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APAKAH KEADILAN SOSIAL ITU? 

 Keadilan Sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan 

ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan 

satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan social bagi seluruh 

rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri 

dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan 

hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan 

sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial 

juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa 

dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang 

keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur 

kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan 

keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep 

keadilan social itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan 

tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur 

kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. 

Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-

hak yang sama yang bersifat asasi. 

 Konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa 

dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak 

hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari 

satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universilitasnya menjadi tidak pasti. 

Seperti dikemukakan di atas, keadilan social memang harus dibedakan dari pelbagai dimensi 

keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun 

dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup 
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oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan 

ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan social bagi semua. Di 

dalamnya, terkandung pengertian bahwa (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus 

ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status 

individu, komunitas, dan kekayaan social (societal good), dan (iii) Negara c.q. Pemerintah 

bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh 

warganegara. 

 Konsep keadilan social didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. 

Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianisme di bidang perekonomian, 

misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi 

kekayaan. Karena itu, dalam praktik, konsep keadilan social sering dibahas dalam kaitannya 

dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan 

kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat  dan untuk 

menciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk 

sebagai akibat penerapan sistem keadilan procedural. Karena pentingnya keadilan sosial inilah, 

maka dalam Konstitusi ILO (International Labor Organisation) ditegaskan bahwa  perdamaian 

yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna 

Declaration dan program aksinya, keadilan social dirumuskan sebagai tujuan yang hendak 

dicapai dalam upaya pendidikan hak asasi manusia. 

 

PESAN KONSTITUSIONAL UUD 1945 

 Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang 

berbeda-beda dalam UUD 1945.  Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial dirumuskan 

sebagai sila kelima dalam Pancasila. Tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila 

kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV 

Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statIs 

sebagai objek dasar negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif.  

Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, “…. susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusywaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, 

pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai “suatu” yang sifatnya konkrit, bukan hanya 

abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan social 

itu bukan hanya sebagai subjuek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan 

sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 
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 Dalam Pembukaan UUD 1945, pesan keadilan ini jelas tergambar pula dalam banyak 

rumusan lain. Dalam Alinea I dinyatakan adanya prinsip “perikemanusiaan dan perikeadilan” 

yang dijadikan alas an mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada Alinea II 

digambarkan bahwa bangsa kita telah berhasil mencapai pintu gerbang “Negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, diatur 

pula bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 

keadilan”. 

 Sementara itu, dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, istilah adil dan keadilan 

juga berkali-kali disebut, yang tentu saja, dalam makna keadilan hukum. Misalnya dalam Pasal 

24 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di samping 

digunakan juga istilah peradilan dan pengadilan, pada Pasal 24A ayat 2 dan Pasal 24C ayat (5) 

dinyatakan bahwa untuk menjadi hakim agung dan hakim konstitusi harus lah dipenuhi syarat 

kemampuan bersikap sebagai hakim agung dan hakim konstitusi yang adil. 

 Dari kesemua istilah itu, kita dapat mengelompokkan beberapa konsep tentang keadilan 

yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pertama,  

 

PRINSIP KEADILAN EKONOMI 

 Menurut Louis Kelso dan Mortimer Adler, dalam konsep keadilan ekonomi, terdapat tiga 

prinsip esensial yang bersifat interdependen, yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Ketiganya 

menopang bangunan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Jika satu di antaranya hilang, niscaya 

bangunan keadilan menjadi runtuh.  

Dalam prinsip partisipasi terkandung pengertian bagaimana setiap orang bebas 

berpartisipasi untuk memberikan masukan (input) ke dalam proses ekonomi untuk membangun 

kehidupan bersama. Harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang (equal opportunity), 

baik untuk memperoleh hak milik pribadi ataupun terlibat dalam pekerjaan produktif. Prinsip 

partisipasi ini tentu belum atau tidak menjamin hasil yang sama (equal results). Prinsip 

partisipasi hanya membuka akses bagi semua untuk ikut serta dalam proses produksi, baik 

dengan dirinya sebagai pekerja (as a worker) ataupun dengan kekayaannya sebagai pemilik (as 

an owner). Karena itu, keadilan ekonomi menolak monopoli, hak-hak khusus dan rintangan-

rintangan yang bersifat eksklusif lainnya. 

Sedangkan prinsip distribusi berurusan dengan soal hasil, soal keluaran (output) yang 

diperoleh dari sistem ekonomi bagi setiap orang (worker) dan bagi setiap capital (owner). 

Melalui pola distribusi kekayaan pribadi dalam pasar yang bebas dan terbuka, keadilan distributif 

(distributive justice) secara otomatis terkait dan harus terkait secara berimbang dengan keadilan 
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partisipatif (participative justice), dan pendapatan menjadi terkait dengan peranserta dalam 

proses produksi (productive contributions). 

Dalam praktik, seringkali timbul konflik pengertian antara prinsip keadilan distributif ini 

dengan konsep „charity‟ atau „welas asih‟. Konsep „charity‟ menyangkut ide “bagi semua sesuai 

kebutuhannya” (to each according to his needs), sedangkan dalam prinsip distributive justice, 

ideanya adalah “bagi semua sesuai dengan kontribusinya” (to each according to his 

contribution). Kesalahpahaman mengenai kedua pengertian ini sering menimbulkan dua cara 

pandangan ekstrim pada masing-masing posisi, sehingga menimbulkan perdebatan dan bahkan 

konflik yang tidak berkesudahan. Yang satu terlalu menekankan doktrin kesucian hak milik dan 

kesucian kontrak (the sanctity of property and the sanctity of contract), sedangkan yang lain 

menekankan pentingnya intervensi pemerintahan Negara untuk mempertahankan atau 

memaksakan tegaknya tata social yang berkeadilan. Menurut Kelso dan Adler, konsep distribusi 

yang sebenarnya harus dipisahkan dan tidak boleh dikacaukan dengan pengertian „charity‟ yang 

demikian itu. Distribusi bukan sedekah atau karitas. 

  Dalam keadilan distributif, yang diutamakan adalah bekerjanya sistem pasar bebas dan 

terbuka (feee and open marketplace), bukan pemerintah. Pasar bebas dan terbuka itulah yang 

dianggap merupakan sarana paling objektif dan demokratis dalam menentukan harga (price), 

upah (wage), dan keuntungan (profit) yang adil. Namun demikian, tanpa peran negara sebagai 

pengendali, distorsi dalam sistem pasar yang bebas akan menciptakan ketidakadilan dalam 

dirinya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Joseph Stieglitz, selalu ada „asymetrical information‟ 

dalam mekanisme kerja pasar bebas yang menyebabkan kebebasan itu sendiri menjadi tidak adil 

dalam dirinya sendiri. Karena itu, peran intervensionis negara tetap harus terbuka kapan saja dan 

untuk hal apa saja intervensi itu diperlukan. Intervensi Negara itu bahkan bukan hanya boleh 

tetapi wajib dilakukan memastikan keadilan yang sebenarnya dapat diwujudkan. 

 Karena itu, pandangan Kelso dan Adler tersebut di atas dapat dianggap terlalu 

liberal untuk mengabaikan kebutuhan akan doktrin ‘charity’ sebagai kenyataan dengan 

hanya mengakui peran pasar dalam mekanisme „partisipasi dan distribusi‟ untuk keadilan 

ekonomi. Dalam praktik, diperlukannya „charity‟ di samping „distribusi‟ merupakan kenyataan 

alamiah dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, prinsip partisipasi dan distribusi itu sendiri 

dalam praktik tidak pernah bersesuaian secara penuh, sehingga selalu saja timbul konflik sebagai 

akibat ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya, dibutuhkan prinsip 

yang ketiga, yaitu harmoni, seperti yang dibayangkan oleh Kelso dan Adler sendiri. Justru dalam 

rangka harmoni itulah diperlukan peran negara dan peran pasar secara seimbang. Dalam rangka 

sistem distribusi yang berkeadilan, harus ada peran pasar dan negara sekaligus. Bahkan 

seharusnya sistem distribusi terkait erat dengan tiga ranah kekuasaan negara (state), kekuatan 

masyarakat (civil society), dan kekuatan pasar (market) sekaligus. Bagaimana pun, dalam 

mekanisme hubungan sinergis di antara ketiga cabang kekuasaan negara, pasar, dan masyarakat 

selalu diperlukan peran pengendali utama, yang berfungsi sebagai „dirigent‟. Peran demikian 

tidak lain harus dan hanya dapat dimainkan oleh negara yang mendapat mandat dari seluruh 

rakyat untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan umum. 

 Prinsip harmoni merupakan prinsip pengimbang yang sangat diperlukan untuk mengatasi 

distorsi baik dalam input maupun output ekonomi dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk 

memulihkan tata ekonomi yang adil dan seimbang bagi semua orang (justice for all). Prinsip 
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keseimbangan ini akan menjadi rusak jika diganggu oleh adanya pelbagai kendala yang tidak 

adil yang membatasi partisipasi dengan monopoli atau dengan menggunakan kekayaan untuk 

merugikan atau mengeksploitasi hak-hak orang lain. Keseimbangan ekonomi itu tidak lain, 

seperti dirumuskan oleh Oxford Dictionary merupakan “Laws of social adjustment under which 

the self-interest of one man or group of men, if given free play, will produce results offering the 

maximum advantage to other men and the community as a whole”. Prinsip ini memberikan 

panduan untuk pengendalian monopoli, penerapan sistem checks and balances di antara institusi-

institusi social, dan sinkronisasi kembali antara distribusi (out-take) dengan partisipasi (in-take).  

 

Dua prinsip pertama, yaitu partisipasi dan distribusi, mengalir dari impian abadi umat manusia akan 

keadilan pada umumnya yang dengan sendirinya membutuhkan keseimbangan antara input dan out-take, 

yaitu “bagi masing-masing sesuai dengan apa yang seharusnya” (to each according to he is due). 

Sebaliknya, prinsip harmoni mencerminkan impian manusia akan nilai-nilai absolute lainnya, termasuk 

kebenaran (Truth), cinta (Love), dan keindahan (Beauty). Prinsip ketiga ini tidak lain merupakan prinsip 

yang mengontrol dan membatasi kecenderungan manusia untuk tamak, memonopoli, dan menghegemoni 

penguasaan yang mengabaikan dan mengeksploitasi orang lain. Tentu, harmoni itu sendiri tidak sekedar 

membatasi, tetapi lebih dari itu ia mengutamakan kedamaian hidup. Karena itu, masyarakat yang 

menginginkan kedamaian, haruslah terlebih dulu bekerja untuk keadilan, dan hanya dengan orientasi dama 

itulah keadilan dapat diwujudkan. Keadilan juga dekat sifat-sifat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. Hanya dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dapat ditegakkan, dan dalam 

keseimbangan antara ketaqwaan dan keadilan itulah keadaban manusia dapat tumbuh dan berkembang. 

Karena itu, antara ketaqwaan, keadilan, dan peradaban bangsa mempunyai hubungan saling menopang satu 

sama lain. Karena itu, dalam Pancasila, sila pertama dan kedua bergandengan erat, yaitu Ketuhanan Yang 

Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan, Keadilan, dan Keadaban sebagai satu 

kesatuan sinergis. Sementara itu, keadilan, juga berkaitan erat dengan kebebasan dan kesejahteraan. Tanpa 

keadilan, kebebasan akan memakan dirinya sendiri. Tanpa kesejahteraan, demokrasi pun menjadi tidak 

berguna. Kesejahteraan tanpa keadilan hanya akan dinikmasti oleh segelintir orang saja. Kesemuanya itu 

haruslah berjalan dalam harmoni atau keseimbangan yang dinamis. Disitulah terletak kedamaian hidup 

bersama yang menjamin kebahagiaan bersama. 

 

 

KEADILAN STRUKTURAL 

 Dalam  konsepsi keadilan, banyak istilah yang digunakan untuk menerangkan p[elbagai 

konteks pengertian yang dikandungnya. Dalam bidang hukum, kita biasa menggunakan istilah-

istilah keadaan substantive versus keadilan procedural untuk menggambarkan dalam keadilan itu 

ada masalah isi atau esensi dan ada pula masalah prosesnya atau prosedur untuk 

mewujudkannya. Keduanya sama-sama penting untuk terwujudnya keadilan dalam kenyataan.  

Namun dalam perspektif masyarakat, juga biasa digunakan istilah keadilan structural. 

Dalam konsep ini, masyarakat dipandang sesuatu struktur yang organis atau mekanis dalam 

interaksi antar orang dan kelompok dalam masyarakat. Meskipun setiap masyarakat secara 

alamiah pasti terstruktur ke dalam stratifikasi atau pelapisan-pelapisan social, tetapi struktur 

pelapisan social itu dapat berkembang dinamis menurut ruang dan waktu. Dinamika itu terbentuk 

karena bentuk tradisi kebudayaan dan pilihan-pilihan sistem kepemimpinan yang dipakai dalam 
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kehidupan bermasyarakat itu masing-masing. Keduanya menentukan kualitas jarak antara lapis 

tertinggi dan terendah dalam kehidupan masyarakat. Semakin hirarkis jarak stratifikasi atau 

pelapisan social dalam masyarakat berkembang, struktur masyarakat tersebut dikatakan semakin 

tidak adil. Semakin landai jarak hirarki pelapisan social, strukturnya dianggap semakin adil. Jika 

digambarkan dalam bentuk piramida, maka semakin tinggi puncaknya, struktur masyarakat itu 

semakin dianggap tidak adil. 

Adanya stratifikasi social itu dipengaruhi oleh banyak factor. Dalam masyarakat 

tradisional, stratifikasi ditentukan oleh factor keturunan darah, factor kekuatan fisik, factor 

keindahan, kecantikan atau kegagahan fisik, dan lain-lain. Tetapi dalam struktur masyarakat 

yang semakin kompleks, factor penentu stratifikasi social itu berkembang pula semakin banyak 

ragamnya. Orang dianggap lebih tinggi derajatnya dalam pelapisan atau stratifikasi social 

manakala orang itu memiliki kekuasaan/jabatan lebih tinggi, kekayaan lebih, pendidikan lebih 

tinggi, penguasaan informasi lebih banyak, teman atau pengikut lebih banyak, dan sebagainya. 

Semakin tinggi jarak antara strata tertinggi dengan strata terendah, struktur masyarakat 

itu dianggap tidak berkeadilan. Misalnya, jika jarak pendapatan segelintir orang yang dianggap 

kaya dengan pendapatan sebagian terbesar orang yang dianggap miskin sangat jauh, maka 

struktur masyarakat itu dikatakan tidak adil. Ukuran universal yang dianggap ideal antara 

pendapatan tertinggi dan terendah itu adalah dalam skala 1:7. Jika buruh kasar memperoleh 

pendapatan 1 dolar per bulan, maka idealnya gaji Presiden tidak lebih dari 7 dolar.  

Dengan ukuran yang demikian itu, kita dapat mengatakan bahwa struktur masyarakat 

Indonesia dewasa ini tergolong tidak atau belum berkeadilan social sebagaimana diamanatkan 

oleh Pembukaan UUD 1945. Di Indonesia dewasa ini, jarak yang berlaku antar pendapatan 

tertinggi dan terendah justru sangat jauh. Dalam masyarakat, banyak orang yang bekerja dengan 

pendapatan Rp.500 ribu per bulan, sedangkan pada tingkat elit, ada orang yang berpendapatan 

Rp. 500 juta per bulan. Artinya, skalanya adalah 1:1.000. Padahal dalam kenyataan banyak orang 

yang tidak bekerja (menganggur) yang tidak memperoleh pendapatan sama sekali, dibandingkan 

dengan mereka yang bahkan dapat memperoleh pendapatan atau keuntungan usaha di atas Rp. 

500 juta per bulan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia dewasa ini belum 

berhasil membangun struktur masyarakat yang berkeadilan social sebagaimana diamanatkan 

dalam Pembukaan UUD 1945, khusus yang dirumuskan sebagai sila kelima Pancasila, yaitu 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

PARADIGMA HAK ASASI MANUSIA 

Untuk mengatasi  ketidakadilan structural itulah, maka kita memerlukan pendekatan yang 

juga bersifat structural, di sampan pendekatan yang bersifat cultural. Pendekatan cultural dapat 

dilakukan melalui proses pendidikan dan penyadaran. Tetapi pendekatan demikian memerlukan 

waktu yang lama dan tidak dapat diandalkan dalam waktu cepat. Karena itu, bersamaan dengan 
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pendekatan pendidikan, pemasyarakatan, daan pembudayaan, kita memerlukan pendekatan 

structural yang bersifat politik dan ekonomi. Kita memerlukan intervensi kekuasaan yang dapat 

memaksakan kebijakan-kebijakan public yang mengarahkan sistem kekuasaan politik yang 

demokratis, egalitarian, dan tidak feodal, serta struktur pendapatan ekonomi yang semakin 

mendekati standar internasional dengan skala 1:7 sebagaimana dikemukakan di atas. 

 Ukuran yang penting dalam mengembangkan struktur masyarakat yang berkeadilan itu 

ialah dengan pendekatan hak asasi manusia. Dalam perspektif politik dan ekonomi, hak asasi 

manusia, baik hak sipil, politik, ekonomi, budaya, maupun hak atas pembangunan, haruslah 

dijadikan core-bisnis dan paradigm dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Dengan demikian, agenda pembangunan nasional (national development) dan 

pembangunan daerah (local development) haruslah berparadigma atau berspektif HAM (human 

right perspectives). Bahkan, oleh karena dewasa ini, sesudah Perubahan Kedua UUD 1945 pada 

tahun 2000, semua instrumen HAM Internasional sudah diadopsikan menjadi muatan UUD 

1945, maka setiap warganegara Indonesia dapat dikatakan memiliki „constitutional rights‟ yang 

wajib dipenuhi oleh negara c.q. pemerintah dalam setiap kegiatan penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahan Negara. 

 

PENDIDIKAN KEADILAN SOSIAL 

 Perspektif tentang keadilan social sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Bahkan Keadilan Sosial menjadi sila kelima Pancasila. Namun dalam 

kenyataan, tidak orang menyadari pentingnya mewujudkan keadilan social itu secara bersengaja. 

Banyak juga orang yang tidak perduli atau sungguh-sungguh memahami hakikat keadilan social 

itu dalam kehidupan. Karena itu, diperlukan upaya penyadaran, dan khususnya dikaitkan dengan 

agenda pendidikan pada umumnya, dan khususnya pendidikan tinggi. 

 Khusus bagi kita yang mengabdi di dunia pendidkan tinggi hukum, yang perlu kita 

pikirkan ialah bagaimana melakukan „mainstreaming‟ kesadaran, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan prinsip-prinsip keadilan social itu di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia. 

Pesan-pesan konstitutsional tentang keadilan social ini harus merasuk ke dalam sistem 

pendidikan tinggi hukum kita di Indonesia.  

 Tentu harus pula kita mengerti bahwa dalam sistem pendidikan kita juga dihadapkan 

pada hal, yaitu (i) pendidikan sebagai konten, (ii) pendidikan yang berbasis kompeten, dan (iii) 

pendidikan sebagai proses. Upaya untuk „mainstreaming‟ keadilan social dapat dilihat sebagai 

persoalan kurikulum. Yang biasa dipikirkan orang adalah bagaimana menambahkan mata kuliah 

baru atau materi ajar baru dalam kurikulum pendidikan. Pendekatan „content base‟ curriculum 

ini oleh para ahli pendidikan dipandang agak ketinggalan zaman. Karena itu, sebagai gantinya 

banyak ahli pendidikan yang menganjurkan cara pandang baru, yaitu „competent base 

curriculum‟, bukan lagi „content based cuirriculum‟. Yang harus diutamakan bukan lagi isi 
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pembelajran, tetapi hendak menjadi apakah kelak para lulus pendidikan kelak sehingga untuk itu 

kita perlu mempersiapkan mereka dengan perangkat pengetahuan, ketrampilan, dan sikap-sikap 

yang relevan. Namun di samping kedua pendekatan tersebut, cara pandang ketiga justru penting 

tetapi sering dilupakan dewasa ini, yaitu pendidikan sebagai proses. Pendidikan keadilan social 

harus dilihat sebagai proses dimana peserta didik harus diberi kesempatan untuk bergaul dan 

mengalami sendiri pelbagai masalah ketidakadilan social yang perlu ditanggulangi dan diatasi, 

sehingga keadilan social terwujud dalam kenyataan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

  


