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Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,hidayah,
dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
Penerapan Sila ke-4 Dalam Organisasi.
Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas Pancasila dengan tema: Organisasi.
Dalam penyusunan makalah ini penulis menyadari bahwa makalah ini tidak dapat terwujud
tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun
tidak langsung, yaitu kepada:
1. Tuhan YME, Yang telah melimpahkan segala rahmat sehingga makalah ini dapat
selesai dengan baik.
2. Bapak Drs. Tahajudin Sudibyo, yang telah memberikan bimbingan ,arahan, saran,
dan kritik serta dukungan untuk menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,penulis
memohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Amin.
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ABSTRAK

Dalam masyarakat adalah sebuah unsur penting di dalamnya. Dalam praktek nya
banyak sekali kekurangan dan kelemahan dilamnya.. Namun dengan dilandasi dengan
pancasila kekurangan yang ada didalam nya dapat di minimalkan atau bahkan di tiadakan.
Organisasi yang baik bisa di katakan organisasi yang terorganisir,organisasi yang
mempunyai visi dan misi atau tujuan yang jelas,organisasi yang mempunyai perencanaan
yang matang,organisasi yang mempunyai kreatifitas dan inofatif dalam membuat
perencanaan,organisasi yang bisa berkembang sesuai dengan tujuan dan visi misi yang
sudah

menjadi

kesepakatan.

Tidakboleh

memaksakan

kehendak,

mengutamakan

musyawarah, menghormati keputusan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama
dan hasil dapat dipertanggung jawabkan.
Bisa konsisten dan punya hasil yang konkrit merupakan ciri organisasi yang baik.
Tanpa hasil yang konkrit,organisasi itu tidak bisa dikatakan organisasi yang baik,karena
semuanya hanyalah sebuah program tanpa penyelesaian,disamping itu juga harus
konsisten,organisasi yang tidak konsisten “macet di tengah perjalanan” berarti organisasi itu
gagal menjalankan program,itu juga tidak baik. Dengan ada nya pancasila yang melandasi
organisasi tersebut akan memperkokoh pondasi organisasi tersebut
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Organisasi dalam masyarakat adalah sebuah unsur penting di dalamnya. Dewasa ini
banyak sekali organisasi yang tumbuh berkembang dalam masyarakat namun jarang sekali
berjalan dengan baik. Dalam praktek nya banyak sekali kekurangan dan kelemahan
dilamnya.
Namun dengan dilandasi dengan pancasila kekurangan yang ada didalam nya dapat
di minimalkan atau bahkan di tiadakan. Menyadari bahwa untuk membentuk suatu
organisasi tidaklah mudah, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan dapat dijadikan acuan dalam berorganisasi.

1.2. BATASAN MASALAH
Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka
penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:
1. Bagaimanakah berorganisasi menurut sila ke empat?

1.3. SISTEMATIKA PENULIS
Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan study
kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan Pancasila dan
kewarganegaraan.
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BAB II
PEMBAHASAN
Organisasi menurut bahasa berasal dari kata organon yang berarti alat, namaun
menurut harfiah adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah unt tujuan bersama.
Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu,
terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai
organisasi sering disebut studi organisasi (organizational studies), perilaku organisasi
(organizational behaviour), atau analisa organisasi (organization analysis).1

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.


Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui
mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. 2



James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan
manusia untuk mencapai tujuan bersama. 3



Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas
kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 4



Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang
bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan. 5
Dari pendapat para ahli tersebut penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah
suatu pola hubungan yang di kerjakan secara bersama sama demi mendapatkan tujuan
bersama.
Organisasi yang baik bisa di katakan organisasi yang terorganisir,organisasi yang
mempunyai visi dan misi atau tujuan yang jelas,organisasi yang mempunyai perencanaan
yang matang,organisasi yang mempunyai kreatifitas dan inofatif dalam membuat

1

Keith Davis, Human Relations at Work, (New York, San Francisco, Toronto, London: 1962).Hlm.15-19
Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1976. Understanding Practice and Analysis. New York: Random
House.Hlm. 132
3
D, Ratna Wilis. 1996. Teori-Teori Belajar. Jakarta: Penerbit Erlangga.Hlm. 56
4
Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology. Edisi keenam. International Student Edition. Tokyo:
Mc.Graw-Hill Book Company Inc.Hlm. 89
5
Stephen P.Robbins. Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi, (Jakarta: Arcan: 1994), hlm.4
2
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perencanaan,organisasi yang bisa berkembang sesuai dengan tujuan dan visi misi yang
sudah menjadi kesepakatan.

Hal-hal yang menunjang organisasi bisa di katakan baik atau sukses adalah :


Kepemimpinan,tanpa adanya pemimpinan yang punya sikap tanggap,tegas,tanggung
jawab,kemampuan yang lebih,dan konsisten dengan tanggung jawab,sebuah organisasi tidak
akan bisa maju dan baik.



Anggota atau pengurus di masing-masing program,jika kepengurusan tidak bisa
menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik,organisasi juga tidak akan maju atau
konsisten.



Komunikasi dalam organisasi,jika dalam satu ruang organisasi tidak ada komunikasi yang
baik,bahkan tidak ada keterbukaan dalam satu ruang yang beda pemikiran juga beda
tujuan,sehingga tidak ada penyelesaian atau jalan keluar untuk memecahkan suatu
masalah,organisasi itu tidak akan bisa bekerja dengan maksimal dan hasilnya juga tidak
maksimal.



Managemen,organisasi yang baik managemennya juga harus baik,tersusun dengan rapi dan
terorganisir dengan baik.



Budaya dalam keorganisasian,yang di maksud dengan budaya disini adalah kebiasaankebiasaan yang ada dalam organisasi,entah itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang
tidak baik.
Ada pun dalam sila KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN dapat di jadikan
patokan dalam berorganisasi,sila ke empat memiliki nilai – nilai yang patut untuk amalkan
agar berorganisasi berjalan sebagai mana mestinya.



Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.



Tidak Boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.



Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.



Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.



Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah.
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Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau
golongan.



Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan
yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, dan
keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
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BAB III
PENUTUP

Organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa konsisten dan punya hasil yang
konkrit. Tanpa hasil yang konkrit,organisasi itu tidak bisa dikatakan organisasi yang
baik,karena semuanya hanyalah sebuah program tanpa penyelesaian,disamping itu juga
harus konsisten,organisasi yang tidak konsisten “macet di tengah perjalanan” berarti
organisasi itu gagal menjalankan program,itu juga tidak baik. Dengan ada nya pancasila
yang melandasi organisasi tersebut akan memperkokoh pondasi organisasi tersebut
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