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01.

Cara mengakses Aplikasi



Buka Aplikasi Browser anda. Anda dapat menggunakan Google Chrome, Mozila Firefox, 
Opera Mini atau Aplikasi browser lain seperti Microsoft Edge

Mengakses Browser

Cari Aplikasi Browser anda dengan 
mengakses list menu aplikasi pada 
windows dengan cara menekan tombol 
Windows          pada keyboard, lalu ketik 
nama aplikasi yang ingin anda buka 
pada kolom isian pencarian.



Cara Mengakses Aplikasi

Setelah, ketik alamat website TRACER STUDY SMKPPN Kupang pada kolom pencarian 
website pada bagian atas aplikasi browser.
Alamat website : https://alumni.smkppnkupang.sch.id/

https://alumni.smkppnkupang.sch.id/


02.
Mengisi Kuesioner



Mengisi Kuesioner Pada Tracer Study

Untuk mengisi kuesioner pada 
tracer study, dapat dengan 
langkah:

1. Klik menu tracer study
2. Pilih berdasarkan jurusan dan 

tahun lulus

Maka akan tampil daftar 
tracer study yang bisa diisi



Terdapat 3 jenis tracer :

1. Exit tracer :
Tracer saat siswa akan lulus. Diisi 
berdasarkan tahun lulus dan 
jurusan.

2. Tracer study 1 :
Tracer saat siswa setelah 1 tahun 
lulus.  Diisi berdasarkan tahun lulus 
dan jurusan.

3. Tracer study 2 : 
Tracer saat siswa setelah 2 tahun 
lulus.  Diisi berdasarkan tahun lulus 
dan jurusan.

Mengisi Kuesioner Pada Tracer Study



Mengisi Kuesioner Pada Tracer Study

Pilih tracer study berdasarkan tahun 
lulus.
Apabila data belum divalidasi oleh 
admin, maka anda belum dapat 
mengisi kuesioner. Namun, apabila 
sudah tervalidasi maka akan 
terdapat link kuesioner untuk dapat 
diisi.
Untuk mengisi klik link kuesioner



Anda diwajibkan untuk 
melengkapi data 
sebelum mengisi 
kuesioner, untuk form 
dapat ditunjukkan 
seperti gambar 
disamping

*Apabila alumni didaftarkan oleh 
admin, pastikan alumni mengingat 
NISN yang tertera pada form data 
alumni. 
NISN tersebut nantinya digunakan 
untuk “reset password”, agar alumni 
dapat melakukan login ke aplikasi.

Melengkapi Data Pada Sebelum 
Mengisi Kuesioner



Jika data sudah lengkap, anda dapat klik tombol

Setelah melengkapi 
data, selanjutnya 
mengisi kuesioner. 
Untuk form dapat 
ditunjukkan seperti 
gambar disamping

Alumni Mengisi Kuesioner



03.
Terdaftar di Aplikasi



Melakukan Reset Password

Untuk melakukan reset password, 
dapat menuju halaman login aplikasi. 
1. Klik Reset Password

2. Ketikkan 
username/NISN

3. Klik tombol Reset 

Password

Maka, akan 
muncul form 
seperti gambar 
disamping. Klik 
tombol reset



Notifikasi Username dan Password 
Pada Email

Setelah melakukan 
reset password, cek 

email anda. Maka akan 
terdapat informasi 
mengenai username 
dan password untuk 
login aplikasi


