
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Universiti Technical Malaysia Malacca (UTeM) didirikan pada 1 Desember 2000 sebagai IPTA

(Perguruan Tinggi Negeri) Teknik pertama di Malaysia. Terletak di Malaysia bagian Malaka,

diakui sebagai Kota Warisan Dunia oleh UNESCO di situs seluas 766 hektar lengkap dengan

semua fasilitas dan dikelilingi oleh tanaman hijau, sebagai Fokus Universitas, UTeM berfokus

pada rekayasa, TIK, dan manajemen teknologi. UTeM selalu mempertahankan reputasinya sebagai

generator sumber daya manusia dengan keahlian teknis yang luas untuk kebutuhan industri

teknologi tinggi. Bidang penelitian di UTeM juga menekankan pada area yang diidentifikasi untuk

meningkatkan kredibilitas unik UTeM dan meningkatkan reputasi UTeM sebagai universitas

teknis seperti teknologi hijau, rekayasa sistem, interaksi manusia-teknologi, dan dan teknologi

canggih.

UTeM menerima siswa tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari siswa internasional. Siswa

internasional di UTeM meliputi Indonesia, Arab Saudi, Chad, Suriah, Pakistan, Kamerun,

Bangladesh, Tanzania, India, Somalia, Singapura, Qatar, Palestina, Libya, Irak, Iran, Ghana,

Prancis, Yaman, Nigeria, dan Yordania .

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi

UTeM berkomitmen untuk memimpin negara dan dunia dengan berkontribusi pada:

1. Mempromosikan pengetahuan melalui pendidikan teknis yang inovatif, penelitian dan

beasiswa.

2. Membentuk pemimpin profesional murni.

3. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan industri dan masyarakat.

2.2.2 Misi

Menjadi universitas teknik kreatif dan inovatif terbaik dunia.



2.3 Struktur Perusahaan

Gambar 2.1 Struktur Perusahaan

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan utama perusahaan adalah belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen, penelitian tesis

dan disertasi dan juga pertukaran pelajar antar negara.

2.5 Lokasi Perusahaan

Jalan Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

2.6 Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga

wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala

Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini

mencapai  31.164.177 jiwa pada tahun 2017. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan



Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok

Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Singapura, Brunei, dan

Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia

adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya

negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan

mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung.dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana

Menteri.


