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TENTANG
PENDATAAN VAKSIN DAN IJIN PERKULIAHAN LURING
SEMESTER GENAP 2021/2022
Yth.
1. Dosen Wali
2. Mahasiswa
Memperhatikan Surat Edaran Rektor Nomor : 21/IT10/TU.02/2022 Tentang Perkuliahan
Semester Genap 2021/2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengisi pendataan vaksin dan mengupload surat ijin perkuliahan luring dari
orang tua/ surat keterangan dokter dengan cara mengupload dokumen melalui
gerbang.itk.ac.id pada menu Data  Biodata  Data Vaksin (lihat pada lampiran);
2. Dokumen yang diupload mahasiswa antara lain :
1) Sertifikat vaksin 1 (bagi telah melakukan vaksin 1)
2) Sertifikat vaksin 2 (bagi telah melakukan vaksin 2)
3) Sertifikat vaksin 3 (bagi telah melakukan vaksin 3)
4) Surat pernyataan perijinan/keberatan mengikuti PMB luring dari orang tua, atau
5) Surat keterangan dokter jika tidak direkomendasikan mengikuti PMB luring
3. Dosen wali melakukan validasi melalui gerbang.itk.ac.id pada menu perwalian (lihat pada
lampiran);
4. Dosen wali yang telah melakukan persetujuan perwalian wajib memvalidasi pendataan pada
anak wali kembali;
5. Surat ijin perkuliahan luring dapat diunduh melalui dashboard gerbang.itk.ac.id atau
s.itk.ac.id/persetujuan atau link https://bit.ly/Surat_Pernyataan_LuringITK;
6. Batas pengisian pendataan oleh mahasiswa dan validasi oleh dosen wali paling lambat
tanggal 10 Februari 2022;
7. Pengisian e-form persetujuan perkuliahan luring melalui s.itk.ac.id/formpbmluring atau link
https://bit.ly/Form_PBM_Luring diberhentikan sejak pengumuman ini diterbitkan;

Demikian surat pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Balikpapan, 3 Februari 2022
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Nurul Widiastuti, S.Si, M.Si, Ph.D
NIP 197104251994122001

Tembusan:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi

~ Proses Unggah Berkas (Mahasiswa) ~
- Silahkan login ke gerbang.itk.ac.id menggunakan username dan password anda.
- Setelah berhasil login, pilih SI Akademik.
- Kemudian pilih menu Data -> Biodata -> Biodata Mahasiswa

- Pada menu biodata mahasiswa, pilih tab Data Vaksin untuk melakukan proses unggah berkas.

~ Proses Validasi Berkas (Dosen Wali) ~
- Silahkan login ke gerbang.itk.ac.id menggunakan username dan password anda.
- Setelah berhasil login, pilih SI Akademik.
- Kemudian pilih menu Proses -> Perwalian Mahasiswa

- Pada menu perwalian, pilih validasi pada bagian berkas vaksin. Seperti pada gambar dibawah ini

- Laman validasi akan terbuka sesuai dengan data mahasiswa yang dipilih.
- Lakukan validasi jika berkas yang diunggah oleh mahasiswa telah sesauai (valid).

