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KEADILAN DALAM PERSPEKTIF 
Oleh 

(Muhammad Sopalatu, SH) 
 

 
A. Latar Belakang 
 

Masalah keadilan merupakan masalah yang mendasar dan azasi, 

yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan manusia selain sebagai 

mahkluk individu maupun makhluk sosial (Zoon Politikon). Keadilan 

merupakan persoalan yang berkaitan dengan isu-isu hak azasi manusia, 

kemerdekaan, persamaan dan pertangung jawaban, serta persoalan yang 

mendasar bagi kehidupan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Adil disadurkan dengan 

bahasa “Adala”, sehingga menjadi kata majemuk Adil dan beradab, bila 

keadilan tercabut dari masyarakat, maka akan kembali kedalam suasana 

Bar-bar atau Primitif. Dalam kaitannya dengan itu, Jeremi Bentham 

menungkapkan keadilan dan kebahagian yang mungkin diwujudkan 

adalah bersifat umum yang mencakup banyak orang. Ia adalah 

kebahagian sebesar mungkin dari individu ( The Greatest Possible 

Happiness Of The Greatest Possible Number Of Individual). Ukuaran baik 

buruknya manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat 

mendatangkan kebahagiaan atau tidak, setiap  kejahatan harus disertai 

dengan hukuman –hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan 

hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari pada yang 

diperlukan untuk terjadinya kejahatan. 1). 

 Menurut Kelson, ketertiban umum akan terganggu atau Cheos yang 

timbul dalam masyarakat disebabkan system yang tidak adil atau karena 

ketidakadilan sang pemimpin atau kekosongan pimpinan yang adil. 

 Dalam paparan di atas, makala ini akan mengungkapkan tentang 

keadilan  menurut  persepsi  para  filsuf sejak zaman Yunani kuno,  

 

1). Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 
1999 Hal. 35 
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Filsuf barat, Islam serta respon terhadap perkembangan situasi di era 

Reformasi dalam tatanan pemerintahan kita yang sedang marak 

digelorakan tuntutan keadilan disegala bidang, Pendekatan yang diambil 

adalah hakikat keadilan baik dalam arti legal, moral maupun sosial. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam makalah ini 

penulis akan uraikan beberapa masalah mendasar  terkait dengan 

ruang lingkup tentang ”Keadilan Dalam Persfektif”  adapun hal-hal yang 

menjadi pembahasan pokok dalam makalah ini adalah 

1. Bagaimana Eksistensi Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Klasik 

(Yunani) ? 

2. Bagaimana Eksistensi Keadilan Dalam Pandangan Dunia Barat dan 

Pandangan Dunia Islam ? 

3. Sejauhmana Eksistensi Keadilan Sosial ? 
 

Dari uraian rumusan masalah tersebut, diatas selanjutnya akan 

diulas dengan menggunakan pisau analisi teoritik dan konseptual. 
 

C. Kerangka Teoritik 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling 

banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah, baik dalam 

diskursus filsafat ,Sosio culture, maupun Normatif. Telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tapi 

juga kepastian hukum dan kemafaatan. Idealnya hukum seharusnya 

mengakomodasikan ketiganya, putusan hakim misalnya, sedapat 

mungkin merupakan resultan dari ketiganya, sekalipun demikian, tetap 

ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, Keadilan 

merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat 

merupakan satu-satunya tujuan hukum. Hal tersebut dinyatakan 

dengan tegas oleh Bismar Siregar.2).”  

 

2). Bismar Siregar, Penegakan Keadilan, Mengesampingkan Positifisme Hukum 
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berbagai persfektif tentang keadilan mulai dari terminologi 

filsapat sampai dengan pandangan Science moderen banyak yang 

didasarkan pada berbagai dimensi pemikiran, misalnya kalangan 

Scientik mengasumsikan keadilan pada rana teoritik berdasarkan 

pandangan empirik yang direduksi dalam  pendekatan rasio empiric 

(Responcibilitas Empiric). Husein Heriato, Paradigma Holistik, 1997, 

Lentera Yogjakarta.3)”  

Keadilan merupakan suatu hal esensial yang mesti terpeliharan 

dan dimampu diinplementasikan dalam kehidupan individu maupun 

sosial. keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, hal ini 

berarti bahwa keadilan itu merupakan suatu sikap moral seseorang 

yang rela memberi atau mengeluarkan sesuatu hal  dengan 

memperhatikan apakah benar sesuatu yang dikeluarkan itu merupakan 

hak yang patut diberi.4)”. 

Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan  kepastian 

hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum adalah sarana, 

sedangkan Tujuannya adalah keadilan.  Demikian pentingnya keadilan 

itu, sehingga sering kali diperdebatkan oleh para ahli hukum. 

Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu, lalu muncul 

idealisme atas Al- qur’an sebagai sumber pemikiran paling baik 

tentang keadilan. Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan 

doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang 

Maha Adil. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri, 

lalu sudah sepantasnya Al-qur’an yang menjadi firmanNya (kalamullah) 

juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan? 

Cara berfikir induktif seperti itu memang memuaskan bagi 

mereka yang biasa berpikir sederhana tentang kehidupan, dan 

cenderung menilai refleksi filosofis yang sangat kompleks dan rumit 

dengan kompleksitas sangat tinggi tentang keadilan? Bukankah lebih 

baik apa yang ada itu saja segera diwujudkan dalam kenyataan hidup 

manusia secara tuntas? Bukankah refleksi yang lebih jauh hanya akan 

3). Husein Heriato, Paradigma Holistik, 1997, Lentera Yogjakarta. 
4).  Syaidina Ali, Najhul Balagha,.. Terjemahan Indonesia, 1996, Yayasan Rausyan Fikir 

Yogjakarta. 
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menimbulkan kesulitan belaka? "Kecenderungan praktis" tersebut, 

memang sudah kuat terasa dalam wawasan teologis kaum skolastik 

mutakallimin Muslim sejak delapan abad terakhir ini. Argumentasi 

seperti itu memang tampak menarik sepintas lalu.  
 

Dibawah ini penulis akan mengemukakan beberapa pandangan 

para Filosof tentang keadilan. 
 

D.  Pembahasan Masalah 

Pembahasan ini akan diuraikan secara terstruktur berdasarkan 

varian sebagaimana di tuangkan dalam rumusan masalah diatas,  
 

1) Keadilan Dalam Pandangan Filsapat Peripatetik Klasik (Yunani) 
 

Sokrates (1470-399 SM) 

Menurut Sokrates, hukum dan penguasa hukum (Hukum 

Negara) harus ditaati, terlepas hukum itu memiliki kebenaran 

objektif atau tidak, ia tidak menginginkan terjadi apa yang sekarang 

disebut anarkisme, yaitu ketidakpercayaan terhadap hukum. 

Pendapat ini dipertahankan oleh Sokrates secara konsisten, hal; ini 

terbukti dengan kesediaannya untuk dihukum mati mengikuti hukum 

Negara, sekalipun ia yakin bahwa hukum Negara itu salah. 
 

Plato (427-347 SM) 

Plato adalah seorang murid Sokrates yang menuliskan 

pemikiran-pemikiran gurunya, bahkan dalam beberapa hal sangat 

sulit membedakan mana pemikiran Sokrates dan mana pemikiran 

Plato. Dasar ajaran Plato adalah Budi yang baik (Budi adalah Tahu). 

orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. 

Pengetahuan tersebut diperoleh melalui Dialektika. 

Plato berpendapat Keadilan terdiri dari unsur harmonis antara 

jiwa, berdasarkan emosi, kecerdasan, Emosi dan nafsu. Plato tidak 

merekomendasikan keadila untuk untuk keadilan an sich yang steril 

dari hal yang bersifat pribadi. Orang yang adil lebih berbahgia dari 
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yang tidak adil, hal itu berpengaruh pada etika barat. Jadi keadilan 

mempunyai keterkaitan dengan kebahagian seseorang. 

 

Aristoteles (284-322 SM) 

Aristoteles sefahan dengan gurunya Plato. Tujuan hidup 

manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Ia berpendapat 

setelah tahu tentang kebaikan, kata Adil lebih dari satu arti. Adil 

dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding. yaitu 

semestinya. Disinilah ditunjukan bahwa seseorang dikatakan 

berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dan semstinya. 

orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil., karena 

semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai 

adil. 5). Aristoteles meyakini  bahwa manusia akan dapat hidup 

berbahagia apabila ia hidup dalam polis. manusia tidak dapt hidup 

sendiri manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat 

(zoon politikon). 

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua kategori, yaitu 

keadilan Korektif dan keadilan Distibutif. jenis keadilan yang 

pertama sama pengertiannya dengan keadilan Komutatif berbeda 

dengan keadilan Distributif, yang membutuhkan distribusi atas 

penyelenggaraan, sedangkan keadilan korektif didasarkan pada 

transaksi baik bersifat suka rela maupun tidak. hokum harus ditaati 

demi keadilan, berbagai hukum alam dan hukum positif. 

2). Bagaimana Eksistensi Keadilan Dalam Pandangan Dunia Barat 

dan Pandangan Dunia Islam. 

 

Keadilan Dalam Pandangan Filsapat Barat 

Thomas Aguines, seorang tokoh filsafat Hukum Alam, 

membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum 

(Justitia Generalis) dan keadilan khusus. keadilan Umum adalah 

 5). Hobbes, Filsapat Dalam Lintasan Sejarah, Yokjakarta, 1988 Hal 154 
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keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus tunaikan 

demi kepentingan umum.  

Keadilan Khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau 

proposionalitas. keadilan khusus itu dibedakan menjadi 3 (tiga) 

yaitu 1). keadilan Distributif, 2). Keadilan Komutatif, 3). Keadilan 

Vindikatif. 

keadilan Distributif adalah keadilan yang secara proposional 

di terapkan dalam lapangan public secara umum, sebagai contoh, 

Negara hanya mengangkat seorang menjadi Hakim, apabila orang 

itu mempunyai kecakapan untuk menjadi Hakim keadilan Komutatif 

adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan 

kontra prestasi keadilan Vindikatif adalah keadilan dalam hal 

menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. 

seorang dianggap adil apabila dia dipidana atau denda sesuai 

dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak 

pidana yang dilakukan. 

Keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar hubungan sosial 

seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau 

berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan.Pertam a, 

kebebasan yang sama (principle of equal liberty), bahwa setiap 

orang mempunyai kebebasan dasar yang sama.6)  

Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) 

kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, 

(4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki 

kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksamaan (the principle of 

difference), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, 

dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, 

sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap 

orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung 

dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka 

bagi semua orang Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian 

6) Jhon Rauwls, 2010, Refreksi Keadilan dalam penegakkan 
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semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan 

lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana 

ketidaksaaman tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi 

ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga 

membutuhkan di antara mereka. 
 

Keadilan Dalam Pandangan Islam 
 

Tidak dapat dipungkiri,Al- qur’an meningkatkan sisi 

keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif maupun 

individual. Karenanya, dengan mudah kita lalu dihinggapi semacam 

rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi Muslim dengan temuan 

yang mudah diperoleh secara gamblang itu. 

Dalam kecenderungan segera melihat hasil penerapan 

wawasan Islam tentang keadilan dalam hidup nyata. Apalagi 

dewasa ini justru bangsa-bangsa Muslim sedang dilanda masalah 

ketidakadilan dalam ukuran sangat massif. Demikian juga, 

persaingan ketat antara Islam sebagai sebuah paham tentang 

kehidupan, terlepas dari hakikatnya sebagai ideologi atau bukan, 

dan paham-paham besar lain di dunia ini, terutama ideologi-ideologi 

besar seperti sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan 

liberalisme. 7) 
 

Namun, sebenarnya kecenderungan serba praktis seperti 

itu adalah sebuah pelarian yang tidak akan menyelesaikan 

masalah. Reduksi sebuah kerumitan menjadi masalah yang 

disederhanakan, justru akan menambah parah keadaan. Kaum 

Muslim akan semakin menjauhi keharusan mencari pemecahan 

yang hakiki dan berdayaguna penuh untuk jangka panjang, dan 

merasa puas dengan "pemecahan" sementara yang tidak akan 

berdayaguna efektif dalam jangka panjang. 

Ketika Marxisme dihadapkan kepada masalah penjagaan 

hak-hak perolehan warga masyarakat, dan dihadapkan demikian 

7).Murtadha Mutahary, Nenara Kebenaran dan Kebatilan, 2004, 
PT. Lentera Jakarta 
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kuatnya wewenang masyarakat untuk memiliki alat-alat produksi, 

pembahasan masalah itu oleh pemikir Komunis diabaikan, dengan 

menekankan slogan "demokrasi sosial" sebagai pemecahan praktis 

yang menyederhanakan masalah.  

Memang berdayaguna besar dalam jangka pendek, 

terbukti dengan kemauan mendirikan negara-negara Komunis 

dalam kurun waktu enam dasawarsa terakhir ini. Namun, 

"pemecahan masalah" seperti itu ternyata membawa hasil buruk, 

terbukti dengan "di bongkar pasangnya" Komunisme dewasa ini 

oleh para pemimpin mereka sendiri dimana-mana. Rendahnya 

produktivitas individual sebagai akibat langsung dari hilangnya 

kebebasan individual warga masyarakat yang sudah berwatak 

kronis, akhirnya memaksa parta-partai Komunis untuk melakukan 

perombakan total seperti diakibatkan olehperestroika danglasnost 

di Uni Soviet beberapa waktu lalu.  

Tilikan atas pengalaman orang lain itu mengharuskan kita 

untuk juga meninjau masalah keadilan dalam pandangan Islam 

secara lebih cermat dan mendasar. Kalaupun ada persoalan, 

bahkan yang paling rumit sekalipun, haruslah diangkat ke 

permukaan dan selanjutnya dijadikan bahan kajian mendalam 

untuk pengembangan wawasan kemasyarakatan Islam yang lebih 

relevan dengan perkembangan kehidupan umat manusia di masa-

masa mendatang.  

Berbagai masalah dasar yang sama akan dihadapi juga 

oleh paham yang dikembangkan Islam, juga akan dihadapkan 

kepada nasib yang sama dengan yang menentang Komunisme, jika 

tidak dari sekarang dirumuskan pengembangannya secara baik dan 

tuntas, bukankah hanya melalui jalan pintas belaka.  

Pembahasan berikut akan mencoba mengenal (itemize) 

beberapa aspek yang harus dijawab oleh Islam tentang wawasan 

keadilan sebagaimana tertuang dalam Al qur’an . Pertama-tama 
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akan dicoba untuk mengenal wawasan yang ada, kemudian dicoba 

pula untuk menghadapkannya kepada keadaan dan kebutuhan 

nyata yang sedang dihadapi umat manusia. Jika dengan cara ini 

lalu menjadi jelas hal-hal pokok dan sosok kasar dari apa yang 

harus dilakukan selanjutnya, tercapailah sudah apa yang dikandung 

dalam hati.  

Al-qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda 

bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. 

Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau 

wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata'adl. Kata-

kata sinonim seperti qisth,hukm dan sebagainya digunakan olehAl-

qur ’an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata' adl dalam 

berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang 

langsung dengan sisi keadilan itu (ta'dilu, dalam arti 

mempersekutukan Tuhan dan' adl dalam arti tebusan). Allah SWT. 

Berfirman :  

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)  

Kalau dikatagorikan, ada beberapa pengertian yang 

berkaitan dengan keadilan dalamAl-qur’an dari akar kata'adl itu, 

yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan 

hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil 

keputusan hendaknya kalian menghukumi atau mengambil 

keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-

pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu 

sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari 

terkaitnya beberapa pengertian kata‘adl dengan wawasan atau sisi 
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keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas 

betapa porsi "warna keadilan" mendapat tempat dalamAl-qur’an , 

sehingga dapat dimengerti sikap kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah 

untuk menempatkan keadilan ('adalah) sebagai salah satu dari lima 

prinsip utama al-Mabdi al-Khamsah.) dalam keyakinan atau akidah 

mereka.  

3). Keadilan Sosial. 

Salah satu ciri penting manusia adalah kemampuannya 

melakukan diskresi, yang berasal dari kesadaran-diri (self-

awareness). Hal ini kemudian banyak dibahas oleh filosof (misalnya 

Plato, Aristoteles, Immanuel Kant). 

Ciri penting lain adalah “ke-sejarah-an”: manusia mampu 

melakukan refleksi atas masa lampau, dan kemudian 

mengembangkan hal-hal yang relevan dan perlu untuk masa 

sekarang dan masa mendatang. 

Dari kedua hal di atas, muncullah berbagai refleksi atas 

“manusia” . Kedua hal di atas juga menjadi dasar penting untuk 

diwujudkannya keadilan sosial. Kehidupan 

manusia ditandai dengan dua hal di atas. Jika kekuatan fisik 

semata, atau hanya dimensi “sekarang” yang menguasai kehidupan 

manusia, maka manusia akan punah, karena akan saling 

memusnahkan. 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Sila Kelima 

Pancasila”): Dalam Sidang BPUPKI, Soekarno memulai formulasi 

yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Sila kelima Pancasila, 

yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah bagian 

penting dari filosofi kenegaraan Indonesia, dimana Soekarno 

menekankan bahwa merdeka bukan hanya dalam arti politik, 

teritori, atau “saat ini saja” melainkan juga dalam arti sosial-
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ekonomi, berkelanjutan, dan menjangkau semua dalam Bangsa 

Indonesia. 

Gambaran mengenai hubungan antara Tuhan sebagai Sang 

Pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Di hadapan Sang Pencipta, 

semua manusia adalah sama-sama ciptaan, dan sesama ciptaan 

menyadari Sang Pencipta dan menghidupi solidaritas antar- 

manusia. Konsep solidaritas antar-manusia adalah salah satu 

padanan dan/atau afiliasi dari makna keadilan sosial. CakNur 

(Nurcholish Madjid), dalam Indonesia Kita (2004). 8)  

Jika manusia dibiarkan ‘bertarung’ dengan manusia lain 

tanpa ada pranata, maka yang terjadi adalah kemustahilan setiap 

upaya manusia itu sendiri. Yang lebih penting, Keynes melihat hal 

itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Manusia, pendeknya, 

memang butuh pranata. 

Bukti dari  pemikirannya  ini  adalah  bagaimana Keynes 

yang memanfaatkan capitalmarket, menjadi tokoh penting dalam 

mendesain ekonomi dunia selama dan setelah Great Depression. 

Yang lebih penting, adalah bahwaKeynes juga menjadi arsitek 

penting bagi terciptaanyawelfare-state,dimana layanan publik untuk  

masyarakat menjadi bagian penting dalam penciptaan 

kesejahteraan (amat mirip dengan konsep demokrasi ekonomi 

darifoundingfathers Indonesia). Keynes memuji gagasan von Hayek 

dalam RoadtoSerfdom (1944).9)  

Ketidakbebasan dapat datang dari suatu bentuk 

kolektivisme, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pengalaman 

Nazisme dan komunisme-Uni-Soviet. Keynes mengakui bahwa 

manusia mempunyai kemampuan yang unik dalam 

mengembangkan relasi dan penghidupannya terhadap manusia 

lain.  

Ini inti dari martabat manusia. Namun, gagasan ini tidaklah 

mungkin. Manusia membutuhkan pranata. Pranata inilah yang 

9). Perspektif Perdebatan antara John Maynard Keynes dan Friedrich von Hayek 
research center for Islam and Indonesia 
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dimamaksudkan untuk melindungi manusia, bahkan membuat 

manusia lebih mampu mengembangkan diri untuk kemanusiaan 

yang lebih besar, inilah hal yang yang mendasari keadilan sosial. 

Di bagian lain, Keynes dan eksponennya tidaklah terlalu 

memperhatikan konsep moneter dari von Hayek, yang terutama 

terumus dalam karyanya Pure Theoryof Capital (1941). Karya ini 

mencerminkan pemahaman von Hayek mengenai proses manusia 

‘ber-ekonomi’, yang kemudian berkembang dengan apa yang 

dikenal dengan‘evolutionaryeconomics’ –dengan itu ia dianugerahi 

nobel ekonomi ditahun 1974. Keynes lebih memperhatikan 

bagaimana pranata manusia itu mampu mengelola ekonomi baik 

dalam ukuran dan kecepatan. Meskipun demikian, di akhir fase 

hidupnya, Keynes juga memperhatikan bagaimana uang dapat 

bergerak di luar kendali pranata manusia (terkait dengan 

konsepmoneygrowth). Hal ini membuat Keynes menyadari juga 

perlunya suatu ‘penyiasatan’ terhadap ekonomi uang (bukan hanya 

ekonomi barang dan jasa). 

 

F. Kesimpulan : 

1. Bahwa Sokrates memandang nilai-nilai baik dan buruk, adil dan 

tidak adil yang tetap pasti ada, yang menuju kepada tercapainya 

suatu norma yaitu norma yang bersifat mutlak abadi untuk 

mencapai keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat. 

2. Sementara itu Plato berpendapat di bawah cahaya ide kebaikan 

orang harus mencapai terlaksannya keadilan dalam pergaulan 

hidup, apa yang baik bagi perorangan, akan baik pula bagi bagi 

masyarakat, oleh karenanya kepentingan individu dengan 

kepentingan masyarakat tidak boleh ada pertentangan. 

3. Aristoteles sefaham dengan gurunya, bahwa tujuan hidup manusia 

adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. kata adil 
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mengandung lebih dari satu arti, adil menurut hukum dan apa yang 

sebanding yaitu yang semestinya. 

4. Menurut John Rawls, keadilan adalah kejujuran (fairness). Agar 

hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia 

harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang 

dirumuskan.Pertam a, kebebasan yang sama (principle of equal 

liberty), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang 

sama.  

5. Al-qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata 

atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata 

yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan 

juga tidak selalu berasal dari akar kata'adl. Kata-kata sinonim 

seperti qisth,hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-qur’an 

dalam pengertian keadilan. 

6. Ini inti dari martabat manusia. Namun, gagasan ini tidaklah 

mungkin. Manusia membutuhkan pranata. Pranata inilah yang 

dimamaksudkan untuk melindungi manusia, bahkan membuat 

manusia lebih mampu mengembangkan diri untuk kemanusiaan 

yang lebih besar, inilah hal yang yang mendasari keadilan sosial. 
 

F. Saran-Saran 

1. Kepada semua pihak yang mengkaji tentang keadilan diharuskan 

untuk ditinjau dalam berbagai perspektif. semoga dari situ kita 

dapat mengambil perbandingan-perbandingan yang konkrit. 

2. Keadilan Bukan hanya dibicarakan dalam rana teoritik belaka, akan 

tetapi perlu ditegakkan dalam kehidupan. agar keseimbangan hidup 

dapat terjama dengan baik. 

3. Kepada semua kalangan disarankan untuk terus mengungkapkan 

substansi keadilan disemua dimensi kehidupan agar semua orang 

faham akan sunstansi keadilan tersebut. 

4. Keadilan perlu ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. 

 


