DAFTAR CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KURSUS DAN PELATIHAN
SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 131 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
5. Bidang Mengemudi Kendaraan
DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG MENGEMUDI ANGKUTAN UMUM KENDARAAN RINGAN
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. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki
semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa
serta masyarakat luas
7. Mentaati Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan yang berlaku
8. Memiliki rasa empati yang kuat terhadap keamanan,
keselamatan,

ketertiban

dan

kelancaran

(kamseltibcar) lalu lintas baik bagi dirinya sendiri,
pengguna

jalan

lain

lingkungan sekitarnya

maupun

masyarakat

di

KEMAMPUAN

Mampu mengemudikan dan mengendalikan kendaraan

DI BIDANG

bermotor

KERJA

keselamatan dan keamanan berlalulintas, meliputi.

secara

mandiri

dengan

mengutamakan

1. Mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor
dan mengidentifikasi kelayakan kendaraan
2. Mengemudikan
bermotor

dan

secara

mengendalikan

efisien

dan

ramah

kendaraan
lingkungan

dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja
serta keamanan dalam berkendaraan
3. Memberikan

alternatif

dan

menentukan

rute

perjalanan dengan membaca peta secara manual
maupun elektronik
4. Mengatasi
kendaraan

situasi
dan

kritis

yang

berkendaraan

terkait
serta

dengan

melakukan

tindakan yang tepat
5. Mengatasi

situasi

darurat

yang

terkait

dengan

penumpang
6. Mengatasi kondisi disaat ban mengalami gangguan
atau kerusakan saat berkendara
7. Melaksanakan komunikasi berbahasa Indonesia yang
efektif

dan

sederhana

komunikasi
dengan

dalam

bahasa

Inggris

serta

mampu

penumpang,

menegur, mengingatkan penumpang dalam konteks
menjaga keselamatan dalam berkendara
8. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada anakanak, ibu hamil, penderita cacat, orang tua dan
penumpang

berkebutuhan

penumpang

merasa

aman

khusus
dan

lainnya

nyaman

agar
dalam

berkendaraan
9. Mengidentifikasi

prosedur

asuransi

kendaraan,

asuransi jiwa dan surat-surat kendaraan lainnya
10. Menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat

yang telah ditentukan atau di tempat yang aman dan
tidak

mengganggu

ketertiban

lalu

lintas

serta

pengguna jalan lainnya
11. Menaikkan dan menurunkan penumpang sesuai
dengan tata cara yang benar
12. Melaksanakan pengisisan surat muatan/penumpang
13. Menaikkan dan menurunkan barang yang diangkut
14. Melakukan transaksi biaya penumpang
15. Mengoperasikan

peralatan

keamanan

kendaraan

umum
PENGETAHUAN Menguasai pengetahuan prosedural, faktual, prinsipYANG

prinsip tentang kendaraan dan teknik berkendaraan

DIKUASAI

ringan yang meliputi.
1. Pengetahuan tentang etika berkendaraan
2. Pengetahuan faktual tentang spesifikasi, instrumen
dan indikator-indikator pada kendaraan
3. Pengetahuan

tentang

prinsip

dan

teknik

pengoperasian kendaraan bermotor yang ekonomis
dan ramah lingkungan
4. Pengetahuan
penggunaan

faktual
perkakas

tentang

fungsi,

kendaraan

teknik

ringan

dan

peraturan

dan

kelayakan operasional kendaraan
5. Pengetahuan
keselamatan

faktual

tentang

berlalulintas,

kesehatan

dan

keselamatan kerja dalam berkendaraan
6. Pengetahuan faktual dan operasional tentang GPS
dan alat pemandu parkir
7. Pengetahuan faktual tentang simbol peta jalan dan
lokasi
8. Pengetahuan faktual tentang gejala awal kerusakan
dan gangguan terhadap operasional kendaraan
9. Pengetahuan

operasional

tentang

prosedur

penanganan kondisi kritis kendaraan dan kondisi
darurat penumpang
10. Pengetahuan faktual tentang bahasa Indonesia dan
bahasa

Inggris

dalam

konteks

mengemudi

kendaraan dan pelayanan kepada penumpang
11. Pengetahuan tentang layanan kepada

penumpang

yang memerlukan perlakuan khusus (anak-anak,
ibu hamil, penderita cacat, dan lanjut usia) agar
penumpang

merasa

aman

dan

nyaman

dalam

berkendaraan
12. Pengetahuan faktual tentang prosedur asuransi
kendaraan,

asuransi

muatan/penumpang

dan

jiwa,

surat

surat-surat

kendaraan

lainnya
13. Pengetahan

tentang

tempat

atau

lokasi

untuk

menaikan dan menurunkan penumpang yang aman
dan tidak menggangu ketertiban lalu lintas
14. Pengetahuan

tentang

tata

cara

menaikan

dan

cara

menaikan

dan

menurunkan penumpang
15. Pengetahuan

tentang

tata

menurunkan barang serta menata posisi sesuai
dengan jenis dan ukuran barang yang diangkut
16. Pengetahuan prosedural penagihan biaya perjalanan
dan penggunaan argometer (khusus taxi)
17. Pengetahuan

tentang

peralatan

keamanan

kendaraan umum dan tata cara penggunaanya
HAK DAN

Bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai pengemudi

TANGGUNG

profesional dalam hal keamanan dan keselamatan diri

JAWAB

pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain. Dapat
diberi tanggung jawab membimbing calon pengemudi
profesional yang sedang magang

