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Ⅴ Transportasi  

Ⅴ- 1 Alat Transportasi 
1. Kereta Listrik（JR, Kereta Listrik Swasta, Kereta Listrik Bawah Tanah） 

Biasanya karcis dijual di mesin penjual otomatis. Perhatikan baik-baik berapa ongkos karcis sampai ke tujuan 
yang dimaksud dengan table tarif. Ketika salah membeli, mintalah ganti kepada pegawai stasiun sebelum karcis 
terpakai. Selain itu ada pelayanan selanjutnya.  

・Kartu IC “ICOCA”： Kartu prabayar yang dapat digunakan di JR. Anda dapat menggunakannya untuk kereta 
dan bus di seluruh wilayah nasional yang bertuliskan tanda IC, termasuk transportasi dibawah naungan oleh 
PITAPA. Bila melakukan pembayaran sebelum naik kereta, alat transportasi PITAPA juga dapat digunakan. 

・Kartu IC “PITAPA”：Kartu pasca yang dapat digunakan di semoa kereta listrik swasta, kereta listrik  bawah 
tanah dan bus kecuali JR di wilayah Kyoto, Osaka, dan Kobe. 

・Karcis Berlangganan Bulanan, Karcis Kupon： Bila membeli pada waktu tenggang tertentu mendapat 
potongan. Satu set karcis kupon berseri ada 10 lembar, karcis berlangganan bulanan dapat dibeli untuk 
periode satu bulan, tiga bulan dan enam bulan. 

 
2. Bus  

Di dalam bus, tidak ada kondektur. Sebelum naik bus, perhatikan baik-baik tempat tujuan yang dimaksud. 
Tempat tujuan bis itu terdapat di atas kaca (depan dan belakang). Ada tarif yang sama untuk pergi kemana saja 
dan ada juga tarif yang berbeda tergantung pada jarak. Bila ada tarif yang berbeda, pada saat naik akan menerima 
lembar nomor. Ketika turun dari bus, mencocokkan tabel tarif dengan lembar nomor, masukkanlah uang ke dalam 
kotak uang. Persiapkanlah uang kecil. Ketika turun, beritahukan ke pengemudi dengan menekan tombol setelah 
terdengar pengumuman di tempat pemberhentian bus. 
 
3. Taksi  

Ketika akan naik taksi, lambaikan tangan ke atas pada taksi yang kaca depannya berlampu merah dan tertera 
“Kosong” (Kusha) di tempat yang mudah bagi kendaraan untuk berhenti. Di tempat seperti depan stasiun biasanya 
ada tempat menunggu taksi. Saat naik taksi, sampaikan ke pengemudi tempat tujuan yang dimaksud dengan jelas. 
Akan lebih membantu, jika ada memo, atau sketsa peta. Ongkos ditentukan berdasarkan jarak dan waktu. Harap 
diperhatikan bila membayar dengan uang lembaran ¥5.000/10.000, terkadang pengemudi tidak memiliki 
kembalian. 
 
 
4. Barang yang Tertinggal dalam Alat Transportasi 
 
①  JR Barat Jepang Pusat Pelanggan     0570-00-2486 (Bahasa Jepang) (6:00-23:00 setiap hari)    
②  Osaka Metro (Kereta Bawah Tanah)     0570-6666-24 (Bahasa Jepang) (8: 30-20:00 setiap hari) 
③  Osaka City Bus            Silahkan hubungi kantor bus  
④  Taksi (Osaka Taksi Senta)           06-6933-5618/9 (Bahasa Jepang) 

    (9:00-17:00 setiap hari kerja / 9:00-12:00 hari Sabtu) 
 
 
 


