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BIDANG SENI MERANGKAI BUNGA DAN DESAIN FLORAL
SESUAI KKNI LEVEL I
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia yang.
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan 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

KEMAMPUAN

Mampu membuat decorative wrapping, aksesoris, serta

DI BIDANG

rangkaian

KERJA

berbagai materi floral dengan menggunakan peralatan

bunga

berbentuk

tiga

pola

dasar

dari

dan mekanik dengan urutan kegiatan terdiri dari.
1. Mempersiapkan,
peralatan

menggunakan

dan

merawat

dan mekanik sesuai dengan kebutuhan

Floral Arranger

2. Membersihkan dan merawat materi floral yang akan
digunakan
3. Membungkus (decorative wrapping) bunga pertangkai
untuk keperluan komersial dalam jumlah terbatas
4. Membuat aksesoris untuk rangkaian bunga dari
berbagai macam materi
5. Membuat rangkaian bunga tiga pola dasar(bulat,
segitiga, vertikal)
PENGETAHUAN

Menguasai pengetahuan faktual tentang pemeliharaan

YANG

dan penyimpanan tanaman atau produk hortikultura

DIKUASAI

floral, prinsip, dan unsur desain suatu rangkaian
bunga,

decorative

wrapping

dan

aksesoris

bunga,

pengetahuan operasional dasar tentang jenis, fungsi,
dan cara kerja peralatan dan mekanik untuk merangkai
bunga, serta pengetahuan faktual tentang K3.
1. Menguasai
pemeliharaan

pengetahuan
dan

faktual

penyimpanan

tentang

tanaman

atau

produk hortikultura floral
2. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis, sifat,
dan

karakter

bahan

baku

untuk

membungkus

(decorative wrapping) bunga,membuat aksesoris dan
merangkai bunga tigapola dasar
3. Menguasai pengetahuan operasional dasar tentang
jenis, fungsi, dan cara kerja peralatan dan mekanik
untuk merangkai bunga
4. Menguasai pengetahuan

operasional dasar tentang

membungkus (decorative wrapping) bunga, membuat
aksesoris dan merangkai bunga dengan pola dasar
yang telah ditetapkan
5. Menguasai pengetahuan faktual

tentang

K3 di

lingkungan kerja
HAK DAN

Mampu bertanggung jawab dalam membuat decorative

TANGGUNG

wrapping,

JAWAB

mengutamakan keselamatan

aksesoris

dan

rangkaian

bunga

dengan

dan keamanan kerja,

mencakup.
1. Bertanggung jawab atas tersedianya peralatan dan
mekanik serta materi floral yang akan digunakan
2. Menyesuaikan

diri

ke

dalam

lingkungan

kerja,

berkomunikasi dengan atasan dan sesama rekan
kerja

