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BAB II 

GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS  

 

2.1 Sejarah Universitas Pelaksanaan Academic Visit 

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 Oktob/er 

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. 

Sementara itu, perencanaan kampus permanen untuk universitas sudah mulai. 

kampus permanen ini akan dibangun di atas lahan seluas 1.061 hektar di Sintok 

(di distrik Kubang Pasu), terletak sekitar 48 km di utara Alor Setar dan 10 km 

sebelah timur dari Changlun, sebuah kota kecil di sepanjang Jalan Raya Utara-

Selatan, dekat perbatasan Malaysia-Thailand. 

Kampus UUM permanen, disebut sebagai Sintok Kampus, mulai beroperasi 

pada 15 September 1990. Terletak di daerah pertambangan timah mantan, itu 
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berlindung di sebuah lembah hutan tropis yang rimbun, yang dianut oleh bukit-

bukit biru, dan disiram oleh dua sungai yang mengalir di sepanjang tengah 

kampus. Sungai Sintok dan Sungai Badak, melengkapi keindahan 

pemandangan dari lingkungan alam, affording segudang pemandangan 

kemegahan menghijau. 

The MYR580 juta Sintok Kampus secara resmi dibuka pada tanggal 17 

Februari 2004 oleh Royal Kanselir, Yang Mulia Sultan Abdul Halim 

Mu'adzam Shah. Bangunan utama kampus adalah Sultanah Bahiyah 

Perpustakaan, Kanselir, Masjid Sultan Badlishah, yang Mu'adzam Shah Hall, 

Tan Sri Othman Hall, Kompleks Olahraga, yang Varsity Mall, gedung Budi 

Siswa, Kompleks Konvensi, dan bangunan rumah berbagai departemen dari 

Sekolah Tinggi Akademik. 

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 kisaran, situs berkuda, dan banyak lainnya 

yang cepat mendapatkan popularitas di kalangan wisatawan dan para anggota 

komunitas kampus sama. 

Pada bulan Januari 2008, restrukturisasi sistem akademik universitas dilakukan 

dengan tujuan mempersiapkan struktur yang kuat yang akan memungkinkan 

peningkatan jumlah mahasiswa pascasarjana dan pengibaran bendera UUM di 

arena akademik internasional. universitas memandang perlu untuk menjadi 

global dalam praktek dan konten karena pengetahuan yang dihasilkannya dan 

purveys mengatasi dan jauh melampaui perbatasan Malaysia. Dalam latihan 

restrukturisasi ini, 13 fakultas digabung dan mengalir ke 3 utama Academic 

Colleges, yaitu UUM COB (UUM College of Business), UUM CAS (UUM 
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College of Arts and Sciences), dan UUM COLGIS (UUM College of Law, 

Pemerintah dan Internasional Studi). 

Untuk menghiasi nama UUM dalam sejarah keunggulan akademik sebagai 

Universitas Eminent Manajemen dan sebagai Universitas Riset dalam Ilmu 

Sosial, Rencana Transformasi UUM diluncurkan oleh Wakil Rektor UUM, 

Profesor Dato 'Dr. Mohamed Mustafa Ishak, dalam hubungannya dengan 2011 

Pesan Tahun Baru-nya pada 1 Januari 2011 di Mua'adzam Shah Hall. 

The UUM Rencana Transformasi, yang pada dasarnya adalah peta jalan untuk 

kegiatan dan usaha dari UUM masa depan, dibagi menjadi dua tahap. Tahap 

Satu, yang dari tahun 2011 sampai 2015, difokuskan pada tegas menempatkan 

UUM di peta akademik lokal secara sistematis dan terencana. Selama periode 

ini, penekanan lebih besar akan diberikan untuk memastikan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari Tahap Pertama sementara, pada saat yang sama, 

menjadi sadar akan keharusan Tahap Kedua dari Rencana Transformasi, yang 

akan dari 2016 sampai 2020. 

2.2 Visi dan Misi Universitas Pelaksanaan Academic Visit 

2.2.1 Visi Universiti  

1. Menjadikan UUM sebagai sebuah Universiti pengurusan terulung 

dan bertaraf dunia 

2. Untuk menjadi institusi pendidikan pengurusan yang terkemuka.  

3. Untuk menjadi pusat perunding dalam semua aspek pengurusan di 

peringkat nasional dan antarabangsa.  

2.2.2 Misi Universiti  

Selaras dengan objektif dan misi penubuhan UUM sebagai sebuah 

Universiti yang mengendalikan pendidikan pengurusan, tenaga kerja 

yang mahir dalam bidang pengurusan akan digembleng bagi 

menyumbang ke arah mencapai matlamat tersebut. 
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2.3 Lokasi Universitas Pelaksanaan Academic Visit 

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. 

 

2.4  Struktur Organisasi Universitas Pelaksanaan Academic Visit 

 

(Gambar 1. Organization Chart Universiti Utara Malaysia) 


