
KATA PENGANTAR 

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat limpah 

kasih dan karunia selalu menyertai setiap langkah penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Gambaran Pelaksanaan Program Nearmiss 

and Hazard Card Di PT Heinz ABC Indonesia – Daan Mogot Tahun 2020”. Laporan ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada 

program S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul 

peminatan K3. 

Penulis sangat menyadari bahwa laporan ini sangat jauh dari kesan kesempurnaan, oleh 

karenanya dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembacanya 

umumnya, mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan khususnya, sebagai mendapat masukan 

bagi penyusunan dalam menyusun karya ilmiah yang lain dikemudian hari, tentunya susunan 

laporan ini tidak akan hadir tanpa ada orang-orang yang memberi inspirasi dan sumbangan 

intelektual serta dukungan dan do’a. 

Tentu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima 

kasih penulis kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa sumber segala yang ada dibumi dan memberikan hambanya 

ini kasih sayang dan penghidupan yang layak dibumi. 

2. Kedua orang tua saya, Bapak saya (Alm. H. Ngatiyo) dan Ibu saya (Hj. Sutati) yang 

sangat saya sayangi. Do’a mereka yang memberikan saya hidup yang layak sampai 

hari ini. 

3. Dr. Ir. Arief Kusuma Ap, MBA selaku Rektor UEU yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Universitas Esa Unggul. 

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

Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. 

5. Ibu Putri Handayani, SKM, M.KKK selaku Ketua Program Studi Jurusan Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul. 

6. Ibu Gisely Vionalita, SKM. M.Sc selaku Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya yang berharga 

kepada penulis sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan. 

7. Bapak Ega Harpa P dan Bapak Sudi selaku pembimbingan lapangan. 

8. Para Dosen Kesehatan Masyarakat dan Staff Sekretariat Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan Universitas Esa Unggul. 

9. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang telah membantu proses pembuatan 

laporan ini. 

10. Hary Mochamad Saputro yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat 

yang tiada henti serta do’a. 

11. Andys Januar Ahmad, Aningsih, Juventhia, Masitoh Ulfa yang telah memberikan 

dukungan berupa semangat yang tiada henti serta do’a. 



Penulis menyadari bahwa isi laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah menjadi lebih baik. 
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