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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Penanganan atau perlakuan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme
maupun anak dalam jaringan terorisme harus menjadi perhatian serius. Tidak
hanya bagi pemerintah tetapi juga oleh Civil Society Organization (CSO) yang
concern terhadap isu anak dan terorisme.
Pentingnya penanganan ini karena keterlibatan
individu-individu yang dikategorikan sebagai anak
dalam aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini terus
meningkat. Selain itu, anak-anak yang berada di
dalam jaringan terorisme juga tidak sedikit
jumlahnya. Diantaranya, anak-anak yang orang
tuanya merupakan anggota dari jaringan radikal,
anak yang menjalani pendidikan di lembaga
pendidikan yang berafiliasi dengan kelompok
radikal, maupun anak-anak para deportan terkait
kelompok radikal.
Namun, kebijakan pemerintah Indonesia sejauh
ini masih belum terlalu serius dalam melakukan
penanganan terhadap anak yang terlibat dalam
tindak pidana terorisme maupun anak yang
berada dalam jaringan terorisme. Padahal, dalam
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan
dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak pada pasal 59 ayat (1), (2)
huruf k, memberi mandat kepada pemerintah
untuk memberikan perlindungan dan penanganan
khusus terhadap mereka. Mandat ini harus menjadi acuan dan selaras dengan peratuan hukum
lain yang mengatur tentang pemberantasan
tindak pidana terorisme.
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Oleh karena itu, untuk revisi Undang-Undang
Tindak Pidana Terorisme pasal mengenai Tindak
Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak
(pasal 16A), sangat perlu untuk ditambahkan.
Begitu pula dengan penambahan pasal mengenai
definisi korban yang merujuk pada anak (pasal 26).
Ketika berbicara tentang korban anak-anak, maka
pasal mengenai kompensasi dan rehabilitasi
(pasal 36 dan pasal 38) perlu dicantumkan dengan
jelas. Pencantuman hal-hal tersebut dalam revisi
UU Tindak Pidana Terorisme adalah penting
karena anak-anak masih mempunyai masa depan
yang panjang, dan apabila penanganannya tidak
komprehensif, maka upaya dan akses membawa
anak-anak untuk keluar dari lingkaran gerakan
radikalisme dan terorisme, menjadi sulit, bahkan
tidak menutup kemungkinan mereka akan terlibat
lebih jauh dalam gerakan tersebut.
Selain itu, perlu dalam kasus anak dalam radikalisme ini perlu diingat bahwa anak adalah korban.
Oleh karena itu, mengadvokasi kondisi ini dalam
UU Tindak Pidana Terorisme maupun perangkat
hukum pendukung selanjutnya sangat diperlukan.
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SIGNIFIKANSI
MASALAH
Dalam hal penanganan anak yang terlibat tindak
pidana terorisme, apa yang dilakukan pemerintah
selama ini sejak dari proses penangkapan,
penyidikan hingga penahanan belum bisa di katakan baik. Masalah mendasar dalam
penanganan anak yang melakukan tindak pidana
terorisme adalah terdapat pelanggaran hak-hak
anak. Prosedur dan proses penanganan anak
berkasus tindak pidana terorisme belum
sepenuhnya berdasarkan dengan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) baik oleh Densus 88 ketika
melakukan penangkapan dan penyidikan, Hakim
dan Jaksa saat proses persidangan dan penempatan penahanan, Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) dalam melakukan pembinaan, serta
BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Hal ini
terjadi karena dalam UU Tindak Pidana Terorisme
belum terdapat pasal yang khusus membahas
tentang anak.
Dalam hal ini, anak masih diposisikan sebagai
pihak bersalah yang telah melakukan kejahatan
teror. Sehingga penanganannya diposisikan sama
dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan
yang serupa. Padahal seharusnya juga dilihat,
keterlibatan anak dalam kasus tindak pidana
terorisme merupakan korban dari jaringan,
doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa.
Hal ini nampaknya belum menjadi pertimbangan
sehingga bukan posisi anak yang terlihat dalam
penanganan kasus ini namun upaya membalas
setimpal kejahatan teror yang dilakukan oleh
anak.

Selain itu, penanganan bagi anak-anak yang ada
di dalam jaringan terorisme lainnya, juga belum
sepenuhnya berjalan sesuai mandat UndangUndang No. 35 tahun 2014 perubahan atas
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dalam pasal 69B disebutkan,
bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban
jaringan terorisme sebagaimana dimaksud Pasal
59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi dan
nilai nasionalisme; b. Konseling tentang bahaya
terorisme; c. Rehabilitasi sosial; dan
d. Pendampingan sosial.

“Padahal seharusnya juga
dilihat, keterlibatan anak
dalam kasus tindak pidana
terorisme merupakan
korban dari jaringan,
doktrin, propaganda,
ajakan oleh orang dewasa.”.
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PEMBAHASAN
Kasus anak dan radikalisme/terorisme merupakan
persoalan yang membutuhkan fokus khusus
karena sering kali terjadi salah tafsir terhadap
peran anak dalam radikalisme/terorisme.
Keterlibatan anak-anak dalam kelompok atau
gerakan tersebut tidak bisa disamakan dengan
orang dewasa. Banyak hal yang perlu dilihat dan
dijadikan bahan pertimbangan. Oleh karena itu,
pendekatan yang digunakan pun harus dengan
pendekatan berbeda. Dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP),
mengenai anak-anak yang terlibat dalam tindak
pidana terorisme, menunjukkan bahwa saat ini
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap anak-anak yang terlibat kasus terorisme
masih disamakan dengan perlakuan terhadap
orang dewasa yang terkena kasus terorisme

A. Penangkapan dan Penyidikan
Proses penangkapan terhadap anak-anak ini
disamakan dengan pola penangkapan orang
dewasa, dimana proses penangkapan itu disertai
dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian
proses penyidikan terhadap anak-anak tersebut
juga dilakukan seperti halnya penyidikan
terhadap dewasa, yang di dalamnya terdapat
proses interogasi yang biasanya dilakukan dengan
adanya tindakan kekerasan dari para penyidik
Densus 88. Seperti yang dialami oleh IH, FL, AS
ketika mereka melakukan proses penyidikan soal
keterkaitan mereka dalam aksi terorisme.
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik
ini, menurut mereka, memberikan trauma
tersendiri bagi mereka. Trauma ini kemudian
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tidak menutup kemungkinan adanya rasa dendam
terhadap aparat negara yang melakukan tindakan
kekerasan.
Proses persidangan anak-anak yang terkena kasus
terorisme tidak mendahulukan upaya diversi
dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pasal 5 ayat
(1), pasal 7 tentang SPPA. Dalam Undang-Undang
tersebut upaya diversi melalui pendekatan
keadilan restoratif menjadi hal yang wajib.
Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tidak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
kondisi semula dan bukan pembalasan.
Sedangkan Diversi merupakan Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif bagi
Anak Berhadapan Hukum (ABH) dilaksanakan
oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani
dibawah naungan Kementerian Sosial. Dalam
penanganan anak-anak berkasus tindak pidana
terorisme PSMP Handayani tidak dilibatkan.
Bahkan pengakuan PSMP Handayani, mereka
tidak tahu jika ada anak-anak yang berkasus
tindak pidana terorisme.Selama ini anak-anak
tersebut mendapatkan vonis hukum dan menjalani masa hukuman di dalam penjara seperti
halnya orang dewasa yang berkasus tindak pidana
terorisme. Meskipun mereka ditempatkan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun
mereka belum mendapatkan pembinaan yang
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sesuai dengan konsep dan standar LPKA. Misalnya
tidak semua anak-anak ini mendapatkan fasilitas
melanjutkan sekolah, dan mengembangkan minat
bakatnya. Ini dialami oleh GA, PR, SK dan GD saat
mereka di LPKA Kelas II Jakarta.
Bicara mengenai upaya restorative, upaya deradikalisasi terhadap anak juga masih perlu di kembangkan lebih baik. BNPT sebagai lembaga
yang memiliki mandat melakukan deradikalisasi,
belum memiliki dan melakukan deradikalisasi
yang sesuai untuk anak-anak yang terkena kasus
terorisme. Deradikalisasi mereka masih disamakan dengan pelaku dewasa.

B. Penahanan dan Pemasyarakatan
Tidak hanya pada proses penyidikan, pendekatan
yang kurang tepat juga terjadi ketika mereka
menjalani vonis, terutama soal manajemen penempatan lapas yang masih dirasa kurang tepat.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh YPP,
beberapa anak yang terlibat dalam kasus terorisme ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
(LP) yang meskipun secara administrasi berbeda
dengan LP dewasa, tetapi secara struktur
bangunan fisik mereka mendiami bangunan fisik
yang sama dan berada dengan satu komplek LP
dewasa.
Seperti yang dialami oleh IH, GA, RP, SK, DG, dan
FL yang sebelum dipindahkan mereka sempat
berada di LPKA Kelas II Jakarta, yang berada satu
kompleks dengan LP Kelas II A Salemba, selama
kurang lebih enam bulan. Manajemen penem patan yang masih kurang tepat ini menyebabkan
anak-anak ini sempat cukup intensif berinteraksi
dengan napi teroris (napiter) dewasa yang mem
punyai pemahaman radikal cukup kuat. Bahkan

menurut pengakuan dari IH, para napiter dewasa
ini juga sempat memberikan pengaruh buruk
kepada dirinya terkait dengan pemahaman radikal.
Masih terkait dengan proses penahanan, para
anak yang terlibat dengan kasus terorisme ini
juga seringkali ditempatkan jauh dari orang tua
atau keluarga mereka yang rata-rata tidak berasal
dari Jabodetabek. Ini tentu menyulitkan bagi
orang tua mereka untuk menjenguk anak mereka.
Hal ini menjadi penting karena keluarga terdekat
seperti orang tua, sudah selayaknya diberikan
akses yang besar untuk menjenguk anak-anak
mereka. Tidak hanya itu, peran keluarga dan
orangtua juga bisa untuk “menderadikalisasi”
para anak ini, karena tidak semua anak-anak ini
berasal dari keluarga yang juga mempunyai
pemahaman radikal. Penahanan anak-anak yang
masih di satukan dengan narapidana teroris
dewasa ini menjadi kerawanan tersendiri.
Karena adanya potensi rekrutmen ke jaringan
baru atau pengkristalan radikalisasi dari orang
dewasa ke anak-anak saat di dalam penjara.

C. Anak Terorisme
Stigma negatif yang berkembang di masyarakat
yang sangat menyudutkan mereka yang berada
maupun bersinggungan dengan dengan kelompok
radikal dirasa sangat kuat. Pendekatan khusus
terhadap penanganan anak yang bersinggungan
dan berada dalam lingkup tersebut butuh di lakukan secara khusus dan mengedepankan
pendekatan yang ramah anak.
Sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 perubahan No. 23 Tahun 2002 pada pasal
59 ayat (1), (2) huruf k dan pasal 69B tentang
perlindungan anak, pemerintah belum menjalankan
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amanat tersebut secara komprehensif dan
menyeluruh.
Dari hasil riset Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP)
mengenai anak-anak dalam jaringan terorisme,
terdapat banyak permasalahan yang terjadi.
Misalnya, mereka mendapatkan stigma dari
lingkungan tempat tinggal maupun sekolah atas
kasus yang terjadi kepada orang tuanya. Ada
anak di Jakarta yang setelah orang taunya
ditangkap, ia mendapatkan bullying dan stigma
dari teman-teman di sekolahnya, sehingga
membuat ia tidak mau sekolah dan orang tuanya
memindahkan sekolah ke Pondok Pesantren
Al-Muttaqin, Jepara.
Pondok Pesantren merupakan lembaga pen didikan yang memiliki afiliasi dengan JI. Dalam
kasus ini, pemerintah tidak menjalankan upaya
rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.
Menurut pengakuan orang tua dan anak tersebut,
tidak ada pihak manapun yang membantu
mereka mengurai permasalahan tersebut.
Di kasus lain, pada tahun 2012 terdapat penembakan di Pos Polisi Solo yang dilakukan oleh anak
tiri dari AB. Apa yang dilakukan anak tersebut
merupakan bentuk dendam kepada Polisi atas
penangkapan bapaknya. Anak-anak dari para
pelaku terorisme ini tentu mewarisi ideologi
orang tuanya, yang dapat membuat mereka terlibat dalam gerakan radikalisme dan terorisme.
Pada kasus deportan ISIS, jumlah anak-anak lebih
banyak daripada dewasa. Setelah dipulangkan
bersama orang tua mereka, juga belum ada upaya
pemerintah dalam memberikan perlakuan khusus.
Anak yang bersekolah atau menjalani pendidikan
di lembaga pendidikan berafiliasi dengan kelompok
radikal tertentu, ini harus dicarikan solusi karena
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lembaga pendidikan berpotensi menanamkan
paham radikal ke anak-anak tersebut dan mereka
menjadi tunas baru dalam gerakan ini. Seperti
yang terjadi di pesantren Al-Mukmin Ngruki, AlIslam Lamongan dan Ibnu Mas'ud Bogor, banyak
santri pesantren tersebut yang akhirnya juga
terlibat dalam gerakan ini.

D. Anak Deportan
Fenomena yang terjadi selama ini, anak yang
berada dalam jaringan radikalisme/terorisme
tetap dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam
lingkungan dan jaringannya. Belum terlihat secara
jelas, upaya pemerintah memutus mata rantai
anak-anak dari lingkungan jaringannya.
Misalnya yang terjadi pada anak-anak dari orang
tua yang terkena tindak pidana terorisme dan
anak-anak dari pada deportan, anak-anak mereka
tidak mendapatkan penanganan khusus yang
semestinya. Padahal Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 pada pasal 59 ayat (1), (2) huruf k
dan pasal 69B tentang Perlindungan Anak memberikan mandat kepada pemerintah untuk me lakukan penanganan khusus kepada anak dalam
jaringan terorisme beserta penanganan apa yang
harus dilakukan.
Dari kasus deportan yang sudah dipulangkan ke
Indonesia, memang tidak semua tergabung dalam
jaringan radikalisme/terorisme. Ada juga dari
mereka yang berangkat ke sana dengan alasan
lain. Keberadaan anak-anak yang turut ke sana
tetap sebagai korban dari keputusan orang tuanya.
Namun, upaya penanganan terhadap mereka
tetap sama. Oleh karena belum ada institusi dan
fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi pe nanganan anak-anak deportan, maka mereka pun
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masih ditampung di Panti Sosial Handayani yang
peruntukkannya untuk anak-anak dengan keter
kaitan hukum lain. Di panti tersebut, anak-anak
juga masih ditempatkan pada tempat yang sama
dengan orang dewasa. Bahkan dengan orang
dewasa dan anak-anak lain yang tingkat terpapar
paham radikalisme/terorismenya beragam.
Kondisi seperti ini sangat rentan bagi anak-anak
dan dapat mempersulit proses rehabilitasi yang
dilakukan.
Pasca pemulangan dari Panti Sosial, anak-anak
menjalani proses reintegrasi bersama orang tua
mereka. Pendampingan dilakukan oleh CSO yang
bergerak di bidang CVE, dibawah koalisi C-SAVE.
Namun, belum ada peran dari pemerintah untuk
ikut memberikan pendampingan khusus kepada
anak-anak tersebut. Pada masa reintegrasi,
banyak anak yang menemui kendala untuk dapat
kembali ke lingkungan mereka dan kembali bersekolah umum. Sering kali, mereka disekolahkan
ke sekolah yang juga menanamkan paham radikal,
sehingga proses rehabilitasi dan deradikalisasi
menjadi sulit. Dengan kondisi yang seperti ini,
peran negara sangat diperlukan karena anak-anak
harus ditangani supaya bisa lepas dari lingkungan
radikal, tetapi hak-hak mereka harus tetap ter penuhi dengan baik.
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REKOMENDASI
Pemerintah perlu mengkaji ulang proses-proses
penindakan terhadap pelaku teroris terutama
yang terlibat adalah anak-anak. Terutama untuk
diakomodir dalam Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme dan diturunkan dalam
peraturan pemerintah lainnya untuk pengaturan
secara lebih rinci. Hal ini sangat penting, mengingat anak adalah korban doktrin, propaganda
dari ajakan orang tua atau orang dewasa di
sekitarnya. Dalam prinsip mendidik anak, memberikan hukuman sebagai bentuk efek jera atas
kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat
dibenarkan. Pemberitan efek jera itu tidak hanya
memberi hukuman yang setimpal, namun anak
dapat dibina dengan diajak berpikir kritik bahwa
apa yang dilakukan salah, berdampak negatif
baik bagi diri dan sekitarnya, sehingga anak
dengan sendirinya memutuskan untuk tidak
mengulangi kejahatan yang dilakukan.
Ini dapat menjadi pertimbangan, bahwa pemenjaraan bagi anak-anak berkasus tindak pidana
terorisme bukan alternatif terakhir dan solusi
paling tepat untuk mereka. Meskipun kini dalam
SPPA, istilah dan konsep pemenjaraan itu tidak
ada dan dibahasakan pembinaan kepada anak
berhadapan dengan hukum. Namun dalam
praktiknya, terlebih pada anak-anak berkasus
tindak pidana terorisme, mereka tetap dipenjarakan dan belum ada pembinaan yang maksimal
di dalam penjara. Bahkan mereka, ditempatkan
dengan orang dewasa yang juga berkasus tindak
pidana terorisme. Ini menjadi kerentanan yang
sangat besar bagi anak untuk semakin terdoktrin
paham radikalisme yang tidak menutup kemung
kinan anak akan terlibat lebih dalam pada aksi
terorisme lainnya.
Padahal sesuai mandat dari Undang-Undang No.
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11 Tahun 2012, pasal 3 huruf b tentang SPPA,
anak-anak berhadapan dengan hukum termasuk
anak berkasus tindak pidana terorisme tidak
diperbolehkan ditempatkan bersama dengan
orang dewasa. Selain itu, dalam SPPA juga mengharuskan upaya diversi dengan pendekatan keadilan
restoratif dalam proses pidana anak kasus terorisme.
Upaya ini dapat dimasukkan dalam proses
deradikalisasi terhadap anak berkasus tindak
pidana terorisme. Pelaksaan ini dapat bergandengan
tangan dengan PSMP Handayani dan BNPT. Atau
anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) yang berdekatan dengan tempat
orang tua. Sehingga orang tua dapat tetap intens ber komunikasi, dan memberikan kasih sayang kepada
anaknya. Selain itu, anak tidak kehilangan sosok
atau figur dari orang tuanya yang kemudian tidak
diisi oleh orang lain (narapidana teroris dewasa).
Selain itu, Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme juga harus mengakomodir
anak dalam jaringan terorisme lainnya selain anak
yang berhadapan dengan tindak pidana terorisme.
Diantaranya anak dari para orang tua yang ber hadapan dengan kasus tindak pidana terorisme,
anak para deportan ISIS, dan anak yang menjalani
pendidikan di lembaga pendidikan yang afiliasi
dengan paham radikalisme. Hal ini penting, agar
pencegahan, penanganan dan pemberanatan
tindak pidana terorisme yang menyasar anak-anak
mendapatkan legitimasi yang lebih kuat.
Dalam mengakomodir ini, dapat melihat UndangUndang No. 35 Tahun 2014 perubahan UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak terutama pasal 69B yang telah memberikan
mandat terlebih dulu terhadap perlindungan ini.
Sehingga dalam pelaksanannya ke depan akan
selaras dan tidak tumpang tindih.
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1. Anak adalah KORBAN
Anak adalah korban doktrin dan propaganda
dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya

2. Pemberian efek jera dengan
mengajak anak BERPIKIR KRITIS
Dalam prinsip mendidik anak, memberikan hukuman sebagai bentuk
efek jera atas kesalahan yang dilakukan oleh anak dapat dibenarkan.
Pemberitan efek jera itu tidak hanya memberi hukuman yang setimpal,
namun anak dapat dibina dengan diajak berpikir kritis bahwa apa yang
dilakukan salah, berdampak negatif baik bagi diri dan sekitarnya,
sehingga anak dengan sendirinya memutuskan untuk tidak mengulangi
kejahatan yang dilakukan.

3. PEMENJARAAN bagi anak-anak
BUKAN SOLUSI paling tepat

X
ii

Meskipun kini dalam SPPA, istilah dan konsep pemenjaraan itu tidak ada
dan dibahasakan pembinaan kepada anak berhadapan dengan hukum.
Namun dalam praktiknya, terlebih pada anak-anak berkasus tindak
pidana terorisme, mereka tetap dipenjarakan dan belum ada pembinaan
yang maksimal di dalam penjara. Bahkan mereka, ditempatkan dengan
orang dewasa yang juga berkasus tindak pidana terorisme. Ini menjadi
kerentanan yang sangat besar bagi anak untuk semakin terdoktrin
paham radikalisme yang tidak menutup kemungkinan anak akan terlibat
lebih dalam dalam aksi terorisme lainnya.

1. Libatkan Orang Tua dan Keluarga
Keterlibatan orang tua dan keluarga menjadi penting untuk
mengembalikan identitas personal anak. Selain itu, ketika anak sudah
harus kembali ke keluarga pasca bebas, keluarga dapat melanjutkan
rehabilitasi dalam upaya proses disengagement dari kelompok
dan gerakan radikalisme.

2. Tepat dalam pengaturan dan penempatan
di Lembaga Pembinaan atau Rehabilitasi
Bagi anak yang keluarganya tidak mendukung gerakan radikalisme dan
terorisme, penempatan baiknya berada di dekat tempat tinggal orang tua dan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan keterlibatan
orang tua dalam proses pembinaan atau rehabilitasi. Bagi anak yang
orang tua atau keluarganya terindikasi mendukung gerakan radikalisme
dan terorisme dapat ditempatkan di tempat pembinaan atau rehabilitasi
terpisah dari orang tua atau keluarganya. Hal ini dimaksukan agar
intervensi dalam pendampingan atau rehabilitasi tidak terhalang oleh
doktrin radikalisasi yang diberikan oleh orang tua atau keluarganya.

3. Pengkajian ulang terhadap perlakuan saat penindakan
terhadap anak berkasus tindak pidana terorisme
Dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, perlakukan saat penindakan
terhadap anak berkasus tindak pidana terorisme masih terdapat unsur
kekerasan. Menurut hasil riset YPP tahun 2016 tentang pola radikalisasi
teroris anak, kekerasa yang mereka terima tidak menimbulkan efek jera,
namun malah menjadikan mereka dendam dan trauma. Dari dendam
dan trauma tersebut menjadikan mereka ingin membalas dengan
aksi-aksi yang lebih besar. Hal tersebut juga menjadi kerentanan anak
untuk menjadi lebih radikal (pengkristalan radikalisasi).
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