Ibu Ibukota Awards 2021,
Mencari Perempuan Penggerak Literasi #AksiHidupBaik di Jakarta
Jakarta - Ajang apresiasi untuk mengangkat cerita sosok perempuan penggerak Jakarta
kembali hadir pada tahun ini. Apresiasi diberikan kepada perempuan penggerak literasi yang
berkontribusi dengan memperkaya literasi sesama di sekitar. Tak hanya memperkaya
pengetahuan, namun juga mengasah keterampilan untuk kehidupan yang lebih baik. .Setiap
#AksiHidupBaik yang dilakukannya semata untuk kebahagian dan kesejahteraan warga
Jakarta.
Ibu Ibukota Awards bukanlah ajang self-nomintaing, melainkan didaftarkan oleh masyarakat
yang merasakan langsung dampak dari sosok penggerak. Supaya dedikasi #AksiHidupBaik
yang luput dari sorotan, bisa lebih terangkat ke permukaan..
Rangkaian kegiatan Ibu Ibukota Awards telah dimulai pada akhir Mei 2021 untuk mencari
relawan teman #AksiHidupBaik yang akan terlibat di sepanjang rangkaian acara.
Selanjutnya, akan ada pendaftaran sosok Ibu Ibukota yang berlangsung selama bulan Juni
2021. Nantinya, sosok yang didaftarkan akan diseleksi hingga ditemukan puluhan sosok
terpilih yang memiliki cerita #AksiHidupBaik dan diangkat dalam Gelar Wicara Ibu Ibukota
bersama Ibu Fery Farhati sebagai penggagas.
Rangkaian kegiatan Ibu Ibukota akan dipublikasikan melalui YouTube Channel, Podcast dan
berbagai media sosial

Ibu Ibukota. Puncaknya, apresiasi akan diberikan kepada sosok

penggerak di Momen Apresiasi Ibu Ibukota Awards yang berlangsung pada bulan
Desember 2021, bertepatan dengan momen Hari Ibu.
“Hadir dengan mengangkat tema literasi yang berarti kecakapan diri dalam menyelesaikan
masalah. Kami berharap 20 sosok Ibu Ibukota menjadi sosok penggerak literasi Jakarta yang
terus memperkaya diri dengan belajar dan mengajarkan sekitar agar tercerdaskan sehingga
dapat sama-sama membangun kota. Selain itu kami juga berterimakasih kepada ratusan
relawan teman #AksiHidupBaik yang telah mendaftarkan diri untuk ikut ambil peran dalam
menyelenggarakan serangkaian kegiatan ini nantinya,” ujar Ibu Fery Farhati selaku
Penggagas Ibu Ibukota Awards.

Temukan sosok Ibu Ibukota di sekitarmu dan apresiasi mereka bersama Ibu Ibukota
Awards 2021!
Apa saja kriteria sosok Ibu Ibukota?
Sosok perempuan inspiratif di Jakarta
Berusia 17 tahun ke atas
Bergerak di Jakarta dan untuk warga Jakarta
Melakukan #AksiHidupBaik yang tidak hanya memberdayakan, namun juga berkontribusi
memberikan literasi bagi sekitar.
Bagaimana cara mendaftarkan sosok Ibu Ibukota?
Persiapkan dokumen pendukung ;
1.

Foto diri Ibu Ibukota

2. Foto diri pengusul
3. Dokumen pelengkap (foto kegiatan, foto hasil karya ataupun proposal gerakan)
Semua dokumen pendukung diunggah saat mendaftarkan sosok melalui formulir online
Angkat cerita dan daftarkan sosok tersebut melalui bit.ly/IBUIBUKOTA2021 atau kunjungi
laman ibuibukota.id.
Tentang Ibu Ibukota Awards
Ibu Ibukota Awards merupakan wadah apresiasi yang mengangkat cerita perempuan
penggerak #AksiHidupBaik yang ada di Jakarta. Digagas oleh Fery Farhati, Ibu Ibukota
Awards pertama kali diselenggarakan pada 2019 dan berlanjut setiap tahunnya. Tahun ini,
Ibu Ibukota Awards fokus mencari sosok yang tidak hanya memberdayakan, namun juga
berkontribusi memberikan literasi bagi sekitar.
Sebagai bentuk apresiasi bagi sosok Ibu Ibukota, hadir Gelar Wicara yang mengangkat
cerita #AksiHidupBaik mereka yang berdampak bagi sekitar.. Gelar Wicara tayang di
YouTube Channel Ibu Ibukota dan Podcast Cerita Ibu Ibukota. Puncak apresiasi akan

dihadirkan di Momen Apresiasi Ibu Ibukota Awards, yang dilangsungkan pada bulan
Desember, bersamaan dengan momen Hari Ibu.
Ajang apresiasi ini bertujuan agar masyarakat menjadi lebih empati dan peduli dengan situasi
yang ada di sekitar, sehingga tergerak melakukan #AksiHidupBaik di lingkungan sekitarnya.
Berkontribusi bersama menjadikan Jakarta kota yang lebih baik.
Penyelenggaraan Ibu Ibukota Awards melibatkan kerjasama dengan Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DKI Jakarta, Dewan Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda) DKI Jakarta, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta, dan Dharma
Wanita Persatuan (DWP) DKI Jakarta.
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