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Sebagai guru dalam

mendampingi anaknya

belajar

 Sabar

 Menghargai

 Kreatif

 Fokus

 Ikhlas
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Sebagai ibu yang selalu memberikan

ketenangan,kebahagiaan

dan melindungi

anggota keluarga agar selalu sehat

Memberi edukasi kepada keluarga tentang Covid 19

Dan disiplin menerapkan protokol Kesehatan 5M

( Memakai masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak

Menjauhi Krumunan, Membatasi mobilitas dan interaksi)
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Sebagai contoh dan teladan bagi keluarga

dalam beribadah, dan menanamkan perilaku

serta nilai-nilai agama dan budaya yang baik.

Ibu adalah kekuatan dalam keluarga

sehingga setiap perilaku

dan ucapannya akan di tiru oleh anak

Dan anggota keluarga lainnya.
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Membantu meningkatkan ekonomi keluarga

Membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

yang menurun dimasa Covid 19
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Membangun kreatifitas keluarga dalam
memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 
lingkungan rumah dan menumbuhkan jiwa
entrepreneur

Seperti menanam sayur mayur dan berternak untuk konsumsi keluarga, 

serta berjualan online.
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Melibatkan perempuan utnuk ikut mensosialisasikan 3M dan membudayakan
kebiasaan new normal dalam keseharian khususnya di lingkungan keluarga
masing-masing melalui berbagai organisasi perempuan antara lain: PKK, 
Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Kader Kesehatan, dan Tim Gugus Tugas
Covid 19 di tingkat RT dan RW



Memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak ekonomi akibat covid
19  baik melalui anggaran APBD kota tangsel, APBD provinsi, dan APBN.  



Mengajak semua masyarakat untuk ikut peduli secara mandiri memberikan
bantuan kepada keluarga yang membutuhkan



Melakukan kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kepada
perempuan tentang berbagai informasi yang diperlukan baik melalui online 
maupun tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan



Melakukan kegiatan Pembinaan pelatihan pengembangan UMKM

Yang terdampak covid 19 oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kota Tangerang Selatan



Melakukan pelayanan KB keliling dalam rangka pencegahan akseptor putus
KB



Melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan 
anak melalui berbagai kegiatan : 

a. Sosialisasi pencegahan dan penganan TPPO 

b. Webinar cerdas hukum

c. Pembinaan jejaring perlindungan perempuan dan anak

d. Sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak



Memberikan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak secara terpadu bersama UPTD P2TP2A, Polres tangsel, 
RSUD, dan instansi lain.



MARI WUJUDKAN KELUARGA 
TANGGUH  UNTUK MENDUKUNG 

PEMBANGUNAN 

DI KOTA TANGERANG SELATAN



TERIMA KASIH


