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DASAR TAMADUN 
MANDIRI

PIAGAM PANCABUDI

MUTIARA HIKMAH

7 NILAI DASAR

BUDAYA PERADABAN BERSIH

BUDAYA PERADAPAN HEMAT 

ENERGI



VISI 

UNPAB

Menjadi perguruan tinggi swasta
yang terkemuka berbasis

religious dalam
mengembangkan IPTEK yang 

bermanfaat bagi kemaslahatan

umat



KEBIJAKAN 

MUTU  UNPAB

Manajemen Universitas Pembangunan 
Pancabudi berkomitmen meningkatkan
kualitas pendidikan dan pelayanan
berdasarkan TRIK (Terkemuka, Religius, 
IPTEK dan Kemaslahatan umat) dan
berprinsip PADI (Profesional, Attitude, 
Devotion, & Integrity) secara terus
menerus untuk meningkatkan Sistem
Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) agar 
lebih efektif dan efisien



SEMBOYAN  

UNPAB

Beriman, 

Berilmu dan

Berkarya



KEBIJAKAN 

REKTOR

Rektor UNPAB pada tanggal 4 Januari 2016 
yang mengatakan bahwa :

Penetapan Kampus UNPAB sebagai Kampus
Tamadun Mandiri merupakan wadah untuk
melaksanakan segala Aplikasi, Pemahaman, 
Pengamalan, Budaya dan Kemandirian Sistem
di seluruh kegiatan UNPAB yang 
diselenggarakan dan didasarkan atas nilai-
nilai Islami, Peradaban dan Kearifan Lokal. 



PEMAHAMAN 
TAMADUN

 Tamadun berasal dari perkataan Arab maddana, 
mudun, madain yang berarti peradaban, 
kebudayaan, kemajuan. 

 Dalam bahasa Inggris, istilah yang hampir sama
dengan tamadun ialah culture and civilization. 

 Tamadun dibentuk oleh manusia yang 
digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-
orang dalam suatu komunitas yang memiliki
kesamaan semangat dalam mengembangkan
budaya. 



PEMAHAMAN 
TAMADUN

 Ciri-ciri Tamadun antara lain: 

 menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang 
dijunjung tinggi, 

 mematuhi segala peraturan dan
perundangan, bersahaja dalam kehidupan
masyarakat, 

 memiliki pemikiran yang berkemajuan, 

 melestarikan bentuk-bentuk kesenian, 
bangunan yang berkarakter tinggi, dan
mampu bergaul dengan masyarakat universal 



PEMAHAMAN 
MANDIRI

 Pengertian Mandiri antara lain: 
menggambarkan suatu sikap yang 
memungkinkan seseorang untuk bertindak
bebas dan terukur, berfikir dan bertindak
kreatif dan penuh inisiatif, mampu
mempengaruhi lingkungan dan
memberikan warna positif bagi lingkungan
dimana dia berada. 



PEMAHAMAN 
MANDIRI

 Sedangkan ciri-ciri Mandiri anatra lain: 

 ada rasa tanggung jawab, 

 memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi

secara intelegen, 

 adanya perasaan aman bila memiliki pendapat berbeda

dengan orang lain, 

 adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang 

berguna bagi orang lain. 

 menunjukkan inisiatif dan berusaha mengejar prestasi, secara

relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain, 

 menunjukkan rasa percaya diri, 

 menghargai waktu dan bertanggung jawab, mempunyai rasa 

ingin menonjol



10 BUTIR 
TAMADUN
MANDIRI

1O BUTIR 

TAMADUN 

MANDIRI



10 BUTIR NILAI-

NILAI TAMADUN 

MANDIRI

Dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari

seluruh civitas akademika harus mampu menjadi

masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang 

tinggi. Membudayakan dalam memulai setiap

kegiatan kampus harus didahului dengan berdoa dan

bersyukur dan mengawali kegiatan dengan

melakukan evaluasi diri (action research) dan

memahami visi dan misi masing-masing struktur UNPAB, 

serta harus memiliki disiplin tinggi dan harus tepat

waktu dalam setiap kegiatan dan pekerjaan. 
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10 BUTIR NILAI-

NILAI TAMADUN 

MANDIRI

Seluruh civitas akademika

melaksanakan Pengajian Al-quran

secara berkala dan terukur, dan

menghormati dan memperingati

hari besar Islam serta berpakaian

muslim seminggu sekali pada hari

Jum’at
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Seluruh civitas akademika harus

mampu mengamalkan Piagam

Pancabudi, Mutiara Himah, 7 Nilai

Dasar Yayasan, Kebijakan Mutu, Visi

dan Misi serta Semboyan UNPAB 

yang diterapkan dalam proses 

belajar dan mengajar. 

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Seluruh civitas akademika

mengamalkan Kampus Bersih, Asri & 

Lestari yang didasarkan atas

pemahaman tentang Budaya

Peradaban Bersih dan Budaya

Peradaban Hemat Energi

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Seluruh civitas akademika dalam

melakukan pekerjaan dan pelayanan

wajib melaksanakan service excellent, 3S 

(senyum, sapa dan salam), serta wajib

melaksanakan etika berkomunikasi yang 

baik antara pegawai, mahasiswa, dosen

dan pimpinan

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Universitas Pembangunan Panca

Budi memiliki warna-warna

kebesaran antara lain putih, kuning, 

biru, coklat, hijau, merah dan ungu.

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Wajib menggunakan dan melestarikan
simbol-simbol, ornamen, artefak dalam
penataan lingkungan, bangunan, 
ruangan, baju, jaket almamater, toga 
dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya
serta plakat cinderahati UNPAB yang 
berlandaskan kepada budaya kearifan
lokal serta memiliki nafas dan warna
keislaman.

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Melestarikan istilah dan makna

budaya dan menghargai para 

tokoh-tokoh yang berjasa pada

UNPAB dengan menabalkannya

pada penamaan ruang-ruang di 

seluruh kampus. 

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Seluruh civitas akademika dalam
melakukan segala tanggungjawab
yang diberikan kepada seluruh setiap
pegawai wajib melaksanakannya
dengan sebaik-baiknya dan memiliki
sifat mandiri serta bersedia
meningkatkan kemampuan diri melalui
pelatihan dan penguatan keahlian
yang berwawasan internasional. 

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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Untuk lebih mensosialisaikan dan
memasyarakatkan serta menyatukan semua
tekad dalam pemahaman UNPAB sebagai
Kampus Tamadun Mandiri maka ditetapkan
sebuah logo Tamadun Mandiri sebagai
pemersatu

10 BUTIR NILAI-
NILAI TAMADUN 

MANDIRI
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CITA – CITA 
LUHUR UNPAB




