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Status kependudukan dari “keterampilan 

khusus” mulai 1 April 2019 hanya 14 

bidang kerja yang diizinkan untuk 

pekerjaan sederhana orang asing. 

 

Kita lihat "Tes Penilaian Keterampilan 

Khusus" yang akan menjadi salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan visa 

keterampilan khusus. 

 

Dengan visa keahlian khusus 

 

Di Jepang, di mana kebijakan imigrasi 

tidak diterapkan, tenaga kerja asing 

sederhana (misal pembantu rumah tangga) 

pada prinsipnya dilarang. 

 

Namun, untuk mengatasi kekurangan 

tenaga kerja yang serius, pada bulan April 

2019 tempat tinggal "keterampilan 

khusus" memungkinkan bekerja termasuk 

tenaga kerja sederhana hanya di 14 bidang 

seperti "konstruksi", "akomodasi", 

"pertanian", "perawatan" dan "pembuatan 

kapal"  

 

Kualifikasi diterima. 

 

Untuk mendapatkan kualifikasi 

keterampilan tertentu, persyaratan yang 

memenuhi "penyelesaian pelatihan teknis" 

atau "lulus ujian evaluasi keterampilan 

khusus" sedang dipertimbangkan. 

 

 

 

Tes evaluasi keterampilan khusus adalah 

tes yang dilakukan berdasarkan pada 

standar yang diperlukan kelompok 

industri di setiap jenis pekerjaan, 

berdasarkan pada standar yang 

disyaratkan oleh negara, tes "tingkat 

keterampilan" dan "tingkat kemampuan 

bahasa Jepang". 

 

Waktu ujian kecakapan dijadwalkan 

sebagai berikut. 

 

    April 2019 Akomodasi (penginapan/ 

perhotelan), perawatan dan penopang 

lansia,  layanan makanan (Restoran). 

    Oktober 2019 Manufaktur makanan dan 

minuman 

    Membangun industri  (mulai musim 

gugur 2019) 

    Sembilan industri tersisa dimulai pada 

Maret 2020 

 

Tes kecakapan berbahasa Jepang umum 

untuk 14 industri akan dimulai dari 2019. 

 

Untuk saat ini, implementasi di sembilan 

negara sedang dipertimbangkan. 
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Jadwal Tes kemahiran keterampilan 

khusus No. 1 dijadwalkan akan dimulai 

 

Tingkat keterampilan Keterampilan 

Khusus No. 1 adalah memiliki 

pengetahuan atau pengalaman yang 

diperlukan untuk supaya bisa diterima 

langsung di pihak penerima. 

 

Olehkarena itu perlu pemeriksaan dll. 

Dilakukan oleh  agen (asosiasi) yang 

bertanggung jawab. 

 

Dalam industri penginapan, ini adalah 

ujian tertulis dengan selembar tanda 60 

menit dan 30 pertanyaan dan penilaian 

lisan seperti sekitar 5 menit penilaian 

lisan.  

 

 

Dalam kasus industri perawatan mobil, 

ujian tertulis yang menanyakan 

pengetahuan dalam bahasa Jepang dan 

pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan 

yang sebenarnya akan dilakukan. 

 

Ujian dijadwalkan diukur untuk 

menentukan apakah setara dengan 

mekanik mobil kelas 3. 

 

Tes evaluasi keterampilan di setiap bidang 

 

Tes evaluasi keterampilan khusus bidang 

konstruksi 

 

Tes pengukuran keterampilan khusus 

akomodasi 

 

April 2019 Ujian Evaluasi Keterampilan 

Khusus Lokasi Terjadwal 

Lokasi implementasi lapangan 

(direncanakan) 

Keperawatan Indonesia Vietnam, Filipina 

Akomodasi Jepang 

Makan dan minum  

 

Tes kemahiran bahasa Jepang 

 

Tes Kecakapan Bahasa Jepang adalah tes 

yang dikembangkan dan dilakukan oleh 

The Japan Foundation untuk menentukan 

tingkat dasar keterampilan bahasa Jepang 

yang diperlukan untuk diterima sebagai 

Keterampilan Khusus No. 1. 
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Mereka yang lulus ujian ini dianggap 

memiliki tingkat kemahiran bahasa 

Jepang dasar, dibutuhkan Minimal N-4, 

karena mereka mampu berbicara setiap 

hari sampai batas tertentu dan dianggap 

memiliki tingkat kemampuan yang tidak 

mengganggu kehidupan mereka. 

 

Metode evaluasi 

 

    Lembaga pelaksana: Lembaga 

administratif independen Japan 

Foundation 

    Metode implementasi: Metode pengujian 

berbasis komputer (CBT Computer Based 

Testing) 

    Jumlah implementasi: Direncanakan  

Sekitar enam kali setahun, implementasi 

di luar negeri . 

  

Cara mengamankan implementasi ujian 

yang tepat 

 

Tes Kecakapan Bahasa Jepang dilengkapi 

dengan peralatan yang diperlukan untuk 

melakukan tes, dan itu akan melakukan 

tes skala besar di beberapa negara 

Implementasi yang tepat diamankan 

dengan melakukan outsourcing ujian ke 

organisasi pengujian yang memiliki rekam 

jejak yang baik dan dapat mengambil 

langkah-langkah untuk mencegah ujian 

curang seperti ujian backgammon. 

 

 

 

Tes kemahiran bahasa Jepang 

 

Tes Kecakapan Bahasa Jepang memiliki 

lebih dari 30 tahun pengalaman, dan 

organisasi kerja sama lokal untuk 

implementasi di luar negeri adalah 

organisasi yang sangat andal seperti 

universitas dan asosiasi guru bahasa 

Jepang di setiap negara. 

 

Standar kemahiran bahasa Jepang, pada 

prinsipnya, "N4" dari tes kemahiran 

bahasa Jepang. 

 

Tes Kecakapan Bahasa Jepang memiliki 

lima tingkatan: N1, N2, N3, N4 dan N5. 

Level yang paling mudah adalah N5 dan 

level yang paling sulit adalah N1. 

 

Level "N4" adalah level di mana Anda 

dapat memahami bahasa Jepang dasar. 

 

Misalnya, "Kemampuan membaca" adalah 

tingkat di mana Anda dapat membaca dan 

memahami teks-teks yang akrab dalam 

kehidupan sehari-hari yang ditulis 

menggunakan kosa kata dasar dan kanji. 

 

"Kemampuan mendengarkan" adalah 

tingkat di mana Anda hampir dapat 

memahami isi percakapan yang diucapkan 

sedikit lambat dalam situasi sehari-hari. 

 

(Tes kecakapan Jepang standar N1 ke N5) 
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Dikatakan bahwa level yang bisa dicapai 

sekitar 300 jam belajar. 

 

Konstruksi dan pertanian akan diterima 

sebagai "jangan meminta hingga N4", dan 

bahkan orang-orang yang tidak pandai 

bahasa Jepang. 

 

Misalnya, di bidang pertanian, dikatakan 

bahwa jika Anda dapat memilih foto yang 

sesuai dengan pertanyaan "Ambil 

herbisida", Anda akan mengadopsinya. 

 

  

Metode evaluasi 

 

    Lembaga pelaksana: Lembaga 

administratif independen Japan 

Foundation dan Asosiasi Dukungan 

Pendidikan Internasional Jepang 

    Metode implementasi: Metode lembar 

Markus 

    Frekuensi implementasi: Dilakukan di 

dalam dan luar negeri. Dilakukan 

kira-kira sekali hingga dua kali setahun di 

80 negara, wilayah, dan 239 kota di luar 

Jepang 

 

Cara mengamankan implementasi ujian 

yang tepat 

 

Ujian ini memiliki rekam jejak lebih dari 

30 tahun, dan organisasi kerja sama lokal 

untuk implementasi di luar negeri adalah 

organisasi yang sangat andal seperti 

universitas dan asosiasi guru bahasa 

Jepang di setiap negara, dan sejalan 

dengan manual implementasi ujian yang 

disediakan oleh organisasi sponsor. 

Langkah-langkah untuk mencegah ujian 

curang, seperti kontrol yang ketat 

terhadap pertanyaan ujian, pelatihan / 

penempatan pengawas ujian, dan 

pemeriksaan kepemilikan dan kepemilikan 

pada hari ujian, telah diambil dengan 

benar. 

 

Keperawatan (hanya perawatan) 

 

Selain "Tes Kemahiran Bahasa Jepang" 

(atau "Tes Kemahiran Bahasa Jepang (N4 

atau lebih tinggi)") untuk Ujian Bahasa 

Jepang untuk Perawatan, perlu untuk 

lulus "Tes Evaluasi Bahasa Jepang 

Pembawa". 

 

Melalui "Tes Evaluasi Perawatan Jepang", 

diharapkan untuk mengkonfirmasi tingkat 

kemampuan Jepang yang dengannya tidak 

ada hambatan dalam terlibat dalam 

pekerjaan perawatan di tempat perawatan. 

 

Ringkasan 

Pada tanggal 31 Desember 2018, rincian 

tes evaluasi keterampilan khusus belum 

diketahui. 

 

Untuk status "keterampilan khusus" 

tempat tinggal yang baru didirikan pada 

bulan April 2019, saya ingin 

menambahkan informasi ke halaman ini 

segera setelah informasi rinci dimasukkan. 


