
Layanan 

Tarif Panggilan Ekonomis Setiap Hari 
KOKUSAI Card menawarkan “Panggilan murah setiap hari” tarif flat dengan pembulatan per 6 detik, 24 jam.

Melakukan Panggilan Dari Negara Lain
Selain dari Jepang, anda dapat melakukan panggilan dari 27 Negara dan wilayah di Amerika, Eropa, Afrika, Asia dan Oceania.

Sebagai  hadiah menarik dengan desain Hello Kitty 
Dengan desain Hello Kitty karakter terkenal di seluruh dunia, menjadikan KOKUSAI CARD sebagai souvenir yang tepat dari Jepang.

Tersedia di semua  7-Eleven  di seluruh Jepang
KOKUSAI Card dapat dibeli di combini 7-Eleven di seluruh Jepang. 

• Sebelum menggunakan layanan ini pastikan telepon anda di set pada program Tone.
• Kami tidak bertanggung jawab untuk kehilangan kartu, pencurian nomor kartu atau penggunaan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
• Kartu ini tidak dapat digantikan, dibuat ulang, dikembalikan atau diuangkan. 
• Kartu ini tidak dapat digunakan untuk menghubungi nomor spesial  (3 digit) seperti  110, 119 dan lainnya.
• Tarif yang tertera diatas mengacu pada nilai menit maksimal dari kartu yang belum digunakan.
• Tanggal kadaluarsa kartu ini adalah 1 tahun setelah pembelian/setelah diaktifkan  
• Kartu ini ditawarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan antara pihak penyedia layanan telepon prabayar dengan pihak KOKUSAI Card .

Catatan Penggunaan 

Melakukan panggilan dari Jepang (dengan pulsa ¥1000)

Dari Handphone

Dari Telepon Rumah

Cara Pembelian

Tarif

60menit

USA

100menit

USA

38menit

Indonesia

55menit

Hong Kong

48menit

Japan (Telepon Rumah)

50menit

Indonesia

111menit

Hong Kong

60menit

Japan (Telepon Rumah)

50menit

Malaysia

90menit

Malaysia
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Kartu prepaid untuk melakukan panggilan internasional yang dapat digunakan dari telepon 
rumah, Handphone dan telepon IP.  Tetap terhubung dengan keluarga, teman dan 
orang-orang terkasih di luar negeri dengan kualitas terjamin. 

Cari  pada toko yang 
menampilkan gambar kartu ini 

di dalam kombini. 

Ambil dan bawalah ke kasir lalu 
lakukan pembayaran. 

Kartu siap digunakan 

1 2 3



(Proses panggilan)

Cara melakukan panggilan internasional dan domestik di Jepang

Prosedur Melakukan Panggilan

Pengaturan bahasa dan pendaftaran nomor telepon

Mempersingkat Proses Panggilan

Nomor Akses

0091-2077
Telepon Rumah, 
Handphone, PHS

dan telepon umum

Pulsa
terkirim

Pulsa
terkirim

Nomor ID
＋

＃ (pagar)

Panggilan
Terhubung

Pilih
Bahasa

Panduan※
＋

＃ (pagar)

Pilih
Bahasa

Panduan※
＋

＃ (pagar)

Nomor Tujuan

Pilih bahasa
panduan※
＋
＃

Pilih bahasa
panduan※
＋
＃

Nomor ID
＋

***＃

Nomor ID
＋

***＃

Fungsi Tambahan 

Nilai yang akan dikirim

9999

Nilai yang
akan dikirim

9999

Nomor ID
kartu baru ＋＃

Nomor ID
kartu baru ＋＃

※ Inggris Jepang  Cina Tagalog  Portugis  Jepang  Korea Indonesia  Spanyol 1 2 3 4 5 6 7 8 9

※ Inggris Jepang  Cina Tagalog  Portugis  Jepang  Korea Indonesia  Spanyol 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nomor Akses

03-6688-6886Tel. IP & comunitário

050-1601-8989Telepon BB

0120-953-843Hikari denwa

Luar Negeri Kode Negara - kode area - nomor tujuan
(Tanpa angka 0 pertama)

(Dengan angka 0 pertama)Jepang Kode Area - nomor tujuan

Nomor Tujuan

Luar Negeri Kode Negara - kode area - nomor tujuan
(Tanpa angka 0 pertama)

(Dengan angka 0 pertama)Jepang Kode Area - nomor tujuan

Nomor Tujuan + #

Nomor Akses

0091-2077
Telepon Rumah,

Handphone
dan telepon PHS

Nomor Akses

03-6688-6886IP & Telepon Umum

0120-953-843Hikari denwa

Nomor Akses

0091-2077
Telepon Rumah,

Handphone
dan telepon PHS

Nomor Akses

03-6688-6886IP & Telepon Umum

0120-953-843Hikari denwa

Dengan mendaftarkan nomor telepon anda pada pertama kali melakukan panggilan, anda dapat melewati proses pemilihan bahasa 
panduan dan prosedur memasukan nomor ID untuk panggilan anda selanjutnya.  
Pengaturan bahasa akan dilakukan hanya setelah pendaftaran nomor telepon.

Ikuti bahasa panduan 
untuk menekan 

nomor tujuan dan 
proses panggilan

Jika saldo pulsa pada kartu anda sedikit, anda dapat mengirim pulsa dari kartu yang baru ke kartu anda. Setelah pulsa terkirim, 
tanggal kadaluarsanya akan berubah sesuai tanggal pada kartu yang baru. Anda perlu mendaftarkan nomor telepon anda sebelum 
melakukan pengiriman pulsa. 

Setelah panduan 
(Masukan nomor 

tujuan)… 

Pendaftaran nomor 
dan pengaturan 

bahasa

Pendaftaran nomor 
dan pengaturan 

bahasa

Nomor ID
＋

＃ (pagar)

Panggilan
Terhubung


