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BAB II 

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS 

2.1.Sejarah Universiti Utara Malaysia 

Universiti Utara Malaysia (UUM), yang secara resmi berdiri pada 16 Februari 1984, 

adalah universitas publik Malaysia keenam. Ini adalah satu-satunya universitas yang 

didirikan untuk mengkhususkan diri semata-mata dalam manajemen pendidikan dari 

awal pendiriannya. 

Perencanaan pembangunan universitas keenam ini dimulai pada bulan Agustus 1983 

ketika Departemen Pendidikan Malaysia mulai memberi bentuk, dengan sungguh-

sungguh, dengan ide mendirikan universitas ini. Pada 19 Oktober 1983, Kabinet 

memberikan persetujuan resmi untuk proyek ini di Kedah.Pada saat itu, proyek ini 

disebut "The Sixth Universitas Project". Beberapa bulan kemudian, kantor sementara 

dari universitas keenam, secara resmi bernama Universiti Utara Malaysia (UUM), 

secara resmi dibuka pada 15 Februari 1984 di Jitra. 

Empat bulan setelah pembukaan resmi, kantor UUM dipindahkan ke kampus 

sementara yang - Darul Aman Kampus - di Jitra, pada bulan Juni 1984, ketika tahap 

pertama proyek telah selesai. relokasi dilakukan sehingga dapat mengantar batch 

pertama dari siswa untuk tahun ajaran yang dimulai pada awal Juni tahun 1984. Darul 

Aman Kampus adalah pada saluran 62-acre tanah di Bandar Darulaman. Itu 18 km 

utara dari Alor Setar dan 4,8 km dari Jitra. 

UUM telah berkembang menjadi sebuah kampus yang terbuka di mana orang luar 

dan wisatawan diperbolehkan kebebasan untuk mengunjungi dan memanfaatkan 

berbagai fasilitas di dalamnya.Area meliputi 107 hektar hutan telah berkembang 

menjadi berbagai fasilitas baik untuk menarik wisatawan ke wilayah utara dan untuk 

memenuhi kebutuhan rekreasi dari anggota komunitas kampus. Di antara fasilitas ini 

area piknik, lapangan golf sembilan hole, sirkuit go-kart, penembakan dan panahan 
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kisaran, situs berkuda, dan banyak lainnya yang cepat mendapatkan popularitas di 

kalangan wisatawan dan para anggota komunitas kampus sama. 

 

2.2.Visi dan Misi Universiti Utara Malaysia 

 2.2.1. Visi  

Visi Universiti Utara Malaysia adalah untuk menjadi universiti pengurusan 

yang terkemuka. 

 

2.2.2. Misi 

Misi Universiti Utara Malaysia adalah untuk mendidik pemimpin 

berpewatakan holistik untuk berbakti kepada komuniti global. 

 

2.3. Lokasi Universiti Utara Malaysia 

Universiti Utara Malaysia (UUM) terletak di sintok, negara bagian Kedah, Malaysia 

Utara.Negara bagian Kedah Darul Aman adalah tanah keindahan alam yang unik 

dengan tanaman hijau subur hutan tropis, perbukitan, tambal sulam bidang sawah 

yang hijau, dan langit biru jernih.Terletak di barat laut dari Semenanjung Malaysia, 

dan kira-kira sekitar 400 kilometer dari ibukota Malaysia, Kuala Lumpur.Kedah juga 

berbagi perbatasan bersama dengan Thailand. 
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2.4. Struktur Organisasi Universiti Utara Malaysia 

 

 

 

 

 

 

 

 


