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ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah diketahuinya hasil implementasi nilai- nilai-
nilai Bhineka Tunggal Ika untuk mengantisipasi paham radikalisme di kalangan
mahasiswa STIKes YPIB Majalengka. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif dengan sampel penelitian mahasiswa STIKES YPIB
Majalengka Semester 3 Tahun Akademik 2016-2017.

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa implementasi nilai-nilai
Bhineka Tunggal Ika di kalangan mahasiswa dapat terlihat sikap saling
menghormati, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, aktif
menyelenggarakan berbagai kegiatan social, memiliki semangat kebangsaan untuk
tetap menjaga keberagaman, tidak mudah terpengaruh pada paham-paham yang
memicu tindakan radikalisme, menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain
salah satunya dalam menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Implementasi nilai- nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika untuk mengantisipasi
paham radikalisme di kalangan mahasiswa STIKes YPIB Majalengka
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, baik melalui  kegiatan  perkuliahan
maupun melalui kegiatan  di  luar kegiatan  perkuliahan  seperti kegiatan
kemahasiswaan. Sedangkan hambatan  implementasi nilai-nilai   Bhineka Tunggal
Ika untuk mengantisipasi paham radikalisme di kalangan mahasiswa STIKes
YPIB Majalengka di antaranya masih adanya sikap kurang saling menghormati,
kurang saling menghargai perbedaan, kurang saling tolong menolong, beberapa
mahasiswa tidak aktif di berbagai kegiatan social, kurang memiliki semangat
kebangsaan untuk tetap menjaga keberagaman, mudah terpengaruh pada paham-
paham yang memicu tindakan radikalisme, dan beberapa mahasiwa tampak
kurang menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain salah satunya dalam
menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Kata Kunci : nilai, Bhineka Tunggal Ika,  radikalisme, mahasiswa
Kepustakaan :  21 (1986 – 2012)
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah
satu negara multikultur terbesar di
dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari
kondisi sosiokultural maupun geografis
yang begitu kompleks, beragam, dan
luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah
besar kelompok-kelompok etnis,
budaya, agama, dan lain-lain yang
masing-masing plural (jamak) dan
sekaligus juga heterogen “aneka ragam”
(Kusumohamidjojo, 2000:45)”. Sebagai
negara yang plural dan heterogen,
Indonesia memiliki potensi kekayaan
multi etnis, multi kultur, dan multi agama
yang kesemuanya merupakan potensi
untuk membangun negara multikultur
yang besar “multikultural nation-state”.

Pluralitas dan heterogenitas
yang tercermin dari uraian tersebut
diikat dalam prinsip persatuan dan
kesatuan bangsa yang kita kenal dengan
semboyan “Bhineka Tunggal Ika”
yang mengandung makna meskipun
Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi
dalam kesatuan. Kemajemukan yang
terintegrasi dalam kesatuan merupakan
keunikan tersendiri bagi bangsa
Indonesia. Bersatu dalam perbedaan
harus disadari oleh setiap orang
sebagai suatu kekuatan dan kerukunan
beragama, berbangsa dan bernegara.
Akan tetapi, kemajemukan terkadang
membawa berbagai persoalan dan
potensi konflik yang berujung pada
perpecahan. Pada dasarnya, bukan
hal yang mudah mempersatukan
suatu keragaman tanpa didukung oleh
kesadaran masyarakat multikultural.

Secara defacto maupun dejure
bahwa secara vertikal maupun horizontal,
masyarakat Indonesia adalah masyarakat
yang paling majemuk di dunia. Akan
tetapi, keragaman masyarakat
multikultural sebagai kekayaan bangsa di
sisi lain sangat rawan memicu konflik
dan perpecahan.

S a l a h  s a t u  p e mi c u
k o n f l i k  d a n  p e r p e c a h a n  y a k n i
t e r s e b a r n y a  p aham radikalisme yang

saat ini berkembang di masyarakat yang
telah sampai ke titik meresahkan.

Meningkatnya kasus radikalisme
saat ini tak lepas dari lemahnya sikap
pemerintah dalam mengatasi tumbuhnya
kelompok atau perseorangan yang
menyimpang dari komitmen NKRI,
Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka
Tunggal Ika. Selain itu, kampus yang
selama ini dikenal sebagai tempat
persemaian manusia berpandangan kritis,
terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa
imun terhadap pengaruh ideologi
radikalisme. Radikalisme menyeruak
menginfiltrasi kalangan mahasiswa di
berbagai kampus. Dari masa ke masa di
lingkungan kampus hampir selalu ada
kelompok radikal baik ekstrem kanan
maupun ekstrem kiri.

Paham radikalisme, sangat
bertentangan dengan semangat Bhineka
Tunggal Ika. Padahal, semangat Bhineka
Tunggal Ika inilah yang merajut Indonesia
tetap ada hingga saat ini. Bhinneka
tunggal ika sesungguhnya merupakan
suatu konsep yang digunakan sebagai
landasan dalam berperilaku dan bersikap
di lingkungan sosial. Oleh para pendahulu
bangsa, semboyan ini digunakan untuk
menggambarkan betapa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang bermartabat, berbudi
luhur, beretika sosial, dan berwatak sopan
santun karena bentuk penghargaannya
yang tinggi terhadap keanekaragaman
budaya di Indonesia.

Dalam      kondisi   kehidupan
sosial,  budaya,    politik   dan    ekonomi
masyarakat   Indonesia   seperti  sekarang
ini,   perlu ditanamkan   serta  dihidupkan
kembali   nilai-nilai   Bhineka Tunggal Ika
kepada para mahasiswa untuk
mengantisipasi penyebaran paham
radikalisme. Perlu diadakan pembinaan
yang baik melalui pendidikan untuk
mengantisipasi masuknya paham
radikalisme.

Penanaman nilai-nilai Bhineka
Tunggal Ika yang dilakukan di Perguruan
Tinggi sangat penting. Hal ini
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berhubungan dengan peran mahasiswa
sebagai agen perubahan yang memiliki
peran penting dalam mencegah
radikalisme  agar   cita-cita  bangsa
menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia menjadi suatu kenyataan.

Berdasarkan uraian latar belakang
masalah di atas, maka peneliti tertarik
untuk mengetahui lebih jauh tentang
Implementasi Nilai-nilai   Bhineka
Tunggal Ika untuk Mengantisipasi Paham
Radikalisme di Kalangan Mahasiswa
STIKes YPIB Majalengka.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui hasil
implementasi nilai-nilai Bhineka Tunggal
Ika untuk mengantisipasi paham
radikalisme di kalangan mahasiswa
STIKes YPIB Majalengka., peneliti
menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Sampel dalam penelitian ini
adalah mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka dan populasi dalam penelitian
ini adalah mahasiswa STIKes YPIB

Majalengka Semester 3 Tahun Akademik
2016-2017. Teknik pengumpulan data
yang penulis gunakan adalah teknik
wawancara, observasi langsung dan
dokumentasi. Berdasarkan teknik
pengumpulan data yang dipergunakan,
data dianalisis secara kualitatif,
selanjutnya dideskrispsikan berdasarkan
masalah yang dijadikan acuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berpedoman
pada data yang berasal dari hasil
wawancara, observasi,   dan
dokumentasi.   Aspek   yang   menjadi
kajian   dalam   penelitian ini adalah
implementasi nilai-nilai Bhineka Tunggal
Ika untuk mengantisipasi paham
radikalisme di kalangan mahasiswa
STIKes YPIB Majalengka.

Analisis    data   yang  digunakan
dalam  penelitian   ini   meliputi
pengumpulan  data,  reduksi data, display
data,  dan penarikan   kesimpulan.  Hasil

penelitian  disajikan   dalam bentuk   tabel
agar   lebih  mudah     untuk   dimengerti
dan  dipahami.

Pada proses pengimplementasian
nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika untuk
mengantisipasi paham radikalisme di
kalangan mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka.banyak hal yang ditemukan
peneliti yang  berpatokan  pada
indikator-indikator  yang  telah
ditentukan. Temuan tersebut secara rinci
akan dipaparkan dalam tabel  berikut ini.

Rumusan
Masalah

Indikator Hasil Temuan

Implementasi
nilai-nilai
Bhineka Tunggal
Ika untuk
mengantisipasi
paham
radikalisme di
kalangan
mahasiswa
STIKes YPIB

- Saling menghormati Mahasiswa berinteraksi dengan
mengedepankan sopan santun

- Saling menghargai
perbedaan

Mahasiswa bersikap toleran dan
tidak merasa diri paling benar.

- Saling tolong Menolong Mahasiswa saling membantu dan
menolong jika ada mahasiswa lain
yang membutuhkan pertolongan.
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Majalengka. - Aktif
menyelenggarakan
berbagai kegiatan sosial

Mahasiswa selalu mengisi
kegiatan Hari Besar Nasional
dengan kegiatan social seperti
pembagian sembako kepada
masyarakat dan kegiatan
pemeriksaan kesehatan gratis.

- Memiliki semangat
kebangsaan untuk tetap
menjaga keberagaman

Tidak memilih-milih teman
berdasarkan agama, ras maupun
suku

- Tidak mudah
terpengaruh pada
paham-paham yang
memicu tindakan
radikalisme

Mahasiswa bersikap kritis
terhadap paham-paham yang
memicu tindakan radikalisme yang
mereka peroleh baik melalui
media massa, social media
maupun pengaruh pergaulan
sehari-hari.

- Menghargai hak asasi
yang dimiliki oleh
orang lain salah satunya
dalam menentukan
agama dan
kepercayaannya
masing-masing.

- Tidak akan saling menganggu
dengan agama, suku, ras dan
kepercayaannya orang lain.

Kendala dan
solusi
implementasi
nilai-nilai
Bhineka Tunggal
Ika untuk
mengantisipasi
paham
radikalisme di
kalangan
mahasiswa
STIKes YPIB
Majalengka.

- Saling menghormati a. Kendala :

1) Mahasiswa kadang dalam
berinteraksi kurang
mengedepankan sopan
santun di antara mereka
maupun kepada dosen dan
warga lainnya di dalam
lingkungan kampus.

2) Mahasiswa terkadang
merasa diri paling benar
sehingga dapat memicu
pertengkaran.

b. Solusi :

1) Perlu ditanamkan kepada
mahasiswa tentang
pentingnya saling
menghormati sesama
manusia.

2) Perlu ditanamkan kepada
mahasiswa bahwa sikap
ego tidak dapat
menyelesaikan masalah.
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- Saling menghargai
perbedaan

a. Kendala :

1) Terkadang mahasiswa
merasa pendapatnya
paling benar dan
memandang tidak penting
pada pendapat orang lain.

2) Terkadang mahasiswa
bersikap menentang
perbedaan dengan cara
anarkis.

b. Solusi :

1) Perlu disosialisasikan
kepada mahasiswa tentang
pentingnya menghargai
perbedaan.

2) Perlu disampaikan secara
terus menerus kepada
mahasiswa bahwa sikap
keras menghadapi
perbedaan hanya akan
melahirkan masalah baru
dan meruntuhkan
persaudaraan.

- Tolong Menolong a. Kendala :

1) Mahasiswa masih banyak
yang enggan membantu
atau menolong jika ada
mahasiswa lain yang
membutuhkan
pertolongan.

2) Masih banyak mahasiswa
yang bersikap apatis pada
lingkungannya.

b. Solusi :

1) Perlu ditanamkan
pentingnya tolong
menolong dalam
kehidupan.

2) Harus sering dilaksanakan
kegiatan yang
mengundang kesadaran
untuk peduli pada sesama
seperti kegiatan kunjungan
ke panti asuhan, panti
jompo dan lain-lain.
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- Aktif
menyelenggarakan
berbagai kegiatan sosial

a. Kendala :

1) Mahasiswa masih banyak
yang malas mengikuti
kegiatan Hari Besar
Nasional dengan kegiatan
social seperti pembagian
sembako kepada
masyarakat dan kegiatan
pemeriksaan kesehatan
gratis.

b. Solusi :

1) Harus diberi ketegasan
agar mahasiswa mau
mengikuti kegiatan Hari
Besar Nasional dengan
kegiatan social seperti
pembagian sembako
kepada masyarakat dan
kegiatan pemeriksaan
kesehatan gratis.

2) Harus disosialisasikan
tentang pentingnya berbagi
dengan sesama.

- Memiliki semangat
kebangsaan untuk tetap
menjaga keberagaman

a. Kendala :

1) Masih banyaknya mahasiswa
yang memilih-milih teman
berdasarkan agama, ras
maupun suku.

2) Masih terlihat beberapa
mahasiswa yang akrab dan
kompak hanya dengan
teman yang satu suku atau
hanya dengan teman yang
agamanya sama.

b. Solusi :

1) Sosialisasi tentang
pentingnya menjaga
semangat kebangsaan
dengan tetap menjaga
keberagaman.

2) Harus terus ditanamkan nilai-
nilai kebersamaan meskipun
berada dalam perbedaan.
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- Tidak mudah
terpengaruh pada
paham-paham yang
memicu tindakan
radikalisme

a. Kendala :

1) Mahasiswa banyak yang
kurang bersikap kritis
terhadap paham-paham
yang memicu tindakan
radikalisme yang mereka
peroleh baik melalui media
massa, social media
maupun pengaruh
pergaulan sehar-hari.

b. Solusi :

1) Mahasiswa harus sering
diajak berpikir kritis
terhadap paham-paham
yang memicu tindakan
radikalisme yang mereka
peroleh baik melalui media
massa, social media
maupun pengaruh
pergaulan sehar-hari.

2) Perlu dislenggarakan
forum-forum diskusi yang
menjadi sarana
mempertajam pengetahuan
dan pemikiran mahasiswa
agar mereka tidak mudah
terpengaruh paham-paham
radikalisme.

- Menghargai hak asasi
yang dimiliki oleh
orang lain salah satunya
dalam menentukan
agama dan
kepercayaannya
masing-masing.

-

a. Kendala :

1) Masih adanya mahasiswa
yang tidak peduli dengan
hak asasi yang dimiliki
oleh orang lain salah
satunya dalam menentukan
agama dan
kepercayaannya masing-
masing.

2) Kurangnya sikap toleran di
antara mahasiswa yang
berbeda agama atau
kepercayaan.

c. Solusi :

1) Harus ditanamkan tentang
pentingnya menghormati
hak asasi yang dimiliki
oleh orang lain salah
satunya dalam
menentukan agama dan
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kepercayaannya masing-
masing.

2) Harus ditanamkan bahwa
nilai-nilai perbedaan
dalam menentukan agama
dan kepercayaan harus
semakin memperkokoh
jati diri bangsa.

PEMBAHASAN

Temuan di atas selaras dengan
Zubaedi (2011: 17) yang memaparkan
pendapatnya tentang penanaman karakter,
proses, contoh keteladanan,  pembiasaan
atau pembudayaan mahasiswa dalam
lingkungan Perguruan Tinggi. Demikian
halnya dengan nilai-nilai Bhineka
Tunggal Ika pada mahasiswa, maka
penanaman karakter, proses, contoh
keteladanan,  pembiasaan atau
pembudayaan nilai-nilai Bhineka Tunggal
Ika sangat berpengaruh ditanamkan dalam
lingkungan kampus. Sehingga nilai-nilai
Bhineka Tunggal Ika dapat   dipahami
dan   ditanamkan   dalam diri  mahasiswa.

Adapun menurut Mulyasa (2012:
168-169) pembiasaan dalam kehidupan
keseharian  di  sekolah atau kampus  dapat
dilakukan   melalui   kegiatan   rutin,
spontan, dan keteladanan.    Sri
Narwanti     (2011:    55)    menambahkan
pelaksanaan nilai-nilai Bhineka Tunggal
Ika dapat dilakukan   melalui   kegiatan
ko-kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan
gambaran dari kesatuan geopolitik dan
geobudaya di Indonesia, yang artinya
terdapat keberagaman dalam agama, ide,
ideologis, suku bangsa dan bahasa.
Dengan demikian, mahasiswa harus
memahami bahwa kemajemukan
etnik/suku, ras, sosial, budaya, dan agama,
merupakan kepelbagaian yang berbeda
satu sama lain, namun demi kepentingan
bersama, menuju masyarakat yang
makmur dan sejahtera, kepelbagaian
menjadi penguat sehingga terintegrasi
secara nasional sejak Indonesia merdeka
di bawah ideologi Pancasila.

Pemahaman nilai-nilai ke-
Bhinneka Tunggal Ika-an harus dijadikan
arahan, pedoman, acuan dan tuntunan
bagi setiap individu dalam bertindak dan
membangun serta memelihara tuntutan
bangsa yang terintegrasi secara nasional
demi keutuhan NKRI yang dikenal
dengan masyarakat multikultural.

Karena itu, implementasi atau
penerapan nilai-nilai ke-Bhinneka
Tunggal Ika-an harus tercermin pada pola
pikir, pola sikap dan pola tindak yang
senantiasa mendahulukan kepentingan
bangsa dan NKRI daripada kepentingan
pribadi atau kelompok. Untuk
mengaktualisasikan pemahaman nilai-
nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an agar
terintegrasi secara nasional dalam
kemajemukan sosial budaya masyarakat,
implementasinya harus tergambar dalam
kehidupan politik, sosial budaya, dan
seluruh aspek kehidupan berbangsa
dalam penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis.

Impementasi nilai-nilai Bhineka
Tunggal Ika juga berperan penting dalam
mengantisipasi paham radikalisme di
kalangan mahasiswa. Agar mahasiswa
tidak terjebak dalam paham radikalisme
yang berpandangan kolot dan sering
menggunakan kekerasan dalam
mengajarkan keyakinan mereka.

Meningkatnya kasus radikalisme
saat ini tak lepas dari lemahnya sikap
pemerintah dalam mengatasi tumbuhnya
kelompok atau perseorangan yang
menyimpang dari komitmen NKRI,
Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka
Tunggal Ika. Selain itu, kampus yang
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selama ini dikenal sebagai tempat
persemaian manusia berpandangan kritis,
terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa
imun terhadap pengaruh ideologi
radikalisme. Radikalisme menyeruak
menginfiltrasi kalangan mahasiswa di
berbagai kampus. Dari masa ke masa di
lingkungan kampus hampir selalu ada
kelompok radikal baik ekstrem kanan
maupun ekstrem kiri.

Paham radikalisme, sangat
bertentangan dengan semangat Bhineka
Tunggal Ika yang merupakan suatu
konsep yang digunakan sebagai landasan
dalam berperilaku dan bersikap di

lingkungan sosial. Oleh para pendahulu
bangsa, semboyan ini digunakan untuk
menggambarkan betapa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang bermartabat, berbudi
luhur, beretika sosial, dan berwatak sopan
santun karena bentuk penghargaannya
yang tinggi terhadap keanekaragaman
budaya di Indonesia.

Oleh karena itu, penanaman nilai-
nilai Bhineka  Tunggal Ika yang
dilakukan di Perguruan Tinggi memiliki
peran penting dalam mencegah
radikalisme  agar   cita-cita  bangsa
menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia menjadi suatu kenyataan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil  penelitian dan
pembahasan dalam mengidentifikasi
implementasi nilai-nilai   Bhineka
Tunggal Ika untuk mengantisipasi paham
radikalisme di kalangan mahasiswa
STIKes YPIB Majalengka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi nilai-nilai   Bhineka
Tunggal Ika untuk mengantisipasi
paham radikalisme di kalangan
mahasiswa STIKes YPIB Majalengka
di antaranya melalui sikap saling
menghormati, saling menghargai
perbedaan, saling tolong menolong,
aktif menyelenggarakan berbagai
kegiatan social, memiliki semangat
kebangsaan untuk tetap menjaga
keberagaman, tidak mudah
terpengaruh pada paham-paham yang
memicu tindakan radikalisme,
menghargai hak asasi yang dimiliki
oleh orang lain salah satunya dalam
menentukan agama dan
kepercayaannya masing-masing.

2. Hambatan implementasi nilai-nilai
Bhineka Tunggal Ika untuk
mengantisipasi paham radikalisme di
kalangan mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka di antaranya masih
adanya sikap kurang saling
menghormati, kurang saling

menghargai perbedaan, kurang saling
tolong menolong, beberapa
mahasiswa tidak aktif di berbagai
kegiatan social, kurang memiliki
semangat kebangsaan untuk tetap
menjaga keberagaman, mudah
terpengaruh pada paham-paham yang
memicu tindakan radikalisme, dan
beberapa mahasiwa tampak kurang
menghargai hak asasi yang dimiliki
oleh orang lain salah satunya dalam
menentukan agama dan
kepercayaannya masing-masing.

3. Solusi yang perlu dilakukan di
antaranya :

- Perlu ditanamkan kepada
mahasiswa tentang pentingnya
saling menghormati sesama
manusia.

- Perlu disosialisasikan kepada
mahasiswa tentang pentingnya
menghargai perbedaan.

- Perlu ditanamkan pentingnya
tolong menolong dalam
kehidupan.

- Harus disosialisasikan tentang
pentingnya menjaga semangat
kebangsaan dengan tetap menjaga
keberagaman.

- Mahasiswa harus sering diajak
berpikir kritis terhadap paham-
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paham yang memicu tindakan
radikalisme yang mereka peroleh
baik melalui media massa, social
media maupun pengaruh
pergaulan sehari-hari.

- Perlu disampaikan secara terus
menerus kepada mahasiswa
bahwa sikap keras menghadapi
perbedaan hanya akan melahirkan
masalah baru dan meruntuhkan
persaudaraan.

- Perlu diselenggarakan forum-
forum diskusi yang menjadi
sarana mempertajam pengetahuan

dan pemikiran mahasiswa agar
mereka tidak mudah terpengaruh
paham-paham radikalisme.

- Harus ditanamkan tentang
pentingnya menghormati hak
asasi yang dimiliki oleh orang
lain salah satunya dalam
menentukan agama dan
kepercayaannya masing-masing.

- Harus ditanamkan bahwa nilai-
nilai perbedaan dalam
menentukan agama dan
kepercayaan harus semakin
memperkokoh jati diri bangsa.

Saran

1. Bagi Peneliti
Dari hasil penelitian ini diharapkan
bisa dibukukan, diaplikasikan dan
dikembangkan.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dalam
mengimplementasikan nilai-nilai
Bhineka Tunggal Ika untuk
mengantisipasi paham radikalisme di
kalangan mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka

3. Bagi Dosen
Diharapkan dapat menjadi masukan
yang positif dalam

mengimplementasikan nilai-nilai
Bhineka Tunggal Ika untuk
mengantisipasi paham radikalisme di
kalangan mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka Bagi

4. Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat
menjadi input literatur, terutama
menambah kajian tentang pentingnya
implementasi nilai-nilai Bhineka
Tunggal Ika untuk mengantisipasi
paham radikalisme di kalangan
mahasiswa STIKes YPIB
Majalengka.
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