SEKAPUR SIRIH
Dalam Yesus, Allah pencipta semua orang kita sebut Bapa, dan manusia ciptaan
adalah anak-anak Allah yang diciptakan sebagai citra Allah. Maka semua manusia
adalah saudara-saudari satu sama lain dalam Allah yang satu dan sama. Ini alasan kita
harus terus meningkatkan persaudaraan dan belarasa terhadap sesama ciptaan Allah
yang berbelarasa. Allah yang berbelarasa itu nyata dalam diri Tuhan Yesus yang
berbelarasa terhadap perempuan yang sakit pendarahan (Markus 5:25-34), terhadap
lima ribu orang yang lapar (Markus 6:34), terhadap perempuan Siro-Fenesia yang
anaknya sakit (Markus 7:24-30), terhadap janda Nain yang anaknya meninggal (Lukas
7:13).
Kata belarasa juga dipakai dalam kisah orang Samaria yang baik hati yang menolong
korban perampokan (Lukas 10:25-37). Kalau belarasa adalah karakter utama Allah
dalam diri Yesus, tentu saja hal itu juga menjadi dasar pewartaan dan pemakluman
kerajaan Allah dalam kata, sikap, dan tindakan Yesus lainnya. Kalau kita ingin semakin
beriman, kita dipanggil untuk beriman terhadap Allah yang berbelarasa. Apakah artinya
orang berbelarasa? Pada intinya, orang berbelarasa berarti orang sedemikian ikut
merasakan penderitaan yang dialami sesama manusia yang menderita sehingga orang
itu merasa harus berbuat sesuatu untuk mengatasi penderitaan sesama manusia itu.
Dengan demikian, perasaan belarasa (compassion) membawa orang pada “keadaan
berbelarasa” (compassionate). Kata Ibrani untuk “belarasa” yang bentuk tunggalnya
berarti “rahim” sering dipakai untuk Allah dalam Perjanjian Lama. Kata ini
diterjemahkan sebagai ”murah hati” untuk menggambarkan sifat Allah yang ”pengasih
dan penyayang”. Jadi Alkitab Ibrani sering berbicara tentang Allah sebagai Allah yang
berbelarasa dengan kata murah hati. Dengan demikian pernyataan Yesus “Hendaklah
kamu murah hati, sama seperti Allah murah hati” berakar pada tradisi Yahudi – sebagai
suatu gambaran mengenai sifat pokok Allah.
Kepada siapa belarasa itu kita tujukan? Belarasa kita tujukan kepada sesama kita
pada umumnya, terutama orang yang lebih menderita, terutama orang lemah,
miskin, tersingkir dan difabel. Ini adalah pilihan Gereja yang sumbernya adalah
identifikasi Yesus dalam diri orang lemah, miskin, tersingkir, difabel, serta
membutuhkan (Matius 25:36-47) dan Ia datang melayani untuk mereka yang
membutuhkan, ”Aku datang bukan untuk orang yang sehat, melainkan orang yang
sakit.” Keadilan sosial hanya dapat terwujud kalau yang lemah, miskin, tersingkir
dan cacat diutamakan agar ketidakadilan dan kesenjangan sosial tidak semakin
lebar.
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Konsili Vatikan II dalam dokumen Kerasulan Awam (Apostolicam
Actuositatem) juga menegaskan pentingnya belarasa terhadap mereka
yang lemah: “Di mana saja ada orang yang berkekurangan makanan dan
minuman, pakaian, perumahan, obat-obatan, pekerjaan, pendidikan,
kemudahan yang diperlukan untuk hidup yang benar-benar manusiawi; di
mana saja ada orang yang tersiksa karena kesehatannya yang rapuh, yang
menderita karena dibuang dan ditahan, di situ cinta kasih kristiani harus
mencari dan menemukan mereka, menghibur mereka dengan perhatian
intensif serta meringankan beban mereka dengan memberi bantuan (art. 8).
Dewasa ini, Gereja mengadopsi ungkapan “pilihan bagi orang miskin” untuk
menggambarkan prinsip moral ini. Yohanes Paulus II telah berbicara
tentang kewajiban khusus terhadap orang miskin sebagai “cinta yang
memihak, bukan eksklusif, orang miskin. Dia menggambarkan kasih yang
memihak orang miskin ini sebagai “suatu panggilan untuk memiliki
keterbukaan istimewa dengan orang kecil dan lemah, mereka yang
menderita dan berduka, mereka yang direndahkan dan disingkirkan oleh
masyarakat, dan membantu mereka memenangkan martabat mereka
sebagai pribadi manusia dan anak-anak Allah (Yohanes Paulus III, "Pidato
pada para Uskup Brazil," Origin,31 Juli, 1980 hal. 35).
Maksud utama komitmen istimewa pada yang miskin adalah untuk
memampukan orang miskin menjadi orang yang terlibat aktif dalam
kehidupan masyarakat. Artinya sekaligus memampukan semua pribadi
berbagi demi kesejahteraan bersama. Komitmen ini lebih menyatakan
bahwa kehilangan martabat pribadi manusia dan ketidakberdayaan orangorang miskin melukai seluruh masyarakat (Keadilan Bagi Semua, art. 88.).
Gereja yang memihak kaum miskin semakin kelihatan tegas ditampilkan
oleh Paus Fransiskus dalam tindakan, sikap dan kata-katanya. Suatu saat
dia mengatakan pada para jurnalis "Oh, how I would like a poor Church, and
for the poor." (Reuters, 16 Maret 2013).
Daftar berbagai lembaga pelayanan sosial di Keuskupan Agung Jakarta ini,
merupakan salah satu penanda Gereja yang memihak kaum miskin. Meski
tidak bisa mencantumkan semuanya, daftar ini dimaksudkan untuk
melengkapi karya sosial paroki, baik itu yang dikelola oleh Seksi Sosial
Paroki maupun Gerakan Ayo Sekolah yang sudah mulai tumbuh dimanamana.
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Dalam katalog ini dicantumkan beberapa kategori pelayanan baik yang dilakukan
sebuah lembaga berbentuk yayasan maupun komunitas kategorial. Selain itu,
dicantumkan juga beberapa pelayanan yang dikerjakan umat Keuskupan Agung
Jakarta tetapi bertempat di luar keuskupan.
Dengan daftar ini, diharapkan upaya belarasa kita pada mereka yang
membutuhkan menjadi lebih merata, lebih terkoordinasi, dan tentunya
diharapkan menjadi lebih berkualitas. Lebih merata artinya bahwa perhatian kita
tidak tertumpuk pada salah satu lembaga/pelayanan saja. Supaya perhatian kita
juga lebih merata, di bagian akhir dicantumkan daftar lembaga sosial
berdasarkan lokasinya (pembagian per dekenat). Lebih terkoordinasi artinya jika
ada suatu lingkungan atau wilayah ingin melakukan bakti/pelayanan sosial,
koordinator acara atau ketua lingkungan/wilayah bisa menginformasikan ke
pantia paskah atau seksi sosial paroki tentang acara bakti sosial tersebut, supaya
kemungkinan pemerataan perhatian juga bisa menjadi lebih baik. Demikian
halnya untuk komunitas-komunitas kategorial atau persekutuan doa, yang sangat
dianjurkan memberi informasi kepada koordinator dari berbagai komunitas atau
persekutuan doa, misalnya Pemikat dan BPK PKK KAJ.
Salah satu maksud dari menuliskan daftar pelayanan sosial di KAJ ini adalah
membantu umat KAJ yang sering bertanya apakah suatu lembaga yang memakai
nama ‘berbau’ Katolik itu di bawah payung Gereja atau tidak. Jika tercantum
dalam katalog ini, dapat dipastikan bahwa panti/pelayanan sosial ini dalam
payung Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Jika tidak, kemungkinan
memang baru inisiatif pribadi atau memang sebenarnya tidak ada hubungan
langsung dengan Gereja Katolik. Karena itu, jika masih ragu-ragu atau ada
pertanyaan, silahkan menghubungi sekretariat Pemikat di Gedung Karya
Pastoral KAJ, Jl. Katedral No.7, Jakarta Pusat 10710, telp. (021) 3519193.
Masih banyak hal yang bisa dipikirkan dan dikerjakan agar iman kita bisa
bertumbuh dan berbuah lebih banyak dan lebih baik melalui dan bersama
yayasan/lembaga sosial Katolik. Karena itu, jika ada usulan, silahkan ke alamat
yang telah disebut di atas. Akhirnya, selamat melayani. Selamat berbelarasa.
Semoga Tuhan selalu memberkati upaya kita dan kita dapat menjadi berkat bagi
sesama.
Jakarta, 27 Agustus 2 0 2 0

Yusup Edi Mulyono SJ
Vikaris Episkopalis Kategorial Keuskupan Agung Jakarta
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KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA
2020

Sedikit pengantar…
Panduan Gerakan Beta Sapa dan Gerakan Makan Siang Natal
ini adalah gerakan yang ditawarkan kepada semua komunitas
kategorial (termasuk persekutan doa dan Keluarga Mahasiswa
Katolik) di Keuskupan Agung Jakarta sebagai salah satu wujud
tanggapan atas ajakan Mgr. Suharyo selaku Uskup KAJ untuk
melakukan Gerakan Saling Menolong. Memang, pelayanan
itu bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi alangkah baiknya jika
kita bergandeng-tangan supaya pelayanan itu lebih optimal.
Di KAJ, komunitas kategorial/persekutuan doa/KMK punya
potensi begitu besar untuk dioptimalkan dalam gerak
pelayanan sosial itu. Karena itu, panduan ini dibuat sebagai
tawaran sekaligus arah bersama, juga supaya masing-masing
komunitas bisa menjadi tempat persemaian yang baik untuk
setiap anggotanya.
Sila dipikirkan, diperbincangkan dan ditindaklanjuti dalam
koordinasi masing-masing. Jika ada pertanyaan, tanggapan
atau juga usulan, sila dikirim via email ke pemukat@gmail.
com
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BETA SAPA
USULAN KEGIATAN BERSAMA
“BETA SAPA” (Bergandeng Tangan Sayangi Yang Papa)
Maksudnya, setiap komunitas kategorial dalam lingkup Keuskupan Agung
Jakarta, dengan bergandeng-tangan dan bekerja sama dengan komunitaskomunitas kategorial lain (juga persekutuan-persekutuan doa), setidaknya
selama satu tahun, mempunyai pelayanan sosial yang tetap untuk menjamin
keberlanjutannya, sambil. Kata ‘Beta Sapa’ tentu juga mengandung makna
bahwa ‘saya (mau) menyapa’. Diharapkan, dengan sapaan, bukan hanya
dengan kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan nyata, mereka yang papa
dan membutuhkan perhatian bisa ‘lebih tersapa’ sebagai manusia.

Latar belakang
Arah Dasar 2015-2020 menyebutkan bahwa Keuskupan Agung Jakarta mau
“meningkatkan belarasa melalui dialog dan kerjasama dengan semua orang
yang berkehendak baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, toleran dan
manusiawi khususnya untuk mereka yang miskin, menderita dan tersisih.”
a.
b.

c.
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Dalam Surat Gembala Prapaskah 2017, Bapak Uskup Ignatius Suharyo
mengharapkan bahwa kita melakukan Gerakan Suka Menolong.
Di Keuskupan Agung Jakarta ada begitu banyak karya dan jenis pelayanan
sosial yang tersebar di berbagai tempat (sekitar 40-an karya pelayanan,
terbagi dalam lima jenis), tetapi masih terasa – dengan beberapa
pengecualian- belum sungguh terkoordinasi, baik antar komunitas/karya
pelayanan ini maupun kaitannya dengan komunitas-komunitas kategorial.
Sementara itu ada ratusan komunitas kategorial di Keuskupan Agung
Jakarta, baik yang tergabung dalam Pemikat (Pertemuan Mitra Kategorial,
ada sekitar 60 komunitas), BPK PKK KAJ (Badan Pelayanan Keuskupan
Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta, ada 151 PD/
komunitas), pastoral mahasiswa (ada sekitar 50 KMK), ‘komunitaskomunitas’ misa Jumat Pertama di perkantoran (ada sekitar 60-an), serta
komunitas-komunitas pendalaman iman di berbagai tempat yang belum
terkoordinasi.

d.

e.

Berbagai jenis komunitas kategorial itu mempunyai kekayaan dan
kekuatannya masing-masing yang bisa disinergikan untuk optimalisasi
pelayanan sosial di KAJ.
Setiap komunitas kategorial adalah sebuah sekolah iman, yang bercita-cita
agar iman setiap anggotanya bertumbuh dan berbuah. Salah satu buah
yang diharapkan tampak adalah pelayanan sosial.

TUJUAN KEGIATAN
a.
b.

Lebih mewujudnyatakan target pelayanan Keuskupan Agung Jakarta.
Mendukung tujuan komunitas sebagai sekolah iman. Kegiatan sosial yang
terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan lebih baik diharapkan menjadi
kegiatan yang lebih menempa iman anggota-anggota komunitas. Dengan
kata lain, bisa dikatakan bahwa ada ‘segitiga tujuan’ dalam kegiatan bersama
BETA SAPA ini.
1.

2.

3.

c.

Dari arah komunitas ke pelayanan sosial, para pelayan sosial dan
mereka yang dilayani tentu akan lebih merasa terdukung dan terbantu
dengan perhatian yang lebih berkesinambungan dan berkelanjutan dari
berbagai komunitas (tidak hanya datang sekali untuk bakti sosial saat
Paskah/Natal).
Dari arah pelayanan sosial ke komunitas, anggota-anggota komunitas
akan mempunyai pengalaman iman yang lebih dalam dengan berjumpa
secara lebih rutin dengan mereka yang membutuhkan perhatian dan
pelayanan.
Dalam arah antar komunitas (mengingat bahwa kemungkinan besar,
berdasarkan data, satu pelayanan sosial akan ‘dikeroyok’ oleh beberapa
komunitas), perjumpaan dan kerjasama antar komunitas diharapkan
juga membuat relasi antar komunitas yang bisa saling menghidupkan
dan saling memperkaya.

Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan ada pemerataan perhatian
pada berbagai komunitas pelayanan sosial itu.
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TEKNIS PELAKSANAN
a.

b.

c.

d.
e.

f.

Setiap komunitas memilih satu komunitas pelayanan sosial yang akan
didampingi. Tiga pilihan diusulkan ke Panitia Kolektif (Panko) Pemikat /
Sosmas BPK PKK KAJ berdasar lokasi, minat, kebutuhan komunitas layanan
dan kemampuan. Setelah raker, Panko Pemikat/pengurus BPK PKK KAJ
akan menentukan masing-masing satu.
Selama satu tahun depan, setidaknya setiap anggota komunitas dampingan
mengunjungi tiga kali, baik bersama maupun sendiri, misalnya sekali sekitar
Paskah, sekali di bulan Agustus dan sekali di sekitar Natal.
Seperti disebutkan di atas, pelayanan tidak hanya berarti bantuan fisik/
finansial, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan saudara-saudara yang akan
dilayani.
Jika memungkinkan, saudara-saudara yang akan dilayani ini nanti kita ajak
dalam acara Makan Siang Natal tahunan.
Jika ada satu komunitas pelayanan sosial didampingi oleh lebih dari satu
komunitas, para koordinator/ pengurus-nya diharapkan saling berkoordinasi,
terutama terkait jadwal kunjungan, dan saling bertukar informasi.
Tidak tertutup kemungkinan untuk memilih bentuk pelayanan sosial yang
lain yang tidak tercantum dalam Katalog Pelayanan Sosial KAJ, asal dengan
alasan yang memang mendasar.

Perlu diingat juga bahwa
1.

2.
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Pilihan komunitas pelayanan sosial berdasarkan kemampuan (baik
waktu, tenaga, ketrampilan berkomunikasi, finansial), tempat,
prioritas kebutuhan.
Baik diingatkan bahwa beberapa komunitas pelayanan sosial lebih
membutuhkan perhatian, khususnya panti werdha/jompo.

GERAKAN MAKAN SIANG NATAL
"Makan Siang Natal" (dan selanjutnya disingkat dengan MSN) adalah acara
tahunan komunitas Sant'Egidio di berbagai tempat di seluruh dunia. Acara yang
diadakan setiap tanggal 25 Desember ini bertujuan terutama untuk menyapa
saudara- saudara kita yang berkekurangan, tidak pandang agama dan suku,
sebagai manusia yang layak dicintai Tuhan. Tentu, semangat Natal, yang berarti
Tuhan yang menyapa manusia, itulah yang mau diteruskan dan diwujudkan
secara nyata. Di Keuskupan Agung Jakarta acara ini, sejak 2010, 'diadopsi'
menjadi acara bersama komunitas-komunitas kategorial, meski tetap dimotori
oleh komunitas Sant'Egidio.
Wujud sapaan kita untuk mereka yang berkekurangan memang cukup sederhana,
yaitu berbentuk ajakan untuk makan siang bersama dalam 'satu' meja. Selain
itu, kita juga menyiapkan bingkisan (kado) yang diharapkan sesuai dengan
kebutuhan mereka. Meski begitu, yang paling penting adalah justru perjumpaan
kita dengan mereka secara pribadi sebagai sesama manusia yang dicintai Tuhan.
Makan siang dan bingkisan 'hanyalah' sarana atau jembatan untuk menyapa.
(Tentang spiritualitas dan 'cara' MSN ini bisa dibaca dalam buku berjudul "Makan
Siang Natal: Sebuah Keluarga Sebesar Dunia" yang diterbitkan oleh komunitas
Sant'Egidio.)
Dengan itu pun sebenarnya bisa dikatakan bahwa acara ini bisa mengasah iman
dan cinta kita pada sesama. Artinya, seluruh proses MSN ini menjadi semacam
peluang dan kesempatan untuk bertumbuh dan berbuah dalam iman dan cinta.
Karena itu, upaya untuk menjadikan acara MSN ini menjadi lebih baik, tidak
hanya diartikan secara teknis tetapi juga secara rohani.
Upaya meningkatkan kualitas rohani acara MSN itu bisa dilakukan dengan
menjadikan acara ini gerakan bersama selama beberapa bulan, misalnya
mulai seusai masa Paskah. Seusai masa Paskah baik komunitas-komunitas
maupun pribadi-pribadi bisa mulai 'bergerak' dengan kemampuan dan 'tugas'
masing-masing. Bahkan, gerakan MSN ini bisa menjadi lebih bermakna jika bisa
melibatkan keluarga dan anak-anak. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat/
mencermati kebutuhan-kebutuhan MSN.
Secara garis besar, setidaknya ada lima jenis 'kebutuhan' untuk pelaksanaan MSN.
Pertama adalah kebutuhan hati untuk menyapa mereka yang kurang mampu.
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Perjumpaan dan sapaan kepada mereka yang kurang mampu diharapkan
terjadi tidak hanya di hari Natal, tetapi juga di hari-hari sebelum dan sesudah
Natal. Komunitas-komunitas, keluarga maupun pribadi-pribadi dapat menyapa
mereka yang kurang mampu dalam kunjungan ke panti atau karya pelayanan
sosial KAJ. Tentunya, semakin rutin kunjungan itu akan menjalin persahabatan
dan persaudaraan yang semakin bermakna. Mereka yang dikunjungi lalu dapat
diundang ke MSN (mereka disapa sebagai sahabat undangan).
Yang kedua adalah kebutuhan tenaga, pikiran, dan hati. Hal ini diwujudkan
dengan menjadi anggota panitia inti yang tentunya akan mempersiapkan
panduan-panduan teknis untuk kelancaran acara.
Yang ketiga adalah kebutuhan tenaga (dan juga hati tentunya). Kebutuhan tenaga
ini bisa dikatakan sebagai panitia pendukung dari panitia inti karena relawan
tenaga ini adalah pelaksana di ‘lapangan.’ Kebutuhan relawan tenaga bisa
dipilah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebutuhan tenaga di hari H-1,
terutama untuk menyiapkan tempat (misalnya mengatur meja dan kursi dan
dekorasi serta persiapan teknis tempat). Selain itu, di hari H-1 biasanya juga
dibutuhkan relawan tenaga untuk memeriksa kembali dan melengkapi semua
kebutuhan, termasuk mencari dan juga membungkus bingkisan/kado yang
masih harus disiapkan panitia. Yang kedua adalah kebutuhan tenaga untuk
melayani di hari H.
Keempat, kebutuhan dana. Sudah dapat diperkirakan bahwa kebutuhan dana
pastilah ada untuk setiap acara. Untuk MSN, dana dibutuhkan terutama untuk
menyewa tenda, menyewa bis untuk menjemput undangan, menyewa mejakursi, piring-sendok, juga catering makanan supaya semua bisa sama. Memang,
pernah ada gagasan bahwa makanan dimasak ‘sendiri’ oleh relawan, tetapi
sampai hari ini, dengan jumlah makanan yang begitu banyak, kualitas jika dimasak
sendiri belum bisa dijamin. Selain hal-hal itu, beberapa hal lain juga
membutuhkan pembiayaan.

10
10

Kebutuhan terakhir, atau kelima, adalah bingkisan atau kado. Seperti telah
dikatakan di atas, sapaan kita kepada sahabat undangan tidak hanya berupa
makanan melainkan juga bingkisan/kado. Kita upayakan bahwa bingkisannya
sesuai dengan kebutuhan dan harapan/keinginan mereka.

Karena itu, jauh hari sebelum hari H rekan-rekan panitia akan
berkoordinasi dengan rekan-rekan yang selama ini menjadi sahabat
undangan kita itu untuk mengumpulkan barang apa yang paling mereka
butuhkan atau harapkan. Tentu, harga barang yang mereka tuliskan tidak
boleh yang mahal, hanya seharga Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,- saja.
Wish list atau daftar kebutuhan para sahabat undangan yang akan
dijadikan bingkisan hasil rangkuman panitia ini yang nanti akan ditawarkan
kepada komunitas atau pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga untuk
menjadikannya bingkisan natal mereka. Dalam hal ini panitia tidak
menganjurkan bahwa masing-masing hanya mengirimkan uang supaya
bisa dibelikan barang oleh panitia. Yang sangat diharapkan adalah bahwa
masing-masing bersedia mencari dan membelikannya lalu membungkusnya sendiri, dan kemudian mengumpulkannya kepada koordinator
yang ditunjuk. Dengan itu, bingkisan akan sungguh lebih bernilai.
Gerakan mencarikan/membelikan lalu membungkus kado sendiri
ini bisa menjadi kesempatan gerakan cinta oleh anak-anak.
Perlu diketahui bahwa sekitar 60 persen tamu adalah anakanak kurang mampu. Karena itu, barang-barang kebutuhannya
pun kebutuhan anak-anak. Jika anak-anak dari keluarga Katolik
yang lebih mampu mau berpartisipasi membelikan bingkisan itu
dari uang saku atau tabungannya sendiri, lalu membelikan dan
membungkusnya, Natal tentu akan jauh lebih bermakna. Anjuran
dan dorongan orang-tua tentu diandaikan.
Demikianlah beberapa kebutuhan acara MSN yang bisa ‘dikeroyok’ bersamasama. Masing-masing komunitas atau pribadi bisa memilih ‘tugas’ yang mana.
Bahkan, jika kemudian bisa menggerakkan orang lain serta anak-anak, MSN
sungguh akan menjadi gerakan iman.

Info selanjutnya (tentang MSN ini), hubungi:
Panitia Makan Siang Natal, E-mail : panitiamsn@gmail.com
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‘Segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah
melakukannya untuk Aku’
Matius 25 : 40
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Dikelola Yayasan Abhimata Mitrasamaya

PANTI ASUHAN

A-01
PA Abhimata

ALAMAT:
Jl. Mertilang IV Blok KA II No. 31 - 37, Bintaro Jaya Sektor 9
Tangerang Selatan 15229.
Telp
: 021 - 74864418, 021 - 74862256
Fax
: 021 - 74864419
Email : pengurus.abhimata@gmail.com
Web

: www.abhimata.org

PIC

: Helena Sapto - 085966703528

NO REKENING :
a.n. Yayasan Abhimata Mitrasamaya
BCA KCP Bintaro Utama
Acc No. 603 030 1933
SEJARAH SINGKAT:
Bermula dari maraknya tayangan di media elektronika dan media
cetak yang terus menerus memuat tentang ditemukannya bayi-bayi yang
dibuang di tempat sampah atau digugurkan, maka kami beberapa ibu, yang
diprakarsai Ibu C. Nanik Purwoko, terpanggil untuk berbuat sesuatu menolong
bayi-bayi yang kehadirannya di dunia ini ditolak dan tidak dikehendaki oleh
keluarganya sendiri.
Maka pada tanggal 14 Nopember 1996, didirikanlah YAYASAN
ABHIMATA MITRA-SAMAYA yang berarti kasih dan persaudaraan, selama satu
tahun pengurus bergiat melakukan berbagai upaya pengumpulan dana dengan
berbagai aktifitas, seperti : bazaar, penyelenggaraan seminar, turnamen golf,
malam dana dsb.
VISI :
Sebagai Lembaga sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, kita diutus
oleh Allah untuk menyelamatkan bayi-bayi / anak terlantar secara bertanggung
jawab dan professional.
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MISI :
Membantu masyarakat dan pemerintah merawat dan mengasuh anak-anak
terlantar menuju kemandirian.
TUJUAN PENDIRIAN PANTI:
1.

2.

Memberikan kehangatan, kasih sayang dan perawatan yang sehat sehingga
bayi-bayi yang lahir mengalami luka batin, kekecewaan dan penderitaan,
dapat tumbuh kembang secara sehat jasmani maupun rohani dan kelak
menjadi manusia ber-martabat luhur menyongsong hari depan yang cerah.
Mengajak masyarakat luas untuk ikut terlibat dan peduli terhadap nasib
bayi-bayi yang terlantar, dibuang dan tidak dikehendaki.

PENGURUS YAYASAN:
PEMBINA

PENGAWAS
KETUA UMUM
KETUA 1
KETUA 2
SEKRETARIS 1
SEKRETARIS 2
BENDAHARA UMUM
BENDAHARA 1
BENDAHARA 2
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: Dra. C. Nanik Purwoko
Yinny Indriasih, SH
M.M. Leona Teesha
Regina Sri Hartati Wund
: Irwan Setiabudi
: Helena Sapto, S.H
: P. Sapto Nugroho R
: Siantini Jahya
: Benedicta Yovita W
: Ida Haryati
: Lydia Agustina
: Lina Tentyhardja
: Theodora Melanita

A
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SASARAN PENDIRIAN PANTI:
Bayi-bayi dan anak-anak balita yang terlantar, dibuang dan tidak dikehendaki
tanpa pandang suku bangsa dan agama, dengan memberikan pelayanan berupa
tempat tinggal yang nyaman, perawatan yang sehat dan bersih serta
menanamkan nilai-nilai hidup yang normal dan masa depan yang cerah.
Selain itu, ada juga semacam program untuk anak-anak non-panti, seperti:
1.

2.

Program kesejahteraan anak non panti yang bertempat tinggal di sekitar
panti : berupa keperluan sekolah (tas sekolah, buku tulis, alat tulis) serta
posyandu (berupa bantuan makanan bergizi, susu, pakaian layak pakai dan
mainan)
Bantuan dana pendidikan anak-anak usia sekolah di sekitar panti.
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A-02
PA Desa Putera

Dibawah naungan Perhimpunan Vincentius Jakarta,
dikelola oleh para Bruder Budi Mulia (BM)
ALAMAT :
Jl. Desa Putera No. 24 Srengseng Sawah
RT.001/RW.06 Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Telp
: (021) 727 1016
Fax
: (021) 78885122
Email : padesaputera@yahoo.co,id
Website : www.padestra.org
KONTAK:
Bruder Tarcisius Kasino BM
PELAYANAN:
Memberikan pendampingan, pengasuhan, pembinaan dan pendidikan anak yatim
piatu, yatim, piatu, anak terlantar dan anak dari keluarga “miskin” yang tidak
mampu memberikan kehidupan dan pendidikan sebagaimana mestinya. Anak
yang tinggal di Panti asuhan usia 6-19 tahun atau usia pendidikan SD, SMP dan
SLTA.
JUMLAH ANAK YANG DILAYANI :
•
Anak Panti Asuhan Desa Putera 97 anak
•
Anak homecare sebanyak 11 anak
•
Daya tampung panti asuhan 120 anak
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Dikelola Yayasan Kasih Mulia Sejati

PANTI ASUHAN

A-03
PA Kasih Mulia Sejati

ALAMAT :
Jl. Pakis Raya H 6/11 Bojong Indah, Jakarta Barat
Telp: (021) 5809494
KONTAK :
Sr. Yulita Maria CP. - 081210018793, litamariacp@yahoo.co.id
PELAYANAN:
Anak-anak : 1 tahun – SMP
umum : tidak memandang golongan dan agama.
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A-04
PA Mekar Lestari

Dikelola Yayasan Rumpun Lestari bekerja sama dengan para Suster TMM
ALAMAT :
JL. Commercial III Blok B1 No. 1 – 1A, Sektor 1.5
Bumi Serpong Damai, Tangerang 15330.
Telp.
: (021) 53153088-9
Fax
: (021) 53153089
Emai : pa_mekarlestari@yahoo.com
PELAYANAN :
Pelayanan kemanusiaan dengan melestarikan, menghormati dan membela
kehidupan (dengan semangat peduli akan sesama, kami memberi harapan bagi
yang lemah). “Kita diutus untuk mewartakan bahwa Allah sangat mencintai tiaptiap manusia”.
Memperhatikan dan memberikan kasih sayang bayi/anak yang tidak diharapkan
kehadirannya dan mempersatukan kembali ibu kandungnya.
Menyelamatkan ibu-ibu muda yang mengalami penolakan dalam keluarganya.
Fokus pelayanan pada balita, anak dan ibu-ibu muda.
JUMLAH ANAK YANG DILAYANI :
78 anak, usia 0 – 10 tahun.
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Dikelola Yayasan Adhi Bhakti dan para Suster Ursulin (OSU)

PANTI ASUHAN

A-05
PA Pondok Damai

ALAMAT :
Jl. Raya Kampung Sawah No. 1 Rt 003/03
Jatimelati – Pondok Melati Bekasi 17415
Telp
: (021) 8449981
KONTAK:
Sr.Augustine Prawiradisastra OSU – (WA:082125445995) – Pimpinan PA
pondokdamai4@gmail.com; sr_augustine@yahoo.co.id
REKENING:
BRI Cab. Otista, Acc No.034001000817564 a/n Y.A.B/ PA. Pondok Damai
PELAYANAN:
Melayani 62 putri-putri yang kurang beruntung berdasarkan iman Katolik dengan
semangat Santa Angela.
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A-06
PA Pondok Si Boncel

Dibawah naungan Perhimpunan Vincentius Jakarta, dikelola oleh para Suster
Dominikan (OP).
ALAMAT :
Jln. Desa Putra Gg. Boncel RT.001 RW.06 No. 5
Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa – Jakarta Selatan 12640
Telp
: 021 - 7271014 / 08
Email : pondokboncel@yahoo.com
REKENING :
BCA Cab. Raden Saleh Acc. No. 6340045571 - a.n. PVJ (PA. Pondok si Boncel)
KONTAK :
Sr. M. L u s i a K u s r i n i O P - P i m p i n a n P a n t i
VISI :
Membentuk manusia mandiri yang beriman, berpendidikan dan berbudi perkerti
luhur dengan semangat pelayanan dan cinta kasih yang membawa sukacita
serta keselamatan.
MISI :
•
Menampung dan mengasuh, mengajar dan mendidik anak yatim dan atau
piatu, terlantar serta anak lain yang membutuhkan kasih dengan meneladani
kehidupan Kristus.
•

Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan
masanya seturut kemampuannya dengan mengasah bakat dan kreatifitas
melalui berbagai macam kegiatan / kehidupan panti.

•

Meningkatkan profesionalisme karyawan untuk bekerja dan melayani
dalam semangat persaudaraan.

SEJARAH SINGKAT :
Panti Asuhan Pondok si Boncel berdiri pada tgl. 1 April 1972. Panti Asuhan
Pondok Si Boncel berdiri atas prakarsa Bruder Winand Divendal OFM. Beliau
24

Pada saat itu beliau menjabat sebagai Pimpinan Panti Asuhan Vincentius Putera
merangkap sebagai anggota Perhimpunan Vincentius Jakarta. Adapun
Perhimpunan Vincentius Jakarta adalah sebuah Lembaga Sosial Katolik, tempat
bernaungnya tiga Panti Asuhan, yaitu Panti Asuhan Vincentius Putera, Panti
Asuhan Vincentius Puteri dan Panti Asuhan Desa Putera. Ke tiga Panti tersebut
menampung anak-anak usia sekolah, yaitu usia 6 tahun sampai usia kurang
lebih 18 tahun ( sekolah menengah atas ).

A
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terketuk hatinya untuk menolong anak-anak balita yang terlantar. Br. Winand
merasa prihatin dengan anak-anak tersebut yang tidak bisa beliau tampung di
Panti Asuhan Vincentius, karena Panti Asuhan yang beliau kelola adalah Panti
Asuhan khusus untuk anak usia sekolah.

Br. Winand mengusulkan untuk mendirikan satu Panti Asuhan khusus untuk
anak-anak Balita. Usul beliau diterima oleh semua anggota Perhimpunan
Vincentius Jakarta. Br. Winand diberi kepercayaan untuk mencari tempat dan
penanggung jawab Panti Asuhan balita yang akan didirikan. Pada kenyataannya
untuk mewujudkan cita-cita yang mulia, Bruder Winand mengalami kendala,
salah satu adalah mengenai dana.
Dana yang diperlukan cukup besar untuk mendirikan sebuah Panti Asuhan yang
baru. Proses pendirian Panti Asuhan Balita menyita waktu dan pengorbanan
dari Bruder Winand. Karena kegigihannya, akhirnya Panti Asuhan Balita bisa
diwujudkan, Panti Ashan tersebut diberi nama PONDOK SI BONCEL.
Panti Asuhan Pondok si Boncel berdiri pada tanggal 1 April 1972, yang berlokasi
di Jl. Raden saleh I/12c. Pengelolaannya dipercayakan kepada Kongregasi
Suster-suster Dominikanes. Dari tahun ke tahun jumlah anak yang perlu
ditampung semakin banyak, sedangkan tempat penampungan di Jl. Raden Saleh
daya tampung anak hanya bisa sekitar 40 anak.
Seiring berjalannnya waktu ternyata semakin banyak anak yang membutuhkan
bantuan dari PA. Pondok si Boncel namun tempat yang dimiliki sangat terbatas,
karena alasan tersebut juga akhirnya pada tahun 1982 PA. Pondok si Boncel
berpindah ketempat yang lebih luas yaitu di Jln. Desa Putra No. 5 Srengseng
Sawah, Jagakarsa – Jakarta Selatan.
Dan saat ini jumlah anak yang dilayani yaitu 70 anak. Anak-anak ini dilayani
oleh 4 orang biarawati dari tarekat Dominikanes dan dibantu oleh 59 karyawan
lainnya. Anak-anak ini berasal dari bermacam ragam latar belakang keluarga.
Dari anak jalanan, dari keluarga miskin, dari anak yang tidak dikehendaki
kehadirannya, anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua
sakit, anak dari orang tua cacat dan anak dari keluarga retak.
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A-07
PA. Suaka Kasih Bunda

ALAMAT :
Puspita Loka Ext.3.3 Blok AJ 18 BSD
Tangerang Selatan
Telp : 081510007754
JUMLAH ANAK YANG DILAYANI :
14 anak (usia 3 bulan sd. 7 thn)
JUMLAH PENGASUH :
6 pengasuh
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Dibawah naungan Perhimpunan
Vincentius Jakarta,
dikelola oleh para Pastor Fransiskan
(OFM)

PANTI ASUHAN

A-08
PA Vincentius Putra

ALAMAT :
JL. Kramat Raya No.134
Jakarta Pusat
Email : pavita@vincentius.or.id /
sekretariat_vitra@vincentius.or.id
Website : www.vincentius.or.id
REKENING :
BCA Acc No. 878.016.2008
a/n Panti Asuhan Vincentius Putera
KONTAK :
021 – 390 9733 /
WA : 0821 22235575
JUMLAH ANAK YANG DILAYANI :
Panti : 145 anak
Home care : 24 anak
VISI:
Membangun masyarakat bahagia dengan mempersiapkan anak yang beriman,
tangguh dan mandiri dalam sebuah komunitas cinta kasih.
MISI:
1. Menghadirkan Kristus yang berempati kepada manusia.
2. Menanamkan kegembiraan agar dapat menumbuhkan rasa syukur.
3. Memberikan pembinaan pendidikan, ketrampilan untuk bekal masa depan
dalam mewujudkan pribadi yang beriman, tangguh dan mandiri sebagai
manusia yang utuh.
4. Menyediakan tempat pelayanan untuk meningkatkan mutu hidup.
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SEJARAH SINGKAT :
Perhimpunan Vincentius Jakarta didirikan pada tanggal, 9 September
1855 dengan nama Dana Bantuan Santo Vincentius A Paulo di Batavia dan pada
tahun 1909 diubah menjadi Batavia’s Veereniging oleh beberapa orang Katholik
seperti Mgr. PM. Vrancken (Vikaris Apostolik Djakarta), Pastor Van der Griten,
Notaris JR. Klein, PA. Toillez dan E.Van Polanen Petel. Tujuan utama saat itu
adalah membantu anak-anak keturunan Belanda (Indo-Eropa) yang menjadi
masalah sosial di masyarakat. Usaha sosial awalnya lebih bersifat home-care,
karena Perhimpunan Vincentius Jakarta belum memiliki rumah.
Baru pada tahun 1910 sebuah rumah bisa dibangun di kompleks Jalan
Kramat Raya No. 134 Jakarta – Pusat. Inilah permulaan berdirinya kompleks
Kramat Raya seperti sekarang ini.Maka mulailah anak-anak puteri maupun
putera dari kedua rumah terdahulu menempati rumah milik sendiri. Para suster
ursulin yang telah mengurus mereka selama 46 tahun, ikut pindah ke Kramat
Raya. Jumlah anak-anak bertambah terus. Pada tahun 1929 tugas para Pastor
Jesuit (SJ) dalam hal pendidikan anak – anak putera dialihkan kepada para
Pastor Ordo Fratrum Minorum (OFM) hingga sekarang.
Bulan Oktober 1938, setelah berkarya di Kramat Raya selama 28 tahun,
para Suster Ursulin akhirnya pindah ke Bidaracina. Tiga ratus anak puteri bersama
12 Suster Ursulin pindah dari Kompleks Kramat ke rumah baru di Jalan Otto
Iskandardinata No. 76, yang kini dikenal dengan Nama Panti Asuhan Vincentius
Puteri, sedangkan anak – anak putera tetap menempati Kompleks Kramat Raya,
yang sekarang disebut dengan Panti Asuhan Vincentius Putera.
Atas permintaan Pemerintah Indonesia, pada tanggal 30 Juni 1947
Perhimpunan Vincentius Jakarta mendirikan Panti Asuhan Desa Putera.
Tujuannya untuk menampung anak-anak terlantar dan anak-anak gelandangan
korban perang Kemerdekaan. Panti Asuhan ini dipercayakan kepada para Bruder
Budimulia (BM) dan menempati rumah di kompleks Srensengsawah, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan.
Tahun 1972, Perhimpunan Vincentius Jakarta mendirikan rumah Panti
Asuhan yang keempat yakni Panti Asuhan Pondok Si Boncel di Jalan Raden
Saleh Raya No. 7. Panti Asuhah ini khusus untuk menampung anak – anak balita
( di bawah umur lima tahun). Pengelolahnya dipercayakan kepada para Suster
Dominikanes (OP). Dengan semakin bertambahnya jumlah anak asuh dan
terbatasnya daya tampung Panti Asuhan, maka pada tanggal 1 April 1981 Panti
Asuhan Pondok Si Boncel pindah ke Kompleks yang baru di Srensengsawah,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang lebih luas dan memadai.
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A-09
PA Vincentius Putri
ALAMAT:
Jl. Otto Iskandardinata No.76 Jakarta Timur
Telp
: 021- 8192817 Fax. 021-6520227
Email : pantiasuhanvitri@yahoo.co.id
website : www.psaavitri.org
NO REKENING :
BCA Cab.Cipulir Acc No. 476.0519125 a.n PVJ/ PA Vincentius Puteri
BNI Cab.Jatinegara Acc No.000.891.0251 a.n PA St Vincentius Bag Putri
Mandiri Acc No. 006.-00-0899977-7
a.n Perhimpunan Vincentius Jakarta Bagian Putri
KONTAK PERSON :
Sr. Caecilia Marijanti OSU
HP/WA : 0812-9336-252
Natalina Kasiani
HP.0812-8014-908 WA.0896-5417-7172
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VISI :
Panti Sosial Asuhan Anak Vincentius Puteri sebagai salah satu unit dari
Perhimpunan Vincentius Jakarta berkembang dengan semangat Santo
Vincentius a Paulo dan St. Angela Marici yang berbelarasa pada anakanak dari keluarga yang kurang beruntung dengan mendidik mereka
menjadi pribadi yang beriman, berbudi pekerti luhur dan mandiri.
MISI :
1. Melayani puteri-puteri terhormat bangsa yang kurang beruntung berdasarkan
iman katolik dengan semangat Santa Angela yang dipadukan dengan
semangat Santo Vincentius a Paulo.
2. Memberi kesempatan kepada anak-anak asuh untuk mendapat pendidikan
formal, nonformal dan informal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia panti, baik bagi anak asuh maupun
bagi karyawan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
4. Mencari dan mengelola dana untuk membiayai aktivitas dan kelangsungan
hidup serta pengembangan panti.
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SEJARAH SINGKAT :
Sejarah awal Panti Asuhan Vincentius Puteri tidak terlepas dari sejarah
Perhimpunan Vincentius Jakarta yang semula bernama BATAVIA’S VINCENTIUS
VERENIGING. Tujuannya untuk membantu anak-anak ( mayoritas anak
Indo – Belanda ) yang terlantar dan yang menjadi masalah sosial pada
jaman penjajahan Belanda. Karena Perhimpunan Vincentius belum memiliki
rumah, maka anak-anak itu dititipkan pada keluarga – keluarga Katolik dan
disebut ” Home Care ”.
Saat ini Panti Sosial Asuhan Anak Vincentius Puteri di kelola oleh para
Suster Ordo Santa Ursula ( Ursulin ) sebagai berikut :
Pimpinan PSAA. Vincentius Puteri : Sr. Caecilia Marijanti OSU
Bendahara PSAA. Vincentius Puteri : Sr. Praksedes Gustanda Iry OSU
2 orang Suster bertugas di kepengasuhan, 12 Ibu bertugas sebagai pengasuh,
sedangkan 35 karyawan/ti bertugas membantu penyelenggaraan Panti Sosial
Asuhan Anak Vincentius Puteri.Anak – anak yang kami layani adalah anak puteri
berusia sekolah dari jenjang : SD : 34 anak, SMP : 35 anak, SMK/SMA : 55 anak
dan PT : 5 anak. Sedangkan 28 anak tinggal di luar Panti atau pada keluarga.
Total keseluruhan anak PSAA. Vincentius Puteri : 157 anak.
Keluarga besar Panti asuhan Vincentius Puteri tiada henti – hentinya
menyampaikan ” SYUKUR kepada ALLAH dan TERIMA KASIH kepada Para
PENJASA/PENCINTA anak-anak Panti Asuhan Vincentius Puteri.”

PERHIMPUNAN
VINCENTIUS JAKARTA
(PVJ)
Perhimpunan Vincentius Jakarta (PVJ) adalah salah satu Karya Sosial Keuskupan
Agung Jakarta (KAJ) yang mengelola 4 Panti Asuhan yaitu Vincentius Putera
(1910), Vincentius Puteri (1938), Desa Putera (1947) dan Pondok Si Boncel (1972).
Untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan seluruh anak asuh, yang meliputi biaya
akomodasi, konsumi, pendidikan, pembinaan rohani, rekreasi, sarana/ prasarana, dan lainnya; setiap tahunnya Perhimpunan Vincentius Jakarta
mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber, diantaranya sumbangan umat
Katolik dari berbagai Gereja di seluruh Keuskupan Agung Jakarta, sumbangan
donatur tetap, Pemda DKI Jakarta, Yayasan Dharmais dan Donasi lainnya.
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SEKRETARIAT PVJ
Telp
: (021) 3141055
Email : info@vincentius.or.id

B
PANTI WERDHA
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B-01
PL Bina Bhakti
Dikelola oleh Yayasan Bhina Bhakti.
ALAMAT :
Desa Babakan Serpong, Tangerang 15315, PO Box 133, Ciputat 15401.
Telp : (021) 7566439
PELAYANAN :
Lansia, 72 orang
KEBUTUHAN :
Bantuan sembako dan finansial lainnya.

B-02
PL Caritas
ALAMAT :
Jl. Kusuma Utara no 5 Rt 011 Rw 016 Perum. Wisma Jaya, Kel. Duren Jaya,
Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111.
Telp.
: ( 021 ) 882 6505 / 8835 9832
Rekening : BCA Acc .No. 7150787844 dan MANDIRI Acc.No 164-00-0343415-8
a/n Yayasan Bina Bhakti Bekasi.
KONTAK :
Th. Esti Wahyuningrum ( 08161382519) dan Muhartati (082210012138)
PELAYANAN :
50 orang lansia yang mengalami keterbatasan baik ekonomi, fisik, dan sosial
mendapatkan pelayanan yang layak agar penuh sukacita dan dapat menjadi
berkat bagi sesama
34

KEBUTUHAN :
Bantuan untuk renovasi gedung, sembako, dan kursi roda

B-03
PL Marfati

ALAMAT :
Jl. Dr. Sitanala No. 85 Tangerang, PO Box 166, Tangerang 15001
Telp
: (021) 5522640
Fax
: (021) 5514339

PANTI WERDHA

Dikelola oleh Yayasan Marfati.

B

KONTAK :
Sr. Anastasia SJMJ - 085882127161
PELAYANAN :
- Lansia
- Pendidikan bagi mantan penderita kusta
KEBUTUHAN :
Bantuan sembako dan finansial lainnya.
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B-04
PL Melania - Rempoa

PANTI SOSIAL TRISNA WREDHA “MELANIA”
Jl. Pahlawan N0.4 RT 006 / RW 03 Rempoa – Ciputat Timur , Tangerang Selatan
Telp
: 021 – 7401830 , 021 – 7423866
Email
: pwmelania.rempoa@gmail.com
Rekening
: Bank Mandiri Acc. No. 123 – 0005066578
a.n Yayasan Melania Jakarta
VISI :
Membimbing dan mempersiapkan lansia mengisi hari senja dalam kehidupan rohani
berlandaskan cinta kasih tanpa membedakan suku, ras dan agama.
MISI :
Memberi pelayanan dan pendampingan para lansia tanpa sikap diskriminasi,
terutama bagi yang tidak mampu, pelayanan kesehatan, penghiburan di kala sakit
dengan sikap belarasa
SEJARAH SINGKAT :
Semula ada panti ‘ Elizabeth Hoftje” ( Hoftje) terletak di Jl. Krekot. I Batu Tulis,
kepunyaan Paroki Katedral Jakarta. Kapasitas panti hanya bisa menampung 7
orang dan tidak bisa lagi meneruskan karyanya. Kepala paroki Katedral saat itu
Rm. Peter Van Lerser, Sjnmeminta yayasan Melania untuk meneruskan panti
tersebut. Ibu Kho Tjok King, sebagai ketua yayasan saat itu, menyambut baik
tugas tersebut. Oleh Dewan Paroki, tanah dan bangunan panti yang terletak di Jl.
Krekot dijual. Dijadikan modal awal mendirikan panti baru.
Maka pada tanggal 17 mei 1980 oleh Mgr. Leo Soekoto, SJ diberkatilah Panti
werdha Melania, yang bisa menampung 30 orang panti tersebut beralamat, Jl.
Pahlawan. 4 RT.006/03 Rempoa – Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412.
Dalam perjalanan waktu, penghuni silih berganti keluar ( menghadap Bapa di
surga ), masuk, berjumlah penghuni 45 orang.
Pada awalnya, pengelolaan panti bekerja sama dengan para suster. Antara lain
dari ordo suster Penyelenggara Ilahi (PI), Abdi Dalem Kristus (AK), dan terakhir
dengan suster-suster Santa Bunda Maria (Soaurs de Natre Dame / SND ).
Semenjak tahun 2001 sampai dengan sekarang dikelola sendiri oleh Ibu – Ibud
dari Yayasan Melania Jakarta.
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Sri Ambar Rumijati Ginting – Pimpinan PSTW Melania Rempoa

B-05
PL Melania - Pademangan

VISI:

PANTI WERDHA

ALAMAT :
Jl. Pademangan II, Gg 9 no. 32-34 Pademangan Timur, Jakarta Utara
Telp
: 021 - 26694562
Email
: pwmelania@gmail.com
Facebook
: Panti Werdha Melania Pademangan Rekening
: Bank Mandiri Acc. No 1230006699344
a.n. Yayasan Melania Jakarta
Kontak
: Irmina Titi, Ketua Panti Wredha Pademangan

B

Dengan semangat kasih, membantu melayani masa senja
lansia yang bahagia.

SEJARAH SINGKAT :
Diresmikan pada 29 Mei 2015, sebagai pengembangan layanan sosial PW
Melania di Rempoa, Tangerang. PW ini bersinergi dengan Klinik Pratama Melania
Pademangan dalam merawat dan melayani lansia non mandiri.
KAPASITAS DAN FASILITAS:
PW Melania Pademangan berkapasitas 35 tempat tidur dan semua kamar
dilengkapi dengan AC/pendingin ruangan. Pendampingan perawat selama 24 jam
(3 shift). Tindakan medis pertolongan pertama. Melayani tindakan medis sesuai
rujukan dokter (pasang infus, pasang O2, NGT, pasang kateter, colostomy, rawat
luka, suction, nebulizer, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat). Ada
ruang doa, Gua Maria. Kegiatan pendampingan secara rohani dan jasmani.
Terdapat asrama karyawan
KEGIATAN DAN LAYANAN PANTI:
Siap melayani kunjungan rutin dokter umum bila diperlukan, memfasilitasi
pemeriksaan laboratorium dan fisioterapi. Bilamana diperlukan tindakan medis,
akan difasilitasi rujukan pemeriksaan lanjut ke RS sesuai perjanjian kedaruratan
medis yang telah disepakati. PW Melania Pademangan menerima juga penitipan
perawatan lansia non-mandiri secara harian dan mingguan.
KRITERIA PENGHUNI :
Prioritas Lansia Non-Mandiri dengan syarat : wanita/pria usia min. 60 tahun, tidak
mengidap penyakit menular, membawa hasil periksa laboratorium min. 3 bulan
terakhir dan rontgen min. 6 bln terakhir serta dilengkapi keterangan dokter bahwa
layak huni di panti, mempunyai penanggungjawab/keluarga.
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B-06
PL Kasih Ayah Bunda

Dikelola oleh Dewan Paroki Kemakmuran Gereja Bunda Hati Kudus.
ALAMAT :
Jl. Ternate Raya No. 62-63, Perumnas III, Karawaci, Tangerang.
Telp
: (021) 6319483
Fax
: (021) 63862648
Email : kasihayahbunda@yahoo.com
KONTAK :
Maria Francisca Ratnasari Suhendra – 0818882403, kanisius@cbn.net.id
PELAYANAN
Lansia usia 60 s/d 80 tahun
JUMLAH LANSIA YANG DILAYANI: :
16 Opa dan 8 Oma
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B

Dikelola oleh para Suster SCMM

PANTI WERDHA

B-07
PL St. Anna

ALAMAT :
Jl. M No. 40, Rt. 007/09, Teluk Gong Gang Mazda, Pejagalan,
Jakarta Utara 14450.
Telp
: (021) 6616937
Fax
: (021) 66696823
Email : st.anna@yahoo.com
KONTAK :
Sr. Renata SCMM - 082146378370
PELAYANAN :
Lansia (tanpa memandang agama, suku, status sosial, latar belakang).
JUMLAH LANSIA YANG DILAYANI :
50 orang Opa dan Oma.
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C
PANTI
REHABILITASI /
BERKEBUTUHAN
KHUSUS

40
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C-01
Bhakti Luhur
C

ALAMAT PANTI
a. Panti dan Kantor Pusat Yayasan Bhakti Luhur di Jakarta
Jl. Nangka No. 4, Rt 003/04,
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440.
Telp : (021) 7512162,
Fax : (021) 7504382
Ibu Asrama: Sr.Fransiska Tawa ALMA

b.

Jl. Citra Akademia Raya Blok 0.05 No. 02, Kawasan Education Centre,
Sektor 3.3, Citra Raya Tangerang 15710.
Telp : (021) 5961914
Penanggung jawab: Sr. Yustina Sri Ngatmini, ALMA

c.

Perum Sinar Pamulang Permai Blok A12 No: 3-9,
Pamulang, Tangerang, Banten.
Telp : (021) 7414578

PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

Pimpinan Yayasan Bhakti Luhur Jakarta
Sr. Cecilia Rukiyah ALMA (WA. 081343753369)

Ibu Asrama : Sr. Maria Magdalena Tri Kodyanti, ALMA
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d.

Wisma Agape, Perumahan Bukit Cirendeu Blok A3 No. 9
(depan Skadron 21) Pondok Cabe, Ciputat.
Telp : (021) 74702081
Ibu Asrama : Sr. Amiyati ALMA

e.

Jl. Kelapa Dua No. 7, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.
Telp : (021) 4407683
Ibu Asrama : Sr. Hiasia Bohalima ALMA

PELAYANAN :
Anak-anak berkebutuhan khusus, panti asuhan, Sekolah Luar Biasa (SLB).

42

C-02
Griya Asih
C

KONTAK :
Alexander J. Suwardi – 0852 1808 8926, alexandersuwardi@yahoo.co.id
PELAYANAN :
Mengentaskan dan memberdayakan anak jalanan dan terlantar (Panti dan Non Panti).
JUMLAH ANAK YANG DILAYANI :
60 orang anak.
KEBUTUHAN :
kerjasama dengan komunitas kategorial / lembaga sejenis dan lainnya,
serta memerlukan donatur tetap.

PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

ALAMAT :
Jl. Murdai I no.1, RT 008/ RW 013,
Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520
Telp
: (021) 4254561
Email
: pa.griyaasih@gmail.com dan griya_asih@hotmail.com
W ebsite
: www.pa -griyaasih.epizy.com
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C-03
Lovely Hands
St. Yohanes Bosco - Jakarta

ALAMAT:
Gedung Dominikus Savio Lt.3
Paroki Danau Sunter
Gereja St. Yohanes Bosco
Jl. Taman Sunter Indah Blok A3/13-21,
Sunter Jaya - Jakarta 14350
Telp : (021) 22065009

VISI:
Mewujudkan kehidupan anak-anak berkebutuhan khusus yang mandiri dan ceria
dalam keluarga yang sejahtera dan lingkungan yang menyediakan semua fasilitas
yang menjadi hak mereka sebagai anak dan warga negara Indonesia.
MISI:
a. Memberi pelayanan (melalui pelatihan fisik, pijat refreksi dan pijat
accupressure) untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fisik anak
berkebutuhan khusus agar dapat hidup mandiri.
b. Memberikan bantuan finansial untuk perbaikan gizi, kebutuhan kesehatan
dan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus dari kalangan
ekonomi lemah.
c. Mengadakan kegiatan gathering dan hiburan (field trip) bagi anak
berkebutuhan khusus beserta orang tua.
d. Mensosialisasikan cara penanganan, menanamkan kecintaan dan perhatian
umat secara umum bagi anak berkebutuhan khusus.
e. Pendampingan bagi orang tua anak berkebutuhan khusus dalam upayaupaya penanganan, pemberian kasih sayang dan bimbingan bagi anaknya.
f. Mengupayakan peningkatan fasilitas sosial layak anak berkebutuhan khusus.
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KEGIATAN:
1. Pelayanan rutin terjadwal:
•
Pelatihan fisik: Senin-Jum’at, jam 8.00 sampai jam 16.00
•
Pijat refreksi & accupressure: Sabtu, jam 8.00 sampai jam 16.00
•
Konseling pribadi dengan psikolog (anak & orangtua): Selasa dan
Rabu, jam 10.00 sampai jam 12.00
2.

SEJARAH SINGKAT :
Atas initiatif dan dana dari satu pasutri umat paroki serta dukungan penuh
dari pastor paroki pada tahun 2011, pelayanan pelatihan rutin bagi anak -anak
berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dimulai di satu
ruang di Paroki Danau Sunter, Gereja St. Yohanes Bosco, Jakarta. Anak-anak
berkebutuhan khusus yang dilayani adalah anak-anak yang menderita autisme,
down syndrome, cerebral palsy, dan anak-anak dengan kesulitan belajar.
Pelayanan meliputi upaya peningkatan kemampuan wicara, kemampuan
motorik dan kemampuan akademis sesuai kondisi anak.
Anggota Panitia Pelaksanaan Tahun Pelayanan KAJ 2014 Paroki Danau Sunter
ini kemudian berlanjut menjadi tim pengurus pelayanan bagi ABK St. Yohanes
Bosco yang mulai dikenal dengan sebutan LOVELY HANDS. Sebutan LOVELY
HANDS dipilih sebagai simbol ABK dan umat yang penuh kasih yang saling
melayani.

C
PANTI REHABILITASI / KEBUTUHA N KHUSUS

Kegiatan-kegiatan lain seperti latihan bermain alat musik angkung, setiap
Sabtu dan pelatihan melukis abstrak, belajar menanam di pot, dll.
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C-04
PS. BINA REMAJA
PARARTASIH
ALAMAT :
Jl. Jatinegara Barat. No.122, RT.7/RW.1
Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, 13320
Phone:(021) 8514938
SEJARAH SINGKAT :
Anak merupakan tunas bangsa yang akan menjadi generasi penerus pembawa
tongkat estafet pembangunan selanjutnya. Karya ini dimulai pada tahun 1972
diawali dengan datangnya para Suster RGS (Suster – suster Gembala Baik)
dari Belanda yang membuka rumah di Jakarta. Pada tahun 1931 para Suster
RGS mendapat tempat untuk menampung remaja putri yang terlantar dengan
jumlah kurang lebih 150 anak, dengan usia minimal 10 - 18 tahun.Karena telah
terjadi pencampuran antara anak – anak yang dititipkan untuk sekolah dengan
anak – anak yang bermasalah maka pada tahun 1968 diadakan peninjauan
kembali terhadap tujuan utama didirikannya Panti Asuhan Gembala Baik yaitu
atas dasar keprihatinan dan belas kasih memberikan tempat bagi remaja putri
yang berada dalam bahaya moral.Pada tanggal 14 Februari 1973 Panti Asuhan
Gembala Baik berganti nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja PARARTASIH
yang diambil dari bahasa Sangsekerta dengan arti ‘’TEMPAT PENUH KASIH”.
Suatu tempat bagi remaja putri yang memerlukan pendampingan khusus agar
dapat berdamai dengan diri,keluarga dan lingkungan social sehingga mampu
menerima situasi diri dan mampu mengembangkan potensi positif dalam diri
secara holistic.
MASALAH SOSIAL YANG TERKAIT DENGAN ANAK ANTARA LAIN :
•
Kenakalan remaja
•
Pergaulan bebas
•
Krisis kepribadian
•
Keluarga broken home
Maka fokus bidang pelayanan yaitu pendampingan kepada para remaja dan
anak yang rentan dan yang terpinggirkan.
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MAKSUD DAN TUJUAN :
Maksud:
Memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pribadi yang membutuhkan
pendampingan sehingga mereka bisa mengenal siapa diri mereka dan siap
menghadapi tantangan masa depan.

MENGEMBANGKAN PENGHARGAAN :
Tuhan, diri, sesama, alam ciptaan.
Mempersiapkan pribadi siap menghadapi tantangan masa depan.

PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

Tujuan:
Pendampingan pribadi untuk mengenal diri: emosi, bakat, kelemahan, mengolah
emosi dan kelemahan.

C
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C-05
Sekolah Khusus Sang Timur
ALAMAT : YAY. KARYA SANG TIMUR
Jl. Barata Pahala No. 37, Karang Tengah,
Karang Tengah, Tangerang, Banten 15157
Telp : (021) 7334374
Email: skh.sangtimur@gmail.com
Sr. Rachel Marie PIJ: 08129098 3340
FX. Dremiyanto : 0896 5359 1308
VISI :
Komunitas pendidikan yang setia terhadap pencerdasan kehidupan
bangsa, berciri khas Katolik bagi siswa Tunagrahita sedang, ringan dan
Autisme ringan, agar siswa berkembang menjadi pribadi yang berkualitas,
beriman, terampil, mandiri dan berbudi pekerti luhur sehingga mampu
berintegrasi dalam masyarakat.
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C-06
Yayasan Sinar Pelangi
C

NO. REKENING :
:
1. REHABILITASI PENYANDANG CACAT FISIK
No. 006-0099122172, Bank Mandiri Cabang Kalimalang
A/n. T.A.M. Lemmers (qq. Yayasan sinar Pelangi)
No. 095.03.39.845, BCA Bogor Cab Utama Jl. Ir. H. Juanda
A/n. Lemmers Theodora A.M. (Sr. Andre Lemmers, FCJM)
2.

PANTI ASUHAN “WISMA PIUS”
No. 166.00.0063786.8, Bank Mandiri Cabang Kalimalang
A/n. Krisna Ratna Kristina Manihuruk / TAM Lemmers
No. 2308887842, Bank BCA KCU Kalimalang
A/n. Krisna Ratna Kristina M

3.

PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

ALAMAT :
Jl. Kemangsari II No. 39 RT. 001/011, Kel. Jatibening Baru,
Kec. Pondok Gede – BEKASI 17412
Telp
: 021 – 8482279œ
Fax.
: 021 – 84991551
Email : sinarpelangi@hotmail.com / andrelemmers1943@gmail.com
Website : www.sinarpelangi.or.id

PANTI WREDHA “MISERICORDIA DEI”
No.. 230.990.8877, BCA KCU Kalimalang
A/n. Lemmers Theodora AM / Krisna Ratna
Kristina
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KONTAK :
Sr. Andre Lemmers FCJM - 0813 1781 4392 (Ketua)
Sr. Atanasia Manihuruk FCJM - 0813 7522 7897 (Bendahara)
VISI & MISI :
• Menjadi pelayan sosial bagi para penyandang cacat fisik (disabilitas) dengan
memeperhatikan hak dan kebutuhannya yang di dasari rasa cinta kasih tanpa
membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.
• Menolong anak-anak penyandang cacat fisik sejak lahir maupun setelah lahir,
khususnya dari keluarga kurang mampu.
• Memberikan harapan baru bagi anak-anak yatim piatu melalui pendidikan dan
pendampingan agar kelak dikemudian hari dapat hidup mandiri.
• Memberikan perawatan, penghiburan dan kasih sayang, kepada para lansia sehingga
mereka masih merasakan kehidupan yang layak sebagai sebuah keluarga.

SEJARAH SINGKAT :
Yayasan berdiri dan mulai aktif berkarya sejak tgl. 14 April 1989 dengan
Anggaran Dasar Akta Nomor : 95 tgl, 30 Maret 1992 Notaris Ny. Liek Lestyowati
Soemargono S.H. dan telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta telah diumumkan kepada publik dengan Nomor : AHU-AH.01.08649, tgl. 07 Oktober 2008 (dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undangundang Nomor 28 Tahun 2004) Panti Asuhan “PIUS X” dikelola / dibawah naungan
YAYASAN SINAR PELANGI JATIBENING.
Diresmikan pada tanggal 06 Juni 2003, dengan tujuan mulia yaitu memberikan
kasih sayang, memberikan pendampingan dan memberikan pendidikan bagi anak-anak
yatim-piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari keluarga broken home, anak-anak dari
keluarga kurang mampu, anak yang tidak dikehendaki kelahirannya, anak yang lahir diluar
nikah serta anak dengan masalah lainnya.
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Panti Werdha “MISERICORDIA DEI” dikelola/ dibawah naungan YAYASAN SINAR
PELANGI JATIBENING. Diresmikan pada tanggal 25 Mei 2019, oleh Uskup Keuskupan
Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Dengan tujuan ingin memberikan kasih sayang,
memberikan pendampingan dengan menjalankan hidup sehat, agar para oma dan opa
masih merasakan tinggal didalam sebuah keluarga.
PELAYANAN :

Disamping itu kami juga mengelola sebuah panti asuhan untuk
menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak kurang beruntung karena
masalah keluarga dan panti asuhan tersebut telah kami resmikan pada tgl,
6 Juni 2003 yang kami beri nama Panti Asuhan “Wisma Pius”. Saat ini sudah
43 anak kami tampung dari usia balita sampai remaja dengan berbagai masalah
keluarga seperti : keluarga broken home, keluarga miskin, anak yang tidak
dikehendaki kelahirannya, anak lahir diluar nikah dll. Mereka kami beri
pendampingan, kasih sayang layaknya sebuah keluarga besar serta pendidikan
dari Play Group/TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan bahkan ada beberapa yang telah
kami kuliahkan ke perguruan tinggi, agar nantinya mereka bisa hidup mandiri
dan tidak bergantung kepada orang lain.

C-07
SLB-C Dian Grahita

C
PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

Yayasan Sinar Pelangi Jatibening adalah sebuah yayasan sosial non
profit yang bergerak dibidang kesehatan (Rehabilitasi Center) menolong pasien
cacat fisik dari keluarga tidak mampu seperti : bibir sumbing & langit terbelah,
noma, hernia, luka bakar, kaki bengkok (CTEV), tumor, hydrocephalus, anak
tidak punya lubang anus (atresiaani), hypospadia, hemangioma, hirscprung,
neurofibroma dll dan mereka yang minta bantuan datang dari seluruh pelosok
tanah air yaitu dari Aceh, Sumatera Utara, Medan, Pekan Baru, Riau, Padang,
Jambi, Palembang, Bengkulu, kota-kota di pulau Jawa, NTB, Atambua, Kupang
– NTT, Pulau Sumba, Flores, Kalimantan, Ambon, P. Buton, P. Kei Kecil, Maluku
Tenggara, Pulau Maluku, Papua.

Dikelola oleh para Suster FSGM
ALAMAT :
Jl. Angkasa 1 Blok B 16 Kav. 1 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta 10720
Telp
: (021) 6540518, 654 0519
Fax
: (021) 6540518
KONTAK :
Sr. M. Joanni FSGM – 081369407113
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PELAYANAN: Pendidikan Formal Penyandang Disabilitas

C-08
SLB/B-C Kasih Bunda

Dikelola oleh Yayasan Kasih Bunda Sejati
ALAMAT :
Jl. Duri Selatan V, Gg.LI, No.15,
Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora
Jakarta Barat 11270
Telp/Fax : (021) 6333318
Email : kasihbunda.s@gmail.com
Website : www.kasihbundasejati.sch.id
NO REKENING :
BCA.Acc No. 692 001 2521
KONTAK :
Wibowo Wahyu Sanyoto ( 081 816 8440 )
VISI MISI
:
•
Melayani Anak Cacat Tanpa Batas
•
Melenggarakan Pelayanan Pelatihan & Pendidikan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
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SEJARAH SINGKAT :
Ditengah hiruk pikuk kehidupan Megapolitan yang sungguh Megah nan
bertabur Gemerlapnya Jakarta , ada sudut kehidupan yang terlewatkan dari
pandangan mata pemilik Jakarta yang Super Megah penuh harapan tersebut .
Kita terlena dalam sebuah mimpi yang indah. Namun disaat kita tersadar dari
mimpi kita , kita coba berjalan menyusuri lorong-lorong pengap nan kumuh ,
kita terpana saat menemukan satu demi satu anak berkebutuhan khusus
diantara ribuan masalah yang menimpa kaum Marginal yang mencoba mengkais
kehidupan di kota Jakarta.Mereka dibiarkan hidup liar tanpa harapan disetiap
penjuru lorong dan jalan raya . Mereka belum tersentuh dari sebuah kata
sederhana, yaitu sebuah “ Pelayanan “ yang merupakan barometer Iman
dan kasih kita semua.

Tersebutlah seorang wanita sederhana yang hidupnya selalu akrab
dengan penderitaan sejak usia dini, karena penyakit yang selalu mendampinginya.
Beliaulah wanita sederhana yang memiliki nama Elizabeth Ekowati Tohir
.H tinya merasa teriris sedih mendapati anak-anak cacat (ABK) yang berkeliaran
disekitar tempat tinggalnya. Apalagi beliau pernah terjun didalam Pelayanan
bagi Anak Cacat (ABK) pada masa sebelumnya.Berkat kelembutan hatinya yang
sekeras baja,dan dipenuhi niat yang mulia serta desakan orang tua murid Anak
Cacat ( ABK) yang mengenal beliau, maka ibu Elizabeth membulatkan tekat
untuk melanjutkan pelayanan yang sungguh ditunggu anak cacat ( ABK) yang
menanti uluran tangan dan prakarsa beliau.
Bersama guru-guru pendidkan khusus yang memiliki visi misi sama
dengan Ibu Elizabeth, maka pada tgl. 29 September 1995 , secara resmi
dikibarkanlah Bendera pelayanan bagi anak cacat (ABK) dengan mengambil
Semangat Bunda Maria yang Berbelas Kasih,dengan nama Yayasan Kasih Bunda
yang memulai pelayanan di rumah pinjaman yang berlokasi di Jl. Duri Selatan V
Gg. L-I No. 15, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat 11270. Hanya berbekal niat
mulia, pelayanan diawali bersama kondisi fisik beliau yang semakin menurun
karena komplikasi dari beberapa penyakit. Segala rasa sakit dapat dikalahkan
dengan semangat melayani anak cacat (ABK) yang begitu dicintainya hingga
akhir hayatnya, tgl. 30 Mei 1999 beliau dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Semangat pelayanan yang beliau pesankan tiada pernah kendur dan
berkesudahan serta tetap dilanjutkan oleh pendamping ibu Elizabeth dengan
membawa Visi: “Melayani anak cacat tanpa batas.“ Yayasan Kasih Bunda Sejati
tetap eksis menjalankan dengan penuh komitmen hingga sekarang. Berawal
dari 15 ABK, Yayasan Kasih Bunda Sejati sudah mengantarkan ratusan ABK
menyelesaikan Pelatihan dan Pendidikannya , dan kini masih banyak Pekerjaan
Rumah yang harus dijawab oleh YKBS , mengingat jumlah ABK yang masih
bergabung saat ini masih berjumlah 100 anak. Semoga Yayasan mampu
melayani dengan hati dan memberikan yang terbaik bagi Anak Istimewa Tuhan,
Amin.

C
PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

Diantara mereka ada orang tua Anak Berkebutuhan Khusus mulai sadar
tentang pentingnya sebuah Pendidikan bagi anak-anak mereka walaupun
berkebutuhan khusus tersebut. Namun sayang disayang harapan orang tuapun
kandas oleh Realita kehidupan di kota Jakarta ini. Mereka terpaksa menelan ludah
sendiri disaat mereka ditolak oleh Lembaga Pendidikan yang ada hanya karena
tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yag diwajibkan , terutama
yang berhubungan dengan masalah Finansial, yang semakin menjauhkan arti
sebuah “ Pelayanan “ bagi anak-anak mereka yang sudah termarginalkan oleh
kondisinya.
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C-09
Sekolah Kasih Bunda

ALAMAT (DIKELOLA: YAYASAN HATI KUDUS)
Jl Randu II No. 50 RT/RW 01/10, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan
Jatisampurna, Kranggan – Bekasi 17434
KONTAK
Adriana Kasakeyan – 081319180043
Lita Kusumaeni – 081510103427
REKENING DONASI:
Yayasan Hati Kudus
Bank Permata Cab.Cibubur Time Square
Acc No. 121-664-2909
VISI:
Melayani anak yang memiliki kebutuhan khusus agar mereka dapat memahami
dan mengalami Cinta Kasih Allah dalam semangat persaudaraan dan
kekeluargaan melalui pusat pendidikan dan layanan yang menyediakan fasilitas
terapi dan pendidikan yang lengkap, professional dan berkualitas.
MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan layanan terpadu bagi anak-anak
berkebutuhan khusus dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak
sehingga dengan keterbatasan yang dimilikinya, akan menjadi kekuatan untuk
menuju kehidupan yang mandiri, produktif dan sejahtera.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan layanan terpadu bagi anak-anak
berkebutuhan khusus dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak
sehingga dengan keterbatasan yang dimilikinya, akan menjadi kekuatan untuk
menuju kehidupan yang mandiri, produktif dan sejahtera.
3. Menyediakan fasilitas terpadu yang mencukup sarana pendidikan dan terapi.
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru

54

SEJARAH SINGKAT :
Sekolah Kasih Bunda didirikan pada tanggal 28 Juni 2007 di ruko sentra Amerika,
Kota Wisata. Pada Maret 2008, sekolah pindah di Jl. Randu no. 96, RT 005/ RW
09 Kranggan, Kota Bekasi. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas semangat Yayasan
Hati Kudus yang tidak hanya melayani keluarga mampu tetapi juga keluarga tidak
mampu dengan cara subsidi silang. Saat ini kami menempati rumah bekas kapel/

C

rumah retret milik KAJ yang boleh dipakai-sewa.

PANTI REHABILITASI / KEBUTUHAN KHUS US

LATAR BELAKANG :
Banyak anak yang tidak dapat tumbuh dengan normal dan memerlukan perhatian
khusus disebabkan adanya beberapa penyimpangan yang diantaranya. Banyak dari
penyimpangan tersebut tidak disebabkan oleh gangguan kecerdasan mental, tetapi
lebih mengarah pada gangguan seperti Developmental Delay, Attention Deficit
Hyperactive Disorder, Speech Delay, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder, dll.
Dengan makin meningkatnya jumlah anak-anak yang memerlukan perhatian
khusus tersebut, dan minimnya sarana pendidikan maka mereka perlu diusahakan
suatu tempat yang khusus untuk meningkatkan potensi mereka sehingga mereka
mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menyadari keadaan tersebut di atas, maka kami terinsipirasi oleh ”Spiritualitas hati”
Pater Yules Chevalier, mendirikan Pusat Pendidikan dan Layanan Anak dengan nama
YAYASAN HATI KUDUS yang merupakan ekspresi rasa keprihatinan yang mendalam
mengenai penderitaan manusia dan masyarakat terutama bagi mereka yang
memiliki anak-anak berkebutuhan khusus dan bagi mereka yang tidak mampu
memberi bekal pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.Pusat pendidikan dan
layanan anak tersebut didirikan untuk menolong anak- anak dengan status
menengah kebawah tanpa membedakan suku, agama dan bangsa.
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C-10
SLB-B Pangudi Luhur
MOTTO

: MAMARDI JANMO WICORO LAN MAKARYO

ALAMAT :
Jl. Pasanggrahan 125, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11610.
Telp dan Fax: (021) 5804223. Email: slbpl-jkt@pangudiluhur.org
PELAYANAN :
Pendidikan Formal Penyandang Disabilitas

C-11
Yayasan Tri Asih
ALAMAT :
Jl. Karmel Raya No. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Telp
: (021) 5301741, 53675998, 53651829
Fax
: (021) 5305178
Email : yayasan_triasih@yahoo.co.id
website : http://tri-asih.or.id
NO REKENING :
BCA KCP Tanjung Duren 2
No. 7050060611
a.n. Yayasan Tri Asih
KONTAK :
TA Widhiharsanto / Kristina Suningsih
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VISI :
Pelayanan dan perawatan yang berkualitas dan Penuh cinta kasih.

SEJARAH SINGKAT :
Keluhan Mama “Kiantoro” klien Unit Pelayanan Lanjut di Tri Asih Kebon
Jeruk yang kini telah berusia +55 tahun mengawali kisah sejarah berdirinya
Panti Rawat “Betlehem” Tri Asih yang diberkati dan diresmikan oleh Uskup
Keuskupan Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo, pada Rabu, 14 September
2011. “Pak Widhi, kalau nanti saya dipanggil Tuhan lebih dahulu, siapa yang akan
merawat Toro, anakku?”
Tanpa berpikir panjang Pak Widhi menjawab: “Tri Asih Bu! Tri Asih akan
merawatnya sampai Toro-pun dipanggil Tuhan!”
Jawaban spontan yang diberikan oleh Pak Widhi kepada Mama Toro,
seperti jawaban Ibu Maria ketika didatangi dan diberitahu oleh Malaikat Gabriel
bahwa ia akan mengandung “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut
perkataan-Mu”.
September 2002 dimulailah penggalangan dana untuk pembangunan
gedung Panti Rawat ini. Kala itu di Gereja Kathedral Jakarta, terkumpul dana Rp.
63.202.600,- dan terus berlanjut berkeliling ke gereja-gereja lain di Keuskupan
Agung Jakarta dan Keuskupan Bogor.

C
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MISI :
1. Memberikan Pelayanan dan Perawatan Klien
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendamping
3. Meninggkatkan kemampuan Bina Diri (Kemandirian Klien)
4. Membuat dan menjalankan program kerja sesuai dengan program
yang ada.
5. Meningkatkan kebersihan fasilitas

Tahun 2006 dimulai mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan
segala perjuangan menghadapi lika-liku dan berbagai macam kendala namun
tetap pantang menyerah dan akhirnya pada bulan Agustus 2009 IMB turun.
Tanggal 3 November 2009 Pastor Kepala Paroki Tomang, Gereja Maria
Bunda Karmel yakni Pastor Aegedius Eko Aldilanto O.Carm, berkenan
memberkati lahan calon Panti Rawat dan meletakkan batu pertama, dan
selanjutnya pada bulan Desember 2009 dimulailah pembangunan gedung Panti
Rawat Tri Asih ini. Penghuni yang dilayani sekitar 38 orang.
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C-12
Shelter Gembala Baik
ALAMAT :
Jl. Jatinegara Barat No. 122, Jakarta Timur 13320
Telp
: (021) 8572044
Email : sheltergbjkt@gmail.com
KONTAK :
Sr. Theresia Anita RGS – 082111752823 - thanitargs@gmail.com
PELAYANAN :
•
Prolife (gerakan sayang kehidupan).
•
Menciptakan tempat dan komunitas yang memberikan rasa aman, damai,
dan persahabatan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan
dalam hidupnya karena diperdagangkan, kekerasan dalam rumah tangga,
pelecehan seksual.
•
Membantu setiap pribadi yang tinggal di villa shalom mengatasi dan
menyembuhkan diri dari keterpurukan, kekecewaan, ketakutan, kemarahan,
malu, putus asa, untuk dapat berekonsiliasi dengan diri sendiri, orang lain,
dan Tuhan.
•
Membantu setiap pribadi yang tinggal di Villa Shalom mengenal dirinya,
memberdayakan diri, menemukan nilai hidup dan mengalami kerahiman
Allah, sehingga mampu bangkit kembali, memilih dan menentukan masa
depan yang membawa kehidupan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C-13
SLB-B Graha Murni Luhur
ALAMAT :
Jl. Pesanggrahan No.5, RT.2/RW.7, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610
PELAYANAN :
Asrama penyandang disabilitas yang belajar di SLB B Pangudi Luhur
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59
59

D-01
Yayasan Sosial Atmabrata /
Lumba-lumba
Milik Paroki Salib Suci, Cilincing
ALAMAT :
Jl. Raya Tugu No. 12, Paroki Salib Suci, Cilincing, Jakarta Utara
Telp : (021) 4405740
KONTAK :
Bruder Petrus - 082125141621, 08158707672.
PELAYANAN :
1. Pendidikan non formal.
2. Rumah lansia atmabrata.
3. Balai Latihan kerja anak usia 17-24 th
yang tidak sekolah atau putus sekolah.
4. Klinik sosial.
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D-02
Yayasan Aulia
D

PELAYANAN:
Anak-anak jalanan, kaum miskin (umum, tidak mengatasnamakan salah
satu agama tertentu dan mau bekerja sama dengan semua pihak yang
berkehendak baik).

D-03
Komunitas Ibu Teresa

PELA YANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

ALAMAT :
Jl. Sunter Mas Tengah H Blok G/6, Jakarta Utara
Telp
: (021) 6502905
Fax
: (021) 6507551
Email : ypmaulia@cbn.net.id

ALAMAT :
Jl. Papanggo II no. 2B, Rt. 10/05,
Jakarta Utara
KONTAK:
Bp Yusuf Yanis/
Ibu Maria - 081315108612
PELAYANAN:
Kaum papa;

menyelenggarakan warung murah.
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D-04
Lembaga Daya Dharma
Keuskupan Agung Jakarta
(LDD-KAJ)
ALAMAT :
Gedung Karya Sosial KAJ
Jl. Katedral No. 5, Jakarta Pusat
Telp
: (021) 3454159
Website : www.ldd.kaj.or.id
KONTAK:
Direktur
Divisi Penelitian dan Pengembangan

: Ch. Kristiono Puspo SJ
: FX. Yono Hascaryo Putro

Divisi Advokasi
Divisi Karitatif
Divisi Gedung Karya Sosial

: Sr. Maria BKK
: Sr. Sebastiana HK
: Desy Kumalasari

LDD-KAJ (Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta) didirikan di
Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1962 dan saat ini mempunyai beberapa D i v i s i
Pelayanan.
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DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Merupakan divisi yang berperan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan
publikasi gerakan sosial bela rasa di wilayah KAJ. Program Kerja:

D
1.

Pendataan Gerakan Sosial Bela Rasa. Program ini bertujuan untuk
mendokumentasikan dan mengelola data pelayanan sosial yang dilaksanakan
oleh LDD KAJ. Selain itu, pendataan data juga meliputi pendataan pada
gerakan bela rasa yang dilakukan oleh umat atau kelompok sosialdalam
lingkup KAJ.
Penelitian Gerakan Sosial Belarasa. Program ini bertujuan untuk meneliti
mengenai kemiskinan dan gerakan bela rasa dalam wilayah KAJ. Hasil
dari penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan
pelayanan bela rasa kedepannya.

3.

Publikasi Gerakan Sosial Belarasa. Program untuk membangun kolaborasi
dan jejering dalam gerakan sosial bela rasa dengan mendayagunakan potensi
dan aneka kekuatan media seperti mengelola ruang pameran gerakan sosial
di gedung karya sosial LDD KAJ, penerbitan Kalender dan Buletin LDD KAJ,
Website dan Media Sosial LDD KAJ berbasis internet seperti YouTu,
Instagram, Facebook.

4.

Pengembangan Gerakan Sosial Belarasa. Program ini merupakan program
yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) dan juga
sebagai penggerak para relawan sosial bela rasa. Beberapa tema pelatihan
yang direncanakan untuk program ini, antaralain adalah:Pelatihan Ajaran
Sosial Gereja, Pelatihan Gerakan Aktif Non Violence, Pelatihan Analisis
Sosial, Pelatihan Jurnalistik Videografi smartphone.

PELAYANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

2.

D
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DIVISI ADVOKASI
Divisi tersebut bertanggungjawab terhadap program advokasi LDD KAJ yang
ditujukan pada kaum buruh dan pekerja pada umumnya. Melalui kegiatan yang
dilakukan divisi advokasi, divisi tersebut dapat menggerakkan para buruh dan
pekerja untuk dapat mengembangkan potensi dirinya yang semakin menjadi baik.
Disamping itu, divisi advokasi juga memberikan saran-saran strategis kepada para
buruh, pekerja, dan beragam stakeholder lainnya terhadap isu ketenagakerjaan
yang menjadi keprihatinan bersama.
DIVISI KARITATIF
Merupakan divisi dalam Lembaga Daya Dharma yang memberikan bantuan
mendesak dan bersifat sementara kepada KLMTD (Kecil Lemah Miskin Tersingkir
Disabilitas) agar dapat hidup secara bermartabat. Program Kerja:
1. Bantuan Makanan: LDD memberikan bantuan makan agar warga yang
dibantu dapat memenuhi kebutuhan dasar – makan atau kebutuhan makan
dasar.
2. Bantuan Kesehatan: LDD membantu warga agar warga yang dilayani mampu
hidup lebih sehat.
3. Bantuan Pendidikan: LDD ambil bagian untuk membantu anak warga
dampingan agar dapat melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan ditingkat
formal/informal.
4. Habitat: LDD membantu layanan sosial lainnya untuk meringankan warga
yang mengalami kesulitan agar mendapat kemudahan hidup.
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DIVISI GEDUNG KARYA SOSIAL

Pembangunan Gedung karya sosial ini dimaksudkan sebagai pusat pelayanan
sosial KAJ yang tercermin dalam proyek sosial yang dirintis oleh proyek
pelayanan terhadap kesejahteraan anak, pelayanan sosial kepada “golongan
yang terpencil” (eks tapol dan masyarakat yang umum yang terkait dengan
bahaya laten komunis. Saat ini, Gedung karya sosial dihuni oleh para
karyawan Lembaga Daya Dharma yang memiliki pelayanan ke masyarakat
miskin kota seperti anak-anak, buruh, dan disabilitas.
Sebagai sebuah tempat yang melakukan misi gereja di bidang kemanusiaan,
maka Gedung Karya Sosial memiliki selasar yang dioptimalkan sebagai
tempat koordinasi para relawan jika ada kondisi darurat dalam program
kebencanaan. Ada ruang garasi yang dialihfungsikan sebagai tempat berlatih
membuat berbagai kuliner sebagai wujud program ketahanan ekonomi.
Masih di lantai 1 (satu) terdapat ruang yang dipakai sebagai gudang natura
dan barang yang disimpan untuk membantu masyarakat pra sejahtera
mendapatkan kebutuhan dasar. Di lantai satu ini, ke arah kanan ada ruang
yang dipakai tenant yaitu PUKAT dan KKBS, workshop, ruang kerja divisi
pemberdayaan. Masuk ke arah kiri dari pintu masuk, ada ruang server, ruang
kerja pengelola gedung, ruang kerja divisi karitatif.
Di lantai 2 terdapat 13 ruang untuk ruang kerja LP3KN, ruang kerja sekretaris
dan direktur, ruang koordinasi divisi serta ruang staff khusus.
Di lantai tiga terdapat 7 ruang terdiri dari dua ruang serbaguna dengan
kapasitas 175 orang dan 40 orang dilengkapi dengan audio, LCD dan
whiteboard. Ada ruang makan besar, dapur dan selasar untuk penerima tamu
serta toilet untuk perempuan dan laki laki.
Gedung Karya Sosial menjadi gedung pusat pusat gerakan sosial di KAJ.

D
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Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana dalam Gedung Karya
Sosial, agar dapat menunjang kinerja relawan LDD dalam berbuat
kebaikan. Pada tahun 1974 Lembaga Daya Dharma dan pemerintah Jerman Barat
mendirikan Gedung Karya Sosial yang terletak di Jl. Katedral no. 5 Jakarta Pusat.
Gedung Karya Sosial ini diberkati Mgr. Leo Soekoto pada tahun 1975.
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D-05
TPA Indriasana

Dikelola oleh Ibu-ibu WKRI DPD Jakarta
ALAMAT :
TPA Indriasana – Kroncong
Jl. Nusa Indah I, Blok DB II No. 2,
Kroncong Permai, Tangerang
Telp
: (021) 5903070
Kontak : Ibu Siti
TPA Indriasana – Bermis
Komplek Perumahan Bermis
Jl. Bermis III Blok B No. 34, RT 03/05,
Desa Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang
Telp
: (021) 5926370
Kontak : Ibu Medi
PELAYANAN :
Pendampingan kepada buruh wanita, tempat penitipan anak buruh. Saat ini
JUMLAH ANAK YANG DITITIPKAN :
•
TPA Indriasana di Kroncong : 13-15 anak
•
TPA Indriasana di Bermis: 40-45 anak, usia 6 bulan hingga 4 tahun.
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D-06
Komunitas Kasih Tuhan
D

ALAMAT :
Komplek Vila Permata Gading
Jl. Permata Mirah Blok M No.11, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Telp
: (021) 7078 8331
Email : komkasihtuhan@yahoo.com
KONTAK :
Ibu Windy
PELAYANAN :
•
melayani orang-orang Katolik khususnya dalam lembaga pemasyarakatan
yang sedang terbatas geraknya, maupun mereka yang telah keluar.
•
menjawab kebutuhan akan pelayanan rohani maupun jasmani dari orangorang yang sedang dalam penjara maupun anggota keluarganya.
•
memberdayakan mereka yang telah keluar dari penjara.

PELA YANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

Anggota dari Forum Pelayanan Penjara-KAJ (FPP KAJ)
dan tergabung dalam forum Pemikat KAJ
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Forum Pelayanan Penjara
Keuskupan Agung Jakarta
(FPP-KAJ)
Forum Pelayanan Penjara (FPP-KAJ) dibentuk sebagai sarana untuk koordinasi
pelayanan terhadap umat yang sedang dalam penjara.
Forum ini “hanya” berfungsi sebagai badan koordinasi pelayanan yang sudah
ada agar lebih tertata, saling melengkapi, tukar menukar informasi dan diketahui
umat Katolik KAJ agar memudahkan siapa saja yang tergerak hati untuk berbagi
(doa, derma, kurban, kesaksian) kepada mereka yang sedang dalam penjara.
KEGIATAN FPP-KAJ:
•
Menyelenggarakan pertemuan antar Komunitas Pelayanan Penjara 3 bulan
sekali.
•
Menyelenggarakan rekoleksi bagi para aktivis 1 tahun sekali.
•
Menyelenggarakan seminar untuk menunjang pengetahuan/keterampilan
aktivis 1 tahun sekali.
•
Kunjungan ke paroki-paroki di KAJ 3 bulan sekali. Mengisi kunjungan/
pelayanan penjara jika terjadi kekosongan di tempat tertentu.
•
Membantu komunitas untuk mendapatkan info, bantuan keperluan yang
dibutuhkan untuk pelayanan.

KOORDINATOR FPP-KAJ:
Dr. Irene Setiadi - irenkbkk@yahoo.com
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D-07
Yayasan Keluarga Kasih
D

KONTAK :
Martinus Gea – 08129254076, martinus_gea@yahoo.com
PELAYANAN :
pemberdayaan anak-anak jalanan dan tidak mampu, pelatihan-pelatihan
kewirausahaan.

PELA YANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

ALAMAT :
Jl. Bangunan Timur No.31, Kayu Putih, Jakarta Timur
Telp
: (021) 47861349
Website : www.primaunggul.org
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D-08
Karya Sosial Magdalena
ALAMAT :
Jl. Kramat Jaya gang. 8 RT.004/019 no. 29 Kampung Beting
Remaja Tugu Utara Koja. Telp : 081315981033
Email : kerasulan.sosial.magdalena.group@gmail.com
KONTAK :
Ibu Triasih – 081315981033
PELAYANAN :
1. Pendidikan sekolah untuk anak TK
2. Menyalurkan beasiswa untuk anak-anak tukang cuci, tukang becak,
pengamen, psk, pemulung dan penjual asongan.
3. Menyalurkan bantuan untuk lansia, org buta dan lumpuh.
4. Mengadakan bimbel
JUMLAH ANAK YANG DILAYANI :
295 anak.

D-09
Yayasan Murakabi

ALAMAT :
Jl. Sumur Batu No. 6 Rt. 016/007, Jakarta Pusat 10640
Telp
: (021) 42880050
Email : yayasan.murakabi@gmail.com
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PELAYANAN:
Pelatihan dan keterampilan anak-anak putus sekolah.

D-10
Pondok Ozanam
D
Dikelola oleh para Suster Serikat Puteri Kasih, Komunitas Ozanam

KONTAK :
Sr. Mayang PK - 081335037766
PELAYANAN :
•
Memperbaiki gizi anak dan lansia yang terlantar dan mengirim makanan
sehat (nasi, sayur, lauk pauk dan buah) untuk lansia yang terlantar dan tidak
memiliki tempat tinggal.
•
Membantu pendidikan anak melalui bimbingan belajar setiap hari dan
membantu biaya sekolah bagi anak-anak yang mengalami kesulitan
keuangan melalui program beasiswa.
•
Membantu pelayanan kesehatan masyarakat: kegiatan pengobatan keliling
bersama para dokter dan Co Ass dari beberapa universitas seperti UI, UnTar
dan Atmajaya.
•
Membantu meringankan beban keluarga-keluarga yang kesulitan
perekonomian dengan cara :
1. Pemberdayaan ibu-ibu di bawah tol.
2. memberi pinjaman modal usaha bagi pengusaha kecil (tukang
sayur, penjual nasi uduk, penjual buah – buahan yang sudah agak
rusak, ojek sepeda, dll)

PELA YANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

ALAMAT :
Jl. Papanggo Gg 4 No. 27, RT 11 RW 05,
Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telp
: (021) 6514470
Email : ozampk@gmail.com

JUMLAH YANG SEKARANG DILAYANI :
Bimbel dan Gizi anak
: 252 anak
Beasiswa
: 12 anak
Tambahan Gizi Lansia
: 37 orang
Pemberdayaan ibu-ibu
: 15 orang
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D-11
Pondok Rosalie Rendu (Rumah Kerang) –
Dikelola Para Suster Putri Kasih
ALAMAT :
Jl. Kalibaru Timur VI-A No. 14, Rt.07/013,
Cilincing Jakarta Utara
Telp
: (021) 4415928
Fax
: (021) 4415928
Email : komcilincing@gmail.com
KONTAK : Sr. Hendria PK – HP 081357823949
PELAYANAN :
1. Memberi gizi anak di bawah garis merah dan mengirim makanan sehat
untuk lansia yang terlantar dan tidak memiliki tempat tinggal (50-75 orang).
2.

Membantu pendidikan anak melalui bimbingan belajar setiap hari (325 anak)
dan membantu biaya sekolah bagi anak-anak yang mengalami kesulitan
keuangan melalui program beasiswa (7 anak).

3.

Membantu pelayanan kesehatan masyarakat: kegiatan pengobatan
bersama para dokter dan Co Ass dari AtmajayaPendidikan, kesehatan dan
ekonomi bagi keluarga nelayan dan kaum miskin pada umumnya.

4.

Membantu meringankan beban keluarga yang kesulitan ekonomi dengan:
1. Sembako murah dan Bazar murah setiap hari Kamis dan Sabtu (50 KK).
2. Mengadakan Usaha Simpan Pinjam (CU).
3. Pemberdayaan: menjahit
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D-12
Komunitas Putri Sion
D

ALAMAT :
Kramat III, Jl. Listrik II No. 53, RT 007/09,
Kel. Kwitang, Jakarta Pusat 10420.
KONTAK :
Agustina Natalia – 081513038496,
agustina1780@yahoo.com
Monica Maria Meifung –
081386865051, monicatjin@gmail.com
PELAYANAN :
•

Pendampingan belajar setiap hari
Minggu jam 14.00-17.00, usia prasekolah – SMU, ditutup dengan
makan bersama. Jumlah: 150
anak.

•

Taman bermain: Senin – Jumat,
jam 7.30 – 12.00, usia 4-6 thn.
Jumlah: 40 anak.

•

Kegiatan pendukung: beasiswa,
karya wisata, buka puasa bersama,
charity bazaar, perpustakaan untuk
anggota KANCIL, latihan dasar
kepemimpinan.

PELA YANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

KANCIL
(Kelompok Anak Cinta Belajar)
Dikelola oleh Komunitas Putri Sion
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D-13
Komunitas Sant’Egidio

Tergabung dalam forum PEMIKAT KAJ
ALAMAT :
Jl. Kaji No. 20, Jakarta Pusat 10130
Telp: (021) 6326355
KONTAK :
Erlip Vitarsa +62 81318010184,
santegidioindo@gmail.com

Eveline Winarko +62 8129272679,
evelinelw@yahoo.com
PELAYANAN :
•
•

•
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Doa, persahabatan dengan orang miskin, dialog antar agama.
"Sekolah Damai": pendampingan sekolah bagi anak-anak keluarga
marginal, setiap hari Minggu, jam 11.00 - 13.00, di Sekolah Santo Lukas,
Sunter, jumlah: 80 anak;
Pic : giok - 0817749173
" Pelayanan Lansia "
Mengunjungi Lansia yang tinggal di panti Lansia Santa Anna teluk gong
setiap Hari minggu jam 16.00
Pic : Nicholas - 081291964626

•

•

•

Alamat : jalan kedoya duri raya no. 18 A jakarta barat.
Pic : Daniel - 081328095382
Program Anak Asuh Indonesia untuk pendidikan anak-anak tidak mampu di
Aceh, Medan, Mentawai, Riau, Jogja, Bojonegoro, dan beberapa kota lain.
Kegiatan tahunan: Makan Siang Natal, Buka Puasa Bersama, Negeri Pelangi,
Cities for Life, Doa Damai.

D
PELA YANAN ORANG MISKIN / LAIN-LAIN

•

"Pelayanan Jalanan": memasak makanan (nasi bungkus), memberikan
makan dan menjadi sahabat bagi mereka yang tinggal di jalan (pemulung,
dll), hari Jum'at jam 18.30 - selesai. Jumlah nasi bungkus: 170. Area
pelayanan: Harmoni, Tarakan, Pasar Pagi, Toasebio.
Pic : Herry - 081283515505
"Mensa / Rumah Persahabatan"
Kantin gratis untuk orang2 jalanan singgah untuk makan dan Mandi serta
pendampingan Sekolah Damai bagi anak anak mereka.
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D-14
Yayasan Sinar Pelita Kasih

ALAMAT :
Jl. Warakas IV No. 55, RT 10 RW 06, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Telp
: (021) 4358867
KONTAK :
Sr. Cicilia PK
PELAYANAN :
Beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang miskin yang di layani oleh Yayasan. Program – program tersebut meliputi
program pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan.
JUMLAH YANG SEKARANG DI LAYANI :
Bidang pendidikan
: 51 anak
Bantuan Sembako Murah : 104 KK
Bantuan Modal Usaha
: 5-6 orang /bulan
Tambahan Gizi Balita
: 50 anak / bulan
KEBUTUHAN :
Bantuan pengadaan sembako (beras, gula, minyak, mie instant) untuk bantuan
sembako murah setiap hari Kamis. Bantuan sembako yang diberikan kepada
warga dilakukan dengan system pemberdayaan: sembako tidak diberikan
secara gratis tetapi mereka yang kami layani memberi partisipasi sebesar Rp
15.000,-. Uang yang terkumpul digunakan untuk tambahan membeli kebutuhan
sembako minggu berikutnya. Penerima bantuan sembako diwajibkan untuk
menabung sebesar Rp 5.000,- setiap pengambilan sembako. Uang tabungan
dikumpulkan dan dibagikan pada saat Lebaran bagi yang Muslim dan Natal bagi
yang Kristen dan Katolik.
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E
PELAYANAN
UMAT KAJ DI
KEUSKUPAN LAIN
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E-01
PL Aussi Kusuma Lestari

ALAMAT
Graha Werdha Aussi Kusuma Lestari
Jl. Bandung 25, Bukit Cinere Indah, Cinere 16514, Bogor
Telp
: (021) 7540864; 7541017
Fax
: (021) 7540673
KONTAK:
Lusi - 0816834264
PELAYANAN:
Lansia
Catatan: secara teritori panti ini masuk wilayah Keuskupan Bogor, tetapi dikelola
oleh umat KAJ.
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E-02
Kelompok Bakti Kasih
Kemanusiaan (KBKK)
ALAMAT :
Jl. Janur Elok I Blok QB7 No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp
: (021) 4515601
Email
: kbkkindonesia2000@gmail.com
Website : www.kbkkindonesia.org

dr. Irene Setiadi +62 8119331955
Francisca Tanoto +62 81291424628
PELAYANAN :

Perjalanan Misi: “Berjalan berkeliling sambil berbuat baik”, menjumpai sesama ketika
terjadi bencana alam, bencana kemanusiaan dan mengunjungi daerah tertinggal,
terpencil dan terlupakan terutama di luar P.Jawa.
Karya: Medis, Memberikan bantuan sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya
sesuai kebutuhan daerah yang dikunjungi,
Bantuan Pendidikan, sosial ekonomi, Seminar Kesehatan, kursus animasi missioner.

PELAYANAN UMAT KAJ DI KEUS KUPAN LAIN

KONTAK :

E
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E-03
Elisabet Ministry

Bernaung di Badan Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik KAJ
– BPK PKK KAJ
ALAMAT :
Jl. Katalia Raya No. 24, Jakarta Barat 11420
Telp
: (021) 5665671
Email
: elisabet.pdkk@gmail.com
Facebook
: Elisabet Pdkk
KONTAK:
Ibu Betty Korompis
PELAYANAN:
•
Pelayanan penginjilan
•
Pelayanan tetap di Sipirok, Keuskupan Sibolga, Kompleks Santa Elisabet:
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin.
•
Pelayanan karitatif: pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, khitanan
gratis, bakti sosial, dll.
•
Persekutuan Doa Karismatik Katolik di Jakarta, usia anak-anak sampai orang
tua (Imago Dei kids, Imago Dei, Elisabet, Elza), pelayanan KRK, seminar,
retret.
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E-04
Gerakan Seribu Kasih

www.gerakanseribukasih.org
KONTAK:
sekretariat@1000kasih.org

Gerakan ini diharapkan dapat didukung oleh semua umat Katolik dari semua
strata sosial dan bersifat cair yang terlepas dari semua kepentingan baik individu,
golongan, maupun politik. Gerakan ini merupakan perwujudan kasih terhadap
sesama, salah satunya lewat penggalangan dana, tanpa memperhatikan
golongan, maupun politik sehingga benar-benar murni sebagai gerakan yang
mandiri untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan
gerakan ini salah satunya adalah penggalangan dana secara sukarela dengan
setiap orang dapat menyumbangkan seribu rupiah serta kelipatannya. Selain
daripada itu perwujudan kasih dapat berupa partisipasi dalam bentuk non
keuangan, tenaga, maupun pikiran.
KOMISI-KOMISI DALAM GSK:
•
Komisi Kerjasama dengan LBI
•
Komisi Program Pendidikan
•
Komisi Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan Katolik
•
Komisi Kerjasama dengan Lembaga-lembaga Pendidikan Katolik
•
Komisi Publikasi
•
Komisi Teknologi Informasi
•
Komisi Kerjasama Perbankan dan Asuransi

PELAYANAN UMAT KAJ DI KEUS KUPAN LAIN

GERAKAN SERIBU KASIH (GSK) adalah gerakan awam Kristiani yang
berdasarkan kasih untuk pemberdayaan sesama. Tujuan:
•
Pemenuhan kehidupan dasar di bidang pendidikan
•
Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan iman dan kaderisasi

E
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E-05
Kasih Mulia Kedaton
Parahita
ALAMAT :
Jl. Pluit Karang Permai Blok T 7 Selatan No. 40-42, Jakarta
Telp
: (021) 6683545
Fax
: (021) 6603666.
Email : drugkp_jkm@yahoo.co.id
KONTAK:
Romo Lambertus Somar MSC - 08159989989
PELAYANAN:
Penanggulangan Narkoba, HIV/AIDS.
Lokasi pelayanan: di Sentul, Keuskupan Bogor.
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E-06
Misi KAJ di Bomomani– Papua
Sejak tahun 2004, Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) mempunyai misi di daerah

Misi KAJ di Bomomani meliputi 7 kampung di 2 kabupaten (Nabire dan Dogiyai)
dengan jumlah umat +/- 2,300 orang, yang mayoritasnya adalah petani
sederhana (menanam ubi).

PELAYANAN DAN KARYA MISI KAJ DI BOMOMANI :
•

•

•

•
•

Pendidikan: mengajar di sekolah TK, mendirikan PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat), training center untuk pertanian sayur mayur dan
peternakan Babi dan ayam, asrama dan rumah bina tani untuk anak-anak
Papua yang ingin belajar. Sedang dirintis pelestarian budaya local: menanam
anggrek papua untuk pembuatan noken.
Perekonomian: mendirikan koperasi p e t a n i k o p i “ S a n I s i d o r ”
untuk masyarakat Papua belajar wirausaha, mengelola perkebunan kopi,
mengolah hasilnya menjadi kopi siap minum, dan mengajarkan
pemasarannya.
Kesehatan: pelayanan pemeriksaan kesehatan dan memberikan
penyuluhan kesehatan untuk hidup sehat, pentingnya gizi dan nutrisi, serta
meningkatkan daya tahan tubuh.
Pastoral: pelayanan sakramen dan sakramentali, terutama ke daerahpedalaman yang tidak ada imam dan sering tidak terlayani oleh imam.
Pembangunan: membuat PLTA, Gereja, tempat pelatihan pertanian dan
peternakan, dll.

E
PELA YANAN UMAT KAJ DI KEUSKU PAN LAIN

Pedalaman Papua, di Pegunungan Mapiha, Kampung Bomomani. Wilayah ini
sudah mengalami pembangunan, s e p e r t i s u d a h a d a jalan d a n
j e m b a t a n , signal telkomsel, listrik. Tidak ada dokter, sekolah yang ada
adalah TK, tenaga pendidik yang sangat minim, dll.

KONTAK :
Rm. Cosmas Wahyu Kristian Wijaya Pr
Pastor Paroki MMKG Bomomani Pimpinan Misi KAJ di Papua.
Pastoran Bomomani – 085225457390
KONTAK DI JAKARTA – MD KAJ :
Rm. Johan Ferdinand Wijshijer Pr - 0818168139
Bapak Rodion Wikanto - 0816983000, Ibu Elly Halim - 08138585170
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DAFTAR
MENURUT
LOKASI

JAKARTA
BARAT

TANGERANG

JAKARTA
SELATAN

DEKENAT JAKARTA UTARA
B-06
B-05
C-01
C-03
D-01
D-02
D-03
D-06
D-08
D-10
D-11
D-14
E-02
E-05

PL St. Anna
PL Melania Pademangan
Bhakti Luhur
Lovely Hands
Yayasan Sosial Atmabrata /
Lumba-lumba
Yayasan Aulia
Komunitas Ibu Teresa
Komunitas Kasih Tuhan
Magdalena Group
Pondok Ozanam
Pondok Rosalie Rendu
(Rumah Kerang)
Yayasan Sinar Pelita Kasih
Kelompok Bakti Kasih
Kemanusiaan
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DEKENAT JAKARTA SELATAN
A-02
A-06
B-04
C-01

PA Desa Putra
PA Pondok Si Boncel
PL Melania
Bhakti Luhur

DEKENAT JAKARTA BARAT

Kasih Mulia Kedaton Parahita

DEKENAT JAKARTA TIMUR
A-08
C-04
C-12
D-07

BOGOR

PA Vincentius Putri
Parartasih
Shelter Gembala Baik
Yayasan Keluarga Kasih

A-03
C-08
C-09
C-10
C-13

PA Kasih Mulia Sejati
SLB/B-C Kasih Bunda
SLB/B Pangudi Luhur
Yayasan Tri Asih
SLB/B Graha Murni
Luhur

E-03

Elisabet Ministry

JAKARTA
UTARA
JAKARTA
PUSAT

JAKARTA
TIMUR

BEKASI

DEKENAT TANGERANG

DEKENAT JAKARTA PUSAT
A-07
C-02
C-07
D-04
D-09
D-12
D-13

PA Vincentius Putra
Griya Asih
SLB/C Dian Grahita
Lembaga Daya Dharma
(LDD-KAJ)
Yayasan Murakabi
Komunitas Putri Sion
Komunitas Sant’Egidio

A-01
A-04
A-07
B-01
B-03
B-05
C-01
C-04
C-05
D-05

PA Abhimata
PA Mekar Lestari
PA Suaka Kasih Bunda
PL Bina Bhakti
PL Marfati
PL Kasih Ayah Bunda
Bhakti Luhur
Marfati
Sekolah Khusus Sang Timur
TPA Indriasana

LAIN-LAIN
E-01
E-04
E-06

PL Aussi Kusuma Lestari–Bogor
Gerakan Seribu Kasih
Misi KAJ di Bomomani–Papua

DEKENAT BEKASI
A-05
B-02
C-03
C-06

PA Pondok Damai
PL Caritas
Griya Malaikat
Yayasan Sinar Pelangi & PA
Wisma Pius

C-09

Sekolah Kasih Bunda

——

Panti Asuhan

——

Panti Werdha

——

Panti Rehabilitasi / Berkebutuhan Khusus

——

Pelayanan Orang Miskin / Lain-Lain

——

Pelayanan Umat KAJ di Keuskupan Lain
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GERAKAN KADO PASKAH
UNTUK PARA PENGASUH/
KARYAWAN KARYA SOSIAL KAJ
Untuk melengkapi gagasan tentang Gerakan Beta Sapa dan Gerakan Makan
Siang Natal yang sudah dipaparkan di depan, pada akhir dari buku kecil ini baik
disharingkan adanya satu gerakan lagi yang pada dasarnya dipicu oleh dua
gerakan tadi, yaitu Gerakan Kado Paskah. Bedanya hanya pada yang mau kita
sapa. Jika dalam kedua gerakan pertama yang disapa adalah para penghuni
panti dan orang-orang yang selama ini coba kita layani, dalam Gerakan Kado
Paskah yang mau disapa adalah para pengasuh/karyawan karya sosial di KAJ.
Dalam pelayanan sosial kita, terutama dalam acara yang bernama bakti sosial,
tak jarang kita langsung menyapa para penghuni panti. Kita sering lupa untuk
menyapa para pengasuh dan karyawannya, padahal mereka adalah ujung
tombak dari karya pelayanan sosial Gereja. Karena itu, muncul gagasan untuk
membuat Gerakan Kado Paskah ini.
Tentu, tujuannya adalah menyapa mereka secara sederhana dan bermakna.
Sejauh ini, sudah dua kali diadakan, yaitu sesudah Paskah tahun 2016, 2017,
dan 2018 ini. Acaranya dibuat sederhana, yaitu misa bersama, dilanjutkan
sedikit ramah tamah, buka kado, lalu makan bersama. Tak lupa, foto-foto dengan
Bapak Uskup. Berhubung harus tetap ada yang menjaga panti, yang datang
dibuat bergiliran. Tahun 2016 kira-kira separuh yang datang, dan 2017 adalah
separuh berikutnya. Jika yang datang diajak makan bersama, yang tidak
datang kita kirimi makanan kering. Rupanya, sapaan ini cukup berkesan pada
mereka. Karena pandemi, acara tahun 2020 yang sudah direncanakan ditunda
sampai pandemic berakhir, namun tetapi diberikan hadiah paskah pada para
karyawan sebanyak 1343 orang. Acara ini akan diteruskan pada tahun-tahun
yang akan datang. Sejauh ini, terdaftar 40-an karya sosial di KAJ, dengan
1343 pengasuh dan karyawan. Masih ada beberapa yang belum tersapa, dan
akan ditambahkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Semua pengasuh
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dan karyawan itu

akan kita carikan kado seharga antara Rp 150 ribu - Rp. 200.000. Caranya
sama dengan kado dalam Makan Siang Natal: a) panitia akan mengumpulkan
daftar permohonan/harapan kado dari para pengasuh/karyawan (wish-list), b)
lalu menawarkan kepada mereka yang berminat berpartisipasi menyumbang
kado, dan c) akhirnya mengumpulkan dan membagikannya kepada para
pengasuh/ karyawan itu pada hari perayaan.
Demikianlah lebih-kurang gambaran tentang Gerakan Kado Paskah yang
dicoba dijadikan tradisi untuk menyapa para pengasuh/karyawan karya sosial
KAJ secara sederhana tetapi bermakna. Di lain pihak, terkandung maksud
untuk menggerakkan kepedulian kita semua menjadi lebih nyata. Dengan itu
pulalah kita bersama berusaha memenuhi panggilan Allah Bapa untuk 'tumbuh
dan berbuah'. Informasi lebih jauh bisa ditanyakan kepada panitia lewat email
ke vikep@satu.kaj.or.id
Berkah Allah sungguh berlimpah!
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‘Jangan sampai kita merasa puas
dengan memberi uang.
Uang tidak cukup, uang bisa didapat,
tetapi mereka memerlukan hati anda
untuk mengasihi mereka.
Jadi, sebarkanlah kasih kemanapun
anda pergi.’
Bunda Teresa dari Kalkuta
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