
Manusia dan Keadilan 



Keadilan 



Pendapat Ahli tentang 
Keadilan 



Socrates 



Kong Hu Chu 



Aristoteles 



Aspek-aspek Keadilan 



Kejujuran 

Kejujuran berarti apa 

yang dikatakan seseorang 

sesuai dengan hati 

nuraninya.  

Juga berarti seseorang 

bersih hatinya dari 

perbuatan yang dilarang 

oleh agama dan hukum. 

Selain itu berarti 

menepati janji atau 

kesanggupan, baik yang 

telah diucapkan atau 

masih dalam hati (niat) 

Jujur mewujudkan 

keadilan, memberikan 

keberanian, ketentraman 

hati serta membuat luhur 

budi pekerti. 



Kecurangan 

Kecurangan identik dengan tidak jujur.  

Kecurangan artinya apa yang dikatakan 

tidak sesuai dengan hati nuraninya. 

Orang berbuat curang karena mengharapkan 

keuntungan yang menimbulkan kesenangan. 



Memiliki nama baik merupakan 
tujuan setiap orang. 

Nama baik artinya nama yang 
tidak tercela. 

Pemulihan nama baik dapat dilakukan 
melalui kesadaran akan segala 
kesalahannya (taubat). 

Pemulihan Nama Baik 



Sebab Manusia 
berbuat Tidak Adil 

Harta 

Wanita 

Derajat/ 

pangkat 







You get what you give. What you put into thingsis what you get out of them @ibonkkk 

Waktu adalah keadilan yang menguji mereka yang bersalah @amiNurf 

Keadilan bukanlah sekedar masalah kesalahan. Keadilan adalah lapisan 

humus dari ladang sebuah kebersamaan @aprilialidya 

Keadilan dapat digambarkan seperti rembulan. Jika dilihat indah namun 

sulit untuk digapai @ajeng_diani 

Equality doesn’t mean justice @ginamardiana 

Keadilan ibarat jungkat jungkit, membutuhkan keseimbangan bobot tanpa 

mempermasalahkan berapa banyak manusia di setiap sisinya @citraputriku 



Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan 

membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan 

berlaku zalim diatasnya (Buya Hamka) @debyapr1llia 

Forgive the person and their actions. Never give in to hate. Let it go. Set it 

free. And karma will take care of what is meant to be @haritsfathoni 

Peace is not the absence of war but the presence of justice (Harrison Ford) 

@tria_melinda 

Keadilan akan memberikan anda keseimbangan antara apa yang anda 

usahakan dan apa yang anda hasilkan @SyamsulAnwarF 

Bersikap adil terhadap diri sendiri, maka akan adil terhadap sesama mahluk, 

alam semesta serta penciptanya @acepcandra2 

Aku berharap kau sanggup mengubah kemarahanmu menjadi energi untuk 

berjuang demi keadilan bagi orang lain (Meetville) @Chandrahrtono14 


