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Abstract 

Justice is always related to human life in living their lives wherever they are. Sometimes what 
people get, justice is not obtained in accordance with the desired.  People feel justice is not 
received in accordance with the wants or needs and people say as injustice. Injustice may arise 
because of many factors, such as cultural, social, economic, political power and so on  In 
addition, injustice can be related to the complexity of factors such as cultural differences or 
diversity of processes related to human daily life, cultural heritage, identity, power, ideology 
and others. This paper wants to show a review of Amartya Sen thinking of cultural dimensions. 
Analysis of this study will focus on the principles of justice related to the life, liberty, capability 
and awareness of public (collective) and compare it with the situation of justice in Indonesia. 
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A.  Pengantar  

Keadilan di manapun selalu terkait dengan manusia ketika ia menjalani 
kehidupan kesehariannya, dan keterkaitannya dengan sesama manusia di manapun ia 
berada. Apa yang dirasakan manusia, keadilan yang dihadapinya kadangkala tidaklah 
sesuai dengan keinginannya. Manusia berhadapan dengan berbagai kendala yang 
dihadapinya, dan orang mengatakannya sebagai ketidakadilan, yang dapat saja 
bersumber pada berbagai faktor, seperti  sosial, budaya, ekonomi, manusia dan lainnya. 
Faktor budaya yang berada dalam wilayah tertentu akan menghadapi berbagai 
perbedaan atau keragaman yang ada, dari pelaku budaya atau manusia hingga terkait 
dengan proses kehidupan, warisan budaya, identitas diri dan lainnya. Melalui dimensi 
budaya, tulisan ini ingin melakukan kajian terhadap pemikiran Amartya Sen, terutama 
pada prinsip keadilan yang terkait dengan kesadaran dan bentuk kesadaran manusia, 
kehidupan, kebebasan  dan kapabilitas manusia  serta kesadaran public (kolektif) dan 
demokrasi dan mencoba membandingkannya dengan situasi (persoalan keadilan ) di 
Indonesia. 

B.  Manusia Sebagai Pelaku Budaya dan Pencipta Kebebasan   

Manusia adalah mahluk yang memiliki dinamika dan keunikan dalam 
kehidupannya. Kehidupan manusia yang sarat dengan beragam permasalahan, relasi 
dengan antarmanusia, kehidupan pribadi dan sebagainya dan hal itu membuat ia akan 
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berjumpa dengan fenomena yang disebut sebagai kebudayaan. Dalam hal ini 
kebudayaan dianggap sebagai sebuah proses perjalanan hidup  manusia yang terkait 
dengan cipta, rasa dan karsa. Melalui potensi yang dimilikinya manusia mampu 
berkarya dengan disertai idea atau gagasan-gagasannya maka keinginan-keinginannya 
akan mewujudkan karya tersebut. Dengan kata lain, manusia adalah pelaku budaya. 
Sebagai pelaku budaya, manusia memiliki kekuatan dan potensi untuk mengubah 
“wajah” dunia budaya manusia dengan perilaku yang bermakna (meaningfull action) 
sebaliknya ia juga mampu untuk merusak atau menghancurkan “wajah” dunia apabila ia 
memiliki perilaku buruk (meaningless action), tidak bertanggungjawab atau perilaku 
tidak etis terhadap berbagai fenomena disekelilingnya, seperti misalnya perilaku 
korupsi, tindak kekerasan, merusak lingkungan dan sebagainya. 

Kebudayaan yang kita kenal saat ini sebenarnya terbentuk melalui proses yang 
amat panjang. Sebuah proses yang dilalui manusia untuk melakukan kegiatan yang 
terkait dengan cipta, rasa, dan karsa. Manusia berkeinginan untuk berkarya disertai 
dengan tujuan tertentu, dan tentu saja dalam keinginannya dan berkarya maka kesadaran 
dengan sejumlah gagasan manusia menjadi sangat penting untuk merealisasikannya. 
Proses yang panjang tersebut sebenarnya menunjukkan betapa manusia mencari jati 
dirinya atau eksistensi dirinya melalui perilaku atau lebih tepatnya perilaku budaya. 
Oleh karenanya perilaku budaya manusia yang diwujudkan dengan cipta, rasa dan karsa 
menjadi sangat penting dan ditangan manusia (dibaca perilaku budaya) eksistensi diri 
dapat menjadi sangat baik atau sebaliknya.  

Kebudayaan yang dibentuk dan dirintis manusia di masa lalu tentulah 
mengalami “pasang surut”, ada yang hilang, mengalami pergeseran, perubahan, dan ada 
yang masih dipertahankan hingga kini. Seperti halnya kebudayaan Indonesia, 
kebudayaan kuna bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan, pergeseran berbagai 
interpretasi dan pemaknaan  dari pelaku budaya, baik yang berasal dari bangsa Indonesa 
sendiri maupun dari bangsa lain. Dengan kata lain, saat ini kebudayaan Indonesia yang 
kita akrabi merupakan proses ekletis yang dinamis dan sarat dengan berbagai muatan 
baik yang bersifat ontologis (karya - benda artefak, manusia sebagai pelaku budaya), 
muatan yang bersifat epistemologis (sistem pengetahuan, konsep) dan muatan aksiologi 
( nilai-value, prinsip kebaikan, moralitas, estetis). 

Proses panjang yang menyertai kebudayaan manusia akan menentukan pula 
unsur-unsur kebudayaan tersebut itu tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan 
masyarakatnya. Unsur-unsur tersebut seperti religi, bahasa, kesenian, norma, 
pengetahuan, perekonomian, dan teknologi akan memiliki pula sistem dan nilai-nilai 
yang menyertainya seperti nilai kebersamaan, nilai religius, nilai simbolis, nilai 
ekonomis, nilai pragmatis, nilai kebebasan. Pada akhirnya nilai-nilai yang ada pada 
kebudayaan tersebut akan menentukan pula suasana kehidupan masyarakatnya dan 
masyarakat akan memperjuangkan dan membela nilai–nilai tersebut yang bersumber 
terlebih pada nilai keadilan, persahabatan, solidaritas, identitas, dan sebagainya.  

Manusia sebagai  subjek dengan segala imaginasi dan kreatifitasnya yang 
inheren dalam dirinya memang menjadi fokus pada kebudayaan manusia. Ia sekaligus 
terbatas secara fisik dan memiliki psiko-sosial-transendental yang tidak kenal batas 
dalam sepanjang  sejarah kebudayaan telah menunjukan kemauan dan kemampuannya 
sebagai subjek yang menghadirkan suatu kehidupan. Suatu kehidupan yang sangat 
dinamis dalam sejarah manusia dan dengan kebebasannya terus menerobos batas apa 
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saja yang dijumpainya dan bahkan yang menghalanginya. Dengan demikian refleksi 
kritis terhadap kebudayaan dan pelaku budaya akan selalu menghadapi  pertanyaan, 
dialog tentang tempat dan peran manusia dalam kompleksitas realisasi diri dan perannya 
di dunia ini dan potret sebuah proses dialektis kehidupan manusia (dibaca pelaku 
budaya).  

C.  Prinsip Keadilan Amartya Sen  

Amartya Sen, peraih nobel ekonomi (1998) dan mendapatkan penghargaan 
Lifetime Achievement Award – Penghargaan Keberhasilan Seumur Hidup (2003) dari 
Kamar Dagang India yang berasal dari India menorehkan pandangannya tentang 
keadilan, kemiskinan, ekonomi, persamaan hak, dan kebebasan dalam beberapa 
bukunya seperti  “Inequality Reexamined”, “Beyond the crisis: the development 
strategies in Asia”, Rationality of Freedom”, “The Idea of Justice”dan masih banyak 
buku lainnya. Latar belakang budaya dan kehidupan Sen sangat mempengaruhi alur 
pemikirannya yang sarat dengan masalaha kemanusiaan. Tak pelak lagi budaya Timur, 
khususnya budaya India dan pandangan Hindu sangat mewarnai cara pandang ia dalam 
mengungkapkan sisi humanistis melalui hal atau sifat yang sifatnya kontradiktif,  
paradoksal, komparatif untuk sampai pada tataran harmoni. Perjalanan Sen ke negara-
negara di wilayah Asia Tenggara juga memungkinkan ia untuk peka terhadap krisis 
ekonomi, kemiskinan  dan faktor yang memperburuk krisis itu  yang melanda di negara 
–negara Asia Tenggara. Hal ini ini pulalah yang menjadi salah satu faktor Sen untuk 
memotret dan mencermati serta kepeduliannya terhadap dinamika dan pasang surut 
kehidupan manusia dari aspek humanistis khususnya faktor yang memperburuk 
keadilan dan ketidakadilan, dan kebebasan.  

Berbeda dengan buku Sen lainnya, yang sarat dengan data kuantitatif, statistik 
dalam membahas ekonomi, kelaparan, dan kemiskinan, maka buku “The Idea of 
Justice” berbeda. Buku itu menampilkan sisi humanistis dan filosofis dari penulisnya 
dalam membangun gagasannya. Hal yang menarik pada buku tersebut adalah awal 
pandangannya tentang teori keadilan. Sen mempertanyakan apakah teori keadilan itu? 
Teori keadilan seperti apa yang dianggapnya ideal dan terkait dengan kepentingan 
masyarakat? Untuk menjawabnya, Sen sering menggunakan perspektif komparatif, 
membandingkan antara situasi satu dengan situasi lainnya, sambil mencari dan 
menemukan hal yang dianggapnya bersifat kontradiktif. Tentu saja hal ini menjadi 
menarik untuk dikaji dan didiskusikan dalam sebuah forum akademik. Membahas 
tentang teori keadilan haruslah beranjak pada (1) teori yang dapat dilihat sebagai 
pelayanan yang berbasis penalaran praktis dan bagaimana hal itu menjadi jalan untuk 
menghilangkan ketidakadilan  (2) perlunya argumen rasional yang berbeda satu dengan 
yang lain dalam kesepakatan yang memunculkan “protes” dibandingkan menafikan 
toleransi dan (3)  keadilan haruslah terkait dengan keinginan masyarakat dalam 
pencaharian hidupnya.(Sen, 2009:ix-x). Untuk memperjelas pandangan tentang keadilan 
tersebut banyak ditampilkan contoh yang terkait misalnya dengan keterbatasan fasilitas 
kesehatan akan berakibat pada pelayanan kesehatan yang terjadi di Afrika atau di Asia. 
Contoh tersebut mengingatkan bahwa, misalnya hanya masyarakat yang mampu yang 
akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, sedang masyarakat yang kurang 
mampu akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sekadarnya, kecuali mereka 
mampu membayar biaya yang dirasakan mahal. Contoh yang lain adalah subordinasi 
perempuan. Di beberapa wilayah belahan dunia ini, masih terjadi hal-hal yang tidak atau 
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kurang memberikan ruang kebebasan bagi perempuan dalam dunia kerja (mendapatkan 
posisi tinggi dalam dunia kepolisian, dunia akademik, kenegaraan). Dengan dalih 
sebagai mahluk lemah (hanya melihat secara fisik), maka tidak mungkin seorang 
perempuan dapat menjadi jendral, rektor, presiden, direktur, menteri dan kalaupun ada, 
maka jumlahnya pun dapat dihitung “dengan jari”tidak sepadan dengan populasi yang 
ada pada sektor tersebut. Contoh-contoh yang ditampilkan tersebut sebenarnya ingin 
“membuktikan” bahwa keadilan akan muncul ketika orang berhadapan dengan 
ketidakadilan. Saat seseorang merasakan dan mengalami dalam kehidupannya (misal 
dalam dunia kerja) ketidakadilan pada gaji yang diterima tidak sesuai dengan yang 
diharapkan dan ia membandingkan dengan rekan sekerjanya berbeda dengan yang ia 
terima, maka mulailah ia berpikir tentang keadilan. 

Keadilan dan ketidakadilan menjadi pisau yang bermata dua bagi manusia dan 
dihadapi olehnya. Oleh karenanya prinsip keadilan tidak hanya dirumuskan dalam 
sebuah institusi melainkan berada pada term-term kehidupan masyarakat dan 
keterlibatan kebebasan manusia dalam kehidupan itu. Institusi menjadi semacam 
instrumen yang signifikan dan berperan dalam mencapai keadilan. Individu yang 
terdeterminasi dalam situasi tertentu dan terkait dengan perilaku dan interaksi sosial 
haruslah berada pada sebuah institusi yang tepat di mana ia dapat memperjuangkan dan 
meningkatkan keadilan. Unit terkecil pada institusi adalah keluarga, dan ketika Yoyok, 
putra keluarga Samiun merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya dalam menerima 
uang saku dibandingkan kakaknya, maka Yoyok harus memperjuangkan haknya atas 
nama keadilan terhadap ayahnya (keluarga Samiun) dan ia harus berani memper-
juangkan kebebasan untuk berpendapat. Untuk itulah pentingnya demokrasi dalam 
memperjuangkan keadilan bagi Yoyok dan Yoyok Yoyok lainnya dalam konteks yang 
lebih luas dan membangun kesadaran masyarakat (kesadaran kolektif). Dalam konteks 
yang lebih luas tersebut, demokrasi menjadi semacam pilihan dan inspirasi bagi 
kesadaran masyarakat untuk memahami keadilan yang bersifat global (global justice). 
Melalui kesadaran masyarakat (kesadaran kolektif) masyarakat dapat belajar, dialog 
untuk memperjuangkan dan meningkatkan keadilan melalui kebebasan dalam 
berkehendak.  

Bagi Sen, teori keadilan juga harus ditempatkan pada kesadaran masyarakat. 
Pendekatannya yang menggunakan kajian komparatif dan sifat kontra dalam membahas 
kesadaran dengan membandingkan pada masa Pencerahan (Enlightment), ia menemu-
kan banyak persamaan yang dapat dimanfaatkannya (Sen, 2009:viii). Bagi Sen 
pandangan kesadaran Kantian lebih berdampak pada munculnya ‘wadah” moralitas 
daripada metafisika, dan ia mengharapkan akan berujung pada kegiatan atau karya yang 
diharapkan bersifat humanistis. Ia juga menyadari bahwa kesadaran masyarakat akan 
memunculkan bentuk kesadaran yang semena-mena, bersifat lemah termasuk kesadaran 
yang bersifat dogmatis. Tentu saja kesadaran semacam itu menjadi masalah dalam 
memperjuangkan dan meningkatkan keadilan, dan hal ini menjadi tantangan bagi upaya 
peninhgkatan keadilan global.  

D.  Relasi Kesadaran Budaya dengan Teori Keadilan  

Sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Sen pada bagian pendahuluan buku 
“The Idea of Justice” adalah mengenai 3 bocah dengan seruling, Anne, Bob dan Carla. 
Ketiganya berdebat siapa yang berhak memiliki seruling itu. Anne merasa yang paling 
tepat, karena ia tahu bagaimana memainkannya (dan ini tidak disangkal oleh kedua 
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bocah tersebut). Bob merasa bahwa ia berhak atas seruling itu, karena ia paling miskin 
dan belum memiliki seruling itu. Sedang Carla mengatakan bahwa ia telah membuat 
seruling selama beberapa bulan, dan karenaya ia merasa berhak atas seruling itu. 
Pertanyaan yang diajukan oleh Sen, siapakah yang berhak di antara ketiga bocah itu 
terhadap sebuah seruling? Untuk menjawabnya Sen mengutarakan bahwa ada tiga 
pandangan dan kesadaran yang sangat sulit untuk diputuskan siapa yang dapat memiliki 
seruling itu. Bagi kelompok utilitarian, maka Anna adalah bocah yang berhak 
mendapatkan seruling itu. Sedang kelompok kesetaraan ekonomi akan menentukan Bob 
yang memiliki seruling. Kelompok libertarian akan mendukung Carla yang memiliki 
seruling tersebut. 

Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa sangat sulit untuk menentukan 
legitimasi tentang tiga klaim tersebut, karena terkendala dalam menentukan pengaturan 
institusional yang bersifat universal dalam memecahkan situasi tersebut. Adanya 
keragaman pendapat atau klaim yang mengatur tentang prinsip keadilan dengan 
beragam aspek dapat menjadikan seseorang kesulitan untuk menentukan mana 
sebenarnya prinsip keadilan yang dianggap tepat. Sen menawarkan adanya prinsip yang 
dapat mengatur alokasi sumberdaya secara keseluruhan – “the allocation of resources in 
general” (Sen, 2009:13). Untuk itu haruslah ditentukan sistem yang holistik, pengaturan 
dan pengelolaan sosial seperti apa yang harus dibuat, institusi sosial mana yang harus 
dipilih  dan realisasi atau tujuan yang ingin dicapai.  

Sistem pengaturan yang holistik terhadap klaim pengaturan keadilan akan 
dimungkinkan apabila manusia atau masyarakat memiliki kesadaran yang tepat pula. 
Berbicara tentang manusia, maka manusia harus hidup pada tataran kehidupannya yang 
manusiawi, dan disitulah manusia atau individu atau masyarakat dalam menentukan 
pilihan keinginannya atas dasar kesadaran manusia. Kehidupan yang penuh keragaman, 
dinamika membutuhkan manusia secara sadar menentukan pilihan akan apa yang 
diinginkannya. Bagi Sen, basis pemahaman prinsip keadilan adalah perlunya 
pencapaian yang konkret yang sejalan dengan argumen yang berlandaskan pada 
kebutuhan hidup yang aktual (Sen, 2009:18). Kehidupan, pengalaman manusia dan 
realisasi menjadi penting dan terkait dengan institusi atau norma yang ada. Institusi dan 
norma yang ada dapat menjadi media bagi berbagai pengalaman aktual manusia baik 
yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, karena pada institusi kita 
dapat menemukan berbagai argument yang memiliki muatan keadilan atau 
ketidakadilan.  

Hal yang patut menjadi penekanan bagi pelaku budaya adalah realisasi 
kehidupan sosial yang pada nantinya akan memungkinkan manusia memiliki kapabilitas 
untuk meraih apa yang diinginkan selain tujuan yang bersifat utilitas dan kebahagiaan. 
Kapabilitas manusia akan terwujud apabila (a) adanya kebebasan yang memungkinkan 
masyarakat menikmati (mendapatkan) kebebasan tersebut dan (b) kebebasan yang 
akuntabel dan signifikan dengan apa yang diinginkan dan untuk apa keinginan itu. 
Dengan demikian kebebasan dapat menjadi pilihan masyarakat dan memberikan 
kesempatan serta peluang untuk menentukan mana yang seharusnya dilakukan atau 
memberikan prioritas utama atas pilihan perilaku masyarakat tersebut. 

Selain itu kesadaran kolektif masyarakat tidak terlepas dari latar belakang 
budaya mereka. Kapabilitas masyarakat dalam mencapai keinginan yang dicita-citakan  
memungkinkan mereka memiliki pula kebebasan dalam memilih mana yang dianggap 
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baik ketika mereka berhadapan dengan relativisme budaya. Masalah relativisme budaya 
ini dapat saja memunculkan persoalan yang tidak kunjung usai, manakala sebuah 
kelompok masyarakat menentang misalnya pembangunan diwilayahnya atau menolak 
evaluasi dari nilai dan kebiasaan masyarakat yang telah ada. Untuk itulah pentingnya 
perekat budaya ketika kita berada pada sebuah komunitas yang beragam (etnik, bahasa, 
agama, ideologi dan sebagainya). Perekat budaya dapat berupa kesamaan nilai yang 
memiliki aspirasi universal serta tujuan untuk meningkatkan emansipatoris masyarakat 
seperti ide kemajuan – hidup yang lebih panjang, lebih sehat dan tanpa beban, lebih 
berbobot atau berkualitas. Model aspirasional yang bersifat universal dan bersifat luas 
telah dinyatakan dalam beberapa pasal di dalam Deklarasi Universal Hak Hak Asasi 
Manusia PBB sebagai berikut: 

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan… umat 
manusia harus memiliki kebebasan untuk berbicara dan memeluk keyakinan…. 
Semua orang sama di depan hokum dan berhak tanpa pandang bulu untuk 
mendapatkan perlindungan yang sama… Setiap orang berhak mempunyai hak 
untuk berperan dalam pemerintahan dingeranya, langsung ataupun melalui para 
perwakilan yang dipilih secara bebas…. Setiap orang berhak hidup layak untuk 
kesehatan, dan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya, termasuk dalam hal ini 
cukup sandang, pangan, papan, dan perawatan kesehatan dan layanan social dasar 
…. setiap orang berhak mendapatkan pendidikan (Harrison,2006:14). 

Deklarasi Universal HAM PBB  memungkinkan para pelaku budaya melalui 
kesadaran kolektif memperjuangkan dan mendapatkan keadilan seperti yang tertera 
pada teks deklarasi tersebut. Budaya bukan semacam variabel yang berdiri sendiri 
melainkan kesatuan variabel yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 
geografi, iklim, lingkungan, politik, ideologi, perilaku.  Di sisi lain, budaya dapat terkait 
dengan institusi, dan perubahan sebuah kelembagaan, atau norma akan mempengaruhi 
sikap masyarakat, nilai dan kebijakan yang ada. 

E.  Sebuah Catatan Kritis: Beberapa Situasi di Indonesia 

Bagaimana dengan di Indonesia? Prinsip keadilan sangat dibutuhkan di negara 
ini, negara yang terdiri dari pluralitas dan heterogenitas yang berasal dari etnik-etnik di 
Indonesia yang memiliki banyak bahasa, ideologi, agama, ekonomi, teknologi-
pengetahuan dan sebagainya. Di sisi lain prinsip keadilan tidak akan terlepas dari 
berbagai kewenangan, kebijakan, kekuasaan bagi sebuah lembaga, institusi atau 
individu yang berperan dan mengatasnamakan keadilan dengan memiliki tujuan dan 
kepentingan tertentu. Salah satu contoh yang menarik (dikutip dari Harian Media 
Indonesia, 16 Februari 2012) yaitu tentang masalah kelompok Ahmadiyah dan GKI 
Yasmin di wilayah Bogor. Kedua kelompok tersebut menjadi sasaran kekerasan dari 
kelompok-kelompok tertentu dan hal itu tidak ditanggapi dengan upaya maksimal oleh 
pemerintah pusat manakala pemerintah daerah Bogor tidak menyelesaikannya dengan 
baik. Sebagai institusi negara, pemerintah harus dapat memberikan kebijakan dan 
mencarikan solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus yang telah mengemuka 
sejak 2008 akhirnya mendapat sorotan banyak pihak baik dari masyarakat Indonesia 
maupun masyarakat internasional dari negara-negara sahabat. Jemaat kedua kelompok 
tersebut merasa diperlakukan tidak adil oleh suatu sistem lembaga negara. Prinsip 
keadilan menjadi semacam wacana atau ilusi ketika pemerintah tak dapat menjamin hak 
kebebasan masyarakat  dalam  memiliki keyakinan tertentu. Sebagai sebuah lembaga 
pemerintahan, tentunya diharapkan melalui kementerian terkait dapat memberikan 
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pengayoman bagi semua warga dalam menjalankan kewajibannya atas hak yang 
diperolehnya, hak konstitusi rakyat Indonesia, yaitu hak atas kebebasan beragama.  

Contoh lain yang mengemuka di berita media cetak adalah kasus kepemilikan 
lahan tanah, kasus Mesuji (2011) di Desa Sungai Sodong, Sumatera Selatan. Konflik 
yang berkepanjangan disebabkan  karena adanya perjanjian kerjasama selama 10 tahun 
antara PT SWA dengan warga terkait 564 bidang tanah seluas 1070 ha untuk 
diplasmakan. Selama kurun waktu sewa, warga mendapatkan kompensasi dari pihak 
pengelola setiap tahunnya. Hak kompensasi warga tidak dipenuhi oleh pihak pengelola 
dan akhirnya masyarakat Sungai Sodong mengambil alih dengan menduduki wilayah 
tersebut. Kasus ini juga menyiratkan bahwa banyak pelanggaran hak azasi manusia 
dilanggar ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan dan kesewenangan terhadap pihak 
yang dianggapnya lemah, kelompok atau masyarakat yang tergantung secara ekonomi 
kepada kelompok yang berkuasa. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Sungai 
Sodong dapat memicu amarah, dan harga diri serta  kemarahan masyarakat tersebut 
dapat menjadi penyebab aksi kekerasan yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak yang 
berwenang secara arif. 

Kedua kasus tersebut dapat menjadi contoh, bahwa penyebab ketidak adilan 
yang menimpa pada masyarakat dalam realitas kehidupan manusia dapat mengarah pada 
keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Keadilan yang ingin diraihnya tidak 
selalu sesuai dengan yang diharapkan, bahkan harus melalui proses panjang dengan 
dinamika yang beragam aspek (aspek positif dan negatif). Hal ni mengingatkan pada 
pernyataan Sen yang mengatakan “bahwa prinsip keadilan berporos pada kekerasan, 
kemiskinan dan ekonomi berkeadilan”. Kekerasan adalah produk dari perbuatan yang 
disengaja sedang kemiskinan bersumber pada pembangunan ekonomi yang “salah” 
(pembangunan yang tidak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan semua lapisan 
masyarakat ), dan ekonomi berkeadilan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah 
kekerasan dan kemiskinan. 

Dengan demikian manusia Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif dalam 
menentukan pilihan  akan apa yang diinginkannya. Oleh karenanya kesadaran kolektif 
manusia Indonesia harus sejalan dengan yang diutarakan Sen, yaitu berbasis pada 
pemahaman prinsip keadilan dengan memerlukan pencapaian yang konkret yang sejalan 
dengan argumen yang berlandaskan pada kebutuhan hidup yang aktual (Sen, 2009:18). 
Emansipatoris masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang dan hidup yang lebih 
berkualitas sangat dibutuhkan bukan hanya sekadar wacana atau kebijakan-kebijakan 
yang jauh dari pelaksanaan yang konkret. 

F.  Penutup 

Pemikiran Amartya Sen, terutama pada prinsip keadilan sangat terkait dengan 
beberapa faktor, seperti kesadaran dan bentuk kesadaran manusia, kehidupan, 
kebebasan dan kapabilitas manusia serta kesadaran publik (kolektif) dan demokrasi. 
Keadilan merupakan perwujudan dari teori dan praktis, artinya konsep keadilan dapat 
berasal dari gagasan para pakar, pemikir, tetapi harus diwujudkan dalam wadah yang 
konkret. Sen selalu membicarakan pada dua tataran, keadilan dan ketidak adilan. Orang 
akan memahami keadilan apabila ia diperlakukan tidak adil, dan dari titik itulah ia 
memahami apa itu keadilan bagi dirinya. Melalui kesadaran kolektif, masyarakat  
memiliki kebebasan uantuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan mencapai 
keadilan. Kebebasan dapat menjadi salah satu tujuan akhir sekaligus instrumen untuk 
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mencapai kemajuan dan keadilan. Oleh karena itu keadilan harus diperjuangkan demi 
tercapainya emansipatoris dan kemajuan masyarakat di segala bidang.  

Pemahaman Sen tentang kekerasan diibaratkan sebagai “buah dan bukan pohon” 
dan ini berarti bahwa kekerasan bukan merupakan substasi suatu kehidupan atau 
pekerjaan melainkan muncul karena implikasi perbuatan manusia yang memiliki 
kekuatan dan kesewenangan. Oleh karenanya kekerasan menjadi produk bagi siapa saja 
yang memiliki kekuatan dan sengaja diciptakan. Bagi manusia yang ingin kedamaian 
dengan prinsip keadilan tetap ada dan selalu berkelanjutan bagi kehidupan manusia, 
maka manusia harus dengan sengaja “menihilkan kekerasan di dunia”. 

Sebagai penutup, keadilan tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang erat 
dengan latar belakang budaya. Seperti Sen yang terpengaruh pada budaya Hindhu untuk 
memahami keadilan melalui konsep niti dan nyaya. Prinsip niti yang mengarahkan pada 
perilaku yang santun dan benar, sedang nyaya sebagai suatu cara dan bagaimana 
manusia dalam kehidupannya mampu untuk menjalaninya secara aktual. Kedua prinsip 
yang berbeda tetapi harus dipahami apabila ingin berbicara tentang keadilan.  
Masyarakat yang beragam, plural tentu membutuhkan prinsip keadilan yang memiliki 
nilai universal untuk memajukan kehidupan yang lebih baik, setidaknya sesuai dengan 
teks-teks yang ada pada Deklarasi Universal HAM PBB dan menghadapi tantangan 
globalisasi. 
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