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ABSTRAKSI
Sila pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”yang merupakan sila ke
lima dari pancasila ini memiliki arti bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan
menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh
kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masingmasing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan
peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata.
Namun pada kenyataannya penerapan sila keadilan sosial dalam kehidupan
bermasyarakat di Indonesia masih sangat rendah.Hal ini dapat terlihat jelas dari beberapa
pengamatan dilingkungan masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan terhadap
arti dari PANCASILA terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Latar Belakang Masalah

Pancasila terutama dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggaris
bawahi dengan jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menjunjung tinggi
keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.
Namun dalam kenyataanya penerapan sila keadian sosial dalam kehidupan masyarakat
Indonesia masih sangat jauh dari cita-cita luhur pancasila.Di saat negara membutuhkan soliditas dan
persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama yang ada di perkotaan
justru lebih mengutamakan kelompoknya, golonganya bahkan negara lain dibandingkan kepentingan
negaranya. Untuk itu sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk
dikemudian bersatu bahu membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis
multidimensi.Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagaimacam suku
bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan.
Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral
namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.Seandainya saja Bangsa
Indonesia benar-benar meresapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi
moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir. Kenyataannya sekarang yaitu setelah era
reformasi, para reformator alergi dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4
sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi saat ini jati diri Indonesia mulai goyah
ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendir untuk kembali menjadikan negara ini
sebagai negara berideologi agama tertentu.
Bagaimana membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengamalan dalam
keseharian kehidupan kita? Saya rasa perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk
memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu dokrin nilai – nilai sosial dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia yang nyata- nyata sangat plural ini.
Pemerintahan otoriter sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral,
tak terkendali tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa
mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu

Pendekatan

Pendekatan dalam hal ini dibagi dalam tiga kategori yakni:
Pendekatan secara historis
Pendekatan secara sosiologis
Pendekatan secara yuridis
Dalam makalah ini penulis menekankan pada pendekatan historis pancasila.
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata
dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan
rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, peranan Pancasila mengalami pasang surut
tergantung kondisi politik dan pemerintahan yang ada pada jaman atau eranya.
Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah: Ketuhanan yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di
kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso
pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945
(2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan
dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.
Muhammad Yamin mengemukakan lima dasar dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei
1945 sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan,
dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar
pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di
Indonesia.
Kemudian Panca Sila oleh Soekarno dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam
pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno

mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar
perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu
diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tersebut.
Setelah itu dasar Pancasila mengalami beberapa perubahan dan perbaikan rumusan
hingga akhirnya ditetapkan bahwa pancasila sebagai dasar Negara yang memiliki lima sila
yakni:
1. Ketuhanan yang maha ESA
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik
menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki tingkat
kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf
politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue)
pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran” [1].
Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia
yang adil” *2+. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum,
dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan.
Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas
apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu
sendiri tidak jelas.
Keadilan intinya adalah meletakan segala sesuatunya pada tempatnya.
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang
kehidupan baik materil maupun spiritual Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi
orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat,
tetapi untuk rakayta biasa pula Seluruh Rakyat Indonesia ; Seluruh rakyat Indonesia berarti
bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan
Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain. Keadilan
sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum- kagum sejak Plato
membantah filsuf muda, Thrasymachus karena ia menyatakan bahwa keadilan adalah apa
pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa
sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan keberanian, pantangan
(atau keprihatinan), dan keadilan Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan
keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila 45 butir
pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978.
Aristoteles membedakan tiga jenis keadilan, yaitu:
(a) Keadilan distributif, yaitu memberikan sama yang sama, dan memberikan tidak sama
yang tidak sama. Contoh; PNS Gol. III di instansi mendapat gaji perhari sejumlah X, maka

seluruh PNS yang bergolongan III di instansi manapun di seluruh Indonesia, harus
mendapatkangaji perhari juga sejumlah X
(b) Keadilan commutatif, yaitu penerapan asas proporsional. Biasanya digunakan dalam
Hukum Bisnis
(c) Keadilan remedial, yaitu memulihkan sesuatu ke keadaan semula, biasanya
(d) Digunakan dalam perkara gugatan ganti kerugian
Keadilan juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis :
(a) keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di pengadilan, di
mana fokusnya adalah pada pelaku.Bagaimana menghukum atau membebaskan pelaku.
(b) keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses
penyelesaian sengketa non litigasi di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada
kepentingan “victims”
(korban).
PEMAPARAN MASALAH KEADILAN SOSIAL

 Masalah dalam Kesehatan
Masyarakat tentunya berhak untuk memperoleh layanan kesehatan yang merata untuk
semua kalangan.Masyarakat yang kaya dapat dengan mudah memperoleh pelayanan
kesehatan dari berbagai Rumah Sakit.Sementara itu para kaum masyarakat yang “miskin”
termajinalkan.Mereka tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak yang merupakan
hak bagi mereka sebagai Warga Negara Indonesia.Program bantuan pemerintah seperti
JAMKESMAS dan Kartu Tanda Miskin pada kenyatannya dalam praktek langsung
diapangan,masyarakat miskin tetap tidak memperoleh HAKnya.Mereka malah selalu diusir
dari Rumah Sakit satu ke Rumah Sakit lainnya hanya karena mereka menunjukan
identitasnya sebagai warga miskin.

 Masalah Penyaluran Dana Bantuan
Hal ini mungkin selalu menjadi perbincangan banyak khalayak bagaimana proses penyaluran
dana bantuan bagi masyarakat miskin?kenapa dana bantuan tersebut dapat dengan mudah
bocor?apakah dari pemerintah tidak ada pengawasan terhadap aliran dana yang
dikeluarkan?.Itu mungkin pertanyaan yang umum selalu kita dengar dimanapun.Dalam hal
ini penulis memang sengaja menulis tentang masalah ini karena penulis merasa bahwa
dalam setiap penyaluran dana yang dikucurkan oleh pemerintah selalu mengalami

kebocoran atau pemotongan oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab
sehingga dalam pendistribusian langsung ke masyarakat selau tidak utuh.Dalam hal ini yang
penulis maksudkan adalah tidak meratanya proses pendistribusian dana dari pemerintah
pusat.Sebagai contoh dulu saat pembagian BLT ada beberapa masalah yang dihadapi seperti
masih adanya masyarakat miskin yang blm terdaftar dan tidak memperoleh dana BLT bahkan
dalam pembagiannya terdapat “orang kaya” yang memperoleh BLT.

 Adil dan Humanis
Pemerintah memang tidak memperbolehkan adanya pungutan berbentuk apapun atau
sering disebut pungli (pungutan liar) tetapi pemerintah memperbolehkan sekolah untuk
menerima sumbangan kepada orangtua murid , ditengarai karena adanya desakan dari
pihak-pihak tertentu, salah satunya bisa jadi berasal dari kepala-kepala sekolah terutama
sekolah-sekolah negeri unggulan. Kita tahu, untuk mendukung program berkelas nasional
bahkan internasional, tentu saja dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai.
Imbasnya adalah kepada persoalan pembiayaan, dimana sekolah tersebut merasa kesulitan
ketika harus mencari dana keluar tanpa bantuan dari orangtua siswa. Termasuk honor untuk
para pengajar ketika harus memberikan pelajaran tambahan dikarenakan untuk mengejar
target materi.
Bisa diprediksikan, sekolah-sekolah unggulan semacam RSBI yang tidak tergabung dalam PSB
online nantinya hanya akan memprioritaskan menerima anak-anak cerdas yang berasal dari
keluarga mampu. Sementara, anak-anak cerdas dari keluarga miskin menjadi prioritas kedua
Pertanyaannya, proses seleksi semacam ini apakah sudah mencerminkan keadilan? Lalu
bagaimana nasib anak-anak yang berkemampuan akademis “pas-pasan”, anak berkebutuhan
khusus, baik berkesulitan maupun lamban belajar? Mungkinkah mereka bisa mencicipi
belajar di sekolah dengan fasilitas lengkap dan modern? Jawabannya tentu saja Anda sudah
tahu sendiri.Yang masih disanksikan lagi ke depan, apakah ada perlakuan yang adil antara
anak-anak yang berasal dari keluarga mampu dengan yang miskin ketika diterima di suatu
sekolah. Dikarenakan, keluarga yang mampu jelas dikenakan pungutan sekolah, sementara
yang miskin tidak. Apakah sekolah, dalam hal ini guru bisa berlaku bijak dan tidak pilih kasih
terhadap anak-anak didiknya di dalam kelas, artinya tidak membedakan antara anak yang
“membayar” dan “gratisan”.Fenomena di atas, barulah sekelumit tentang terjadinya
kesenjangan dan ketidak adilan dalam pendidikan yang berlaku di negeri ini.
Kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan masih jauh dari nilai-nilai keadilan dan

kemanusian (humanisme). Dengan kata lain, kebijakan yang “tidak bijak”. Terbukti dengan
adanya pendikotomian makna sekolah, yang seharusnya sebagai tempat belajar bagi
siapapun, tidak memandang antara anak orang kaya-miskin, cerdas-bodoh, dan normalcacat. Alangkah indahnya, jika semua sekolah baik negeri maupun swasta memberikan
kesempatan yang sama kepada setiap anak, tanpa memandang bulu. Tidak ada lagi labellabel sekolah unggulan maupun pinggiran, sekolah reguler maupun sekolah khusus. Sistem
pendidikan secara bertahap harus dibuat berstandar internasional, sehingga semua sekolah
di Indonesia berstandar internasional, walaupun di dalamnya ada anak-anak ABK.Bukankah
keberhasilan pendidikan diukur dari kemampuan institusi pendidikan tersebut menciptakan
perubahan ke arah yang lebih baik pada diri anak, tadinya bodoh menjadi cerdas, tadinya liar
menjadi beradab tadinya pemalu dan kurang percaya diri menjadi kreatif dan mandiri Bukan
semata-mata dari hasil ujian nasional (UN) yang setinggi langit Sangat logis, sekolah-sekolah
berlabel unggulan di atas mampu menghasilkan lulusan dengan nilai UN yang maksimal,
karena memang inputnya sudah bagus. Yang luar biasa, ketika sekolah mengelola anak-anak
berkemampuan “biasa” bahkan ABK, tetapi mampu menyamai prestasi anak-anak unggulan
atau berhasil menciptakan karya yang monumental. Itulah keberhasilan pendidikan yang
hakiki.

Kesimpulan dan Saran

 Kesimpulan
Keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan
dipenuhi. Situasi sosial berkeadilan ini bisa tercapai jika empat jenis keadilan yang ada
berlaku, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedur, keadilan interaksional, dan keadilan
sistem. Untuk mewujudkan keadilan social itu, diperinci perbuatan dan sikap yang perlu
dipupuk,misalnya Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban serta menghormati hak” orang lain. Sikap suka memberi pertolongan terhadap
orang yang memerlukan. Sikap suka bekerja keras Nilai yang dapat diambil dari masalah
keadilan sosial
• Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotongroyongan
• Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
• Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
• Menghormati hak orang lain
• Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
• Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang
lain
• Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah
• Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan
umum.
• Suka bekerja keras

 Saran yang dapat Penulis Berikan
Pemerintah harus lebih mengawasi proses penyaluran dana untk masyarakat karena
dalam kenyataanya banyak terjadi kebocoran dana (korupsi).

Pelayanan layanan masyarakat harus lebih ditingkatkan dan diawasi pelayanan terhadap
warga miskin.Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan warga miskin karena
selama ini terlihat ada ketimpangan pelayanan antara warga miskin dan warga kaya.
Dalam hal ini pemerintah seharusnya dapat melaksanakan sila Pancasila “keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan baik.Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan
menurut penulis:
1.

Perbaikan terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah dengan peninjauan

kembali terhadap kebijakan dan merubah atau menyesuaikan kebijakan dengan fakta
dilapangan untuk kemudian di perbaiki dan diterapkan kembali setelah mengalami
perbaikan.
2.

Perencanaan yang matang terhadap kebijakan pemerintah yang akan dibuat agar

dalam penerapannya kebijakan tersebut tidak terlalu mlenceng dari sasaran kebijakan.
3.

Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap penerapan kebijakan

yang dibuat terutama terhadap kebijakan pengeluaran dana untuk dana pembangunan
atau pengembangan masyarakat untuk mengantisipasi kebocoran dana dan ketidak
merataan dalam pembagian dana bantuan.
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