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ITK adalah satu-satunya
institut teknologi negeri
di bagian timur Indonesia.

BIAYA KULIAH
Biaya Kuliah di ITK dari Jalur Seleksi Ujian Masuk Mandiri Terpadu ITK
UKT

Apa itu Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan berapa besarnya?

Biaya kuliah di ITK dinamakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mulai tahun akademik 2013/2014, biaya
pendidikan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan satu komponen biaya yaitu
Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semua program studi. UKT telah diatur dalam Permendikbud
Nomor 55 Tahun 2013 dan Nomor 73 Tahun 2014.
UKT di ITK dibagi menjadi 8 (delapan) kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi
keluarga/orang tua mahasiswa. Indeks kemampuan ekonomi orang tua ditentukan pada saat
daﬞar ulang. Kategori maksudnya golongan pembayaran UKT.

Biaya Kuliah di ITK dari Jalur SNMPTN dan Jalur SBMPTN
Setelah mahasiswa baru dinyatakan lolos diterima di ITK Jalur SNMPTN dan Jalur SBMPTN,
mahasiswa diwajibkan menyerahkan berkas-berkas seperti: bukti rekening listrik, air, penghasilan
orang tua, kepemilikan kendaraan, dan lainnya yang hasilnya nanti menjadi pertimbangan pada
penentuan kategori/golongan berapa mahasiswa baru tersebut membayar UKT:
Kategori UKT
Kategori I
Kategori II
Kategori III
Kategori IV
Kategori V
Kategori VI
Kategori VII

Semua Program Studi

Matematika

Kategori VIII

Tarif UKT
Rp. 500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 4.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 9.000.000,Rp. 9.500.000,-

Fisika, Perencanaan Wilayah & Kota,
Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik
Material & Metalurgi, Sistem Informasi,
Informatika, Teknik Lingkungan, Teknik
Kelautan, Teknik Kimia, Arsitektur, Ilmu
Aktuaria, dan Statistika

Rp. 10.000.000,-

Teknik Industri
Teknik Mesin dan Teknik Perkapalan

Rp. 10.263.000,Rp. 12.000.000,-

Biaya pendidikan jalur Seleksi Ujian Masuk Mandiri Terpadu ITK (SUMMIT ITK) mengikuti ketentuan
yang ditetapkan ITK, yaitu terdiri dari Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Uang Kuliah
Tunggal (UKT). Nilai UKT untuk jalur SUMMIT ITK diambil dari nilai UKT tertinggi, yaitu Kategori VIII.
Mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri tidak dapat mengajukan keringanan uang
kuliah (SPI dan UKT). Besaran Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibayarkan satu
kali ketika daﬞar ulang, sesuai dengan program studi terkait yaitu minimal sebesar:
No
Nominal
Program Studi
Rp. 15.000.000,Matematika
1
Rp. 25.000.000,Sistem Informasi
2
Rp. 25.000.000,Informatika
3
Rp. 15.000.000,Fisika
4
Teknik Perkapalan
Rp. 20.000.000,5
Rp. 25.000.000,Teknik Mesin
6
Rp. 20.000.000,Teknik Elektro
7
Rp. 20.000.000,Teknik Kimia
8
Rp. 25.000.000,Teknik Industri
9
Rp. 25.000.000,10 Teknik Sipil
Rp. 25.000.000,11 Perencanaan Wilayah dan Kota
Rp. 20.000.000,12 Teknik Material dan Metalurgi
Rp. 20.000.000,13 Teknik Lingkungan
Rp. 20.000.000,14 Teknik Kelautan
Rp. 25.000.000,15 Arsitektur
Rp. 25.000.000,16 Ilmu Aktuaria
Rp. 25.000.000,17 Statistika

Kapan pembayaran UKT dilakukan?

Pembayaran UKT dilakukan setiap awal semester (tercantum pada kalender akademik) sebelum
memulai kegiatan perwalian/Formulir Rencana Studi (FRS), melalui bank yang ditunjuk, yakni BNI.

SELEKSI UJIAN MASUK MANDIRI TERPADU ITK
Seleksi calon mahasiswa ITK jalur SUMMIT ITK merupakan salah satu rangkaian penerimaan calon
mahasiwa ITK dengan tujuan untuk memperluas cakupan penjaringan mahasiswa, pemerataan
kesempatan belajar, dan menggalang kerjasama. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ITK
membuka kesempatan SUMMIT ITK menjadi dua jalur.
Proses pendaﬞaran dan seleksi sepenuhnya dilakukan secara online melalui website.

summit.itk.ac.id
Jalur SUMMIT Reguler
Diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang mememenuhi syarat
sesuai dengan syarat telah memiliki nilai UTBK 2020 atau nilai rapor SMA/MA/SMK.

Jalur SUMMIT Kemitraan
Jalur ini terbuka untuk siswa SMA/MA/SMK dan Paket C atau sederajat yang memenuhi
syarat SBMPTN, memiliki nilai UTBK 2020 atau nilai rapor SMA/MA/SMK, dan merupakan
utusan instansi mitra yang dibuktikan dengan undangan kemitraan dari ITK dan surat
keterangan dari Mitra ITK.

Persyaratan Peserta
- Peserta lulusan tahun 2018 dan 2019 harus sudah memiliki ijazah.
- Peserta lulusan tahun 2020 memilki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah
dengan informasi jadti diri dan pasfoto berwarna terbaru yang bersangkutan dan
telah ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibuhui cap stempel yang sah.
- Memiliki sertiﬁkat dan nilai UTBK atau Rapor SMA/MA/SMK selama masa studi 3 tahun.
- Memiliki NISN dan NPSN.
- Sanggup membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan apabila dinyatakan diterima.

Pendaﬞaran
Dilakukan secara online melalui summit.itk.ac.id dengan tahapan:
- Mengisi formulir pendaﬞaran online.
- Memilih maksimal 3 program studi (sesuai dengan ketentuan).
- Mengunggah dokumen lain.
- Bagi jalur SUMMIT kemitraan wajib menunggah surat undangan kemitraan
dari ITK dan surat rekomendasi dari pimpinan Mitra ITK.
- Melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan
sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dibandingkan dengan Sebaran Nilai UTBK 2019, terjadi penurunan rerata nilai UTBK sebesar 5 - 12%.
Teknik Kelautan

422

538
Teknik Lingkungan

456

Teknik Industri

468

503

586

539
Perancangan Wilayah dan Kota

588

Teknik Sipil

505

624

Teknik Material dan Metalurgi

427

594

Teknik kimia

431

578

Teknik Mesin

479
Matematika

431

613

Teknik Elektro

474

400

612

Sistem Informasi

Teknik Perkapalan
489

410

599

Informatika

507

430

600

Fisika

588
546

529

500

600

SEBARAN NILAI UTBK 2020

INSTITUT
TEKNOLOGI
KALIMANTAN
MEMBUKA
PROGRAM
STUDI
BARU

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 610/M/2020

STATISTIKA
ILMU AKTUARIA
ARSITEKTUR

2018
Ÿ Mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat dari LPPM ITK dan hibah penelitian dari

DRPM Kemenristekdikti.
Ÿ Publikasi jurnal ilmiah mengenai pemodelan penyakit pneumonia di Samarinda.
Ÿ Publikasi jurnal ilmiah mengenai pemodelan arus lalu lintas jalan tol.

Program Studi STATISTIKA
Statistika, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan data, mulai dari teknik mengumpulkan data,
mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selan itu, di Statistika juga akan dipelajari metodemetode dalam memprediksi suatu kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang tersedia,
sebagai dasar pertimbangan dalam mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di masa datang.
hal yang akan terjadi dimasa datang.
Program Studi Statistika ITK berkomitmen untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang
unggul dan terampil dalam menyelesaikan permasalahan statistik dan big data. Dalam
mempersiapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan, mahasiswa akan dibekalo
kemampuan di bidang manajemen data dan komputasi. Hal ini sangat tentunya selaras dengan
kebutuhan dan perkembangan jaman di era big data dan teknologi. Oleh sebab itu, lulusan dari
Program Studi Statistika sangat banyak diperlukan di dunia pekerjaan, baik dari sektor pemerintah,
pendidikan, bisnis, dan industri.

PRESTASI DOSEN
Walaupun Program Studi Statistika merupakan Program Studi yang baru, dosen di Statistika telah
melahirkan prestasi yang sangat membanggakan. Beberapa dosen di Program Studi Statistika telah
menempuh karirnya di Program Studi Matematika. Beberapa diantaranya ada 9 hibah penelitian,
reviewer pada jurnal nasional dan internasional, serta menjadi salah satu dosen terbaik di ITK pada
Tahun 2019. Karya yang telah dihasilkan dari Tahun 2016 hingga sekarang antara lain 28 publikasi
ilmiah dan 10 pengabdian masyarakat
Ÿ Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari LPPM ITK.
Ÿ Dosen terbaik Program Studi Matematika ITK
Ÿ Penerima Porgram Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dari Kemenristekdikti

2017
Ÿ Publikasi prosiding mengenai strategi vaksinasi dan fogging untuk demam berdarah.
Ÿ Publikasi ilmiah mengenail peramalan harga saham LQ45.

KERJA SAMA

Program Studi ILMU AKTUARIA
Ilmu aktuaria adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan risiko yang mungkin terjadi di masa depan,
yang umumnya terkait dengan keuangan. Selain itu, ilmu aktuaria mempelajari pengukuran dan
perhitungan dampak ﬁnansial atas kejadian tak tentu di masa yang akan datang dalam industri
asuransi, keuangan, dan industri lainnya. Dampak ﬁnansial tersebut kemudian diproyeksikan untuk
mencari nilai wajar atas kewajiban yang harus dipenuhi saat ini. Penentuan nilai wajar saat ini atas
kewajiban yang akan datang membutuhkan landasan teoritik yang kuat pada tataran keilmuan,
seperti teori.
Ilmu aktuaria menjadi salah satu program studi baru yang sangat diminati di Indonesia. Program studi
ini merupakan gabungan dari aplikasi ilmu matematika, statistika, probabilitas, ekonomi, manajemen
bisnis, dan sains komputer. Disiplin ilmu aktuaria akan melahirkan profesi aktuaris yang mampu
mengelola bisnis melalui penyusunan strategi dan pengambilan keputusan di masa depan

PRESTASI DOSEN
Salah satu dosen Program Studi Ilmu Aktuaria merupakan alumni Program Studi Matematika ITK.
Karya ilmiah yang telah dihasilkan juga tidak main-main. dan sangat bermanfaat bagi perkembangan
bisnis. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain:
Ÿ Penentuan premi asuransi pertanian
Ÿ Proteksi perkebunan karet di Balikpapan dengan asuransi indeks curah hujan.
Ÿ Pemodelan volatilitas Return emas.
Ÿ Peramalan penggunaan energi listrik di Kalimantan Timur.
Ÿ Pemodelan simpanan dan pinjaman perbankan.
Selain itu dosen Program Studi Ilmu Aktuaria juga pernah menjadi peserta dalam Talent Scouting Dikti,
magang (internship) di Lab-Math Indonesia. dan peneliti PhD di TU Delﬞ - Belanda.

Program Studi ARSITEKTUR
Prodi Arsitektur mengajarkan proses perancangan arsitektur, mulai dari bangunan sederhana,
bangunan publik, mid-rise building, high-rise building hingga bangunan monumental. Kompetensi
utama yang akan dikuasai oleh mahasiswa arsitektur adalah desain, estetika, aspek kenyamanan
pengguna ruang, struktur dan konstruksi bangunan, sistem dan teknologi bangunan, perencanaan
ruang dalam dan luar, perancangan kawasan, manajemen proyek, hingga keterampilan presentasi
visual.
Kurikulum Program Studi Arsitektur ITK memiliki fokus pada studi ekologi arsitektur, dengan begitu,
lulusan dipersiapkan untuk memiliki kepekaan terhadap ekosistem lingkungan binaan. Program Studi
Arsitektur ITK juga menyiapkan lulusan pra-profesional yang berkompeten dalam penggunaan
teknologi serta menghasilkan rancangan yang mengutamakan prinsip sustainable building.

