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Direvisi pada 1 Mei 2019 インドネシア語版 

Selamat datang di Perpustakaan 
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi dan 

pengetahuan, baik ilmu praktis, sampai dengan disiplin ilmu 

dari berbagai bidang. 

 

■Perpustakaan  Utama   072-751-2508 

■Ishibashi Plaza     072-760-2383  

 



Saat pertama kali menggunakan perpustakaan 
・ Layanan perpustakaan seperti membaca buku/majalah, pencarian bahan pustaka, penggunaan bahan 

pustaka audio-visual, dan penggunaan ruang belajar dapat digunakan oleh siapa saja. 
 

・ Saat pertama kali meminjam bahan pustaka (buku, majalah, dll), silahkan mendaftarkan diri di meja 

petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan akan memberikan Anda kartu anggota perpustakaan. 
 

・ Mereka yang dapat menjadi anggota perpustakaan  

Yang dapat menjadi anggota perpustakaan adalah: 
Mereka yang tinggal, bekerja, atau bersekolah di kota Ikeda. 

※Mereka yang tinggal di 7 kota dan 3 daerah (Kota Toyonaka, Kota Suita, Kota Takatsuki, Kota Ibaraki, 

Kota Minoh, Kota Settsu, Daerah Shimamoto, Daerah Toyono, Daerah Nose) 

※Mereka yang tinggal di kota Kawanishi 

    Untuk ※, terdapat syarat khusus penggunaan perpustakaan. Lihat p7 “Layanan perpustakaan lintas kota”. 

 

・ Jangka waktu kartu anggota perpustakaan adalah 3 tahun (setelah 3 tahun, Anda harus memperpanjang 
keanggotaan). 

 

・ Saat pendaftaran keanggotaan atau saat perpanjangan keanggotaan, Anda perlu menyediakan kartu 
identitas yang bertuliskan nama dan alamat Anda (SIM, kartu asuransi yang bertuliskan alamat, kartu 
pelajar yang bertuliskan alamat, dll.). 

 

Cara meminjam bahan pustaka 

・ Anda dapat meminjam maksimal 8 bahan pustaka (termasuk CD maksimal 2, DVD maksimal 1) untuk 2 
minggu. 
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・. Jika Anda tidak terlambat mengembalikan bahan pustaka dan jika bahan pustaka yang ingin dipinjam tidak 

dipesan oleh orang lain, Anda dapat memperpanjang maksimal 1 kali (untuk 2 minggu setelah tanggal 
perpanjangan). 
 

・ Anda dapat pula memperpanjang peminjaman melalui telepon. Jika Anda mendaftar pada layanan Web, Anda 
dapat melakukan perpanjangan melalui home page atau komputer yang ada di dalam gedung perpustakaan. 
(Lihat p4 ”Layanan Web”.) 

 

・ Untuk bahan pustaka selain milik kota Ikeda yang dipinjam melalui perpustakaan, tidak dapat diperpanjang 
masa peminjamannya. 

 

Cara mengembalikan bahan pustaka 

・ Anda tidak perlu menunjukkan kartu anggota perpustakaan saat mengembalikan buku. Kembalikanlah buku di 
meja petugas perpustakaan. Anda dapat mengembalikan buku di semua gedung perpustakaan kota Ikeda. 

 

・ Saat perpustakaan tutup, kembalikanlah melalui kotak pos pengembalian.  
 

・ Untuk CD, DVD, dan bahan pustaka selain milik perpustakaan kota Ikeda yang dipinjam melalui perpustakaan, 
Anda tidak dapat mengembalikannya melalui kotak pos pengembalian untuk mencegah rusaknya bahan 
pustaka. Kembalikanlah melalui meja petugas perpustakaan sebelum tanggal pengembalian. 

 

・ Kembalikanlah bahan pustaka sebelum tanggal pengembalian. Jika Anda tidak mengembalikan bahan pustaka 
setelah lewat tanggal pengembaliannya, petugas perpustakaan dapat menghubungi Anda melalui telepon, 
surat atau email untuk memberi peringatan. Jika ada bahan pustaka yang belum Anda kembalikan, Anda tidak 
dapat memperpanjang masa peminjaman bahan pustaka lain yang sedang Anda pinjam. 

・ Jika keterlambatan pengembalian melewati 21 hari, Anda tidak dapat meminjam bahan pustaka lain. 
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・ Jika bahan pustaka yang Anda pinjam hilang atau rusak, laporkanlah ke pertugas perpustakaan. 

 

Cara memesan bahan pustaka 

・ Anda dapat memesan bahan pustaka yang sedang dipinjam oleh anggota lain. Anda dapat memesan 
bahan pustaka yang berada di gedung perpustakaan lain di dalam kota dan mengambilnya di 
perpustakaan tempat Anda berada. Untuk memesan, isi kartu pemesanan dan serahkan ke meja petugas 
perpustakaan. 

 

・ Pemesanan dapat dilakukan maksimal 20 bahan pustaka untuk setiap orang (termasuk 2 CD dan 1 
DVD). 

 

・ Jika Anda mendaftar pada layanan Web, Anda dapat memesan bahan pustaka melalui home page atau 
komputer di dalam gedung perpustakaan. (Detail dapat dibaca di p.4 “Layanan Web”.) 

 

・ Jika Anda mencari bahan pustaka yang tidak dimiliki perpustakaan, perpustakaan akan 
mempertimbangkan untuk membeli atau meminjam dari perpustakaan kota lain. Silahkan berkonsultasi 
dengan petugas perpustakaan. 

 

・ Saat bahan pustaka yang Anda pesan telah tersedia, petugas perpustakaan akan menghubungi Anda 
melalui telepon atau email. Perpustakaan akan menyimpan bahan pustaka yang telah dipesan maksimal 
1 minggu (tidak termasuk hari libur perpustakaan). Jika Anda tidak mengambil bahan pustaka setelah 
lewat dari 1 minggu, pemesanan Anda dianggap dibatalkan. 

 

Waktu tersedianya bahan pustaka dapat berbeda untuk masing-masing perpustakaan.  
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Layanan Web 

・ Anda dapat melakukan pemesanan bahan pustaka, melihat bahan pustaka yang sedang dipinjam atau 
melihat status bahan pustaka yang sedang dipesan melalui internet atau komputer di dalam gedung 
perpustakaan. Anda dapat juga memperpanjang masa peminjaman bahan pustaka. 

 

・ Untuk menggunakan layanan ini, Anda memerlukan password yang diberikan oleh perpustakaan. 
Silahkan meminta kepada petugas perpustakaan. Anda memerlukan kartu anggota perpustakaan dan 
kartu asuransi atau SIM yang bertuliskan nama dan alamat saat meminta password. (Anggota berusia 
siswa sekolah dasar kebawah atau anggota perpustakaan lain tidak dapat menggunakan layanan ini.) 

 

・ Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi praktis seperti “Rak buku saya”, “Layanan informasi bahan 
pustaka baru”, dll melalui layanan Web. (Detail dapat dilihat melalui home page perpustakaan dengan 
mengakses menu Top >> Beragam layanan >> Panduan layanan Web.) 

 

Layanan database komersial 

・ Layanan database komersial adalah database berbayar yang disediakan di internet. Layanan ini 
dapat digunakan secara gratis di dalam perpustakaan utama (ada batasan waktu). Dapat mencetak 
dalam batas ijin mencetak(terkena biaya tambahan) 

・ Silahkan mendatangi konter untuk permohonan dengan menunjukkan kartu anggota perpustakaan 

atau Identitas diri untuk menkonfirmasi alamat (Kartu Identitas seperti kartu pelajar/mahasiswa yang 

tertulis alamat , Kartu Asuransi Kesehatan, Surat Ijin Mengemudi, dll)  

・ Database yang dapat digunakan：Asahi shimbun Kikuzo II database/ Nikkei Telecon 21/ Informasi 

lembaran layanan pencarian (kanpou jouhou kensaku saabisu) poplardia net/Japan Knowledge Lib 
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Perpustakaan Mobil (Satsuki) 

Bagi warga yang tinggal jauh dari perpustakaan, Anda dapat menggunakan perpustakaan mobil (Satsuki) 
yang berkeliling untuk meminjamkan bahan pustaka. Perpustakaan mobil akan berhenti di setiap tempat 
pemberhentian di dalam kota setiap 2 minggu sekali. 
 

・ Tempat pemberhentian dan jadwal perpustakaan mobil dapat dilihat di majalah humas “Kouhou Ikeda”. 
(Atau dapat melalui telepon perpustakaan  072-751-2508.) 

Bagi penderita disabilitas 

・ Bagi penderita gangguan penglihatan (tidak dapat membaca huruf normal), perpustakaan menyediakan 
bahan pustaka yang diterjemahkan ke audio (DAISY-Digital Accessible Information System, rekaman, 
dll.), bahan pustaka dengan huruf Braille, naskah yang diperbesar, buku bergambar (disentuh), buku LL, 
dll. untuk membantu penderita gangguan penglihatan. 

 

・ Untuk menggunakan bahan pustaka yang diterjemahkan ke audio dan buku bergambar (disentuh), Anda 
memerlukan pendaftaran khusus.  

Untuk Anda yang tinggal di kota Ikeda dan memiliki buku penderita disabilitas (gangguan penglihatan 
level 1-6), perpustakaan menyediakan layanan peminjaman melalui pos. 
 

・ Perpustakaan  menyediakan ruangan bagi penderita gangguan penglihatan. Anda dapat menggunakan 
komputer dengan bantuan audio dan plextalk untuk mendengarkan daisy di ruangan ini. Selain itu Anda 
juga dapat meminjam plextalk untuk keperluan evaluasi. 

 

・ Penderita gangguan bagian tubuh luar/dalam yang tidak dapat datang ke perpustakaan atau  

・ Penderita gangguan bagian tubuh luar/dalam yang tidak dapat datang ke perpustakaan atau 
perpustakaan mobil dapat menggunakan layanan peminjaman buku melalui pengiriman ke rumah. 
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Berlaku untuk mereka yang memiliki buku penderita gangguan bagian tubuh (gangguan tubuh 
luar/dalam level 1-3) dan orang tersebut/keluarga tidak dapat mengunjungi langsung ke perpustakaan. 

※Perpustakaan akan mengadakan evaluasi sebelum Anda dapat menggunakan layanan ini. 

Detail bisa didapatkan dengan menghubungi perpustakaan , petugas layanan penderita disabilitas 
(072-751-2508). 

 

Peminjaman Berkelompok  

Perpustakaan menyediakan layanan peminjaman kelompok untuk jangka waktu tertentu bagi kelompok 
Buku Anak, relawan mendongeng, sekolah, dll. yang aktivitasnya berada di wilayah kota Ikeda (maksimal 800 
buku). 

 

Penggunaan bahan pustaka audio visual (Video, DVD, dll.) dan komputer 

5 tempat duduk untuk audio visual, 4 komputer untuk internet, dan 5 kursi untuk penggunaan wireless internet 
bagi mereka yang membawa laptop pribadi. 

[Penggunaan bahan pustaka audio visual] 

・ Anda dapat menonton Video atau DVD. 

[Komputer dengan akses internet] 

・ Penggunaan komputer dengan akses internet terbatas bagi mereka yang tinggal, bekerja, bersekolah 
dan pengguna layanan area luas di kota Ikeda. 
Untuk penggunaan komputer, silahkan menghubungi petugas perpustakaan dan menunjukkan kartu 
anggota perpustakaan dan kartu identitas yang dapat menunjukkan bahwa Anda  
tinggal/bekerja/bersekolah di wilayah kota Ikeda (SIM, kartu pelajar, dll.). Penggunaan komputer dibatasi  
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1 jam setiap kali untuk setiap orang (jika tidak ada antrian, dapat diperpanjang 1 jam). 
 

・ Penggunaan internet dibatasi untuk melihat home page perpustakaan. Perpustakaan menggunakan 
software filtering untuk perpustakaan umum. Untuk beberapa website, terdapat kemungkinan akses akan 
di blok. Anda tidak dapat menggunakan komputer untuk keperluan download, email, game, penggunaan 
USB memori, atau print. 

 [Kursi bagi mereka yang membawa laptop probadi] 

・ Anda dapat menggunakan kursi dengan akses wireless internet jika membawa laptop prbadi ke dalam 

perpustakaan. Penggunaan dibatasi bagi mereka yang tinggal, bekerja, atau bersekolah di kota Ikeda (18 

tahun ke atas). Silahkan menghubungi petugas perpustakaan dan menunjukkan kartu anggota 

perpustakaan dan kartu identitas yang dapat menunjukkan bahwa Anda tinggal/bekerja/bersekolah di 

wilayah kota Ikeda (SIM, kartu pelajar, dll.) 

Penggunaan dibatasi 2 jam setiap kali untuk setiap orang (jika tidak ada antrian, dapat diperpanjang 1 

jam). 

 

Layanan perpustakaan lintas kota 

Layanan perpustakaan lintas kota di wilayah Hokuriku yang mencakup 7 kota dan 3 daerah 

Mereka yang tinggal di wilayah Hokuriku (Kota Toyonaka, Kota Suita, Kota Takatsuki, Kota Ibaraki, Kota 
Minoh, Kota Settsu, Daerah Shimamoto, Daerah Toyono, Daerah Nose) dapat meminjam buku di 
masing-masing perpustakaan. 
Layanan lintas perpustakaan kota Ikeda dan Kawanishi 

Mereka yang tinggal di wilayah kota Ikeda dan Kawanishi dapat meminjam bahan pustaka di 
masing-masing perpustakaan. 
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Untuk menggunakan layanan perpustakan tersebut, Anda harus mendaftar pada masing-masing 

perpustakaan. Persiapkan kartu identitas yang dapat menunjukkan nama dan alamat (SIM, kartu asuransi 
bertuliskan alamat, kartu pelajar bertuliskan alamat, dll.). Mengenai layanan yang dapat digunakan di 
masing-masing perpustakaan, silahkan menghubungi langsung ke masing-masing perpustakaan. 

Penggunaan layanan lintas kota di perpustakaan kota Ikeda 

 

1. Perpustakaan yang melayani lintas kota 
Perpustakaan Okanoue (gedung utama), Ishisbashi plaza, library corner (Balai kota pusat lantai 1), 
perpustakaan mobil 

 
2. Bahan pustaka yang dapat dipinjam 

Buku, majalah, picture story (tidak termasuk bahan pustaka yang tidak dapat dibawa keluar) 

※Anda tidak dapat meminjam bahan pustaka audio visual di luar perpustakaan. 

※Anda tidak dapat memesan atau mengajukan request bahan pustaka. 

 
3. Jumlah dan jangka waktu peminjaman bahan pustaka 
    Maksimal 5 bahan pustaka untuk 2 minggu. 

・Anda dapat memperpanjang satu kali jika tidak ada pemesanan lain dan tidak ada bahan pustaka yang 

terlambat dikembalikan. 
    
4. Pernggunaan di dalam perpustakaan  

・Anda dapat menggunakan Video dan DVD. 

※Anda dapat menggunakan komputer dengan akses internet, di kursi untuk penggunaan laptop pribadi. 
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Panduan gedung:Perpustakaan Utama 

 

 

 

 

 

 

 
Dapat Iangsung dari Ikeda stasium 

※Tidak ada pakir kendaraan 

※ ada tempat parker sepeda(Hankyu Ikeda 

pusat parkir sepeda) 

 
〒563-0048 

1-1 Kureha cho,Ikeda Prefektur Osaka 

(SunCity Ikeda Lantai 3) 

(Telp)  072-751-2508 

 

 [Jam buka]  Hari biasa dan sabtu  10:00-20:00   

      Minggu dan hari libur umum  10:00-18:00   

[Tutup]     Hari Rabu minggu ke tiga 

           28 Desember～4 Januari  

           Hari inspeksi perpustakaan 

Panduan gedung:Ishibashi Plaza 

 

3Menit jalan kaki dari stasiun Ishibashi 

※Tidak tersedia tempat parker 

[Jam buka]       Senin-Jumat 10:00-20:00 

Sabtu, Minggu, hari libur umum 10:00-18:00 

[Tutup]  Rabu pertama setiap bulan, akhir dan 

awal tahun, hari inspeksi perpustaka 

□Khusus Perpustakaan Ishibashi Plaza 

– Layanan antar perpustakaan 
・Khusus untuk Ishibashi Plaza, mereka yang 

tinggal selain di kota Ikeda dapat juga membuat 

kartu anggota perpustakaan dan meminjam 

bahan pustaka perpustakaan 

※Bangunan utama tidak dapat digunakan 

(Kota Minoh) Segawa 1 cho me - 5 cho me 

(Kota Toyonaka) IshibashiAsada-cho, 

Machikaneyama-cho,Seifusou1cho-me-2cho-me 

  

９ 

〒563-0032 

Ishibashi2-1-1  

Ikeda-shi Osaka 

(Telp)072-760-2383 


