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I. TUJUAN  
 

Prosedur cetak KSM bertujuan untuk menjelaskan proses tata cara dan 

mekanisme mahasiswa mencetak KSM baik secara akademik/non akademik.  

 

II. RUANG LINGKUP  
 

Prosedur cetak KSM meliputi penyajian tata cara dan ketentuan tentang 

mekanisme mahasiswa cetak KSM.  

 

III. ACUAN  

Prosedur aktif akademik mengacu pada : 

• peraturan Rektor no............tentang...........Akademik dan Kemahasiswaan. 

Prosedur aktif non akademik (keuangan) mengacu pada : 

• peraturan Rektor no............tentang...........Akademik dan Kemahasiswaan. 

 

IV. SARANA 

 Sarana yang digunakan pada Input KRS/Perwalian :  

 • Komputer  

 - SIMAK 

 - KRS yang telah di Stempel dan di validasi 

 - Printer 

 - Kertas khusus 

 - Foto berwarna (3 X 4) 

 - Stempel  

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DEFINISI  

 KSM atau lebih dikenal dengan Kartu Studi Mahasiswa adalah kartu yang 

dicetak melalui sistem SIMAK berisi daftar mata kuliah yang telah dikontrak oleh 

setiap mahasiswa dalam satu semester dengan mekanisme dan tahapan dimana 

mahsiswa diwajibkan menyerahkan KRS yang telah di kontrak, dicetak (KRS) serta 

telah mendapatkan validasi dari Dosen wali dan Keuangan, dalam KSM tercantum 

data mahasiswa (NPM, Nama, Kelas, Fakultas, Jurusan, Jumlah Semester dan 

Tahun Akademik yang diikuti), serta Kode Mata Kuliah, Mata Kuliah, SKS, Kelas, 

dan wajib untuk menempelkan pas foto mahasiswa yang bersangkutan dan cap 

Fakultas. 

 KSM merupakan bukti seorang  mahasiswa aktif secara akademik maupun 

non akademik pada semester yang bersangkutan. 

 

VI. PROSEDUR 

• Setelah mencetak KRS dan divalidasi oleh dosen wali, mahasiswa untuk 

menghubungi bagian keuangan meminta kewajiban yang harus ditempuh 

untuk mendapatkan KSM.  

• Setelah mahasiswa menghubungi bagian keuangan serta ketentuan dan 

aturan yang telah diberikan oleh bagian keuangan telah diinformasikan 

maka selanjutnya mahasiswa diwajibkan untuk menghubungi Bank BJB 

sebagaimana anda telah melaksanakan kewajiban yang telah 

diinformasikan oleh bagian keuangan. 

• Apabila administrasi keuangan telah dilakukan dan memenuhi ketentuan, 

mahasiswa diharapkan untuk segera menghubungi kembali bagian 

keuangan yang selanjutnya bukti dari pembayaran akan divaldasi 

sebagaimana syarat untuk mengambil KSM. 

• Setelah peraturan dan tatacara pengambilan KSM secara non akademik 

telah dilaksanakan, maka mahasiswa diharapkan untuk menghubungi 

bagian akademik yang selanjutnya akan diproses cara pengambilan KSM 

melalui Sistem SIMAK dengan menyerahkan KTM, KRS dan Foto 

berwarba ukuran (3 X 4). 

• Apabila tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan maka KSM akan 

dicetak dan ditempel Foto serta diberi stempel, maka KSM tersebut di 

anggap sah/valid dan mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti 

perkuliahan disemester tersebut . 
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KET : 

• Pada saat KRS telah dicetak dan divalidasi oleh dosen wali, 

mahasiswa diharapkan untuk menghubungi bagian keuangan meminta 

apa saja kewajiban yang harus ditempuh untuk mendapatkan KSM.  

• Setelah mahasiswa menghubungi bagian keuangan serta ketentuan dan 

aturan yang telah diberikan oleh bagian keuangan telah diinformasikan 

maka selanjutnya mahasiswa diwajibkan untuk menghubungi Bank 

BJB sebagaimana anda telah melaksanakan kewajiban yang telah 

diinformasikan oleh bagian keuangan. 

• Apabila administrasi keuangan telah dilakukan dan memenuhi 

ketentuan, mahasiswa diharapkan untuk segera menghubungi kembali 

bagian keuangan yang selanjutnya bukti dari pembayaran akan 

divaldasi sebagaimana syarat untuk mengambil KSM. 

• Setelah peraturan dan tatacara pengambilan KSM secara non akademik 

telah dilaksanakan, maka mahasiswa diharapkan untuk menghubungi 

bagian akademik yang selanjutnya akan diproses cara pengambilan 

KSM melalui Sistem SIMAK dengan menyerahkan KTM, KRS dan 

Foto berwarba ukuran (3 X 4). 

• Apabila tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan maka KSM akan 

dicetak dan ditempel Foto serta dibere stempel, maka KSM tersebut di 

anggap sah/valid dan mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti 

perkuliahan disemester tersebut . 


