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BAB III 

 

PELAKSAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama melakukan kerja magang di PT. Kalbe Farma Tbk, mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk bekerja di bidang Quality Assurance yang berada dalam 

Departement Corporate IT. Di bawah ini terdapat orang- orang yang berada dalam 

Departement Corporate IT khususnya di divisi Application System Development, 

antara lain:  

Application System Development  :Widianty Oey 

Business Analyst     :Husein 

           Johan Darius 

      Yuni Arisanti 

      Mikael Yoga 

System Analyst      :Meita Setiawan 

       Moh. Faizal Amir 

           Jason Yonathan 

Quality Assurance       :Afifa Khairunisa  

Developer      :Rudi Suatdi 

UI / UX Designer       :Edoardus Edwin 

Application Maintenance   :Budisanto Tanoto 
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      Yosep Dio 

Mobile Development     :Suhandi Widjaja 

Web Development     :Teguh Margaretha 

               Agnes Cexarina 

Selama kerja magang berjalan, mahasiswa sebagai Quality Assurance 

harus selalu berkoordinasi dengan tim Developer. Mahasiswa kerja magang 

harus selalu mencatat segala kekurangan dan bug yang ditemukan, lalu 

memberi tahu kepada tim developer agar dapat segera diperbaiki. Selain itu 

mahasiswa juga ikut dalam rapat UAT atau User Acceptance Test untuk 

mengetahui kesalahan ataupun keinginan tambahan user yang juga akan 

diberikan kepada developer. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama kerja magang berlangsung, mahasiswa bekerja sebagai Quality 

Assurance bertujuan untuk membantu PT. Kalbe Farma Tbk dalam proses 

pengembangan website “Tax Treaty”yang diharapkan dapat membantu 

pengecekan pada alur fitur yang ada, juga melaporkan bug yang ditemukan 

agar segera diperbaiki dan dikembangkan kembali. Adapun tugas yang 

didapat untuk dilakukan selama melakukan praktik kerja magang antara lain : 

1. Membuat test script untuk functional testing 

2. Melakukan functional testing aplikasi 
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3. Melakukan riset mencari tools yang akan digunakan untuk 

automated testing 

4. Menyiapkan data untuk keperluan aplikasi 

5. Merancang dan membuat chatbot untuk website 

6. Melakukan testing website Tax Treaty 

7. Meeting dan revisi data pada aplikasi 

8. Melakukan automasi testing proses dengan menggunakan Uipath 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang pada PT. Kalbe Farma Tbk memiliki beberapa 

kegiatan yang diberikan oleh mentor Quality Assurance sebagai tugas yang harus 

dilakukan selama melakukan kerja magang.. Oleh karena itu, berikut timeline 

pelaksanaan kerja magang yang telah dilakukan: 

Tabel 3.1 Tabel Pelaksanaan Magang 

PEKERJAAN 

PERIODE  

JUNI JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Pelaksanaan 

1.Membuat test script untuk 

functional testing                         

2.Melakukan functional testing 

aplikasi baru                         

3. Melakukan riset mencari tools 

yang akan digunakan untuk 

automated testing                         

4. Menyiapkan data untuk 

keperluan aplikasi                         
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5. Merancang dan membuat 

chatbot untuk website                         

6. Melakukan testing website 

Tax Treaty                         

7. Meeting dan revisi data pada 

aplikasi                         

8. Melakukan automasi proses 

dengan menggunakan Uipath                         

  

3.3.1 Membuat test script untuk functional testing 

Pada minggu pertama tugas yang dilakukan pada saat kerja magang adalah 

mengenal perusahaan dan mempelajari departemen yang ada di perusahaan. 

Pemberian hak akses untuk masuk ke dalam jaringan intranet perusahaan karena 

hanya beberapa website yang dapat dibuka di luar intranet kalbe. Apalagi website 

yang masih dalam tahap pengerjaan, hanya bisa di akses di dalam gedung  

perusahaan. Selain itu pada minggu pertama mahasiswa mencoba untuk adaptasi 

dengan lingkungan dan juga berkomunikasi dengan antar pegawai. Tugas yang 

pertama kali dilakukan adalah mempelajari website Tax Treaty. Mahasiswa diminta 

membuat OQ document (Operational Qualification Protocol) yaitu change 

management computer system validation test script untuk website Tax Treaty. 

Tugasnya adalah membuat test script untuk tiap halaman admin dan user untuk 

dilakukannya testing. Berikut adalah beberapa test script yang sudah dibuat: 
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Gambar 3.1 Test script untuk user 

 

Pada gambar 3.1 menunjukan bagaimana cara user masuk ke dalam halaman 

Tax Treaty. Di mulai dari masuk ke dalam halaman website lalu menampilkan 

halaman website sehingga muncul pilihan Negara yang ingin dipilih user. Dan user 

dapat melanjutkan ke transaksi berikutnya. 
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Gambar 3.2 Test script untuk admin 

Sedangkan untuk admin, halaman yang ditampilkan juga berbeda, dari sisi 

admin terdapat halaman untuk melihat siapa saja user yang login dan juga dapat 

menambah, mengubah, menghapus data di dalam website. Selain test script untuk 

web tax treaty, mahasiswa juga diminta membuat test script untuk website lain. 

Website yang dibuat adalah web TEA (treatment effectiveness assessment). Test 

script dibuat berdasarkan prototype dari website tersebut. Berikut beberapa test script 

yang dibuat untuk tiap halaman : 

 

Gambar 3.3 Test script untuk halaman input data pasien 

Pada test script untuk gambar 3.3, user diminta untuk memasukan data dari 

pasien ke dalam system. Untuk website TEA ini, hanya terdapat satu user. 
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Gambar 3.4 Test script untuk mengelola matrix treatment plan 

Gambar 3.4 adalah gambar test script untuk halaman mengelola matrix 

treatment plan, di dalam halaman tersebut terdapat fitur untuk memasukkan  

matrix baru, melakukan searching matrix, menghapus dan merubah data matrix. 

 

Gambar 3.5 Test script untuk melihat dan mengelola data 
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Gambar 3.6 Test script untuk login dan logout 

Gambar 3.5  dan 3.6 adalah gambar test script untuk melihat dan mencetak 

laporan dokter, mengelola data dokter dan peneliti juga halaman login dan logout. 

3.3.2 Melakukan functional testing aplikasi baru 

 Pada minggu kedua, tugas yang dilakukan adalah melakukan functional 

testing aplikasi baru. Mahasiswa diminta untuk mencoba dan belajar melakukan 

testing aplikasi yang masih berupa prototype karena aplikasi masih dalam tahap 

pengembangan. Aplikasi yang di testing adalah TEA-1 Application. TEA-1 

merupakan aplikasi baru yang disediakan untuk membantu pasien penderita kanker 

maupun dokter penanggung jawab dalam hal menyediakan informasi mengenai 

kanker, metode terapi kanker beserta data-data mengenai hasil terapi. 
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TEA-1-1 dimaksudkan untuk mempermudah berbagai pihak yang terlibat dalam 

lingkup pengobatan kanker karena dibuatkan suatu sistem Bank Data yang dapat 

diakses oleh pihak yang bersangkutan. TEA-1 diharapkan bisa link dengan Oracle 

untuk pengumpulan data-data mengenai penderita kanker sehingga kedepannya 

tersedia Bank Data dalam jumlah yang besar. Kemudian Bank data tersebut dapat 

digunakan dengan secara bijaksana untuk membantu manajemen pengobatan kanker 

di Indonesia. 

 

Gambar 3.7 Login  

Pada gambar 3.7 merupakan tampilan login. Setiap user yang hendak masuk ke 

dalam aplikasi TEA-1 wajib melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke 

halaman selanjutnya. Bagi user pasien belum pernah melakukan register sebelumnya 

wajib melakukan register dengan klik tombol register maka akan diarahkan ke form 

Data Pasien.  
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Halaman selanjutnya bisa dilihat di gambar 3.8 yaitu form data klinis pasien. 

Form ini tidak bisa dihapus, hanya bisa diedit oleh form yang bersangkutan dan diisi 

hanya sekali saja ketika register. Setelah pasien berhasil melakukan registrasi, 

namanya akan muncul di daftar pasien milik dokternya.  

 

 

Gambar 3.8 Form Data Klinis Pasien 
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Gambar 3.9 Form Penentuan Treatment 

Pada Gambar 3.9 dapat dilihat merupakan form penentuan treatment. Form ini 

hanya diinput sekali saja oleh dokter untuk menentukan jangka waktu treatment yang 

akan berlaku. Ketika sudah melewati tanggal selesai treatment, dokter akan 

menginput lagi form ini dengan jadwal treatment yang baru. Jadi ketika form ini 

sudah di submit dokter sudah tidak bisa mengubah datanya lagi. Dokter bisa 
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membatalkan treatment tersebut dengan mengisi alasan terlebih dahulu mengapa 

treatment ini dibatalkan.  

 

 

Gambar 3.10 Monitoring Form 
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Gambar 3.11 Treatment History 

Pada gambar 3.10 dapat dilihat Monitoring Form yaitu form data pasien selama 

periode monitoring. Pengisian form dilakukan berkala, dan setiap input pengisian 

akan disimpan dalam bentuk history. Data form ini tidak bisa di edit dan dihapus 

setelah pasien sudah datang visit ke dokter. Bentuk history yang di maksud seperti 

pada gambar 3.11 dapat dilihat merupakan treatment history yaitu pencatatan 

keterangan dan perawatan yang sudah pernah dilakukan oleh pasien. 
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Gambar 3.12 Daftar Pasien 

Pada gambar 3.12 dapat dilihat daftar pasien yaitu data pasien yang sudah 

mendaftarkan dirinya ke dalam aplikasi melalui registrasi.  

3.3.3 Melakukan riset mencari tools yang akan digunakan untuk 

automated testing 

Pada minggu ketiga, tugas yang dilakukan adalah mencari dan mempelajari 

tentang automated testing. Automated testing adalah sebuah metode pengujian 

software yang menggunakan suatu software testing yang terpisah dari sistem/aplikasi 

yang sedang diuji dengan tujuan untuk membandingkan antara output yang 

diprediksikan atau testing manual dengan output yang dihasilkan oleh sistem. 

Automated testing dibutuhkan perusahaan karena dapat menghemat waktu sehingga 

secara tidak langsung dapat mempercepat proses bisnis perusahaan. Mahasiswa 

diminta untuk meng-explore berbagai macam tools automated testing dan membantu 

perusahaan untuk memilih automated testing yang tepat untuk digunakan dalam 

perusahaan. 

Tabel 3.2 Perbandingan software automated testing 
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Dari sekian banyak tools automated testing yang ada, terdapat 2 tools pilihan 

yang sekiranya mudah digunakan, efektif dan efisien. 2 tools tersebut adalah UiPath 

dan Automation anywhere. Dari 2 tools itu maka dibuat lah perbandingan yang akan 

digunakan untuk menentukan tools yang akan dipilih. Perbandingannya tersebut 

dapat dilihat pada gambar 3.13 dan tabel 3.3. 

Table 3.3 Tabel perbandingan aplikasi 

 Fitur  UiPath Automation 

Anywhere 

Free Version available ada tidak ada 

Supported Platforms windows windows 

Open-Source tidak tidak 

Security Rating baik baik 

Image Recognition ada ada 

https://ui.vision/blog/uipath-vs-automation-anywhere/#security
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Text Recognition (OCR) ada ada 

Supported Browser IE, Chrome, Firefox IE, Chrome, Firefox 

Browser Recorder ada ada 

Selenium IDE compatible tidak ada tidak ada 

Script language VB C# 

Architecture type  Web-based orchestrator Client-server based 

architecture 

Process designer User-Friendly with drag-

drop functionalities 

Developer friendly (script-

based) 

Programming skills Tidak ada koding Terdapat koding 

Accessibility Akses dari mobile & 

browser 

Application based 

Recorders Basic & macro recorder Basic & macro recorder 

Robots Front & back-office 

automation 

Front & back-office 

automation 

https://ui.vision/blog/uipath-vs-automation-anywhere/#scripting
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Gambar 3.13 Perbandingan UiPath dan AA 

3.3.4 Menyiapkan data untuk keperluan aplikasi 

Pada minggu keempat, tugas yang dilakukan adalah melakukan menyiapkan 

data- data yang dibutuhkan untuk keperluan aplikasi yang sedang dibuat. Aplikasi 

yang sedang di develop adalah website Tax Treaty. Website ini dibutuhkan untuk 

costumer kalbe yang berada di luar negri. Website ini bertujuan untuk memudahkan 

pelanggan dalam melakukan transaksi. Data yang diperlukan berupa list Negara-

negara yang sudah pernah atau biasa melakukan pembelian di kalbe, juga pertanyaan 

pertanyaan yang terkait dengan perpajakan. Data dipersiapkan sesuai Negara karena 

ketentuan tiap Negara berbeda-beda. 
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Gambar 3.14 List Negara 

Dari banyak Negara-negara tersebut dibuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan, tiap Negara mempunyai pertanyaan dan jawaban yang 

berbeda-beda. 



 

19 

 

 

Gambar 3.15 Isi pertanyaan 

Karena tiap Negara berbeda pertanyaannya makan tiap Negara dibuat alur 

untuk sampai ke pertanyaan terakhir. Pada gambar 3.16 , 3.17 , dan 3.18 Dapat dilihat 

alur pertanyaan Negara yang berbeda-beda. 

 

Gambar 3.16 Pertanyaan dan pilihan Negara 
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Gambar 3.17 Pertanyaan dan jawaban 

 

Gambar 3.18 Lanjutan pertanyaan dan jawaban 

3.3.5 Merancang dan membuat chatbot untuk website 

Pada minggu kelima, tugas yang di lakukan adalah mempelajari dan mencoba 

membuat chatbot untuk web Tax Treaty. Chatbot adalah program computer yang di 

rancang untuk menyimulasikan percakapan intelektual dengan satu atau lebih 

manusia baik secara audio maupun teks. Sebelum membuat chatbot, mahasiswa 

diharuskan mempelajari lebih dalam apa itu chatbot, kegunaanya, kelebihan dan 
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kekurangannya dan segala yang berkaitan dengan chatbot. Setelah mempelajari, 

mahasiswa ditugaskan untuk mempresentasikan di depan senior hasil explore yang 

terkait dengan chatbot. Berikut beberapa slide presentasi mahasiswa tentang chatbot : 

 

Gambar 3.19 Slide PPT penjelasan chatbot 
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Gambar 3.20 Slide PPT keuntungan dari chatbot 
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Gambar 3.21 Slide PPT perusahaan chatbot 

Setelah mempelajari tentang chatbot dan mengikuti meeting terkait dengan 

Chabot, di mulailah pembuatan chatbot. Chatbot dibuat menggunakan applikasi 

botpress. Pembuatan chatbot dengan botpress lebih mudah dibanding aplikasi 

lainnya. 

 

Gambar 3.22 Logo applikasi botpress 

 

3.3.6 Melakukan testing website Tax Treaty 

 Pada minggu keenam tugas yang dilakukan adalah melakukan testing pada 

website Tax Treaty. Sebelum UAT dilakukan, website ditesting dulu oleh Quality 

Assurance. Testing dilakukan sebanyak dua kali, dari sisi user dan dari sisi admin.  
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Gambar 3.23 Halaman login 

Gambar di atas merupakan halaman login dari website Tax Treaty. User yang 

akan mengakses ke halaman utama sebelumnya diharuskan untuk melakukan login 

terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya.  

 

Gambar 3.24 Halaman utama 

Gambar 3.24 Merupakan halaman utama dari website Tax Treaty. Untuk sisi 

admin maupun user memiliki tampilan halaman utama yang sama. Yang 

membedakan halaman tersebut adalah dari tampilan menu. Untuk sisi user, terdapat 
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pilihan menu seperti manage country, assessment, DGT, DGT image dan user seperti 

yang ada di gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Menu  

 

Gambar 3.26 Halaman Manage Country 
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Gambar 3.26 menunjukan halaman manage country. Di halaman ini, admin 

dapat menambah, menghapus dan mengubah nama negara dan keterangan lainnya. Di 

halaman ini admin juga dapat mencari nama negara yang ingin di hapus ataupun 

diubah. Seperti pada gambar 3.27 merupakan halaman untuk admin saat ingin 

menambah negara baru. Admin dapat memasukan nama negara baru dan juga 

keterangan lainnya seperti kode negara, start flow dan juga message country. 

 

Gambar 3.27 Input Country 
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Gambar 3.28 Halaman assessment 

Gambar 3.28 merupakan halaman untuk melihat assessment yang sudah 

dimasukkan dari data yang sudah pernah dibuat. Assessment dari setiap negara 

berbeda-beda tergantung aturan dari negara tersebut. Halaman ini hanya bisa diakses 

oleh admin. 
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Gambar 3.29 Halaman User Data 

Pada gambar 3.29 merupakan halaman user data yaitu untuk melihat user yang 

sudah pernah masuk ke dalam website. Di halaman tersebut dapat dilihat username 

dan role-nya. 

 

 

Gambar 3.30 Menu 

Pada gambar 3.30 dapat dilihat adalah menu untuk sisi user. Disini dicontohkan 

user memilih negara Singapore. 
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Gambar 3.31 Pertanyaan Kriteria Lawan 

 

Gambar 3.32 Pertanyaan Jenis Transaksi  

Pada gambar 3.31 Dan 3.32 dapat dilihat pertanyaan pertanyaan selanjutnya 

untuk negara Singapore. Pertanyaan assessment berikut adalah pertanyaan yang 
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sebelumnya sudah disiapkan. Pertanyaan untuk setiap negara adalah pertanyaan yang 

berbeda. 

Setelah pertanyaan-pertanyaannya sudah dilewati, selanjutnya user ditampilkan 

halaman DGT seperti pada  gambar 3.33 Dapat dilihat merupakan gambar terkait 

DGT untuk memastikan user sudah mengisi DGT tersebut. Setelah pertanyaan DGT 

selesai halaman berikutnya adalah Exit Message yang berarti transaksi sudah selesai 

seperti yang ada pada gambar 3.34 

 

 

Gambar 3.33 DGT 



 

31 

 

 

Gambar 3.34 Exit Message 

3.3.7 Meeting dan revisi data pada aplikasi 

Pada minggu ketujuh tugas yang dilakukan adalah melakukan meeting terkait 

website Tax Treaty. Meeting di lakukan oleh user atau orang yang akan menggunakan 

web yaitu dari departemen finance dan juga meeting yang dilakukan oleh developer 

atau programmer. Sebelum meeting, mahasiswa ditugaskan untuk menge-cek terkait 

apa saja kekurangan yang terdapat pada website sebelum dilakukan UAT (user 

acceptance testing) untuk diberikan ke developer.  Pada gambar 3.35 adalah catatan 

untuk developer. 
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Gambar 3.35 Tampilan exit message 

Pada gambar ini tulisan ExitMessage terlalu banyak sehingga tampilan menjadi 

tidak efisien. Maka dari itu mahasiswa meminta developer untuk mengganti dan 

menghilangkan tulisan tersebut. 
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Gambar 3.36 Tampilan pilih Negara  

Pada 3.36 mahasiswa meminta develop untuk dapat mengurutkan nama-nama 

negara sesuai dengan abjad. 

 

Gamber 3.37 Tampilan Error 
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Pada gambar 3.37 adalah tampilan error yang terjadi saat negara Singapore dan 

Brazil dipilih. 

 

Gambar 3.38 Tampilan Register 

Kesalahan pada gambar ini adalah button di pojok kanan atas yang berwarna 

biru yang seharusnya button back namanya berubah menjadi espalda. 
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Gambar 3.39 Upload Assessment 

Gambar 3.39 menunjukan catatan untuk halaman upload assessment yang tidak 

ada keterangan assessment mana saja yang sudah diupload dan sudah berapa 

assessment yang sudah ter-upload dan juga tidak ada error saat mengupload 

assessment yang sama. 

3.3.8 Minggu Kedelapan Melakukan automasi proses dengan 

menggunakan Uipath 

Pada minggu terakhir menjelang selesainya kerja magang yaitu minggu  

kedelapan, tugas yang dilakukan adalah melakukan automasi testing proses dengan 

menggunakan Uipath. Uipath adalah salah satu aplikasi automasi testing. UIPath 

merupakan Robotic Process Automation (RPA) tools yang membantu otomasi proses 

yang berulang. Uipath dapat dilakukan untuk mempercepat pekerjaan user seperti 

memindahkan file dari folder, otomasi web seperti membaca data di website dan 

menyimpannya dalam sebuah file, otomasi Excel mengisi Google form secara 

otomatis menggunakan data yang tersimpan di file CSV, otomasi PDF dan juga 

otomasi email. 

 

Gambar 3.40 Logo UiPath 
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 Untuk kali ini, tugas yang diberikan adalah membantu perusahaan untuk 

melakukan input data ke dalam suatu halaman register. UiPath dapat membantu user 

melakukan input data diri karyawan ke suatu website dalam jumlah yang banyak 

secara otomatis sehingga user dapat mengerjakan tugas yang lain sehingga membuat 

kerja user menjadi lebih efektif dan efisien. 

Sebelum mengerjakan tugas yang diberikan, mahasiswa memasang applikasi, 

mempelajari serta menonton video penjelasan dan tutorial dari UiPath itu sendiri. 

Cara menggunakan UiPath cukup mudah untuk pemula karena tidak mengharuskan 

melakukan koding melainkan memasukkan berbagai macam activity ke dalam 

flowchart.  Walaupun tidak perlu koding namun harus mengerti logika pemograman. 

Teknisnya adalah UiPath ini akan merekam jejak kita saat  memulai melakukan 

pengisian form dan kemudian UiPath akan melakukan pengulangan yang sama 

dengan data yang berbeda. Pada gambar 3.41 terdapat halaman login untuk masuk ke 

dalam website. Proses otomasi dapat di lakukan dari bagian login.  
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Gambar 3.41 Halaman login 

Setelah login berhasil, muncul tampilan utama. Tugas yang diberikan adalah 

melakukan otomasi pengisian form berdasarkan data pada Excel. Pertama-tama 

membuat tabel di Excel yang sesuai dengan format yang ada pada form, masukkan 

data ke dalam tabel Excel yang dibuat setelah itu file Excel dapat dimasukkan ke 

dalam aplikasi UiPath agar pengerjaan input data dapat dilakukan oleh UiPath. 
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Gambar 3.42 dan 3.43 adalah form yang dilakukan otomasi web.

 

Gambar 3.42 Form Request Sourcing 

 

Gambar 3.43 Form Request Sourcing  
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Form yang kemudian dilakukan otomasi juga adalah form announcement 

seperti pada gambar 3.44 sama seperti form sebelumnya untuk bisa otomasi 

menggunakan UiPath maka harus dilakukan pengisian manual terlebih dahulu untuk 

direkam oleh applikasi. 

 

Gambar 3.44 Create Announcement 

Pada gambar 3.45 adalah hasil dari otomasi yang dilakukan oleh UiPath 

berdasarkan data dari Excel yang sudah dibuat. Form yang sudah berhasil diisi akan 

masuk ke dalam announcement list. Berikut adalah tampilan announcement list yang 

terdapat pada gambar 3.45 
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Gambar 3.45 Announcement List 

 

3.4 Kendala 

Selama melaksanakan kegiatan kerja magang, sebagai pengalaman baru dalam 

dunia kerja terutama untuk menjadi seorang Quality Assurance tentu menemukan 

beberapa kendala. Adapun kendala tersebut antara lain : 

1. Belum adanya pengalaman sehingga cukup banyak hal mengenai QA yang 

belum diketahui diawal dan juga terdapat istilah baru yang belum 

dimengerti, sehingga pada saat mengerjakan tugas yang diberikan masih 

memerlukan waktu  untuk memahami istilah tersebut. 

2. Website tidak dapat dibuka di luar kantor sehingga tidak dapat 

melanjutkan pekerjaan dirumah jika terdapat tugas yang belum selesai. 
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3. Kesulitan saat diberikan tugas terkait automated testing dan robotic 

process automation (RPA) 

3.5 Solusi 

Beberapa kendala yang ditemukan kemudian dicarikan solusi agar 

kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dalam 

pelaksanaan kegiatan magang tidak memiliki masalah. Solusi dari kendala 

yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Meminta penjelasan dan menanyakan hal yang tidak diketahui 

apabila tidak dimengerti kepada pembimbing magang. 

2. Selalu menyelesaikan semua tugas di hari itu juga agar saat pulang 

kerumah tidak pusing memikirkan tugas. 

3. Mempelajari secara mandiri RPA juga menonton dan membaca 

cara menggunakan aplikasi RPA tersebut. 

 

 


