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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan 

negara hukum. Hal itu bertujuan untuk mengatur segala aktivitas negara dan 

perbuatan atau tindakan masyarakat. 

Sebagaimana telah dikatakan pula oleh salah satu filsuf Romawi Kuno 

yaitu Cicero, bahwa “ubi societas ibi ius” atau dalam bahasa Indonesianya 

yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artiannya bahwa hukum 

tidak dapat dipisahkan dari segala perbuatan atau tindakan masyarakat, yang 

mana masyarakat memberi hidup bagi hukum sedangkan hukum 

mengarahkan masyarakat menuju tujuannya.1 

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula penyakit 

masyarakat. Hal ini tidak dapat terbantahkan lagi, bahwa penyakit masyarakat 

saat ini sangat merajalela di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya 

masyarakat Indonesia yang mana tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia 

tetapi juga di kota-kota kecil maupun pedesaan. Penyakit masyarakat yang 

sering kita lihat dan kita dengar baik melalui media  maupun orang  

perorangan yaitu pencurian dan penyalahngunaan narkoba oleh masyarakat 

                                                           
1 Dirwansyah Tahir, 2017, Kajian Sosiologis Hukum terhadap Penyalahgunaan Lem Fox 

Oleh Remaja di Kota Makassar, repository.unhas.ac.id, Hlm. 14, akses 14 April 2018 
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terutama anak di bawah umur yang mana tindakan ini juga marak dikalangan 

remaja atau anak di bawah umur. 

Kenakalan anak biasa disebut juga dengan sebutan juvenile delinquency 

yang diartikan sebagai anak cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita bahwa 

kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak 

yang mana hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku di suatu negara dan juga dianggap sebagai suatu perbuatan yang 

tercelah oleh masyarakat.2 Kenakalan remaja dirumuskan sebagai suatu 

kelainan tingkah laku, perbuatan remaja yang besifat asosial, bertentangan 

dengan agama, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.3 

Kenakalan remaja atau anak di bawah umur di Indonesia saat ini tidak 

hanya mencuri, mengkonsumsi narkotika maupun minum-minuman 

beralkohol tetapi juga menghirup lem atau biasa juga disebut “ngelem” yang 

mana lem ini berfungsi sebagai perekat dari satu benda ke benda yang lainnya. 

Namun lem tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan 

cara dihirup.  

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Siti Chomariah dalam 

jurnalnya yang berjudul Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja (Studi 

Kasus di Kota Pekanbaru) menjelaskan bahwa penyalahgunaan lem di 

Indonesia sangat marak dilakukan oleh anak di bawah umur seperti 

Balikpapan, Pekanbaru, bahkan di luar negeri juga dapat dijumpai 

                                                           
2  Dalam Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem 

Peradilan Anak di Indonesia. Bandung. PT. Refika Aditama. Hlm. 67. 
3  Ibid. 
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penyalahgunaan lem tersebut. Salah satunya di kota Alice Spring yang 

terletak di negara Australia.4 Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak 

AKP. I Wayan Dana, S.H, Kasat Res Narkoba Polres Bulungan melalui 

wawancara langsung, bahwa penyalahgunaan lem di Indonesia sering 

dilakukan oleh anak di bawah umur seperti di Makassar, Papua dan juga 

Tanjung Selor. 

Penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur di Tanjung Selor 

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana di Kota tersebut 

banyak sekali yang menyalahgunakan lem dengan cara dihirup. Hal ini dapat 

dibuktikan dari seringnya didapatkan remaja yang mabuk akibat dari 

menghirup lem pada saat patroli dini hari dilakukan. 

Gambar 1 

 (Penyalahgunaan Lem Oleh Anak di Bawah Umur di Tugu Cinta 

Damai Kota Tanjung Selor) 

(Sumber dokumentasi: Penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur saat 

berada di Mapolres Bulungan pada tanggal 6 Maret 2017).5 

                                                           
4  Siti Chomariah. 2015. Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja (Studi Kasus di Kota 

Pekanbaru). Pekanbaru. Jom FISIP. Vol. 2 No. 2. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas 

Riau. Hlm. 1. 
5  Ngelem di Tugu Cinta Damai, 7 Remaja Diangkut Polisi. Kalpos.prokal.co. akses 27 

Oktober 2018 
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Para remaja di Kota Tanjung Selor yang tidak mengetahui dampak 

negatif dari menghirup lem ini akan merasa senang, tidak mempunyai beban, 

berhalusinasi bahkan kehilangan kesadaran diri atau mabuk. 

Hal tersebut di atas disebabkan karena lem mengandung zat adiktif 

yaitu zat Lysergic Acid Diethyilamide (LSD). Sebagaimana dikatakan oleh 

Dirwansyah Tahir dalam skripsinya yang berjudul Kajian Sosiologis Hukum 

Terhadap Penyalahgunaan Lem Fox Oleh Remaja di Kota Makassar bahwa 

Lem mengandung zat Lysergic Acid Diethyilamide  yang apabila dimasukkan 

ke dalam tubuh manusia dapat mengubah suasana hati, perasaan, pikiran, 

serta perilaku seseorang.6 Dan jika digunakan secara terus menerus maka 

akan mengakibatkan ketergantungan bahkan dapat merusak syaraf otak si 

pengguna tersebut. 

Menghirup lem ini sudah sangat fenomenal dikalangan anak di bawah 

umur di Kota Tanjung Selor. Hal ini disebabkan karena sangat kurangnya 

kontrol dan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang menghirup lem 

tersebut oleh masyarakat, orang tua atau wali dan pemerintah terutama 

penegak hukum yang berkewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat di Kota Tanjung Selor khususnya kontrol dan pengawasan 

terhadap penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur yang sejatinya hal 

tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat 

dan orang tua atau wali anak terhadap perlindungan anak yang mana hal ini 

                                                           
6 Op.Cit., Hlm. 16 
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diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak.  

Disamping itu juga untuk mendapatkan lem ini sangatlah mudah sekali 

dan tidak perlu bertransaksi secara tertutup seperti halnya narkoba karena 

kebaradaannya sendiri legal sebagai perekat suatu benda ke benda yang 

lainnya.7 Tidak hanya mudah didapatkan dan tidak perlu melakukan transaksi 

secara tersembunyi tetapi juga harganya yang sangat terjangkau sehingga 

menarik minat anak di bawah umur Kota Tanjung Selor untuk membeli lem 

tersebut dan menggunakannya dengan cara dihirup. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sangatlah jelas bahwa 

dengan adanya penyalahgunaan lem yang mengandung zat berbahaya itu 

dapat mengancam masa depan generasi anak bangsa bahkan penyalahgunaan 

lem tersebut sangat berbahaya melebihi penyalahgunaan narkotika karena 

untuk memperoleh lem tersebut sangat mudah dan keberadaannya yang legal 

sebagai lem (alat perekat) tidak seperti halnya narkotika yang keberadaannya 

ilegal di Indonesia yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika.  

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak telah disebutkan pula pada pasal 59 ayat (1) bahwa 

pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara yang terkait 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

khusus bagi anak khususnya pada ayat (2) huruf e yakni anak yang menjadi 

                                                           
7 Ibid, Hlm. 17 
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korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif 

lainnya. Artiannya bahwa seorang anak berhak mendapatkan perlindungan 

dan terjauhkan dari penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya seperti zat LSD yang terdapat pada lem. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa 

kenakalan remaja saat ini sangat riskan apabila tidak terkontrol dengan masif 

terutama bagi anak yang menyalahgunakan lem dengan cara dihirup di Kota 

Tanjung Selor, sehingga menurut penulis pentingnya melakukan penelitian 

guna untuk pendalaman secara pribadi dan memberikan sumbangsi pemikiran 

terhadap penegak hukum dalam hal ini kepolisian Kota Tanjung Selor guna 

pengoptimalisasi peran dan fungsinya yaitu untuk menciptakan keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Sehingga terdorong keinginan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGIS 

TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM OLEH ANAK DI BAWAH 

UMUR (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Bulungan). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di 

atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya 

penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur di Kota Tanjung Selor? 

2. Bagaimanakah upaya-upaya Kepolisian dalam menaggulangi 

penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur di Kota Tanjung Selor? 
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C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab 

terjadinya penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur di Kota 

Tanjung Selor. 

2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi 

penyalahgunaan lem oleh anak  di bawah umur di Kota  Tanjung Selor. 

D. Kegunaan  Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

keilmuan dan sumbangsi pemikiran dalam hal menambah ilmu 

pengetahuan secara ilmiah bagi pembaca guna mengetahui penyebab 

terjadinya penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan refrensi baru 

bagi keilmuan dibidang hukum khususnya hukum perlindungan anak 

dan kriminologi hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi semua 

pihak terutama pihak-pihak yang berkecimpung langsung dibidang 

hukum. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi pemerintah khususnya penegak hukum 
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untuk meningkatkan upaya-upaya dalam menanggulangi 

penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur. 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru dibidang 

ilmu hukum khususnya kriminologi hukum dalam rangka menambah 

pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam 

mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang 

permaslahan yang diteliti oleh penulis. Selain itu kegunaan penelitian 

ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir penulis guna 

memperoleh gelar kesarjanaan Strata satu (S-1) dibidang ilmu hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

obyektif bagi masyarakat luas terkait dengan permasalahan yang diteliti 

oleh penulis sehingga masyarakat mengetahui fenomena perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang saat ini 

sangat bervariasi, salah satunya yaitu penyalahgunaan lem yang 

dilakukan dengan cara dihirup. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar lebih meningkatkan 

kinerja dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab 
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sehingga masalah penyalahgunaan lem yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur dapat teratasi dengan baik. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai obyek 

studi yang diteliti oleh penulis, sehingga dapat berkontribusi untuk 

membantu penegak hukum dalam mengatasi masalah penyalahgunaan 

lem yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari metode yang akan 

digunakan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan 

oleh penulis, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yakni melihat hukum 

didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan 

dikaitkan pada teori hukum serta dengan melihat kenyataan yang ada 

dalam masyarakat.8 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah wilayah hukum 

Kabupaten Bulungan yakni di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 

Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Polres Kabupaten Bulungan. 

                                                           
8 Bambang Waluyo. 2007. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta.Sinar Grafika. Hlm. 

6 
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Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat mendukung 

penelitian penulis. Adapun yang menjadi alasan penulis untuk 

melakukan penelitian di Polres Kabupaten Bulungan adalah untuk 

mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan 

lem oleh anak di bawah umur di Kota Tanjung Selor serta bagaimana 

upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 

penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur di Kota Tanjung Selor. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data hukum berupa hasil 

wawancara responden, dokumen, hasil observasi dan data-data 

lain yang diperoleh dari sumber yang utama atau pertama di 

lapangan. Data utama diperoleh secara langsung dengan 

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhungan 

dengan penelitian penulis. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer. Data sekunder ini antara lain 

berupa pendapat para ahli, literatur-literatur berupa buku, 

makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu ataupun 

sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. 
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c. Data Tersier 

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan 

sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dan berdialog dengan 

responden yang dianggap mengetahui banyak tentang 

permasalahan yang diteliti oleh penulis. 

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah 

wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak 

yang berkait yaitu dengan pihak Kepolisian Kabupaten Bulungan 

yakni AKP. Guntar, Kasat Sabhara Polres Kabupaten Bulungan, 

AKP I Wayan Dana, SH, Kasat Res Narkoba Polres Kabupaten 

Bulungan, Banar, Kanit Patroli Polres Kabupaten Bulungan, dan 

Lince Karlinawati, Kanit PPA Polres Kabupaten Bulungan. Serta 

pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis 

dalam hal ini anak di bawah umur yang menyalahgunakan lem 

dengan cara dihirup yakni WD, WL, dan AT. 

 



12 
 

b. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga maupun dari perorangan. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat hasil penelitian.9 Dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan 

cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya 

yang mengetahui tentang narasumber.10 

c. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dalam hal ini 

data diperoleh dari literatur-literatur yang dianggap membantu 

permasalahan yang diteliti. Studi Pustaka yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah dengan mencari data dari buku, jurnal, artikel, 

penelitian terdahulu, internet, berita dan literatur lain yang 

mendukung data penelitian penulis terkait dengan faktor-faktor 

penyebab terjadinya penyalahgunaan lem yang dilakukan oleh 

anak di bawah umur di Kota Tanjung Selor serta bagaimana 

upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 

                                                           
9 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian. Malang. UMM Press. Hlm. 72 
10 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. 

Hlm 240 
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penyalahgunaan lem oleh anak di bawah umur di Kota Tanjung 

Selor. 

5. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif 

kualitatif, yaitu peneliti memaparkan data yang didasarkan pada 

kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan penelitian ini dengan menguraikan secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interprestasi 

data.11 Setelah data yang diperoleh di lapangan maupun dari studi 

pustaka yang dianggap cukup, maka data akan disusun dengan metode 

deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang diteliti 

secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui metode ini penulis 

menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian atau 

penjelasan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan 4 

(empat) bab. Dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang 

bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika 

penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan 

penelitian hukum yang terdiri dari : 

                                                           
11 Abdulkarim Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya 

Bakti. Hlm. 172 
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1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan dari kerangka awal penulisan. Dalam bab ini 

akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dan alasan 

pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan hasil dari berbagai sumber data tentang 

permasalahan yang diangkat oleh penulis serta kerangka dasar penulis 

dalam menganalisa pembahasan pada bab selanjutnya yang 

berhubungan dengan pemikiran dan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Tinjauan 

Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Lem Oleh Anak di Bawah 

Umur (Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Bulungan). Adapun teori-

teori yang digunakan dalam bab ini yaitu Teori Juvenile Delinquency 

yang terdiri dari teori biologis, teori psikogenesis, teori subcultural 

delinkuensi. Kemudian Teori Kriminologi yang terdiri dari teori 

differential association, teori differential opportunity, teori anomi, teori 

culture conflict, teori labeling. Selanjutnya Teori Penanggulangan 

Kejahatan. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa 

data terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu 

apakah faktor-faktor penyabab terjadinya penyalahgunaan lem oleh 
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anak di bawah umur di Kota Tanjung Selor serta bagaimanakah upaya-

upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan lem oleh anak 

di bawah umur di Kota Tanjung Selor. 

4. BAB IV PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan, yaitu intisari 

dari hasil penelitian. Kemudian pada bab ini juga berisikan tentang 

saran yakni sumbangan pemikiran penulis terkait dengan permasalahan 

yang diangkat oleh penulis yaitu Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Penyalahgunaan Lem Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Tanjung 

Selor (Studi di Polres Kabupaten Bulungan). 

 


