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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

6. Bidang Hantaran

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG HANTARAN SESUAI KKNI LEVEL II

SIKAP DAN

TATA NILAI

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian

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

DIBIDANG

KERJA

1. Menerjemahkan keinginan pelanggan dalam

bentukdesain hantaran

2. Berkomunikasi dengan pelanggan

3. Memilih asesori dan bahan hantaran yang sesuai

dengan desain hantaran

4. Mendekorasi tempat/wadah (container) hantaran

5. Menghias isi hantaran

6. Merangkai dan mendekorasi hantaran dengan

asesoriyang telah dipilih, untuk berbagai macam



acara:

a. Sukacita, seperti:pernikahan, ulang tahun,

kenaikan jabatan, melahirkan, kelulusan, pulang

haji, danperistiwa-peristiwa sukacita lainnya

b. Dukacita, seperti:orang sakit, meninggal dunia,

kecelakaan dan peristiwa dukacita lainnya

7. Mengevaluasi hasil karyanya dan kemudian merevisi

kekurang sempurnaannya.

PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

1. Menguasai pengetahuan tentang jenis hantaran

untuk peristiwa sukacita dan peristiwa dukacita

2. Menguasai metodadan prosedur membuat hantaran

3. Menguasai pengetahuan tentang bahan dan alat

kerja

4. Menguasai pengetahuan faktual tentang desain

5. Menguasai pengetahuan teknik berkomunikasi

dengan pelanggan

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

1. Berhak menerima pesanan dan membuat hantaran

baik sendiri maupun dengan rekan sekerja/pembuat

hantaran yunior untuk peristiwa sukacita dan

dukacita

2. Bertanggung jawabatas hasil pekerjaannya sendiri

dan kelompok kerjanya

3. Dapat menerima tanggung jawab membimbing kerja

rekan pembuat hantaran yunior

4. Berkomunikasi dengan pelanggan dan pihak lain

yang terkait


