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KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN 

I. PENDAHULUAN 

Persodan keadilan pada hahikatnya merupalran kebutuhan prima 

manusia Kebutuhan primer y q  dimalrsud adalah kebutuhan untuk 

bersbp adil dan d d c q i  secara adil. Maka issu keadilan sering, terdengar 

jika dhxhpkan kepada masdah kepemimpinan. Bahkan selanjutnya 

keadilan juga menjadi sangat kontras jika dalam kehidupan umat manusia 

terjad~ ketinpangan atau kesenjangan sosial, perlakuan sewenang-wenang 

d m  kondisl c h m a t i f .  

Islam sebagai agama yang rasional universal, kataUmar Chapry 

(1992: 201) badin & atas tiga prinsip fundamental ymg satu sama lainnya 

dapat dibedakan tetapi tidak dapat chpisahkan. Tiga prinsip fundamental 

itu adalah tauhid (w). kepemimpinan (lddafah, vigerency), dan 

keadilan (' adalah, justice). 

Di dalam Al-Qur'an, keadilan menempati posisi yang sangat 

perlting dan dorninan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Al-qurm 

wawasannya b~ah~va keaddan untuk semua dim keadilan u n a  semesta 

(justice for all and univerce justice). Para aparat p e m c f i w  para 

penguasa, d m  para elit polit& diharuskan A-Qur' a.11 untuk melaksanakan 

peraturan dengan add, sepereti diielaskan dalam Surat Al-Nisa ayat 58: 



Arhya: Sesungguhnya AUah menyunih kamu menyampaikan amanat 
kepada ymg berhak menerhmya, dam (men* kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetqkan dengm add. Sesungguhnya AUah memberi 
pengzjaran ymg sebaik-bmknya kepadamu. Sesungguhnya AUah 
adalah Maha Mendengan lag Maha Melihat. 

Para hakim juga dituntut untuk berdat netral ditengah para pihak 

yang berperkara, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah 

ayat 42, yang berbunyi: 

Artinya: Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah 

@erkara itu) & antara mereka dengan a Sesungguhnya AJlah 

menyukai orang-orang yang add. 

Para penengah, juru runding juga dlharapkandapat mewujudkan 

ishhh antar para phak yang herhkai dengan add. Bahkan Nabi 

Muhammad sendiripun dengan tegas hprintahkan untuk bers&ap adil 

terhadap mereka yang bukan Islam ( ah1 al -hmi) .  

Jadi dmgan demiE;zan menegak keadilan merupakm semangat Al- 

Qur' an ymg sangat mcndasar dalam u p y a  rr~c.:t-~ijudka.n st&&tzs sosial 

d m  harmonisasi kehdupan. Maka addah saya t  nmddl hpakai jika A- 



Qur' an menghendaki agar keadilan dalam segala aspek dapat meruang 

dan memmman, berlaku bagi siapapun dan dberlakukan terhadap 

Bertolak dari gambaran pemikiran & atas dapat diketahui bahwa 

kqian tentang keaddan, bukanlah suatu persoalan yang sederhana 

keadilan tidak hanya takait dengan kehidupan individu dan masyarakat, 

tetapi juga dapat ddam kehdupw berbangsa dan bemegara dahm 

calmpan yang lebih luas. 

Permasalahannya adalah bagaimana sebenarnya keadilan dalam 

perspektif Al-qur' w. Justru itu makalah ini akan mencoba mengulas dan 

menganalisis sekitar persoalan keadilan menurut Al-Qur' an. 

A. Pengertian Keadilan 

Keadilan adalah kata jadian dan kata "add" yang terambl dari 

bahasa Arab 'adL D h  kamus-kamus bahasa Arab htemukan bahwa 

kata ini pada malnya b e r d  "sama". Persamaan tersebut seringkali 

djkzitkan dengan hal-hal yang berdat inmaterial. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata adil &artIkan tidab berat sebelddtidak memihak, 

cenderung kepada kebenaran, dan sepatutnyaltidak sewenmg-wenang. 



Jika kata adil digunakan untuk melihat ukuran, baik ukuran 

bdmjring, maupun ukuran panjanglpendek maka akm berarti s m  

atau tidak berbeda. Di samping itu kata adil juga b d  lurus, seimbwg 

dan tidak menyimpang. Al-Jurjani (1969: 152) mengemukakan bahwa 

yang dlmaksud dengan kata adil adalah memberihan kepada seseorang 

apa yang menjadi haknya dan mengambil sesuatu yang menjadi tan- 

jawabnya 

Lebih jauh, Al-Raghib al-Asfrhani mengidentifikasi bahwa kata adil 

yang berarti bersarnaan menmutnya dapat berasal dari dua kosa kata Arab 

yang berbeda, yaitu aE 'ad2 dan ak 'id. Kedua kata itu dapat dibedakan 

dari sudut objeknya. Kata aC 'ad4 lanjut Al-Asfihani hanya meliputi 

semua objek yang dapat ditangkap dengan pemikiran atau mata hati (a& 

bashirah) seperti undang-undang norma-norma d m  berbagai ketenttuan 

peraturan lzimya. Sedangkan kata aL 'idl, meliputi semua objek ymg 

hanya dapat ditangkap oleh panca i7&a (al-hmas), seperti ukuran, 

bilangan dan sebagainya Sungguhpun be&, secara umum dapat 

dmengerti b&wa kata add mengandung makna mendapatkan sesuatu 

secara proporsionz& yaitu meletahkan sesuatu pada tempatnya ymg 

benar. 

Keadilan &ungkapkan oleh Al-Qur' an antara lai.1 dengan kata-kata 

al-'adl a&@&, al-mizan , dm dengan meniadakan kezabmm, 

walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezalunan. 

Al-@lh arti asalnya adalah '%@an" ( yang patut dan wajar). h tidak 



harm mengmkan kepada adanya persamaan. Kata qirth lebih umurn 

dari pada kata 'ad, dan karena itu pula ketika AZ-Qur'an menuntut 

seseomg untuk berlaku adil terhadap h y a  sendxn, kata @sib itulah 

yang digunakmya, seperti terdapat dalam swat al-Nisa ayat 135: 

Artinya: W a h i  orang-orang yang beriman, jadilaSl kmu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, men jd  s&si karena Allah, 

biarpun term b u  sendiri. 

Sedangkan kata mizan berasal da-ri akar kata wa,m yang berarti 

timbangan. Oleh karena it- mizan adalah alat untuk menimbmg. Namun 

dapat pula berarti keaddan, karena bahasa seruq&& menyebut alat untuk 

memberi a h  hasil dari pengunaan alat tersebut. 

B. Iden tifikasi dan Klasifikasi Aya t 

Untuk mengungkap persoalan add dan keadilan, selain 

menggunakan kosa kata yang berasal dan akar kata adah, Al-Qur' an 

juga menggunakan kosa kata yang berasal dari aka kata qasafia. 

Kata 'adah dengan berbagai variasinya & dalam Al-Qur'm 

&ulang sebmyak dua puluh delapan kah dalam berbagai surat. Kaia add 

dengan pola kata keja masa lampau (aLji81tz al-madhi) terdapat hanya 

satu kal~, yaitu dalam mat al-Fnfitt,- ayat 7, dengan pola kata kerja masa 

sehang dan akan datang (a&$ "h cLm&ri ) terulang sebanyzk sebelas 



amr) krulang sebanyak dua kah dalam dua surat, yaitu surat al-h/iidah 

ayat 8, dan surat al-An' am ayat 152. Sedangkan kata add dalm pola kata 

benda (al-irmu al-masdhar) ditemukan lebih banyak, yaitu terulang 

sebanyak empat belas kali dalam tujuh surat, masing-masing dalam surat 

al-Baqarah ayat 48, 132 dan 282, swat al-Nisa ayat 58, surat al-Maidah 

ayat 95 dan 106, surai al- An' am ayat 70 dan 1 15, surat al-Nahl ayat 72 dan 

, nuat al-Hujurat ayat 9, dan surat al-Thalaq ayat 2 (Al-Baqi, 1987: 448- 

449). 

Adstpun kata q a s a h  dalam berbagai variasinya juga bermakna 

sinonim dengan ' adala, chungkap Al-qur' an sebanyal; dua puluh h a  kah 

dalam lima belas Lsu.rat, yaitu maCmg-rn%-ins cialam swat St-Nka avat 3, 

127 dan 135, surat zl-Munkhmah ayat 8,surat al-Hujurat ayat 9, swat al- 

Jin ap t  14 dm 15, m a t  al-ahzib ayat 5,  surd d-hfaidah 3yat 8 dm 42, 

surat Pill Imran ayat ayat 18 dan 21, surat al-K raf ayat 28, surat Yunus 

ayat 4, 47 dan 54, surat Hud ayat 85, mat al-ambiya aya 47, surat al- 

Rahman ayat 9, dan surd al-Hdd ayat 25 (Al-Eaqi, 1987: 544-545). 

D a h  sebahagian htab-lutab tafsir hyatakan bahwa pengertian 

kata a& 'ad2 dan al-Qzsth dalam Al-Qur' an tidak menunjukkan adanya 

perbedaaan maha. Namun Segitu, ada sebagian ulama l&ya 



berpendapat bahwa antara kedua k& tersebut tcrdapat nuansa perbedaan, 

yaitu pada aspek penekanan artinya. 

Kecuali term al- ' a d  dan al-Qts~h, juga ada term lain yang berarti 

adil, namun penggunannya laming yaitu nLwmih dalam mat al- 

Baqarah ayat 143, abistiqzm dalam surat al-Nahl ayat 76 dan 121, surd al- 

Isra ayat 35, surat al-Syura ayat 182, a&Haq dalam surat shad ayat 22 

(Paraan- 1993: 68). 

Dari sekian banyak ayat-ayat A-qur' an tentang adil dm k e d a n  Q 

atas, jika dilnventasislr akan dqa t  U;3,&as&m ke dalam beberap hal 

sebagai bedxt: 

Pertama, keadilm M a .  yang bmsifiat mutlak, seperh d~tegaskm 

ddam Al-qur' m bahwa Allah adalah zat ymg menegakkan keadilan. Hal 

ini dijelaskan dalam surat Ah Imrm ayat 18: 

Artinya: Allah menyatakan bahwasmya tidak ada Tuhan m e l d a n  Dia 
yang menegakkan keaddan. Para Maldat d m  orang-orang yan 
bedmu (luga menyatakan yang demikan itu). Tak ada Tuhan 
m e l d a n  Dia, Yang Maha Kuasa 1agi Maha Bijaksma 

Pembicaraim tentang k e d a n  Ilat.11 buk;nil& sesuatu yang baru. 

Persoalan ini had sejak manusia mengenal bask dan b&. Pertanyam- 

pertmyam seperti mengapa ada kejahatan, a& penyaht, ada 

kemichadkemelaratan, ada Ice kayaan dan ada kesenangan, selalu 



muncul dalam pemikiran dan pembicaraan orang-orang. Bahkm, ada 

dahm bent& gu@m, mengapa Tuhw membenkw kepada seseorang 

segala kenikmatafS dan pada sad y m g  sama juga menjadikan untuk 

seseorang y m g  lain bencana dan penderitaan. 

Quraish Shihab (1996: 120) mengatakam, adanya pertanyaan dan 

g u g m  orang-orang terhadap keadilan Ill& d q a t  dipandmg 

tetapi tidak mudah untuh; memahami apalmj menjelaskan persodm ~. Ia 

merupakan salah sahl  ha1 yang amat musykil, khurusnya bila ingin 

memuaskan semua nalar. Itu sebabnya yang merasakan Kemahabesm 

dm Kemaha.bijaksanaan Tuhan biasanya hmya berkata, "ada hikmah & 

balik se- peristiwa, baik yang d d a i  sebagai ketidakadrlan (kejahatan), 

maupun sebahknya" . Jawaban seperti ini tentunya tidak dapai memberi 

kepuasan kepada nalar. 

Sebagian pakar agama, texmasuk pakar agama Islam rnencoba 

menyelesdan persoalan ini dengin menyatakan bahwa yang dinamakzn 

kejahatm atau keburukan sebenamya tidak ada, atau p a h g  tidak hanya 

terdapat pada nalar manusia yang memandang secara parsial. Pakar Islam 

mendask pemikiranya kepada h a n  Allah dalm surat a l - h a b  ayat 7, 

yang berbunyi: 

45 cv> 'js / \  

Artinya: Dialah yans membuat segala se&u h g a n  sebaik-barknya. 



Apabila dihayati makna ayat di atas maka akan muncul suatu 

pengertian bahwa segala sefusfu diciptakan oleh drm segala yang 

bersumber dari Allah pasti b d .  Keburukan adalah &bat d& 

keterb-an pandangan. Segala sesuatu sebenmya tidak bun&, tetapi 

nalar manusia bisa mengiranya demikran. Pandangan seperti ini dib- 

pula oleh firman Allah dalam surd al-Baqarah ayat 21 6: 

Artinya: nwzijibkan atas kamu berperang pada ha1 berperang itu adakd'2 
sesuatu yang kamu bmci. Boleh j d  kamu membenci sesuatu, 

pada ha1 la amat bak  bagmu, dan boleh j& (pula) kamu 
menyukai sesuatu, pada ha1 ia mat b u d  bagimu Allah 
mengek.ui, sedang kamu ti& mengetahui. 

Kelihatannya sudah menjadi "Szmnahihh" (hukum alm) b&wa 

tidak semua dimensi dapat htenlbus dengm n.dix. Ssru.1;1Jc;& ke&a 

seseorang rnemmdans se&u secma m k o ,  hal iitu dinilainva bunik b.an 

jahslt, tetapi ketika hd  itu chpandangnya secara m&o dan menyeluruh, ia 

&an menemukan di sana ada keindahan dm kebakan. Q m s h  Shihab 

(1996: 121) dalam hal ini membenlran contoh yang sans& sederhana, 

dengan mengabkan: B u k d a h  jlka pandangan hanya dtujulizn kepada 

talll lalat ch wajah seorang wanita, akan terhhat bun&?. Tetapi, bila wajah 

itu dipanchg secara menyelumh, talu Idat  tad^ bisa m e n j d  unw u tma  

kecantikarrmya!. Bukdah jlka anda hanya me&& kalu seseorang 



dipotong, anda akan menilainya kejam, tetapi bila mda mengetihui 

bahwa sang dolaerlah yang mengamputasi pasiennyq wda justru a k a  

berterima kasih dan memujinya?. Karena itu jangan memandang 

kebijaksanaan Allah secara d o ,  kalaupun tidak ada kemampuan untuk 

memandang secara makro, yaktrulah bahwa ada hikmah di balik semua 

itu. 

Kedua, keadilan firman-Nya yang tmtuang dalam Al-qur' an. Hal 

ini dapat dipahami dari pernyataan Al-Qur' an yang menjelaskan bahwa 

Allah telah menurunkan Al-Kitab d m  neraca keadilan, seperti Muang 

dalam .swat al-Hadid ayat 25: 

tuhya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dm telah Kami turunkm 
bersama mereka Al-Kitab clan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keaddan 

Ddam hubungan hi, Abdu al-Razak Naufal dalam aMjm a& 

A&& seperti dikutip Qmaish Shihab (1992: 29- 

3 1 ), rnengemukakan sehan bmyak conto h keseimbangan ayat-ayat Al- 

Qw' an, antata lain: 

1. Keseimbangan antara jwnlid! bilangan kata dengan antonimnya, 

seperti kata al-hayal dm al-maul, masing-masing &sebutkm b e b u t  

dalam Al-Qur'an sebanyak 145 kah. 



2. Keseimbmgan jumlah bilangan kata dengan dnonimnya (makna yimg 

dikandungnya), seperti kata abhars dan akzirhh (membiak atau 

bertani) k g - m a s i n g  disebut ulang dalam Al-Qur' w sebanyak 14 

kali. 

3. Keseimbangan rmtara j d a h  bilangan kata dengan kata yang 

menunjukkw kepada ahbatnya, seperh kata a6infaq dengan kata a& 

n'dh masing-masing b e b u t  73 k&. 

4. Geseimbangan antara j ~ ~ d ~ i h  bdangan kata Jengmt C' kata prnvebzhwa, 

r;e~ertl  kata al-israf @emborosal) dengm kata al-sur' ah (kete~gesa- 

gesaan) m~-in~-rnasi.n~ hsebut scbmyak 13 B&. 

Ketiga. keaddan sym-i' &Nya yano, - dibawa oleh RasulNya. Dalm 

Al-Qur' an dmyatakan bahwa % m a  ymg benar, hang agama Ibrahun 

ymg lurus. Hal ini hjelaskan dalm s ~ m t  al-An-' am ayat 161, yang 

berbunyi: 

Abtinya: Keanlah :  Sesun-guhnya aku telah &tunjulu oleh Tuhanku 
kepada jalm ymg lurus (yaitu) agama yang benar. agama 
Ibrdmn ymg lurus; dzn 1brah.n itu bukanlah tm& orang- 
orang ymg rnusynk. 

Ketika t e r j d  p o l e d  anma Nabi Muhammad saw. dengan k m  

Nasrani dan Yahudi h t ang  Nabi Ibratum, beliau menerima wahyu bahwa 

Nabi Ibra,him itu bukanlah seorang Nasrani ataupun yahudi m e l d a n  

\,- 
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seorang yang h n i f  dan muslim. Apalagi memang secara hxstoris Nabi 

T t , h  tampil jauh lebih dahulu dan pada Nabi Musa dan Isa 

Ketika disebutkan bahara Nab1 I b r h  adalah seorang yang hanif 

dan muslim, maka pengertiannya adalah bahwa ia hanyalah rnengkuti 

k e b e n m  jala hidup yang ash, yang primordial dm perennial, yang tidak 

bembah sepmjmg masa. Itu semua berfangkal dan fitrah manusia y m g  

suci dan itulah semua agma yang tegak lwus (a Adn ai-qajyim ), yang 

'Irebanyakan manusia tidak mengetahuinya" . Kemuhan Nabi Muhammad 

saw. diperintahkan untuiE; mengikuti agama Nabi firahnn itu, dm 

chtegaskm dalam Al-Qur' an bahwa sebd-b& agama ialah agama ymg 

men@* kladan Nabi Ibratum dm barangiapa membenci qama Nabi 

Ibrahlm, m&a ia membodoh d m  s e n h .  

Haaukat dasar kemanusiaan, term& kemestian rnenegakkan 

k e d a n ,  merupakan bagaian dari SzmnatuZhh, karena adanya fitrah 

manusia dari Allah dm perj anjian primordial antara mmusia dm Allah. 

Sebagai Szaznahllah, kemestian menegakkan keadilm add& kemestim 

yang merupikan hukum yang obyektsf, tidak tergantung kepada kernman 

pr ibd  manucia siapapun jug& dm inlm&bb (tidak akm berubah). Ia 

drsebut dalam Al-Qur'an sebagai b e a n  dari hukum kosmis, yAtu hukum 

keseimbangan (al-mizun) ymg menj adi hukum j %ad raya atau ~mivrrse. 

Karma hdk.rkatnya vgng obyektif d m  imrnz4hbL~ itu m:aka 

rnenegakkan keadllan &an menciptakan kebdan ,  ciapa~un ~xrg 



r n e l a k s a n h y a .  Karena itu keadilan clitegaskan dalam Al-Qur' an hams 

dijalankan dengan teguh sekatipun mengenai karib kerabat dan sanak 

f d  aimpun tanan-teman sen- dim jangan sampai kebencian kepada 

suatu golongan membuat orang tidak mmpu menegakkan keadilan. 

Keadilan juga disebut sebagai perbuatan ymg paling mendekati takwa 

kepada Allah Swt. 

Keempat, keadilan ymg t&uang dalam ciptaanNya. Dalm Al- 

Quf an dinyatakan bahwa AUah menciptakm manusia dalarn keserasian 

yang sangat indah, sebagaimzna dijelaskan dalam surd &Thin ayat 4: 

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptzkan manusia da lm bentuk 

ymg sebaik-baiknya 

Dalam ayat lain juga diteran&an bahwa Allah menjadikm alam 

semesta berihzut kkya serba seirnbang . Ini &j elaskan dalam surd d-Ra' ad 

ayat 2: 

ktkya: Allah-lah ymg meningikan lagi t  tampa tiang (sebqaimana) 
y m g  kamu Mat, kemudian Dia bersen1aym-n & atas ' Arsy, dm 
menundukkan mata hari dm bulan. Masing-masing beredm 
hingga waktu yang htentukan. Allah rnengatur urusm 



(makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), 
supaya kamu meyakjni pertemuan (mu) den- Tuhanmu. 

Keseimbmgan ditemukan pada suatu kelompok yang di dahnnya 

terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat 

dan kadar tertmtu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya 

syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dw berjalan memenuhi tujuan 

kehadknnya Allah Swt. berfirmm dalam swat d-Infithar ayat 6-7, 

sebagai berikut: 

Artinya: Wahai manusia, apakah yang mernperdayakan kamu (berbuat 
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang 
menciptakan kamu lalu menyempumakan kej adianmu, dm 
mengadilkan kamu (menj addan susutian tubuhmu seimbang) . 

Seandainya ada salah. sdu angota tubuh manusla berlebrh 

ber1:urang dari kadx dau sprat ytmg cchmcnya, rn&a pasti tid& &an 

t e r j d  keseimbangan (keaddal). Contoh lain tentang keseimbangan ini 

addah alm raya bersama ekosistemnya. Al-Qur' an dalam swat al-bluk 

ayat 3 menyatakan: 

&ya: (Allah) Ymg menciptakan tujuh h g i t  berlapis-lapis. Kamu 
sama sekali tid& melihat pada ciptaan Yang Maha Pemurah itu 



sesuatu yang tidak seimbmg . h d a h  berulang-ulang ! Adakah 
kamu melihat sesuatu yang tidak seimbq?.  

Ayat-ayat ch atas mengambar keaddan identilr dengan kesesuzian 

(keproporsionalan), bukan law an kata kezahan.  Perlu hgzaisbawahi 

bahwa keseimbangan tidak menghamskan persamaan kadar dm syarat 

bagi semua b@an unit %ar seimbang. Bisa saja satu b e a n  berukuran 

kecll atau besar, sedan- kecll dan besarnya htentukan oleh fungsi 

yang diharapkan darinya 

Dan kelimn, k e h  yang &tetapkan untuk manusia d d m  

kehdupan sosid. Ddam .2l-qur'an & s e d a n  supaya orang-orang yang 

beriman dqa t  menegakkan keaddan semata-mata karena Allah dan tidak 

terpengaruh oleh kepentingm pribach maupun kepentmgw golongw, 

sebagaimana hjelaskan dalm surd al-%faidah ayat 8, yang berbunji: 

h Y a :  Hal orang-or c, 0~ ry k r i  ~**b, h e n u a h  ~ZIIIU ja& orang- 
orang ymg selalu rnenegakkan (kebenzan) kmena ,a&, 
m e n j d  saksi dengm add. Dan janganlah sekali-kali 
kebencimu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak add. Berlaku Addlah, karena add itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada AUah. Ses~n~~ouhnva 
Allah bf aha Mengetahui apa yang kamu ke rj akan 

Al-Qur'an menetapkm bahwa sdah satu sen& kehdupm 

bermasymakat adalah keaddan, t i d k  leblh dtm tidak k m g .  aerbud 



baikpun jika melebihi keadilan akan menggoyahkan sendi-sendi 

kehidupan bemasyarakat . Tetapi sebdhya ,  bila masyarakat yang tidak 

menjalankan keadilan d m  sebaliknya membiarkan kemewahan ymg anti- 

soskd, &an dhancwkan tuhan. Demikian pula, kewajiban 

memperhathn k m  terlantar, jlka tidak dilak-ukan dengan sepenuhnya, 

akan mengalabatkan hancumya mayarakat yang be~sangkxtan, kemudian 

&ganti oleh Tuhan dengzn masyarakat yang lain. Karena itu Nabi 

M u h m a d  saw berpesm dalam sebuah khutbah beliau agar masyarakat 

memperhatikan nasib kaum bwuh. Mereka yang tidak rnemperhatikan 

kaum buruh itu akan menj aih m u d  Nabi secara pribaih d~ Hari &mat. 

Mernang Al-Qur' an memerintahkan perbuatan adil dm kebajlkan 

dilaksanakan dalam hdup dcm kehdupan nlanusia, seperti bung 

h m y a  dalam surat al-Nahl ayat 90: 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuuh (kamu) berlaku add dan berbuat 
kebajlkan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarzng 
dari perbuatan keji, kemun&aran dan permusuhan. Eia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengmbil 
pelajaran. 

B. Prinsipprinsip Keadilan Menurut Al-qur'an 



Sebagai konsep, sebagimana dikemukakan oleh kturtadha 

Muthahari (1992: 54-58), makna adil dan keadilan dalam Al-Qur'an 

mempunyai rumg hgkup dan wawasan rang sangat luas. Keluasannya 

itu dapat ditangkap dari beberqa prinsip ymg menjiwzii ayat-ayat tentang 

adil dan keadilan tersebut, yaitu seperti berikxt: 

Per tama, keadilan mengmdung makna perimbangan atau 

keadaanseimbang (mazatgl, bahnce) dm tidak pincang. Keadilan dalam 

pengertian ini lawan dari kekacauan d m  ketidak-serasian. Frinsip seperti 

ini dapat dibumikan dalam banyak bidang &vitas, mulai dari bidang 

ekonomi, politlk, pemerintahan, hukum smpai kepada aktivitas 

kebudayaan. 

Prinsip keseimbangan ini dapat &tan&ap dari jiw avai M-Qur' an 

tentang penciptaan dam oleh Allah Swt. Alam d~kgakkan dengm 

sempurna dan dengan sistem da-n tatwan tertentu, PI1-qur' an mengungkap 

tentang ini sebagai benkut: 

Artinya: Dan langitpun Qtingpikan olehNya dan B a  meletakkan 

keseimbmgm (al-Rahman: 7). 

Kedua, keadilan mengandung makna permaan (musawah, 

egal2'te) dm tiadanya disknrmnasi dalam bentuk q q u n .  Tetapi prinsip 



persamaan ini tetap memperhdrn kernampurn tugas dan h g s i  antara 

seseorang dengw yang lain. 

Prinsip keadilan sepe~ti ini dapat d~terapkan dalam masyarakat, 

baik dalam hubungm dengan sesama manusia maupun dengan 

lingkmgan sekelilingnya Dalam krdtan ini ditegaskan oleh AUah Swt. 

Mam surat Miss ayat 58 , sebagai berikut: 

Artinya: Sesungguhnya AUah men@ kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimmya dan (menyuruh kamu) apabjla 

menetapkm hukum ch antara manusia supaya kamu 

menetqkannya dengan add. 

Kemudlan Allah juga menegaskm dalam surat al-An' am ayat 152 

sebagai benkut: 

Art;inya: Dan jangdah kamu dekati harta mak yatim kecuah dengan cara 
ymg lebh bermanfaat sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah 



takaran dan d m  timbangan den- adil. Kami tidak memikullran 
beban kepada seseorang melainkan sekedar kesangupannya. Dan 
apabila kamu berkata, maka hen- kamu berlaku add 
kendatipun dia adalah kerabatmu dan penuhilah jmji Allah 
(perintah-perintahNya), yang demikian itu diperintahlran AUah 
kepadamu agar kamu hgat. 

Kedua ayat di atas menggambarkan bahwa fnanusia diperintahkan 

Tuhan untuk menegakkw keadilan. Lebih-lebih lag bagi aparat penegak 

hukum dan mereka yang berstatus pemehhara anak yatim. 

Ketig a, keadilan juga mengandung makna pernberian perhatian 

kepada hak-hak p r i b d  d m  penmian hak kepada siapa saja yang berhak 

atau dengan kata lain memelihara hak-hak in&\-idu dan memberikan hak 

kepada setiap orang yang berhalc menerimmya. 

Dari prinsip cb atas dapat ddsatakan bahwa segda macam 

pelangaran terhadap h&-h& orang lain merupakm suatu bentuk 

kezaliman. Keadilan dalam konteks seperti ini menjadi sangat penting 

artinya dalam membentuk ,suatu ,-tw sosial yang harmonis. Keadilan 

dalam bentuk seperti ini, dikenal dengan keadilan sosial. Keadilan mana 

di dalamnya terlaksana pemenuhan hak-halc individu maupun masyarakat 

dengan lancm. 

Upaya mewujudkan keadrlan sosial dalam kehidupan mafzusia 

seperti yang diisyaratkan Al-Q.sr' an sagat boleh jadi merupakan suatu 

bentuk perhatian sekzihgzs j u g  keprihatinan Al-qur' an (Islam) terhadap 

issu sosial yang sangat sensitif dan selalu menghangat, yaitu pemehharaan 



hak-hak azazi manusla. Prinsip ketiga ini %ambarkan dengan tegas oleh 

Al-Qur' an dalam swat al-Nisa ayat 135 dan al-Muntahmah ayat 8, seperti 

berikut : 

Artinya: Wahai orang-orang yang berimm jadilah kamu orang-orang yang 
benar-benar penegak keadilm, menjadi s&si kkarena All& 
walaupun terhadap dximu sendm atau orang tuamu dm 
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun m i s h ,  maka Allah lebh tahu 
kemaslahatmya Malca j m g d a h  kamu mengkuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpmg dari kebemm. Dan j lka kamu 
memutar balikan kata- kata atau enggan men) a& saksi. mzka 
sesungg~~hya Allah addah Maha blengetahui segala apa ymg 
kamu keijakan. 

Artinya: Allah tidak melarang k m u  untuk berbuat bak  dan berlaku add 
terhadap ormg-orang ymg tiada memerang kamu karena % m a  
dan mengusir kamu dasi negerimu. Sesungguhnva .q1& 
menyukai orang-orang yang berlalcu ad. 

Dari uraian beberapa prinsip keaddan & atas, yang cukup m e n d  

untuk c?iamati lebih jauh antara lain adalah adanya pensaitan lansung 



antara konsep keaddm dengan upaya rnemngldm kesejahteraan d m  

taraf hidup masyakat. Mereka itu cantara lain yatjm piatu, kaum 

miskin, janda, juga smak keluarga ymg membutuhkan pertolongan 

seb@ perwujudan keadilan. 

Jadi, menegakkan k e a d h  dalam konteks kehidupan s o d  

ekonomi berarti upaya transformasi menuju pemerataan tmgkat 

ktzndmuran yang berkeadilan. Karena menurut Al-Qur' an kemakmuran 

itu hendaknya berkeadilan, tidak menjadi monopoli lapisan orang-orang 

kaya saja Gambaran tentang ini dikmukan d a h  surat al-Hasyr ayat 7: 

Artjnya: Apa saja harta rampasan (fa-2) yang diberikan Allah kepada 
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
untuk Allah, untuk Rasul kaum kerabat, anak-anak yatm., 
orang-orang miskin dan orang-orang y q  dalam perjalanan, 
supaya haaa itu jrmgw hanya beredar & antraa orang-orang kaya 
saja d i  antam kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 
terimatah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
bnggalkanlah, danbertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah sangat keras hukuman-Nya 

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Al-Qur' an amat 

peka terhadap keadilan sosial. Al-Qur' an menetapkan bahwa salah satu 

sen& kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Tidak lebih d m  tidak 

kurang. Berbuat baik melebitu keadilan --seperti memaafkm yang 



bersalah atau memberi banhim kepada yang malas-- a h  dapat 

menggoyahkm sendi-sendi kehidupan bermasydat. Memang Al- 

Qur'w mem- perbuatan adil sebagaimana hnm-Nya yang 

berbunyi "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dw 

berbuat kebajikan" (Al-Qur'an swat al-Nahl a p t  16), karena ihsan 

(kebajikan) dinilai sebagai se& yang melebihi keadilan. Namun dalam 

kehidupan bennasyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermamman 

atau ihsan. 

Pengertian ihsan di sini adalah memperlakukan pihak lain lebih 

baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersatsh w a n  

perlakum baik. l b  dw kedermawww merupakan hal-ha1 yang baik 

pada tingkat antar inhvidu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pa& 

bngkat masyarakat . 

Menurut Qurarsh Shihab (1996: 124), Lmam Ali r.a bersabda, "Adil 

adalah menernpatkan sesuatu pada tempatny% sedangkan hsan 

(kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya," Jika ha1 ini 

menjadi sendi kehidupan bermasyaarakat, maka masyarakat tidak akan jadi 

seimbang, itulah sebabnya, mengapa Nabi saw. menolak memberikan 

maaf kepada seseorang pencuri setelah dqukan kepenwan,  walau 

pemilik harta telah memaafkannya 

Lebih jauh Al-Qur'an mengungkapkan bahwa kekayaan yang 

dim& kepada k e a d i .  sosial pada saatnya akan memperkokoh 



uRhsmah imaniyyah (persaudamm atas dasar iman), uRhttwah imaniyyah 

(persrmdaraan atas dasar kern-), pmdurw persamaq d m  

demokrasi yang sejati, karena sebap individu saling mempexhatikm dan 

memenuhi h&-h& dan kewajibmya masing-masing. Semua individu 

insaf dan sadar a h  peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan 

masyarakat adil makmur ywg berkeimanan dw masyacht beriman yang 

berkeadilan sosial. 

Sesungguhnya hubungan k e d a n  dan keimanan memang sangat 

kuaf s e p d  teqpnbar lmsmg secara ekspht  dalm surat al-Nisa ayat 

135 dan surat al-Maidah ayat 8, sebagaimana telah disebut terdahulu. 

Oleh karena itu, ungkq Muhammad Asad (1980: 118), bahwa 

s h p  adil pada manusia itu memancar lansung dari semangat tauhid atau 

keinsafan p g  mendalam a h  takdn T h  Y q  Maha Kuasa dalam 

hidup dan kehidupan, yang berarti antara lain kesadaran &an kesatuan 

tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaannya 

Mendalamnya rasa keadilan berdasarkan iman itu, kata Nurchalis 

Madjid (1992: 116), juga bisa dilihat dari kaitannya dengan amanat (titipan 

suci c h i  Tuhan) kepada umat man& untuk sesamanya, khususnya 

ammat berkenam dengan kekuasaan politik pmerintah, seperti tersmat 

dalam m a t  al-Nisa ayat 58, sebagai berikut: 





IV. KESIMPULAN 

Sikap adil atau kGadilan menurut Al-Qur' an merupakan salah satu 

manifestasi iman yang mendalam terhadap Tuhan. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan keaclilan terlebih dahulu hams diwujudkan kokohnya 

keimanan. Sementara itu, dilain pihak sikap adil atau keadilan juga 

merupakan salah satu sarana menuju taqwa, seperti tergambar dahn  

ilustcasi di bawah ini: 

IMW ------- SIKAP ADIlJKEADILAN -------- TAQWA 

Konsep keadjlan dalm perspektif Al-qur' an mempunyai wawasan 

yzng sangst luas dan meliputi beberpa prinsip, y&: Pertama, prinsip 

adanya perimbangm a t a ~  keadaan scLnbwg (muzm, bahnce), clan 

tidak pincang. Kedua, prinsip persamaan atau tidak adanya diskr imhs 

d a b  bentuk apapun (musawah, egah'te). Dan ketigq prinsip 

pemeliharam hak-hak yang ada pada setiap individu dan pemberian hak- 

hak kepada orang yang berhak menerimmya 
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