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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 

Magang ini dengan judul “Gambaran Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Pada 

Pengguna Scaffolding Di PT. Iskaba Pratama Mechanical & Electrial Contractor 

Tahun 2016”. 

Laporan Magang ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

program pendidikan di Universitas Indonusa Esa Unggul Fakultas Ilmu-ilmu 

Kesehatan pada Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan K3. Dengan 

mengikuti program praktek kerja di PT. Iskaba Pratama pada proyek pembangunan 

apartemen taman anggrek residence yang dilakukan selama ±22 hari diharapkan 

dapat mengetahui secara langsung kinerja nyata dari sebuah unsur K3 yang ada di 

lapangan. 

Dalam kegiatan praktek kerja dan penyusunan laporan magang ini, banyak sekali 

pihak-pihak yang telah membantu suksesnya demi terselesaikan tugas magang ini. 

Untuk itu, kiranya penulis ingin mengucap berterimakasih sebanyak-banyaknya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP., MBA selaku rektor Universitas Esa Unggul. 

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

Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Putri Handayani, SKM., MKKK selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat 

Universitas EsaUnggul. 

4. Ibu Desyawati Utami, S.Pi, MKKK selaku Pembimbing telah banyak memberikan 

arahan dan masukan kepada saya dalam penyusunan laporan ini. 

5.   Bapak Ir. Teguh Wiyono selaku Pembimbing Lapangan di PT Iskaba Pratama. 

6.   Kedua Orangtua saya Bpk. Wagimo Miharjo dan Ibu. Sumini, yang memberi 

dukungan baik berbentuk moril maupun materil. 
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7.  Mas Akhmad Baktiar Rifai, S.S yang selalu memberi perhatian, semangat, saran, 

kritik maupun nasehatnya.  

8. Serta teman-teman seangkatan 2015 yang tidak tersebutkan namanya, dan orang-

orang yang saya sayangi yang selalu mensupport penyusunan laporan magang ini.  

Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam susunan laporan 

Magang ini. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menambah keilmuan 

pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya. 

Akhir kata dengan mengucapkan rasa syukur dengan memanjatkan doa kepada Allah 

SWT,  semoga  semua  amal kebaikan dari  semua pihak  dibals  oleh  Allah SWT, 

amin. 

 

 

 

 

Jakarta, 12 Februari 2017 
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