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Family Resilience Program-

Division for Applied Social 

Psychology Research (DASPR) 

Program ini diupayakan untuk mendorong 
keluarga, secara khusus istri untuk melakukan 
reintegrasi dan kembali berdaya, serta 
sebagai upaya deradikalisasi dan 
disengagement. Tetapi, secara tidak 
langsung program menyasar anak-anak. 

Dasprui.com @Dasprui DASPR 



FR 1 = 44 (2016-

2017), studi awal 

- meliputi wilayah 

Jawa Barat, Tengah, 

dan Timur  

FR 2 = 30 (2019) 

- meliputi wilayah 

Jawa Barat, Banten, 

dan DKI Jakarta 

Total = 74 peserta  



Film: Keluargaku, Jihadku 



Waktu 
Pelaksanaan 
2019 

•PREPARATION  

•MARCH  

•WORKSHOPS  

•MARCH -JULY 

•MONITORING & 

ASSISTANCE 

•JULY-SEPTEMBER 

TO INFINITY 



Participants 

30 peserta  
- 23 Istri 

- Sisanya adalah ibu, 

mertua, anak, dan 

saudara perempuan. 



Anak-Anak yang Terlibat 

+/-56 anak 
29 anak = 0-6 tahun 

24 anak = 7-12 tahun 

1 anak = +/- 17 tahun 

1 anak = > 17 tahun 

Home schooling, SDIT, SDN, SMPN, dan 

Pesantren 



Setiap grup mendapatkan 2 x 
 workshop di Jakarta dan monitoring di rumah 

masing-masing 

Pembagian Kelompok 

Group 1:  

7 part ic ipants  

+/-  16 chi ldren 

Group 2:  

11 part ic ipants  

+/-  17 chi ldren 

Group 3:  

12 part ic ipants  

+/-  23 chi ldren 







orang asing 

(kita) 

family 

- ingin melakukan 

intervensi  

- dengan berbagi 

pengalaman dan 

pengetahuan 

- memberikan 

pengalaman baru 

kepada anak-anak 



keluarga 

orangtua anak 

dalam program DASPR 

diberikan kegiatan-kegiatan 

positif = proses deradikalisasi dan 

disengagement 



Intervensi yang dilakukan untuk Anak 

Bermain dan berinteraksi langsung dengan anak-anak selagi orangtua 

mereka mengikuti workshop selama 1 1/2 hari. 

-- 

Aktivitas: berenang, nonton film, menggambar, mewarnai, dan permainan 

anak-anak lainnya. 

-- 

Dilanjutkan dengan rekreasi bersama, seperti ke Monas, kebun binatang, dan 

museum. 

-- 

 



dampak + 

 
"...jadi lebih cenderungnya. Jadi mikir pingin ah S2 Psikologi. Kayaknya enak termasuk dari 

bagian DASPR. Pingin ah nyoba jadi panitia gimana. Dulu sempet mikir kayak gitu. Karena 

dampaknya baik banget buat pribadi. Materinya asupan bagi mahasiswa bagus banget. 

Jadi lebih membuka wawasan juga." *anak dewasa 

-- 

"Ya alhamdulillah. Seneng diajak jalan-jalan ya"; Udah ditunggu-tunggu tuh. Nanti, tanggal 

segini bakal ada. "Oh iya?" udah ditunggu-tunggu banget sama mereka. "Kita jalan-jalan ke 

mana ya" *kata orangtua anak 

 -- 

"Alhamdulillah sih pikiran jadi fresh, anak-anak 

tidur di hotel seneng. Terutama A kan dia seneng banget, cerita-cerita ke 

siapa aja. Pas di Ragunan juga, pokoknya diceritain aja." *kata orangtua anak 

 

 

 



1: Tidak tahu 

"...udah gede harus dikasih 
tau dia. Lima belas tahun lah 

mbak," 
 

-- 
 

"Rahasiainnya itu ke adik-
adik ke keluarga... Soalnya 

emang pengaruhnya setelah 
tau Abi dibawa" 

 

2: Tahu 

"Dia kalo udah denger, 
nggak mau Berhubungan 
sama polisi, berhubungan 
sama abinya, nggak mau." 

 
--  

3: Tidak tahu - tahu 

"eh, iya paling nanti sedikit 
sedikit kalo udah ngerti 
gitu (akan diceritakan 

tentang masa lalu ayahnya 
sebagai teroris), udah 

SMA, paling abinya yang 
ini gitu, yang cerita." 

-- 
"Bakal saya ceritain. Untuk 
pembelajaran buat mereka 

nanti gedenya. Bahwa 
yang abi lakukan itu 

salah." 

Anak tahu gak kasus 

orangtuanya? 



- ingin jadi polisi untuk melindungi ayahnya 

- penghafal Al-Qur'an 

- jadi dokter dan designer 

- ingin ambil jurusan manajemen 

Cita-Cita Mereka Tidak Sama 

dengan Ayah! 



Apa Anak-Anak Diajak ke 

Lapas? 

- iya, bagi anak-anak yang masih belum sekolah SD, tetapi diberitahu bahwa 

ayahnya sedang "mondok", "kerja", dll. 

 
"Kalau yang besar tau. Kalau yang kecil ini mereka taunya bapak kerja 

di... Ayah kerja di mana? Kerja di mana? Pasukan apa? Pasukan oren ayahnya. 

Pasukan oren, cuma dia bagian gedung katanya." 

 

- iya, momen tertentu, besukan istimewa 

Tetapi, dari hasil percakapan dengan orangtua/observasi, saya menilai anak tidak membenci 

ayahnya setelah tahu terlibat kasus. Dan anak yang tidak tahu = rindu ketemu ayah, tidak benci.  



Kehilangan sosok 
"ayah" 

- selalu bertanya ayah di mana, 
"kenapa ayah gak pulang-pulang" 

- menganggap ayahnya sudah 
tidak sayang lagi  

- menganggap ayahnya sudah 
berpisah dengan ibunya 

-- 
“kapan nih pulangnya abi?” 

 

Trauma 

- cemas, bingung, dan sedih melihat ibunya 
yang sedih dan tidak stabil 

- ketakutan jika mendengaar kendaraan, hingga 
3 bulan lamanya sampai akhirnya terus 

diberikan kekuatan dari orangtua 
- menjadi lebih pendiam dan tertekan karena 

harus pindah sekolah 
-- 

"Trauma itu sampai tiga bulan, gak mau keluar rumah." Iya... 
motor, mobil, histeris dia, takut. Umi berusaha ya berdoa, 
mohon sama Allah jangan seperti ini terus anak-anak umi 

gitu. Di ajak bicara, di ajak ngaji sama umi. “jangan takut, itu 
kan manusia. Dedek juga suka kan main mainan pistol-
pistolan itu. Gak apa-apa.” masih trauma terus sampe 3 

bulan itu. 

Stigma/bullying 

- anak teroris, tidak boleh 
berteman dengan si "anak" 

karena kasus abinya 
-- 
 

Dampak buruk yang dialami anak 

Pindah 
sekolah/rumah 

- pindah sekolah ke tempat 
yang lebih rendah kualitas 
sekolahnya karena biaya 

- pindah ke sekolah yang tidak 
ada teman satu lingkungan 

karena takut dibully 
- menghindarkan anak-anak 
dari lingkungan rusun/rumah 

agar tidak dibully  
-- 
 

Tidak sekolah 

- Tidak bisa melanjutkan 
sekolah ke tingkat lebih tinggi 

karena faktor biaya 
-- 
 



Anak-anak yang tangguh = strong support  

Apa temuannya? 

Fakta lapangan menunjukan bahwa stigma anak 

teroris itu memang benar adanya, kebanyakan, anak 

anak yang dikenai stigma ini merasa tidak percaya 

diri dan menghindar dari lingkungan sosialnya. 

-- 

kasus dua anak narapidana terorisme -dalam fase 

remaja-  

F dan V adalah inisial untuk kedua anak ini, di 

tengah stigma anak teroris yang dilekatkan pada 

keduanya, mereka justru menunjukan bahwa mereka 

juga mampu berprestasi baik itu di bidang akademik 

maupun non akademik. 



What is the next? 



Policy Paper 

Intinya, perlu program 

FR inklusif libatkan 

suami dan anak ke 

depannya 



Dr. phil. Idhamsyah Eka Putra [Principal Investigator] 

Nasir Abas  [Senior Consultant] 

Fajar Erikha [Program Manager] 

Any Rufaedah  

Ardiningtyas Pitaloka 

Yohanes Yanuarius 

Reisa Suci Arimbi 

Dimas Okto Danamasi 

William Cahyawan,  

Hana Berliani Adiningsih, 

Erni Kurniati 

Nia Widya Siregar 

Salman Al Farizi 

Tim Riset dan Intervensi yang Terlibat 

Family Resilience Program 


