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Assalamualaikum War. Wab.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan rahmat-Nya maka kegiatan
Seminar Nasional bertema Perkembangan Masyarakat Indonesia Terkini Berdasarkan
Pendekatan Biopsikososial dapat diselenggarakan di Malang oleh Fakultas Pendidikan
Psikologi UM. Tema ini memang sengaja diangkat karena melihat masyarakat Indonesia
yang begitu dinamis, begitu gempita menghadapi jaman yang makin berkembang pesat
dengan teknologi yang makin canggih sehingga barangkali, tanpa disadari, unsur-unsur
penting dalam berkehidupan jadi tergerus. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah toleransi,
persatuan dan kesatuan, etika sosial termasuk etika akademik dan semangat gotong royong.
Barangkali unsur-sunsur sosial psikologis yang makin keropos ini mempengaruhi juga
sistem tubuh, morfologi tubuh, kinerja syaraf dan seluruh aspek biologis yang ada mengingat
bahwa dalam dunia psikologi diyakini adanya kerja bersama saling mempengaruhi antara
mental dan fisik manusia, sehingga sepertinya kita semua perlu mengingat kembali cara
pandang yang lebih menyeluruh mengenai manusia. Dia bukan lagi sosok yang sepenuhnya
sama dengan yang digambarkan dalam buku-buku psikologi kita terbitan tahun 1990, tahun
2000-an namun sudah ada perbedaan di sana sini dan meninggalkan pertanyaan, apakah pada
akhirnya manusia di bumi ini menjadi alien sebagaimana digambarkan dalam komik-komik
tentang UFO dan film-film Hollywood ataukah akan tetap seperti manusia sekarang dengan
perubahan arsitektur fisik dan mental di sana sini.
Seminar Nasional menghadirkan beberapa makalah yang menarik karena memandang
manusia dari sudut kesehatan psikis secara khusus pada kelompok pekerja seks komersial,
sudut agama, sudut kesehatan mental, khususnya pada masalah orangtua dengan anak yang
mempunyai keterbatasan kognitif dan yang juga tidak kalah menarik adalah manusia dari
sudut psikologi kebencanaan sebagaimana yang sekarang dialami masyarakat di Pulau
Lombok.
Saya dan panitia berharap acara ini dapat terlaksana lancar, menyenangkan dan
memberikan manfaat bagi para peserta, walaupun kita juga perlu ingat bahwa manfaat tidak
harus datang sekarang, tapi bisa di masa mendatang. Selain itu, manfaat juga tidak harus
dalam bentuk penambahan pengetahuan ilmiah akademik tetapi juga dalam bentuk relasi
sosial yang guyub.
Terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua personil yang telah
membantu pelaksanaan acara ini mulai dari masa-masa persiapan, pematangan konsep,
penyediaan pernak-pernik acara hingga pelaksanaan.
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Akhirul kata, saya sampaikan selamat berseminar, berbagi gagasan, berdiskusi dan
mendapatkan pemahaman baru.
Wassalamualaikum War. Wab.

Ketua Panitia
Diantini Ida Viatrie, S.Psi, M.Si.
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