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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat, kasih, dan kebaikan-

Nya serta senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan kegiatan magang dan laporan magang yang berjudul “Gambaran Program 

Pelatihan Stres Kerja di PT. Bakrie Autoparts Tahun 2020” 

Laporan magang ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan pada Program Studi 

Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

Dalam penyusununannya, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut membantu 

penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P., MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

2. Ibu Aprilita Rina Yanti Eff., M. Biomed., Apt. selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Putri Handayani, S.KM., M.KKK selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Erna Veronika, S.KM., M.KM selaku dosen pembimbing yang membantu dalam 

penyusunan laporan magang. 

5. Bapak Suharjak selaku pembimbing lapangan selama proses magang di PT. Bakrie 

Autoparts atas ilmu dan pengalaman yang diberikan, yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Seluruh staff dan pekerja di PT. Bakrie Autoparts atas pengalaman dan bantuannya selama 

proses magang. 

7. Bapak Teguh yang telah membantu kami dalam perekrutan magang. 

8. Orang tua dan kakak yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis. 

9. Shanon Trivena Nusa selaku rekan magang satu payung di PT. Bakrie Autoparts atas 

dukungannya selama kegiatan magang. 

10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Kampus Harapan Indah 

yang selalu membantu dan memberi semangat kepada satu sama lain. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan magang ini, oleh 

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulis pada 



penulisan selanjutnya. Namun penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak. 
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