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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN
25. Bidang Tata Rias Pengantin
DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG TATA RIAS PENGANTIN SESUAI KKNI LEVEL II
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakterdan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia sebagai berikut.
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. Bekerjasama 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. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab
dan menjaga citra baik sebagai seorang Perias
Madya

sesuai

kode

etik

dan

etika

untuk

menghindari dampak yang dapat menimbulkan
sanksi dari pelanggan dan rekan kerja
8. Memiliki

sikap

jujur

dan

beretika

dalam

melaksanakan pekerjaan sebagai perias Madya

KEMAMPUAN

Merias pengantin 3 macam gaya TRP yang berbeda

BIDANG KERJA

sesuai dengan pakem/kriteria, membuat kelengkapan
rias pengantin, mampu berkomunikasi secara efektif
dengan

pelanggan

&

rekan

kerja,

memberikan

pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan serta
mampu menghitung RAB merias pengantin secara
sederhana meliputi.
1. Merias dengan 3 macam gaya tata rias pengantin
yang

sesuai

dengan

prinsip

dasar

dan

kriteria/pakem
2. Membuat kelengkapan rias pengantin sesuai dengan
gaya TRP
3. Menerjemahkan keinginan pelanggan sesuai dengan
standar pelayanan tata rias pengantin
4. Menghitung

Rencana

Anggaran

Biaya

merias

pengantin secara tepat dan benar
5. Melaksanakan komunikasi secara efektif terhadap
pelanggan dan rekan kerja
PENGETAHUAN

Menguasai prinsip dasar pengetahuan prosedural dan

YANG

operasional

DIKUASAI

berkomunikasi, pelayanan

merias

pengantin

3

macam

gaya,

kepada pelanggan serta

Kesehatan Keselamatan Kerja.
1. Menguasai pengetahuan prosedural tentang prinsip
dasar,

kriteria

dan

prosedur

merias

tata

rias

pengantin 3 gaya
2. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis kulit
dan bentuk wajah supaya tepat dalam memilih
kosmetik untuk merias wajah pengantin
3. Menguasai pengetahuan tentang prosedur membuat
kelengkapan riasan pengantin
4. Menguasai

tentang teknik komunikasi terhadap

pelanggan dan rekan kerja di tempat kerja

5. Menguasai prosedur menghitung Rencana Anggaran
Belanja merias pengantin
6. Menguasai pengetahuan faktual tentang upacara
adat sesuai kriteria
7. Menguasai pengetahuan faktual K-3 di tempat kerja
HAK DAN

Tanggung jawab atas hasil riasan untuk menghasilan

TANGGUNG

keindahan, kenyaman dan kesegaran pengantin serta

JAWAB

mampu membimbing rekan kerja

