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Jalur Undangan :
1. SNMPTN adalah program seleksi untuk Program S1 Reguler. Semua
siswa didaftarkan melalui Pangkalan Data Sekolah & Siswa oleh
kepala sekolah. Pendaftaran SNMPTN gratis.
2. PPKB adalah program seleksi berdasarkan prestasi akademik bagi
calon mahasiswa Program Sarjana Kelas Paralel.

Jalur Ujian Tertulis :
1. SBMPTN adalah program Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri untuk Program S1 Reguler.

S1
GEOGRAFI

2. SIMAK UI adalah program seleksi mahasiswa UI yang
diselenggarakan oleh UI serentak di kota-kota besar di Indonesia.
Untuk lulusan SMA peserta SIMAK-UI dapat memilih hingga 8
program studi dari 3 program pendidikan (Paralel, dan Vokasi) yang
ditawarkan oleh UI hanya dengan sekali ujian.
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Kompetensi Lulusan
Visi Program Studi

1. Menunjukkan sikap dan perilaku ilmuwan sebagai
landasan kepribadian.
2. Mampu melakukan sintesis wilayah dengan
pendekatan regional.
3. Mampu menganalisis proses ﬁsik ruang muka
bumi secara spasial dan temporal.
4. Mampu menganalisis proses sosial ekonomi dan
budaya manusia secara spasial dan temporal.
5. Mampu melaksanakan kegiatan survei dan
pemetaan di berbagai karakteristik wilayah.
6. Mampu merancang model aplikasi SIG dan PJ
untuk kajian wilayah dan lingkungan.
7. Mampu menerapkan penggunaan ilmu pendukung
bagi pengembangan kaidah kerja ilmiah geograﬁ.
8. Mampu berinteraksi dan memberikan kontribusi
dalam pemecahan masalah.

Menjadi Lembaga pendidikan
geograﬁ yang handal dan
terpercaya dalam menghasilkan
sarjana geograﬁ yang mampu
bersaing di tingkat nasional
maupun global dalam
m e n e r a p k a n d a n
mengembangkan ilmu geograﬁ.

Misi Program Studi
1. M e n g e m b a n g k a n d a n
menerapkan standar mutu
yang tinggi dalam kegiatan
pendidikan sarjana geograﬁ.

Bidang Peminatan
1. Geograﬁ Fisik.
2. Pengembangan Wilayah
s e r t a S i s t e m I n fo r m a s i
Geograﬁ (SIG).
3. Penginderaan Jauh (PJ).

2. M e n g e m b a n g k a n d a n
menerapkan kurikulum
pendidikan geograﬁ berbasis
pendekatan interdisiplin yang
sejalan dengan perkembangan
mutakhir ilmu pengetahuan
dan teknologi.
3. Mengintegrasikan kegiatan
penelitian dan pengabdian
masyarakat ke dalam proses
pembelajaran ilmu geograﬁ.
4. Menghasilkan lulusan
berkualitas yang memiliki
integritas dan kemampuan
intelektual tinggi.

Laboratorium
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1. Laboratorium SIG dan PenginderaanJauh.
Dilengkapi dengan Studio Pengolahan Data
Spasial, Interpretasi Foto Udara, K a r t o g r a f i d a
n P e n g u k u r a n Terestrial. Beberapa peralatan
dasar yang tersedia adalah Teodolit (manual &
digital), Total Station, Auto Level, GPS,
Spectroradiometer, dan Stereoscop. Sementara
untuk pengolahan dan analisis data spasial
dilengkapi software berlisensi yaitu : ArcInfo,
ArcView, ArcGIS, PCI OrthoEngine, dan ErMapper.
2. Laborator ium Geograf I Fisik. Dilengkapi dengan
peralatan pengukuran hidrologi, ﬁsik tanah,
geologi dan geomorfologi serta peralatan
pengukuran unsur iklim.
3. Laborator ium Pengembangan Wilayah.
4. Laboratorium Riset. Laboratorium ini merupakan
tempat para peneliti mengembangkan kegiatan
riset dan diseminasi hasil riset melalui jurnal
ilmiah bidang geograﬁ. Laboratorium riset ini
bekerjasama dengan Pusat Penelitian Geograﬁ
Terapan (PPGT).

