
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sejarah 

Pada tahun 2013, UHO telah merintis pendirian empat (4) 

program studi (Prodi) bidang kebumian yang mencakup Prodi Teknik 

Geofisika, , Prodi Teknik Geologi,  Prodi Teknik Pertambangan dan  

Prodi  Geografi. Keempat Prodi tersebut telah mendapat mandat 

penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

677/E.E2/DT/2013 tanggal 18 Juli 2013. Surat penugasan ini 

ditindaklanjuti dengan izin operasional penyelenggaraan program studi 

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 865a/UN29/PP/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang 

Penetapan Penyelenggaraan Program Studi Mandat di Lingkungan 

Universitas Halu Oleo 

Pada saat berdiri tahun 2013, pengelolaan program studi 

Teknik Geofisika berada di bawah Jurusan Fisika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UHO. Penempatan ini didasari 

oleh alasan bahwa motor penggerak berdirinya Program Studi Teknik 

Geofisika berasal dari para dosen di Jurusan Fisika yang mempunyai 

spesifikasi keahlian di bidang ilmu-ilmu kebumian. Berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor UHO Nomor 2145a/SK/UN29/PP/2014 tanggal 27 

November 2014 kemudian pengelolaan  program studi Teknik Geofisika 

selanjutnya dioptimalkan dalam bentuk fakultas tersendiri yaitu Fakultas 

Ilmu dan Teknologi Kebumian yang selanjutnya disingkat FITK 

Teknik Geofisika merupakan disiplin ilmu rekayasa yang 

mempelajari sifat-sifat dan identifikasi parameter fisika di bawah 

permukaan bumi dengan segala interaksi yang terkait dengan 

kebumian dengan menggunakan metode dan teknik fisika seperti 

gelombang, gempa, magnet bumi, gravitasi, struktur lapisan kulit bumi, 

dan sebagianya. 

 Aplikasi dari Teknik Geofisika digunakan untuk 

mengidentifikasi serta menentukan secara kuantitatif dan kualitatif 

besarnya sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. 

Pembahasan dalam Teknik Geofisika berdasarkan kepada prinsip-

prinsip geologi, fisika, kimia, matematika, hidrologi, dan informatika. 

Secara keseluruhan bidang kajian ilmu geofisika meliputi meteorologi, 

geofisika bumi padat (seismologi yang mempelajari gempa bumi, ilmu 

tentang gunungapi atau volcanology, geodinamika yang mempelajari 

dinamika pergerakan lempeng-lempeng di bumi, dan eksplorasi seismik 

yang digunakan dalam pencarian hidrokarbon, dan oseanografi.  

 
Visi 
 
Pada Tahun 2019 menjadi Program studi Geofisika yang maju  dan 

bermitra global yang luas dalam menghasilkan SDM yang memiliki  

integritas tinggi, terampil dan cakap dalam pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat dalam bidang Geofisika berbasis 

sumberdaya kelautan dan perdesaan   

 

Misi 

1. Melaksanakan pendidikan yang inovatif dan bermutu dalam 

bidang geofisika  dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan 

sumber daya alam bawah permukaan berbasis potensi daerah 

bidang kelautan dan perdesaan;  

2. Melaksanakan penelitian unggulan dengan memanfaatkan 

teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam bawah 

permukaan berbasis potensi daerah bidang kelautan dan 

perdesaan yang berorientasi pada publikasi nasional dan 

internasional serta perolehan HAKI;  

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

penerapan hasil-hasil penelitian sumberdaya alam bawah 

permukaan yang bermanfaat bagi kesejahteraan institusi, 

masyarakat, perkembangan IPTEKS dan pembangunan nasional 

yang berwawasan lingkungan;  

4. Melaksanakan sistem tata kelola program studi yang transparan 

dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima 

dalam pelaksanaan tridharma di tingkat program studi;   

5. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka 
pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang penalaran, 
olahraga, senibudaya, dan kewirausahaan untuk membangun dan 
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menumbuhkan citra positif program studi tehnik geofisika di 
tingkat nasional dan internasional;  

6. Melaksanakan kegiatan guna mendukung pengembangan sarana 
dan prasarana yang nyaman, aman, dan berwawasan lingkungan 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma di tingkat 
program studi. 

 

Tujuan 

Terlaksananya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat pada bidang ilmu Teknik Geofisika, yang dapat 
menciptakan lulusan yang beriman dan bertaqwa, berbudaya 
akademis,  integritas kepribadian yang tinggi, terbuka, dan tanggap 
terhadap perubahan dan kemajuan IPTEKS, kreatif, inovatif dan 
produktif serta memiliki komitmen yang kuat bagi pembangunan 

sumberdaya kebumian (earth resources)  

  

Staf Pengajar 

Tenaga Pengajar (dosen) terdiri dari  berbagai bidang keahlian 
kebumian, yaitu: 
1. Drs. Pou Anda ,MS 
2. Drs Firdaus, M.Si 
3. Irawati,S.Si., M.Si 
4. Bahdat, S.Si.,M.Si 
5. Dr. La Ode Ngkoimani, M.Si 
6. Dr. La Hamimu ,M.T 
7. Dr.Eng, Jamhir Safani, M.Si  
8. Dr. Muliddin,M.Si 
9. Dr. Ida Usman, M.Si 
10. Dr. La Agusu, M.Si 
11. La Ode Muhammad Iradat Salihin,S.Pd.,M.Sc 
12. Hasria,S.Pd., M.Si  
13. Abdul Manan, S.Si.,M.Si 
14. Erwin 
15. Harisma 
16. Chaerul 
17. Fitrani 
 

Fasilitas 

1. Laboratorium  

Terdiri dari 3 (tiga) laboratorium, yaitu : 
- Lab. Geofisika 
- Lab. Komputasi 
- Lab. Elektronika dan instrumentasi Geofisika 
-   

 

Laboratorium tersebut dilengkapi dengan sejumlah peralatan antara 
lain : XRD dan XRF, SEM dan EDX, peralatan penunjang 
praktikum mahasiswa, alat-alat ukur, serta 22 (dua puluh dua) 
unit komputer yang dilengkapi dengan berbagai software 
pemrograman/simulasi seperti Matlab, Delphi, Pascal, Fortran, 
IPI2WIN, dan lain-lain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Internet  

FITK UHO memiliki sebuah Unit Teknologi Informasi (UTI) yang 
menyediakan sarana dimana dosen, mahasiswa, dan pegawai 
bebas mengakses informasi melalui jaringan internet nirkabel 
(wireless).  Selain jaringan wireless, juga terdapat jaringan LAN 
yang juga bisa dipakai baik dosen maupun mahasiswa. 

 

 

Beasiswa 

Ada sejumlah beasiswa bagi mahasiswa Fisika diantaranya dari :  
1. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 
2. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) 
3. Beasiswa Bidik Misi 
4. Supersemar 
5. PT. Bank Indonesia 
6. PT. PLN 
7. Toyota Astra 
8. PT. Sampurna 

Hibah Riset Kompetitif yang Diperoleh 

1. Hibah Bersaing 
2. Hibah Fundamental 
3. Hibah Pekerti 
4. Riset Unggulan Strategi Nasional (Rusnas) 
5. Riset Strategi Nasional (Stranas) 
6. Hibah dari Kementerian Riset dan Teknologi 
7. Hibah dari Pemerintah Malaysia 
8. Hibah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah 
9. dan lain-lain 
 

 

Kerja Sama 

Jurusan Teknik Geofisika  telah menjalin kerjasama dengan sejumlah 
lembaga dan instansi, baik dalam negeri maupun luar negeri, antara 
lain : 

1. Fukui University, Jepang 
2. Universiti Sains Malaysia 
3. Universitas Gajah Mada 
4. Institut Teknologi Bandung 
5. Dinas Pertambangan dan Energi Sultra 
6. Badan Riset Daerah Sultra 
7. Badan Meteorologi dan Geofisika Sulawesi Tenggara 
8. Pemerintah Daerah Buton Utara 
9. Dan lain-lain 
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