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ANAK TERLIBAT TINDAK PIDANA
TERORISME

❖Data YPP sejak 2015 s.d 2020 ada 19 anak yang ditangkap karena terlibat tindak pidana terorisme. 

Rinciannya: 

• 14 anak sudah bebas, 11 anak bebas murni dan 3 anak bebas secara integrasi (PB dan CB). Saat ini 2   

anak masih PB. 

• 2 anak dikembalikan ke orang tua (Hold kasus).  

• 2 anak di BRSAMPK Handayani/menjalani persidangan.

• 1 anak masih di LPKA, akan bebas murni September 2021. 

❖Semuanya berjenis kelamin laki-laki.

❖Semuanya berafiliasi ke ISIS dan berbaiat ISIS. 



PERKAWINAN PADA ANAK TERLIBAT
TINDAK PIDANA TERORISME

Latar Belakang

• Dijodohkan

• Tidak ada aktivitas lain yang menarik selain menikah

• Dorongan atau retus keluarga

• Anak merasa semakin dewasa setelah bebas dari LPKA atau LP

• Minimnya program pembinaan ketika di LPKA atau LP

• Minimnya pembimbingan pasca bebas

• Kosongnya konseling atau trauma healing



BERAPA ANAK YANG MENIKAH? 

• Dari 19 anak terlibat tindak pidana terorisme, ada 3 anak sudah menikah dan 1 anak

merencana menikah.

• 2 anak menikah dengan sesama jaringan atas perjodohan dari keluarga dan jaringannya.

• 1 anak lainnya menikah bukan dengan sesama jaringan, juga atas perjodohan. 

• 1 orang anak sedang dijodohkan dan berencana menikah dengan anak terakhir Santoso.  



USIA

• Usia anak terlibat tindak pidana terorisme ketika menikah 18 s.d 20 tahun

• Usia istri 16 s.d 17 tahun



MASALAH SETELAH PERNIKAHAN
• Masalah ekonomi

• Pertengkaran dalam rumah tangga

• Pengasuhan anak

• Terus ditarik untuk kembali ke jaringan



APA YANG DILAKUKAN YPP? 

• Sering berdiskusi tentang pernikahan baik ke anak maupun orang tua

• Jika sudah nikah, maka menjadi tempat sharing dan memberikan masukan



KENDALA DAN TANTANGAN

• Keinginan menggebu dari anak untuk menikah

• Restu orang tua yang kuat


