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Ringkasan  
Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu 
dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara 
kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 
1945. Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak di Indonesia merupakan perkembangan 
kejahatan anak yang memprihatinkan yang mengancam masa depan anak, baik dari sisi 
kehidupan masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme. Anak yang terlibat 
dalam tindak pidana terorisme disebabkan karena faktor dibujuk, dirayu, didoktrin, dan 
diajarkan untuk melakukan tindakan radikal sampai pada tindak kejahatan terorisme. Sehingga 
perlu ada upaya agar anak tidak terpapar radikalisme dan tindak pidana terorisme yang antara 
lain telah ada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlu ada upaya untuk 
meminimalisir keterlibatan anak dalam jaringan Terorisme dengan melakukan 3 (tiga) jenis 
counter yaitu counter narasi, counter propaganda, dan counter ideologi. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Teorisme 

 

I. Pendahuluan  

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu 
dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan 
yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Terorisme 
adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap 
sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara 
peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta 
seringkali merupakan warga sipil. Terorisme berasal dari kata latin “terre” yang artinya dasar 
mengancam. Berasal dari kata terror sebagai tindakan untuk mengancam pihak lain, sebagai upaya 
menciptakan efek atau kondisi psikologis seseorang untuk mengambil keputusan di tengah 
kekhawatiran akan sesuatu hal. Secara lebih cermat terorisme dikaitkan dengan konsep militansi, 
radikalisme yang dipopulerkan oleh media Barat, dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur 
Tengah maupun Irlandia Utara dan Kolombia yang tidak disukai oleh Barat.  

Menurut J. Bowyer Bell, terorisme adalah sebagai senjata kaum lemah, tapi senjata yang 
ampuh untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat, sedangkan David Fromkin lebih meninjau dari 
sisi target dan sarana, terorisme adalah sutau upaya mempengaruhi pihak lain dengan 
mengandalkan perubahan psikologis pihak lain. Terorisme terjebak dalam aksi kekerasan dan 
sadisme. Keterjebakan itulah menjadikan aksinya menjadi crime secara universal, sehingga 
tujuamn luhur kemudian menjadi pudar karena kurangnya tranparansi1. Pengertian Teror yang 
tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, 

 
1  Nugroho Notosusanto, Terorisme Berjubah Agama. tangggal 12 Mei 2007. http/kompak.com. 
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sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of 
violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.” Kegiatan Terorisme 
mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat 
menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan 
apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. 

Kata “terror” menurut arti bahasa arab disebut dengan istilah “irhab”. Kamus Al-Munawwir 
mendefinisikan Rahiba-Ruhbatan, waruhba- nan, wa rohabban, ruhbanan sebagai khaafa“takut”. 
Sedangkan kata Al-irhab diterjemah kan dengan intimidasi2 

Tinsak pidana terorisme dengan berbagai bentuk dan tidak hanya dilakukan oleh orang 
dewasa namun juga mulai melibatkan anak-anak. Alasan utama dari perekrutan anak-anak dalam 
aksi teror tersebut adalah sulitnya menarik anggota baru yang telah dewasa. Sementara itu, anak-
anak relatif mudah untuk dibujuk. Beberapa aksi terorisme yang melibatkan anak-anak antara lain  

Teror bom di gereja Surabay. Seorang saksi mengatakan bahwa pelaku adalah seorang 
perempuan yang membawa dua orang anak. Ibu dan dua anak tersebut masing-masing membawa 
tas berisi bom dan saling bergandengan saat memaksa memasuki ruang kebaktian GKI yang 
terletak di Jalan Diponegoro, Surabaya. Pelaku aksi teror di Gereja Katolik Santo Yosep, Medan ini 
adalah seorang anak berinisial IAH. Ia berusaha menyerang dan melukai sang pastor dengan 
menggunakan pisau. Beruntungnya, jemaah gereja berhasil membekuknya, sehingga aksi yang 
terjadi pada Agustus 2016 ini dapat digagalkan. Atas tindakan nekatnya tersebut, IAH pun divonis 
5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kasus lain JS, pimpinan 
kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD) Samarinda mengajak sang anak, GA (16) saat melempar 
bom molotov ke halaman Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur. Meski 
masih di bawah umur, pada akhirnya sang anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Menurut 
UNICEF, sejak awal hingga pertengahan tahun 2007, kelompok teroris Boko Haram telah 
menggunakan 83 anak sebagai pengantin bom bunuh diri. Mereka melibatkan anak-anak agar 
aksinya dapat berjalan dengan lebih mudah. Terhitung hingga saat ini, aksi tersebut telah 
menewaskan lebih dari 20.000 orang.3 
 

II. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pendahuluan, masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah perlindungan 
hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme.  

 

III. Pembahasan  

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. 

Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dipandang belum mampu 
ditanggulangi melalui hukum positif yang ada, berbagai pasal dalam KUHP, tidak dapat 
mengantisipasi serta menindak dengan cepat, tepat dan menyeluruh pihak-pihak yang terlibat 
dalam tindak pidana terorisme. Pola pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, dalam 
aspek peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif yang bersifat represif terlihat tidak 
ada masalah. Dalam arti lain, sudah selesai final, namun dalam arti luas, mulai dari identifikasi 
penduduk, pengawasan dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pemerintah dan 
bangsa Indonesia harus dapat menunjukan dan mengambil langkah-langkah yang bersifat pro aktif 
tegas, dan wajar dalam menghadapi kegiatan terorisme, baik bersifat internasional maupun 
nasional. Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan 
pemberantasan terorisme di Indonesia menurut hukum positif yang berlaku serta bagaimana 
pelaksanaan perlindungan HAM dalam pemberantasan terorisme.  

 
2  Adian Husaini, 2001, Jihad Osama Versus Amerika, Gema Insani Pers, Jakarta, hal.83 
3  https://www.brilio.net/serius/4-aksi-terorisme-dengan-melibatkan-anak-anak-keji-dan-biadab-180513m.html# 
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Pola koordinasi aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan 
terorisme juga perlu diperhatikan. Komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia dalam 
memberantas terorisme, harus terus menerus dibangun. Kerjasama internasional mutlak dilakukan 
secara konsisten4. 

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak 
menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme 
tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi 
Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of 
Terrorism), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against State.  

Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, 
makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu 
perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against State (termasuk pembunuhan dan 
percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against 
Humanity, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.  

Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights (Pelanggaran 
HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang 
tidak bersalah (Public by innocent), sebagaimana terjadi di Bali. Dari berbagai batasan pengertian 
teroroisme di atas, jelad belum adanya keseragaman definisi terorisme. Namun demikian terorisme 
mempunyai ciri dasar sebagai berikut: penggunaan atau ancaman kekerasan, adanya unsur penda- 
dakan/kejutan, direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang, menimbulkan 
ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, mempunyai 
tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya. 

Oleh karena itu, terorisme mempunyai makna penggunaan atau ancaman kekerasan 
dilakukan baik individu atau kelompok yang bersifat mendadak, direncanakan dan dipersiapkan 
secara cermat dan matang sehingga menimbulkan ketakutan meluas atau membuat hilangnya 
nyawa manusia dan kehancuran material, dengan maksud/tujuan politis yang jauh lebih luas dari 
sasaran korban langsungnya.Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena 
motif dan faktor penyebab dilakuaknnya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari 
tindak pidana lain. Salahudin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai 
motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, 
alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan. 

Senada dengan yang dikemukakan oleh AC. Manullang5 menyatakan bahwa pemicu 
terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah 
antara si kaya dan si miskin. Disamping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan 
pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, 
jumlah generasi frustasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya 
ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme. 

Anak pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ketentuan Pasal 16A 
disebutkan bahwa orang dewasa yang melibatkan anak melakukan tindak pidana terorisme 
ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga). Perlindungan hukum terhadap anak yang 
dimanfaatkan orang dewasa terlibat dalam tindak pidana terorisme berlaku ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur anak sebagai pelaku 
tindak pidana dapat diberlakukan diversi sebagai upaya restorative justice. 

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi 
bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai perwujudan upaya penyelesaian 
perkara anak di luar proses peradilan, Tujuan dari mekanisme diversi tersebut adalah untuk 

 
4  Abdul Gani Abdullah, 2006, Penelitian Hukum tentang Pola Pemberantasan Tindak Pidana terorisme Dalam Hukum 

Indonesia dalam abstrak, Jakarta. 
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menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta mendorong masyarakat untuk 
berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab pada anak dan sebagai wujud perlindungan 
terhadap kelangsungan masa depan anak yang dimanfaatkan orang dewasa untuk melakukan 
tindak pidana terorisme pada khususnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa perkara anak perlaku tindak pidana yang dapat 
dilakukan diversi adalah tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan bukan 
pengulangan tindak pidana. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa 
semakin rendah ancaman pidana maka makin tinggi prioritas untuk dapat dilakukan diversi. 

Anak pelaku tindak pidana juga diatur dalam United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 
40/33 pada tanggal 29 November 1985) yang menegaskan bahwa diversi mengandung pernyataan 
bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal, seperti 
mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah. 
Berbagai pengaturan anak pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diversi dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak diperuntukkan untuk anak pelaku tindak pidana terorisme 
karena ancaman pidananya diatas 7 (ujuh) tahun. Sehingga belum ada pengaturan yang 
memberikan perlindungan terhadap anak yang dimanfaatkan orang dewasa sebagai pelaku tindak 
pidana terorisme  

Anak pelaku tindak pidana terorisme seharusnya ditempatkan sebagai korban korban karena 
dimanfaatkan orang dewasa dan akibat dari deviant culture (budaya menyimpang, bisa karena 
orangtua atau kelompok sekelilingnya). Sehingga seharusnya ada pengaturan perlindungan 
terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme melalui batasan minimum pidana dan tata cara 
persidangan dan hak-hak bagi anak sebagai pelaku teror serta rehabilitasi terhadap pemulihan anak 
yang sudah terpapar menjadi melaku tindak pidana terorisme. hak anak merupakan bagian dari 
hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, 
masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk perlindungan dan pemenuhan 
hak anak mencakup; non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. 

Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban tindak pidana dan bukan 
pelaku tindak pidana karena menjadi korban yang dimanfaatkan orang dewasa yang seharusnya 
mendapat perlindungan sehingga anak yang teribat dalam kejahatan terorisme seharusnya 
mendapat rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 
35 Tahun 2014 khususnya tercantum dalam Pasal 69B yang menyebutkan, Perlindungan Khusus 
Anak Korban terorisme melalui upaya: edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; konseling 
bahaya terorisme; rehabilitasi serta melalui proses pendampingan sosial.Anak pelaku tindak pidana 
terorisme merupakan manus ministra(alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin 
pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya dia tidak memahami apa yang 
diperbuat. 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA yang menegaskan tentang Hak Anak agar, 
diperlakukan manusiawi; terpisah dengan dewasa; Mendapat perbantuan hukum; Rekreasi; Tidak 
disiksa, dihukum, diperlakuan sadis, tak manusiawi, yang menghina harkatnya; tidak dihukum 
mati atau hukuman seumur hidup;tidak disergap, dibui, kecuali usaya akhir dan waktunya 
sesingkatnya; mendapat adil objektif, imparsial, sidang khusus; tidak diekspos jati dirinya; 
mendapat dampingan ortu/wali dan orang kepercayaan; mendapat dukungan sosial; life 
personality; accesibility bagi anak disable; mendapat edukasi; layananan kesehatan; dan hak 
lainnya. 

Undang-undang mengatur anak pelaku terorisme dikualifikasi sebagai korban yang harus 
mendapat perlindungan khusus. Penanganannya harus mengedepankan pendekatan pemulihan 
(restoratif justice). Anak yang terpapar ajaran terorisme harus memperoleh pendekatan khusus. 
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Pendekatannya harus pendekatan pemulihan (restoratif) bukan pendekatan penghukuman 
pemenjaraan (punitif) sebagaimana orang dewasa yang dijerat kasus terorisme. 

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) 
fondasi Komisi Hak Anak yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana 
anak, yakni:  

a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan 
yang berdampak pada anak;  

b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta 
kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak;  

c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;  
d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya 

kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan 
dan administratif yang mempengaruhi anak.6 

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan 
pidana anakyang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses 
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sementara itu menurut Yayasan Pemantau 
Hak Anak, terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak yaitu tahap pertama, mencakup pencegahan anak 
dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan 
anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Tahap kedua, ditandai anak 
bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk 
tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana. Tahap ketiga, resosialisasi diawali dari 
proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.7 
Sebangun dengan kerangka fundamental dari KHA tersebut di atas, maka tujuan dari bekerjanya 
sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujuakn untuk membangun sistem peradilan yang 
adil dan ramah terhadap anak (fair and humane). Adapun karakteristik sistem peradilan pidana 
anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi:  

a. Berlandaskan hak anak;  
b. Menerapkan prinsip keadilan restoratif; 
c. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;  
d. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;  
e. Menjadikan sanksi penahan sebagai alternatif terakhir (the last resort) dan jika 

memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; 
f. Prinsip proporsionalitas; 
g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;  
h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;  
i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.8 
Dari ketentuan tersebut diatas masa penahanan anak juga harus diperhatikan karena dapat 

menambah luka kejiwaan, yang justru potensial untuk menjadikan anak di kemudian hari 
melakukan perlawanan dengan modus operandi kejahatan inkonvensional yang lebih parah (extra 
ordinary crime) atau bahkan cacat mental yang sama halnya dengan melakukan pembunuhan 
karakter anak secara perlahan. 

 
 

 
6  Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Dalam Perpektif Hukum Hak Asasi Manusia 

Internasional, Artikel, hlm. 3.  
7  Yayasan Pemantau Hak Anak, Loc Cit, hlm. 2. 
8  Hangama Anwari, Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and 

AIHRC, tanpa tahun, hlm.  
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IV. Penutup 

Simpulan 

Perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan orang dewasa terlibat dalam tindak 
pidana terorisme berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diberlakukan diversi 
sebagai upaya restorative justice. Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
menyatakan bahwa diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai 
perwujudan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, Tujuan dari mekanisme 
diversi tersebut adalah untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta 
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab pada anak dan 
sebagai wujud perlindungan terhadap kelangsungan masa depan anak yang dimanfaatkan orang 
dewasa untuk melakukan tindak pidana terorisme pada khususnya. Sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa perkara anak perlaku 
tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah tindak pidana dengan ancaman penjara di 
bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 menegaskan bahwa semakin rendah ancaman pidana maka makin tinggi prioritas untuk dapat 
dilakukan diversi. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban tindak pidana 
dan bukan pelaku tindak pidana karena menjadi korban yang dimanfaatkan orang dewasa yang 
seharusnya mendapat perlindungan sehingga anak yang teribat dalam kejahatan terorisme 
seharusnya mendapat rehabilitasi 
 

Saran  

Pertama, Perlunya pembaharuan peraturan terkait anak pelaku tindak pidana terorisme 
agar muncul harmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. Diversi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Kedua, Perlunya tempat rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana 
terorisme untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan. 
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