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Keterampilan khusus 1 
Tokutei Ginou No.1 
特定技能１号 
     
Persyaratan akuisisi kualifikasi "skill 
khusus 1" 
    Aplikasi untuk status tempat tinggal 
untuk Keterampilan Khusus 1 
    Ringkasan 
 
Dengan keterampilan khusus 1 
 
Keahlian khusus No. 1 adalah "status 
kependudukan bagi orang asing yang 
terlibat dalam pekerjaan yang 
membutuhkan keterampilan dengan 
tingkat pengetahuan atau pengalaman 
yang cukup besar di bidang industri 
tertentu". 
 
Orang asing dengan status penduduk 
status 1 disebut sebagai “1 
keterampilan khusus orang asing”. 
 
1 Keterampilan Khusus "Keterampilan 
yang membutuhkan tingkat 
pengetahuan atau pengalaman" yang 
diperlukan untuk orang asing adalah 
"keterampilan yang membutuhkan 
periode pengalaman praktis yang 
cukup banyak, dll." Dan tanpa pelatihan 
atau pelatihan khusus Ini dianggap 
sebagai level yang dapat melakukan 
level pekerjaan tertentu dengan segera. 
 
1) Ketika mempekerjakan orang asing 
dengan keterampilan khusus, 
organisasi tuan rumah atau organisasi 
pendukung pendaftaran harus 
memberikan dukungan dengan 
merumuskan rencana dukungan. 
(Untuk rencana dukungan, silakan 
merujuk pada rincian "1. Keterampilan 
Khusus untuk Rencana Dukungan 
Orang Asing".) 
 

Masa tinggal 
 
Periode menginap untuk Keterampilan 
Khusus 1 adalah total 1 tahun, 6 bulan 
atau 4 bulan, dengan total hingga 5 
tahun. 
 
  
Tingkat keterampilan 
 
Tingkat keterampilan dikonfirmasi oleh 
tes, dll, yang sesuai dengan kategori 
bisnis bidang industri tertentu yang 
ditentukan dalam kebijakan operasi 
sektoral. (Orang asing yang telah 
menyelesaikan Pelatihan Keterampilan 
No. 2 dibebaskan dari ujian, dll.) 
 
  
Tingkat kemahiran bahasa Jepang 
 
Kami akan memeriksa keterampilan 
bahasa Jepang yang diperlukan untuk 
kehidupan dan bekerja melalui ujian. 
(Orang asing yang telah menyelesaikan 
Pelatihan Keterampilan No. 2 
dibebaskan dari ujian, dll.) 
 
  
Membawa Keluarga？ 
Keahlian khusus No.1 keluarga orang 
asing pada dasarnya tidak diakui. 
 
  
Perubahan karir 
 
Dimungkinkan untuk berganti 
pekerjaan dalam kategori bisnis yang 
sama atau antara kategori bisnis yang 
kesamaan tingkat keterampilannya 
dikonfirmasi oleh ujian dan sejenisnya. 
 
Namun, jika Anda tidak melakukan 
aktivitas yang berada di bawah 
keahlian khusus dalam waktu 3 bulan 
setelah pensiun, Anda mungkin akan 
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dikenakan prosedur pembatalan status 
tempat tinggal Anda. (Kecuali ketika 
ada alasan bagus) 
 
  
Persyaratan akuisisi kualifikasi "skill 
khusus 1" 
 
Untuk memenuhi syarat untuk 
keterampilan tertentu, salah satu dari 
persyaratan berikut harus dipenuhi: 
 
  
Untuk menyelesaikan pelatihan teknis 
 
Orang Asing Khusus Keterampilan 
yang telah menyelesaikan Pelatihan 
Keterampilan No. 2 dapat mengajukan 
permohonan untuk Keterampilan 
Khusus No. 1 jika mereka memenuhi 
persyaratan lain. 
 
(Untuk perincian tentang sistem 
pelatihan keterampilan, silakan merujuk 
ke "Panduan Sistem Pelatihan 
Keterampilan untuk Orang Asing".) 
 
  
Lulus "Tes Penilaian Keterampilan 
Khusus" 
 
Orang asing yang lulus ujian evaluasi 
keterampilan khusus (ujian profesional 
dan ujian bahasa Jepang) dapat 
mengajukan status kependudukan 
untuk keterampilan tertentu jika mereka 
memenuhi persyaratan lain. 
 
(Lihat "Apa tes evaluasi keterampilan 
khusus" untuk detail tes evaluasi 
keterampilan tertentu.) 
 
Tes bahasa Jepang dianggap 
menggunakan komputer pribadi agar 
cepat memberikan hasilnya kepada 
kandidat. 

 
Diharapkan untuk diimplementasikan 
maksimal sekitar enam kali setahun 
dari April mendatang di negara-negara 
seperti Asia Tenggara. 
 
Hal ini dianggap untuk melakukan ujian 
di Jepang untuk mengantisipasi ujian 
bagi siswa asing di Jepang. 
 
Dari 14 industri, hanya industri layanan 
makanan yang tidak ditargetkan untuk 
pelatihan teknis. (Bisnis hotel 
dijadwalkan akan mengikuti pelatihan 
teknis No. 2) 
 
Karena itu, ketika bekerja di industri 
jasa makanan, perlu untuk lulus "Tes 
Evaluasi Keterampilan Khusus". 
 
  
Aplikasi untuk status tempat tinggal 
untuk Keterampilan Khusus 1 
 
Dokumen-dokumen berikut akan 
diajukan untuk status aplikasi tempat 
tinggal untuk Keterampilan Khusus 1. 
 
    Sertifikat Kelayakan untuk Aplikasi 
Sertifikat Tempat Tinggal 
    Buku ringkasan organisasi 
keterampilan khusus 
    Sertifikat masuk (dalam kasus 
korporasi) / salinan kartu penduduk 
(dalam hal pemilik bisnis perorangan) 
    Salinan kartu petugas resident 
(dalam kasus korporasi) 
    Salinan laporan keuangan (laporan 
laba rugi dan neraca) (dua tahun fiskal 
terakhir) 
    Bahan mengenai asuransi tenaga 
kerja yang berkaitan dengan organisasi 
keterampilan khusus (salinan dokumen 
hak asuh yang berkaitan dengan 
prosedur asuransi tenaga kerja, dll.) 
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    Materi tentang asuransi sosial 
yang berkaitan dengan organisasi milik 
keterampilan khusus (salinan dokumen 
tahanan terkait dengan prosedur 
asuransi sosial) 
    Materi tentang pembayaran pajak 
mempengaruhi keterampilan khusus 
milik pajak perusahaan, sertifikat 
pembayaran pajak pajak penduduk 
    Salinan kontrak kerja keterampilan 
spesifik dan ketentuan kerja 
    Pernyataan hal-hal penting tentang 
kontrak kerja keterampilan khusus 
    Pernyataan bahwa jumlah 
kompensasi untuk orang asing 
berketerampilan khusus sama dengan 
atau lebih besar dari jumlah 
kompensasi untuk karyawan Jepang 
    Dokumen untuk mengklarifikasi 
biaya yang dibayarkan kepada 
perantara sebelum memasuki negara 
tersebut 
    Sertifikat penerimaan untuk tes 
kecakapan / Sertifikat tes keahlian 
praktis seperti ujian tingkat 3 dll 
    Sertifikat penerimaan untuk tes 
kemahiran bahasa Jepang / Sertifikat 
tes keterampilan praktis seperti tes 
kecakapan tingkat ketiga 
    Sertifikat medis untuk orang asing 
dengan keahlian khusus 
 
    Rencana dukungan 
    Mendukung kontrak pengiriman 
(ketika mengirim ke organisasi 
pendukung pendaftaran) 
    Salinan resume  manajer, surat 
persetujuan penunjukan, sumpah 
tertulis yang berkaitan dengan operasi 
pendukung (ketika Anda mendukung 
diri sendiri) 
    Salinan resume orang yang 
bertanggung jawab atas orang yang 
bertanggung jawab, surat penerimaan 
janji temu, sumpah tertulis yang 
berkaitan dengan tugas-tugas 

pendukung (ketika kami mendukung 
diri sendiri) 
 
Lampiran aplikasi untuk pembaruan 
status kependudukan untuk 
Keterampilan Khusus 1 
 
Status kependudukan untuk 
Keterampilan Khusus 1 membutuhkan 
pembaruan setiap 1 tahun, 6 bulan atau 
4 bulan. 
 
    Status aplikasi izin perubahan 
status tinggal 
    Dokumen yang membuktikan 
konten, periode, dan status aktivitas 
    Sertifikat pendapatan tahunan dan 
pembayaran pajak 
    Dokumen yang membuktikan 
situasi dukungan kepada pelamar 
    Dokumen untuk membuktikan 
situasi partisipasi asuransi sosial dan 
situasi pembayaran Asuransi 
Kesehatan Nasional dan premi Pensiun 
Nasional 
 
  
Ringkasan 
 
Sebagian besar orang asing yang 
dipekerjakan dengan keterampilan 
khusus adalah orang asing dengan 
keterampilan khusus No. 1. 
 
Ketika mempekerjakan orang asing 
berketerampilan tinggi, perlu untuk 
menyelesaikan kontrak kerja, 
merumuskan rencana dukungan, 
melamar status tempat tinggal, dll. 
Setelah ujian lulus. 
 
Kami menyarankan Anda mengatur 
jadwal dan melanjutkan persiapan 
sesegera mungkin. 


