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REPUBLIK INDONESIA 

 
KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA 

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 
 DAN 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 

NOMOR : 72/PRS-2/KPTS/2010  
NOMOR : 460-940 A TAHUN 2010 
NOMOR : 15a/SKB/XI/2010 
NOMOR : 1640/MenKes/PB/XI/2010 
NOMOR : MA/277/2010 
NOMOR : B/32/XII/2010 
NOMOR : SKB.23/Meneg.PP-PA/XI/2010 
NOMOR : B/32/XI/2010 

 
TENTANG 

 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN 

 
Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu sepuluh, 
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

I. Salim Segaf Al Jufri,  Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang berkedudukan 
di Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, 
 

II. Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 
yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 
Pusat, 
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III. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Senayan 
Jakarta Pusat, 
 

IV. Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kaveling 49 
Jakarta, 
 

V. Suryadharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang 
berkedudukan di Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 
Pusat,  

 

VI. Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna 
Said Kaveling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan,  
 

VII. Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 
Jakarta Pusat,  

 

VIII. Timur Pradopo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 
berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan.  

 
Untuk Selanjutnya PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin dan 
mengembangkan kerja sama dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

  
Pasal 1   

 
Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 
1. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.  

2. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di 
jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan 
sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.   
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3. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 
dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  

4. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut PKSA adalah upaya 
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan 
dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas 
pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga 
kesejahteraan sosial anak.  

 

 

BAB II 
TUJUAN DAN PRINSIP 

 
Pasal 2 

 
(1) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya 

penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan yang berbasis pada 
hak anak.  

 

(2) Peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada prinsip: 
a. nondiskriminatif; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan  
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP  

 
Pasal 3 

 
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perumusan dan penerapan kebijakan 
yang terkait dengan perlindungan anak jalanan di bidang:  
a. pendidikan; 
b. agama; 
c. kesehatan; 
d. hukum; 
e. kependudukan; dan 
f. sosial.  
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BAB IV 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB   

 
Pasal 4 

 
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia:  

a. menyiapkan pedoman umum dan pedoman operasional PKSA; 

b. melakukan sosialisasi program, melalui rapat kerja nasional PKSA, rapat koordinasi 
wilayah, kunjungan kerja, dan publikasi melalui media massa; 

c. melakukan peningkatan kapasitas pendamping dan kelembagaan, melalui seleksi, 
sertifikasi, bimbingan pemantapan, dan pelatihan bagi pekerja sosial, tenaga 
kesejahteraan sosial, relawan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang akan 
menjadi pendamping PKSA; 

d. memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas layanan dasar; 

e. memberikan layanan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk kerja 
mandiri, terutama yang sulit kembali ke sekolah; 

f. memberikan kegiatan layanan penguatan tanggung jawab keluarga, reunifikasi 
keluarga, bimbingan psikososial, konseling, pendampingan pengasuhan anak, 
pemulangan, dan reintegrasi keluarga; 

g. mendukung penumbuhan kesadaran masyarakat, melalui pertemuan dengan tokoh 
masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha; dan 

h. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan peningkatan 
kesejahteraan sosial bagi anak jalanan.  

 
 

Pasal 5 
 

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: 

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi anak 
jalanan; 

b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi anak 
jalanan;  

c. memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan administrasi 
kependudukan bagi anak jalanan; dan 

d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
administrasi kependudukan dalam rangka pemberian hak anak jalanan untuk 
mendapatkan identitas.  
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Pasal 6 
 

 Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia:  

a. menetapkan kebijakan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak jalanan melalui 
pendidikan formal, nonformal, dan informal;  

b. memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi anak 
jalanan yang berada di dalam maupun di luar lembaga yang menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial; dan 

c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan 
pendidikan bagi anak jalanan.  

 
 
 

Pasal 7 

 

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 

a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan anak 
jalanan di lembaga sosial milik pemerintah dan masyarakat;  

b. melakukan pembinaan kesehatan anak jalanan yang meliputi upaya promotif, 
preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan 
ditingkat rujukan; 

c. menyediakan biaya pengobatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anak 
jalanan yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan bagi anak jalanan yang berasal 
dari kelompok gelandangan, pengemis, dan  terlantar atas rekomendasi 
dinas/instansi sosial setempat; dan 

d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 
bagi anak jalanan. 

 
 
 

Pasal 8 
 

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia: 

a. mengembangkan dan menetapkan kebijakan perlindungan sosial anak jalanan untuk 
memperoleh pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama; 

b. menetapkan kebijakan pelayanan pendidikan agama yang dibutuhkan anak jalanan 
melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal;  
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c. menetapkan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap siswa selama dalam 
proses pendidikan agama yang dapat mengakibatkan siswa melakukan tindak 
pelanggaran tata tertib madrasah/pondok pesantren atau tindak pelanggaran hukum; 
dan 

d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pendidikan agama 
dan pendidikan diniyah serta pondok pesantren bagi anak jalanan. 

 

 
Pasal 9 

 

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia: 

a. menetapkan kebijakan pelayanan, pembinaan, pembimbingan, dan perlindungan 
anak jalanan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dengan mengedepankan keadilan demi masa depan anak; 

b. melakukan penyusunan penelitian kemasyarakatan bagi anak jalanan yang 
berhadapan dengan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam sidang anak; 

c. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak jalanan yang 
berhadapan dengan hukum;  

d. menyediakan  data  dan registrasi tahanan anak, anak pidana, dan klien anak Balai 
Pemasyarakatan yang berlatar belakang anak jalanan;  

e. melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas Balai Pemasyarakatan dan 
Lembaga Pemasyarakatan Anak; dan 

f. menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk pelayanan dan 
pemenuhan hak anak. 

 
Pasal 10 

 

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
anak: 

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan dengan 
mengedepankan keadilan demi masa depan anak, sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. melakukan sosialisasi dan advokasi hak anak jalanan; 

c. mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan; dan 

d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan bagi 
anak jalanan. 
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Pasal 11 
 

Tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia:   

a. menetapkan kebijakan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum 
anak jalanan di lingkungan POLRI; 

b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan adanya anak jalanan yang 
menjadi korban eksploitasi dengan melibatkan instansi terkait, masyarakat, 
pendamping anak jalanan sejak dini dalam rangka perlindungan bagi anak jalanan; 

c. memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dari tindak kekerasan, diskriminasi, 
intimidasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dalam proses penyelidikan dan 
penyidikan; 

d. menunjuk lembaga bantuan hukum untuk mendampingi anak jalanan yang 
berhadapan dengan hukum; dan 

e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan perlindungan bagi 
anak jalanan. 

 
 

BAB V 
KOORDINASI 

 
Pasal 12 

 
(1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor sekurang-kurangnya 

3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas peningkatan kesejahteraan sosial 
anak jalanan. 
 

(2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
PIHAK PERTAMA, sesuai dengan lingkup kewenangannya.  

 
Pasal 13 

 
Dalam rangka  peningkatan pengelolaan kesejahteran sosial anak jalanan agar dapat 
dilaksanakan secara optimal, sinergi, terpadu, dan terkoordinasi dibentuk Tim Koordinasi 
PKSA di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

 
 

BAB VI 
MONITORING DAN EVALUASI  

 
Pasal 14 

 
PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Kesepakatan Bersama ini.    
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BAB VII 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 15 

 
Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini 
dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan bantuan lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
 

BAB VIII 
MASA BERLAKU   

 
Pasal 16 

 
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 
ditandatanganinya kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai 
kesepakatan PARA PIHAK. 

 
BAB IX 

KETENTUAN LAIN 

 
Pasal 17 

 
(1) Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama.   
 

(2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan panduan umum prosedur 
pelayanan sosial.  

 
 

Pasal 18 

 
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, atau perubahan-
perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK diatur lebih lanjut dalam naskah 
tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan 
bersama ini. 

 
BAB X 

PENUTUP 

 
Pasal 19 

 
(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang semuanya asli dan 

bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah 
ditandatangani oleh PARA PIHAK; 
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