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Hasil laporan menunjukkan bahwa, dalam beberapa tahun 
ke belakang, ribuan orang berusia di bawah delapan 
belas tahun (selanjutnya disebut “anak”) telah direkrut dan 
dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis 
kekerasan. Anak-anak ini menjadi target kekerasan dalam 
berbagai bentuk. Di waktu yang sama, mereka juga dapat 
menjadi alat yang berbahaya di tangan orang-orang yang 
mengeksploitasi mereka dan/atau memperalat mereka untuk 
melakukan tindakan kriminal atau tindakan terorisme.

Negara Anggota Persatuan Bangsa-Bangsa semakin 
menghadapi tantangan berat dalam melakukan upaya 
gabungan pencegahan dan penindaklanjutan kekerasan yang 
dilakukan terhadap anak, sementara melindungi masyarakat 
dari berbagai ancaman terkait terorisme dan ekstremisme 
kekerasan. Arus besar kepulangan pelaku teroris asing 
(FTFs) yang tengah terjadi juga menghadirkan ancaman dan 
tantangan yang kian nyata bagi pihak berwenang di dalam 
negeri untuk menangani anak-anak yang kembali dari zona 
konflik.

UNODC telah menyusun Roadmap Penanganan Anak yang 
Terlibat dalam Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan, 
sebagai bentuk bantuan teknis yang selaras dan konsisten 
bagi seluruh Negara Anggota dalam menangani anak-anak 
ini. Untuk tujuan ini, roadmap ini bertujuan untuk mengetahui, 
menyoroti dan mendukung kebijakan dan kebutuhan di 
dalam negeri dalam mengatasi fenomena ini, serta untuk 
memperkuat keselarasan di seluruh tingkatan sistem untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Roadmap ini, 
dan secara lebih luas seluruh kegiatan UNODC di bidang ini, 
dilaksanakan berdasarkan pengakuan atas tanggung jawab 
Negara Anggota untuk melindungi masyarakat, khususnya 
anak-anak, dari ancaman terkait terorisme dan ekstremisme 
kekerasan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
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Roadmap ini bermula dari kegiatan bantuan teknis yang telah 
dilaksanakan selama tiga tahun dari UNODC kepada Negara 
Anggota yang terdampak fenomena ini. Bantuan tersebut 
dikembangkan di bawah kerangka inisiatif yang dibiayai 
Jepang dan mengandalkan masukan substantif dari seluruh 
perwakilannya di 10 negara: Bangladesh, Irak, Jepang, 
Libanon, Maroko, Maladewa, Nepal, Filipina, Tunisia, dan Sri 
Lanka. Roadmap ini juga mengambil pelajaran dari kegiatan 
UNODC dan Negara Anggota di kawasan dunia lainnya, 
termasuk Asia Tengah, Barat, dan Afrika Timur. Dokumen 
ini berpedoman pada mandat UNODC di bidang keadilan 
untuk anak, kekerasan terhadap anak dan penanggulangan 
terorisme, serta pada pemahaman yang semakin baik tentang 
tantangan dan praktik baik yang berpotensi di bidang ini.

Panduan yang diberikan dalam Roadmap ini disusun 
berdasarkan kerangka hukum terkait, seperti hukum hak 
asasi manusia internasional, hukum internasional terkait 
penanggulangan terorisme, hukum pidana internasional, 
hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi 
internasional.

1. Pendahuluan
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1. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak (CRC) tiap anak adalah setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.
2. Istilah “kelompok teroris” digunakan dalam Roadmap ini untuk merujuk pada seluruh entitas sebagaimana didata oleh Komite Sanksi ISIL (Da’esh) dan Al-Qaida 1267/1989/2253, 
sebelumnya dikenal dengan “Komite Sanksi Al-Qaida 1267/1989”.
3. Sesuai dengan Rencana Aksi Sekretaris Jenderal PBB untuk Pencegahan Ekstremisme (A/70/674, pada ayat. 2), ekstremisme dalam Roadmap ini dianggap “sebagai, dan jika, 
mendukung terjadinya terorisme”.
4. FTFs didefinisikan dalam resolusi 2178 Dewan Keamanan, yang diadopsi pada 24 September 2014 (S/RES/2178).
5. Rincian lebih lanjut tentang hukum internasional terkait, lihat perangkat pelatihan UNODC berikut ini: ‘Panduan untuk Anak yang Direkrut dan Dieksploitasi oleh Kelompok Teroris 
dan Ekstremis Kekerasan: Peran Sistem Peradilan’ (Badan PBB bidang Obat-Obatan dan Tindak Pidana, Vienna, 2017); ‘Panduan Pelatihan’Pencegahan Perekrutan dan Eksploitasi Anak 
oleh Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan: Peran Sistem Peradilan; Panduan Pelatihan’Rehabilitasi dan Reintegrasi Korban Perekrutan dan Eksploitasi Anak oleh Kelompok Teroris 
dan Ekstremis Kekerasan; dan ‘Panduan Pelatihan Keadilan untuk Anak dalam Konteks Penanggulangan Terorisme’ (Badan PBB bidang Obat-Obatan dan Tindak Pidana, Vienna, 2019).
6. Keputusan DE 2019/17, Prinsip-Prinsip Utama Perlindungan, Repatriasi, Penuntutan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Perempuan dan Anak yang Terlibat dalam Daftar Kelompok 
Teroris PBB.
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Tiga area kegiatan yang saling terhubung: pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, dan keadilan untuk anak

Roadmap ini juga diselaraskan dengan naskah posisi kebijakan penting yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB tentang 
prinsip-prinsip utama perlindungan, repatriasi, penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi perempuan dan anak yang terlibat 
dalam daftar kelompok teroris PBB. Naskah ini menyoroti mendesaknya fenomena ini dan menuntut adanya tindak lanjut 
berbasis hak asasi manusia. Kompleksitas dan sifat lintas sektoral dari fenomena yang memilik banyak lapisan ini membutuhkan 
tanggapan yang selaras dan menyatu di antara berbagai lembaga dan program PBB, yang diikuti dengan intervensi lintas 
negara dan di tingkat nasional.

UNODC memahami betul pentingnya berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Roadmap ini berupaya memastikan 
adanya pendekatan yang meliputi seluruh sistem dan selaras untuk masalah ini guna mendukung mandat dan tanggapan yang 
ada sebelumnya, sehingga menghindari adanya tumpang tindih upaya. 
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Roadmap ini menjelaskan penanganan seluruh anak yang direkrut dan 
dieksploitasi oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan, terlepas dari 
apa pun bentuk keterlibatan dan cara perekrutan dan tujuan yang bermacam-
macam dari ekploitasi anak oleh kelompok-kelompok tersebut. Roadmap 
ini mencakup panduan tentang tiga area kegiatan yang saling terhubung: 
pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi, dan keadilan untuk anak dalam 
upaya penanggulangan terorisme. Perlu diingat bahwa tanggapan yang 
efektif membutuhkan upaya yang menyeluruh di seluruh area.

PENCEGAHAN

KEADILAN 
UNTUK 
ANAK

REHABILITASI 
DAN 

REINTEGRASI
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Tidak ada dikotomi antara kepentingan keamanan dan hak anak. Kedua tujuan MENJAGA KESELAMATAN 
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN ANAK SIFATNYA SALING MELENGKAPI dan harus diupayakan secara 
bersamaan demi terwujudnya perdamaian yang abadi.

PEREKRUTAN ANAK oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan merupakan BENTUK KEKERASAN TERHADAP 
ANAK YANG SANGAT SERIUS, terlepas dari cara dan metode melakukannya. Tindakan ini akan berujung pada 
eksploitasi anak dengan dampak jangka Panjang terhadap kesejahteraan mereka dan masyarakat secara menyeluruh.

ANAK-ANAK yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan harus DIANGGAP 
DAN DIPERLAKUKAN UTAMANYA SEBAGAI KORBAN TINDAKAN PIDANA. Hal ini berimplikasi terhadap 
adanya keperluan untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hak-hak seluruh korban anak, terlepas dari adanya 
dugaan keterlibatan sebagai pelaku dalam tindakan terorisme atau pidana lainnya, atau atas dugaan risiko yang 
mungkin mereka timbulkan untuk melakukan tindak pelanggaran terorisme di waktu mendatang. Sangat penting untuk 
memastikan adanya upaya untuk mencegah viktimisasi sekunder terhadap anak-anak ini.

PENCEGAHAN keterlibatan anak dalam kelompok teroris dan ekstremis kekerasan harus menjadi PRIORITAS bagi 
aktor Negara dan bukan Negara.

KEPENTINGAN TERBAIK ANAK harus selalu menjadi PERTIMBANGAN UTAMA dalam tiap pengambilan 
keputusan terkait penanganan anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. 

TUJUAN UTAMA tiap tindakan yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam kelompok teroris dan ekstremis 
kekerasan adalah untuk mendorong terwujudnya REHABILITASI DAN REINTEGRASI anak bersangkutan ke dalam 
masyarakat, sesuai dengan sifat, kondisi, dan kebutuhan anak yang sifatnya spesifik.

PROSES PEREKRUTAN ANAK TIDAK PERNAH BOLEH DIANGGAP DILAKUKAN SUKARELA, mengingat 
adanya berbagai bentuk paksaan dan pengaruh yang diberikan oleh kelompok ini, serta relasi kuasa yang tidak 
berimbang dan muncul dari situasi semacam ini.

Ketika ada anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, mereka berhak atas segala hak 
sebagaimana ditetapkan oleh hukum internasional terkait KEADILAN UNTUK ANAK, tanpa pengecualian atau 
pengurangan karena sifat pelanggaran yang dilakukan.

Setiap inisiatif yang bertujuan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak oleh kelompok teroris dan 
ekstremis kekerasan harus memperhatikan dampak yang beragam dari tindakan terorisme dan upaya penanggulangan 
terorisme pada anak perempuan dan anak laki-laki, dan oleh karenanya perlu dilakukan dengan pendekatan PEKA 
ANAK dan PEKA GENDER.

Terlepas dari situasi yang berbeda-beda, perekrutan anak BUKAN HANYA MASALAH TINDAK PIDANA, tetapi 
pertama-tama dan utamanya MASALAH PERKEMBANGAN. Ini adalah fenomena sangat kompleks yang membutuhkan 
upaya bersama dan MULTIDISIPLINER oleh sistem yang berbeda-beda, serta kerja sama lintas aktor dan lembaga, 
agar dapat ditangani secara efektif.

2. Prinsip-Prinsip Landasan
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3. Panduan Pencegahan yang Efektif

Analisis situasi yang mendalam adalah 
prasyarat utama untuk mengembangkan kebijakan 
pencegahan berbasis bukti yang efektif. Analisis situasi harus:
• Menyelidiki strategi perekrutan anak oleh kelompok teroris 

dan ekstremis kekerasan, mengingat anak perempuan 
mungkin direkrut dengan metode berbeda dan taktik 
tertentu dan, oleh karenanya, mungkin memerlukan 
bantuan khusus;

• Mempelajari dan menyoroti kondisi yang mendorong 
terorisme, termasuk kesenjangan mendasar yang 
dapat menumbuhkan rasa ketidakadilan di kalangan 
masyarakat rentan;

• Memeriksa faktor-faktor “pendorong dan penarik” 
perekrutan anak di tingkat lokal dan membandingkannya 
dengan tren regional dan global terkait hal ini;

• Menyelidiki faktor-faktor risiko yang berasal dari berbagai 
tingkat hubungan interpersonal anak, yang mencakup 
fokus pada kebutuhan pribadi anak, lingkungan keluarga, 
kaitan dengan nilai-nilai budaya dan agama, serta 
hubungan dengan Negara dan lembaga-lembaga negara;

• Menentukan kelompok sasaran yang berbeda-beda untuk 
tujuan pencegahan;

• Menentukan pemangku kepentingan utama yang 
berperan dalam upaya pencegahan, termasuk keluarga, 
masyarakat, lembaga pendidikan dan agama; dan

• Menganalisis lingkungan pemrograman yang ada, 
dengan mengidentifikasi kesenjangan dan menyoroti 
prioritas utama untuk tindakan.

Strategi Pencegahan Komprehensif

Upaya-upaya untuk mencegah perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok 
teroris dan ekstremis kekerasan harus terintegrasi ke dalam upaya pengembangan 
dan penegakan hukum yang lebih luas. Dalam situasi pascakonflik, kesejahteraan 
masyarakat yang paling terkena dampak harus menjadi prioritas, terutama ketika 
rasa tidak aman masih mencekam. 

Penjabaran strategi pencegahan komprehensif harus didasarkan pada:

Berbagai poros intervensi

Strategi pencegahan yang efektif dan komprehensif harus menggabungkan berbagai 
poros intervensi, untuk i) menuntut pertanggungjawaban pelaku perekrutan dan 
eksploitasi anak atas kejahatan yang telah mereka lakukan, dan (ii) meningkatkan 
kerangka lingkungan perlindungan bagi anak-anak.

KESELAMATAN 
MASYARAKAT

KERANGKA LINGKUNGAN 
PERLINDUNGAN

Intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kerangka 
perlindungan bagi anak dapat meliputi:
• Intervensi awal, termasuk menciptakan akses lebih baik 

terhadap layanan kesehatan dan perlindungan;
• Sistem pendidikan inklusif, yang berfokus pada peningkatan 

keterampilan hidup yang bermanfaat dan berpikir kritis, 
serta memberdayakan anak untuk belajar mandiri, tumbuh, 
berkembang dan bertindak sebagai agen perubahan, 
sehingga memperkuat lingkungan perlindungan;

• Fokus pada pendekatan dan aktor lokal;
• Adopsi pendekatan berbasis masyarakat;
• Penyediaan layanan untuk mendukung peran perlindungan 

keluarga;
• Kampanye peningkatan kesadaran untuk menggalang 

dukungan masyarakat terhadap upaya pencegahan, serta 
kontra-narasi untuk memerangi propaganda kelompok-
kelompok ini;

• Langkah-langkah yang bertujuan menghindari pendekatan 
yang membuka peluang stigmatisasi atau diskriminasi.

Intervensi yang bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban 
kepada pelaku perekrutan dan eksploitasi anak harus berfokus 
pada aspek pencegahan yang terkait dengan keamanan dan 
dapat mencakup: 
• Larangan perekrutan dengan jalan kriminalisasi;
• Penegakan kerangka hukum dan kebijakan nasional untuk 

menuntut pertanggungjawaban perekrut anak-anak (yang 
dapat mencakup undang-undang anti-terorisme, undang-
undang anti-perdagangan manusia yang mengkriminalkan 
berbagai bentuk perekrutan dan eksploitasi anak-anak);

• Kerja sama internasional dalam bidang kriminal dengan 
tujuan mengidentifikasi dan menahan perekrut anak-anak 
lintas batas negara;

• Meningkatkan kapasitas sistem peradilan dalam menangani 
kasus-kasus pelanggaran semacam ini;

• Menerapkan pendekatan yang peka anak terhadap anak-
anak dan saksi perekrutan oleh kelompok teroris dan 
ekstremis kekerasan.

PENDEKATAN UNODC: MENJEMBATANI KESENJANGAN

Komitmen politik untuk memastikan adanya strategi dan intervensi pencegahan 
di tingkat nasional;
Pendekatan partisipatif dalam mengembangkan kebijakan, termasuk fokus pada 
partisipasi anak-anak;
Dikedepankannya nilai-nilai inklusi, dialog, dan saling menghormati;
Pendekatan multidisiplin dan terkoordinasi untuk menghindari fragmentasi dan 
tumpang tindih upaya yang dilakukan;
Peningkatan kapasitas  lembaga dan aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan; 
Peran proaktif sistem peradilan dalam upaya pencegahan, termasuk melalui 
pengembangan aturan perundang-undangan yang efektif di bidang ini; dan
Analisis situasi yang mendalam.
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4. Panduan untuk Rehabilitasi dan 
Reintegrasi yang Efektif 

Strategi yang ditargetkan kepada korban anak

Rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam kelompok teroris dan ekstremis kekerasan harus menjadi tujuan 
utama bagi Negara-Negara Anggota dan pemangku kepentingan utama lainnya yang bekerja dengan anak-anak ini.

Program rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada analisis situasi yang mendalam, yang mengumpulkan informasi 
yang diperlukan untuk merancang program yang tepat, guna meningkatkan efektivitas dan menanggapi tantangan nyata 
yang dihadapi oleh praktisi profesional.

Kunci dari rancangan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif adalah komponen-
komponen berikut ini:

• Penilaian secara individual terhadap anak sebagai dasar dari rencana reintegrasi 
individu, dengan fokus yang kuat pada partisipasi anak dalam proses yang berjalan;

• Intervensi masyarakat untuk mendukung demobilisasi dan pelepasan dari 
kelompok tertentu (jika diperlukan);

• Perawatan sementara dan bantuan segera dalam fase pasca pelepasan;

• Akses terhadap layanan yang memadai, termasuk kesehatan kejiwaan dan 
dukungan psikososial, dengan fokus pada perawatan berdasarkan trauma yang 
dialami sebagai komponen utama dari upaya reintegrasi;

• Kombinasi intervensi yang bertujuan mendukung keterampilan hidup yang 
bermanfaat bagi korban anak sekaligus menyikapi sikap dan kekhawatiran 
masyarakat untuk mencegah viktimisasi sekunder terhadap anak;

• Mendorong upaya membangun perdamaian dan rekonsiliasi;

• Mendorong kepulangan dengan selamat kepada keluarga dan 
masyarakat (jika memungkinkan dan berdasarkan penilaian individual);

• Pembahasan intervensi untuk mengupayakan pelepasan dari rantai 
kekerasan (jika dan ketika memungkinkan);

• Dukungan khusus bagi anak-anak tanpa orang tua, termasuk anak-
anak yang tidak didampingi dan terpisah dengan orang tuanya; dan

• Dukungan yang tepat bagi para praktisi, termasuk fokus pada masalah 
keamanan dan keselamatan yang mungkin timbul ketika berinteraksi dengan anak-anak 
ini.

7. United Nations Security Council, Security Council Resolution 2178 (2014), adopted by the Security Council on 24 December 2014 (S/RES/2178).
8. United Nations Security Council, Security Council Resolution 2396 (2017), adopted by the Security Council on 21 December 2017 (S/RES/2396).

• Menentukan tujuan terpadu dari program rehabilitasi dan 
reintegrasi, yang meliputi pemberian dukungan kepada 
anak-anak sekaligus memastikan keselamatan masyarakat;

• Menerapkan pendekatan ekologis untuk reintegrasi: 
menentukan faktor-faktor perlindungan dan risiko di tingkat 
mikro, meso (fokus pada keluarga dan masyarakat), dan 
makro (serta keterkaitan antar faktor di dalamnya) lalu 
menanganinya dengan langkah intervensi yang sesuai;

• Menentukan pelajaran yang didapat dari bidang intervensi 
lain (termasuk reintegrasi antara anak-anak korban 
perdagangan anak, reintegrasi petarung anak, terhentinya 
sifat kekerasan anak-anak yang sebelumnya terlibat 
kelompok geng) dan relevansinya terhadap konteks ini;

• Mengadopsi dikembangkannya pendekatan multidisiplin 
dan terkoordinasi dalam proses reintegrasi;

• Menerapkan  pendekatan yang peka anak dan gender  
dalam perencanaan dan pelaksanaan reintegrasi, 
mengingat adanya risiko penolakan dan stigmatisasi 
terhadap anak perempuan yang kian meningkat;

• Memasukkan komponen pendidikan yang kuat dalam 
perencanaan dan implementasi program, dengan fokus 
pada pemantauan dan evaluasi yang tepat; dan

• Mengedepankan upaya untuk menggunakan sumber 
daya yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan upaya 
reintegrasi.

Program-program rehabilitasi dan reintegrasi bagi 
anak-anak yang terdampak fenomena petarung 
teroris lintas batas (FTF)

Berbagai komponen dari program rehabilitasi dan reintegrasi 
perlu mempertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi 
anak yang berbeda-beda. Dalam hal ini, anak-anak yang 
terkena dampak fenomena FTF dapat terpapar risiko yang 
spesifik dan/atau memerlukan intervensi khusus. Beberapa 
pertimbangan yang relevan terkait hal ini adalah:

• Perlu dipastikan bahwa Negara-Negara Anggota 
PBB  dengan alasan apa pun, baik dengan tindakan 
maupun kelalaiannya, menerapkan kebijakan 
yang dapat mengakibatkan anak-anak kehilangan 
kewarganegaraannya. Dalam hal ini, penting artinya bagi 
Negara Anggota untuk menerima anak-anak yang lahir di 
negara asalnya, memberikan mereka kewarganegaraan 
dan mengambil tindakan proaktif untuk mencegah hilangnya 
kewarganegaraan;

• Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, anak-
anak memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya  dan 
pengecualian atas hak ini harus sesuai dengan hukum, 
berdasarkan tujuan yang sah, perlu dilakukan dan 
berimbang;

• Keterlibatan media dalam upaya reintegrasi (jika 
diperlukan), harus dilakukan sesuai dengan pedoman 
tentang pendekatan yang peka terhadap anak terkait 
pelaporan dan penyiaran, dan jika diperlukan, dilakukan 
oleh personel yang sudah mengikuti pelatihan yang 
memadai; dan

• Perlu ada upaya khusus untuk proses rehabilitasi dan 
reintegrasi anak-anak yang terdampak fenomena FTF, 
termasuk melalui peningkatan kerja sama internasional, 
sesuai Resolusi 21787 dan 23968 Dewan Keamanan PBB.7 8

Penyusun kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi rehabilitasi dan reintegrasi harus 
mempertimbangkan langkah-langkah penting sebagai berikut:
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5. Panduan Keadilan untuk Anak yang Efektif 
dalam Konteks Penanggulangan Terorisme

Sistem Peradilan Khusus Anak

Menjamin tersedianya esistem peradilan anak yang efektif  dalam konteks penanggulangan terorisme sangat penting artinya dalam 
situasi global saat ini. Sistem peradilan khusus anak memiliki peran ganda melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak dan 
menjaga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan ini merupakan forum yang tepat untuk menangani anak-anak 
yang diduga sebagai pelanggar hukum, bukan sistem anti-terorisme atau militer.

Ketika seorang anak bersentuhan dengan sistem peradilan, tiap aktor yang bekerja di bidang ini harus menganggap dan 
memperlakukan anak tersebut utamanya sebagai korban perekrutan yang bertujuan eksploitasi, atau dimanfaatkan oleh kelompok 
teroris dan ekstremis kekerasan untuk bermacam tujuan, lalu memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap proses peradilan dan, 
jika memungkinkan, menerima reparasi untuk membantu dan mencapai pemulihan, reintegrasi dan pemulihan. Pengetahuan yang 
memadai dan implementasi kerangka hukum internasional yang berhubungan dengan hak-hak anak yang menjadi korban perekrutan 
sangat penting artinya dan harus didasarkan pada hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, hukum 
pidana internasional, dan kerangka penanggulangan terorisme.

Perlu ada upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder terhadap anak-anak yang diduga, dituduh, atau 
diakui telah melakukan tindak pelanggaran terorisme.

Sistem peradilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa  setiap tindakan yang diambil terhadap seorang anak yang diduga, 
dituduh, atau diakui telah melakukan tindak pelanggaran terorisme memiliki tujuan untuk mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi 
sosialnya. IAgar upaya mendorong rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ini dapat terlaksana secara efektif, sistem peradilan harus 
berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan sistem lainnya (sistem perlindungan anak, pendidikan dan kesehatan).

Sesuai dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, prinsip-prinsip utama yang harus selalu berlaku sepanjang proses peradilan seorang 
anak terduga pelaku pelanggaran adalah: hak untuk tidak mendiskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak hidup, bertahan hidup dan 
berkembang; dan hak untuk berpartisipasi dan didengar.

Aktor yang bekerja di bidang ini harus mengakui pentingnya mengadopsi pendekatan yang peka terhadap anak dan gender, dan 
perlu ada perhatian khusus untuk menanggapi kebutuhan anak perempuan korban eksploitasi seksual, kawin paksa, dan bentuk 
kekerasan seksual dan berbasis gender lainnya (SGBV). Mereka juga perlu tetap menyadari kemungkinan bahwa anak laki-laki juga 
bisa menjadi korban kekerasan seksual. Pada saat yang sama, para aktor ini juga harus berhati-hati agar tidak terjebak stereotip 
gender tentang peran dan pengaruh yang dimiliki anak perempuan.
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Standar minimum yang berlaku

Mengingat kerentanan yang dimiliki anak-anak, khususnya anak-anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan 
ekstremis kekerasan, standar minimum berikut harus selalu berlaku:
• Anak-anak tidak boleh ditahan, diperiksa, atau dituntut atas kejahatan atau dugaan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, 

termasuk anggota keluarga mereka;
• Ketika seorang anak dituntut karena pelanggaran terkait terorisme sesuai dengan hukum di dalam negeri, jaminan proses yang adil 

wajib berlaku dan proses hukum harus dilakukan dengan cara yang peka terhadap anak, tidak mengulur waktu, dan melibatkan 
praktisi profesional peradilan anak yang telah mengikuti pelatihan khusus;

• Pengadilan yang melibatkan anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui terlibat dalam tindak pelanggaran terorisme juga harus 
mematuhi jaminan minimum yang diakui secara internasional atas persidangan yang adil, termasuk: asas praduga tidak bersalah; 
hak untuk diberi tahu secara langsung dan segera tentang dakwaan terhadap anak; hak mendapatkan penasihat hukum dan bantuan 
hukum; hak mendapatkan bantuan orang tua atau wali yang sah; hak untuk didengar; hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian 
atau mengaku bersalah; hak untuk memeriksa atau diwakili untuk memeriksa saksi yang memberatkan dan untuk mendapatkan 
partisipasi dan pemeriksaan saksi yang meringankan dengan prinsip kesetaraan; hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa 
secara cuma-cuma jika anak tidak dapat memahami atau berbicara bahasa yang digunakan; dan, jika diakui telah melakukan 
tindak pelanggaran terorisme atau pelanggaran terhadap keamanan nasional, agar putusan yang diambil dan tindakan apa pun 
yang diberlakukan sebagai tindak lanjut putusan ini dikaji ulang oleh pihak berwenang atau lembaga peradilan yang lebih tinggi, 
independen dan tidak memihak menurut hukum yang berlaku. Jaminan tersebut harus berlaku sejak anak pertama kali berhubungan 
dengan pihak berwajib, dan selama proses peradilan berlangsung tanpa kecuali;

• Jika ada alasan yang cukup untuk meragukan usia seseorang dan jika pendekatan lain, termasuk namun tidak mencakup keseluruhan, 
wawancara dan upaya untuk mengumpulkan bukti dokumenter, tidak dapat menentukan usia orang tersebut, penilaian usia secara 
medis harus dilakukan hanya sebagai langkah terakhir;

• Melarang tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, khususnya kepada anak-anak, serta 
mengingat bahwa, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Hukuman yang Kejam, 
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Lainnya, barang bukti yang diperoleh melalui penyiksaan sifatnya selalu tidak sah di mata hukum;

• Mengingat stigma yang melekat pada terorisme dan anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah terlibat dalam tindak 
pelanggaran terorisme, peliputan proses persidangan oleh media atau yang lainnya harus menghormati hak privasi dan kerahasiaan 
anak-anak, baik sebagai korban, saksi maupun terduga pelanggar.
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6. Kesimpulan

Roadmap ini menetapkan pedoman tentang aspek-aspek utama 
dari strategi dan langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, 
reintegrasi dan keadilan yang bertujuan untuk mengatasi tantangan 
terkait perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok-kelompok 
teroris dan ekstremis kekerasan. 
Program yang efektif dan dapat berjalan secara berkelanjutan 
mencakup komponen yang saling memperkuat sebagai berikut:
• Data dan informasi yang terpercaya tentang akar, tingkat, 

dan sifat permasalahan;
• Kerangka hukum dan kebijakan yang dapat diandalkan, 

sejalan dengan hukum internasional, yang menjamin perlindungan 
yang mutlak diperlukan bagi anak-anak dan masyarakat dari 
ancaman terkait terorisme;

• Layanan dan Mekanisme Penyelenggaraan Layanan 
yang sesuai kebutuhan dan situasi anak-anak yang berisiko atau 
terlibat dalam kelompok teroris dan ekstremis kekerasan;

• Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terampil untuk 
memastikan bahwa semua aktor yang bertugas menangani 
fenomena ini memiliki kapasitas untuk menanggapi kebutuhan dan 
melindungi hak-hak setiap anak;

• Strategi Komunikasi dan Sosialisasi untuk memastikan 
keterlibatan masyarakat sipil dan media yang diperlukan guna 
mendukung perubahan positif;

• Pengetahuan dan Partisipasi Anak untuk memastikan bahwa 
anak-anak menjadi aktor sentral dalam upaya melindungi diri dengan 
pengetahuan tentang hak-hak yang mereka miliki, serta cara-cara 
menghindari dan menanggapi risiko;

• Kerja Sama dan Koordinasi antar aktor Negara dan non-
Negara yang bertugas melindungi hak-hak anak dan menjaga 
keselamatan masyarakat;

• Pemantauan dan evaluasi untuk menguji dan menilai efektivitas 
program, mengedepankan wacana untuk mengubah input program, 
memberikan justifikasi atas dukungan keuangan dan politik yang 
berkelanjutan serta memberikan masukan di tiap tingkatan.

Memperkuat keadilan untuk anak dalam konteks 
penanggulangan terorisme

Intervensi yang bertujuan memperkuat keadilan bagi anak-anak dalam konteks 
penanggulangan terorisme dapat mencakup:

9. Sesuai dengan Panduan 35 Resolusi ECOSOC 2005/20 (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Resolusi 2005/20: Panduan Peradilan dalam Hal-Hal terkait Korban dan Saksi Anak dan Tindak Pidana).
10. Viktimisasi sekunder “merujuk pada viktimisasi yang muncul bukan sebagai dampak langsung dari tindak pidana melainkan tanggapan lembaga dan orang per orang terhadap korban.” UNODC, Panduan Keadilan bagi Korban: Tentang penggunaan dan penerapan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar 
Keadilan bagi Korban dan Penyalahgunaan Wewenang, (New York, 1999), hal.9.
11. Sesuai dengan Pasal 40 (2) Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) (PBB, Kumpulan Perjanjian, vol. 1577 3).
12. Sesuai dengan Pasal 37 CRC; Peraturan Beijing No. 26 (SU PBB, Standar Aturan Minimum PBB untuk Penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak (Peraturan Beijing), diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 November 1985 (A/RES/40/33)) dan Peraturan Havana No. 38-46 dan 49 (Majelis Umum 
General Assembly, Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak-Anak yang Dirampas Kebebasannya (Peraturan Havana), diadopsi oleh Majelis Umum pada 14 Desember 1990 (A/RES/45/113)).
13. Mandat dan peran UNODC dalam memberikan bantuan terkait upaya keadilan bagi anak dan kekerasan terhadap anak telah ditegaskan kembali dalam beberapa tahun terakhir melalui Resolusi-Resolusi Majelis Umum (GA), the Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Dewan Hak Asasi Manusia 
(HRC). Secara khusus, Resolusi GA No. 62/158 tanggal 18 Desember 2007, 63/241 tanggal 24 Desember 2008, 65/213 tanggal 21 Desember 2010 dan 69/194 tanggal 18 Desember 2014, Resolusi-Resolusi ECOSOC No. 2007/23 tanggal 26 Juli 2007 dan 2009/26 tanggal 30 Juli 2009, dan Dewan 
HAM No. 7/29 tanggal 28 Maret 2008, 10/2 tanggal 25 Maret 2009, dan 18/12 tanggal 29 September 2011.
14. Strategi Penanggulangan Terorisme Global PBB (A/RES/60/288).

Peran UNODC

Misi UNODC adalah berkontribusi terhadap pencapaian keamanan dan keadilan 
bagi semua dengan mewujudkan dunia yang terbebas dari ancaman kejahatan, 
narkoba, dan terorisme. UNODC memiliki mandat untuk mendukung Negara-Negara 
Anggota dalam mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak dalam upaya 
pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta memastikan bahwa anak-anak 
dilayani dengan baik dan dilindungi ketika berhubungan dengan sistem peradilan 
sebagai korban, saksi atau terduga pelanggar hukum. Dalam hal pencegahan 
terorisme, UNODC juga memiliki mandat untuk membantu Negara-Negara Anggota 
mengembangkan dan melaksanakan peradilan pidana yang efektif dan berlandaskan 
hukum terhadap terorisme. 
Dengan mandat dan keahlian yang dimilikinya, UNODC menyatakan kesiapannya 
untuk mendukung permintaan Negara-Negara Anggota, berdasarkan ketersediaan 
sumber daya dan melalui kerangka Program Global untuk mengakhiri Kekerasan 
terhadap Anak, dalam upaya mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak 
yang dilakukan oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. 
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Analisis situasi yang mendalam  yang bertujuan memahami konteks ketika perekrutan terjadi 
serta faktor-faktor pendorong dan penarik yang berpengaruh.
Memperkuat spesialisasi hukum, tata cara, lembaga, dan aktor yang berurusan dengan anak 
yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, termasuk pelanggaran 
terkait terorisme.
Mendorong penuntutan sebagai langkah terakhir.
Memastikan kepatuhan terhadap usia minimum tanggung jawab pidana dan mencegah 
diturunkannya batas usia ini karena beratnya pelanggaran.
Mendorong langkah-langkah alternatif terhadap proses peradilan (pengalihan) di seluruh 
tahap proses peradilan.
Memastikan agar penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak sesuai dengan kaidah 
hukum dan hanya diterapkan sebagai langkah terakhir dan dalam masa terpendek yang 
sesuai. Anak-anak tidak boleh ditahan oleh otoritas militer. Dalam situasi ketika anak-anak 
ditahan oleh otoritas militer, perlu ada kebijakan dan prosedur untuk menjamin perlindungan 
yang sesuai usia dan penyerahan secara tepat waktu kepada otoritas sipil secepat mungkin.
Melindungi dari penggunaan aturan penahanan luar biasa, khususnya ketika undang-undang 
nasional memungkinkan penahanan administratif dengan alasan keamanan, penahanan 
preventif dengan alasan terorisme atau risiko terkait keamanan nasional, penahanan oleh 
polisi yang diperpanjang tanpa tuntutan, atau pengecualian terhadap alasan yang tidak biasa 
lainnya dan penundaan penahanan, aturan penahanan luar biasa tersebut, dengan alasan 
apa pun, tidak boleh berlaku pada kasus anak-anak yang diduga terlibat dalam kelompok 
teroris atau ekstremis kekerasan, bahkan jika aturan penahanan luar biasa dimaksud 
mungkin secara hukum berlaku untuk orang dewasa dalam kasus-kasus tertentu.
Melindungi anak-anak dalam tahanan, baik perempuan maupun laki-laki, dari kekerasan.
Memastikan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya tetap diperlakukan dengan 
berperikemanusiaan dan menghormati martabat yang melekat dari tiap manusia, serta 
dengan cara yang memperhitungkan kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas 
kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika dianggap sesuai kepentingan 
terbaik anak, dan harus memiliki hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya melalui 
pertukaran pesan dan kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tiap keputusan untuk 
mengabaikan standar ini harus dilakukan melalui peninjauan kembali secara berkala. Anak-
anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan yang 
memadai, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, pelatihan kejuruan, dan kesempatan 
untuk melakukan pekerjaan yang dibayar. Anak perempuan yang dirampas kebebasannya 
harus dipisahkan dari anak laki-laki dan mendapatkan perhatian khusus untuk memenuhi 
kebutuhan khusus mereka.
Mengakui pentingnya mekanisme pemantauan di tempat-tempat penahanan.
Memastikan penghormatan terhadap hak-hak anak selama proses pengadilan, termasuk 
melalui mekanisme pemulihan (tingkat nasional dan internasional).
Mematuhi prinsip-prinsip berikut tentang penjatuhan putusan/hukuman: tidak boleh ada 
hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan yang 
berlaku atas pelanggaran yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang di 
bawah usia delapan belas tahun. Setiap tindakan yang diambil harus selalu proporsional, 
bukan saja terhadap kondisi dan kebutuhan anak dan masyarakat. Tiap hukuman harus 
mengedepankan upaya reintegrasi anak dan upaya mereka untuk memainkan peran 
konstruktif dalam masyarakat.
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