
KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang (praktek kerja lapangan) ini,yang telah 

dilaksanakan di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

Propinsi DKI JAKARTA. Loporan magang ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk 

menyelesaikan program Sarjana Kesahatan Masyarakat (S1). Dalam program magang ini penulis 

mengambil judul dari salah satu program kerja Balai Hiperkes dan Kesehatan Kerja Dinas tenaga 

dan transmigran Propinsi DKI JAKARTA yaitu tentang “ Gambaran Umum Pengaruh Kadar 

Debu Pada Tenaga Kerja oleh Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Disnakertrans Provinsi 

DKI JAKARTA “ 

Tentunya  dalam penulisan kegiatan praktek magang ini  banyak hambatannya dan 

kendala yang penulis hadapi, namun bekal dan ilmu pengetahuan yang di peroleh di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonusa Esa Unggul serta bantuan dari berbagai pihak, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan aporan magang ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan magang ini tidak dapat selesai tanpa adanya 

dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, mama dan papa yang telah memberikan kasih sayang, 

semangat, dukungan dan doa yang selalu menyertai selama ini 

2. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu kesehatan Universitas 

Indonusa Esa Unggul. 

3. Ibu Intan Silviana M, SKM, MPH Selaku Ketua Jurasan Kesahatan Masyarakat 

Universitas Indonusa Esa Unggul.. 

4. Bpak Affan Ahmad, MK3 selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan 

pikirannya dalam membimbing penyusunan laporan magang ini. 

5. Drg. Henny Mayawati selaku Pembimbing Lapangan. 

6. Seluruh Staff Balai Hiperkes dan KK –DKI, atas kesediaannya dan kerjasamanya. 

7. Semua Rekan-Rekan Mahasisawa yang turut serta memberikan dukungan dan semangat 

selama menyelesaikan laporan ini. 

8. Semua Teman-Teman Kost yang selalu memberikan semangat,dukungan dan doa nya 

selama sipenulis menyelesaikan laporan ini. 



9. Serta seluruh pihak yang tikdak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak 

memberikan bantuan baik moral maupun meterial. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan 

serta jauh dari sempurna, semua ini disebabkan keterbatasan kemampuan dari penulis. Untuk itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dimasa yang akan dating. 

Harapan penulis semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri selaku 

penulis dan para pembaca. 

  

 

 

                Jakarata, November 2011 

 

 

 

          Indri Selviyantika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




