
 

1 | P a g e  
[8102715: 25954707_1] – July 2020  

Ketentuan Keanggotaan 

Ketentuan keanggotaan 

 Tunjukkan bukti nama dan alamat Anda yang masih berlaku untuk menjadi anggota perpustakaan. 
Pelamar tanpa bukti alamat mungkin dapat memenuhi syarat dengan pengecualian, sesuai keputusan dari 
Pustakawan yang bertanggung jawab. 

 Orang tua/wali wajib menandatangani sebagai penjamin bagi pemohon yang berusia di bawah 16 tahun. 
Penjamin bertanggung jawab atas semua barang yang dipinjam dalam kartu keanggotaan yang telah 
mereka tandatangani, dan atas pembayaran semua biaya dan ongkos yang ditimbulkan oleh anggota. 

 Tunjukkan kartu perpustakaan Anda untuk meminjam, atau untuk memeriksa informasi apa pun di akun 
Anda. Jika Anda tidak membawa kartu perpustakaan, Anda harus menunjukkan bukti nama dan alamat 
Anda yang masih berlaku. 

 Beri tahu kami jika Anda mengubah nama atau alamat Anda. 

 Membayar biaya penggantian untuk setiap barang yang hilang atau rusak sesuai catatan peminjaman 
pada kartu Anda. Biaya penggantian termasuk biaya barang dan biaya pemrosesan yang tidak dapat 
dikembalikan. 

 Beri tahu kami jika kartu perpustakaan Anda hilang atau dicuri. Anda harus membayar untuk mengganti 
kartu perpustakaan yang hilang. 

 Anda hanya boleh memiliki satu kartu perpustakaan. 

 Anda bertanggung jawab atas semua barang yang dipinjam pada kartu perpustakaan Anda. 

 Anda dapat memperpanjang pinjaman Anda dua kali, kecuali anggota perpustakaan lain sudah 
memesannya. Anda dapat memperpanjang secara langsung, melalui telepon atau daring. 

 Jika Anda melihat ada kerusakan pada barang yang ingin Anda pinjam, beri tahu kami sebelum Anda 
meminjamnya. 
 

Perilaku di perpustakaan 

 Dewan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pelanggan dan staf 
kami. 

 Dewan menganggap perilaku berikut tidak dapat diterima: 

o Perilaku yang tidak baik seperti pelecehan, agresi atau penggunaan bahasa yang tidak pantas. 
o Bertindak dengan cara yang menimbulkan gangguan, membahayakan orang lain, atau 

mengganggu penggunaan dan kenyamanan perpustakaan oleh orang lain. 
o Bertindak dengan cara yang bertentangan dengan tanda yang ada, atau bertentangan dengan 

petunjuk yang sah dari Pustakawan yang bertanggung jawab atau Petugas yang Berwenang. 
o Penyalahgunaan sumber daya perpustakaan, termasuk menghancurkan atau merusak properti 

perpustakaan dan ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Penggunaan Komputer dan Internet/WiFi. 

 Staf perpustakaan berhak untuk meminta orang yang berperilaku tidak diterima ini untuk meninggalkan 
gedung, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Monash No 3. 

 Pengunjung perpustakaan harus mematuhi persyaratan dan pedoman kesehatan Dewan, Negara Bagian 
atau Pemerintah Federal 

 Orang yang secara konsisten berperilaku dengan cara yang tidak dapat diterima, dapat ditolak aksesnya 
ke sumber daya perpustakaan tertentu atau ditolak masuk ke perpustakaan untuk jangka waktu tertentu, 
tergantung pada keadaan dan sifat perilaku yang tidak dapat diterima tersebut. 

 Anak-anak di bawah usia 11 tahun harus diawasi oleh orang dewasa yang bertanggung jawab. 

 Orang yang menggunakan internet harus menerima dan mematuhi Ketentuan Penggunaan Komputer dan 

Internet/WiFi. 
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Privasi 

Dewan hanya akan menggunakan informasi pribadi Anda untuk tujuan menyediakan akses ke layanan 

perpustakaan. Informasi pribadi Anda tidak akan diungkapkan kepada pihak eksternal mana pun tanpa 

persetujuan Anda, kecuali diwajibkan atau diizinkan oleh hukum, atau sesuai dengan UU Perlindungan Privasi dan 

Data 2014. Dewan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur untuk melindungi informasi pribadi. Informasi ini 

tersedia di situs web Dewan di www.monash.vic.gov.au/legal/privacy. 

 

Ketentuan Penggunaan Komputer dan Internet/WiFi 

 Pengguna komputer yang merupakan anggota Perpustakaan yang sah harus login ke komputer 
menggunakan nomor kartu mereka sendiri. Pengunjung ke Victoria dapat memperoleh kartu pengunjung 
untuk mengakses komputer jika mereka memberikan identifikasi. 

 Orang tua atau wali harus mendaftar sebagai penjamin untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Orang 
tua atau wali bertanggung jawab penuh untuk mengawasi akses anak mereka ke Internet dan sumber 
daya teknologi di perpustakaan. 

 Dalam satu waktu, tidak lebih dari dua orang yang boleh menggunakan komputer perpustakaan. 

 Pengguna bertanggung jawab atas pengoperasian internet selama pemesanan mereka, termasuk akses, 
transmisi, tampilan, pencetakan, dan penyimpanan materi. 

 Pengguna diwajibkan mematuhi semua undang-undang negara bagian dan federal dan Undang-Undang 
Lokal No. 3. 

 Dilarang keras mengunduh dan/atau melihat materi yang mengandung konten yang dianggap 

menyinggung atau illegal.Penggunaan Internet yang tidak dapat diterima termasuk, namun tidak terbatas 

pada: 

o Penghancuran atau pengrusakan peralatan, perangkat lunak atau data milik perpustakaan. 
o Melihat materi, termasuk gambar, yang umumnya dianggap eksplisit secara seksual. 
o Penyalinan tanpa izin yang disengaja atas materi yang dilindungi hak cipta atau pelanggaran atas 

perjanjian lisensi dan kontrak lainnya. 
o Pelanggaran atau percobaan pelanggaran terhadap keamanan sistem jaringan komputer yang 

manapun. 
o Pelanggaran privasi individu atau entitas yang merupakan pencipta, penulis, pengguna atau subjek 

dari sumber informasi. 
o Pemantauan komunikasi elektronik yang tidak sah. 
o Penggunaan layanan email yang tidak semestinya, seperti spamming. 
o Situs perjudian sesuai dengan aturan Strategi Perjudian yang Bertanggung Jawab dari Dewan 

Monas. 

 Perpustakaan berhak membatasi akses ke proses, jenis file, dan ukuran unduhan tertentu. 

 Pengguna komputer bertanggung jawab atas biaya SEMUA pencetakan sesuai dengan biaya pencetakan. 

 Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini akan mengakibatkan penangguhan hak istimewa atas komputer 
dan internet. 

 Tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan sumber daya Internet Perpustakaan juga dapat dituntut oleh 
lembaga berwenang di tingkat lokal, negara bagian atau federal. 

 Perpustakaan berhak untuk mengakhiri sesi menurut kebijakan dari staf perpustakaan. 

 Dewan Monash berhak memantau semua lalu lintas yang dikirimkan melalui jaringan komputernya. 

 

 

http://www.monash.vic.gov.au/legal/privacy

