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“Share Love to Another”  

PROPOSAL BHAKTI SOSIAL PANTI ASUHAN 

(1 John 4:11) 

A.  Pengantar 

Diadakannya acara Bhakti Sosial ke Panti Asuhan (PA) didasari atas pemikiran kami 

sebagai generasi muda yang mempunyai rasa kepedulian terhadap keadaan sekitar untuk 

memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan. Selain itu, 

kegiatan ini juga merupakan sarana sosialisasi antara masyarakat dengan para penghuni di 

Panti Asuhan. 

I. Latar Belakang 

Sebagai bentuk rasa peduli kami akan keadaan sekitar, maka sebagai 

generasi muda ingin mengadakan sebuah bentuk kegiatan yang dapat berguna 

bagi masyarakat sekitar. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa di sekitar 

kita terdapat orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Dan 

dengan keterkaitan antara nilai-nilai luhur kemanusiaan tersebut maka kami 

merencanakan untuk mengadakan sebuah bhakti sosial ke Panti Asuhan.  

Kegiatan bhakti sosial ini sendiripun, sebenarnya merupakan bentuk 

kepedulian dan tanggung jawab sosial kita untuk dapat memberikan manfaat 

terhadap masyarakat, khususnya di lingkungan Panti Asuhan. Atas dasar 

tersebut itulah kami (yang tergabung dalam kelompok Ekklesia), lahir dan siap 

untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Dengan dukungan bapak/ibu beserta 

semangat kami yang ingin mengabdi kepada masyarakat, bhakti sosial ini 

merupakan suatu bentuk bantuan, yang walaupun kecil namun sangat berguna 

untuk membantu meringankan beban Panti Asuhan. Kegiatan Bhakti Sosial ini 

telah berlangsung secara periodik dan kami jalankan sesuai dengan kemampuan 

maksimal kami. Kegiatan ini juga menjelma menjadi sebuah jembatan antara 

kepedulian kami, sebagai masyarakat, terhadap mereka yang membutuhkan 

terutama pada panti-panti asuhan.   
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II. Sasaran 

Panti Asuhan “Anugerah Datang Dari Allah (ADDA)” 

Jumlah Penghuni   : 53 Orang (sebagian besar adalah anak-anak) 

Jumlah Staf / Pengurus  : 5 Orang 

Telepon   : (021) 88344620   

Alamat   : Jalan Karang Ampel RT 03 RW 04 No. 66 

  Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi 

III. Pelaksana Kegiatan 

Sebuah kelompok yang tergabung dengan nama ”Ekklesia”. Kelompok ini 

terbuka bagi siapapun untuk bergabung yang mempunyai visi dan misi yang 

sama yaitu menjadi manusia yang berguna. 

Tentang kami …. 

- Mempunyai persamaan misi, yaitu memuliakan Tuhan  

- Pemikiran-pemikiran yang kreatif, inovatif, dan potensial 

- Menjunjung tinggi aktivitas pengabdian masyarakat 

- Terbiasa bekerja sama dalam kelompok 

- Membudayakan bekerja cerdas dan bekerja keras 

Penanggungjawab  :  Yanto Situmorang   (021 99833851) 

Contact Person  :  Togi Marulitua Sinurat  (021 91998685) 

       Roy Jonathan Hasibuan  (081376778799) 

Alamat Sekretariat  : Jl. Garuda No. 27a, Rt 04/07, Kecamatan Pessanggrahan 

            Jakarta Selatan 12320 

No. Rekening BCA   : 0120170473  a.n. Togi Maruli Tua 

            Kantor Cabang BCA Gajah Mada  

Facebook :  Group ”Ekklesia - Indonesia (Zone  XX)” 

http://www.facebook.com/group.php?gid=98746856554&ref=mf  

Email :  ekklesia.indonesia@yahoo.com 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=98746856554&ref=mf�
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IV. Waktu dan Bentuk Kegiatan 

 Waktu kegiatan yaitu tanggal 26 September 2009, pukul 11.00 - selesai  

 Bentuk Kegiatan: 

- Ibadah Kebaktian 

- Kesaksian dan Pujian 

- Ramah Tamah (Snack) 

- Permainan, dll 

V.  Rencana Anggaran 

PENDAPATAN 

- Dana Swadaya  

- Dana Donatur 

- Kas 

 

PENGELUARAN 

Bantuan = Rp. 2.000.000,- 

Konsumsi = Rp.    600.000.- 

Transportasi = Rp.    800.000,- 

Dekorasi = Rp.      50.000,- 

Snack = Rp.    150.000,- 

Peralatan = Rp.    100.000,- 

Dokumentasi = Rp.      50.000,- 

Administrasi = Rp.      50.000,- 

Games = Rp.      50.000,- 

Biaya tak terduga = Rp.    150.000,- 

                                                                                                                                    + 

            Rp.  4.000.000,- 
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Saat Kunjungan Ke Panti Asuhan 
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B. Penutup 

 Demikian proposal ini kami ajukan, semoga kegiatan Bhakti Sosial ini dapat terlaksana 

sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Terima kasih atas kerjasamanya untuk ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
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C. Nama Donatur 

No. Nama Alamat Sumbangan 
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