
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Mengenai Sistem Membangun Karier Konstruksi

「Lambang Sistem Membangun Karier Konstruksi」



〇「Sistem Membangun Karier Konstruksi」adalah sistem pendaftaran serta mengakumulasi kualifikasi teknisi, status 
pendaftaran asuransi sosial, riwayat kerja di lapangan dsb yang bersifat melintasi dalam industri.

〇Melalui penggunaan sistem ini, dapat meningkatkan lingkungan dimana teknisi dapat menerima perlakuan yang layak
sesuai dengan kemampuan dan pengalaman, sehingga dapat menjamin sumber daya manusia konstruksi di masa depan. 

Ringkasan Sistem Membangun Karier Konstruksi

Langkah Menuju Perbaikan Perlakuan Terhadap

Teknisi

＜Akumulasi Keterampilan

dan Pengalaman＞

○Pengalaman（Jumlah Hari Bekerja）
○Pengetahuan・Keterampilan

（sertifikat yang dimiliki）
○Kemampuan bermenejemen

（ Mengikuti pelatihan teknisi
terdaftar・ Pengalaman menjadi
mandor）

＜Peningkatan Lingkungan agar Memperbaik

Perlakuan Terhadap Teknisi＞

Mempromosikan tingkat
keterampilan diri kepada mitra bisnis
atau pelanggan melalui warna kartu.
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Level ２

Level ３

Level４

Teknisi Pemula
（Pemagang）

：
Teknisi Berpengalaman
（dapat mandiri）

Bagi yang dapat
bekerja sebagai

Mandor

Bagi yang memiliki
kemampuan

manajemen tingkat
tinggi

（Teknisi terdaftar dsb）

Pengalaman
□ tahun

Level １

Pengalaman
○ tahun

Mengikuti pelatihan
Keterampilan○○

Teknisi □□
tingkat 1

Pengalaman Ketua
tim □ tahun

Pengalaman
★ tahun

Teknisi terdaftar

Pengalaman
Mandor ★ tahun

Tergantung
tingkatnya, 
warna kartu
dibedakan

【Biaya】

●Pendaftaran melalui internet
2,500 Yen

●Pendaftaran melalui loket

3,500 Yen

Masa berlaku kartu １０ tahun

※Bilamana terjadi kehilangan atau
kerusakan dsb selama masa berlaku
kartu, dikenakan biaya 1,000 Yen
untuk menerbitkan ulang.

Biaya Daftar Teknisi

Sistem

Membangun Krier

Konstruksi

Informsi Perusahaan

Informsi Teknisi

Informsi Pengalaman Kerja

Promosi keterampilan



Teknisi ピッ！

Langkah.1 
Pendaftaran Informasi・
Pembayaran Biaya Daftar
（Bagi Teknisi）

Bagi perusahaan yang sebagai
kontraktor utama yang membuka
lapangan, mendaftar info lapangan
dan kontrak ketika membuka
lapangan

Bagi perusahaan, mengenai info 
lapangan dan kontrak, daftar sistem
konstruksi dan info teknisi yang 
diterima (Nama, Jenis Kerja, Jabatan)

・Pesanan kontrak
・Info teknisi dsb

Langkah.3
Daftar Lapangan

Langkah.4
Daftar Sistem Konstruksi

Langkah.6
Visualisasi pengalaman

・Nama lapangan
・Isi Kerja dsb

☆Bagi Pemborong bawahan
Step.1 
Daftar informasi・pembayaran biaya daftar

○Informasi Wajib
・Informasi Diri
（Alamat, Nama, Tgl Lahir, Jenis Kelamin, 
Kewarganegaraan, dsb）
・Nama Perusahaan Penerimaa, Jenis Kerja

・status pendaftaran asuransi sosial、
tunjangan pensiun bidang konstuksi dsb
○Info rekomendasi
・kualifikasi, riwayat hadir intern、
penghargaan
・Riwayat cek kesehatan dsb

Perusa
haan

Pemborong
bawahan

Perusah
aan

Kontraktor
utama

・Nama dagang、
alamat
・info izin konstruksi
・Modal、Jenis industri
・status pendaftaran
asuransi sosial dsb

Langkah.5
Akumulasi Riwayat
Kerja

・Nama dagang、
alamat
・info izin konstruksi
・Modal、Jenis indusitri
・status pendaftaran
asuransi sosial dsb

Mengaitkan teknisi dan
perusahaan penerima

☆Bagi Kontraktor utama
Langkah.1 
Daftar informasi・pembayaran biaya daftar

Kontraktor utama
menyediakan card reader 
di lapangan Akan tercatat masa, 

tempat, jenis kerja, 
jabatan dalam bentuk
data sebagai prestasi
kerja.

Langkah.2
Penerimaan Kartu

Langkah Penggunaan Sistem Membangun Karier Konstruksi
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Desain Kartu Membangun Karier Konstruksi

【Kartu Umum（Bagian depan）】 【Kartu Emas（Bagian depan）】 【Bagian Belakang】

・Pada Kartu IC, termuat chip IC（tipe kartu IC tanpa sentuh）。
・Pada chip IC、dapat mencatat ID teknisi sebagai data。
・Untuk menjaga keamanan, data dalam IC chip disandikan。

※Angka didalam pagar merah menunjukkan Nomor ID Teknisi
（14digit）
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Situs Sistem Membangun Karir Konstruksi

・Dicari dengan「建設キャリアアップシステム」
（http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccs/index.htm）
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Konfirmasi isi pendaftaran

Layar Log-in

Hubungi

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccs/index.htm


Keterampilan Khusus Pemagangan Pekerja Konstruksi
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・Memiliki sertifikasi rencana penerimaan
orang asing

・Memiliki izin berdasarkan Undang-
undang Konstruksi Pasal 3

・Daftar Sistem Membangun Karir
Konstruksi

・Partisipasi pada organisasi yang didirikan
bersama oleh sekelompok perusahaan
kontraktor（perlu izin dari Menteri
Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan
Tourism) 

dsb

・Memiliki sertifikasi Rencana
Pemagangan

・Memiliki izin berdasarkan Undang-
undang Konstruksi Pasal 3

・Daftar Sistem Membangun Karir
Konstruksi

dsb

・Memiliki sertifikasi rencana pekerja
konstruksi

Memiliki izin berdasarkan Undang-undang
Konstruksi Pasal 3

・Daftar Sistem Membangun Karir
Konstruksi

dsb
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・Terhadap Pekerja Keterampilan Khusus
１

➢Upah sama atau lebih dari orang 
Jepang

➢Dibayar secara teratur
➢Wajib menaikan upah sesuai

keterampilannya
・Menjelaskan hal-hal penting dalam

bahasa ibu sebelum menandatangani
kontrak

・mendaftar Sistem Membangun Karir
Konstruksi dsb

・Terhadap pemagang、
➢Upah sama atau lebih dari orang 
Jepang

➢Dibayar secara teratur
・Mengenai kontrak, ditulis dalam
bahasa ibu agar bisa dimengerti lalu
ditanda tangani

・Mendaftar Sistem Membangun Karir
Konstruksi ※tidak bermasalah
selama menyelesaikan pendaftaran
ketika pindah menjadi No ２ bagi
pemagang No 1 dsb

・Terhadap pekerja konstruksi、
➢Upah sama atau lebih dari orang Jepang
➢Dibayar secara teratur
➢Wajib menaikan upah sesuai
keterampilannya

・Menjelaskan hal-hal penting dalam
bahasa ibu sebelum menandatangani
kontrak

・mendaftar Sistem Membangun Karir
Konstruksi dsb
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・Jumlah Pekerja keterampilan khusus
１dan pekerja konstruksi tidak
melebihi pegawai penuh waktu

・Jumlah pemagang tidak melebihi
jumlah pegawai penuh waktu
※Pengecualian bagi perusahaan dan
lembaga pengawasan yang baik

・Jumlah Pekerja keterampilan khusus１
dan pekerja konstruksi tidak melebihi
pegawai penuh waktu

Standar Penerimaan berdasarkan Izin Tinggal dalam Bidang Konstruksi

※Mengenai jumlah penerimaan pemagang (yang digaris bawah) mulai berlaku 1 April 2022
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