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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta senantiasa memberikan 

kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyeselesaikan penyusunan 

laporan magang yang berjudul “Gambaran Pelaksanaan Program Job Ssafety 

Analysis dan Permit to Work di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Pembangunan 

Stasiun LRT Kampung Rambutan Jakarta Tahun 2019”. Penulisan laporan ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan proses pendidikan 

pada program S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul, peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini tidak lepas dari 

dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yan telah banyak 

membantu dalam penulisan laporan ini.   

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada: 

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan saya 

kesehatan, akal dan pikiran hingga saat ini saya bisa menyelesaikan laporan. 

2. Kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberi dukungan penuh 

dari awal untuk saya, hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai 

tahap akhir. 

3. Bapak Haerul Rosid, selaku PPM telah mengizinkan saya untuk melakukan 

kegiatan magang di pembangunan stasiun LRT Kampung Rambutan. 

4. Bapak M. Nur Ivansyah, SE., selaku pembimbing lapangan 1 dan 

Supervisor HSE PT. Adhi Persada Gedung LRT Kampung Rambutan yang 

telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan  kegiatan magang 

serta memberi dukungan selama proses magang dengan ilmu dan 

pengalaman yang telah beliau bagikan kepada saya. 
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5. Bapak Agus H., selaku pembimbing lapangan 2 dan Supervisor HSE PT. 

Adhi Persada Gedung LRT Kampung Rambutan yang memberikan banyak 

ilmu dan pengalaman kepada saya. 

6. Seluruh Staff Safety yang telah membimbing, memberi dukungan penuh, 

memberi keceriaan dan semangat kepada saya selama proses magang di 

pembangunan LRT Kampung Rambutan. 

7. Ibu Aprilita Rina Yanti, M. Biomed, Apt, selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

8. Ibu Putri Handayani, S.KM., M.KKK., selaku Ketua Prodi Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul. 

9. Ibu Veza Azteria S.Si, M.Si, selaku dosen pembimbing. 

10. Teman-teman magang yang selalu memberi dukungan, informasi dan 

keceriaan sehingga saya lebih bersemangat dalam menyelesaikan laporan 

magang ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

laporan magang ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun untuk masa yang akan datang. Selain itu, penulis berharap agar laporan 

magang ini dapat member manfaat bagi semua pihak, terutama teman-teman 

Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan pada umumnya.  

 


