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Teras Kelas XI Sosiologi KD 3.2 Permasalahan Sosial dalam 

Masyarakat 

 

Pernah atau tidak Sahabat Teras menjumpai Permasalahan Sosial yang ada 

di sekitar kalian ? Misalnya nih ketika Sahabat Teras sedang berada di traffic light 

menunggu lampu hijau menyala tiba-tiba di datangi seorang anak kecil yang 

mengamen dan berharap mendapatkan sedikit uang dari kalian. Kok bisa ya anak 

kecil yang harusnya belajar di sekolah dan mengenyam pendidikan tapi justru 

malah menjadi anak jalanan dan mengamen di traffic light ? Nah Sahabat Teras, 

itu merupakan salah satu dari contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat 

kita khususnya di wilayah perkotaan. Yuk simak materi Permasalahan social 

dalam masyarakat di bawah ini.  

A. Permasalahan Sosial di Masyarakat 
Pengertian Masalah Sosial 

  

Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial 

mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. 

Kata masalah mengacu pada kondisi, situasi atau perilaku yang tidak diinginkan, 

bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. 

 

Ada beberapa pandangan para ahli tentang masalah sosial. Terdapat dua elemen 

penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Pertama, elemen objektif, 

menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Kondisi sosial disadari melalui 

pengalaman hidup kita, media dan pendidikan. Kedua, elemen subjektif, 
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menyangkut keyakinan kita bahwa kondisi sosial tersebut berbahaya bagi 

masyarakat dan harus diatasi. 

 

Berdasarkan kedua elemen tersebut, masalah sosial dapat didefinisikan sebagai 

kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota 

masyarakat dan harus diatasi. Dari definisi ini ada empat hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa 

ada sesuatu yang salah, oleh karenanya perlu dievaluasi karena kondisi tersebut 

membahayakan manusia. Kedua, masalah sosial adalah kondisi sulit yang 

mempengaruhi tidak hanya satu orang tetapi sejumlah besar masyarakat. Ketiga, 

definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. Keempat, 

masalah sosial adalah kondisi yang harus diubah, dengannya perlu ikhtiar untuk 

melakukan sesuatu. 

 

Sahabat Teras, ada beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai 

pengertian permasalahan sosial dalam masayrakat. Berikut pendapat para ahli 

sosiologi dikutip dalam www.terassos.com : 

 

(Richard dan Richard) Menurut mereka, Masalah sosial adalah pola perilaku dan 

konsisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar 

anggota masyarakat. 

 

(Soerjono Soekanto) Menurutnya, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian 

antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membehayakan 

kehiduapan kelompok sosial. 

 

(Martin S. Weinberg) Menurutnya, masalah sosial merupakan situasi yang 

dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga 

masyarakat yang cukup penting, dimana masyarakat sepakat melakukan suatu 

tindakan guna mengubah situasi tersebut. 

 

(Bulmer dan Thompson) Menurut mereka, masalah sosial ialah suatu kondisi 

yang terjadi dimana dapat mengancam nilai-nilai didalam masyarakat sehingga 

berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat. 

 

(Soetomo) Menurutnya, masalah sosial ialah suatu kondisi yang tidak diinginkan 

terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat. 

 

(Lesli) Menurutnya, masalah sosial adalah suatu kondisi yang berpengaruh 

terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu yang tidak 

diinginkan dan karenanya perlu tindakan untuk mengatasi atau memperbaikinya. 

 

Baik Sahabat Teras, bisa kita simpulkan bersama bahwa Permasalahan Sosial 

merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena adanya 

ketidaksesuaian atau bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam 

masyarakat. Artinya “Kenyataan tidak sesuai dengan Harapan = Masalah”. 
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Permasalahan sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain 

berbeda-beda. Di mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh nilai, keyakinan 

pengalaman hidup dan periode sejarah. 

 

Teori tentang Masalah Sosial  

 

1. Teori Fungsionalis 

Semua bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam 

masyarakat. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama membangun 

tatanan sosial yang stabil. Jika salah satu bagian dari masyarakat tersebut tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik, terjadilah ketidakteraturan sosial dalam 

bentuk masalah sosial. 

 

Berdasarkan teori fungsional, ada dua pandangan tentang masalah sosial. 

Kedua pandangan itu berasal dari patologi sosial dan disorganisasi sosial. 

Menurut patologi sosial, masalah sosial bagaikan suatu penyakit dalam tubuh 

manusia. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem, organ atau sel tubuh 

tidak bekerja dengan baik. Penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, 

kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, 

agama, ekonomi dan politik sudah tidak memadai. Di mana proses sosialisasi 

atas norma dan nilai tidak berjalan dengan baik. Menurut disorganisasi sosial, 

masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat, yang 

mempengaruhi melemahnya norma sosial. 

 

2. Teori Konflik 

Masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, 

ras atau konflik etnis dan konflik gender. Terdapat dua perspektif teori konflik 

yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis muncul karena 

ketidaksetaraan kelas sosial. Teori non-Marxis seperti Ralf Dahrendorf, 

menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok-kelompok 

mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. 

 

 

3. Teori Interaksionisme Simbolik 

Ada dua teori interaksi simbolis yang berbeda pandangan tentang masalah 

sosial. Pertama teori pelabelan (labelling theory), suatu kondisi sosial 

kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah, karena kondisi 

tersebut sudah dicap bermasalah. Kedua teori konstruksionisme sosial, 

masalah sosial merupakan hasil konstruksi manusia, di mana individu lebih 

sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan 

sebagai suatu hal yang positif. Edwin Sutherland mengistilahkan hal tersebut 

sebagai asosiasi diferensial. 
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Faktor-faktor Penyebab Permasalahan Sosial 

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau 

kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, 

psikologis, dan sosial-budaya. 

1. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah 

kemiskinan. 

2. Faktor biologis yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan 

seperti masalah endemis atau penyakit menular 

3. Faktor psikologis, seperti depresi, stress, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, 

penyakit saraf (neurosis), bunuh diri, dan sebagainya. 

4. Faktor sosial dan budaya, seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan 

seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, krisis moneter, dan 

lain sebagainya. 

Dalam menentukan suatu permasalahan sosial, sosiologi menggunakan beberapa 

ukuran, yaitu sebagai berikut. 

1. Terlihatnya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan di 

masyarakat 

2. Asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi 

3. Akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa 

4. Adanya orang atau masyarakat yang menentukan 

5. Perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian 

6. Dapat diperbaikinya suatu masalah social 

 

B. Partikularisme Kelompok dan Dilema Pembentukan 

Kepentingan Publik 

 

Talcott Parsons memperkenalkan perangkat variabel pola (pattern variables). 

Variabel pola adalah sejumlah dilema atau tindakan berlawanan (conflicting 

actions) yang harus diatasi seseorang dalam situasi sosial. Dalam variabel pola 

menurut Parsons, salah satunya adalah dikotomi (dua hal yang bertentangan) 

antara partikularisme dan universalisme. Menurut Parsons, dalam sebuah situasi, 

seseorang menilai dan melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum 

(universalisme) atau berdasarkan kedekatannya dengan subjek (partikularisme). 

Bagi orang yang melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum (universalisme), 

setiap orang harus diberlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Adapun bagi 

orang yang melakukan tindakan berdasarkan partikularisme, kepentingan pribadi 

atau kelompok sendiri lebih penting dibanding aturan yang berlaku. Dengan kata 

lain, berdasarkan kriteria partikularisme, kepentingan pribadi atau kelompok 

dapat lebih penting dibandingkan kepentingan umum atau kepentingan publik. 
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Partikularisme dan Kepentingan Publik 

Partikularisme memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung 

mementingkan pribadi atau kelompok sendiri daripada kepentingan umum atau 

publik. Mengenai pengertian publik, menurut Soerjono Soekanto, publik adalah 

suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Sifat publik yang bukan suatu 

kesatuan, menjadikan publik memiliki karakter yang beragam, di antaranya 

sebagai berikut. 

1. Kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu, 

tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Kelompok 

ini secara kuantitas lebih besar daripada kelompok lain. 

2. Kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang 

yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya 

bersikap mendukung kebijaksanaan penguasa karena untuk mempertahankan 

statusnya. 

3. Kelompok new comer, yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah 

yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut 

kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. 

Dari beragam karakter anggota masyarakat tersebut, jelas bahwa membangun 

kepentingan publik sangat beragam karena mereka memiliki cara pandang, nilai, 

atau kepentingan yang berbeda. 

Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya 

pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. 

 

C. Berbagai Jenis Permasalahan Sosial di Ranah Publik 
 
Kemiskinan 

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara 

dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan tidak mampu 

memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 

Biasanya secara sosiologis masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya 

lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. 

Contohnya di bidang produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. 

 

Perlu Sahabat Teras ketahui pula, kemiskinan ada berbagai macam bentuknya : 
1. Kemiskinan absolut. Yakni seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu 

memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar 

dapat bekerja penuh dan efisien. Seperti sandang, pangan dan papan. 

2. Kemiskinan relative. Yakni kemiskinan muncul jika kondisi seseorang atau 

sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu 

masyarakat sekitarnya. 
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3. Kemiskinan kultural. Yakni kemiskinan penduduk terjadi karena kultur atau 

budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun yang membuat mereka 

menjadi miskin. 

4. Kemiskinan Struktural. Yakni kemiskinan yang muncul bukan akibat dari 

ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (Malas) tetapi lebih karena struktur 

masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang 

lemah. 

5. Kemiskianan alamiah. Yakni kemiskinan yang terjadi karena sumberdaya alam 

yang terbatas, penggunaan teknologi dan bencana alam 

 

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 

Menurut Henry George, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi 

dan monopoli individu atas tanah. Karl Marx mengatakan bahwa kemiskinan 

terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Sementara itu, 

Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk 

cenderung untuk meningkat menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan 

makanan meningkat menurut deret hitung. 

Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografi, faktor ekonomi 

dan faktor sosial. 

1. Faktor pribadi, penyebab kemiskinan dari faktor pribadi antara lain sebagai 

berikut. 

a. Penyakit, karena sakit seseorang tidak dapat bekerja dengan baik 

b. Penyakit mental 

c. Kecelakaan 

d. Buta huruf 

e. Kemalasan 

f. Pemborosan 

g. Demoralisasi moral, contoh minum minuman, perjudian, dan kejahatan lain 

2. Faktor geografis, penyebab kemiskinan dari faktor geografis antara lain sebagai 

berikut. 

a. Iklim dan cuaca yang kurang baik 

b. Tidak adanya sumber daya alam yang memadai 

c. Bencana alam 

3. Faktor ekonomi, penyebab kemiskinan dari faktor ekonomi antara lain sebagai 

berikut. 

a. Sebab-sebab pertanian 

b. Distribusi kekayaan yang tidak merata 

c. Depresi ekonomi 

d. Pengangguran 

e. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif, seperti pembelian perhiasan. 

4. Faktor sosial, penyebab kemiskinan dari faktor-faktor sosial di antaranya 

sebagai berikut. 
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a. Sistem pendidikan yang kurang memadai menyebabkan orang yang 

berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan 

b. Perumahan yang tidak cukup 

c. Salah kelola rumah tangga, contoh peribahasa lebih besar pasak daripada 

tiang. 

Kriminalitas  

Kriminalitas merupakan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang atau beberapa orang sekaligus yang mana perbuatan tersebut 

melanggar hukum pidana. Kriminalitas dan penyimpangan berbeda. 

Penyimpangan sosial merupakan kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan 

norma-norma sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku non- kompromis yang 

tidak disetujui masyarakat atau kelompok sosial, baik perilaku tersebut 

melanggar hukum ataupun tidak. Perilaku menyimpang banyak ragamnya dari 

mulai perilaku eksentrik hingga perbuatan kriminal. Sementara itu kriminalitas 

adalah satu bentuk penyimpangan, khususnya, perilaku yang melanggar hukum 

pidana tertentu. Demikian, tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. 

Sahabat Teras, perlu di ketahui juga bahwa kriminalitas memiliki berbagai jenis 

dan bentuknya. Berikut jenis atau bentuk kriminalitas secara umum : 

White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) 

Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang 

terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya 

penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan 

sebuah perusahaan (korupsi), dan lain sebagainya. 

Crime Without Victim (Kejahatan Tanpa Korban)  

Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat 

tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk, dan hubungan seks 

yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela. 

Organized Crime (Kejahatan Terorganisir) 

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan 

(biasaya lebih ke materiil) dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia 

jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri 

untuk komoditas seksual, dan lain sebagainya. 

Corporate Crime (Kejahatan Korporasi)  

Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan 

keuntungan dan menekan kerugian. 

Kesenjangan Soisal 

Kesenjangan Soisal diartikan sebagai ketimpangan atau ketidaksamaan akses 

untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya 
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alam bias berupa kebutuhan primer, seperti Pendidikan, kesehatan, perumahan, 

peluang usaha dan kerja, dapat juga berupa kebutuhan sekunder seperti sarana 

pengembangan usaha, perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, atau 

pengembangan karir. (Selo Soemardjan, 1980) 

Perlu Sahabat Teras ketahui pula, ada beberapa faktor penyebab terjadinya 

Kesenjangan Sosial dalam masayakarat.  

1. Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, antara lain rendahnya kualitas 

sumber daya manusia karena tingkat Pendidikan yang rendah (ketrampilan), 

tingkat kesehatan yang rendah, dan adanya ketidakinginan merubah 

kemskinan. 

 

2. Faktor Eksternal 

Faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya birokasi atau kebijakan (resmi) yang membatasi atau 

memperkecil akses seseorang untuk memanfaat kan kesempatan atau peluang 

yang ada. 

 

Upaya Mengatasi Kesenjangan Sosial 

 

Kunci utama bagi upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah memberi 

akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan 

berbagai fasilitas sosial serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan perekonomiannya. 

 

Sikap perilaku individu dan kelompok masyarakat yang sesuai dengan upaya itu 

adalah sebagai berikut. 

1. Hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan 

2. Peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan 

menciptakan pekerjaan bagi mereka 

3. Meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi 

4. Menghargai kreativitas dari hasil karya orang lain, sehingga timbul kerja sama 

yang saling menguntungkan 

 

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang timbul dari kesenjangan 

sosial-ekonomi antara lain melakukan kebijakan berikut 

1. Memberikan subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi 

masyarakat yang kurang mampu 

2. Menggalakkan program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui modal 

bergulir tanpa agunan 

3. Pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa enterpreneurship di 

kalangan masyarakat 
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Ketidakadilan 

Ketidakadilan pada umumnya menyakut masalah pembagian sesuatu terhadap 

hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada 

beberapa bentuk ketidakadilan, 

 

Stereotip 

Adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan 

kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka 

berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi 

verbal maupun nonverbal. 

 

Marginalisasi 

Adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan 

lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial 

ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk 

yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat control dan kekuasaan atas 

kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kelompok atau individu yang marjinal 

sering dikecualikan dari layanan, program, dan kebijakan 

 

Subordinasi 

Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakukan terhadap 

identitas sosial tertentu. Dimana umumnya yang menjadi kelompok subordinasi 

adalah kelompok minoritas 

 

Dominasi 

Adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh 

bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial dimana beberapa orang atau 

kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-sewenang atas mereka. Ada 

beberapa bentuk dominasi diantaranya, perbudakan, rezim diskriminasi 

sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik colonial, despotism, 

totalitarianism, kapitalisme, dan feodalisme 
 

D. Dampak Permasalahan Sosial Terhadap Kehidupan 

Publik 
1. Dampak ketidakadilan akan memunculkan kesenjangan sosial-ekonomi pada 

masyarakat. 

2. Dampak kesenjangan sosial-ekonomi adalah rasa tidak puas dan kecewa sebagian 

masyarakat yang mengalaminya. Selain itu, akan berujung pada meningkatnya angka 

kemiskinan dan kriminalitas. 

3. Dampak dari kemiskinan antara lain meningkatnya angka putus sekolah dan 

menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. 

4. Kriminalitas berakibat rusaknya tatanan hidup masyarakat karena ada pihak-pihak 

yang dirugikan, mengganggu stabilitas nasional, dan mengganggu keamanan. Selain 

itu, kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, pengedaran narkoba, dapat merusak 

serta menghancurkan eksistensi bangsa dan negara. 
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E. Pemecahan Masalah Sosial untuk Mencapai Kehidupan 

Publik yang Lebih Baik 
Menurut Soerjono Soekanto, metode-metode atau cara-cara yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah sosial adalah dengan metode preventif dan represif. Metode 

preventif menurut Soekanto, sulit dilakukan karena harus mengetahui penyebab 

terjadinya permasalahan terlebih dahulu sehingga harus dilakukan penelitian mendalam. 

Metode pemecahan masalah yang sering dilakukan menurut Soekanto adalah metode 

represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah masalah tersebut terjadi. 

 

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial adalah dengan 

mengeluarkan berbagai kebijakan publik. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial antara lain Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sehat (KKS), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan Kartu 

Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan guna memecahkan 

masalah sosial kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Adapun untuk 

memecahkan masalah sosial kriminalitas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Hukum Pidana. 
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