
Panduan Mengenai Perpustakaan Pusat Informasi 
dan Kebudayaan 

 

Konsulat Jenderal Jepang di Medan saat ini telah difasilitasi dengan perpustakaan 
sebagai pusat informasi dan kebudayaan. Di perpustakaan ini, selain pengunjung 
dapat membaca dan meminjam buku yang berkaitan dengan kejepangan (tersedia 
dalam bahasa Jepang, Inggris dan Indonesia), menikmati sajian program televisi 
NHK, mendengarkan kaset tape dan CD musik Jepang beserta pembelajaran 
bahasa Jepang, pengunjung juga dapat memperoleh berbagai informasi yang 
berkaitan dengan kejepangan serta berbagai informasi tentang penawaran studi di 
Jepang. Untuk mengunjungi perpustakaan ini, Anda tidak perlu mengatur janji 
dengan kami terlebih dahulu. 

 

1. Lokasi dan Jam Buka 

Lokasi  : Wisma BII Lt. 5 Jl. P. Diponegoro No. 18, Medan. 

Jam Buka : 08.30 – 12.00 dilanjutkan pukul 13.30 – 16.30  

    (Hari Senin – Jumat) 

Perpustakaan ditutup pada hari sabtu dan minggu 

 

2. Buku 

Selain buku yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan budaya, pengunjung juga 
dapat mencari berbagai jurnal ilmiah di dalam perpustakaan ini. Karena buku yang 
tersedia juga dapat dipinjam keluar (dibawa pulang) sesuai dengan prosedur yang 
berlaku, silahkan memanfaatkan berbagai buku yang terdapat dalam perpustakaan 
ini. 

Prosedur Peminjaman Buku 

(1) menyerahkan fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (kartu tanda 
penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), kartu mahasiswa, dll di loket 
perpustakaan). (buku dapat dipinjam dengan syarat menyerahkan fotokopi kartu 
identitas). 

 
(2) Jangka waktu peminjaman buku  

1 Minggu (maksimal tiga buku) 



 

 

3. Publikasi Majalah 

Selain pengunjung dapat membaca di tempat dan melakukan peminjaman buku, 
perpustakaan ini juga menyediakan majalah Jepang yang didistribusikan untuk 
setiap pengunjung perpustakaan. Majalah tersebut dapat diminta kepada staf di 
loket perpustakaan. 

 

4. Kaset Tape dan CD Musik dan Pembelajaran Bahasa Jepang 

Perpustakaan ini juga telah difasilitasi dengan Tape dan CD player, sehingga 
pengunjung dapat mendengarkan kaset tape dan CD musik dan pembelajaran 
bahasa Jepang yang telah tersedia. 

 

5. Penyiaran Program TV NHK 

Di dalam ruangan perpustakaan ini juga telah disediakan ruangan khusus dimana 
pengunjung dapat menikmati program stasiun tv NHK Jepang selama jam 
operasional perpustakaan. 

 

6. Kunjungan Kelompok ke Perpustakaan Pusat Informasi dan 
Kebudayaan 

Perpustakaan Informasi dan Kebudayaan Konsulat Jenderal Jepang di Medan juga 
menerima kunjungan anggota masyarakat dan organisasi terutama siswa/ 
mahasiswa Indonesia berupa kunjungan kelompok. Dalam kunjungan tersebut akan 
diadakan pemutaran video serta perkenalan kebudayaan Jepang selama sekitar 2 
jam tergantung permintaan kelompok pengunjung. 

<Prosedur Kunjungan ke Perpustakaan Pusat Informasi dan Kebudayaan> 

Harap Konsultasikan Jumlah pengunjung, tanggal, dan waktu yang Anda inginkan 
kepada pihak staf loket perpustakaan atau ke nomor telepon yang tertera di bawah. 

 

7. Kontak Kami 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi ke nomor di bawah ini agar 
disambungkan ke bagian Informasi dan Kebudayaan : 



Telepon : 061-4575193 

Fax  : 061-4574560 

Email  : konjen@mn.mofa.go.jp 

 

8. Pengumuman Kegiatan di Bagian Informasi dan Kebudayaan 
1) Pemutaran Film Jepang 

Dengan bekerja sama dengan Japan Foundation Jakarta, di Perpustakaan juga 
diadakan pemutaran film Jepang sekali seminggu pada hari jumat. Jadwal setiap 
bulannya selain dipublikasikan di perpustakaan, juga diposting dalam website 
Konsulat Jenderal Jepang di Medan. 

 

2) Kelas Kaligrafi Jepang  

Perpustakaan Jenderal Jepang di Medan juga bekerja sama dengan Medan 
Japan Club mengadakan Kelas Kaligrafi Jepang yang diadakan setiap 
minggunya pada hari kamis. Untuk mengikuti kelas kaligrafi Jepang ini 
diperlukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi dapat dilakukan langsung ke 
loket perpustakaan atau melalui telepon. 

 

 

 

 
 
 
 

 


