
 

 
 

 
BERBAGI KASIH DI HARI PENUH CINTA 

“ORANGTUA/KAKAK SEHARI UNTUK ANAK PANTI ASUHAN” 
 
 
PENGANTAR 
Di berbagai belahan dunia, seluruh umat manusia bersuka cita merayakan suasana kasih 
sayang di hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 Februari. Tak terkecuali di Indonesia, 
banyak orang turut menyambut gembira datangnya hari kasih sayang ini meskipun 
sebenarnya mereka tidak mengerti apa itu hari kasih sayang dan mengapa kita harus 
merayakannya. 
Rasa kasih itu bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, 
agama ataupun kelas – kelas yang berlaku di masyarakat umum. Semua orang berhak 
untuk dikasihi dan mengasihi. Luangkan lah waktu kita untuk sejenak mengasihi orang – 
orang yang tidak seberuntung kita. 
 
BENTUK ACARA 
Berangkat dari pemikiran yang sederhana, kami ingin mengajak anda untuk sejenak 
meluangkan waktu dan berbagi kasih kepada anak – anak yang membutuhkan perhatian 
dan kasih sayang dari sebuah keluarga yang utuh walau hanya untuk satu hari saja. 
Kami akan mengajak sekitar 40 anak yang berusia antara 4 – 17 tahun untuk anda ajak 
menjadi bagian dari keluarga anda dalam waktu satu hari dan melakukan kegiatan seperti 
layaknya sebuah keluarga menghabiskan masa rekreasi bersama - sama. 
 
Tanggal    : 13 Februari 2011  
Waktu    : 08.00 WITA – selesai 
Tempat    : Bali Outbound Farm & Stay (Bedugul) 

 
 

KEGIATAN 
Masing – masing anak akan dicarikan “orang tua untuk sehari” dan dalam acara ini orang 
tua asuh akan bersama-sama dengan “anak asuhnya” menikmati kesenangan dan keceriaan 
di alam bebas yang dikemas dalam sebuah Fun Games yang sebelumnya sudah 
dipersiapkan oleh pihak panitia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERSYARATAN ORANG TUA 
Kami selaku panitia sangat berharap agar tujuan mulia dari pelaksanaan kegiatan amal ini 
tidak dinodai dengan hal – hal yang merugikan bagi semua pihak, maka dari itu kami 
menetapkan beberapa persyaratan bagi anda yang berminat menjadi Orang tua asuh untuk 
sehari. Persyaratan ini tidak bisa di ganggu gugat demi kelancaran pelaksanaan acara ini. 
Beberapa persyaratan nya antara lain: 
 
1. Berdomisili di Bali 
2. Memiliki Pekerjaan tetap atau jenis usaha yang memiliki lokasi permanen 
3. Tidak memiliki catatan kejahatan  
4. Tempat tinggal yang jelas 
5. Bertanggung jawab atas keselamatan & kesejahteraan anak selama berlangsungnya 

acara 
6. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- untuk: 

- 1 orang tua/kakak asuh 
- 1 anak panti asuhan 
- 2 pax Fun Games 
- 2 pax makan siang 
 

 
 
PENYELENGGARA 
Bali Outbound Community 
JP Production 
Didukung oleh Bali Outbound Farm & Stay 
 
 
SUSUNAN ACARA 
Pendaftaran Orangtua :  
2 Februari – 10 Februari 2011 
 
Hari “H” 
 07.00 – 08.00 WITA  Daftar Ulang & briefing teknis lapangan 
 09.00 -  10.00 WITA  Berangkat menuju lokasi 
 10.00 -  13.00 WITA  Fun Games 

13.00 – 14.30 WITA  Makan Siang + Sholat 
14.30 – 15.30 WITA  Acara Bebas (bermain wahana yang ada) 
15.30 – 16.00 WITA  Penutupan & Perpisahan 
16.00     Kembali ke Denpasar 

 
 
 
 
 
 
 
Pendaftaran Orangtua 



 

 
Pendaftaran ditutup paling lambat tgl. 10 Febuari 2010, bagi anda yang berminat untuk 
menjadi orang tua asuh untuk sehari dan memenuhi semua persyaratan diatas dapat 
langsung mendaftarkan diri melalui : 
 Didi Purwadi – mobile: 081 338 393939 (jam kerja : senin – sabtu, 09.00 – 21.00) 

Email: admin@balioutbound.com 
 Viar M Suganda – mobile: 081 236 100147(jam kerja : senin – sabtu, 09.00 – 21.00) 

Email: admin@balioutbound.com 
 
Rekening 
BANK CENTRAL ASIA (BCA) 
a/n Hendra Wahyudi Saputro 
Nomor rekening : 767-013-4673 
  
BANK PERMATA 
a/n Hendra Wahyudi Saputro 
Nomor rekening : 5811941028 
  
BANK CIMB NIAGA 
a/n Hendra Wahyudi Saputro 
Nomor rekening : 3950100063186 
  
BANK MANDIRI 
a/n Hendra Wahyudi Saputro 
Nomor rekening : 1450006856138 
  
PAYPAL/Credit Card 
account : jerukbali@gmail.com 
 

Bali Oubound Community 
Jl . Narakesuma No. 11 
Telp. 0361- 7448807 | 081236100147 (Viar) 
Fax.  0361-244737 
E. xplore@balioutbound.com 
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