
KODE UNIT : C.152000.016.01 

JUDUL UNIT : Melakukan Proses Cutting dengan Mesin 

DESKRIPSI  UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan 

dalam melakukan proses cutting dengan mesin. 

 
 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

1. Menyiapkan bahan 
dan mesin potong 
(cutting machine) 

1.1 Bahan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 
1.2 Bahan dikelompokkan sesuai 

kebutuhan. 
1.3 Mesin potong diidentifikasi sesuai 

dengan spesifikasi teknis bahan. 
1.4 Mesin potong dan perlengkapannya 

disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 

2. Melakukan 
pemotongan bahan 
dengan mesin potong 
(cutting machine) 

2.1 Bahan dipotong dengan menggunakan 
mesin potong sesuai prosedur. 

2.2 Hasil pemotongan bahan dikelompokkan 
menurut komponen dan ukuran  alas 
kaki dalam tempat penyimpanan. 

2.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur 
K3. 

3. Menyelesaikan 
pekerjaan memotong 
bahan 

3.1 Hasil pemotongan bahan dicatat sesuai 
prosedur. 

3.2 Peralatan pemotongan bahan yang telah 
digunakan disimpan ke tempat semula 
sesuai dengan prosedur. 

3.3 Laporan hasil pemotongan bahan dibuat 
berdasar catatan pemotongan sesuai 
dengan prosedur. 

 
BATASAN VARIABEL 

1. Konteks variabel 

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan bahan dan mesin 

potong (cutting machine), melakukan pemotongan bahan dengan 

mesin potong (cutting machine), serta menyelesaikan pekerjaan 

memotong bahan dalam lingkup melakukan proses cutting dengan 

mesin. 



2. Peralatan dan perlengkapan 

2.1 Peralatan 

2.1.1 Mesin potong 

2.1.2 Cetakan potong (cutting dies) 

2.1.3 Kotak penyimpanan 

2.2 Perlengkapan 

2.2.1 Alat pelindung diri (APD) 
 

3. Peraturan yang diperlukan 

(Tidak ada.) 

 
4. Norma dan standar 

4.1 Norma 

(Tidak ada.) 

4.2 Standar 

4.2.1 Prosedur melakukan proses cutting dengan mesin 
 

PANDUAN PENILAIAN 

1. Konteks penilaian 

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang 

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji 

yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan 

peralatan untuk demonstrasi atau praktik. 

1.2 Penilaian harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk 

menetapkan pencapaian kompetensi dan untuk mengumpulkan 

bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 

1.3 Penilaian keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode 

pengujian tersebut, antara lain: tes tertulis/wawancara, 

praktik/observasi atau evaluasi portofolio. 

 
2. Persyaratan kompetensi 

(Tidak ada.) 



3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

3.1 Pengetahuan 

3.1.1 Operasional mesin cutting alas kaki 

3.2 Keterampilan 

3.2.1 Mengidentifikasi mesin dan peralatan potong 

3.2.2 Melakukan proses cutting dengan mesin 

3.2.3 Menyimpan hasil potongan sesuai jenis dan nomor 

komponen 

3.2.4 Menyusun laporan 
 

4. Sikap kerja yang diperlukan 

4.1 Teliti 

4.2 Cermat 

4.3 Disiplin 
 

5. Aspek kritis 

5.1 Kecermatan dalam memotong bahan dipotong dengan 

menggunakan mesin potong sesuai prosedur 

 


