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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
10. Bidang Tata Busana
DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG TATA BUSANA PENJAHIT PEMULA SESUAI KKNI LEVEL II
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Memiliki sikap tekun dan bijaksana dalam mengawasi
proses prosedur produksi jahitan

KEMAMPUAN
DI BIDANG
KERJA

1. Mampu

melakukan

pekerjaan

menjahit

busana

sebagai Penjahit Pemula
2. Mampu mempersiapkan tempat kerja dan alat jahit
tangan dan alat jahit mesin untuk siap dioperasikan
3. Mampu

melakukan

pekerjaan

menjahit

busana,

dengan alat jahit tangan dan alat jahit mesin sesuai
standar

menjahit

yang

dipersyaratkan,

sebagai

Penjahit Pemula
4. Mampu

bersama

pembimbing

atau

pengawas

melakukan evaluasi dan revisi atas hasil kerjanya
5. Mampu mempresentasikan hasil busana yang telah

dijahit sesuai dengan keinginan pelanggan dengan
rapih melalui proses penyetrikaan, pelipatan dan
pengepakan
6. Mampu melakukan pekerjaan menjahit busana dan
pemeliharaan alat jahit dengan menerapkan prinsip
Kesehatan

dan

Keselamatan

Kerja

(K3)

dalam

lingkungan kerja
PENGETAHUAN

1. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis dan

YANG

karakteristik

DIKUASAI

tekstil terhadap temperatur dan kelenturan bahan

tekstil

khususnya

sifat-sifat

bahan

2. Menguasai pengetahuan operasional dasar (fungsi
dan penggunaan) tentang alat jahit tangan dan mesin
jahit mono fungsi (jahitan lurus)
3. Menguasai pengetahuan faktual tentang penyetelan
mesin jahit dan penanganan masalah sederhana
dalam menjahit
4. Menguasai pengetahuan operasional dasar (fungsi
dan penggunaan) alat penyetrika konvensional serta
teknik

menyetrika

dengan

alat

penyetrika

konvensional
5. Menguasai etika dan teknik berkomunikasi dengan
atasan
HAK DAN

Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat

TANGGUNG

diberi

JAWAB

penjahit busana yang sedang magang atau sesama

tanggung

jawab

membimbing

calon

asisten

asisten penjahit busana yang baru sekali direkrut

