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Anak merupakan salah satu titipan karunia Allah kepada orang tua. Sebuah karunia yang akan menjadi indah 
bila dirawat dengan keadaan yang baik dan benar. Begitupun seorang anak, akan menjadi sebuah karunia 
bagi sebuah kemajuan di Sebuah Negara. Banyak anak yang salah dalam pengawasan orang tua maupun 
lingkungan yang salah menjadikannya menjadi seorang yang berprilaku terkadang di luar sifat yang baik. 
Sehingga terkadang mereka menjadi anak yang salah jalan dan melanggar perilaku masyarakat untuk 
berperilaku yang baik dan benar. Karena mereka adalah karunia yang dititipkan Allah. Anak Bermasalah 
Hukum, tidak hanya dibimbing namun tetap mendapatkan pengawasan secara baik. Dan disinilah peran 
sebuah rehabilitasi hadir. Rehabilitasi untuk anak Bermasalah Hukum, bertujuan untuk melakukan 
pengawasan dan pembimbinga dari segi pendidikan agama, karakter, maupun pembinaan dalam rehabilitasi. 
Bukan sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan perilaku dan usia seperti 
mereka. Anak bermasalah Hukum berbeda dengan orang dewasa, Sehingga pada dasarnya merke malakukan 
sebuah tindakan criminal karena faktor dimana mereka belum berfikir secara baik dan benar. Hanya saja 
mereka melakukannya karena terdesak atau lingkungan mereka yang salah.  
Sebuah bangunan rehabilitasi merupakan salah satu tanggung jawab dari Pemerintah akan pentingnya 
pendidikan terhadap anak, termasuk Anak Bermasalah Hukum. Pemerintah memiliki peran terhadap Anak 
Bermasalah Hukum buakan hanya menempatkan anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan, namun juga 
bagaimana Pemerintah juga turut bertanggung jawab tentang tempat yang mampu mendidik mereka manjadi 
lebih baik. Karena Anak Bermasalah Hukum memiliki hak juga untuk belajar dan mendapatkan pengajaran 
dengan cara yang benar. Dari banyaknya Data tentang Anak Bermasalah Hukum, Jawa Timur termasuk ke 
dalam daerah dengan salah satu jumlah kasus kriminalitas pada anak yang banyak, sehingga memerlukan 
tempat yang mampu mewadahi anak-anak Bermasalah Hukum dengan baik. Dan salah satu tempat yang 
dapat dijadikan sebagai tempat Rehabilitasi Anak Bermasalah adalah di Lamongan. Lamongan merupakanb 
salah satu daerah dengan potensi sebagai tempat rehabilitasi Anak Bermasalah Hukum. Dengan ditunjuknya 
Lamongan sebagai salah satu Kota Layak Anak di Jawa Timur. Sehingga peran Pemerintah Pusat dan 
Daerah Lamongan mampu untuk mengembangkan tempat Rehabilitasi Anak yang baik dan sesuai. Selain 
itu peran tema “Sociallity Territory” akan berperan penting sebagai media untuk membuat Pusat 
Rehabilitasi Anak Bermasalah yang baik dengan persyaratan yang terpenuhi. Serta kebutuhan dan aktivitas 
dari anak Bermasalah Hukum agar dapat diwadahi dan berjalan sesuai dengan pendidikan dan peran mereka 
nantinya ketika sudah kelur dari Pusat Rehabilitasi anak tersebut.  
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