
 
 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 
Kabupaten Bogor terbentuk tahun 2017 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor 96).

 
 DP3AP2KB menangani dua urusan yaitu urusan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan 
Keluarga Berecana. Salah satu misi DP3AP2KB terkait 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 
“Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”.
Untuk mendukung misi tersebut, maka tahun 2017 DP3AP2KB 
menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut: 
1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan 
 Perempuan
   a.  KIE pengasuhan dan perlindungan anak 
   b.  Upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan
   c.  Jumbara anak
   d.  Penanggulangan anak korban tindak kekerasan
   e.  Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak 
2. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak
    a.  Peningkatan kapasitas SDM dalam upaya 
  pengembangan KLA
    b.  Penyusunan profil anak Kabupaten Bogor
    c.  Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
 Perempuan
    a.  Evaluasi dan pelaporan kekerasan terhadap anak
    b.  Sosialisasi system pencatatan dan pelaporan kekerasan 
  anak
 Dari beberapa kegiatan di atas untuk mendukung misi 
kedua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan 
perlindungan anak, maka telah dilaksanakan kegiatan 
Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) dan Hari Anak Nasional 
(HAN).

1. Kegiatan Jumpa Bakti 
 Gembira (Jumbara) 
 
 Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah 
satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 
penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran 
strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus. Hal ini 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka 
menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental 
dan sosial. 
 Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar 
dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta 
memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan 
usianya. Karena partisipasi anak dalam pembangunan 
menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan 
bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh 
kembang anak. 
 Tetapi pada kenyataannya seringkali baik proses maupun 
hasil pembangunan bisa menghilangkan situasi atau nilai 
yang tidak baik. Antara lain menurunnya etika, moral, 
budaya dan nilai agama di kalangan anak dan remaja.  
Tanda-tandanya antara lain meningkatnya kasus kekerasan 
terhadap anak, jumlah pekerja seks anak, tawuran di 
kalangan pelajar. Adapun faktor-faktor yang menjadi 
penyebabnya adalah:
1.  Karena orang dewasa tidak mempunyai keinginan kuat 
 untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang,  
 kesempatan dan waktu untuk berpartisipasi dalam 
 hal-hal yang menyangkut diri  mereka.
2. Pemahaman banyak pihak yang menganggap bahwa 
 cara berpikiranak masih belum matang, sehingga 
 dianggap belum mampu  untuk berpartisipasi dalam 
 pembangunan.
3. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan 
 untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan 
 kepentingan anak.

 Berdasarkan alasan tersebut, partisipasi anak dalam 
pembangunan menjadi suatu keharusan. Di samping itu 
potensi dan kreativitas anak harus dikembangkan, karena 
pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi kemaslahatan 
dan kebaikan umat manusia, termasuk anak.
 Karena itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 
melalui DP3AP2KB mengadakan kegiatan Jumbara yang 
sasarannya adalah anak-anak pelajar SD s/d SMA untuk 
memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, 
pendapat dan keinginannya serta berekspresi sesuai dengan 
bakat dan kemampuannya.  
 Kegiatan Jumbara dilaksanakan bertujuan untuk 
menyediakan media bagi semua anak dari semua kalangan 
agar dapat bertukar pengalaman, mengekspresikan diri 
sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga dapat 
meningkatkan kepekaan sosial dan solidaritas anak terhadap 
sesama dari berbagai kelompok dan kalangan termasuk 
anak berkebutuhan khusus, meningkatkan pengetahuan, 
kemampuan dan ketrampilan anak- anak dalam pengelolaan 
dan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan 
anak serta meningkatkan motivasi anak untuk berkreasi 
dan berpartisipasi dalam pembangunan.
 Adapun peserta Jumbara sebanyak 200 (dua ratus) 
orang terdiri dari perwakilan anak jalanan, Forum Anak, 
pelajar SD, SMP dan SMA serta kelompok-kelompok anak 
lainnya.
 Kegiatan Jumbara ini dilaksanakan pada, Hari Rabu 
sampai Kamis, 26 -27 Juli 2017. Bertempat di Bumi Perkemahan 
Cimandala Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor  
 Dalam acara ini Kepala DP3AP2KB Emmy Pernawati, 
SH, M.Si memberikan arahan kepada peserta dan dilanjutkan 
dengan penyampaian materi oleh beberapa narasumber, 
yaitu:  
1. Kebijakan Program dan Kegiatan Kesejahteraan dan 
 Perlindungan Anak, oleh Emmy Pernawati, SH, M.Si 
 Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor

2. Prestasi Anak dalam berbagai kegiatan di Pedesaan 
 oleh Motivator Anak, Dina Haerani Vice Presiden Youth 
 Collection Greats ASEAN. 
3. Kreasi Anak dalam pembangunan daerah oleh Fasilitator  
 Forum Anak Kabupaten Bogor
4. Membangun Potensi dan Kreativitas Anak oleh Mufid  
 dan Maya Pengurus Forum Anak
 Kegiatan Jumbara dimeriahkan dengan lomba-lomba 
seperti, lomba pidato dengan tema Stop  Kekerasan Terhadap 
Anak, lomba poster dengan tema Stop Kekerasan Terhadap 
Anak dan lomba menyanyi lagu anak dengan tema 
Persahabatan 
  Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan peserta 
memahami bagaimana membangun potensi diri secara 
maksimal agar menjadi sumber daya yang berkualitas 
dan memanfaatkan waktu luang secara efektif dan bermanfaat 
serta dapat mengekspresikan bakat dan kemampuannya 
secara kompetitif dan kreatif.

 

Gelaran peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan 
Hari Anak Nasional (HAN) ke-24 tingkat kabupaten 
berlangsung semarak. Kegiatan yang diselenggarakan di 
Jungleland Adventure Theme Park, Sentul, Kecamatan 

Babakanmadang, Kabupaten Bogor, ini 
dihadiri ratusan pelajar. Baik dari 

tingkat SD, SMP dan SMA 
se-Kabupaten Bogor.  Acara 
tahunan ini dihadiri Muspida 
Kabupaten Bogor, perwakilan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
(Pemprov Jabar) dan BKKBN 

Pusat. Adapun acara yang 
dilakasanakan Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana (DP3AP2KB) 

Kabupaten Bogor dibuka 
secara resmi oleh Bupati 
Bogor, Hj Nurhayanti, 
S.H., M.M., M.Si.

 Acara yang 
berlangsung sejak 

pukul 08.00WIB hingga 
pukul 12.00WIB 
tersebut bertaburan 
hadiah menarik, bagi 
para anak Kabupaten 

Bogor yang sukses 
memenangkan perlombaan 

yang dimulai sejak 10 – 22 Agustus 2017. Bahkan, 
terdapat hadiah khusus yang diberikan kepada 10 anak 
berkebutuhan khusus, yang diberikan secara langsung 
oleh Bupati Bogor.
 Bupat mengatakan, dengan mengangkat tema 
Membangun Keluarga Melalui Ketahanan Keluarga dan 
Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bogor 
mengapresiasi atas suksesnya gelaran acara tersebut. 
Tapi, fenomena yang terjadi terhadap anak dan 
perempuan harus menjadi perhatian khusus. ”Kabupaten 
Bogor memiliki 5,6 juta warga. Untuk itu, agar terhindar 
dari aksi kekerasan harus memerlukan kerja keras dan 
kerja cerdas. Agar tidak terjadinya hal yang tidak 
diinginkan,” ujarnya saat pembukaan acara Harganas dan 
HAN tingkat Kabupaten Bogor. 
 Dia menjelaskan, lembaga yang paling utama dan 
pertama untuk mendidik anak yakni peran dari seorang 
ibu. Setelah itu, karakter anak terbentuk di lingkungan 
sekolah dan lingkungan masyarakat.  Anak mempunyai 32 
hak yang harus diberikan. Baik hak pendidikan, kesehatan, 
dan hak bermain. 
 ”Untuk membetuk karakter anak yang baik, dan 
menjadi harapan bangsa dan mempunyai tanggung-
jawab yang baik, harus dipupuk sejak se-dini mungkin. 
Untuk itu, peran keluarga khususnya seorang ibu 
menjadi sangat vital. Dimana adanya pendidikan yang 
baik, diharapkan anak mempunyai karakter yang baik 
pula,” terangnya lagi.  Sementara, pada ketahanan 
keluarga tak kalah pentingnya. Mutlak menjadi acuan 
ketahanan tersebut, dan harus terus digelorakan. Hal 
ini, karena saling bersangkutan untuk masa depan anak. 
”Aturan dan kegiatan yang ramah anak sudah saya 
siapkan dan sudah laksanakan. Seperti, di lingkungan 
sekolah. Tapi, kita harus kerja bersama-sama, demi 
anak,”paparnya.
 Pada kesempatan itu, Bupati juga berterimakasih 
kepada para kader yang sudah bersusah payah untuk 
mensukseskan program ketahanan keluarga serta 

program perlindungan perempuan dan anak hingga ke 
pelosok wilayah di Kabupaten Bogor.  
”Mereka sudah membantu secara optimal kepada 
anak-anak kita. Untuk itu, kita pun harus bekerja sama dan 
solid dalam menegakan perlindungan bagi anak dan 
perempuan. Saat ini, saya juga sudah membuat sistem 
perlindungan anak di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. 
Di setiap wilayah ini ada gugus. Mereka yang 
menyukseskan pula program ini,” bebernya. 
Sementara, di tingkat desa dan kelurahan sudah 
dibentuk 144 satgas perlindungan perempuan dan 
anak, sedangkan untuk tingkat kabupaten terdapat 
pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 
dan anak atau P2TP2A. Bahkan suara anak bisa didengar 
pemerintah dan masyarakat melalui keterlibatan forum 
anak yang ikut berpartisipasi dalam musrenbang. 
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor 
Emmy Pernawati SH, M.Si menuturkan, tema kegiatan 
ini Membangun Keluarga Melalui Ketahanan Keluarga 
dan Perlindungan Anak, dengan sub tema Perkuat 

Peran Keluarga Dalam 
Berbagai Upaya Untuk 
Pemenuhan Hak Anak dan 
Perlindungan Khusus Anak. 
”Dengan tema ini, kami 
berharap peringatan 
Harganas dan Hari Anak 
Nasional (HAN) tingkat 
Kabupaten Bogor ini dapat 
dijadikan momentum untuk 
meningkatkan komitmen 
pemerintah, legistatif, dan 
yudikatif yang tentunya, 

untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan 
keluarga kecil bahagia sejahtera,” ujarnya. 
 Dalam peringatan Harganas dan HAN 2017, 
DP3AP2KB bersinergi dengan pihak Management 
Junggle Land Sentul, dalam rangka mendukung 
peringatan Harganas dan HAN tingkat Kabupaten 
Bogor. ”Kami telah menyelenggarakan berbagai 
kegiatan diantaranya, lomba kelompok BKB, Kelompok 
BKR, Kelompok BKL, Kelompok UPPKS, PIK-R jalur 
masyarakat dan sekolah, Duta Mahasiswa/Pelajar, 
Keluarga Harmonis, PLKB/PKB, TPD, Penyuluhan KB, dan 
Akseptor KB Lestasi,” bebernya. 
 Selain itu terdapat pula lomba Jumbara Anak, dan 
dari hasil lomba tersebut, Kabupaten Bogor 
memperoleh prestasi juara I dan juara III Duta Gendre 
Tingkat Provinsi Jawa Barat, dan juara III PIK-R berbasis 
masyarakat dan juara III Kelompok BKR tingkat Provinsi 
Jabar. 
”Pada peringatan ini dihadiri tidak kurang dari 1.100 
orang yang terdiri dari unsur Muspida, Dinas/Intansi di 
lingkungan Pemkab Bogor, Kepala BKKBN Provinsi Jabar, 
Kepala DP3APKB Provinsi Jabar, petugas lapangan KB 
(PLKB/PKB/TPD), kelompok-kelompok kegiatan, Forum 
Anak, ABK dan organisasi masyarakat sebagai mitra 
pendukung program KKBPK,” pungkasnya. (adv)

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
MELALUI JUMPA BAKTI GEMBIRA (JUMBARA) DAN HARI ANAK 

NASIONAL (HAN) KE-24 TINGKAT KABUPATEN BOGOR

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN BOGOR
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2. Peringatan Hari Anak 
Nasional (Han) Ke-24 
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