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BAB I
PENDAHULUAN
I.a Latar Belakang
Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Besarnya tuntutan akan
keadilan yang akhir-akhir ini mengemuka sebenarnya merupakan tuntutan
normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua tingkatan kehidupan sosial.
Apakah ini indikasi bahwa sekarang tidak ada keadilan? Bila memang demikian
keadaannya, mengapa selama ini kita bisa bertahan? masalah yang sesungguhnya
bukan ada tidaknya keadilan tetapi lebih dikarenakan formulasi keadilan.
Mengapa? Keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut. Pada tingkatan moral,
keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan
masyarakat. Pada tingkat operasional di dalam masyarakat masalahnya menjadi
sangat kompleks dan sulit serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai
kalangan masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga sulit diformulasikan.
Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang keadilan
sebagai nilai kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi. Begitu banyak orang
kaya di Indonesia tetapi sangat sedikit yang bersikap seperti Bill Gates, keluarga
Ford, keluarga Rockefeller, dan lainnya yang rela memberikan sebagian
kekayaannya untuk orang lain melalui program beasiswa, riset, dan pembangunan
sosial lainnya. Bukan dalam arti besarnya uang yang dimaksudkan di sini, tetapi
dalam arti kemauan dan tindakan yang tulus.

I.b Rumusan masalah
Berdasar latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok
bahasan masalah, yaitu :
1. Apakah pengertian keadilan, sosial dan keadilan sosial?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian keadilan?

BAB II
PEMBAHASAN
Sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam pembukuan Undang –
Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) alinea keempat, berbunyi :
“…… dengan berdasar kepada : …… serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

a. Keadilan
Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, yang berarti memperlakukan
dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik
terhadap diri sendiri, sesame manusia maupun terhadap Tuhan. Adapun adil
dalam sila keadilan social adalah khusus dalam artian terhadap sesame manusia
yang didasari oleh adil tehadap diri sendiri dan adil terhadap Tuhan. Keadilan
berarti sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakekat adil untuk mengakui
hak sesame.
Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi
haknya, dan dasar daripada hak ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong
perbuatan manusia itu memperlakukan sesame sebagaimana mestinya. Dengan
demikian pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama,
berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.
Di dalam masyarakat ada tiga macam bentuk keadilan yang pokok, hal ini
berdasarkan tiga macam hubungan hidup manusia bermasyarakat.
1. Hubungan pribadi dengan pribadi. Dalam hubungan ini harus ada
perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat,antara pribadi
dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini disebut keadilan
komutatif. Manusia wajib memperlakukan mnusia lain sebagai pribadi
yang sama martabatnya, memberikan masing-masing bagiannya atas
dasar prestasinya yang seharga dengan kontraprestasi.

2. Hubungan keseluruhan masyarakat dengan pribadi. Dalam hubungan
ini harus ada perlakuan sifat adil dari masyarakat keseluruhan terhadap
pribadi. Keadilan seperti ini disebut keadilan distributive. Keseluruhan
masyarakat (perserikatan manusia) wajib memperlakukan manusia
pribadi sebagai manusia yang sama martabatnya, mengatur hubungan
masyarakat antara masyarakat terhadap manusia-menusia pribadi
dengan memberikan kepada masing-masing bagiannya serta mengingat
mutu dan kualitas masing-masing.
3. Hubungan pribadi dengan keseluruhan masyarakat. Dalam hubungan
ini harus ada perlakuan sifat adil dari pribadi terhadap masyarakat
keseluruhan. Keadilan yang berlaku dalam hal ini disebut keadilan
legalis. Manusia pribadi wajib memperlakukan perserikatan manusia
sebagai keseluruhan manusia yang sama martabatnya, memelihara
perhubungan

anggota-anggota

terhadap

keseluruhan

dengan

mewajibkan masing-masing anggota supaya taat kepada hokum dan
undang-undang masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam masyarakat, pelaksanaan ketiga macam keadilan ini ada dua musuh
besar, yang keduanya itu merupakan penonjolan dari penjelmaan salah satu kodrat
manusia, yaitu sifat individu dan sifat sosial.
1. Individualisme mutlak. Dalam aliran ini, masyarakat dianggap sebagai
kumpulan individu-individu yang banyak tanpa ada pertalian
kepentingan

bersama,

kepentingannya

sendiri

setiap

individu

sehinggan

hanya

kepentingan

mengutakmakan
umum

tidak

diperhatikan. Dalam pandangan ini pada dasarnya hanya ada satu
bentuk keadilan,yaitu keadilan komutatif, dimana individu-individu
bertukar jasa, bertukar benda.

2. Kolektifisme mutlak.

Dalam masyarakat hanya memperhatikan

kepentingan umum, tidak ada pengakuan kepentingan individu, semua
adalah milik umum.
Kedua aliran ini selalu berlawanan, yang kedua-duanya berdasarkan salah
satu sifat kodrat manusia. Di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila,
kedua pendirian yang ekstrim itu ditarik keduanya kearah pertemuan, yang
berarti berdasar atas sifat kodrat manusia monodualis, sehingga ketiga
macam bentuk keadilan itu betul-betul terlaksana dalam masyarakat.
Adapun keadilan yang dapat menghimpun tiga macam keadilan itu berlaku
didalamnya disebut dengan keadilan soial.

b. Sosial
Sosial berasal dari kata “socius” (bahasa Latin) yang berasal “kawan” tau
“teman”. Dalam bahsa Latin da suatu istilah “Homo homini socius”, yang artinya
manusia yang satu adalah teman manusia yang lain, manusia memandang manusia
lain sebagai teman hidupnya. Kata socius masuk dalam perbendaharan bahsa
Indonesia dengan mengalami perubahan-perubahan, sehingga akhirnya timbul
“sosial” yang berarti persaudaraan dalam pergaulan hidup manusia ,di dalam
hidup sehari-hari setiap manusia walaupun belum mereka kenal, dianggap dan
dihadapi sebagai kawan, dihormati, dihargai, dihargai sebagaimana menghadapi
dirinya sendiri.

Dari persadaraan dalam pergaulan hidup ini timbulah suatu paham yang
menamakan dirinya dengan “sosialisme”, yang secara umum berarti, suatu paham
yang mendasarkan cita-citanya atas persaudaraan umat manusia dalam
mewujudkan kesejahteraan bersama. Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama didasari adanya rasa persaudaraan.

c. Keadilan Sosial
Sosialisme sering disamakan dengan keadilan social, yang sebenarnya
antara dua istilah ini ada perbedaan dan ada juga sedikit persamaan. Sedang yang
dimaksud keadilan sosial adalah suatu tata masyarakat yang selalu memperhatikan
dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam segala segi
kehidupan baik material maupun spiritual.
Perbedaan antara keduanya ialah, sosialme lebih mementinggalkan rasa
persamaan, sedang keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia
sebagaimana mestinya. Kedua-duanya bertujuan kesejahteraan bersama, tetapi
kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur spiritual maupun material. Sedang dalam sosialisme ada juga
yang pelaksanaanya dengan merampas hak pribadi, sebagaimana yang terjadi
dalam masyarakat komunis.

Untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam hidup bermasyarakat
supaya seimbang dan dinamis, keadilan sosial merupakan syarat yang harus
ditempuh dalam hubungan hidup bersama, sebagai warga masyarakat dan sesama
umat manusia. Adapun syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial
adalah sebagai berikut :

1.

Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial
dapat tercapai apabila tiba individual bertindak dan mengembangkan sikap
adil terhadap sesame.

2.

Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi,
maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang
bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Untuk melaksanakan keadilan sosial, semua pemimpin rakyat wajib
mengetahui apa yang dimaksud dengan keadilan. Karena di dalam sejarah
kehidupan manusia, penderitaan paling besar dirasakan oleh manusia ialah
perlakuan yang tidak adil. Ketidak adilan ini bukan hanya manghalangi
kebahagiaan hidup manusia, melainkan mangacaukan dan membinasakan tata
hidup dalam masyarakat.

Dalam masa pembangunan negara, keadilan merupakan syarat mutlak
untuk suksesnya, karena kita harus bersama-sama membangun pemerintahan yang
adil, warga negara yang adil, perundang-undangan yang adil, hukum yang adil,
keputusan pengadilan yang adil, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
kehidupan manusia harus dilaksanakan dengan adil.

Menurut Notohamidjojo, SH, mengenai keadilan social ini ada beberapa
segi yang perlu diperhatikan ( masalah keadilan ) :

1. Perlu disadari bahwa keadilan sosial itu adalah keadilan yang berlaku
dalam masyarakat. Dalam masyarakat, manusia senantiasa berusaha untuk
mewujudkan azas-azas bagi pembangunan masyarakat, karena masyarakat
itu oleh manusia wajib dibudayakan, agar menjadi tempat kehidupan dan
penghidupannya. Yang dimaksud dengan kebudayaan ialah kegiatan dan
hasil kegiatan manusia untuk mengolah bahan alami bagi kepentingan
kehidupan dan penghidupannya. Yang penting dalam usaha kebudayaan
bagi keadilan sosial yaitu azas ekonomi atau azas kemakmuran. Dalam
masyarakat, manusia wajib mengubah sifat alam untuk menghasilkan halhal yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kemakmuran.

2. Untuk mewujudkan keadilan sosial perlu dibangun azas sosial dalam
masyarakat. Yaitu kerja-sama dan tolong menolong dalam masyarakat,
manusia anggota masyarakat dan golongan-golongan dalam masyarakat
wajib terbuka bagi manusia yang lain dan golongan yang lain. Manusia
dan golongan masyarakat tidak diperkenankan mengisolasi diri terhadap
manusia dan golongan lain dengan semboyan “mencari hidup sendirisendiri”. Kita wajib hidup bersama dan tebuka untuk penderitaan pihak
lain.

3. Dalam keadilan sosial perlu ditunaikan azas kebudayaan untuk
mewujudkan masyarakan dalam segala seginya, dan segi kemakmuran,
ilmu pengetahui, hokum, tata Negara dan kesenian, dan segala sesuatu
yang bersangkutan dengan hidup manusia. Keadilan sosial menuntut
kebudayaan yang makin maju. Oleh karena itu perlu membuka diri sebagai
kemungkinan untuk memajukan kebudayaan dengan kemajuan yang sudah
diperoleh bangsa-bangsa lain. Syarat bagi keadilan social pada jaman
modern ini ialah akulturasi dengan kebudayaan –kebudayaan luar.

Faktor-faktor Pengaruh Penilaian Keadilan
Dalam kajian psikologi keadilan sering dibatasi pada penilaian subjektif
tentang keadilan. Dengan demikian mungkin terjadi ketidak selarasan antara
keadilan dalam keadaan senyatanya (objektif) dengan penilaian keadilan
(subjektif).

Misalnya,

secara

aklamasi

telah

disetujui

dalam

distribusi

menggunakan prinsip proporsional dan prinsip ini telah dilaksanakan secara
konsisten. Secara objektif keadaan ini dinilai adil. Pada level individu sangat
dimungkinkan akan munculnya penilaian tidak adil berkaitan dengan distribusi
itu. Ini bisa terjadi karena referensi keadilan bagi tiap individu berbeda. Pada
contoh di atas kemungkinan munculnya penilaian ketidak adilan barangkali
penilai memilih prinsip kebutuhan atau pemerataan. Di samping itu, tidak tertutup

kemungkinan ada kepentingan-kepentingan tertentu pada masing-masing penilai
yang akan mempengaruhi penilaian itu.

Secara lebih mendalam proses penilaian keadilan itu sendiri dapat dikaji
berdasar prinsip-prinsip psikologi kognitif. Berikut ini akan dibahas beberapa
prinsip psikologi kognitif yang dimaksud. Pertama, dalam melakukan penilaian
selalu ada cognitive processing seperti umumnya proses persepsi. Uns ur-unsur
yang diperlukan dalam proses ini antara lain meliputi perhatian, encoding, dan
retrieval sebagai hasil akhir. Kedua, pada proses seperti ini selalu ada
keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah informasi itu sendiri. Sering ditemui
bahwa untuk melakukan penilaian dibutuhkan banyak informasi. Kenyataannya
justru sering informasi tersebut sangat terbatas jumlah dan kedalamannya. Dalam
keadaan yang demikian ini sering terjadi shortcut proses penilaian. Akibatnya,
informasi yang terbatas itu dijadikan bahan penilaian dan dianggap sebagai
sumber yang penting. Tentu saja selanjutnya akan ada masalah dalam hal akurasi
penilaian. Keterbatasan yang lain sering ditemukan pada kemampuan untuk
encoding. Kemampuan indra manusia untuk melakukannya tidak pernah
sempurna, sementara gangguan dalam proses itu seperti masuknya infomasi lain
sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu secara sengaja atau tidak sering terjadi
seleksi terhadap informasi yang masuk. Di samping itu dalam proses seperti ini
selalu ada pengaruh dari prior context terhadap hasil penilaian. Ketiga, setiap
individu memiliki strategi sendiri-sendiri dalam menilai. Salah satu strategi yang
sering digunakan adalah pola berpikir heuristic. Strategi ini pada dasarnya
bertujuan untuk mempercepat penilaian, memaksimalkan informasi yang ada dan
memberi kesan baik pada penilai oleh lingkungan. Keempat, pada proses dan hasil
penilaian selalu ada bias. Dalam psikologi sosial (lihat Brigham, 1991) dikenal
berbagai bias dalam menilai.
Penilaian keadilan tidak dapat menghindari terjadinya bias-bias tersebut
(Stroessner & Heuer, 1996).

Bahasan di atas dapat menimbulkan keraguan terhadap akurasi penilaian
keadilan.Meskipun demikian tidak berarti bahwa penilaian tersebut tidak dapat
dijadikan pegangan untuk analisis lebih lanjut. Dalam ilmu sosial selalu ada
pembedaan data antara nilai- nilai masyarakat, pendapat individu, dan perilaku
overt. Ketiga jenis data itu seharusnya dilihat sebagai data objektif (apa adanya)
yang menempel pada objeknya. Artinya, bila norma masyarakat dan perilaku
seseorang dianggap sebagai data objektif, maka penilaian seseorang seharusnya
juga dianggap objektif pada tataran orang tersebut. Dengan demikian penilaian
keadilan dalam penelitian ini juga akan disejajarkan dengan data lain. Di sini
penilaian keadilan dianggap sebagtai teks sedangkan data lainnya akan dianggap
sebagai konteksnya.

Dalam menilai keadilan prosedural, ada dua hal pokok yang berpengaruh.
Pertama adalah interes pribadi (self interest). Sejalan dengan bias-bias yang
terjadi dalam proses penilaian, kepentingan pribadi juga sering menimbulkan bias
dalam penilaian. Sejauh ini dalam psikologi sosial telah dikenal self serving dan
egoistic bias dalam proses atribusi. Penilaian keadilan juga akan cenderung positif
bila sejalan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan atau mendatangkan
keuntungan baginya. Jalan untuk mencapainya adalah dengan mempengaruhi atau
mengambil peran dalam prosedur yang ada. Oleh karena itu orang-orang yang ikut
mengontrol proses atau isi keputusan pada
umumnya akan memberi penilaian lebih positif dibanding mereka yang tidak
terlibat (Thibaut & Walker, 1975).
Faktor kedua adalah nilai-nilai kelompok. Berbeda dengan orientasi
kepentingan pribadi, banyak individu yang mempertimbangan kebersamaan
sebagai bahan penilaian. Artinya, suatu prosedur akan dinilai adil bila
pertimbangan kebersamaan diutamakan. Batas kebersamaan yang dimaksud
adalah kelompok. Oleh karena itu disebut juga sebagai group value (Lind &
Tyler, 1988). Nilai-nilai kelompok yang dimaksud meliputi penghargaan terhadap
sesama, kepercayaan, dan ketidak berpihakan satu orang kepada orang atau
kelompok lain.

Banyak hal yang mempengaruhi seseorang dalam menilai keadilan
distributif. Pada bagian ini akan banyak dikaji faktor- faktor individu yang
berpengaruh. Secara garis besar faktor individu yang dimaksud dapat
dikategorikan menjadi faktor psikologis dan nonpsikologis. Meskipun keduanya
dibedakan, dalam kenyataan keduanya saling berkaitan dalam mempengaruhi
penilaian keadilan.

Masih ditemukan adanya tindakan yang membedakan laki-laki dan
perempuan, termasuk dalam distribusi. Tindakan tersebut pada umumnya
menguntungkan laki- laki. Dengan demikian ada ketidak adilan distributif antara
laki-laki dan perempuan. Hal ini telah berjalan sangat lama dan ma sih terus
berjalan. Laki-laku dan perempuan secara sadar atau tidak banyak yang
menerima, mengadopsi dan melakukan hal itu. Ketidak adilan semacam ini,
anehnya, justru dinilai sebagai keadilan. Buktinya, beberapa penelitian (lihat
Crosby, 1982; Feather, 1990; Jackson dkk., 1992; Witt & Nye, 1992) menemukan
bahwa wanita lebih mudah puas dengan distribusi yang diterima. Mereka lebih
mudah pula untuk memberikan penilaian yang adil. Para peniliti di atas tampak
kurang memperhatikan konteks yang lebih luas sehingga, sekali lagi, ketidak
adilan dikatakan keadilan. Dengan memperhatikan konteks yang lebih luas,
termasuk ideology kesetaraan gender, mereka dapat meluruskan atau menjelaskan
false consciousness seperti itu.

Karakteristik tertentu dari individu telah terbukti sangat berperan dalam
menilai keadilan (Feather, 1990, 1992, 1994; Peterson, 1994; Rasinski, 1987;
Rohrbough dkk., 1980). Mereka yang memiliki sifat hedonis, berorientasi politis,
dan ingin cepat maju berbeda dalam menilai keadilan bila dibandingkan dengan
orang yang prososial dan spiritualitasnya tinggi. Kelompok pertama biasanya
kurang setuju dengan prinsip distribusi ekual, sementara kelompok kedua justru
sebaliknya.

Faktor psikologis lain yang banyak berkaitan dengan penilaian keadilan
adalah harapan. Seperti sudah diketahui, harapan banyak terkait dengan aspek lain
seperti usia, pendidikan, dan pengalaman kerja. Kesesuaian maupun kesenjangan
antara harapan dengan kenyataan, misalnya dalam hal imbalan, jelas punya
pengaruh terhadap penilaian keadilan. Makin sesuai kenyataan dengan harapan,
maka makin dirasakan adanya keadilan (Bond & Leung, 1992; Van den Bos dkk.,
1997a). Makin tinggi pendidikan dan makin banyak pengalaman seseorang akan
makin tinggi pula harapannya. Karenanya, bila mereka mendapatkan upah yang
kecil akan merasa diperlakukan tidak adil, sedangkan pengaruh umur terhadap
harapan dan penilaian keadilan tidak berbentuk garis lurus. Sampai pada tahap
tertentu, hubungan tersebut positif. Setelah seseorang mencapai usia tertentu
harapannya akan stabil atau menurun. Karenanya, dalam menilai keadilan juga
akan berubah.

Penilaian keadilan juga sangat dipengaruhi oleh konteks atau situasi.
Dalam hal ini konteks yang paling relevan adalah tempat kerja atau tempat tinggal
orang yang bersangkutan dan suasana saat itu (Platow dkk., 1995). Di bagian
terdahulu telah dibicarakan tentang sistem dan prosedur, namun ada hal lain lagi
yang berpengaruh terhadap penilaian keadilan distribusi. Di luar itu, berbagai
kondisi kerja pada akhirnya akan mempengaruhi penilaian karena keadilan dan
kepuasan kerja dan kepuasan hidup secara umum terkait erat.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Keadilan bearti memperlakukan dan memberikan hal yang telah menjadi
hak diri sendiri, sesama manusia serta terhadap Tuhan. Adil jika seseorang telah
menyamakan sesuatu dengan yang lain dan adil ialah jika telah memutuskan suatu
perkara dengan landasan kebenaran. Adil mempunyai banyak kandungan makna,
ada yang berpendapat jika adil adalah menyama-ratakan sesuatu dengan sesuatu
yang lain. Ada yang mengatakan, jika adil datang disaat kita bisa meletakkan
segala sesuatu dengan semestinya.
Allah melalui firman dan sunnah Rosul memerintahkan agar kita berbuat
adil kepada sesama manusia dalam setiap interaksi dengan manusia. Jangan
karena kita membenci suatu kelompok sehingga kita tidak menjadi berbuat adil.
Jika kita tidak bisa adil maka kita telah berbuat aniaya, Allah sangat melarang
manusia berbuat aniaya dan diancam oleh dosa yang besar.

DAFTAR PUSTAKA
Suryoucoro, S . 1978. Dasar-dasar pengertian Pancasila. Jakarta. Ghalia
Indonesia.
Bakry, Noor MS. 1986. Uraian singkat ajaran Pancasila. Liberty. Yogyakarta.
Syahar, Syaidus. 1973. Pancasila sebagai Paham Kemasyarakatan dan
Kenegaraan Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.
Cialdini, R. (1994). Influence: Science and Practice. Harper Collins College
Publisher,New York.
Surbakti, R. (1993). Demokrasi Ekonomi: Keadilan dan Kerakyatan. Dalam
Siahaan, H.M. & Purnomo, T. (eds.). Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia.
Surabaya Post dan Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya.
Sumber lainnya : http//www.google.com

