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BAB I
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat 

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak merupakan salah satu elemen dalam 
Sistem Perlindungan Anak yang mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisa, 
penyimpanan dan penggunaan  data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi program perlindungan anak. 

Sistem Data Informasi Perlindungan Anak terdiri dari data populasi, data prevalensi faktor 
resiko, data prevalensi permasalahan anak, data kasus dan cakupan layanan serta data 
monitoring dan evaluasi. Dengan demikian Sistem Data dan Informasi Perlindungan 
Anak memberikan informasi tentang perkembangan, efektifitas, dan kesenjangan dalam  
pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak secara keseluruhan. 

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dapat dinilai berdasarkan komponen 
norma, struktur dan proses. Di Indonesia ada sejumlah peraturan yang mengatur 
termasuk Permeneg PP No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan 
Anak yang mencantumkan indikator perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, 
perlakuan salah dan penelantaran anak.  Permeneg ini mengatur tupoksi suatu unit kerja 
untuk memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak, namun 
sampai saat ini penyelenggaraan data dan informasi bidang perlindungan anak masih 
bersifat sektoral dan tidak berkesinambungan. 

Data Perlindungan Anak yang tersedia saat ini masih bersifat sektoral dan parsial. 
Umumnya, data yang tersedia adalah data kasus dan data cakupan layanan. Di samping 
itu, definisi yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga berbeda untuk indikator yang 
sama dan tidak sesuai dengan definisi internasional. 

Keterbatasan data perlindungan anak mengakibatkan kesulitan dalam melakukan 
monitoring dan evaluasi efektivitas layanan, pengembangan kebijakan, perencanaan 
program dan penganggaran untuk perlindungan anak. 

Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlindungan anak 
berbasis sistem haruslah didasarkan pada data dan informasi valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu Sistem Informasi dan Data harus 
dibangun sejalan dengan elemen Sistem Perlindungan Anak lainnya.
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B. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mempelajari Modul 6, diharapkan peserta mampu menjelaskan Sistem sistem 
data dan informasi perlindungan anak.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta Diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan sistem data dan informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya; 

2. Menganalisa kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan 
sistem data dan informasi terkait perlindungan anak.

C. Materi Pokok dan atau Sub Materi Pokok 

Materi pokok dan sub materi pokok Modul 2 adalah:

1. Pendahuluan
a. Deskripsi singkat
b. Tujuan pembelajaran

- Kompetensi dasar
- Indikator keberhasilan

c. Materi pokok dan sub materi pokok
d. Bahan/media belajar
e. Metode dan proses pembelajaran
f. Langkah-langkah kegiatan

2. Sistem data dan informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya;

3. Kesenjangan komponen sistem data dan informasi perlindungan anak dan menentukan 
intervensi untuk penguatan sistem tersebut; 

a. Kesenjangan komponen sistem data dan informasi terkait perlindungan anak

b. Kegiatan tindak lanjut penguatan sistem data dan informasi terkait perlindungan 
anak.

D.  Bahan/Media Belajar

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: slide paparan, modul 6, lembar kerja 
(LK) Modul 6.1 dan 6.2, Bahan Bacaan, white board, sound system,infocus/OHP dan laptop/
note book, Kertas flipchart, spidol, kertas metaplan (MP), dan selotip.

E.  Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah diklat interaktif dan diskusi kelompok tentang materi 
yang diberikan. Modul ini disampaikan dalam 3 sesi yang meliputi: pemaparan materi 
oleh fasilitator dan tanya jawab, diskusi kelompok terkait identifikasi ketersedian data 
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dan informasi perlindungan anak, serta diskusi kelompok analisis kesenjangan dan 
penyusunan intervensi tindak lanjut dalam upaya penguatan sistem data dan informasi 
perlindungan anak.

E.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Penjelasan Sesi
(15’)

Refleksi dan 
Rangkuman 

(15’)

Diskusi Kelompok I
(30’)

Pleno II
(30’)

Pleno I
(30’)

Diskusi  Kelompok 
II

(30’)

Presentasi dan 
Tanya jawab

(30’)

1. Penjelasan Sesi

Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan sesi (Lihat Slide Modul 6.2). 
Fasilitator menekankan bahwa sesi ini tidak dimulai dengan presentasi tetapi dengan 
Diskusi Kelompok.

2. Diskusi Kelompok Tahap I 

•	 Selanjutnya Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok.

•	 Bagikan LK Slide Modul 6.1 (Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan 
Informasi Perlindungan Anak).

•	 Untuk menjelaskan tujuan dan dan tugas kelompok, fasilitator menggunakan Slide 
Modul 6.3 - 4 sebagai berikut:

- Tujuan diskusi ini adalah melihat berbagai data (indikatornya) yang menyangkut 
perlindungan anak. Tugas kelompok ini akan menjadi pengantar dalam 
pembahasan tentang data dan informasi; 

- Tugas kelompok adalah mengidentifikasi data/indikator umum maupun tentang 
perlindungan anak, sumber data, penyelenggaran dan pengelolaan data dan 
informasi. 

•	 Waktu: 30 menit untuk diskusi.

3. Presentasi Kelompok I

Kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang data dan informasi yang 
menyangkut perlindungan anak, masing-masing 5 menit.

Beri kesempatan untuk klarifikasi, masukan dari kelompok lain, serta masukan 
umum. Fasilitator menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut akan berjalan seiring 
presentasi fasilitator (langkah berikut).
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4. Presentasi dan Tanya-Jawab

•	 Fasilitator mempresentasikan materi tentang jenis data, sumber data, dll (Lihat 
Slide Modul 6: 6 - 10);

•	 Setelah presentasi Slide Modul 6: 6 - 10, fasilitator mengajak peserta untuk melihat 
kembali hasil diskusi kelompok, berikan waktu kepada peserta untuk mengomentari 
kembali hasil kerja kelompok, apa yang sudah tepat atau perlu diperbaiki (dihapus, 
dipindahkan, diganti, ditambah);         

•	 Lanjutkan presentasi (Slide Modul 6.6 - 20). Di slide tentang data, tanyakan dan 
diskusikan dengan peserta dimana berbagai data yang telah mereka bahas di 
diskusi kelompok berada (populasi? Prevalensi faktor resiko? Prevelensi kasus? 
Data layanan/cakupan? Evaluasi?

•	 Fasilitator memberikan kesempatan untukt anya-jawab.

5. Diskusi Kelompok dan Pleno Tahap  II

•	 Dalam kelompok yang sama, Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan  LK  
6.2 tentang “Penilaian Komponen Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak”;

•	 Gunakan Slide Modul  6: 22 - 23 untuk  menjelaskan tujuan dan tugas kelompok: 
Waktu diskusi kelompok: 30 menit.

•	 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 menit.

•	 Beri kesempatan untuk klarifikasi dan tanya jawab. 

•	 Fasilitator dapat memberikan komentar umum mengenai hasil (untuk perbaikan) 
serta hubungkan dengan temuan dari pemetaan tentang Sistem Informasi 
Perlindungan Anak di Indonesia (lihat bahan bacaan).

6.	 Refleksi	dan	Rangkuman

•	 Refleksi: Fasilitator meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang apa 
yang dipelajari dan tentang proses dalam sesi ini.
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BAB II
SISTEM DATA DAN INFORMASI PERLINDUNGAN 

ANAK DAN PEMANFAATANNYA

A. Data dan Informasi

Data dapat didefinisikan sebagai keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang 
berdiri sendiri (Zulkifli AM, 2007) atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian 
dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai dasar suatu 
informasi (Anhar, 2009). Menurut Davis (1984) informasi adalah data yang telah diproses/
diolah ke dalam bentuk yang sangat berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai 
yang sesungguhnya atau dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau 
nantinya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Murdick (1987), bahwa informasi 
terdiri dari data yang telah diambil, diproses, atau digunakan untuk tujuan informatif atau 
kesimpulan, argumen, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan.

Berdasarkan jenisnya, data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 
adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka.1Data kualitatif adalah data 
yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna2.

Contoh Data Kuantitatif adalah: 

•	 Jumlah populasi anak di Indonesia (81.401.798, menurut Sensus Penduduk 2010); 

•	 Persentase anak berusia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran (55 %, 
berdasarkan SUSENAS 2010); 

•	 Prevelensi kekerasan terhadap anak (3,02 %, berdasarkan SUSENAS 2006); 

•	 Jumlah anak pada periode tertentu yang menjadi korban perdagangan orang (538 
dalam periode 2004 sampai Oktober 2009, berdasarkan data Bareskrim POLRI yang 
dikutip dalam RPJMN 2010 – 2014); 

•	 Jumlah dari kabupaten/kota yang sudah membebaskan biaya pengurusan akta 
kelahiran (219 kabupaten/kota dari 487 kabupaten/kota sudah membebaskan biaya 
pengurusan aktakelahiran, dikutip dari RPJMN 2010 -2014). 

Contoh Data Kualitatif adalah: 

•	 Gambaran mengenai situasi yang mendukung/menghambat kepemilikan akta 
(misalnya: belum adanya insentif dari kepemilikan akta, belum adanya keseragaman 
sistem pencatatan kelahiran, tingkat kompleksitas persyaratan pengurusan akta 
kelahiran; 

1 http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_
statistika. Diunduh 9 April 2012. 12:03 

2
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•	 Gambaran dampak dari kematian orang tua karena HIV/AIDS (misalnya: kehilangan 
pengasuhan karena orang tua meninggal dunia,kehilangan sumber daya ekonomi 
karena biaya pengobatan yang relatif mahal, danrisiko menghadapi akibat-akibat 
infeksi HIV/AIDS dalam diri anak itu sendiri); 

•	 Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia (misalnya: dibentak, 
ditampar, dicubit).

Data kualitatif juga dapat dalam bentuk cerita, testimoni, atau narasi sebuah kejadian 
atau peristiwa yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, maupun 
diskusi kelompok terfokus. 

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan ‘data kuantitatif’ dan ‘data kualitatif’ 
tidak sama dengan ‘penelitian kuantitatif’ maupun ‘penelitian kualitatif’. Berbicara 
mengenai penelitian berfokus pada metodologi yang digunakan. Penelitian kualitatif 
mengacu pada metodologi pengambilan informasi non-statistik dan analisa feonomena 
sosial. 3Kesimpulan diambil dengan proses induktif dimana tema dan kategori muncul 
dari analisa data yang dikumpulkan dengan teknik seperti wawancara, observasi, rekaman 
video, dan studi kasus. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, kategori-kategori yang 
dapat dikuantifikasi dengan mudah telah dikembangkan sebelum penelitian dan teknik 
statistik digunakan untuk menganalisa data4. 

Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dapat dibagi menjadi cross-section data dan 
time series dataatau data berkala. Cross-section data adalah data yang menunjukkan titik 
waktu tertentu.5 Contoh di atas seperti jumlah populasi anak di Indonesia (81.401.798, 
menurut Sensus Penduduk 2010) maupun persentase anak berusia di bawah 5 tahun 
yang memiliki akta kelahiran (55 %, berdasarkan SUSENAS 2010) adalahcross-section 
data, diambil dengan referensi titik waktu tertentu, misalnya saat dilakukan Sensus atau 
SUSENAS. Time series data atau data berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu 
dari waktu ke waktu atau periode secara historis6.Jumlah anak pada periode 2004 sampai 
Oktober 2009 yang menjadi korban perdagangan orang adalah contoh time series data. 

Menurut cara memperolehnya, data dapat dibagi menjadi data primer maupun data 
sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek / obyek 
penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.7 Yang dimaksud dengan data 
sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.8 Peneliti 
mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai 
cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Pelaksanaan SUSENAS, 
SDKI, RISKESDAS menghasilkan data primer karena data diambil langsung oleh BPS dan 
Balitbang Kementerian Kesehatan untuk survei-survei yang dimaksud. Dokumen RPJMN 
merupakan contoh pemanfaatan data sekunder karena data yang disajikan diambil dari 
publikasi atau hasil SUSENAS, SDKI, RISKESDAS. 

3  http://www.uncp.edu/home/marson/qualitative_research.html. Diunduh 13 April 2012. 13 :45 
4  http://www.uncp.edu/home/marson/qualitative_research.html. Diunduh 13 April 2012. 13 :45 
5 http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_
statistika. Diunduh 9 April 2012. 
6 http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_
statistika. Diunduh9 April 2012. 
7 http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_
statistika. Diunduh9 April 2012. 
8 http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_
statistika. Diunduh9 April 2012. 
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Data primer dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, di antaranya adalah :
•	 Pencatatan atau registrasi 
•	 Survei dan Sensus 
•	 Penelitian-penelitian yang menggali langsung dari sumber informasi (responden)

Dalam registrasi, responden (misalnya penduduk, korban kekerasan, orang tua) 
mendatangi pusat layanan atau pusat pencatatan (misalnya Kantor Kelurahan, Unit PPA 
POLDA, Kantor Catatan Sipil) dan mengisi formulir atau dicatatkan oleh petugas. Data 
yang berasal dari formulir-formulir tersebut akan dikompilasi (menjadi jumlah penduduk 
di kelurahan, jumlah korban kekerasan yang melapor, dan daftar anak yang memiliki akta 
kelahiran). Dalam pencatatan dan registrasi seringkali bersifat insidental, tergantung 
kepada waktu atau kejadian tertentu seperti perpindahan, perkawinan, kematian, adanya 
kekerasan, kelahiran. 

Survei dan Sensus dilakukan dengan tujuan tertentu oleh pemerintah atau kelompok 
(misalnya peneliti) dimana pengumpul data secara aktif mendekati atau menghubungi 
responden. Survei dilaksanakan terbatas pada kelompok tertentu berdasarkan 
perhitungan sample yang telah disepakati untuk mengambil sejumlah responden dari 
populasi sasaran penelitian. Contoh survei adalah SUSENAS, SDKI, RISKESDAS yang 
semuanya menjadikan Rumah Tangga sebagai sasaran untuk memahami situasi 
sosial dan ekonomi (contohnya SUSENAS) maupun kesehatan (contohnya SDKI dan 
RISKESDAS) di Indonesia di tahun tertentu.Pada pelaksanaan SENSUS, semua bagian 
populasi yang menjadi sasaran dicacah.

B. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak9

Dalam sistem perlindungan anak, system Data dan Informasi Perlindungan Anak menjadi 
dasarbagi dan berhubungan dengan elemen Sistem Perlindungan Anak lainnya seperti 
sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan, sistem perubahan 
perilaku sosial, serta sistem data dan informasi perlindungan anak.

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Sistem Hukum dan Kebijakan

Sistem 
kesejahteraan 

Sosial bagi anak 
dan keluarga

Sistem 
Peradilan

Perubahan 
perilaku sosial

Dukungan parenting 
pengasuhan anak, konseling 
dll., pelayanan dasar 
lain, yaitu Kesehatan dan 
Pendidikan

Pengasuhan anak, 
Pengadilan Anak, 
Perawatan, Adopsi, 
saksi anak dan 
korban anak

9 Materi di bagian ini terutama mengacu pada “Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data 
Surveillance System in Indonesia” (2009) 

Gambar 6.1. Sistem Perlindungan Anak



294

Tidak ada definisi baku mengenai Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak 
tetapi dapat dipahami bahwa Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak mengatur 
mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan dan penggunaan data 
dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program 
perlindungan anak. Pemahaman ini mengacu pada definisi operasional Sistem Informasi 
Perlindungan yang digunakan dalam pemetaan Sistem Informasi Perlindungan Anak di 
Indonesia.10Definisi itu sendiri dikembangkan dari konsep yang dipakai dalam bidang 
kesehatan dan kesehatan masyarakat, termasuk standar panduan dan protokol evaluasi 
untuk sistem surveilan kesehatan yang telah dikembangkan dan digunakan oleh Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) dan World Health Organization(WHO).11

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dibutuhkan untuk memperjelas tentang 
besaran, kriteria, dan tren permasalahan perlindungan anak, dan penting untuk memandu 
alokasi anggaran dan merancang program yang efektif untuk mencegah dan menangani 
berbagai persoalan perlindungan anak. Oleh karena itu, data yang baik tentang prevelensi 
permasalahan perlindungan anak, faktor-faktor resiko dan faktor-faktor yang melindungi, 
serta informasi tentang anak yang mendapat layanan adalah penting. Kesemua data 
itu penting untuk pengawasan dan evaluasi atas intervensi dan layanan yang sedang 
berlangsung. Data-data tersebut hendaknya mencakup informasi tentang :

•	 Karakteristik dari anak, sedapat mungkin dipisahkan dengan berbagai kategori seperti: 
usia, jenis kelamin, suku, dan berbagai faktor kerentanan; 

•	 Semua penempatan anak di luar rumah, di berbagai institusi dan berbagai bentuk 
pengasuhan alternatif ; 

•	 Keluaran dari suatu intervensi; dan 

•	 Efektifitas dari strategi dan program untuk pencegahan dan penanganan berbagai 
persoalan perlindungan anak12.

Tabel berikut ini (tabel 6.1) memberikan gambaran kelompok data-data dan informasi 
yang dibutuhkan untuk melengkapi Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak serta 
kegunaan atau tujuan, contoh data dan sumber datanya. 

10 Definisi operasional yang dipakai dalam pemetaan adalah a child protection information system is an integrated set of 
processes for the routine collection, analysis and interpretation of data used in the planning, implementation and evaluation of child 
protection programming. LIhat “Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in 
Indonesia” (2009) 

11 Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di “Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data 
Surveillance System in Indonesia” (2009) hal 7 

12 “UNICEF Global Child Protection Systems Mapping Workshop: Summary of Highlights” UNICEF: Bucharest, 11-13 June 
2008. Dikutip dalam “Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia”(2009) 
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Tabel 6.1. Kelompok Data dan Informasi dalam Sistem Data dan Informasi
Perlindungan Anak

Jenis/Kelompok 
Data/Informasi Tujuan Contoh dan Sumber Data

Data Populasi Anak Memberikan gambaran 
menyeluruh tentang 
populasi anak 

Jumlah anak, berdasarkan tingkatan/
kelompok usia, berdasarkan jender. 
Jumlah seluruh anak di satu Negara dapat 
berasal dari Sensus, proyeksi berdasarkan 
Sensus, maupun registrasi kependudukan 

Data prevelensi 
faktor resiko. 

Mengidentifikasi dan 
memonitor faktor-faktor 
resiko utama yang membuat 
anak lebih rentan terhadap 
berbagai permasalahan 
perlindungan 

Kajian-kajian menunjukkan bahwa anak 
dari keluarga miskin lebih rentan menjadi 
korban eksploitasi ekonomi dan seksual 
(menjadi pekerja anak, diperdagangkan, 
dilacurkan), anak yang tidak mendapat 
pengasuhan orang tuanya lebih rentan 
terhadap kekerasan. 

Data dalam kelompok ini misalnya 

· persentase anak yang hidup dalam 
kemiskinan, dapat dianalisa dari 
SUSENAS 

· presentase anak yang (tidak) tinggal 
dengan kedua orang tua kandungnya, 
dapat dianalisa dari SUSENAS, SDKI, 
atau SENSUS 

Data prevelansi 
kasus 

Memberikan gambaran 
lengkap tentang besaran 
suatu masalah perlindungan 
anak, memonitor dalam 
suatu kurun waktu dan 
memahami apakah suatu 
permasalahan perlindungan 
anak menjadi lebih baik atau 
lebih buruk. 

· Persentase anak usia 10 -14 tahun 
yang bekerja, dikumpulkan melalui 
SUSENAS, SAKERNAS 

· Prevelensi kekerasan terhadap anak, 
dikumpulkan melalui survei rumah 
tangga khusus (lihat catatan di bawah).

Data manajemen 
kasus dan cakupan 
layanan 

Memberikan informasi rinci 
tentang anak dalam sistem 
formal atau yang mendapat 
layanan 

· anak laki-laki & anak perempuan 
korban kekerasan, dikumpulkan 
berdasarkan pencatatan di P2TP2A/
PKT/PPT/Unit PPA 

· Dari 100 kasus KtA di Kab A pada 
tahun 2014, 50 kasus melapor ke 
P2TP2A, 35 kasus melapor ke UPPA, 
dan 20 kasus tidak melapor.

Data monitoring dan 
evaluasi 

· Mencakup keseluruhan 
kelompok data di atas, 
dapat digunakan untuk 
menilai keseluruhan 
intervensi. 

· Penilaian atas efektifitas 
dari program-program

· Dari 250 pekerja anak yang ditarik 
melalui program PKH pada tahun 
2012, 100 orang bisa dikembalikan ke 
sekolah regular (SMP/SMA), lainnya 
mengikuti kejar paket B/C.  Hasil 
monev tahun 2014, hanya sekitar 
50% dari anak2 tersebut yang masih 
bertahan
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Secara grafis, keseluruhan kelompok data dalam Sistem Data dan Informasi Perlindungan 
Anak dapat dilihat di Gambar 6.1 berikut ini. 

Gambar 6.2: Kelompok Data dalam Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

EVALUASI

Populasi Anak

Prevalensi Faktor

Prevalensi Kasus

Cakupan/Kasus

Data populasi anak (berdasarkan berbagai tingkat usia, gender) memberikan gambaran 
menyeluruh mengenai sasaran, yaitu penduduk berusia di bawah 18 tahun. 

Kemampuan untuk mengidentifikasi anak yang rentan (prevalensi faktor resiko) 
sebelum ia menjadi korban atau sebelum permasalahan menjadi lebih parah memberi 
kesempatan kepada pemerintah maupun berbagai pihak lain (seperti lembaga swadaya 
masyarakat) untuk memonitor situasi si anak dan menyediakan layanan pencegahan. 
Pemahaman tentang kelompok anak (yang mana dan dimana) yang beresiko menjadi 
kunci untuk pengembangan kegiatan dan program pencegahan. Sistem Data dan 
Informasi Perlindungan Anak yang dapat mengidentifikasi faktor resiko dan memberi 
acuan pelaksanaan strategi pencegahan akan menurunkan prevelensi permasalahan 
perlindungan anak. 

Informasi tentang prevelensi kasus memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu 
permasalahan anak dan membantu dalam penetapan wilayah geografis dan segmen 
dari populasi di mana program paling dibutuhkan. Dari sudut pandang metodologi, 
pengumpulan data tentang persoalan yang sangat sensitif seperti kekerasan terhadap 
anak untuk mengetahui prevalensi permasalahan perlindungan anak adalah hal yang 
paling sulit. 

Data manajemen kasus memberikan gambaran tentang anak yang mendapat 
layanan, dan cakupan layanan memberikan gambaran proporsi anak yang mendapat 
layanandibandingkan keseluruhan anak yang membutuhkan layanan. Untuk menghitung 
coverage rate dibutuhkan informasi tentang semua anak yang mendapat layanan dan 
informasi prevelensi anak yang beresiko atau mengalami permasalahan perlindungan 
anak. Perhitungan coverage rate membantu untuk memberikan informasi dimana suatu 
layanan perlu diperluas, faktor resiko dan isu perlindungan apa saja yang belum ditangani 
secara memadai, atau apakah ada peningkatan layanan untuk mencegah dan menangani 
suatu persoalan perlindungan anak. 
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Data evaluasi yang rutin, yang selayaknya mencakup keseluruhan kelompok data di atas, 
dapat digunakan untuk menilai keseluruhan intervensi. Penilaian atas efektifitas dari 
program-program yang berjalan membantu untuk perencanaan dan penetapan anggaran 
yang berbasis bukti (evidence-based planning and budgeting).

Data yang berasal dari Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dapat digunakan 
untuk :

•	 Mengukur faktor resiko dan menjadi triggeruntuk intervensi pencegahan kekerasan, 
eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;

•	 Mengidentifkasi kelompok dan wilayah dengan resiko tinggi sebagai target intervensi;

•	 Mengukur kecenderungan lintas waktu; 

•	 Menjadi acuan bagi perencanaan dan pengembangan intervensi dan alokasi anggaran; 

•	 Memonitor efektifitas dan mengevaluasi dampak program pencegahan, strategi 
intervensi, dan kebijakan; 

•	 Mengukur kemajuan dalam perlindungan anak dari berbagai permasalahan 
perlindungan anak dalam jangka waktu tertentu. 

C. Situasi Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak di Indonesia

Pada 2009, Universitas Columbia dan Universitas Indonesia, atas permintaan dan 
dukungan UNICEF dan BAPPENAS, telah melakukan pemetaan Sistem Manajemen 
Informasi Perlindungan Anak. Pemetaan tersebut menemukan13

•	 Sejumlah pelaku memainkan peranan penting dalam sistem informasi perlindungan 
anak. 

Bappenas mengalokasikan dana dan memantau kemajuan program dalam kementrian, 
seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, dan melalui koordinasi dan fungsi-fungsi anggaran 
berbasis kinerja, Bappenas memainkan peranan penting dalam evaluasi. Kementerian 
Sosial secara sistematis mengumpulkan informasi tentang lebih dari 20 “disfungsi 
sosial”, termasuk beberapa yang secara khusus terkait dengan perlindungan anak. iro 
Pusat Statistik memberikan data kepada pemerintah dan masyarakat dan membantu 
membangun kapasitas kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. BPS 
terutama berkontribusi pada data populasi, prevalensi kasus, dan prevalensi faktor-
faktor risiko melalui pelaksanaan beberapa survei nasional. KPPPA tidak mengeluarkan 
data primer; tapi mengumpulkan data sekunder tentang isu-isu mengenai kekerasan, 
penyalahgunaan, perdagangan manusia dan eksploitasi yang diterima dari lembaga-
lembaga lain.Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi pengawas 
masalah perlindungan anak dengan mengumpulkan data tentang masalah-masalah 
penting, termasuk pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, anak-anak yang 
membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus, dan hak-hak anak. 

13 ‘Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia’ (2009) 
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•	 Tidak ada pelaku utama untuk perlindungan anak di tingkat nasional.

Dengan demikian, tidak ada kesepakatan tentang prioritas pengumpulan data, 
prosedur atau metode atau sistem pengumpulan data bersama. Yang ada adalah 
bahwa setiap kementrian mengumpulkan data yang relevan bagi kebijakan dan 
program-program mereka sendiri. Mayoritas pelaku dari LSM dan PBB juga telah 
mendukung pengumpulan data perlindungan anak dan analisisnya.Indonesia 
memiliki bermacam-macam pelaku yang menjalankan program perlindungan anak, 
tapi tidak ada mekanisme untuk kolaborasi formal tentang berbagi data. Yang ada 
adalah informasi dibagi secara ad-hoc dan seringkali ini berkaitan dengan pencapaian 
program, monitoring proyek, atau tujuan-tujuan advokasi. 

□	 Walau Undang-undang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang kuat 
untuk menangani masalah-masalah perlindungan anak di Indonesia, tidak ada 
mandat	 hukum	 yang	 spesifik	 untuk	 penciptaan,	 koordinasi	 dan	 pemeliharaan	
sistem informasi perlindungan anak. 

Hal ini menunjukkan tidak lengkapnya kerangka hukum untuk perlindungan 
anak. Aturan hukum yang demikian sangat penting bagi pengembangan sistem 
surveilans perlindungan anak yang efektif di Indonesia. 

□	 Selain itu, ada kekurang pahaman di kalangan pelaku perlindungan anak tentang 
sasaran, tujuan dan komponen-komponen yang dibutuhkan dari sistem informasi 
perlindungan anak. 

Tidak adanya pimpinan yang ditunjuk untuk manajemen informasi perlindungan 
anak dan koordinasi yang kurang memadai telah menimbulkan kebingungan kolektif 
mengenai definisi, tujuan, komponen dan aktivitas-aktivitas sistem informasi 
perlindungan anak. Sebagai akibatnya, tiga dari empat macam data yang dibutuhkan 
untuk mendukung sistem informasi yang baik tidak ada, yaitu prevalensi kasus, 
prevalensi faktor risiko, dan informasi evaluasi. Tidak adanya data yang penting 
ini menyebabkan tidak memadainya alokasi anggaran, pelayanan pencegahan dan 
perlindungan, dan penyusunan program dan anggaran yang berbasis bukti. Metode 
pengumpulan data yang bergantung pada kantor-kantor pemerintah kabupaten 
dan LSM terlalu informal untuk mendukung prevalensi dan persyaratan cakupan 
melalui prosedur pengumpulan data insiden yang rutin. Salah satu masalah adalah 
jumlah data perlindungan anak yang “tidak terdeteksi”. Masalah kedua adalah 
pengumpulan dan transfer informasi dari masyarakat ke tingkat kabupaten – 
propinsi yang sangat bergantung pada catatan tertulis. Hanya segelintir praktisi 
perlindungan anak yang mengatakan menerima pelatihan survei atau metodologi 
riset prevalensi atau metodologi evaluasi program. Sebagian besar menunjukkan 
bahwa pendidikan mereka di perguruan tinggi tidak berorientasi pada realitas yang 
mereka hadapi dalam lingkungan kerja mereka saat ini. 

Pemetaan Sistem Perlindungan Anak di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat, dan NTT 2011 memberikan gambaran serupa. Di tingkat daerah, 
baik propinsi maupun kabupaten, belum tersedia peraturan maupun kebijakan 
yang dapat menjadi acuan yang memadai untuk pengumpulan, analisa, diseminasi 
dan pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak. Pengecualian adalah di 
Sulawesi Barat, di mana telah ada Peraturan Bupati tentang data untuk MDGs. 
Namun demikian, indikator yang dikumpulkan masih sangat umum dan tidak 
mencakup secara khusus tentang indikator perlindungan anak. Pemetaan ini 
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juga menemukan bahwa, kecuali di Jawa Tengah, salah satu kebijakan di tingkat 
nasional yang mengatur tentang data untuk perlindungan anak tidak diketahui 
maupun tidak dijadikan acuan dalam penyelenggaran data. Permeneg PP no. 6 
tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak, sebenarnya telah 
mengatur tentang definisi penyelenggaran data dan tujuan penyelenggaraan 
data-yang selaras dengan definisi yang dipakai dalam Sistem Data dan Informasi 
Perlindungan Anak,14 peran berbagai SKPD dalam pengelolaan data, 15kewajiban 
penyelenggaran data16,dan lembaga yang bertanggung jawab untuk integrasi dan 
fasilitasi.17

Selain itu, kapasitas dalam penyelenggaran datamasih terbatas, baik secara umum 
maupun secara khusus dalam hal perlindungan anak.Tidak semua SKPD memiliki 
tenaga dan infrastruktur yang memadai untuk pemanfaatan data dan terutama 
untuk pengumpulan dan analisa. Pelatihan berjalan ad hoc dan seringkali orang 
yang telah dilatih berpindah unit kerja. 

Walaupun secara umum Biro/Badan PP berperan untuk mengkoordinir pengumpulan, 
analisa, diseminasi dan pemanfaatan data yang menyangkut perlindungan anak, 
tidak ada indikator maupun mekanisme yang disepakati bersama sehingga data 
lebih merupakan data sektoral dan terpisah-pisah. 

Pemetaan-pemetaan tersebut secara umum merekomendasikan :

- Penetapan peraturan dan kebijakan di tingkat nasional maupun di daerah 
yang mengatur secara jelas tentang pengumpulan, analisa, diseminasi dan 
pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak, serta memberikan mandat 
yang jelas untuk koordinasi dalam Sistem Data dan Informasi Perlindungan 
Anak 

- Penguatan kapasitas untuk pengumpulan, analisa, diseminasi dan pemanfaatan 
data dan informasi perlindungan anak serta penetapan prosedur yang 
mendukung efektifitas pengelolaan data dan informasi perlindungan anak 

14  Permeneg PP no. 6 tahun 2009.Pasal 1 poin 1: Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upayapengelolaan 
data pembangunan yang meliputi: pengumpulan,pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis,komprehensif, 
dan berkesinambungan yang dirinci menurut jeniskelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsurprasyarat 
pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anakuntuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan 
genderdan pengarusutamaan hak anak. Pasal 3: Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untukmeningkatkan komitmen 
pemerintah daerah provinsi dankabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalamperencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi ataskebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah ; meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 
PUG dan PUHA di daerahsecara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; danmeningkatkan ketersediaan data gender 
dan anak.  

15  Permeneg PP no. 6 tahun 2009.Pasal 11-14 mengatur bahwa SKPD dapat melakukan pengumpulan data 
(melalui survei, statistik rutin instansi, penelitianpenggunaan data sekunder, atau cara lain); pengolahan data dalam bentuk 
tabulasimenurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah; analisis data menggunakan metodologi yangdisesuaikan dengan 
kebutuhan; dan penyajian data dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik  

16 Permeneg PP no. 6 tahun 2009 Pasal 15 menyatakan bahwa provinsi dan kabupaten/kota wajibmenyelenggarakan 
data gender dan anak Dengan menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengelolaan data; dan penyusunan 
sistem data.

17  Permeneg PP no. 6 tahun 2009. Pasal 17 mengatur bahwa Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani 
pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak serta SKPD yangmengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anakdalam pembangunan daerah memfasilitasi dan melaksanakanpenyelenggaraan data gender dan anak.  
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BAB III
KESENJANGAN KOMPONEN DAN 

PENENTUAN INTERVENSI PRIORITAS UNTUK 
PENGUATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI    

PERLINDUNGAN ANAK

Kesenjangan dalam komponen sistem data dan informasi terkait perlindungan anak:  
Untuk menilai ketersediaan data dan informasi perlindungan anak dapat dilakukan dengan 
mengidentifikasi ketersediaan data dan informasi perlindungan anakberdasarkan kelompok 
data dan informasi (yaitu: data populasi, data prevalensi faktor resiko dan prevalensi kasus, 
data kasus, data cakupan program/kegiatan, dan data monitoring dan evaluasi), siapa 
pengumpul dan yang memanfaatkan data tersebut, bagaimana metode pengumpulan 
datanya, dan jangka waktu pengumpulan data.

Gambar 6.3 Komponen Sistem Perlindungan Anak

MANDAT (APA)

STANDAR 

(BAGAIMANA)

Yang bertanggung 

jawab 7 kapasitas 

(siapa) NORMA

PROSESSTRUKTUR

Suatu sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki:

Selanjutnya untuk menilai kesenjangan dalam sistem data dan informasi perlindungan anak 
dilakukan dengan menilai komponen norma, struktur, dan proses dalam Sistem Data dan 
Informasi Perlindungan Anak, sebagai berikut:

a. Norma, antara lain: (1) Apa landasan hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan 
penyelenggaraan dan pengelolaan data dan Informasi perlindungan anak?; (2) Apa 
substansi yang diatur?; (3) Apakah ada pengaturan mandat koordinasi? Kepada siapa 
mandat koordinasi tentang data diberikan?

b. Struktur, antara lain: (1) Lembaga apa (berdasarkan norma) yang mengkordinir 
pengelolaan data dan informasi perlindungan anak?; (2) Lembaga (SKPD, Unit, dll) apa yang 
bertugas untuk mengelola (mengumpulkan, menganalisa, menyimpan, menggunakan) 
data dan informasi perlindungan anak?; (3) Berapa dan bagaimana jumlah petugas dan 
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infrastruktur yang dibutuhkan untuk  mengelola data dan informasi perlindungananak? 
Berapa dan bagaimana yang tersedia?; dan (4) Apakah ada “Bank Data dan Informasi 
Perlindungan Anak”? 

c. Proses, antara lain: (1) Apakah ada kesepakatan tentang indikator yang digunakan?; (2) 
Apakah ada SOP untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan 
data?; (3) Apakah ada standar etika pengumpulan, penyimpanan dan diseminasi data?; 
(4) Apakah pengumpulan data dilakukan rutin?; (5) Siapa yang melakukan monitoring dan 
pengawasan tentang pengelolaan data dan informasi?; dan (6) Bagaimana mekanisme 
pengelolaan data berjalan? 

Penilaian sistem data dan informasi seperti diuraikan di atas akan menunjukkan adanya 
kesenjangan dalam ketersediaan dan komponen sistem data dan informasi perlindungan 
anak. Contoh dari hasil analisa kesenjangan yang ditemukan antara lain adalah:

- Berdasarkan kelompok data, ketersediaan data dan informasi perlindungan anak 
belum lengkap, seperti data prevalensi kasus dan data evaluasi;

- Belum terdapat mekanisme untuk distribusi/sharing data; 

- Belum ada KL/SKPD yang ditugaskan sebagai koordinator tentang data dan informasi 
perlindungan anak;

- Kapasitas SDM dalam pemanfaatan data dan informasi PA masih kurang;

- Dll.
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RANGKUMAN

Tayangkan Slide Modul 6: 24 – 25 bila diperlukan. Fasilitator memberi tanggapan atas 
refleksi peserta sambil merangkum dengan menekankan pada poin-poin berikut:

1. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak mengatur mekanisme rutin untuk 
pengumpulan, analisa, penyimpanan dan pemanfaatan data dan informasi untuk 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program perlindungan anak;

2. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak mencakup data populasi, data 
prevelensi faktor resiko, data prevelensi permasalahan perlindungan anak, data kasus 
dan cakupan layanan, dan data monitoring dan evaluasi;

3. Data prevalensi faktor resiko memberikan gambaran tentang hubungan persoalan 
dalam bidang-bidang lain dengan resiko terhadap perlindungan anak, seperti anak 
yang tidak memiliki akta lahir, angka putus sekolah, akses terhadap layanan kesehatan, 
persentase penduduk di tingkat kesejahteraan terbawah, angka kemiskinan; 

4. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak harus diatur dengan norma yang 
memberikan mandat untuk pengelolaan data dan informasi perlindungan anak dan 
koordinasi; 

5. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dapat berjalan bila ada lembaga 
koordinasi, dan berbagai lembaga pengelola data yang dilengkapi dengan sumber 
daya manusia dan infrastruktur yang memadai; dan

6. SOP untuk pengelolaan data harus tersedia. Indikator yang menyangkut perlindungan 
anak perlu disepakati. Pengelolaan data harus dilakukan secara rutin.
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LEMBAR KERJA 

Lembar Kerja  6.1
Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perlindungan Anak

No
DATA DAN 

INFORMASI PA 
(indikator)

KELOMPOK 
DATA

PENGUMPULAN DATA
PEMANFAATAN
(nama SKPD?)PENGUMPUL

(nama SKPD?) METODE PERIODE

1

2

3

4

Lembar Kerja 6.2
Penilaian Komponen Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Norma Struktur Proses

· Apa landasan hukum 
yang dipakai sebagai 
dasar pelaksanaan 
penyelenggaraan 
dan pengelolaan 
data dan Informasi 
perlindungan anak? 

· Apa substansi yang 
diatur?

· Apakah ada 
pengaturan mandat 
koordinasi? Kepada 
siapa mandat 
koordinasi tentang 
data diberikan?

· Lembaga apa (berdasarkan norma) 
yang mengkordinir pengelolaan 
data dan informasi perlindungan 
anak? 

· Lembaga (SKPD, Unit, dll) apa 
yang bertugas untuk mengelola 
(mengumpulkan, menganalisa, 
menyimpan, menggunakan) data 
dan informasi perlindungan anak? 

· Berapa dan bagaimana jumlah 
petugas dan infrastruktur yang 
dibutuhkan untuk  mengelola data 
dan informasi perlindungananak? 
Berapa dan bagaimana yang 
tersedia? 

· Apakah ada “Bank Data dan 
Informasi Perlindungan Anak”? 

· Apakah ada kesepakatan tentang 
indikator yang digunakan?

· Apakah ada SOP untuk 
pengumpulan, analisa, 
penyimpanan, diseminasi dan 
pemanfaatan data?

· Apakah ada standar etika 
pengumpulan, penyimpanan dan 
diseminasi data?

· Apakah pengumpulan data 
dilakukan rutin?

· Siapa yang melakukan monitoring 
dan pengawasan tentang 
pengelolaan data dan informasi?

· Bagaimana mekanisme 
pengelolaan data berjalan?

Kesenjangan…. Kesenjangan…. Kesenjangan….

Intervensi… Intervensi… Intervensi…
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MATRIKS PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT 
PENGUATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan tindak lanjut merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi intervensi prioritas untuk 
penguatan Sistem Data dan informasi Perlindungan Anak saat ini dalam rangkamengurangi 
kesenjangan pada komponen norma, struktur dan proses pada sistem tersebut.

Tindak lanjut tersebut akan tertuang dalam kegiatan atau intervensi dari instansi pelaksana 
perlindungan anak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam  hal ini 
intervensi dapat dilihat baik di level pusat maupun daerah. Dalam merumuskan intervensi 
untuk penguatan sistem data dan informasi perlindungan anak, dapat mengacu pada 
matriksl berikut ini:

Matriks Penyusunan Rencana 
Intervensi untuk penguatan Sistem Data dan Informasi PA

Tingkatan 
Pemerintahan

Nama Kegiatan
KL/SKPD

Penanggung Jawab

A. Tingkat Pusat 1. …..

2. …..

Dst…

B. Tingkat Provinsi 1. …..

2. …..

Dst…

C. Tingkat Kab/Kota 1. …..

2. …..

Dst…
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BENTUK-BENTUK RENCANA AKSI

Berdasarkan pada analisis permasalahan atau kesenjangan dalam sistem data dan informasi 
perlindungan anak, bentuk-bentuk rencana aksi untuk penguatan sistem tersebut antara lain 
adalah:

1. Penyusunan dasar hukum tentang pengumpulan, pengolahan, distribusi data dan 
informasi;

2. Pelaksanaan survey/kajian terkait perlindungan anak;

3. Pelatihan tentang pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi untuk penyusunan 
rencana dan anggaran perlindungan anak;

4. Pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak;

5. Penyusunan profil perlindungan anak;

6. Dst..
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Modul 6. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

©UNICEF Indonesia

TUJUAN

P d khi i i i  t dih k   Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan:  

1. Menjelaskan sistem data dan informasi 
perlindungan anak dan pemanfaatannya; perlindungan anak dan pemanfaatannya; 

2. Menganalisa kesenjangan komponen dan 
menentukan intervensi untuk penguatan 
sistem data dan informasi terkait sistem data dan informasi terkait 
perlindungan anak.

Modul 6 2
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DISKUSI KELOMPOK (1)
1. TUJUAN

- Melihat berbagai data menyangkut perlindungan anak (indikator,
pengelolaan, dan pemanfaatan)

2. TUGAS

- Lihat berbagai indikator
- Gunakan Lembar Kerja modul 6. 1

3. WAKTU
- 20 menit untuk diskusi
- Presentasi 5 menit per kelompok

3Modul 6

Lembar Kerja 6.1:
Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perlindungan

Anak

DATA DAN 
INFORMASI PA

(indikator)

KELOMPOK 
DATA

PENGUMPULAN  DATA
PEMANFAATAN 
(nama SKPD?)PENGUMPUL

(nama SKPD?)
METODE PERIODE

4Modul 6
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PLENO 1

Modul 6 5

Sistem Hukum dan KebijakanSistem Hukum dan Kebijakan

Sistem kesejateraan 
Sosial bagi anak dan Sistem 

keluarga Peradilan
Dukungan Parenting, 
pengasuhan anak, 
konseling dll.,pelayanan 
dasar lain, yaitu 

Pengasuhan Anak, 
Pengadilan Anak, 
Perawatan, Adopsi, 
saksi anak dan  korban 

Perubahan 
Perilaku Sosial

Kesehatan dan Pendidikan anak 

SistemSistem Data Data dandan InformasiInformasi PerlindunganPerlindungan AnakAnakSistemSistem Data Data dandan InformasiInformasi PerlindunganPerlindungan AnakAnak

Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children’s Legal Centre
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DEFINISI DATA (1)

1. Keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan
yang berdiri sendiri (Zulkifli AM, 2007)

2 Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian2. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian
dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan
digunakan sebagai dasar suatu informasi (Anhar,
2009)9)

7Modul 6

DEFINISI  INFORMASI

1. Data yang telah diproses/diolah ke dalam bentuk
yang sangat berarti untuk penerimanya dan
merupakan nilai yang sesungguhnya atau dipahamip y g gg y p
dalam tindakan atau keputusan yang sekarang
atau nantinya (Davis, 1984)

2 Terdiri dari data yang telah diambil diproses atau2. Terdiri dari data yang telah diambil, diproses, atau
digunakan untuk tujuan informatif atau
kesimpulan, argumen, atau sebagai dasar untuk
peramalan atau pengambilan keputusan
(M di k 8 )

8

(Murdick,1987)

Modul 6
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JENIS DATA
D K i if1. Data Kuantitatif
– Data yang memberikan kuantitas (frekuensi, persentase,

total), biasanya disampaikan dalam bentuk angka-angka.
– Contoh: jumlah anak putus sekolah, jumlah anak yang

d k b k k l k kmenjadi korban kekerasan, prevalensi kekerasan
terhadap anak dan perempuan.

2. Data Kualitatif2. Data Kualitatif
� Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang

mengandung makna, fokus pada “kualitas”.
� Dapat dalam bentuk cerita, testimoni, atau narasi sebuah

kejadian atau peristiwa yang diperoleh dari hasil

9

kejadian atau peristiwa yang diperoleh dari hasil
wawancara mendalam, observasi, maupun diskusi
kelompok terfokus.

Modul 6

DATA – BERDASARKAN
CARA MEMPEROLEH DAN SUMBER

1. Data Primer
◦ Data yang secara langsung diambil dari objek / obyek

penelitian oleh peneliti perorangan maupunpenelitian oleh peneliti perorangan maupun
organisasi.

◦ Contohnya melalui registrasi, survei, sensus, dan
penelitian-penelitian untuk langsung mengambil data.

2 Data Sekunder2. Data Sekunder
– Data yang didapat tidak secara langsung dari objek

penelitian.
– Misalnya dengan mengkaji laporan

i/ / liti b l li d i

10

survei/sensus/penelitian sebelumnya, menggali dari
daerah dalam angka, publikasi laporan kasus.

Modul 6
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KONSEP

Sistem Data dan Informasi Perlindungan
Anak mengatur mekanisme rutin untuk
pengumpulan analisa penyimpanan danpengumpulan, analisa, penyimpanan dan
penggunaan data dan informasi untuk
perencanaan, pelaksanaan, monitoring
d l i g li d g kdan evaluasi program perlindungan anak

Modul 6 11

FUNGSI

Si D d I f i P li d A k di l kSistem Data dan Informasi Perlindungan Anak diperlukan
untuk :

1. Memberi kejelasan tentang
 Besaran masalah perlindungan anak Besaran masalah perlindungan anak
 Karakteristik dan tren permasalahan perlindungan

anak
2. Menjadi dasar untuk
 Merancang program pencegahan dan penanganan

permasalahan perlindungan anak
 Alokasi anggaran
 Penilaian efektifitas intervensi dan layanan

12

 Penilaian efektifitas intervensi dan layanan
(monitoring dan evaluasi)

Modul 6
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KELOMPOK DATA
DALAM SISTEM DATA DAN INFORMASI PA (1)

14Modul 6

TINGKATAN OPERASIONAL SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Tampilan utama Sistim PA NasionalTampilan utama Sistim PA Nasional

Intervensi

Pelayanan PA: intervensi
hukum untuk menjauhkan
pelaku dari korban anak atau

(diberikan
oleh

Pemerintah)
Intervensi
Tersier

Intervensi
Sekunder

penempatan anak pada
pengasuhan alternatif

(diberikan oleh
Pemerintah LSM

Intervensi
Premier

Pemerintah, LSM, 
OBM)

Kerangka hukum dan kebijakan

13

Intervensi Premier :  Target semua anak (penyadaran & pelayanan umum)

Intervensi Sekunder : Target kelompok beresiko (e.g. Pelayanan bagi keluarga rentan)
Intervensi Tersier : Target individu anak/keluarga (yang telah menjadi korban)

Kerangka hukum dan kebijakan

Modul 6
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KELOMPOK DATA DALAM SISTEM INFORMASI PA (2)

1. Populasi Anak

 Memberikan gambaran keseluruhan populasi
 Data berasal dari sensus, proyeksi sensus, data administrasi

kependudukan

2. Prevalensi Faktor Resiko

 Untuk identifikasi dan monitor faktor resiko (rentan,
sebelum menjadi korban persoalan serius) dan untuk
menyediakan layanan pencegahan misalnya: anak tanpamenyediakan layanan pencegahan misalnya: anak tanpa
pengasuhan orang tua, putus sekolah, anak yang hidup
dalam kemiskinan

 Identifikasi faktor resiko serta pelaksanaan strategi
pencegahan dapat menurunkan prevalensi kasus

15

perlindungan anak
 Data biasanya dikumpulkan oleh BPS, kemensos/dinsos, dan

kementerian/lembaga dan SKPD terkait lainnya
Modul 6

KELOMPOK DATA 
DALAM SISTEM INFORMASI PA (3)

3. Prevalensi Kasus

 Memberikan gambaran lengkap tentang besaran masalah
perlindungan anak

 Penting untuk memonitor tren
 Digunakan untuk mengembangkan program yang paling

diperlukan (secara geografis, segmen tertentu)
M t d l i l d t l i k lit Metodologi pengumpulan data prevelansi kasus sulit

 Data biasanya dikumpulkan BPS, KEMENSOS/Dinsos

16Modul 6
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KELOMPOK DATA 
DALAM SISTEM INFORMASI PA (5)

5. Evaluasi

 Berhubungan dengan ketiga (prevalensi,
f kt ik k ) k l ifaktor resiko, cakupan) komponen lainnya

 Evaluasi rutin dibutuhkan untuk
memastikan bahwa program dan layanan
yang disediakan efektif

 Digunakan untuk perencanaan (termasuk
penganggaran) monitoring evaluasi

Modul 6 18

penganggaran), monitoring, evaluasi

KELOMPOK DATA 
DALAM SISTEM INFORMASI PA (4)

4. Manajemen Kasus dan Cakupan

 Menggambarkan proporsi anak yang
mengakses layanan dari anak-anak yangmengakses layanan dari anak anak yang
membutuhkan layanan. Memberikan detil
informasi mengenai anak dalam sistem formal

 Pengembangan layanan membutuhkan
( k )coverage rate (rate cakupan)

 Dikumpulkan melalui lembaga layanan, seperti
Unit PPA POLRI, PPT/PKT/P2TP2A, dan lembaga
lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat

Modul 6 17

lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat
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Contoh-contoh
Kelompok Data dalamp

Sistem Informasi Perlindungan anak

Modul 6 19

PopulasiPopulasi
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Persentase Jumlah Anak dan Jumlah Penduduk
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Persentase

Persentase

Persentase
Jumlah Anak

sebesar
37.96% ANAK

PENDUDUK Jumlah
Penduduk
Provinsi

Sumatera Barat 
sebesar
62 04%

PENDUDUK

22

62.04%

Jumlah Penduduk Per Kab./Kota di Provinsi Sumbar
Tahun 2013

49.536 Kota Padang Panjang

210 686
153.943 

123.654 
118.260 

82.636 
81.840 

63.541 
58.972 

Dharmasra a

Kota Payakumbuh

Kota Pariaman

Kota Solok
Jumlah Penduduk Provinsi 
Sumatera Barat adalah 
5.366.763 jiwa

400 890
392.907 

361.645 
358.383 

342.864 
263.838 

214.560 
210.686 

Pasaman Barat

Solok

Pasaman

Dharmasraya

876.670 
468.970 

442.681 
400.890 

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 

Kota Padang

Pesisir Selatan

21

Sumber: Sumbar Dalam Angka 2014
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Faktor ResikoFaktor Resiko

JENIS PMKS BERDASARKAN 
KELOMPOK MASALAH SOSIAL TAHUN 2011

l k l h bKelompok Sasaran Jenis PMKS Jumlah Sumber Data

1. Kemiskinan Fakir Miskin , Wanita Rawan 
Sosial Ekonomi

2,5 juta RTSM Pendataan Program 
Perlindungan Sosial 
Tahun 2011, BPS (PPLS 
2011) 

2 Ketelantaran Anak Telantar Anak Balita 7 191 551 Jiwa BPS Survey Sosial2. Ketelantaran Anak Telantar, Anak Balita 
Telantar, Lanjut Usia Telantar

7.191.551 Jiwa BPS, Survey Sosial 
Ekonomi Nasional 
(Susenas) Tahun 2009

3. Kecacatan Orang dengan Kecacatan , 
Anak dengan Kecacatan

2.126.785 Jiwa BPS, Susenas Tahun 
2009

4. Keterpencilan Komunitas Adat Tepencil 213.080 KK Pendataan Dit. PKAT,
2009

5.   Ketunaan dan
Penyimpangan
Perilaku

Tuna Susila, Pengemis,
Gelandangan, Bekas Warga 
Binaan Lapas, ODHA , Korban 
NAPZA

3.872.287 Jiwa Dinas Sosial Provinsi 

6 Korban Bencana Korban Bencana Alam 1 416 744 KK Dinas Sosial Provinsi

24

6.   Korban Bencana Korban Bencana Alam ,
Korban Bencana Sosial

1.416.744 KK Dinas Sosial Provinsi 

Sumber : Kemensos dalam Angka 2012
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Kekerasan terhadap anak
Persentase anak yang mengalami kekerasan di sekolah, menurut jenis kekerasan

Ph i l

Bullying
40%

h i l

Physical 
attacks

32%

Physical 
fights
28%

Sumber: Adolescent School Based Health Survey, 2007

Bullying Physical fights Physical attacks

26

Prevalensi Kasus
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Manajemen Kasusj
dan Cakupan

Grafik Tindak Lanjut Pengaduan
35

15

20

25

30

35

Pengaduan yang 

0

5

10

15
masuk
Pengaduan yang 
ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan yang masuk = 262 kasus
l h k b l kJumlah kasus berulang = 40 kasus

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 166 = 63,36 %
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Data Evaluasi

Grafik Jenis Pelayanan yang Diberikan

25

30

Penanganan 

10

15

20

g
Pengaduan
Pelayanan 
Kesehatan
Rehabilitasi Sosial

0

5 Penegakan dan 
Bantuan Hukum
Pemulangan dan 
ReintegrasiReintegrasi



325
Panduan Pelatihan SPA Modul 6

Pengembangan KLA di Provinsi Sumatera Barat

No. Kab./Kota Perda Pandangan Anak GT KLA Profil Anak RAD KLA

1 Kep. Mentawai
l2 Pesisir Selatan - + Perlimd anak proses - Ada, blm terinteg

3 Solok +, sebagian + + - +, proses

4 Sijunjung +, sebagian - - - -
5 Tanah Datar - - - - -
6 Padang Pariaman
7 Agam - - - - -

8 Li P l h K t8 Lima Puluh Kota - - - - -

9 Pasaman
10 Solok Selatan

11 Dharmasraya

12 Pasaman Barat

13 Kota Padang + + + + +13 Kota Padang + + + + +

14 Kota Solok - - - - -

15 Kota Sawahlunto + + + - +, proses

16 Kota Padang Panjang +, sebagian + + - +.prose

17 Kota Bukittinggi +, sebagian + +, dsr hkm? - +.Lampiran?

31
● = ada/terbentuk
Sumber: Data Primer Asdep PKLA – KPPPA setelah diolah

18 Kota Payakumbuh + + + - +, terintegrasi

19 Kota Pariaman + + + + +

% Anggaran PHPA dan SDM terlatih KHA

No. Kab./Kota Kelembagaan Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Klaster 5 SDM Terlatih

1 Kep. Mentawai

2 Pesisir Selatan - - - - +, BPPKB - Sos UU 11/2012

3 Solok +, sebagian - - - - - +, FA, Kes
4 Sijunjung - - - - -
5 Tanah Datar - - - - - - -
6 Padang Pariaman
7 Agam - - - - - - -

8 Lima Puluh Kota + + + + + + -

9 Pasaman
10 Solok Selatan

11 Dharmasraya

12 Pasaman Barat

13 Kota Padang + + + + + + -13 Kota Padang + + + + + +

14 Kota Solok +, sebagian - - - - - -

15 Kota Sawahlunto + + + + + + +
16 Kota Padang Panjang

17 Kota Bukittinggi + + + + + + +. 130 org

18 Kota Payakumbuh + + + + + +

32
● = ada/terbentuk
Sumber: Data Primer Asdep PKLA – KPPPA setelah diolah

18 Kota Payakumbuh + + + + + + -

19 Kota Pariaman + + + + + + +, utk semua klaster
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PENILAIAN KOMPONEN SISTEM DATA 
DAN INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK 

1. Norma
 Ada/tidaknya aturan tertulis (hukum dan kebijakan)

yang mengatur tentang penyelenggara data dan
informasi PA yang lengkap serta mandat (termasuko as ya g e g ap se ta a dat (te asu
mandat untuk koordinasi)

2. Struktur
 Lembaga yang melaksanakan pengumpulan, analisa,

f t d t d i f ipemanfaatan data dan informasi
 Kapasitas

3. Proses
 Panduan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan

34

Panduan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan
norma

Modul 6

Komponen Sistem Data dan Informasi
Perlindungan Anak

Suatu sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki:   

NORMA

STRUKTUR PROSES

Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children’s Legal 
Centre
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DISKUSI KELOMPOK TAHAP 2DISKUSI KELOMPOK TAHAP 2

Modul 6 35

DISKUSI KELOMPOK (2)

1. TUJUAN
 Menilai komponen norma, struktur, proses

2. TUGAS
 Perhatikan peraturan perundang-undangan di sesi-

sesi sebelumnya; juga hasil diskusi kelompok I
(indikator, pengelolaan, pemanfaatan)(indikator, pengelolaan, pemanfaatan)

 Gunakan Lembar Kerja 6.2

3. WAKTU

36

 20 menit untuk diskusi
 Presentasi 5 menit per kelompok
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RANGKUMAN (1)
1. Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak:g

 Mengatur mekanisme rutin
 Untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan dan pemanfaatan

data dan informasi
 Untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

program perlindungan anak

2. Kelompok Data dalam Sistem Data dan Informasi
Perlindungan Anak mencakup:

 Data populasi anak
 Data prevelensi faktor resiko
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 Data prevelensi kasus
 Data manajemen kasus dan cakupan layanan
 Data monitoring dan evaluasi

Lembar Kerja 6.2: Penilaian Komponen Sistem Data dan Informasi
Perlindungan Anak

Norma Struktur Proses

Apa landasan hukum yang
dipakai sebagai dasar
pelaksanaan
penyelenggaraan dan

 Lembaga apa (berdasarkan norma)
yang mengkordinir pengelolaan data
dan informasi perlindungan anak?
 Lembaga (SKPD, Unit, dll) apa yang

 Apakah ada kesepakatan tentang
indikator yang digunakan?
 Apakah ada SOP untuk

pengumpulan, analisa,penyelenggaraan dan
pengelolaan data dan
Informasi perlindungan
anak?
Apa substansi yang diatur?
Apakah ada pengaturan

g ( ) p y g
bertugas untuk mengelola
(mengumpulkan, menganalisa,
menyimpan, menggunakan) data
dan informasi perlindungan anak?
 Berapa dan bagaimana jumlah

t d i f t kt

penyimpanan, diseminasi dan
pemanfaatan data?
 Apakah ada standar etika

pengumpulan, penyimpanan dan
diseminasi data?
 A k h l d tmandat koordinasi?

Kepada siapa mandat
koordinasi tentang data
diberikan?

petugas dan infrastruktur yang
dibutuhkan untuk mengelola data
dan informasi perlindungananak?
Berapa dan bagaimana yang
tersedia?
 Apakah ada “Bank Data dan

 Apakah pengumpulan data
dilakukan rutin?
 Siapa yang melakukan monitoring

dan pengawasan tentang
pengelolaan data dan informasi?
 Bagaimana mekanisme
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p
Informasi Perlindungan Anak”?

Bagaimana mekanisme
pengelolaan data berjalan?

Kesenjangan…. Kesenjangan…. Kesenjangan….
Intervensi… Intervensi… Intervensi…Modul 6
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Panduan Pelatihan SPA Modul 6

RANGKUMAN (2)

3 Komponen Sistem Data dan Informasi dapat3. Komponen Sistem Data dan Informasi dapat
dinilai dengan menganalisa norma, struktur dan
proses

4. Norma sebaiknya memberikan mandat untuk
l l d t d i f i li dpengelolaan data dan informasi perlindungan

anak maupun untuk koordinasi
5. Sistem Data dan Informasi dapat berjalan bila

ada lembaga koordinasi serta berbagai lembagag g g
penyelanggara data yang dilengkapi dengan
sumber daya manusia dan infrastruktur yang
memadai.

6 untuk pengelolaan data harus tersedia termasuk
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6. untuk pengelolaan data harus tersedia, termasuk
dengan indikator yang disepakati bersama
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