
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya dan memberikan 

kemudahan serta kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Magang ini sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang yang 

dilaksanakan di semester tiga, serta sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar 

Sarjana Kesehatan Masyarakat. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh 

penulis selama magang di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON) Jakarta Timur. 

Dalam pembuatan penulisan Laporan Magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan 

dan bimbingan dari pihak lain yang selama ini telah banyak membantu penulis untuk 

menyelesaikan penulisan Laporan Magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orangtua dan adik saya tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih 

sayang dan motivasi baik moril maupun materil, semangat dari mereka yang membuat 

penulis bersungguh-sungguh menyelesaikan Magang dan Laporan Magang. 

2. Ibu Dr. Aprilita Rina Yantieff, M.Biomed, Apt. selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melaksanakan magang. 

3. Ibu Putri Handayani, SKM, M.KKK selaku Kepala Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, yang telah 

memberikan dukungan baik moral maupun moril dalam pelaksanaan magang. 

4. Ibu Gisely Vionalita, SKM, M.Sc selaku Dosen Pembimbing magang dari fakultas 

Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan dukungan dan 

bimbingan kepada penulis dengan baik pada proses magang dan penyusunan laporan. 

5. Ibu Meutia Helma Selaku Kepala Bagian SDM dan Diklat Rumah Sakit Pusat Otak 

Nasional dan Ibu Anan Selaku kepala bagian diklat dan juga penanggung jawab 

magang yang sudah memberikan izin kepada penulis dan teman-teman penulis untuk 

melaksanakan  magang sekama 22 hari. 

6. Ibu Dra. Nura Ridhawati, M.Si. selaku kepala unit Diklat RS PON yang telah 

mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan magang. 



7. Ibu An an Nurmalasari dan ibu Nila selaku penanggung jawab Diklat yang telah 

mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan magang dan meluangkan waktunya 

untuk memberi arahan selama penulis ditempatkan di bagian pendaftaran. 

8. Mbak dias,mba yeni,mas teguh, mas pras selaku petugas bagian Umum yang telah 

banyak membantu, memberi informasi dan memberikan semangat kepada penulis 

dalam menyusun laporan magang. 

9. Anisa,Dira, Ala, Hera, Nidda, Mona, Dan Tesa teman seperjuangan magang di Rumah 

Sakit Pusat Otak Nasional 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan ‘Nalabarca H2C’ yang telah memberikan support satu 

sama lain dan selalu memberikan kebahagiaan 

11. Teman-teman jurusan AKK 2017 yang telah memberi semangat dan berjuang bersama 

sejak hari pertama kuliah. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan magang masih banyak kekurangan, 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
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