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PANDUAN TEKNIS BAGI MAHASISWA  

DAFTAR AKUN DAN DAFTAR COURSE 
 PROGRAM KREDENSIAL MIKRO MAHASISWA INDONESIA TAHUN 2021 

https://kmmi.kemdikbud.go.id/mhs  

 

 

1. Masuk ke laman: https://kmmi.kemdikbud.go.id/mhs/ kemudian klik tombol Daftar 

 
 

2. Pada bagian universitas, ketik atau cari nama perguruan tinggi Saudara, kemudian ketik 

nama program studi hingga muncul pilihan sesuai program studi Saudara. 

 
 

 

 

https://kmmi.kemdikbud.go.id/
https://kmmi.kemdikbud.go.id/mhs/
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3. Isikan NIM dan NIK sesuai dengan identitas yang terdaftar di PD-Dikti. Setelah NIM dan 

NIK diisi dengan benar sesuai data yang dilaporkan di PD-Dikti, maka nama dan Nomor 

telp akan terisi secara otomatis sesuai data di PD-Dikti. Apabila NIM dan NIK yang diisikan 

sudah benar namun nama dan nomor telp tidak muncul secara otomatis, Segara hubungi 

Operator PD-Dikti di masing-masing perguruan tinggi untuk memastikan isian NIK yang 

dilaprokan ke PD-Dikti sudah sesuai. Pada bagian nomor telp yang terisi otomatis, dapat 

diganti dengan nomor telp terbaru yang dapat dihubungi melalui pesan aplikasi 

Whatsapp. Pada bagian email silahkan dapat menggunakan email yang aktif dan sering 

digunakan. Email tersebut nanti akan digunakan untuk username saat login. Pada bagian 

kata sandi dapat diisi kata sandi masing-masing yang nanti akan digunakan untuk login 

ke sistem. Setelah itu klik tombol Daftar. 

 
 

4. Tidak perlu menunggu verifikasi data atau aktivasi akun yang dikirim melalui Whatsapp, 

Setelah klik daftar, mahasiswa akan langsung diarahkan ke halaman dashboard pada 

sistem KMMI Portal Mahasiswa. Mahasiswa dapat mencari 312 course yang disediakan 

oleh 85 perguruan tinggi se-Indonesia dibawah naungan Kemdikbudristek. 
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5. Gunakan fitur pencarian jika diperlukan, kemudian klik judul course yang Saudara minati. 

 
 

6. Terdapat informasi penting yang harus dibaca terlebih dahulu oleh mahasiswa terkait 

dengan tanggal pendaftaran, tanggal pelaksanaan kegiatan, jam pelajaran, kuota yang 

tersedia, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPS), Capaian Pembelajaran, dan mitra 

industry yang bekerjasama dalam penyelenggaraan course ini. Mahasiswa wajib 

membaca terlebih dahulu RPS dan capaian pembelajaran untuk mengetahui gambaran 

proses pembelajaran yang akan dilakukan sehingga dapat memutuskan untuk mengikuti 

course tersebut. Mahasiswa juga dapat melihat reputasi dari mitra industri yang 

bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan course tersebut. Jika 

sudah menetapkan pilihan dan sesuai dengan yang diharapkan, bisa klik tombol Daftar. 
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7. Pastikan Saudara telah membaca seluruh dokumen dan informasi yang disampaikan 

sebelum memilih course, karena 1 mahasiswa hanya diizinkan mengikuti 1 course kecuali 

nanti ditolak oleh penyelenggara course sehingga mahasiswa bisa mendaftar pada course 

lain yang diinginkan. Klik tombol Ya, Daftar jika pilihan sudah sesuai. Dengan klik tombol 

Ya, Daftar, maka mahasiswa dengan sadar dan penuh tanggungjawab wajib mengikuti 

segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan course tersebut, 

termasuk wajib mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran hingga selesai. 

 
 

8. Perhatikan status yang tampil. Mahasiswa harus menunggu respon dari Operator atau 

penanggungjawab penyelenggara course, apakah permohonannya untuk mengikuti 

course tersebut diterima atau ditolak. Apabila mengalami kesulitan atau ada hal yang 

ingin ditanyakan, dapat menghubungi kontak penyelenggara. 

 
 

9. Berikut ini tampilan atau status apabila permohonan DITERIMA. Mahasiswa diwajibkan 

untuk mengisi nomor rekening sesuai dengan bank yang telah direkomendasikan. 

Pastikan nomor rekening adalah atas nama Saudara dan tidak dapat diwakilkan. Apabila 

tidak memiliki nomor rekening sesuai nomor yang telah direkomendasikan, Mahasiswa 
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dapat mengupayakan untuk membuat akun sesuai dengan rekomendasi Bank dari 

penyelenggara course. Kemudian klik Save 

 
 

10. Pada menu akses terdapat informasi alamat URL dari LMS yang akan digunakan oleh 

penyelenggara course untuk melaksanakan proses pembelajaran. Mahasiswa hanya 

akan bisa login ketika tanggal pelaksanaan atau setelah mendapatkan informasi dari 

penyelenggara. 

 
 

11. Tampilan atau status apabila permohonan DITOLAK. Apabila ditolak, mahasiswa dapat 

memilih atau mendaftar ke course lain selama masa pendaftaran.  
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12. Mahasiswa juga dapat melihat status Riwayat pendaftaran pada menu Riwayat 

Pendaftaran, 

 
 

13. Mahasiswa juga dapat melihat identitas atau profie mahasiswa melalui menu Informasi 

Mahasiswa.  

 
 

14. Selesai. 

 

 

==================== 

“Tetap Semangat, Ikuti Course di KMMI dengan penuh tanggungjawab dan 

pastikan sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum 

memilih course agar nanti dapat dikonversi ke sks sesuai kurikulum yang 

berlaku di program studi dan perguruan tinggi Saudara”.  


