


Memberikan kepada orang apa yang
menjadi haknya

Ciri yang menandai keadilan:
• Keadilan tertuju pada orang lain• Keadilan tertuju pada orang lain

• Keadilan harus ditegakkan

• Keadilan menuntut persamaan



Masalah keadilan atau ketidakadilan
hanya dapat timbul dalam konteks antar
manusia

Diperlukan sekurang-kurangnya duaDiperlukan sekurang-kurangnya dua
manusia



Keadilan tidak dianjurkan atau diharapkan
saja

Kewajiban mengikat kita, sehingga kita
mempunyai kewajibanmempunyai kewajiban

Keadilan berkaitan dengan hak yang harus
dipenuhi

Keadilan harus dilaksanakan persis sesuai
dengan bobot hak seseorang (seolah-olah
dapat ditimbang)



Memberikan kepada setiap orang apa
yang menjadi haknya, tanpa kecuali

Keadilan harus dilakukan terhadap semua
orang, tanpa melihat orangnya siapaorang, tanpa melihat orangnya siapa



Paham Tradisional Mengenai Keadilan
Keadilan Individual dan Struktural
Teori Keadilan Adam Smith
Teori Keadilan Distributif John RawlsTeori Keadilan Distributif John Rawls



Dibagi menjadi tiga keadilan (Aristoteles):
a. Keadilan legal
b. Keadilan komutatif
c. Keadilan distributifc. Keadilan distributif



 Menyangkut hubungan antara individu atau
kelompok masyarakat dalam negara

 Semua orang atau kelompok masyarakat
diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan
dan berdasarkan hukum yang berlaku

 Dasar moralnya: Dasar moralnya:
• Semua orang mempunyai harkat dan martabat yang sama
• Semua orang adalah warga negara yang sama status dan

kedudukannya
 Konsekwensi legalnya:

• Semua orang dilindungi oleh hukum
• Tidak ada yang diperlakukan secara istimewa
• Negara (pemerintah) tidak boleh mengeluarkan produk

hukum demi kepentingan kelompok/orang tertentu
• Semua orang wajib tunduk pada hukum yang berlaku



 Mengatur hubungan yang adil antara orang yang
satu dengan yang lain atau antara warga negara
yang satu dan warga negara yang lain

 Menuntut agar dalam interaksi sosial, tidak boleh
ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya

 Menuntut orang untuk memberikan, menghargai, Menuntut orang untuk memberikan, menghargai,
dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain

 Dasarnya adanya keseimbangan atau kesetaraan
antara semua pihak dalam interaksi sosial apa pun

 Negara turun tangan pada saat terjadi
ketidakseimbangan atau kesetaraan kedua pihak
yang terganggu oleh adanya pelanggaran tadi


