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KATA PENGANTAR 

 

 Pertama-tama penyusun memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan Laporan Magang dan mengangkat topik tentang “ Gambaran 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. 

Surya Toto Indonesia unit Serpong-Tangerang. 

Penyusun menyadari bahwa hasil laporan magang ini masih jauh dari 

kesempurnaan, banyak kekurangan dan masih perlu mendapat pengembangan 

baik dalam teknik penulisan, penggunaan bahasa, maupun dari segi materi yang 

dibahas. Namun demikian penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

menyelesaikan Laporan Magang ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penyusun 

sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan pengarahan lebih lanjut agar 

dikemudian hari dapat menyusun karya ilmiah yang lebih baik lagi.  

 Hasil Laporan Magang ini tidak lepas dari adanya bimbingan, pengarahan, dan 

bantuan dari pihak lain. Maka dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayah dan Ibu tercinta, serta Kakak dan Adik yang senantiasa memberikan 

do’anya serta pengorbanannya baik secara moril maupun materil. 

2. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan        

Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH selaku Ketua Jurusan Kesehatan 

Masyarakat Universitas Esa Unggul. 
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4. Bapak Syahmirza Indra Lesmana, S.St.Ft, SKM, MOR selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam 

membimbing penyusunan laporan magang ini. 

5. Seluruh Staf Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul 

yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk terlibat dalam proses 

belajar-mengajar. 

6. Bapak Hasan Ipmawan S.Kom, selaku kepala bagian P2K3 PT. Surya Toto 

Indonesia unit Serpong-Tangerang. 

7. Bapak Sukmana dan Mas Arifin selaku petugas P2K3 PT. Surya Toto 

Indonesia unit Serpong-Tangerang yang telah meluangkan waktu untuk 

membimbing serta memberikan informasi dan memberikan saran dalam 

menyelesaikan Laporan Magang ini.. 

8. Sefty Mahardika selaku teman magang saat di PT. Surya Toto Indonesia unit 

Serpong-Tangerang, yang telah banyak memberikan bantuan berupa masukan 

dan saran. 

9. Rekan – rekan Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2011 yang telah 

banyak membantu dan memberikan semangat, Khususnya kepada Mas 

Darmanto, Aan Wahyana, Alfi Heriyadi, Gregorius Gede Ama, Tia, 

Megawati, Yolanda Ariani, Mba Ika dan Indri Widowati. 

 

 Semoga segala budi dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan 

yang melipat ganda dari Allah SWT, dan semoga kita semua selalu berada 

dilindungan-Nya. Amin Yarobbal Alamin.  
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 Selanjutnya penyusun berharap semoga Praktek Magang ini dapat memenuhi 

syarat sebagaimana yang dimaksudkan serta dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pembaca. 

 

 

         Jakarta, Januari 2013 

 

 

        Penyusun 

                Soni Vahlizar 


