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PANDUAN INFO KHS (Kartu Hasil Studi) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

1. Buka website infokhs di browser anda (infokhs.umm.ac.id) 

 

2. Login dengan menggunakan : 

 

a. Username : NIM 

b. Password : PIC (Personal Identification Code) 

3. Berikut adalah tampilan infokhs setelah login 
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4. MENU PROFIL 

a. Tampilan menu profil berisi data diri seperti Nama Lengkap, NIM (Nomor Induk 

Mahasiswa), Fakultas, Jurusan, Nomor Telepon, Alamat Email dan Alamat Blog serta 

grafik indeks prestasi per semester 

b. Untuk mengedit profil, silahkan klik tombol “Edit Profile” kemudian klik “Simpan” 
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5. MENU HASIL STUDI 

Menu Hasil Studi berisi nilai mata kuliah yang telah di tempuh 

a. Kartu Hasil Studi (KHS) 

Kartu Hasil Studi menampilkan nilai mata kuliah anda per-semester dan nilai Indeks 

Prestasi (IP) per-semester 

 

b. Transkip 

Transkip menampilkan seluruh nilai mata kuliah yang telah ditempuh dan nilai Indeks 

Prestasi Komulatif (IPK) 
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6. MENU KRS 

Menu KRS berisi tentang mata kuliah apa saja yang akan anda tempuh selama 

perkuliahan 

a. Kurikulum 

Kurikulum menampilkan seluruh mata kuliah yang akan anda tempuh dari awal 

semester hingga akhir semester 
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b. Pemrograman KRS 

Pemrograman KRS dapat anda buka saat semester baru akan dimulai. Anda harus 

memprogram mata kuliah yang ingin anda tempuh pada semester tersebut agar nama 

anda terdaftar pada mata kuliah yang anda pilih. Jumlah sks maksimal yang dapat anda 

program tergantung nilai IP Semester anda semester sebelumnya 
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c. KRS Sela/Antara 

Anda dapat memprogram mata kuliah di KRS Sela/Antara apabila ingin memprogram 

mata kuliah yang tidak lulus di semester sebelumnya. Perkuliahan Sela/Antara 

dilakukan diluar jadwal kuliah regular 

7. MENU KEUANGAN 

Menu Keuangan berisi tentang segala bentuk pembayaran dan administrasi keuangan 

selama kuliah. 

a. Status Keuangan 

Status keuangan menampilkan tanggungan pembayaran setiap semester yang harus 

dibayarkan.  
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b. Pembayaran 

Anda harus membuka menu Pembayaran apabila anda ingin membayar biaya SPP, DPP, 

dll. Setelah itu pilih tombol bayar sesuai jenis biaya agar anda mendapatkan nomor 

Virtual Account. Setelah itu tunjukkan nomor VA tersebut kepada Teller Bank yang 

telah anda pilih. 

 

 

 



 

Panduan Info KHS (Kartu Hasil Studi) 8 
 

8. MENU PERMOHONAN SIMK 

Menu ini berisi tata cara mendapatkan SIMK (Surat Ijin Masuk Kampus) Selama Pandemi 

Covid-19. Anda harus mengisi semua pertanyaan yang tersedia sebelum mendapatkan 

SIMK dari Poliklinik UMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MENU PERPUSTAKAAN 

Menu ini menampilkan daftar judul buku yang pernah atau sedang anda pinjam dari 

perpustakaan UMM 
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10. MENU SERTIFIKASI 

Menu Sertifikasi merupakan menu yang akan anda gunakan apabila anda akan mengikuti 

Sertifikasi yang diadakan oleh LSP UMM. Pada menu ini anda dapat memilih jenis 

sertifikasi yang akan anda ambil. 

 

11. MENU YUDISIUM 

Pada menu ini anda dapat melihat informasi mengenai yudisium yang dilaksanakan tiap 

fakultas 
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12. MENU WISUDA 

Pada menu wisuda anda dapat melihat infrmasi mengenai wisuda setelah anda 

menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir 

a. Pendaftaran 

 

Menu Pendaftaran berisi tentang tata cara pendaftaran wisuda dan akan menampilkan 

undangan wisuda apabila anda telah memenuhi seluruh syarat wisuda 

 

b. Geladi Bersih 

Menu ini menampilkan pengumuman dan undangan geladi bersih wisuda setelah anda 

dinyatakan dapat mengikuti wisuda periode tersebut 
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13. LOGOUT 

Pastikan anda selalu logout setelah selesai membuka infokhs dengan cara klik pada nama 

anda di pojok kanan atas kemudian pilih “Log Out” 

 


