
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini berjudul 

“Implementasi penilaian Job Safety Analysis di PT. Waskita karya (persero) Tbk”. 

Laporan magang yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh 

ijazah strata satu (S1) program studi ilmu kesehatan masyarakat.  

Magang adalah kegiatan intrakulikuler yang merupakan bagian proses 

pendidikan pada program Sarjana Kesehatan Masyarakat guna memberikan 

pengalaman praktek mendeskripsikan suatu kegiatan berdasarkan tujuan, 

komponen-komponen, dan masalah yang dihadapi dari kegiatan tersebut. Selain itu 

kegiatan ini juga menumbuhkan sikap responsive, antisipatif dalam memecahkan 

berbagai masalah kesehatan masyarakat pada umumnya.  

Adapun laporan ini, berjudul Implementasi penilaian Job Safety Analysis di 

PT. Waskita karya (persero) Tbk. Berhasilnya pembuatan laporan magang ini tak 

lepas dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dan oleh karena itu 

pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin mengucapkan terima kasih 

kepada :  

1. Dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M Biomed, Apt selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul.  

2. Ibu Putri Handayani, SKM. MKKK, selaku Ketua Jurusan Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul yang memberikan semangat dan bantuan 

dalam penyusunan penulisan.  

3. Mayumi Nitami, S.KM, M.KMselaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan masukan, motivasi, dukungan dan bantuan selama penyusunan 

laporan.  

4. Ibu Silvana, S.KM, selaku Pembimbing Lapangan yang telah membantu penulis 

dalam mendapatkan data dan informasi mengenai Bagian Konstruksi di PT. 

Waskita karya (persero) Tbk Semua staf diPT. Waskita karya (persero) Tbk yang 

telah banyak membantu dan memberikan saran dalam pengerjaan Laporan 

Magang. 



5. Keluarga tercinta yang senantiasa telah membantu di dalam dukungan, doa dan 

semangat bagi penulis untuk selalu tetap berusaha dan bekerja keras 

menyelesaikan laporan.  

6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016.  

Sebagai penulis saya menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari 

sempurna, apabila terdapat kesalahan kata ataupun bahasa saya haturkan maaf yang 

sebesar-besarnya. Dengan segala keterbatasan yang ada, saya berharap semoga 

laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.  
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