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Didirikan oleh Yayasan Pendidikan Agung Podomoro, dan dengan dukungan
penuh dari perusahaan induk terkemuka, Agung Podomoro Group,
menjadikan Universitas Podomoro sebagai tempat yang sempurna untuk
belajar. Kami mengembangkan kerangka kurikulum dan metodologi
pengajaran berbasis industri melalui pembelajaran berbasis kerja, sehingga
siswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat
dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan industri.
Kerjasama dengan Babson Global, Inc., pemimpin dunia dalam pendidikan
kewirausahaan, mempersiapkan mahasiswa Universitas Podomoro secara
akademis dan praktis untuk memulai bisnis baru atau menjadi inovator dalam
organisasi yang ada secara nasional dan internasional.

PODOMORO UNIVERSITY



Menjadi Universitas berbasis kewirausahaan yang berbudaya Indonesia dan
berkualitas internasional.

VISI

Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis kewirausahaan dengan
menerapkan teori dan praktik
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi
Membangun kebanggaan dan keunggulan atas Universitas
Menyelenggarakan pengendalian mutu proses pembelajaran yang
mengacu pada standar internasional
Menghasilkan lulusan berjiwa kewirausahaan yang memiliki kompetensi
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbudaya Indonesia
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NILAI

Harmoni
Keberagaman dalam bekerja dengan lingkungan internal dan eksternal
Universitas Agung Podomoro
Tangguh
Tidak mudah menyerah, Ulet dan bekerja keras pantang mundur
Mutu
Menjaga mutu dan kualitas Universitas Agung Podomoro
Ramah Lingkungan
Memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam keberlanjutan Universitas Agung
Podomoro



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo
Buddhaya, Salam Kebajikan.

Universitas Agung Podomoro merupakan sebuah universitas
yang lahir dari visi yang mulia founder kita, Bapak Trihatma
Kusuma Haliman.

Menjadi universitas berbasis kewirausahaan, berbudaya
Indonesia dan berkualitas Internasional menjadi mimpi beliau
untuk turut serta membangun negeri ini melalui sebuah institusi
pendidikan. 

Dalam perjalanannya, Universitas Agung Podomoro telah
menetapkan Rencana Induk Pengembangan dan Rencana
Strategis yang menjadi tolok ukur untuk mencapai visi mulia
tersebut. 

Saat ini kita berada pada Fase yang kedua yaitu Penguatan Tata
Kelola dan Peningkatan Mutu Tingkat Nasional. Sebuah fase
yang tidak mudah karena di fase inilah kita harus berjuang
membuktikan kualitas kita di kancah Nasional. 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, buah dari usaha dan
kerja keras yang telah kami lakukan kami persembahkan melalui
Annual Report Tahun Akademik 2020 - 2021.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rector's Speech

Bacelius Ruru
Rektor



STATUS AKREDITASI

Manajemen Rekayasa dan Konstruksi       Baik Sekali
Arsitektur                                                           Baik Sekali
Entreneneurship                                               Baik Sekali
Bisnis Perhotelan                                              Baik
Hukum Bisnis                                                     C
Akuntansi                                                            C
Perencanaan Wilayah dan Konstruksi        C
Desain Produk                                                    C
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KONDISI EKSTERNAL MAKRO
a. Aspek Politik, Kebijakan, dan Ekonomi
    Pendidikan memiliki fungsi penting karena memainkan peranan kunci
dalam meningkatkan SDM dan kemampuan wirausaha generasi muda
Indonesia. Karena itu, keberadaan Universitas Agung Podomoro (UAP) yang
berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM wirausaha Indonesia adalah
hal yang sangat positif. UAP, sebagai universitas yang berbasis
kewirausahaan, berperan strategis dalam membantu pemerintah
melahirkan generasi baru Indonesia yang terdidik, kompeten, dan berjiwa
wirausaha. Visi dan misi UAP yang diejawantahkan dalam
penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum berbasis kewirausahaan
diharapkan dapat melatih, membentuk, dan menghasilkan lulusan yang
berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan dunia wirausaha,
serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Aspek Sosial dan Budaya
     Universitas Agung Podomoro melihat kenyataan sosial budaya dan
berupaya untuk memainkan peran penting dalam mengatasinya. Salah
satu visi UAP ialah “berbudaya Indonesia”. Visi ini diejawantahkan melalui
sejumlah cara dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya
dengan menanamkan nilai keterbukaan terhadap keberagaman dan
perbedaan. Selain itu, UAP juga menganut sejumlah nilai, yang salah
satunya adalah harmoni. UAP, melalui penyelenggaraan pendidikan,
berusaha menanamkan nilai ini pada mahasiswa, dengan mengedepankan
pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman, yang menjadi
prasyarat terjadinya progres dan lahirnya produktivitas.
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c. Aspek Perkembangan Iptek
       Universitas Agung Podomoro juga membaca perkembangan ilmu
pengetahuan yang terjadi. UAP menyadari pentingnya menyelenggarakan
pendidikan berbasis kewirausahaan. Kesadaran ini ditunjukkan secara
konkret oleh UAP dengan menyelenggarakan program studi
kewirausahaan. Tak hanya itu saja, UAP mendorong terlaksananya
pembelajaran kewirausahaan lintas disiplin ilmu. Wujud dari pembelajaran
ini adalah penyelenggaraan mata kuliah wajib universitas pada aspek
kewirausahaan (TAEL I dan TAEL II, dengan bobot total sebesar 7 SKS) bagi
mahasiswa seluruh mahasiswa UAP. Lebih lanjut lagi, UAP menjalin
kerjasama dengan Babson Global Inc. yang merupakan anak perusahaan
milik Babson College. Babson College dikenal sebagai salah satu perguruan
tinggi yang memimpin dalam bidang ilmu kewirausahaan. Semua upaya ini
merupakan bukti keseriusan UAP dalam mendukung perkembangan
bidang ilmu kewirausahaan maupun berkembangnya kajian
kewirausahaan lintas disiplin ilmu.
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SERTIFIKASI 

AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN
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JUMLAH KERJASAMA TRIDHARMA

JABATAN AKADEMIK DOSEN
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JUMLAH DOSEN BERSERTIFIKAT

RASIO DOSEN DAN MAHASISWA
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PRODUKTIFITAS PENELITIAN DOSEN

PRODUKTIFITAS PKM DOSEN
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REKOGNISI DOSEN

AWARD UAP
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HIBAH

AWARD UAP
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PRESTASI AKADEMIK
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PRESTASI NON AKADEMIK


