
Panti Rehabilitasi / Residensial 
Tuen Mun Children and Juvenile Home 

 
Deskripsi Layanan 
Departemen Kesejahteraan Sosial (SWD) memberikan pelayanan perawatan 
residensial bagi anak-anak/remaja yang tidak yang tidak mampu bergaul dan 
bersosialisasi serta pelanggar hukum berusia muda melalui intervensi kerja 
sosial guna mempraktikkan perintah pengadilan. Untuk mencapai sinergi 
layanan dan memungkinkan penggunaan fasilitas bersama, sejak 2007, SWD 
telah berbagi lokasi enam panti rehabilitasi dan residensial dalam kompleks 
residensial serbaguna, yaitu Tuen Mun Children and Juvenile Home (TMCJH), 
yang berfungsi sebagai tempat penampungan, rumah tahanan sementara, 
tempat penahanan, panti rehabilitasi dan rumah penjara khusus untuk 
anak-anak. 
 

Kelompok Sasaran 

TMCJH adalah sebuah Panti yang telah diumumkan dalam Lembaran Negera, 
dan menyediakan tahanan sementara dan pelatihan residensial bagi 
anak-anak/remaja serta pelanggar hukum berusia muda menurut persyaratan 
undang-undang - 
- tempat penampungan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan 

Remaja (Bab 213) (Protection of Children and Juveniles Ordinance 
(Chapter 213)), Undang-undang Imigrasi (Bab 115) (Immigration 
Ordinance (Chapter 115)) serta Undang-undang Penculikan dan 
Pemeliharaan Anak (Bab 512) (Child Abduction and Custody Ordinance 
(Chapter 512)) 

- tahanan rumah berdasarkan Undang-undang Pelanggar Remaja (Bab 226) 
(Juvenile Offenders Ordinance (Chapter 226)) 

- panti rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Masa Hukuman Percobaan 
Pelanggar (Bab 298) (Probation of Offenders Ordinance (Chapter 298)) 

- penjara khusus anak-anak berdasarkan Undang-undang Rumah Penjara 
Khusus Untuk Anak-Anak (Bab 225) (Reformatory Schools Ordinance 
(Chapter 225)) 

 

Kapasitas 
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Isi Layanan 

I) Pendidikan dan pelatihan kejuruan 



Pembelajaran akademis dan mata pelajaran umum serta beragam kursus 
pelatihan keterampilan diberikan kepada para penghuni untuk memenuhi 
berbagai tingkat akademis dan kebutuhan pembelajaran mereka dan juga 
sehubungan dengan durasi tinggal mereka sehingga memungkinkan mereka 
melanjutkan pelajaran ke jenjang lebih tinggi dan/atau meningkatkan 
pendidikan kejuruan dan kemampuan untuk menembus pasar kerja dengan 
kualifikasi yang diakui setelah keluar dari penjara. 
 
II) Layanan penyuluhan individu dan kerja kelompok 
Masing-masing penghuni dibantu untuk menangani permasalahan pribadi, 
antarpribadi dan keluarga melalui pengembangan pemahaman diri, 
keterampilan sosial, manajemen emosi dan berpikir positif dalam penyuluhan 
perorangan dan kelompok.Panti menindaklanjuti kemajuan dan kebutuhan 
setiap penghuni, serta merumuskan, melaksanakan dan meninjau program 
pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi.Tujuannya adalah untuk 
menginspirasi para penghuni guna mengatasi kesulitan dan untuk membangun 
rasa percaya diri dan disiplin dalam persiapan untuk kembali ke masyarakat. 
 
III) Hubungan dengan masyarakat 
Panti menyelenggarakan berbagai organisasi masyarakat untuk menjalankan 
beragam aktivitas kelompok dan pendukung bagi para penghuni untuk menjalin 
hubungan yang bermakna dengan masyarakat.Panti juga mendorong penghuni 
untuk berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat dan layanan sukarela dalam 
rangka untuk memupuk keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan nilai diri, 
yang mendukung bagi integrasi kembali mereka dalam masyarakat. 
 
IV) Aktivitas rekreasi 
Para penghuni dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seni, musik, 
budaya, olahraga dan waktu luang sehingga mereka dapat mengembangkan  
hobi yang sehat, meningkatkan kemampuan pribadi serta mengembangkan 
potensi. 
 
V) Kunjungan wali/Tugas keluarga/Cuti menjelang bebas 
Orang tua atau wali dipersilakan untuk mengunjungi anak mereka yang berada 
di Panti.Aktivitas penyuluhan perorangan dan orang tua-anak dilaksanakan 
untuk membantu penghuni menjalin kembali komunikasi positif dan 
memperbaiki hubungan dengan orang tua.Bagi penghuni panti rehabilitasi dan 
penjara khusus anak-anak, cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada 
penghuni yang kinerjanya telah menjadi stabil setelah periode pelatihan 
residensial dalam rangka untuk memfasilitasi mereka memperoleh dukungan 



efektif dari keluarga setelah pembebasan dari penjara. 
 
VI) Perawatan Medis 
Panti menyediakan pelayanan keperawatan 24 jam bagi penghuni.Petugas 
medis dengan kunjungan terjadwal memberikan layanan kesehatan 
umum.Penghuni yang mempunyai kebutuhan fisik, mental atau psikologis 
khusus akan dirujuk ke dokter spesialis dan/atau psikolog klinis untuk 
memperoleh penilaian, nasihat dan perawatan. 
 
Biaya dan Ongkos 
Semua layanan adalah bebas biaya. 
 
 
Alamat dan Nomor Kontak 
Alamat:3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun, New Territories 
No. Telepon:2460 7102 
No. Faks:2460 7812 
 
 
 
 


