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KONSEP KEADILAN DALAM

PEMBENTUKAN HUKUM

Doscn Faku

Hulum Univcrsitar Jembi

I

,",i

Abtrrksi
keadilan selalu didasarkan pada suatu alirso
_- - Konscp-konsep
filsgfat
atau pemikiran tcrtentu scsuai dcngan kondisi pemikiran
manusia pads waltu itu. Dari definisi dan teori-tcori tcntanc
kcadilan, dapat diketahui bahwa konscp kesdilsn mengandun!
pelv* Cenetcrtian. Kcadilan dapat diartikan sebagsi k;baikan:
kcbajikan den kebenaran, yaitu suatu kewajiban iroral yanS
mcDgi-kat antsra. anggota masyarskat yang satu dcngan lainnya.
Kcaollan sebsgal rular yattu ysng menjadi tujuan yang disep8ksti
Dersama oleh anggota masyarakat serta diusshakan ocncaDaiannva
dcmi keadilan iru s€ndiri. Makns lain dari keadilan adalah sebagai
hasil atau suatu keputusan yang dipcroleh dari pcncrapan aiau
pclsksanaan hukum. Kcadilan sebagai unsur idcal, yaitu scbqgai
suatu cita atau sustu id€ yang tcrdapat dalarn s€mus hukum

Pgmahaman terhadap hal teBebut di atas, mcnonjukkan
bahwa-dalam kchidupan bermasyarakat dan bcmcgara" .pa y*g
menjadi kepcntingan bersama, akan mudah aicapai'apaUiti
mssy8rakat ditata menurul cia-cita keaditan. Kcadilan m;mtlt
ager semua orang diperlakukan sarn4 jadi keadilan mcrupakan suatu
nilai yang mcwujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam
masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bcrsama. Hal ini
mcnunjukkan bahwa salah satu wujud cita.citt hukum yang bersifat
unrv€rsal adalah tuntutm kesdilan. Soal bagaimans menentukrn
apskah hukum itu adil stau tidsk ? Tidtk tcrgantung stsu tidak
diukur dari kitcria obyctf,if kcadilan, mclainkan diukur dari aoa
yang oleh masyarakat diang$p adil.
l/'
Krlr Kunci : Pembentlkan Htkum, Keadilan

L PENGERTIAN KEADILAN
lstilsh keadilan berasal dari kata adil, artinya tidsk mcmiliak,
scpatutnya, tidsk sewcnang-wrnang.. Di dalam literstur Inggrig
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istilsh keadilsn disebut dengan ,:iustice,' kata dasamya .tz.i,.
Perkataan 'r&r" b€Brti hukum atau hak. Dengan demikian salah
sstu
pengertian dari "justice" adalah hukum. Dari makna keadilan
sebagai hukum, kemudian berkembang

sfti dali krta ,:jusrice"

sebagai "lewfullness" yaitu keabsshan menurut hukum. pengertian
lain y8ng melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah

'/airze.rs" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti laysk
atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam

ilmu hukum. Misalnya "pirrciple of lair play', yang merupakan
salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, ,fair wage,'
dianiken sebagai upah yang layak yang sering ditcmui dalam istilah
hukum ketenagakerjsar. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep
kcadilan Aristoteles yang disebutnya dengan ,fairness in human

action". Keadilan adalsh kelayakan dalam tindakan manusia.-/
Benolak dari peristilahan di atas, di dslam literatur ilmu

hukum konsep ksadilan m€mpunysi banyak pengertian sesuai
dengan t€ori-teori dan pengertian tentang keadilan yang
dikomukakan para ahli. Tclaah pustsks mcnunjukkan bahwa masalah

kcadilaa sejak dshulu tclsh meniadi bshan kajisn baik dikalang8n
shli filsafat maupun dikalangan agamawan dan prolitikus rnaupun
para pcmikir stau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai saat ini
apabita timbul pertanyaan tcntang keadilan, misslnys apa itu
keadilan? Ukuran apa yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu

adil arau tidak? aksn timbul bertagai jawaban dan jawsbsn itu
biassnys tidak p€mah atau jarang yang. memuaskan sehinggs terus

mcnjadi pcraebatan. Dcngsn demikian dapat disimpulkan bahwa
berbagai rumusan m€ngenai keadilan mcrupakan rumusan yanS

relatif

Persoalan

,tnplEubn,

ini pada akhimya mcndorong banyak kalangan

yot, t2, Na2

*pt nbr

2C02,32:r-342

3J4

terutama kaum politikus untuk

menyerahkanperumusano""o,,ut"n'utot'jalanpintasdengan

undang yang akan ."ru.nu"u",n

kepada pembentuk undang-

.::I#:Tff ,|jH,":::;

mereka sendiri Nam un dem
ikian
teoriteori yang dikemukakan para
ahli, pada umumnya menyangkut
mengenai hak dan kebebasan, peluang
dan kekuasaan, pendapatan
dan kemakmuran (Huijbers,
I 995: I95)
Berbagai definisi keadilan yang
menunjuk pada hal di atas antan

lain dapat dilihar dari

pengenran

(Anonim. t973:263):

l,

.the

kcadilan

sebagal

cofistant and perpetual disposition
to render every nan

2, "the end of civtl sot,rett,,.:
3. the-right ro obtau a hearing and decrsiort
b).a
ofprejudice and ihtptoper inluence,,: <.ourt which
,4. ..is!:ee
a
equitable;igits oi iiii'"o". ,""nri"ot
t"got
,recogntzed
rtgnl:
"the
5.
dictate o/ right accorqrng to lhe
consenl of nonkin.l
generally:

u "it#;;|U, *,,,

the p',incipte of

intesritr, rectinde (,nd just

Pcngcnian yang sama dikcmukakan
olch Rudolph H"irnu-nron

(1967

96) yang

mendefinisikan

achievinsarishtf ult*nr,,a*,,"1))of,o)ti,.r:,0:;i,,,':;:"":,":
wrong. Jindng a balance heh,r
inrerest...Defi nisiini","ngg","u"*1';r:#:':::,-X'::T"i::,:.
pada tujuan hukum. Ide
keadilan d

menentang dilakukannya nuourt""-tno"nolehkeputusanyang

*,.r""il*JJto"j:il' r"ff .:::

penghukuman untuk kedua
Menolak ditcrapkannya pcraturan

hukum yang menjatuhkan pidana
terhadap tindakan yang dilakukan
scbelurn ada peftlturan yang
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mengatumya, menolak pembentukan undang-undang

yang

menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.

Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada
tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang d"engan tegas
menyatakan "ler injusta non est lex" yaitu hukum yang tidak adil

keadilan

itu

&

Dubin, 1950;96). Sebaliknya ide
menuntut pcmberian kepada setiap orang hak

bukenlah hukum (Radbruch

perlindungan dan pembelaan diri. Pada dasarnya makna

dari

suatu

pengenian atau definisi keadilan berupaya memberi pemahaman

untuk mengenal apa itu keadilan. Dari definisi tersebut akan
diketahui ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda
tentang kcadilan. Akan tetapi tugas untuk menjelaskan apa itu
keadilan? Sjfat dasar dan asal mula keadilan, atau mengapa suatu

gejala tertcntu disebut keadilan bukan merupakan tugas definisi
keadilan, melainkan hanya dapat diterT)tKart dengan bantusn teori
keadilan

Dari teori-teori dan

pengertian keadilan sebagaimana

diuraikan di atas, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep

keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan
adalsh hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara

,r

sesama warga! maupun antara warga dengan negda atau hubungan

antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada
kcadilan adalah (The Liang Gie, 1982:16): adil, bersifat hukum, sah

7,{

menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara

moral dan benar s€cars moral. Konsep-konsep keadilan sebagai
mana dikemukakan di atas bersumber dsri alam pikiran barat yang
didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai
dengan jamannya.

i

I
I

Jt rel Httu, Itol

12, No.2

ypt t b.r

2002,323-342

J36

II. PEMIKIRAN TENTANG NILAI KEADILAN
1. Konlcp Pcmlkimtr

Klssik

Teori-teori yang mengkaji mssslah keadilan secara mendalam
tclah dilakukan sejak jaman Yunsni Kuno. Konsep keadilan pada
masa itu, bcr&gal dari pemikir8n tcntang sikap atau perilaku manusia
tcrhadap sesamanya dah tcrhadap alam lingkungannyq pcmikiran
tcrsebut dilskukan oleh kalangan filosfof.
Salah satu diantara filosof ysng dimaksud adalah plato yang

mcndcfinsikan kcadilan scbagai ,.the fllprcme airtue of the good
slate", scdang orang yang adil adalah ..r, e sell diciplined man whose

pqEsiont are conFolled by reassonn. Bagi plato kcadilan tidsk
dihubungkan sccara langsung dengsn hukum. Baginya keadilan dan
tsta hukum mcrupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang
membuat dan menjaga kesatuannya (Thc Liang Gic, t9g2:22).
Konsep Plato tentang keadilan dirumuskan dalam ungkapan

"giving each man his due" yaitu memberikan kcpada setiap
orang
apa yang menjadi h8knya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan
dan
undang-undang perlu dibuat. Dalam kEitannys dengan pembentukan

hukum terlihat bahwa nilai keadilan sebagsi inti dari asas
p€rlindungan hukum. Tentang nilai kcsdilan yang
dimaksud
rerutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu
hak. Biasanya hak
ini dinilai dari bsrbagai aspek penimbangan termasuk aspck politik

dan buday4 nsmun intinya tctap tidak bcrubah yaitu
suum cuique
Mbuerc.
Ungkapan

ini menggambarkan

dcngsn

jclas bahwa plato

mcmandang suatu masalah yang mcmcrlukan pcngatursn
dcngan
undang-undang harus mcnccrminksn rasa
keadilarl scbab bagi plato

JJ7

K.nep K.dtl@, fulan Parb.rrtula, Hybn, fuhdct Jotor ]la!'!tld't

nukulr| dan

undang_undanl

memerrhara kercniban

or"

,nt,-

....^',*:lah
stabiliras

semara-mara unruk

negara' mclainkan
yang paling pokok
dari uno.t"n'o'u
g-undang adalah
untuk membimbing
masyarakat mencapai
keutam
t"ntn*to layak menjadi
warga
negara dai-i negara yang
,0",*'
al Jadi hukum dan undang'undang
bersangkut paut erat
dengan kehidupan
moral dari setiap warga
mssyarakar.
Selajn plato, Arisroreles
membahas mengenai
keadiran.
Arrstoteres mendasarkan,"or,,r""
pada prinsip persamaan
dan
membedakan

u""olu"

komutatif rcaailan

;r;;;;"akeadiian distributif

o

istriuutf

dan keadilan

^

adalah keadilan yang
menuntut
oanwa seriap orang,n.nouo",
t:"l":t haknva, jadi sirahya
"ol'
proporsronai. Di
sini yang 0,",,:,':::.
adalah apabita setiap
orang
mendapatkan apa yang
.n"n,1l.uo]t
haknva'""u'u p'opo"ion"r-'
Sedangkan -.;;;;"";;;::di
f menyangkut mengcnai

penentuan hak yang

masalah

adil.

Di datam keadilan disrribul

penanyaan atau
masarah
tentang kapan timburnya
hak ,"rr;ttt'ntu'
rE'scbut dan bagaimana
pembagian hak
itLr' apa harus

.";;;;;;;

keadilan !6rnuh1i6
seseolang atau yang

komutatir.

Berbeda dengan

r*r',rrr"i^::"porsional?
hak yang semula
diperorehnya
*"*"

nt*; ;;;;;;,;;:

hak tersebut semata-.","

sah daram proses
keadiran
dasarnya alau perorehan

o,*r,orurlr".o"iut'
un'u*"t

warganya untuk menentukan

Jut

al Huh.n,

v

ada pada

,u,0", o,""toutif
keadaan di mana
seseorang itu
menjadi anggota
*;;*"t'
suatu negara Dari
",*
konstruksi
konsep keadiran o.,r,","iJl"*"J
dapat ditarik benang

bahwa keadiran

al

6t

merah

dari pcmerintah kepada
yang dapat diruntur
oleh warga,
"0"

I/o!. f 2. N..2
&punber 2002, 323-342
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2

oleh karcna itu merupakan dasar bagi pembentqk
undang-undang
untuk m€mpcrhatikannya dalam mcrumwkan
undsng-undang.
Gagasan plato tentang keadilan ditr8nsformasikan
olch
Agustinus mcnjsdi suatu konscpsi yang leligius.
Bsgi Agustinus
hakekat kcsdilan ialah adanya relasi ysng
tepst dan benar sntara
manusia dengan Tuhs& olch scbab itu keaditan
adalah suatu yang

paling hakiki dalam bcmcgara dan kcadilan
itu hanys dapat
tcrlaksana dalam kcrajaan llahi yang
merupakan gudang

dari
kcsdilan. Tuhsn adslah sumbcr kcodilan yang
sesungguhnya, oleh
sebab itu apabila scscorang memiliki hubungan
yang baik dan bcnar
dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi olch
kcbcnaran dan kcadilan
(Rapar, 1995:123).

Konscp

ini kcmudian dipcrluas olch

Thomas Aquinas. lika
dalam konsepsi Agustinus kcadilan hanya dipcrolch
dalam keniaan
llahi yang perwujudannya di muka bumi dijatankan
olch Gereje,

maka Thomas Aquinas mengakui adanya pcnekutuan
lain di
samping gereja yang benugas mcmajukan keadilan
yakni
negara.

Atas dasar itu Thomas Aquinas mcmbcdakan kcadilsn
keDada
keadilan llahi dan keadilan manusiawi, namun
tidsk boleh ada
pertentangan antara kckuasaan gereja dan
kekuasaan duniawi,
Dengan demikian konscp kesdilan yang ditct8pkrn

olch

ajaran

agam8" sepenuhnya sesuSi dcngan suara akal
manusia scbagaimana
tcrdapat dalam hukum alam. Jadi sahnya hukum
s€lalu digantungkan

pada kescsuaiannya dcngan hukum atau kcsdilan

slamiah.
Sedangkan definisi yang dibcrikan pada kcadilan
bcrbunyi ?z.errrra
est conat,ns et perpetua voluntas jus auum cuigue tibuendi,.

(kcadilan adalah keccndcrungan yang tetap dan
kckal untuk
mcmberikan kepada setiap orang apa yang menjadi
haknya). Konscp
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justitia tni kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah
dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

2.

Pcmlkirrn Konscp KerdihD Prdr Zrmrtr Modcrn
Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai

dengan

berkembangnya pcmikiran-pemikiran tenhng keb€basan, antara lain

munculnya aliran libsralismc yaitu suatu aliran yang tumbuh di
dunia barat pada awal abad ke-XVU Mas€hi. Aliran ini mendasarkan

diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya
individualism€, sanksi moral dan pcnggunaan akal. Dalam bidang
politik dianut konscpsi tentang pemerintahan demokratis yang dapat

menjamin t€rcapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat
menekankan kcmcrdckaan individu. lstitah liberalisme erat
kaitannya dengan kebebasan,

titik tolak peda kebcbasan

merupakan

garis utsma dalam s€mua pemikiran libsral (Sicgsrt, 1987:63).

Dalam konteks kebebasan tcrsebut,

di

dalam konsepsi

liberalisme terkandung cita toleransi dan k€bebasan hati nurani. Bagi
kaum liberalis keadilsn adalah ketertibsn dali kebebasan atau bahkan

realisasi dari kebebasan

dibangun

di

itu sendiri. Teori keadilan kaum lib€ralis

atas dua keyakinan. Penarna, manusia menurut sifat

dasarnya sdalah makhluk moral. Kedua, ada aturarFaturan yang

berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan
dirinya sebagai pclaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami

di dalamnya hukum alamiah
ditaati dan sifst dasar manusia diwujudkan (The Liang Gi€,
sebagai suatu ketertiban rasional yang

1982:30).

Berbeda dengan kaum lib€ral, penganut utilitlrianisme
menolsk digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori

Juntal

H*ua,

Vot. f 2, Na2

kptenber 2N2,38_f42
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mereka. Konscp keadilan pada aliran

ini

didasarkan pada

asas

kemanfaatln dan kepentingan m8nusia. Kcsdilan mempunyai ciri

sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditcntukan olch
kemanfaatanny8, yaitu kemampuannys menghasitkan kesenangan
yang terbcsar bagi orang banyak.

Tcori ini dikritik oleh anti utilit&ri8nisme yang dipelopori oleh

Dworkin dan Nozick. Mcnurut mcreka utilitarisnismc

yang

mcmpctioritaskan kcsejahteraan mayoritas, mcnycbabkan minoritas

atau individu-individu yang prcfcnsinya tidak diwakili
mayoritas

olch

di

dalam suatu ncgar4 akan kurang dihiraukan dan
scbagai akibstnya mcrcka dirugikan atau kehilangan hak-haknf,a (
Davidson, 1994143). Bagi penenrang utilitarian, kcadilan mcnolak
argumen yang mcnyatakan bahwa hilangnya kcbcbasan scbagian
orang dapat dibcnarkan atas asas manfaat yang lcbih bcsar yang

dinikmati oleh orang-orang lain. Olch karcna itu dalam sua!,r
masyarakat yang adil, kcbcbasan wargancgara yang sedcrajst tetap
tidak beruball hak-hak yang dijamin otch keadilan tidak tunduk pada

tawar-mcnawar

politik ataupun pada pcrtimbangan kcpcntingan

sosial.

K.itik Nozick

terhadap utilitsrisnisme adalah bahws

utilit&ianisme mengorbankan kcbcbaxn individu untuk kcpcntingan
mayoritas, utilitarianismc ridak mcmpcrtim-bangkan fakta bahwa
kehidupan scorang individu adalah satu-satunya kchidupsn ysng ia

miliki. I(I.itik ini didasarkan pad8 pandangan politik yang di8nut
Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis tcrhadap moralitas
dan organisssi sosial tertentu yang discbqhya dengan negara

minimalis. Mcnurutnya negara minimalis

ini

bukan

hanya

bcrdasarkan pada ajaran-ajaran moral tcrtcntq aksn tctapi ncgsra itu
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Juga merupakan ajaran moral. Oleh karena itu apabila memiliki
negara yang fungsinye lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai
p€njaga malam, serla mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti

mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara,

hal

itu

bertentangan dengan moral dan keadilan.

Menurut Hampstead (Lloyd at.al, 1985:421) serangan
Nozick tcrutama ditujuksn kepada rumus bahwa negara adalah
diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan

distributif Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang
memcgang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah,

maka secala total disrribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam
keadaan yang

&mikian sudah barang t€ntu tidak pada

tempatnya

negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusanrumusan alau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak
diantars warga negara. Jadi negara cukup berfungsi scbagai penjaga

malarn, penjaga terlaksananya kontrak, penjaga terhadap usaha
pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan
tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negam.

teori Nozick yang kental dengan warna
individulistik dan liberal ini adalah dalam penerapannya, yaitu
Kelemahan

sangat sulit untuk melakukan

konrol baik dalam m€ngontrol

negara

minimalis maupun dalam mengontlol lapangan usaha atau kegiatan
masyarakat. Artinya bagaimana mengontrol para individu yang

sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol
kegiatan para individu di dalam b€rbagai lapangan usaha. Ini semua

tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para
indiyidu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis
karena memisahkan individu dari kondisi masvarakat masa kini
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dengan kondisi kapitalisme

dan liberalisme yang sudah sangat

berubah.

III. PRINSIP KEADILA.I\I

DALAM

PEMBENTUKAN

HUKUM NASIONAL

l.

Ide Kcadilan Scbrgri Lrod$rn Moral Dalam pcmbctrtukrn
Hukum
Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan

dalam hubungannya dengan Pancasila_ kemudian baru dikaitkan
dengan kepcntingan bangsa lndoncsia sebagai bangsa yang harus
merasakan k€adilan itu. Oleh karena

itu dalam kaitannya

dcngan

p€ngaturan hukum mcnurut konsep keadilan pancasil4 pengaturan

tersebut dilakukan m€lalui pengatursn hukum yang sifatnya
mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif)

dengan menccgah tindakan sewenang-wcnang, dan secara aktif

(positif) dengan menciptakan kondisi kemasyaraksran

yang

manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan b€rlangsung

secara wajar, sehingga secara

adil tiap manusia

memperoleh

kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi
kemanusiaannya secara utuh (Koesumaatmadja, lgg6t46).
Pengayoman dalam h8l ini berarti rasa kcadilan yang ada pada nurani
manusra Indonesia harus tcrpenuhi. Dalam pengenian yang demikian

ini konsep keadilsn m€nurut pandangan bangsa Indonesia diartikan
sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.

Keadilan tidak mungkin dapat dikonstruksikan tanpa
menariknya terlebih dahulu ke dalam asas-asas hukum. Hukum
bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. Masalah

3,|:3

Kdpp Kdl@ tular Patbn

b,

HttuL Bfr.r Jala, ttd/td/t

keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh
para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan. Namun demikian
apabila orang b€rtanya tenrang keadilan atau bertanya tentang apa itu

keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jalaban ini jarang
memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak

terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan
bshwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan
jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka
akao terdapat semacam bias yang berhubungan dengan adat istiadat,
susunan norma-norma dan ideologi masyarakat yang bersangkutan,
schingga dapat dikaakan bahwa berbagai rumusan t€ntang keadilan

merupakan rumusan yang bersifat relatif Kesulitan tersebut
mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan

pintas dengan meny€rahkan perumusan tentang keadilan pada
pembentuk uudang-undang yang akan merumuskannya pada
pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak

lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus
dengan mengatakan s€bagai berikut Radbruch

& Dubun,

1950:432):

Justice forms the substance of the lav, but his helerogeneou[
substance is con posed of lhree elemenls: an individual

element: the suum cuique tribuele (indieidual juslice); a
social element: the changing funddtion of preJudgnents upon
tehich civilization reposes at a t given moment (social
justice), and a political elemenL which is based upon the
reqson oJ lhe strongesl, represented in the particdar case by
lh? slqle (justice oflhe slale),
Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum
dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai
atau kaidah-kaidah moral yang adil yang sudah ada terlebih dahulu

.hrrel thn,
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dan yang telah hidup dalsm masyarskat, jadi tugas pcmbentuk
undsng-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan

di lain pihak terdapat

kemungkinan bahwa perumusan hukum itu

sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi atau memberikan
norma baru termasuk norma kcadilan. Tentang 8pa yang dimaksud
deng8n keadilan meliputi dua bal, yaitu yang menyangkut hakekst

keadilan dan yang mcnyangkut dcngsn isi atau norma untuk bcrbust
secara

konkit dal8m

kcadaan tcncntu.

Hakekckat keadilan yang dimaksud

di sini adalah

pcnilaian

tcrhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari
suatu norma. Jadi dalam hal

ini ada dua pihak yang t€rlibat y8itu

pihak yang mcmbuat adanya pcrlakuan stau tindakan dan pihak lain

yang dikenai p€rlakuan atau tindakan itu. Dalam pcmbah8san ini
pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak pcnguasa atau pemcrintah,
sebagai pihak yang mengatw m€lalui instrumen hukum dan warga
sebagai pihak yang kcbebasannya diatur olch ketcntuan hukum.

Prinsip kcadilan dalam pembcntuksn hukum dan prsllek
hukum, mempcroleh kedudukan dalam dokunendokumen resmi
tentang hak asasi manusis. Bat*an jsuh sebelum dokumcndokumcn

h|k

asasi itu dikelusrkan, prinsip keadilan telah dtadikan sebagai

landasan moral untuk mcnata kehidupan masyarakat, Filsuf hukum

alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum sbadi yang
terletak dalam budi Tuhan ditcmuk8n juga dalam jiwa manusia.
Panisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa kcadilaq yaitu suatu
sikap

jiwa untuk mcmberi

kepada sctiap orang apa yang menjadi

haknya.

Prinsip tcncbut mcngindikasikan inti tuntutan k€adilan adalah

bahwa untuk tujuan apapun hak asasi seseorang tidak bolch
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pada
dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melskat
manusia bukan karena dibetikan oleh negara, m€lainkan karena

jika seseorang
martabatnya sebagai manusia. Hal ini b€rarti
yang
mempunyai hak atas s€suah! orang lain juga mempunyai hak
sama.

Bertolak dari pcmikiran yang demikian ini, p€mb€ntukan
di
hukum nasional yang bcrasaskan keadilan, menunjukkan bahwa
dalsm diri manusia ada perasaan keadilan yang m€mbawa orang
pads suatu penilaian terhadap faktor-faktot yang b€rperan dalam
ini bukan
pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan
juga ol€h penguasa Oleh
hanya dimiliki oleh warga negara tapi
dengsn mengingat bahwa kchidupan b€rsama dalam
keadilan'
bcrbangsa dan bemegara dibangun di atas Prinsip-prinsip
atau ide
maka keadilan itu dapat disebut scbagai prinsip hukum

karcna

itq

sesuai dcngan ajaran Immanuel Kant yang
martebat manusia'
mcngstakan bahwa kcadilan itu b€nitik tolak dari
rasa
Dengsn demikian pembentukan hukum harus mencerminkan

hukum. Hal

ini

manusia
keaditan dall bertujuan untuk melindungi manabat

K.8dihD Sebrgri TrJurn Hukum
Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi
sangat
negsra (Suseno, 1988:334) OIeh karena itu negara

2.

keadilan bagi
b€rkepentingan dan wajib mengusahakan tercapainya
dalam
wargsnya. Aas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan
dan
pembentukan hukum nasional, merupakan hal yang mendasar
dunia ini selslu
sebab semua negara

be$ifat fundam€ntal,

di

dalam pemb€ntukan
berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan
yang istimewa dalam
hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tcmpat
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seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern
penekanan terhadap prinsip keadilan diberiksn dengan menyatakan

bahwa tujuan hukum yang s€b€namy8 adalah untuk mcnciptakan
keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentarg keadilsn s€perti yang dikemukakan

oleh Stammler. Radbruch dan K€lsen menitikbelatkan keadilan
sebsgai tujuan hukum. Dengan dcmikian dspat disimpulkan bahwa

hukum ysng mewujudkan keadilEn itu mutlsk diperluksn dalam
kehidupan berbangsa dan bcmegara, tanpa adanya hukum hidup
manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan
untuk berkemb&ng secara manusiawr.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan

dalam

pembentukan hukum adalah teori John Rawls (1971:301). Datam

teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi
bagi probl€ma keadilan.

Pertama prinsip kcbcbasan yang ssma bagi sctiap orang
Qtrinciple of greatest equal libertf\, tefialg hal ini dirumuskan oleh
John Rawls sebagai berikut. Each person is ,o haee an equal igltt to
the most ettensire basic libeny compatible with a semilar liberry

orrelr. Rumusan ini

of

mengacu pada rumusan Aristoteles tentang

kesamaan oleh karenanyajuga kesamaan dalam memperolch hak dan

penggunaannya berdasarkan hu*um alam. Rumusan ini inheren
dengsn pcngertian equal yakni sama atau scdqrajat diantara sessma
manusia. Usaha mcmpcrbandingkan ini juga sccara tidak langsung
merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup
bersama yang menurut Aristoteles dis€but sebagai makhluk sosial,

sehingga pencr..uan hak atau keadilan yang diterapkan adalah
keadilan yang mempcrhatikan lingkungan sosial atau dengan kata
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lain harus

ini

mencskup

politik,

kebebasan

merupakan keadilan sosial. Prinsip

kebebasan berpersn s€rta dslam kehidupan

berserikat dan berbicara termasuk kcbebssan pers dan kebebasan
beragama.

Kedua prinsip perbedaan (the difference pinciple), yang
dirumuskannya s€bagai berikut: Social and economic inequalities

are to be arranged so that they ure both (a) reasonably expected to
be lo ereryone's qdvantage, and (b) arhched to positions and olJice

open to all, Rumusan

ini

merupakan modifikasi atau imbangan

terhadap rumusan p€rtama yang mcnghcndaki persamaan terhadap

scnrua orang, modifikasi

ini

berlaku apabila membcri manfsat
kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan
untuk masyarakat modem yang sudah memiliki tatanan yang
lengkap, meskipun maksudnya adatah untuk mcmbed pemerataan

dalam kessmpatan kerja atau mcmberi pcranan yang sama dan
merata, akan t€tapi bagaimanapun juga sudah terlihat pcrhatiannys
y8ng sungguh-sungguh untuk tidak melupakan dan m€ninggslkan
orang lain yang sulit untuk memp€rolch kadudukan dan kesempatan
dalam kegistsn ekonomi.

Jadi

perbedaan sosial dan ekonomi harus

diatur agar mcmberi manfaat bagi eargs yang kurang beruntung,

Ketiga prinsip persamaan ysng adil untuk memp€roleh
kes€mpatan bagi setiap orali;g (the principle of fair equoliry of
oppottunity), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus distur scdemikian

rupa agar m€Eb€ri kcsempatsn bagi s€tiap orang

untuk

m€nikmatinyaTentang prinsip persamaan ini tcbih tanjut dikemukakan oleh
W. Friedmann (1960:385) sebagai berikut:
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"In a lormal and general sense equallty, is a postulate of
jutlice. Aristotels "distibuive juttice" demands the equal
treatment of those equql-before the lar,, This like any general
hrrnula of justice is, however, applicable to qny form of
govemment or society: fot it leaves it to q particvlar legql
order to determine who are equal belore the law ..... Equality
in rtgtus, as pos,ulated by the etten ion of indtvidual igfus,
ir.i pinciple, to all citizens as dittinct lrom a priveleged

minoitiy".

Pada pokoknys pandangan yang dikcmukakan Fricdman
tcrsebut mcngandung dua pcngcnian.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur kcqdilan, di

nilainilai univcrsal dan keadilan tcGebut pada
satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dspat dilihat
dalamnya terkandung

dari istilah ':justice" yang berErti hukum. Akan tctlpi pada sisi lain,
keadilan juga merupakan tujuan huktmr. Dalam mensapai tujuan

tersebut k€adilan dipandang scbsgai sikap tidak mcmihak
(inpa iality). Sikap inilah yang mcngandung gagasan mengenai
p€rsamaan (equality\ yaitu persamaan pcrlskusn yang sdil tdhadsp
semua orang.

Kcdua, persamaan mcrupakan halq perssmaan sebagai hak
dapat dilihat dari kctcntuan

U

versql Declaration Human Rights

194E, mauptm dalam Intertational Coyenant on Economic, Social

and

Culttal

Rights 1966 dan Intema,ional Covenant on

Ciil

and

Politicql Rights /9d6. Di dalam kctiga dokumcn hak asasi tcr3cbut
dimuat kctcntuan yang diawali dcngan kata-k8ta: sctiap orang ..,, dst.

Demikian pula halnya

di

dalam pasal 27 UUD 1945. Dalam
ksitannya dcnggn pcmbcntuksn hukum nasional tcori ini mcrupskan
tcori yang cukup relevan untuk ditcrapkan. Olch karcna itu
pembentukan hukum melslui undang-undang yang bersifst
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membatasi kebebasan masyarakat perlu mertpertimbangkan teori

ini'

agar pengatuan melalui undang-undang tersebut mencerminkan rasa

keadilan mssy€r8l@t.
Bag;l bangsa lndoncsis, kaitan teori itu dengan keadilan yang
berdasarkan PsncasiLa adalah bahwa" konsepsi dan pe$epsi keadilan

itu harus sesuai darE8a p€rasaan suatu bangsa Sejalan dengan ltu
apabila kita bcrbicara tcntang hukum, berarti kits juga bcrbicara
tenlang keaditan- HuhrB adalah sesuatu yang mengikat dan bila

ikatan

itu diktitLn

mencerminkan

ra

dengan manusia maka ikatan

itu

harus

kcadilan.

Kcaditan scbogai konsepsi adalah keadilan dalam dunia
"Sb/len", nanun dcnikian dunia Sollen d^ri keadilan itu patut
dirumuskan dalam ragfu usaha untuk menterj€mahkan dunia ide itu
mcnjadi dunb 'Sein" diart kenyataan Oleh karena itu pengaturan
hak atas kebcboca berscrikat bagi pekerja harus dibangun di atas

prinsipprinsip

kcedih yang

berdasarkan Pancasila

Untuk itu

hukum yatrg diL.h.adatci adalah hukum yang sifamya memberr
perlindunge

tstdry

pekerja, termasuk perlindungan te'hadap hak

mereka mhrlc berscrikar dalam bentuk serikat pekerja. Perlindungan
bcrsti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurant
dalan hal

i4

gelefa Utus tcrPeouU.

IV. PENUTT'P

Dari uraian di atas terlihat bahwa konsep-konsep kesdilsn
selalu didasa*s! pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu
sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu Dari

definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa
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konsep keadilan mengandung banyak pcargertian. Keadilan dapat

diartikan sebagai kebaikan, kcbajikan dan kcbenaran, yaitu suatu
kewajiban moral yang mengikat antara anggota mssyarakat yang
satu dengsn lainnya. Keadilm sebagai nilai yaitu yang menjsdi

tujuan yang disepaksti bcrsarna oleh anggota masyarakat serta
diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makn8 lain dari

keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperolch

dari pcnerspsn 8tau pclaksanaan hukum. Keaditan scbagai unsur
ideal, yaitu s€bagai suatu cita atau suatu idc yang terdapat dalam
semua hukum

Pemahaman terhadap

hal ters€but

di

at8s, menunjukkan

bahwa dalam kchidupan bcrmasyarakat dan bemegar4 apa yang

menjadi kepcntingan bersama, akan mudah dicapai apabila
rnasyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keaditan mcnuntut
agar semua orang diperlakuken sama" jadi keedilsn merupakan suatu
nilai yang mcwujudkan kcseimbangan anta.8 bagian-bagian dalam
masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersam8. Hal ini
manunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat

universal adalah tuntutan kcadiLan. Soal bagaimana mGnentukan
apakah hukum itu adil stau tidak ? Tidak tergantung atau tidak

diukur dari kdteria obyektif keadilarl melainkan diukur dari

apa

yang oleh masysrakat dianggap adil.

Untuk memahami hukum yang menccrminksn rasa keadilan
masyarakat, tcrlcbih dahulu harus dipahami makna hukum yang
sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam litcratw ilmu

hukum, makna hukum

itu ialah mcwujudkan

keadilan dalam

kehidupan manusia. Makna ini a.kan tcrcapai dengan dimasukkannya

prinsipprinsip keadilan dalam penturan hidup bersama tcrscbut.
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Hukum yang dimaksud di sini adalah hukun positit yang merupakan
realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.
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