serta membantu program
pemerintah, untuk memutuskan
rantai kemiskinan di Indonesia,
khususnya DKI Jakarta melalui
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial yang berkualitas.

Program tersebut dilaksanakan
melalui :
- Panti Asuhan untuk anak usia
pendidikan TK – SMU.
- Program Bina Lanjut yaitu Beasiswa
dan penyaluran kerja bagi yang sdh
lulus tingkat pendidikan SMU.
- Pelatihan Ketrampilan bagi anak
Putus Sekolah dan bantuan Usaha
Ekonomi Produktif pada keluarga
warga binaan.

Yayasan Parapattan pada
tahun 2011 mendapat
Penghargaan sebagai

Yayasan Parapattan sejak tahun 2007
sudah menjadi Organisasi Sosial yang
melakukan audit oleh akuntan publik
dan terus dilakukan setiap tahun
sampai saat ini.

Organisasi Sosial terbaik
DKI Jakarta.

Tahun 2011 mendapat penghargaan
sebagai Organisasi Sosial Berprestasi
Terbaik se-DKI Jakarta.
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YAYASAN PARAPATAN

Mengasuh anak-anak yang berlatar belakang : yatimpiatu, yatim, piatu, anak dari keluarga retak dan anak
dari keluarga miskin.
Komitment kami memberikan pelayanan pengasuhan
dan pendidikan berkualitas kepada setiap anak asuh
sesuai minat dan bakat.

Pendidikan formal anak asuh Parapattan diarahkan pada
sekolah-sekolah yang terbaik , berakreditas
diantaranya adalah Sekolah BPK Penabur, Tarakanita,
Santa Maria, Santo Antonius, SMK Telkom dll)

PANTI ASUHAN
Pada tahun ajaran 2011/2012 akan mengasuh 56 (lima puluh enam) anak asuh, terdiri dari 31
laki-laki dan 25 Perempuan. Setiap anak asuh mendapatkan pelayanan asuhan dan pendidikan
berkreditasi dari TK sampai SLTA, sesuai kemampuan dan minat bakat mereka. Kegiatan
informal seperti pelatihan, kursus atau les mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan
anak asuh diselenggarakan oleh panti asuhan. Secara rohani setiap anak asuh mendapat
bimbingan Rohani sebagai dasar dalam pertumbuhan mereka.
PROGRAM BEASISWA
Sejak 2007 memfasilitasi setiap Anak Asuh Parapattan yang mampu dan berprestasi untuk
melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah / Perguruan Tinggi. Program beasiswa ini kedepan
juga diperuntukan bagi anak-anak diluar Panti Asuhan Parapattan dan masyarakat sekitar
khususnya.
PELATIHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Memberikan pelatihan ketrampilan khusus bagi anak-anak putus sekolah dengan usia antara
17 – 22 tahun. Hal ini merupakan bentuk kepedulian kepada generasi muda masyarakat yang
putus sekolah. Pelatihan ketrampilan bekerja sama dengan institusi-institusi yang dapat
memberikan sertifikat/ijasah antara lain : Komputer, disain grafis, penata rambut dll.
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RUANG PELATIHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
KERJASAMA PARAPATTAN – RUDY HADISUWARNO SCHOOL

PERSIAPAN RUANG PELATIHAN ANAK PUTUS SEKOLAH
KOMPUTER – DESIGN GRAPHIS – BAHASA

Lorem Ipsum

6

Lorem Ipsum

7

Kasih Anda…. dapat mengubah keterbatasan menjadi
masa depan mereka yang tidak terbatas
YA ! ……… Saya mau ambil bagian secara nyata mengubah masa depan mereka dengan
menjadi MITRA PARAPATTAN

Saya mau mendukung setiap bulan untuk (pilih dgn memberi tanda X) :
O Panti Asuhan

O Program Bea Siswa

O Pelatihan Anak Putus Sekolah

O Sukarelawan dalam bidang.……………………………komitmen selama……. bulan
O Donasi sebesar Rp.…………………………… Tanggal Setor : …../….. / 20……
melalui : ATM/TRANSFER/ GIRO
an. YAYASAN PARAPATTAN

Nama depan

BCA Cabang Milenia No.Rek . 005 300 5656

: ………………………………………………………………….………………

Nama belakang :……………………………………………… L/P : ………………………….
Alamat

: ………………………………………………………………………….………

Kota

: ..…………….………........................Kode Pos : …….….…..........

Email

: ……………………………………

Tlp

: …………………………………… Hp

Tanda Tangan

(………………………………)

: ……………………………
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