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A. Latar Belakang
Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi dan melindungi dirinya
dari cuaca dingin dan panas dan dari serangan binatang (serangga).
Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, pakaian tidak hanya
dipakai untuk menutupi dan melindungi dirinya saja, tetapi juga untuk
keindahan. Oleh karena itu muncullah mode pakaian. Mode pakaian yang
ada terus berkembang pesat sehingga pakaian menjadi industri yang
cukup diperhitungkan. Adanya lembaga kursus menjahit dan pelatihan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang menjahit dan
industri pakaian.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dibuat Standar
Kompetensi Lulusan minimal dibidang keterampilan menjahit pakaian,
yang diharapkan mempunyai asas keterpakaian dan berguna
dimasyarakat
umumnya,
sehingga
hasil
lulusannya
dapat
dipertanggungjawabkan dan mempunyai daya saing dan daya jual yang
tinggi dimasyarakat secara profesional.
Untuk dapat mengikuti kursus menjahit dan pelatihan, peserta didik harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Dapat membaca, menulis, dan berhitung
2. Kondisi fisik dapat melakukan pekerjaan menjahit
3. Memiliki minat dan bakat menjahit
B. Tujuan
Kursus menjahit dan pelatihan bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut :
1. Menjadi seorang pembuat pakaian yang profesional
2. Menjadi seorang pengusaha yang handal
3. Mengikuti, mengembangkan dan menguasai bidang keahlian menjahit
melalui berbagai macam seminar, lokakarya, dan workshop
4. Menguasai 4 level yang diujikan dalam standar kompetensi lulusan :
- Level I
- Asisten pembuat pakaian
- Level II
- Pembuat pakaian
- Level III
- Penyelia proses pembuat pakaian
- Level IV
- Pengelola usaha Pakaian
C. Ruang Lingkup
Kursus menjahit dan pelatihan menumbuhkembangkan kemampuan
dalam lingkup pekerjaan menjahit yang dirinci dalam cakupan sebagai
berikut :
1. Mempunyai nilai-nilai/norma-norma/sikap/perilaku dan etika kerja serta
kemampuan berkomunikasi dengan konsumen secara optimal.
2. Kemampuan dalam lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan menjahit
pakaian.
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3. Pemahaman tentang konsep pengetahuan yang berkaitan dengan
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dibutuhkan untuk
menjadi seorang yang profesional dibidangnya.
D. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MENJAHIT PAKAIAN
Level
NO

: 1 / ASISTEN PEMBUAT PAKAIAN

STANDAR KOMPETENSI

1.

Melaksanakan prosedur
keselamatan kerja

2.

Menjahit dengan alat jahit
tangan

3.

Menjahit dengan mesin I

4.

Melakukan penyetrikaan

5.

Memelihara alat jahit

KOMPETENSI DASAR
1.1 Mengikuti prosedur keselamatan
kerja di tempat kerja.
1.2 Mengatasi situasi darurat
1.3 Menjaga keselamatan kerja
perorangan yang aman.
2.1 Menyiapkan tempat kerja dan alat
untuk menjahit dengan alat jahit
tangan
2.2 Menggunakan alat jahit tangan.
2.3 Memelihara dan menyimpan alat jahit
tangan.
3.1 Memeriksa dan menyesuaikan hasil
jahitan dengan standar jahitan yang
ditetapkan
3.2 Menggunakan mesin jahit manual.
3.3 Menjahit bagian-bagian potongan
pakaian.
3.4 Merapikan alat dan tempat kerja.
4.1 Menyiapkan tempat dan alat untuk
menyetrika.
4.2 Menyetrika bagian-bagian pakaian.
4.3 Menyimpan pakaian yang telah
diseterika
5.1 Memelihara alat jahit, alat bantu serta
alat pendukung
5.2 Memperbaiki alat jahit, alat bantu jahit
dan alat pendukung.
5.3 Menyimpan alat jahit, alat bantu jahit
dan alat pendukung
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Level
NO

: II / PEMBUAT PAKAIAN
STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

1.

Melaksanakan pelayanan
prima

1.1 Melakukan komunikasi ditempat
kerja.
1.2 Memberikan bantuan untuk
pelanggan.
1.3 Menjaga standar prestasi personal
/perorangan
1.4 Melakukan pekerjaan secara tim
2.1 Menganalisis sketsa/faham gambar.
2.2 Memilih bahan dan pelengkap
pakaian.

2.

Membaca sketsa
mode/faham gambar

3.

Mengukur tubuh

4.

Membuat pola diatas kain
(pola I)

5.

Membuat pola pakaian
diatas kertas pola (pola II)

5.1 Membuat pola dasar dengan salah
satu metode yang dipilih sesuai
dengan ukuran pelanggan.
5.2 Merubah pola dasar sesuai model
5.3 Memeriksa dan menggunting seluruh
pola dan pelengkap pola.

6.

Merencanakan kebutuhan
bahan pakaian

6.1 Mengidentifikasi jenis bahan baku
yang dipilih sesuai desain dengan
bentuk tubuh pelanggan.
6.2 Mengidentifikasi jenis bahan
pelengkap sesuai kebutuhan.
6.3 Merencanakan keperluan bahan
pakaian sesuai dengan kebutuhan.

7.

Memotong bahan

8.

Menjahit dengan mesin II

7.1
7.2
7.3
8.1
8.2

9.

Mengoperasikan beberapa
jenis mesin jahit

3.1 Menganalisis bentuk tubuh
pelanggan
3.2 Mengukur bentuk tubuh pelanggan
4.1 Membuat pola diatas kain sesuai
dengan ukuran pelanggan
4.2 Memeriksa seluruh pola dan
pelengkap pola.

Mempersiapkan bahan.
Meletakkan pola diatas bahan
Memotong bahan.
Mengoperasikan mesin jahit
Menjahit bagian-bagian potongan
pakaian.
9.1 Mempersiapkan berbagai macam
mesin jahit
9.2 Mengoperasikan mesin jahit.
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Level
NO

: III / PENYELIA PROSES PEMBUAT PAKAIAN
STANDAR KOMPETENSI

1.

Membimbing karyawan

2.

Menetapkan teknik
pembuatan pakaian

3.

Membuat sampel

4.

Menjahit dengan mesin III

5.

Mengawasi mutu
pekerjaan

6.

Membuat presentasi untuk
usaha pakaian

KOMPETENSI DASAR
1.1 Melakukan bimbingan kepada
karyawan
1.2 Melakukan bimbingan kepada
karyawan dalam menjalin hubungan
kerjasama yang baik dengan sesama
rekan karyawan
2.1 Menetapkan teknik penjahitan
pakaian sesuai dengan bahan,
ukuran dan model
2.2 Menetapkan teknik penyelesaian
pakaian sesuai dengan ukuran dan
model / desain pelanggan
3.1 Menjahit sampel sesuai dengan
desain, ukuran dan teknik menjahit
pakaian.
3.2 Melakukan pemeriksaan terhadap
hasil jahitan.
3.3 Menyelesaikan penyelesaian akhir
4.1 Mengoperasikan mesin jahit.
4.2 Menjahit bagian-bagian potongan
pakaian.
5.1 Melaksanakan pengecekan bahan
utama dan bahan pelengkap.
5.2 Memeriksa kelengkapan pola dan
kain yang digantung.
5.3 Memeriksa kualitas hasil jahitan.
6.1 Menyiapkan media presentasi.
6.2 Membuat materi presentasi.
6.3 Mengoperasikan media untuk
presentasi.
6.4 Mempresentasikan materi.

5

Level : IV / PENGELOLA USAHA PAKAIAN
NO

STANDAR KOMPETENSI

1.

Membuat rencana strategi
kegiatan usaha

2.
3.

4.
5.

6.

KOMPETENSI DASAR

1.1 Membuat analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, Thread)
1.2 Membuat strategi pengembangan
usaha
Melakukan komunikasi
2.1 Melakukan komunikasi internal
internal dan eksternal
2.2 Melakukan komunikasi eksternal
Mengelola usaha
3.1 Mengelola dan meningkatkan
kompetensi SDM.
3.2 Mengelola produksi pakaian .
3.3 Mengelola pemasaran perusahaan.
3.4 Mengelola keuangan perusahaan.
Menetapkan harga pakaian 4.1 Menghitung harga produksi.
4.2 Menetapkan harga jual.
Melakukan komunikasi
5.1 Mempersiapkan komunikasi dalam
dengan Bahasa Inggris
bahasa Inggris.
5.2 Melakukan komunikasi dalam bahasa
Inggris.
Mengoperasikan komputer 6.1 Menyiapkan perangkat komputer.
6.2 Membuat dokumen dalam komputer.
6.3 Mengamankan dan mencetak
dokumen.
6.4 Mematikan komputer.

E. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator
pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam Menjahit Pakaian kegiatan
pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar
penilaian.
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