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Buku Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and 

What It Is AlU About ini memberikan ulasan dan juga pengenalan 

dasar atas tema-tema utama dalam pemikiran masalah politik, 

yaitu terkait dengan nilai dalam filsafat maupun dalam politik. 
Memakai pendekatan berbeda dengan literatur yang telah ada, 

Dr. B. Herry-Priyono membahas pemikiran politik dari para 

filsuf sejak zaman klasik hingga masa sekarang. 

uku ini juga mengambil pendekatan lain, yaitu pembahasan filsafat politik 
dari sisi tematik. Tentu ada positif dan negatifnya, tetapi pemilihan tema 

tersebut membuat filsafat politik justru dibahas lebih tajam, lebih terang- 

benderang. serta jelas menunjukkan "kekuasaan" sebagai elemen utama filsafat 

B 

politik akan dideskripsikan. 

Tema lain yang juga dibahas dengan tajam dalam buku ini adalah soal negara, 

otoritas negara, warga negara, demokrasi, dan juga keadilan. Pilihan tematik ini 

mencerminkan perhatian khusus sang penulis terkait dengan isu-isu keadilan 

n demokrasi. Sejumlah tulisan pelengkap dari filsafat politik dilampirkan 

dalam naskah ini untuk memberi ilustrasi tentang bagaimana relasi yang terjadi 

antara negara-warga-dan kekuatan lain yang memengaruhi kehidupan manusia. 

Penulis buku ini memiliki horizon pengetahuan yang luas serta mendalam 

untuk memadukan antara filsafat dan politik, serta mampu mengulas berbagai 

pemikiran, mulai dari para filsuf zaman klasik hingga garis penerusnya di zaman 

modern. Mereka yang hendak mendalami persoalan filsafat dan politik atau yang 

berminat menambah amunisi diskusi dengan topik tersebut, rasanya memang 

wajib membaca buku ini. 
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