
SALINAN

BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR a7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
DATA GENDER DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengembangan kabupaten 

layak anak secara sistematis, terarah dan tepat 
sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan 

pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan 

cara pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial 
budaya serta ekonomi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemenuhan hak anak diperlukan data 

terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus 

sebagai input analisis data gender dan anak;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, 
diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan sistem 

data gender dan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.



■

-2-

Undang-Undeing Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana 
diubah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 244) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 253);

7. Peraturan Daerah.



-3-

Menetapkan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 265);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan 
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1429);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN 
ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai imsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang teijadi akibat dari dan 
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

7. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan
umur.

8. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan 
data gender dan Anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, 
lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan Daerah dalam 
rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil 
kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan 

peduli Anak.
9. Perlindungan Anak.....
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9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.

10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, 
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap pembatasan, pembedaan, 
pengucilein dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap 

Anak, yang akibatnya berupa dam tidak terbatas pada kekerasan fisik, 
seksual, psikologis, dan ekonomi.

12. Korban adalah perempuan dan Anak korban yang mengaJami 
kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak 

langsung sebagai akibat dari kekerasan dalam ranah publik dan 

domestik.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan bagi
Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan Data
Terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang
responsif gender dan peduli Anak.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi an tar lembaga 

dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan Data Terpilah;
b. memperkuat dan mendorong kelembagaan sistem data; dan
c. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan Data Terpilah untuk 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang reponsif 

gender dan peduli Anak di Daerah.
(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
b. penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
c. evaluasi dan pelaporan;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan.

Pasal 3.
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Pasal 3

a.

b.

c.

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip:
spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik 
indikator Gender dan Anak;
dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab dari 
segi kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta 
dihitung dengan metode dan prosedur yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
dapat diukur, artinya dilaksanakan menggunakan metodologi konsep, 
definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada 

standar yang telah ditetapkan;
relevan, artinya data dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 
kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan 

dan Perlindungan Anak; dan
berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi 
Gender dan Anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, 
program, kegiatan, dan waktu.

d.

e.

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Bagian Kesatu 
Pengelompokan Data

Pasal 5

(1)

(2)

Pengelolaan Data dikelompokkan berdasarkan jenis:
a. data Gender; dan
b. data Anak.
Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. data umum;
b. data Gender bidang ekonomi;
c. data Gender bidang politik, sosial, dan hukum;

d. data perlindungan.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. data perlindungan hak perempuan; dan
e. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
Data Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua 
Pengumpulan Data

Pasal 6

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan survei, 
registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder 
dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 
indikator kineija masing-masing Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga 
Pengolahan dan Analisa

Pasal 7

Pengolahan data Gender dan Anak dilakukan dengan mengidentifikasi 
kebutuhan Data Terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur 
pada masing-masing indikator yang dapat menggambarkan kesetaraan 
Gender pada input, output, outcome, dan impact di masing-masing 

Perangkat Daerah terkait.
Identifikasi sumber-sumber Data Terpilah baik dari sensus penduduk, 
survei, penelitian dan/atau kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, 
catatan administrasi, wawancara, observasi, Focus Group Discussion 
atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh 

Perangkat Daerah terkait.
Analisa Data Terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis Gender 
dengan menggunakan salah satu alat analisis Gender pada program 

dan kegiatan.
Data Sistem Informasi Gender dan Anak yang telah dikumpulkan 
selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah dokumen yang berupa 
buku profil Gender dan Anak yang disajikan mengacu pada data setiap 

tahun.

Bagian Keempat.



-7-

Bagian Keempat 
Penyajian Data

Pasal 8

(1) Penyajian Data Terpilah yang disajikan dalam bentuk buku profil 
Gender dan Anak berisi uraian dalam bentuk tabel, grafik, gambar, 
infografis disertai dengan penjelasan yang memadai 1 (satu) kali dalam 
1 (satu) tahun.

(2) Penyajian informasi profil Gender dan Anak dapat disajikan melalui 
media cetak dan media elektronik seperti website, perpustakaan, dan 
media informasi lainnya.

Bagian Kelima 
Pemanfaatan Data

Pasal 9

(1) Sistem Data Gender dan Anak digunakan untuk menentukan sasaran 
dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing Perangkat 
Daerah Terkait.

(2) Sistem Data Gender dan Anak dimanfaatkan sebagai data primer, 
perencanaan, dan penganggaran terkait pelaksanaan Daerah sebagai 
Kabupaten Layak Anak serta program responsif Gender.

(3) Data Gender dan Anak digunakan sebagai alat evaluasi capaian 
indikator kineija masing-masing Perangkat Daerah terkait.

(4) Data Gender dan Anak sebagai baseline/pemetaan data untuk 
mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh 
akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas kebijakan, program, dan 

hasil pembangunan secara adil dan setara.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan oleh 

Kelompok Keija.
(2) Kelompok Keija Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelompok Kerja Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 11

Kelompok Keija Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 terdiri dari:
a. pembina.....
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a. pembina;
b. penanggungjawab;
c. ketua;
d. sekretaris; dan
e. anggota.

Pasal 12

a.

b.

Tugas kelompok keija Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 sebagai berikut:

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait 
penynsunan Data Gender dan Anak Daerah;
menyusun rencana kerja kelompok terkait Data Terpilah Gender dan 
Anak menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu 
untuk meningkatkan keijasama lintas sektoral dalam rangka penguatan 
data yang dihasilkan terkait dengan Sistem Data Gender dan Anak; 
melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah 
dan/atau instansi terkait dalam rangka penyusunan data Gender dan 
Anak;
mengumpulkan dan mengoordinasikan Data Terpilah yang dimiliki oleh 
Perangkat Daerah maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat 

dipertanggungj awabkan;
mendorong unit pelaksana/satuan keija untuk mengumpulkan dan 
memanfaatkan Data Terpilah dan analisis Gender dan pelaporan 
kegiatan pembangunan responsif Gender dan pemenuhan Hak Anak; 
menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data 

serta mempresentasikan data dalam bentuk buku profil Gender dan 

Anak; dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem 
informasi Data Gender dan Anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu 
Evaluasi

Pasal 13

(1) Untuk menjamin efektivitas, sinergitas, dan kesinambungan 
penyelenggaraan data Gender dan Anak, Bupati melakukan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

c.

d.

e.

f.

g

(2) Evaluasi.
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui 
perkembangan dan hambatan dal am penyelenggaraan Sistem Data 
Gender dan Anak serta cara penyelesaiannya.

(3) Evaluasi penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dilakukan 
setiap berakhirnya tahun anggaran.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan 
sebagai bah an masukan bagi penyelenggaraan Sistem Data Gender dan 
Anak tahun berikutnya.

Bagian Kedua 
Pelaporan

Pasal 14

(1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Data Gender 
dan Anak kepada Gubemur Jawa Tengah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 1 

(satu) kali setahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 

Sistem Data Gender dan Anak di Daerah.

BAB VI 
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak merupakan salah satu 
indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kineija pelaksanaan 
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Daerah.

BAB VIII.



- 10-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *2-1 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal2l 2021

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

UKARTININGSIHAGNES SRI
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 3 7 TAHUN 2021 
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BOYOLALI

BAB I
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK 

A. Pengumpulan Data Terpilah

Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk 

melakukan analisa Gender dan Anak. Dalam melakukan analisis Gender 

dan analisis Anak Data Terpilah harus dikombinasi dengan variabel- 

variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, 
status sosial ekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan 

status Perlindungan Anak, latar belakang budaya, kecacatan. Kombinasi 
Data Terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan 

heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan diantara 

kehidupan kelompok laki-laki serta kelompok Anak.
Berdasarkan United Nations Convention on The Rights of The Child 

Konvensi Hak-Hak Anak Sedunia (1989) bahwa pemenuhan hak-hak 

Anak wajib dipenuhi oleh setiap Negara pihak peserta dan mematuhi 
kebijakan yang diatur. Sehingga perlu dilaksanakan pelaporan dengan 

data dasar yang diperoleh dari Data Anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(2006) mendefinisikan Statistik Gender sebagai statistik yang 

mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti 

berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang 

kehidupan. Konsep dan definisi tersebut diatas sejalan dengan Platform 

Tindak Lanjut Kesepakatan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing 

(Beijing Platform for Action, 1995); dan meminta layanan statistic 

ditingkat nasional (sub-nasional), regional dan intemasional 

menghasilkan statistik dan informasi; (1) yang berkaitan dengan 

individu, dikumpulkan, disusun, dianalisa dan disampaikan menurut 

jenis kelamin dan umur; dan (2) yang mencerminkan masalah/isu yang 

berkaitan dengan kehidupan perempuan dan kehidupan statistik Gender



merupakan informasi yang mengandung isu Gender, seperti terefleksikan 

dalam kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki 
dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik.

Contoh statistik Gender: kelulusan peserta perempuan; dibanding 

kelulusan peserta laki-laki dalam program pemberantasan buta aksara; 

enrollment perempuan dibandingkan enrollment laki-laki di berbagai 
tingkat pendidikan; rasio guru tersertifikasi, rasio peserta Keluarga 

Berencana; pedagang perempuan dibandingkan dengan pedagang laki- 

laki di Pasar Klewer yang menerima kredit; ratio pengambil keputusan 

laki-laki dibandingkan perempuan di eksekutif, dan seterusnya.
Contoh statistik Gender dalam isu yang spesifik: maternal 

mortality} Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perdagangan manusia, dan 

seterusnya, laki-laki dalam masyarakat (United Nations, 1995, para 

206(a)). Di Indonesia mengenai Data Terpilah ini tercantum dalam 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional.
Dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas 

perempuan, dan kesetaraan Gender, serta penjaminan terhadap 

pemenuhan hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara, seluruh sektor 

pembangunan baik pusat maupun daerah, diperlukan Data Terpilah 

menurut jenis kelamin dan umur. Selanjutnya Data Terpilah itu hams 

dianalisa dengan variabel-variabel yang relevan dan spesifik sesuai 

dengan kebutuhan.
1. Jenis Data Gender dan Anak 

a. Data Gender
1) Data umum meliputi gambaran umum kondisi kedaerahan, isu 

strategis nasional dan daerah di bidang pemberdayaan perempuan 

dan Perlindungan Anak, data agregat atau yang juga disebut bias 

Gender atas perspektif masyarakat, uraian mengenai kemungkinan 

adanya underreporting atau bisa juga terkait informasi yang dican 

tidak temngkap {hidden statistic).
2) Data Gender bidang ekonomi, antara lain isu Gender di bidang 

ketenagakerjaan, kegiatan usaha kecil menengah industri dan 

perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, 
perhubungan, ilmu pengetahuan, teknologi dan infrastmktur. 

Berikut contoh jenis Data Terpilah:

-2 -



a) ketenagakeijaan, antara lain: perbedaan upah laki-laki 
perempuan, tingkat partisipasi angkatan keija, pekerja informal, 
pekerja migran, pekeija rumah tangga, peserta program padat 

karya, peserta program teknologi tepat guna, pencari keija, 
peserta pendidikan dan pelatihan keija;

b) kegiatan usaha kecil menengah, antara lain: keanggotaan 

koperasi, penerima kredit usaha rakyat, peserta pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan, pelaku usaha mikro dan kecil;
c) jasa keuangan, antara lain: literasi finansial (pengetahuan dan 

kesadaran terhadap mengelola keuangan, pengetahuan tentang 

produk keuangan, kepemilikan akun perbankan, akses terhadap 

kredit perbankan dan nonperbankan);
d) industri dan perdagangan, antara lain: stereotipe Gender dalam 

industri pariwisata, isu Gender dalam krisis ekonomi global, 
kesetaraan Gender dalam kebijakan perdagangan di era 

globalisasi dan liberalisasi, peserta program beasiswa tenaga 

penyuluh lapangan industri kecil dan menengah;
e) pertanian, antara lain: kepastian akses yang setara untuk 

perempuan dan laki-laki terhadap informasi, permodalan, 
keterampilan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, 
tren tenaga keija disektor pertanian menurut jenis kelamin, data 

kepemilikan lahan pertanian menurut jenis kelamin;
f) perhubungan, antara lain: isu Gender di transportasi umum, 

keselamatan, pelecehan seks, keteijangkauan terhadap 

transportasi umum, akses terhadap kebutuhan khusus 

perempuan, peserta didik sekolah tinggi pelayaran, penerbangan, 
transportasi darat, sarana dan prasarana transportasi yang 

responsif Gender, peserta diklat penjenjangan; dan
g) ilmu pengetahuan dan teknologi, dan infrastruktur, antara lain: 

isu Gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi 
responsif Gender, akses terhadap teknologi yang ramah 

lingkungan dan ramah Gender, jumlah melek teknologi informasi 
dan komunikasi, jumlah pengguna teknologi dan informasi, 
peserta diklat penjenjangan.

3) Data Gender bidang politik, sosial, dan hukum, antara lain isu Gender 

bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan,
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politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan. 
Berikut contoh jenis Data Terpilah:
a) pendidikan, antara lain; data sertifikasi guru perempuan dan laki- 

laki, partisipasi pendidikan, partisipasi pendidikan Anak usia dini, 
trend rasio pendidikan, andil pendidikan dalam terbentuknya relasi 

Gender yang setara;
b) kesehatan, antara lain; Angka Kematian Ibu, penolong persalinan, 

angka kesakitan, isu Gender dan kesehatan dalam era globalisasi;
c) sumber daya alam dan lingkungan, antara lain: akses perempuan 

terhadap sumber daya alam (air bersih, lahan, sanitasi, dan 

sebagainya);
d) politik dan pengambilan keputusan, antara lain: keterwakilan 

perempuan di parlemen, keterwakilan perempuan di partai politik, 
keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga eksekutif dan 

yudikatif;
e) pertahanan keamanan, antara lain: peran perempuan dalam 

pemeliharaan perdamaian; peserta diklat penjenjangan; dan
f) hukum, antara lain: peraturan perundang-undangan yang bias 

Gender, jumlah aparat penegak hukum, jumlah kasus hukum, dan 

sebagainya.
4) Data perlindungan hak perempuan, antara lain: data kekerasan 

terhadap perempuan dan korban perdagangan orang, berikut contoh 

jenis Data Terpilah:
a) kekerasan terhadap perempuan, antara lain: data korban 

kekerasan, data pelaku kekerasan, dan sebagainya; dan
b) Korban perdagangan orang, antara lain: data korban perdagangan 

orang, penanganan hukum, pelayanan korban, daerah pengirim, 
transit, dan tujuan, dan sebagainya.

5) Data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi 

data keluarga pra keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I sampai 
dengan III, data legalitas keluarga, data ketahanan fisik keluarga, data 

ketahanan ekonomi keluarga, data ketahanan sosial psikologi keluarga, 
dan data ketahanan sosial bidang keluarga.

b. Data Anak
Jenis data pemenuhan Hak Anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, 
terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan Hak Anak, meliputi:
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a. hak sipil dan kebebasan, an tar a leiin: data Anak yang memiliki akte 

kelahiran, informasi layak Anak, lembaga partisipasi Anak;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain; data 

tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan 

dan perawatan Anak, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, 

status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses 

air bersih;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara 

lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ram ah Anak; dan
e. perlindungan khusus, antara lain: data Anak berkebutuhan khusus 

(disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap Anak, data 

Anak berhadapan dengan hukum, data Anak jalanan, dan data Anak 

yang terisolasi.

2. Konsep dan Metode yang dipakai untuk pengumpulan Data Terpilah

Konsep dan metode yang digunakan harus menghindari bias Gender. 
Bias Gender disini diartikan sebagai pendapat, pandangan, perlakuan 

terhadap sesuatu atas dasar prasangka yang belum tentu benar. Konsep 

bahwa kepala keluarga itu laki-laki adalah konsep yang bias Gender. 
Memandang kepala keluarga sebagai responden atas nama keluarganya itu 

juga dianggap metode yang bias Gender. Karena sebagai perempuan dan 

sebagai laki-laki bisa berbeda dalam kebutuhan memandang keadaan 

sesuatu, dalam kebutuhan, kesempatan, tantangan. Ini berarti konsep dan 

definisi serta metode pengumpulan data yang digunakan harus 

dikembangkan agar dapat “menangkap” perbedaan-perbedaan itu.
Konsep dan metode pengumpulan data yang bias Gender membuka 

kemungkinan adanya underreporting atau bisa juga informasi yang dican 

tidak terungkap. Misalnya isu berkaitan dengan konsep kekerasan 

terhadap perempuan” bagi sebagian orang/budaya kita dianggap sebagai 
bagian menjadi perempuan. Sementara di kebudayaan lain kekerasaan 

terhadap perempuan pada umumnya dianggap sebagai aib yang harus 

disembunyikan.
Dari perspektif Gender, data agregat juga disebut bias Gender karena 

mengabaikan kenyataan masyarakat itu beragam, antara lain terdiri dari 

perempuan dan laki-laki.
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Metode pengumpulan Data Terpilah dapat dilakukan melalui berbagai 
cara pengumpulan data. Namun dalam keseluruhan proses pengumpulan 

data hams selalu dengan lensa Gender, misalnya dalam pemmusan 

masalah (ada mengandung isu Gender, rencana penelitian (informan dan 

sampel terdiri dari laki-laki dan perempuan), data dipilah menumt jenis 

kelamin dan umur dan hams selalu memandangnya dari perspektif Gender, 
artinya sejak semula pemilahan data menumt jenis kelamin dan umur 

adalah kehamsan.
a. Sensus

Sensus adalah pencacahan lengkap dari unit amatan. Dalam 

sensus, pengintegrasian isu Gender dimulai sejak pemmusan tujuan 

dan penyusunan kuesioner. Sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik adalah sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus 

ekonomi.
b. Survei

Survei adalah pencacahan yang dilakukan melalui sampel dari 
unit amatan. Dalam survei, pengintegrasian isu Gender dimulai sejak 

memmuskan tujuan penelitian dan penyusunan kuesioner. Didukung 

oleh pilihan variabel dan sub-variabel yang bisa mendapatkan data dan 

informasi spesifik perempuan dan spesifik laki-laki. Untuk pendalaman 

isu Gender, dikombinasikan dengan metode pengumpulan data yang 

cocok/relevain, lebih bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam.
c. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam mempakan bentuk penelitian yangfokus 

pertanyaan ditujukan pada responden individu untuk mendorong 

responden lebih ‘terbuka’ menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa 

dipengamhi, dan tidak merasa terintimidasi. Keterampilan interviewer 

{yang mewawancarai) diperlukan untuk menciptakan suasana 

hubungan kondusif, menciptakan kepercayaan, sehingga responden 

bisa mengungkapkan jawabannya dengan leluasa. Wawancara 

mendalam mempakan metode yang paling baik untuk ‘menggali’ data 

dan informasi yang detail, sensitif, dan kontroversial (seperti halnya 

dengan isu yang berkaitan dengan Gender).
d. Pencatatan dan Pelaporan

Data Terpilah menumt jenis kelamin dapat dikumpulkan melalui 
formulir yang sudah ada yang dikumpulkan/ dilaksanakan/dicatat

-6-



secaxa rutin oleh pemerintah daerah, misadnya administrasi 
kepegawaian. Jika tidak ada Data Terpilah menurut jenis kelamin, bisa 

ditambahkan satu kolom untuk jenis kelamin pada formulir yang sudah 

ada. Dalam Pelaporan data dan informasi yang dipisahkan dengan jelas 

untuk masing-masing jenis kelamin, dianalisa dengan menambah 

variabel-variabel/sub-sub variabel misalnya (1) tingkat pendidikan, 
(2) disiplin ilmu, (3) tingkat eselon, (4) lama kerja, dst, Jika ada 

kesenjangan Gender.
e. Penelitian/Kajian

Data Terpilah juga dapat diperoleh melalui penelitian/kajian. 
Keduanya bisa mendapatkannya data langsung dan responden, tetapi 
juga melalui review publikasi/laporan yang sudah ada (dan data 

sekunder). Tetapi dalam menjalankan kedua metode ini tetap dari 

perspektif Gender (lihat bagian survei).
f. Observasi

Data dan informasi dapat diperoleh dengan metode observasi. 
Metode observasi merupakan cara yang efektif untuk melengkapi data 

yang sudah ada. Agar terfokus pada data dan informasi yang dicari dan 

tidak bias Gender, pengamatan dilengkapi dengan panduan sebagai 
instrumen. Data dan informasi tentang kejadian atau tingkah laku 

digambarkan secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Jadi 

mengumpulkan data dengan metode observasi bukanlah sekadar 

mencatat, tetapi peneliti melakukan observasi harus tidak subjektif dan 

impresionistik dan tidak bias (termasuk bias Gender).

g. Focus Group Discussion
Data Terpilah juga bias diambil dari focus group discussion, 

Misalnya (1) jumlah partisipasi peserta perempuan dan peserta laki- 

laki; (2) data yang berkaitan dengan opini perempuan dan opini laki- 

laki (jika ada perbedaan) terhadap isu yang menjadi fokus; (3) data 

yang memperlihatkan adanya perbedaan an tar a perempuan dan laki- 

laki peserta Focus Group Discussion terhadap pilihan fokus.
h. Dokumen Review (Produk Hukum, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE), Kurikulum)
Pengumpulan Data Terpilah juga dapat dilakukan dengan 

mengkaji dokumen-dokumen yang telah dihasilkan, seperti: (1) 
produk kebijakan berupa peraturan perundang-undangan (peraturan
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daerah, peraturan bupati, keputusan bupati MoU, dll) apakah 

peraturan perundang-undangan tersebut responsif terhadap isu Gender 

dan permasalahan Hak Anak. Demikian halnya dengan produk-produk 

lainnya seperti bah an ajar, kurikulum, dan komunikasi, informasi dan 

edukasi.
Cara mudah melakukan Gender review dokumen adalah dengan 

mempersiapkan check list yang berisi beberapa variabel/sub-sub 

variabelnya/indikator yang dipakai untuk mengukur misalnya sampai 
seberapa jauh dokumen itu (1) responsive Gender; (2) memberi 
kesetaraan Gender; (3) menghasilkan kesetaraan Gender; dan (4) 
memberi pemberdayaan.

C. Penyajian Data Terpilah
Penyajian data terpilah dapat disajikan ke dalam berbagai 

bentuk, misalnya tabel, grafik, dan uraian tertulis/narasi dengan 

selalu memilahnya menurut jenis kelamin.

1. Contoh Penyajian data dalam bentuk table

Tabel 1.1. Jumlah Anak yang bersekolah berdasarkan kelamin

No. Instansi
Anak Bersekolah

SD
SMP SMA

P L P L P L

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tabel 1.2. Jumlah Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak di 
Boyolali

No. Kecamatan Jumlah Anak
P L P+L

(1) (2) (3 (4) (5)
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Beberapa jenis penyajian tabel dapat dikelompokkan menjadi 

tabel satu arah, tabel dua arah, tabel tiga arah, dst, yang 

membedakan adalah jumlah variabel/karakteristik yang di cross- 

tabulasi, dan mengandung maksud bahwa isian sel menjelaskan 

rincian dari variabel/karakteristik. 1.2. merupakan tabel 2 arah.

2. Contoh Penyajian data dalam bentuk grafik/gambar

Penyajian Data Terpilah dalam bentuk grafik/gambar merupakan 

bentuk penyajian data secara visual. Grafik sangat baik untuk 

menunjukkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu dan 

perbandingan antara dua hal (perempuan dan laki-laki) atau lebih. 
Penyajian dalam bentuk grafik juga lebih mudah dibaca dan ditarik 

kesimpulannya dibandingkan dalam bentuk tabel.

Gambar 4.
Persentase Data Anak Yang Putus Sekolah Berdasarkan Sekolah

-SNS1

KK

Sumber: Kemdiknas 2013-2018

3. Uraian Tertulis
Penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian ringkas dalam 

buku Data Terpilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan 

kepada pembaca tentang cara membaca tabel, arti data yang mungkin 

dapat menggambarkan isu Gender dan Anak, dan sepanjang 

memungkinkan mencari faktor-faktor yang terkait isu tersebut.

D. Sistematika Penyajian Data Anak
Sistem data Anak ini disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif, 

dengan memberikan gambaran utuh tentang upaya yang sudah 

dilakukan oleh pemerintah serta menggambarkan bagaimana 

pemenuhan Hak Anak yang sudah dilakukan. Data Anak disajikan
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berdasarkan klaster Hak Anak pada Konvensi Hak Anak, yang meliputi : 
hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan 

altematif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan pemanfaatan 

waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Penyajian 

data Anak dengan pendekatan klaster ini, dilakukan dengan 

pertimbangan agar mempermudah pemahaman publik dan pihak terkait 

dalam memperoleh gambaran tentang situasi Anak di Kabupaten Boyolali 
serta mempermudah dalam penyusunan laporan implementasi Konvensi 
Hak Anak. Dalam setiap klaster telah ditentukan indikator rinci.

Secara detail, sistematika penulisan Data Anak dalam bentuk Profil 
Anak ini disajikan sebagai berikut;

a. BAB I
1) pendahuluan;
2) tujuan;
3) manfaat;
4) sumber Data;
5) metodologi Pengumpulan; dan
6) metode Analisis Data Anak.

b. BAB II
1) uraian mengenai capaian indikator pemenuhan Hak Anak yang 

didapat dalam indikator capaian Kabupaten Layak Anak bagi 

Kabupaten / Kota;
2) uraian dan penyajian Pemenuhan Hak dan Perlindungan 

Khusus Anak;
3) uraian Hak Sipil dan Kebebasan meliputi:

a. persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan 

Kutipan Akta Kelahiran;
b. persentase tersedianya Fasilitas Informasi Layak Anak;
c. persentasi dan Uraian Terlembaganya Partisipasi Anak.

4) uraian Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altematif 

meliputi:
a. persentasi Angka Perkawinan Anak dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun terakhir;
b. angka dan data ketersediaan Lembaga Konsultasi Penyedia 

Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
c. persentase Lembaga Pengasuhan Altematif Terstandarisasi,
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d. persentase Data Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan 

Integratif; dan
e. persentase ketersediaan infrastruktur (Sarana dan 

Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.
5) Uraian Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan meliputi:

a. persentasi keterlembagaan Persalinan di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan;
b. prevalensi Status Gizi Balita;
c. persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak 

Usia di bawah 2 (dua) tahun;
d. sajian data terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan 

Pelayanan Ramah Anak;
e. persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan 

Sanitasi Air Layak; dan
f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak ada iklan, 

promosi, dan Sponsor Rokok.
6) Uraian Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan

Kegiatan Budaya meliputi:
a. persentasi Angka dalam Tabel dan Grafik Wajib Belajar 12 

Tahun;
b. data Persentasi Sekolah Ramah Anak; dan
c. fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang 

Ramah Anak.
7) Uraian Klaster Perlindungan Khusus meliputi:

a. peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, 
Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan 

Lembaga;
b. data mengenai Situasi Darurat dan Pomografi (meliputi 

Anak Korban bencana dan konflik yang terlayani; Human 

Immunodeficiency Vims-Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome; dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat 

Adiktil);
c. data Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (khusus 

pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan 

Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan 

terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang terlayani;
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d. data Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan 

terisolasi yang terlayani; Anak dengan Perilaku Sosial 
Menyimpang; dan

e. persentase dan data Perlindungan Anak dari Kekerasan 

Terhadap Anak, Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi 
Ekonomi dan seksual, Perdagangan, serta Kejahatan 

Seksual.
c. BAB III

1) jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak
2) persentase Kelana (Kecamatan Layak Anak)
3) persentase Desa/Kelurahan Layak Anak

d. BAB IV
1) penutup
2) lampiran-lampiran.

kj.'

f
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BAB II

KERANGKA ANALISIS PENYAJIAN DATA ANAK

1. Kerangka Analisis Pemenuhan Hak Anak
Beberapa metode analisis pemenuhan Hak Anak yang dapat digunakan 

antara lain: Analisis Situasi Ibu dan Anak, Pendekatan Anak Berbasis 

Sistem (System Based Approach), dan saat ini sedang dikembangkan 

Gender Analysis Pathway-Plus.
A. Metodologi Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak

1) Penilaian Situasi
Mencakup: perumusan masalah, menentukan besamya masalah, 
pilih indikator dengan mempertimbangkan sasaran daerah, 
dilaksanakan dengan metode partisipatif dan lintas sektor 

stakeholders termasuk sasaran ibu dan Anak.
2) Analisis Kausalitas

Permasalahan ibu dan Anak diidentifikasi dengan menentukan 

penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan akar penyebab 

yaitu:
a) penyebab langsung: hal-hal yang terkait dengan dampak 

langsung;
b) penyebab tidak langsung: terkait penyampaian pelayanan, akses, 

perilaku masyarakat; dan
c) akar penyebab: masalah struktural, kondisi sosial ekonomi, 

kebijakan, ketidakmerataan sumber daya, tata kelola, dan situasi 

politik.
3) Analisis Pola Peran

a) mengidentifikasi dua peran; pemegang hak dan pengemban 

kapasitas serta memahami hubungan keduanya;
b) hubungan antara pemegang hak dan pengemban tugas 

mencakup peran untuk:
(1) menghormati hak;
(2) melindungi hak; dan
(3) memenuhi hak.
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f
4) Analisis Kesenjangan Kapasitas

a) analisis ini akan menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas 

pengemban tugas dal am melaksanakan perannya untuk 

memenuhi hak;
b) lontuk setiap pemegang hak, ditelaah juga kapasitasnya dalam 

menuntut hak; dan
c) dibuatkan matrik analisis untuk setiap permasalahan dan setiap 

pengemban tugas serta pemegang hak.
5) Aksi-Aksi Kunci

a) diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemegang hak dalam 

menuntut haknya dan kapasitas pengemban tugas dalam 

menjalankan tugas untuk memenuhi hak.
b) usulan aksi harus mengarah pada aksi yang dapat meningkatkan 

tanggung jawab, wewenang, sumber daya, dan kapasitas untuk 

mengambil keputusan dan komunikasi. Sasaran usulan aksi ada 

pada setiap tingkat pengemban tugas dan pemegang hak, yaitu 

dari keluarga, masyarakat, sampai pemerintah.
c) aksi kunci dikelompokkan ke 5 hal:

(1) advokasi dan mobilisasi sosial;
(2) penyampaian informasi;
(3) pelatihan dan pendidikan;
(4) penyediaan layanan; dan
(5) perumusan kebijakan dan peraturan.

6) Pengembangan Kemitraan
a) diperlukan untuk mengimplementasikan aksi-aksi kunci;
b) diperlukan karena sumber daya pemerintah terbatas;
c) proses pengembangan dengan identifikasi mitra potensial, dan 

menemukan strategi untuk mengembangkan kemitraan; dan
d) proses pemetaan pemangku kepentingan harus melalui diskusi 

dengan pemegang hak dan pemangku kepentingan.
7) Rancangan Program/Kegiatan

a) mengidentifikasi sasaran (goal/impact);
b) mengidentifikasi hasil antara (intermediate result);
c) menguraikan input/ masukan untuk setiap kegiatan yang perlu 

dilakukan untuk mencapai setiap keluaran/output; dan
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d) membuat alur yang berurutan mulai dari input hingga output, 
termasuk bagaimana output suatu kegiatan menjadi input bagi 
kegiatan lain. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk rantai 

basil [result chain) yang menggambarkan rangkaian Input Proses- 

Outpu t-Ou tcome- Impact/ Goal.

2. Alur Analisis Pembangunan Anak dengan Pendekatan Sistem 
Perlindungan Anak

Unsur Unsur Hukum
Paradtlan

jSilBtBiCSBldtiMm
Data

^i^uasl Anak 
fbalk/burukl

Unsur Kesos Budava dan 
PiiUaKu

1

lungs,WPfl,dan

Intervensl

Peraturan
Perundang-
undangan

Penguatan
kelembagaan

Penyusunan
Mekanisme

Kerja

Penvebablanasuoadan

tau&asi

Matrik Analisis Pembangunan Anak dengan Pendekatan Sistem
Perlindungan Anak

Program/Keb Situasi Anak Penyebab Bentuk
Intervensi

Reformulasi
Tuiuan

Penan ggu 
ng Jawab

Indikator Data Dasar
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BAB III

PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK

Melalui Data Terpilah, analisis Gender dan Anak akan diketahui 
perbedaan kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang ada 

termasuk Anak, yang dijadikan sebagai dasar perencanaan dan 

penganggaran responsif Gender yang bertujuan untuk pembangunan yang 

efektif meningkatkan pencapaian terfokus target kineija kegiatan (output) dan 

program [outcome).
Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling 

terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan 

penganggaran responsif Gender:
Pertama, perencanaan responsif Gender dan Anak merupakan suatu 

proses pengambiian keputusan untuk menynsun program, proyek ataupun 

kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu- 

isu atau permasalahan Gender di masing-masing sektor.
Kedua, perencanaan responsif Gender dan Anak adalah perencanaan 

yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam 

proses penyusunannya.
Ketiga, penganggaran responsif Gender dan Anak merupakan 

pengarusutamaan Gender ke dalam siklus penganggaran yang terdiri atas 

perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 
Penganggaran responsif Gender akan menghasilkan Anggaran Responsif 

Gender.
Keempat, Anggaran Responsif Anak adalah anggaran yang responsif 

terhadap kebutuhan Anak.
Pemanfaatan Data Terpilah sesuai dengan konteks saat ini adalah 

dalam upaya implementasi Gender budget statement yang merupakan salah 

satu komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan 

Gender.
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BAB IV 

PENUTUP

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak merupakan acuan 

tentang penyelenggaraan/ pengelolaan Data Gender dan Anak di Daerah. Hal 
ini dapat memberikan terobosan bam dal am upaya meningkatkan 

ketersediaan dan pemanfaatan data Gender dan Anak di daerah. Beberapa 

permasalahan klasik terkait penyediaan dan pemanfaatan data Gender dan 

Anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, meliputi peraturan 

pemndang-undangan, kelembagaan data, dan mekanisme, yang dalam 

pedoman ini telah diidentifikasi, selanjutnya dapat memecahkan 

permasalahan dan menjadi solusi terbaik dalam upaya peningkatan 

pengelolaan data Gender dan Anak baik nasional maupun Daerah.
Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak akan berhasil dengan 

baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak. Untuk itu, kami 
terns mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak dalam 

mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data Gender dan Anak yang 

optimal dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi 
program/kebijakan di berbagai bidang pembangunan.

BUPATI BOYOLALI, 

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT
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