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DANA ENDOWMEN PERPUSTAKAAN UKM 
 

1.0 PENGENALAN  
 
Dana Endowmen Perpustakaan UKM Telah dilancarkan dengan rasminya pada 10 Julai 
2003 oleh Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Mohd. Rashdan bin Hj. Baba, Pengerusi 
Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. 

 
 

2.0 OBJEKTIF 
 

i. Mewujudkan mekanisma untuk memastikan sumber kewangan yang stabil, 
konsisten dan berterusan bagi jangka masa panjang untuk memperoleh sumber-
sumber ilmu dalam usaha memajukan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan 
Universiti. 
 

ii. Menampung belanja mengurus bagi perolehan sumber ilmu dan peningkatan sistem 
Perpustakaan berkomputer. 
 

iii. Sebagai sumber kewangan untuk memperoleh koleksi-koleksi kepakaran/khas yang 
ditawar oleh individu atau pihak-pihak tertentu. 
 

iv. Perolehan kemudahan dan peralatan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan 
persekitaran perpustakaan. 

 
 

3.0 PROSES TADBIR URUS  
 
3.1 Majlis Amanah  

 
i. Dana ini ditadbirkan oleh Majlis Amanah Dana Endowmen Perpustakaan 

UKM yang bertanggungjawab mentadbir dan mengurus dana. Ahli-ahli 
Majlis Amanah adalah seperti berikut: 
 

a. Timbalan Naib Canselor Hal-ehwal Akademik dan Antarabangsa – 
Pengerusi 

b. Wakil Gugusan Sains Teknologi dan Kejuruteraan 
c. Wakil Gugusan Sains Sosial 
d. Wakil Gugusan Sains Perubatan 
e. Wakil Institut Kecemerlangan 
f. Bendahari/Wakil 
g. Ketua Pustakawan – Setiausaha 

 
ii. Bidang kuasa Majlis Amanah ialah:  

 
a. Menentukan Dasar Penggunaan Dana 
b. Menentukan Garis Panduan bagi pelaburan, perbelanjaan dan 

penjanaan kewangan 
c. Memantau status kewangan dana 
d. Membentang laporan tahunan 
e. Bertanggungjawab kepada Senat dan Lembaga Pengarah 

Universiti. 
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3.2 Kewangan  
 
i. Sumber Kewangan Dana Endowmen Perpustakaan UKM 

 
Sumber kewangan Dana Endowmen Perpustakaan UKM adalah terdiri 
daripada: 

 
a. Sumbangan kakitangan dan alumni UKM 
b. Sumbangan individu/syarikat 
c. Yuran Perpustakaan Pelajar 
d. Yuran Keahlian Luar Perpustakaan UKM 

 
ii. Akaun Dana Endowmen Perpustakaan UKM 

 
Dana Endowmen Perpustakaan UKM mempunyai dua akaun iaitu: 

 
a. Akaun Pelaburan Khas (tidak boleh digunakan) yang terdiri dari: 

 
• sumbangan individu/syarikat  
• sumbangan kakitangan UKM 
• 1/3 daripada Yuran Perpustakaan Pelajar   
• 1/3 daripada Yuran Keahlian Luar Perpustakaan 

 
b. Akaun Boleh Belanja yang terdiri dari: 

 
• 2/3 daripada Yuran Perpustakaan Pelajar   
• 2/3 daripada Yuran Keahlian Luar Perpustakaan  
• Pendapatan pelaburan dari Akaun Pelaburan Khas 

 
iii. Pengurusan Kewangan Dana Endowmen Perpustakaan UKM 

 
a. Semua urusan kewangan akan dikendalikan oleh Bendahari dan 

diakaunkan dalam satu akaun khas. 
b. Semua pendapatan dan perbelanjaan akan diambil kira dalam akaun 

khas ini. 
c. Semua perbelanjaan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan 

Majlis Amanah dan tertakluk kepada peraturan kewangan universiti 
d. Penyata kewangan hendaklah dibentang dalam Mesyuarat Majlis 

Amanah secara berkala. 
 

iv. Penggunaan Dana Endowmen Perpustakaan UKM 
 
Dana Endowmen Perpustakaan UKM digunakan untuk aktiviti-aktiviti 
berikut: 

 
a. Perolehan sumber ilmu iaitu buku, jurnal dan sumber elektronik 

apabila peruntukan pengurusan tidak mencukupi. 
b. Perolehan koleksi kepakaran/khas yang nadir atau sukar diperolehi 

tertakluk kepada penilaian Jawatankuasa Penilai Koleksi Khas dan 
Sumbangan. 

c. Perolehan sumber ilmu asas berkaitan program baru universiti. 
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d. Perolehan sistem komputer untuk memajukan perkhidmatan 
perpustakaan. 

e. Perolehan kemudahan dan peralatan bagi meningkatkan kualiti 
perkhidmatan dan persekitaran perpustakaan. 

f. Aktiviti lain bercorak akademik yang dipersetujui oleh Majlis Amanah. 
 
 

4.0 PENGIKTIRAFAN DAN KEMUDAHAN PENYUMBANG DANA ENDOWMEN 
PERPUSTAKAAN UKM 
 
Penyumbang Dana Endowmen Perpustakaan UKM akan mendapat faedah berdasarkan 
sumbangan yang diberikan: 
 
4.1 Sumbangan: RM20 juta ke atas 

 
Pengiktirafan dan Kemudahan: 

 
i. Nama bangunan baru atau bangunan tambahan akan diberikan sempena 

nama penyumbang berkenaan. 
 
ii. Nama penyumbang diabadikan di plak Dana Endowmen Perpustakaan 

UKM. 
 
iii. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 

UKM. 
 
iv. Keahlian Kehormat Perpustakaan UKM (had pinjaman ialah 25 buah 

buku selama 60 hari) dan kemudahan kad keahlian kepada 10 orang ahli 
keluarga (had pinjaman ialah 2 buah buku selama 14 hari) untuk seumur 
hidup. 

 
v. Keahlian Kehormat (Korporat) Perpustakaan UKM kepada agensi dengan 

memberi kemudahan 12 kad keahlian (had pinjaman ialah 2 buah buku 
selama 14 hari) sepanjang tempoh kewujudan institusi. 

 
vi. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 

elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 
 
vii. Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun. 
 
viii. Perkhidmatan Kursus Kemahiran Maklumat dan Pakej Maklumat. 
 
ix. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 
 
x. Pengecualian cukai pendapatan. 
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4.2 Sumbangan: RM2 juta  ke atas 

 
Pengiktirafan dan Kemudahan: 
 
i. Ruang atau koleksi di dalam Perpustakaan dinamakan sempena nama 

penyumbang. 
 
ii. Nama penyumbang diabadikan di plak Dana Endowmen Perpustakaan 

UKM. 
iii. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 

UKM. 
 
iv. Keahlian Kehormat Perpustakaan UKM (had pinjaman ialah 25 buah 

buku selama 60 hari) dan kemudahan kad keahlian kepada 8 orang ahli 
keluarga (had pinjaman ialah 2 buah buku selama 14 hari) untuk seumur 
hidup. 

 
v. Keahlian Kehormat (Korporat) Perpustakaan UKM kepada agensi dengan 

memberi kemudahan 10 kad keahlian (had pinjaman ialah 2 buah buku 
selama 14 hari) sepanjang tempoh kewujudan institusi. 

 
vi. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 

elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 
 
vii. Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun. 
 
viii. Perkhidmatan Kursus Kemahiran Maklumat dan Pakej Maklumat. 
 
ix. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 
 
x. Pengecualian cukai pendapatan. 
 
 

4.3 Sumbangan: RM500,000.00 hingga kurang daripada RM2 juta 
 
Pengiktirafan dan Kemudahan: 
 
i. Nama penyumbang diabadikan di plak Dana Endowmen Perpustakaan 

UKM. 
 
ii. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 

UKM. 
 
iii. Keahlian Kehormat Perpustakaan UKM (had pinjaman ialah 25 buah 

buku selama 60 hari) dan kemudahan kad keahlian kepada 7 orang ahli 
keluarga (had pinjaman ialah 2 buah buku selama 14 hari) untuk seumur 
hidup. 

 
iv. Keahlian Kehormat (Korporat) Perpustakaan UKM kepada agensi dengan 

memberi kemudahan 8 kad keahlian (had pinjaman ialah 2 buah buku 
selama 14 hari) sepanjang tempoh kewujudan institusi. 
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v. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 

elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 
 
vi. Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun. 
 
vii. Perkhidmatan Kursus Kemahiran Maklumat dan Pakej Maklumat. 
 
viii. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 
 
ix. Pengecualian cukai pendapatan. 

  
 

4.4 Sumbangan: RM100,000.00 hingga kurang daripada RM500,000.00   
 
Pengiktirafan dan Kemudahan: 
 
i. Nama penyumbang diabadikan di plak Dana Endowmen Perpustakaan 

UKM. 
 
ii. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 

UKM. 
 
iii. Keahlian Kehormat Perpustakaan UKM (had pinjaman ialah 25 buah 

buku selama 60 hari) dan kemudahan kad keahlian kepada 5 orang ahli 
keluarga (had pinjaman ialah 2 buah buku selama 14 hari) untuk seumur 
hidup. 

 
iv. Keahlian Kehormat (Korporat) Perpustakaan UKM kepada agensi dengan 

memberi kemudahan 6 kad keahlian (had pinjaman ialah 2 buah buku 
selama 14 hari) sepanjang tempoh kewujudan institusi. 

 
v. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 

elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 
 
vi. Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun. 
 
vii. Perkhidmatan Kursus Kemahiran Maklumat dan Pakej Maklumat. 
 
viii. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 
 
ix. Pengecualian cukai pendapatan. 
 

 
4.5 Sumbangan: RM6,000.00 hingga kurang daripada RM100,000.00 (Warga 

UKM) /  RM10,000.00 hingga kurang daripada RM100,000.00 (Bukan Warga 
UKM) 
 
Pengiktirafan dan Kemudahan: 

  
i. Nama penyumbang diabadikan di plak Dana Endowmen Perpustakaan 

UKM 
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ii. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 

UKM. 
 

iii. Keahlian Kehormat Perpustakaan UKM (had pinjaman ialah 25 buah 
buku selama 60 hari) dan kemudahan kad keahlian kepada 3 orang ahli 
keluarga (had pinjaman ialah 2 buah buku selama 14 hari) untuk seumur 
hidup. 

 
iv. Keahlian Kehormat (Korporat) Perpustakaan UKM kepada agensi dengan 

memberi kemudahan 4 kad keahlian (had pinjaman ialah 2 buah buku 
selama 14 hari) sepanjang tempoh kewujudan institusi. 

 
v. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 

elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 
 

vi. Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun. 
 

vii. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 
 

viii. Pengecualian cukai pendapatan. 
 
 
 

4.6 Sumbangan: RM3,000.00  hingga kurang daripada RM6,000.00 
 
Pengiktirafan dan Kemudahan:  
 

 
i. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 

UKM. 
 

ii. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 
elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 

 
iii. Pemakluman maklumat perbelanjaan Dana Endowmen setiap tahun. 

 
iv. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 

 
v. Pengecualian cukai pendapatan. 

 
 

 
4.7 Sumbangan: RM1,000 hingga kurang daripada RM3,000.00 

 
Pengiktirafan dan Kemudahan:  

  
 

i. Senarai nama penyumbang dimasukkan dalam laman web perpustakaan 
UKM. 

 
ii. Pemakluman maklumat perkhidmatan terkini yang terdiri dari jurnal 
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elektronik/pangkalan data yang dilanggan Perpustakaan setiap tahun. 
 

iii. Surat penghargaan bersama penyata sumbangan setiap tahun. 
 

iv. Pengecualian cukai pendapatan. 
 

 
 
5.0 PENUTUP 

 
Kemudahan sumbangan melalui potongan gaji disediakan untuk warga UKM.  
 
Sekalung budi diucapkan kepada penyumbang yang telah menyumbang. Sumbangan dana 
amat dialu-alukan daripada individu/institusi korporat.  
 
 
 
Kemaskini: Mac 2014 


