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SAMBUTAN REKTOR  

PADA PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PSIKOLOG  

PROGRAM MAGISTER PSIKOLOGI PROFESI  

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA, 22 APRIL 2017 / 25 RAJAB 1438 H 

 

Yang kami hormati : 

 Ketua HIMPSI Wilayah DIY, Drs. Helly P. Soetjipto, MA, 

 Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB) UII, Dr.rer.nat 

Arief Fahmi, MA., HRM., 

 Ketua Program Magister Psikologi Profesi UII, Dr. H. Fuad Nashori, M.Si.,  

 Hadirin sekalian yang berbahagia, 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Pertama-tama, ijinkanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk bersyukur 

kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri 

acara pada pagi hari ini. Marilah rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk 

peningkatan ibadah melalui pengabdian kita di bidang masing-masing.  

Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada 

junjungan umat Islam, pribadi mulia yang menyebarluaskan pesan perdamaian, 

Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk 

mengikuti suri tauladan beliau dan menjadi pengikutnya yang setia hingga yaumul 

akhir. 

Hadirin Sekalian yang kami hormati, 

Sebelum mengawali sambutan, kami ingin menyampaikan ucapan selamat 

kepada para wisudawan/wisudawati Program Magister Psikologi Profesi UII. 

Semoga dengan selesainya pendidikan di jenjang master ini akan semakin 

meningkatkan kompetensi dan keahlian wisudawan/wisudawati untuk berkarya 

di tengah masyarakat. 

Sumpah profesi yang baru saja Saudara ucapkan, menandakan wujud 

komitmen yang tulus kepada diri sendiri serta Tuhan Yang Maha Esa untuk 

menjunjung etika profesi. Semoga dengan diucapkannya sumpah tersebut semakin 

meneguhkan dedikasi Saudara untuk berkiprah di bidang yang Saudara geluti. 
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Sebagai Psikolog Muslim, tentunya Saudara memiliki keunikan tersendiri 

dibanding lulusan perguruan tinggi lainnya. Sebab Saudara tidak hanya 

mempelajari ilmu-ilmu saintifik namun juga mengamalkan akhlak-akhlak Islami 

dalam berprofesi. 

Hadirin Sekalian yang kami hormati, 

Dewasa ini, kita semakin sering menyaksikan gejala-gejala sosial di 

masyarakat yang menunjukkan semakin merosotnya nilai-nilai sosial dan 

spiritualitas bangsa. Salah satu di antaranya adalah kecenderungan masyarakat 

kita yang tengah dihinggapi gejala menomorsatukan pencapaian materi namun 

mengesampingkan pentingnya nilai-nilai agama dan spiritual. Sikap ini sering 

dikenal dengan materialistic value oriented atau sikap hidup yang menghargai 

materi secara berlebihan. Di samping itu, meningkatnya suhu politik pada 

pelaksanaan pilkada di berbagai daerah juga berpotensi merenggangkan ikatan-

ikatan sosial di tengah masyarakat. 

Munculnya sikap-sikap semacam ini sayangnya juga dibarengi dengan 

merosotnya nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas bangsa kita, seperti gotong 

royong dan toleransi. Kondisi ini tidak dipungkiri semakin nyata adanya di tengah 

masyarakat kita. Di mana tidak hanya menjangkiti golongan masyarakat di akar 

rumput, namun juga kaum menengah atas, dan bahkan sebagian kaum intelektual. 

Oleh karena itu, sebagai kalangan intelektual, lebih-lebih yang membawa 

nilai Islam, kita memiliki kewajiban untuk kembali menyehatkan kondisi 

psikologis masyarakat tersebut. Tentunya ini membutuhkan upaya yang terus 

menerus dari Saudara sekalian. 

Sekali lagi kami berharap dengan diambilnya sumpah sebagai seorang 

psikolog akan menjadi pintu gerbang pengabdian Saudara bagi profesi maupun 

masyarakat. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada para 

wisudawan/wisudawati Program Magister Psikologi Profesi UII. Kami harapkan 

kontribusi positif Saudara melalui karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa. 

Kiranya Allah SWT meridhoi langkah dan upaya kita dalam menuju kebaikan. 

Wabillahi taufiq wal hidayah, 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Yogyakarta, 22 April 2017 M / 25 Rajab 1438 H 

Rektor, 

 

Nandang Sutrisno, SH, LLM, M.Hum, Ph.D 


