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Keadilan adalah ide luhur yang selalu dihasrati oleh hampir semua 
manusia. la muncul karena pengalaman ketidakadilan dalam hidup. 
la menjadi keutamaan dan dasar bagi hidup bersama. Sayangnya, 

dalam masvarakat yang sangat majemuk, konsepsi keadilan tidak 

mudah terumuskan. Masing-masing memiliki konsepsi sendiri 

mengenai keadilan. 

Dalam buku ini, penulis menunjukkan masalah itu. Namun, meski 

saling berbeda, mereka harus mengejar dan mencari pengertian 
keadilan yang mungkin bisa diraih. Buku ini ingin mengajak para 
pembaca memahami ide- ide dasar dalam keadilan, seperti ide fairness, 

imparsialitas, dan politik. Pemahaman dan penerapan prinsip- 
prinsip keadilan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang sangat 

majemuk agar kesatuan kita tetap bertahan dan 

bermakna, meski tentu tidak pernah sempurna. 
Tidak hanya memahami keadilan, penulis juga 

mengajak kita ikut memperjuangkannya dalam 

kehidupan keseharian dan bernegara. 

Persatuan kita sebagai satu bangsa banyak bergantung pada sejauh 

mana keadilan di negeri ini dijamin. Selain komitmen, keadilan SUNARYO adalah pengajar di 

merupakan prasyarat bagi keberlangsungan persatuan kita. Lantas apa Universitas Paramadina Jakarta 
itu keadilan? Buku Perihal Keadilan yang ada di tangan Anda ini akan 

membantu memperjelas pengertian dan makna keadilan. Sunaryo 

menguraikan pengertian keadilan dari berbagai tradisi pemikiran. Dari 

uraian itu kita bisa mengambil inspirasi untuk menjernihkan pengertian 
keadilan yang kita perjuangkan dalam hidup bersama. 

di Program Studi Falsafah dan 
Agama. Selain mengajar ia juga 
aktif sebagai peneliti di Para 
madina Institute of Ethics and 
Civilization (PIEC), Pusat Studi 
Islam dan Kenegaraan-Indonesia 
(PSIK-Indonesia), Sekolah Panca- 
sila, dan Nurcholish Madjid So-
ciety (NCMS). Pada 2009, penulis 
juga pernah mengajar di Islamic 
College for Advance Studies 
(ICAS). Buku-buku hasil karyanya 
antara lain: Etika Berbasis Kebe 

YUDI LATIF, PH.D, Cendikiawan Muslim 

Dalam filsafat, pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan adil 
merupakan pertanyaan amat penting. Buku ini mengangkat seluruh 

pembicaraan filosofis sejak dari filsafat Yunani tentang keadilan. 
Kalau mau tahu manakah konsepsi paling utama tentang keadilan 
dalam 2000 tahun itu, kita menemukannya dalam buku Sunaryo. Buku 
ini bukan buku politik. Sunaryo tidak bicara tentang segala macam 
perjuangan politik maupun tentang ideolog-ideologi dan gerakan 
politk yang memperjuangkan keadilan, baik di Indonesia maupun 
secara global. Melainkan buku ini merupakan penelitian tentang 
pelbagai usaha filosofis untuk memberi isi pada kata keadilan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

basan Amartya Sen (Gramedia, 

2017), Negara Kesejahteraan 
dan Globalisasi (Universitas Para 
madina, 2007, sebagai tim pe 
nulis), dan beberapa artikel yang 
dipublikasikan di beberapa jurnal 
dan media nasional. PROF.DR.FRANZ MAGNIS SUSENO, SI, Guru Besar STF Oriyarkara Jokarta 
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