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PERNYATAAN  PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

 

N a m a   : MOCHAMAD RISYAD HARUN 

 

N R P     : 0310110 

 

Fakultas / Jurusan  : Kedokteran 

 

 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa 

 

1). Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan 

kepada Universitas Kristen Maranatha Hak Bebas Royalti noneksklusif             

(Non-Ekslusive Royalti-Free Right) atas laporan penelitian saya yang berjudul  

GAMBARAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN 

POSYANDU DI KELURAHAN SAMOJA KECAMATAN BATUNUNGGAL 

KOTA BANDUNG TAHUN 2007 

 

2). Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak menyimpan, mengalih 

mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data 

(database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy 

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta. 

 

3. Saya bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi, tanpa 

melibatkan pihak Universitas Kristen Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan 

hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana semestinya. 

 

 

Dibuat di : Bandung 

Pada tanggal : 31 Januari 2008 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

MOCHAMAD RISYAD HARUN 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya, sehingga atas perkenan-Nya saya dapat menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah ini. Karya Tulis Ilmiah ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu 

persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran (S.ked) di Universitas 

Kristen Maranatha. 

Karya  tulis ini tersusun atas bantuan, bimbingan, dukungan saran dari berbagai 

pihak, oleh karena itu perkenankanlah saya menyampaikan rasa hormat dan 

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Lukas Tanubrata, dr., Sp.S(K). Selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Tim KTI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membuat 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. Donny Pangemanan, drg, SKM., selaku dosen pembimbing utama dan Surja 

Tanurahardja, dr., MPH, DTMH., selaku dosen pembimbing pendamping 

yang telah banyak meluangkan waktu, memberi saran dan kritik serta 

melakukan koreksi, perkenankanlah saya menyampaikan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kesabaran dan ketekunan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Ucapan terimakasih yang tulus juga saya sampaikan kepada yang terhormat 

Felix Kasim, Dr, dr, M.kes., dan Lisawati Sadeli, dr, M.kes., selaku tim 

penguji. 

5. Kepada seluruh Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Maranatha yang telah 

memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa pendidikan saya 

ucapkan terimakasih. 

6. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada Kepala 

Puskesmas A. Yani yang telah mengijinkan saya melakukan penelitian di 
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wilayah kerja puskesmas A. Yani.  

7. Seluruh pegawai Puskesmas A. Yani yang telah memberikan bantuannya 

dalam memberikan data-data.  

8. Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan rasa terimakasih kepada Bpk. 

Iskandar yang telah banyak membantu dalam bidang statistik. 

9. Ibunda Oemie Kalsoem dan ayahanda Mochamad Harun tercinta, yang telah 

membesarkan dan mendidik saya dengan  penuh kasih sayang serta 

memberikan dorongan dan semangat selama menjalani pendidikan, saya 

sampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga juga kakakku Mochamad 

Harmi yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan baik dalam 

menjalani pendidikan maupun kehidupan sehari-hari, saya ucapkan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya. 

10. Anindya Hapsari, yang telah membantu saya dalam doa, dukungan dan kasih 

sayang 

11. Kepada para sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini saya 

ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya. 

Akhirnya, penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat dan 

manambah wawasan bagi semua pembaca. 

 

 

 

Bandung, 5  Januari 2008  

 

 

 

Mochamad Risyad Harun 




