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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan 

kasih karunia dan berkat-Nya, untuk dapat menyelesaikan laporan magang yang 

berjudul “Tinjauan Kelengkapan Persetujuan Tindakan Medis di Rumah Sakit Abdi 

Waluyo secara tepat waktu. Penulisan laporan magang  ini diajukan sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Peminatan Manajemen Rumah Sakit. Banyak rintangan dan hambatan yang sudah 

dilalui dalam menyelesaikan laporan magang ini, banyak pula hikmah dan pelajaran 

yang didapat selama melaksanakan magang di Rumah Sakit Abdi Waluyo.  

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah 

membantu dan mendukung kelancaran dalam menyelesaikan laporan magang ini, 

yaitu: 

1. Ibu 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 Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Lily Widjaja, Amd.PK. SKM, MM selaku dosen Pembimbing  yang telah 

menyediakan waktu, masukan dan pengarahan selama magang sampai selesainya 

penyusunan laporan magang ini. 

4. dr.Amy So Andriono selaku Direktur Utama RS Abdi Waluyo, dan dr. Migot NS 

selaku Direktur Umum RS Abdi Waluyo dan seluruh jajaran direksi RS Abdi 

Waluyo yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan izin 

magang di RS Abdi Waluyo.  

5. Ibu Helen Jesika, Amd.PK pembimbing  lapangan yang telah menyediakan waktu, 

tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan selama penulis bimbingan di unit 

rekam medis. 

6. SDM RS Abdi Waluyo yang telah memberikan kesempatan kepada untuk 

melakukan kegiatan magang, Unit Rekam Medis, Unit Logistik, Unit Rawat Inap, 
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Rawat Jalan dan seluruh staff yang telah membantu selama magang berlangsung. 

Terimakasih atas kerjasamanya.   

7. Kedua orang tua, mama dan papa tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang dan 

segala pengorbanannya selama ini dan juga adik-adiku tercinta yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis.  

8. Teman-teman Ekstensi FKM Esa Unggul angkatan 2014 Semester Genap yang 

sudah memberikan semangat dan motivasi selalu selama perkuliahan.  

9. Kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih juh dari kesempurnaan 

baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca saya harapkan untuk dapat membuat laporan magang ini menjadi 

lebih baik.  

 

Jakarta, Januari 2017 

 

 

Yohanda Anggreini H. Panjaitan 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


