
 

 

1.1 Latar Belakang

Secara umum data merupakan kumpulan informasi atau keterangan dari 

suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber

tertentu. Data yang diperoleh dapat menjadi suatu anggapan atau fakta karena 

memang belum diolah lebih lanjut.

bentuk angka, sifat, sumber, dan juga skala. Keberadaan data sangatlah penting 

karena data dapat dijadikan sebagai  dasar suatu perencanaan, penetapan rencana, 

pengendalian pelaksan

sudah dilaksanakan.. 

Tujuan dari Millenium Development Goals (MDG) adalah mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus kesenjangan 

gender. Untuk mencapai target tersebut, sa

kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola danmempromosikan 

pendidikan berwawasan gender sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang kesetaraan gender.¹

Dalam perencanaan pembangunan, keberadaan data menja

dalam menetapkan sebuah tindakan berdasarkan riwayat tindakan atau pencapaian 

sebelumnya yang sudah dilakukan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional pada pasal 2 disebutkan

Nasional bertujuan untuk: 

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara 

Pusat dan Daerah; 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 
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Secara umum data merupakan kumpulan informasi atau keterangan dari 

suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber

tertentu. Data yang diperoleh dapat menjadi suatu anggapan atau fakta karena 

memang belum diolah lebih lanjut. Bentuk data jenisnya beragam, bisa dalam 

bentuk angka, sifat, sumber, dan juga skala. Keberadaan data sangatlah penting 

karena data dapat dijadikan sebagai  dasar suatu perencanaan, penetapan rencana, 

pengendalian pelaksanaan rencana dan juga sebagai evaluasi terhadap apa yang 

 

Tujuan dari Millenium Development Goals (MDG) adalah mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus kesenjangan 

gender. Untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan meningkatkan 

kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola danmempromosikan 

pendidikan berwawasan gender sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang kesetaraan gender.¹ 

Dalam perencanaan pembangunan, keberadaan data menja

dalam menetapkan sebuah tindakan berdasarkan riwayat tindakan atau pencapaian 

sebelumnya yang sudah dilakukan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional pada pasal 2 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional bertujuan untuk:  

Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;  

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara 

dan Daerah;  

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;  

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  

Secara umum data merupakan kumpulan informasi atau keterangan dari 

suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber 

tertentu. Data yang diperoleh dapat menjadi suatu anggapan atau fakta karena 

Bentuk data jenisnya beragam, bisa dalam 

bentuk angka, sifat, sumber, dan juga skala. Keberadaan data sangatlah penting 

karena data dapat dijadikan sebagai  dasar suatu perencanaan, penetapan rencana, 

aan rencana dan juga sebagai evaluasi terhadap apa yang 

Tujuan dari Millenium Development Goals (MDG) adalah mendorong 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus kesenjangan 

lah satunya dengan meningkatkan 

kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola danmempromosikan 

pendidikan berwawasan gender sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

Dalam perencanaan pembangunan, keberadaan data menjadi landasan 

dalam menetapkan sebuah tindakan berdasarkan riwayat tindakan atau pencapaian 

sebelumnya yang sudah dilakukan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara 

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 



 

 

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut sistem perencanaan pembangunan 

dibutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana 

diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2004 pasal 31. Data dijadikan sebagai bekal 

informasi pengalaman untuk menentukan tind

Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan berbagai 

dokumen perencanaan penganggaran yang harus disusun berbasis data.  

Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan kontribusi besar dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga pada prosesnya 

diperlukan adanya dukungan data dan informasi yang lengkap, valid, dan 

senantiasa di update mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.

Data dalam perspektif gender merupakan salah satu kebutu

pemerintah salam perencanaan dan penganggaran. Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam 

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala 

Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk 

perencanaan pembangunan nasional. Integrasi PUG dimulai dari tahap 

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program 

dan kegiatan, baik ditingkat  nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Respon terhadap I

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dirasa lambat. Pada tahun 2003 

diterbitkan Keputusan Mendagri  Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daera

Ketentuan tersebut mengamanatkan dua hal penting yaitu: (1) agar daerah 

menyediakan dana untuk implementasi PUG dengan alokasi minimal sebesar 5% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk  program 

pengarusutamaan gender dan (2) mengamanat

menjamin berjalannya PUG di daerah. Namun pada kenyataannya arahan 

kebijakan melalui Kepmendagri  tersebut juga lambat direspon oleh pemerintah 

daerah. 

2 

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan.  

Untuk mencapai tujuan tersebut sistem perencanaan pembangunan 

dibutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana 

diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2004 pasal 31. Data dijadikan sebagai bekal 

informasi pengalaman untuk menentukan tindakan selanjutnya. Dalam Undang

Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan berbagai 

dokumen perencanaan penganggaran yang harus disusun berbasis data.  

Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan kontribusi besar dalam 

an tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga pada prosesnya 

diperlukan adanya dukungan data dan informasi yang lengkap, valid, dan 

senantiasa di update mengikuti perubahan kondisi yang terjadi. 

Data dalam perspektif gender merupakan salah satu kebutu

pemerintah salam perencanaan dan penganggaran. Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam 

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala 

Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG dalam 

perencanaan pembangunan nasional. Integrasi PUG dimulai dari tahap 

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program 

dan kegiatan, baik ditingkat  nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Respon terhadap Inpres 9 Tahun 2000 oleh Pemerintah Daerah, baik 

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dirasa lambat. Pada tahun 2003 

diterbitkan Keputusan Mendagri  Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daera

Ketentuan tersebut mengamanatkan dua hal penting yaitu: (1) agar daerah 

menyediakan dana untuk implementasi PUG dengan alokasi minimal sebesar 5% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk  program 

pengarusutamaan gender dan (2) mengamanatkan terbentuknya lembaga yang 

menjamin berjalannya PUG di daerah. Namun pada kenyataannya arahan 

kebijakan melalui Kepmendagri  tersebut juga lambat direspon oleh pemerintah 

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

Untuk mencapai tujuan tersebut sistem perencanaan pembangunan 

dibutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana 

diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 2004 pasal 31. Data dijadikan sebagai bekal 

akan selanjutnya. Dalam Undang-

Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengamanatkan berbagai 

dokumen perencanaan penganggaran yang harus disusun berbasis data.  

Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan kontribusi besar dalam 

an tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sehingga pada prosesnya 

diperlukan adanya dukungan data dan informasi yang lengkap, valid, dan 

Data dalam perspektif gender merupakan salah satu kebutuhan bagi 

pemerintah salam perencanaan dan penganggaran. Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam 

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala 

mengintegrasikan PUG dalam 

perencanaan pembangunan nasional. Integrasi PUG dimulai dari tahap 

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program 

dan kegiatan, baik ditingkat  nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

npres 9 Tahun 2000 oleh Pemerintah Daerah, baik 

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dirasa lambat. Pada tahun 2003 

diterbitkan Keputusan Mendagri  Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. 

Ketentuan tersebut mengamanatkan dua hal penting yaitu: (1) agar daerah 

menyediakan dana untuk implementasi PUG dengan alokasi minimal sebesar 5% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk  program 

kan terbentuknya lembaga yang 

menjamin berjalannya PUG di daerah. Namun pada kenyataannya arahan 

kebijakan melalui Kepmendagri  tersebut juga lambat direspon oleh pemerintah 



 

 

Pada tahun 2008 dikeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan kemudian direvisi 

dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah. Peraturan  tersebut menginstruk

bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan 

PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Berdasarkan 

Permendagri tersebut, ditegaskan  tentang penyusunan kebijakan, program, d

kegiatan pembangunan harus  responsif gender, baik  dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD), Rencana Strategis  Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja 

Data dalam perspektif gender ini merupakan data gender berisi tidak hanya 

terpilah jenis kelamin tetapi juga terpilah menurut kel

usia anak, usia remaja, usia dewasa/produktif dan lansi

sebagai bentuk informasi yang disajikan untuk memotret tingkat keberhasilan 

pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 

strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak 

(PUHA). 

Ketersediaan data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi 

terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak 

diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap 

pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang

dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu 

mengemuka adalah ketersedian data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan 

kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam 

penyelenggaraannya. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan 

pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan 

dan/atau sebagai laki-

dan disebut buta gender.
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Pada tahun 2008 dikeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

n Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan kemudian direvisi 

dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah. Peraturan  tersebut menginstruksikan  semua  perangkat daerah (PD) di 

bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan 

PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Berdasarkan 

Permendagri tersebut, ditegaskan  tentang penyusunan kebijakan, program, d

kegiatan pembangunan harus  responsif gender, baik  dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD), Rencana Strategis  Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan rencana kerja tahunan  PD.

Data dalam perspektif gender ini merupakan data gender berisi tidak hanya 

jenis kelamin tetapi juga terpilah menurut kelompok umur, yang meliputi 

usia anak, usia remaja, usia dewasa/produktif dan lansia. Jenis data yang tersedia 

sebagai bentuk informasi yang disajikan untuk memotret tingkat keberhasilan 

pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 

strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak 

sediaan data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi 

terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak 

diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap 

pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang

dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu 

mengemuka adalah ketersedian data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan 

kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam 

. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan 

pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan 

-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, 

dan disebut buta gender. 

Pada tahun 2008 dikeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

n Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan kemudian direvisi 

dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

sikan  semua  perangkat daerah (PD) di 

bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) untuk mengintegrasikan 

PUG ke dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Berdasarkan 

Permendagri tersebut, ditegaskan  tentang penyusunan kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan harus  responsif gender, baik  dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD), Rencana Strategis  Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana 

PD) yang merupakan rencana kerja tahunan  PD. 

Data dalam perspektif gender ini merupakan data gender berisi tidak hanya 

k umur, yang meliputi 

a. Jenis data yang tersedia 

sebagai bentuk informasi yang disajikan untuk memotret tingkat keberhasilan 

pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 

strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak 

sediaan data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi 

terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak 

diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap 

pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan 

dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu 

mengemuka adalah ketersedian data terpilah kurang memadai, hal ini disebabkan 

kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam 

. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan 

pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan 

laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, 



 

 

Untuk mengatasi permasala

jenis kelamin dan kelompok umur sebagai pembuka wawasan adanya 

kesenjangan/ketimpangan antara laki

perempuan. Dalam mendukung penyediaan data gender dan anak dalam 

perencanaan dan penganggaran, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak.

Penyediaan data gender dan anak di Kabupaten Kudus dalam rangka 

mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender telah banyak 

dilakukan. Indikator data sudah mulai disediakan d

yang ada di dalam sistem data gender dan anak di Provinsi Jawa Tengah. Jenis 

indikator data gender dan anak sudah dikoordinasikan kepada perangkat daerah 

untuk disediakan. Penyediaan data gender dan anak ini menjadi persoalan kare

data dan informasi bersifat sangat kompleks, meliputi banyak aspek dan banyak 

urusan pemerintahan yang ada. Untuk itu perlu ada penyelarasan data kepada 

seluruh perangkat daerah terutama dalam menginterpretasikan data dan 

memahami cara-cara mendapatkan 

data yang sudah disediakan perlu satu sistem yang dijadikan database data gender 

dan anak. Keberadaan sistem database gender dan anak ini akan memudahkan 

dalam penyimpanan, pengolahan dan pencarian pada saat

tersebut dibutuhkan. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pada tahun 2019 ini Pemerintah 

Kabupaten Kudus berencana menyusun data statistik gender dan anak yang proses 

input, simpan, olah dan aksesnya melalui aplikasi Sistem Data G

(SIGA). Dengan dukungan data statistik yang teraplikasi dalam SIGA ini 

diharapkan pengelolaan data bisa lebih optimal dan mudah diakses oleh perangkat 

daerah atau siapapun yang memiliki kepentingan dalam mendukung 

pembangunan yang responsif 
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Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpilah menurut 

jenis kelamin dan kelompok umur sebagai pembuka wawasan adanya 

kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki

perempuan. Dalam mendukung penyediaan data gender dan anak dalam 

encanaan dan penganggaran, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak. 

Penyediaan data gender dan anak di Kabupaten Kudus dalam rangka 

mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender telah banyak 

dilakukan. Indikator data sudah mulai disediakan dan mengacu pada indikator 

yang ada di dalam sistem data gender dan anak di Provinsi Jawa Tengah. Jenis 

indikator data gender dan anak sudah dikoordinasikan kepada perangkat daerah 

untuk disediakan. Penyediaan data gender dan anak ini menjadi persoalan kare

data dan informasi bersifat sangat kompleks, meliputi banyak aspek dan banyak 

urusan pemerintahan yang ada. Untuk itu perlu ada penyelarasan data kepada 

seluruh perangkat daerah terutama dalam menginterpretasikan data dan 

cara mendapatkan data tersebut. Selain itu untuk memudahkan 

data yang sudah disediakan perlu satu sistem yang dijadikan database data gender 

dan anak. Keberadaan sistem database gender dan anak ini akan memudahkan 

dalam penyimpanan, pengolahan dan pencarian pada saat-saat tertetntu ketika data 

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pada tahun 2019 ini Pemerintah 

Kabupaten Kudus berencana menyusun data statistik gender dan anak yang proses 

input, simpan, olah dan aksesnya melalui aplikasi Sistem Data G

(SIGA). Dengan dukungan data statistik yang teraplikasi dalam SIGA ini 

diharapkan pengelolaan data bisa lebih optimal dan mudah diakses oleh perangkat 

daerah atau siapapun yang memiliki kepentingan dalam mendukung 

pembangunan yang responsif gender. 

han di atas diperlukan data terpilah menurut 

jenis kelamin dan kelompok umur sebagai pembuka wawasan adanya 

laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak 

perempuan. Dalam mendukung penyediaan data gender dan anak dalam 

encanaan dan penganggaran, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri 

5 Tahun 2014 Tentang 

Penyediaan data gender dan anak di Kabupaten Kudus dalam rangka 

mendukung kebijakan pembangunan yang responsif gender telah banyak 

an mengacu pada indikator 

yang ada di dalam sistem data gender dan anak di Provinsi Jawa Tengah. Jenis 

indikator data gender dan anak sudah dikoordinasikan kepada perangkat daerah 

untuk disediakan. Penyediaan data gender dan anak ini menjadi persoalan karena 

data dan informasi bersifat sangat kompleks, meliputi banyak aspek dan banyak 

urusan pemerintahan yang ada. Untuk itu perlu ada penyelarasan data kepada 

seluruh perangkat daerah terutama dalam menginterpretasikan data dan 

data tersebut. Selain itu untuk memudahkan 

data yang sudah disediakan perlu satu sistem yang dijadikan database data gender 

dan anak. Keberadaan sistem database gender dan anak ini akan memudahkan 

tertetntu ketika data 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pada tahun 2019 ini Pemerintah 

Kabupaten Kudus berencana menyusun data statistik gender dan anak yang proses 

input, simpan, olah dan aksesnya melalui aplikasi Sistem Data Gender dan Anak 

(SIGA). Dengan dukungan data statistik yang teraplikasi dalam SIGA ini 

diharapkan pengelolaan data bisa lebih optimal dan mudah diakses oleh perangkat 

daerah atau siapapun yang memiliki kepentingan dalam mendukung 



 

 

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang, 

maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan gender dan 

anak (SIGA) 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan 

gender dan anak (SIGA) berbasis web di Kabupaten Kudus.

1.3 Batasan Masalah

 Agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian maka penulis 

memberikan batasan terhadap

(SIGA), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem memuat pendataan kelompok data yang terdiri dari indikator

indikator yang sudah ditentukan oleh pemerintah  pusat.

2. Inputan masing

mempunyai indikator yang berbeda

3. Sistem ini menggunakan bahasa pemograman 

database 

4. Perbedaan kebutuhan laporan dan rekap data yang dibutuhkan oleh 

setiap satuan kerja perangkat daerah/dinas.

5. Kode wilayah berdasarka

pemerintah daerah.

 
1.4 Tujuan Penelitian

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 
dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menyediakan basis data dan informasi gender dan anak secara 

berkelanjutan dari masing

2. Meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi capaian 

pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak di Kabupaten Kudus.

3. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk 

penggunaan data gender dan anak pada proses perencanaan 
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Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang, 

maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

Bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan gender dan 

anak (SIGA) berbasis web di Kabupaten Kudus 

Bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan 

gender dan anak (SIGA) berbasis web di Kabupaten Kudus.

Batasan Masalah 

Agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian maka penulis 

memberikan batasan terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Gender dan Anak 

, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Sistem memuat pendataan kelompok data yang terdiri dari indikator

indikator yang sudah ditentukan oleh pemerintah  pusat.

Inputan masing-masing OPD (Organisasi Pemeri

mempunyai indikator yang berbeda-beda. 

Sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

 

Perbedaan kebutuhan laporan dan rekap data yang dibutuhkan oleh 

setiap satuan kerja perangkat daerah/dinas. 

Kode wilayah berdasarkan kode yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 
dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Menyediakan basis data dan informasi gender dan anak secara 

berkelanjutan dari masing-masing perangkat daerah. 

Meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi capaian 

pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak di Kabupaten Kudus. 

Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk 

an data gender dan anak pada proses perencanaan 

Sesuai dengan uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang, 

maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

Bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan gender dan 

Bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan 

gender dan anak (SIGA) berbasis web di Kabupaten Kudus. 

Agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian maka penulis 

Gender dan Anak 

Sistem memuat pendataan kelompok data yang terdiri dari indikator-

indikator yang sudah ditentukan oleh pemerintah  pusat. 

masing OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)  

dan MySql sebagai 

Perbedaan kebutuhan laporan dan rekap data yang dibutuhkan oleh 

n kode yang sudah ditetapkan oleh 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

Menyediakan basis data dan informasi gender dan anak secara 

Meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi capaian 

pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk 

an data gender dan anak pada proses perencanaan 



 

 

penganggaran dan evaluasi pengarustamaan gender di Kabupaten 

Kudus. 

4. Menetapkan kelembagaan/unit di sektor dan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam rangka mengumpulkan data terpilah menurut 

jenis kelamin, 

Utamaan Hak Anak (PUHA).

 
1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Bagi Akademis/Universitas 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akademik.

b. Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di 

masa yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan 

untuk menin

2. Bagi Penulis

a. Mengaplikasikan teori

pada dunia kerja.

b. Menambah wawasan dan pengalaman

c. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Komputer pada Fakultas Teknik Universit

3. Bagi instansi yang terkait

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperkuat dan 

melengkapi penyanjian data menurut jenis kelamin, dan data anak 

yang  diselenggarakan daerah, sebagai upaya mendukung proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemantau

program/ kegiatan pembangunan.
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penganggaran dan evaluasi pengarustamaan gender di Kabupaten 

Menetapkan kelembagaan/unit di sektor dan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam rangka mengumpulkan data terpilah menurut 

jenis kelamin, data anak, dan data kelembagaan PUG dan Pengarus 

Utamaan Hak Anak (PUHA). 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini antara lain :

Bagi Akademis/Universitas  

Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akademik.

Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di 

masa yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Bagi Penulis 

Mengaplikasikan teori-teori yang telah di dapat selama perkulihan 

pada dunia kerja. 

Menambah wawasan dan pengalaman 

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Komputer pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus.

Bagi instansi yang terkait 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperkuat dan 

melengkapi penyanjian data menurut jenis kelamin, dan data anak 

yang  diselenggarakan daerah, sebagai upaya mendukung proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ 

program/ kegiatan pembangunan. 

penganggaran dan evaluasi pengarustamaan gender di Kabupaten 

Menetapkan kelembagaan/unit di sektor dan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam rangka mengumpulkan data terpilah menurut 

data anak, dan data kelembagaan PUG dan Pengarus 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini antara lain : 

Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di 

masa yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan 

teori yang telah di dapat selama perkulihan 

Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

as Muria Kudus. 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperkuat dan 

melengkapi penyanjian data menurut jenis kelamin, dan data anak 

yang  diselenggarakan daerah, sebagai upaya mendukung proses 

an, dan evaluasi kebijakan/ 
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