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C.Berbagai Macam Keadilan A.Pengertian Keadilan 

Manusia dan Keadilan 

B.Keadilan Sosial 

� Menurut Aristoteles : 

Kelayakan dalam 

tindakan manusia 

� Menurut Plato : Orang 

yang dapat 

mengendalikan 

diri,dan perasaannya 

melalui akal 
� Menurut Socrates : 

Proyeksi keadilan pada 

pemerintahan 

� Menurut Kong Hu Chu 

: apabila anak sebagai 

anak,ayah sebagai 

ayah,raja sebagai raja 

masing-masing telah 

melaksanakan 
kewajibannya 

Sikap yang 

perlu 

dipupuk : 

• Perbuatan 
luhur 

• Adil 

terhadap 

sesama 

• Suka 

menolong 

orang yang 

membutuh

kan 

• Suka 
bekerja 

keras 

• Menghargai 

hasil karya 

orang lain 

8 Jalur Pemerataan : 

• Pemenuhan 
kebutuhan pokok 

• Pendidikan dan 

pelayanan 

kesehatan 

• Pembagian 

pendapatan 

• Kesempatan kerja 

• Kesempatan 

berusaha 

• Kesempatan 
berpartisipasi dalam 

pembangunan 

• Penyebaran 

pembangunan 

• Memperoleh 

keadilan 

1.Keadilan legal atau 

keadilan moral : plato 

berpendapat bahwa keadilan 

dan hukum merupakan 

substansi rohani umum dari 

masyarakat yang membuat 

dan menjaga kelestariannya 

2.Keadilan distributif : 
aristoteles berpendapat 

keadilan akan terlaksana bila 

hal-hal sama diperlakukan 

sama dan yang secara tidak 

sama secara tidak sama 

3.Keadilan komutitatif : 

bertujuan memelihara 

ketertiban masyarakat dan 

kesejahteraan umum 

D.Kejujuran 

• Jujur artinya apa yang 
dikatakan oleh 

seseorang sesuai dengan 

hati nuraninya dan apa 

yang dikatakan sesuai 

dengan kenyataan yang 

ada,bersih dari 

perbuatan yang dilarang 

oleh agama 

• Kesadaran moral adalah 

kesadaran tentang diri 
sendiri berhadapan 

dengan hal baik dan 

buruk 

 

E.Kecurangan 

Kecurangan artinya apa 
yang diinginkan tidak 
sesuai dengan hati 
nurani dengan maksud 
memperoleh 
keuntungan atu materi 
yang akan 
mendatangkan 
kesenangan bagi dirinya 
meskipun orang lain 
menderita 

Faktor Kecurangan 
• Faktor ekonomi 
• Factor kebudayaan 
• Faktor peradaban 
• Faktor teknik 

F.Pemulihan Nama Baik 

Nama baik merupakan tujuan 
utama orang hidup yaitu nama 
yang tidak tercela 

Tingkah laku atau perbuatan 
yang baik dengan nama baik 
itu pada hakekatnya sesuai 
dengan kodrat 
manusia,yaitu: 

• Manusia menurut sifat 
dasarnya adalah makhluk 
bermoral 

• Ada aturan yang berdiri 
sendiri yang harus dipatuhi 
untuk mewujudkan dirinya 
sendiri sebagai pelaku moral 

Pemulihan nama baik 
adalah kesadaran 
manusia akan segala 
kesalahannya bahwa apa 
yang diperbuat tidak 
sesuai dengan ukuran 
moral atau akhlak. 
Ada 3 macam godaan: 

• Derajat atau pangkat 
• Harta 
• Wanita 

 

Pembalasan ialah 
suatu reaksi atas 
perbuatan orang 
lain.reaksi dapat 
berupa perbuatan 
serupa,perbuatan 
yang 
imbang.pembalasan 
disebabkan oleh 
adanya 
pergaulan.pergaulan 
yang bersahabat 
mendapat balasan 
yang bersahabat dan 
pergaulan yang penuh 
kecurigaan 
menimbulkan balasan 
yang tidak bersahabat 
pula 

G.Pembalasan 

Manusia dan keadilan 


