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12. Bidang Bunga Kering dan Bunga Buatan

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG BUNGA KERING DAN BUNGA BUATAN SESUAI KKNI LEVEL III

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

DI BIDANG

KERJA

Mendesain dan merangkai bunga kering dan bunga

buatan dari bahan limbah dan unsur tanaman dengan

gaya klasik, menciptakan produk kreatif,

mempromosikan produk dan mengaplikasikan

manajerial skill.

1. Memproses bahan secara alami dan kimiawi

2. Mengidentifikasi karakteristik limbah dan unsur

tanaman yang sesuai proses untuk menjadi bahan

bunga kering dan buatan

3. Membuat pola petal dan daun tanpa alat, dengan

alat bolder

4. Mampu mendesain dan merangkai bunga dengan

berbagai gaya klasik dan kreatif

5. Mempromosikan hasil produk merangkai bunga

kering dan buatan

6. Melakukan evaluasi hasil karya sendiri dan hasil

karya orang lain

7. Menyusun rencana anggaran belanja dan

perhitungan rugi laba

8. Menyusun penjadwalan untuk memproduksi

rangkaian bunga untuk partai kecil

9. Melakukan prinsip – prinsip manajemen skill

10. Menerapkan K3 ditempat kerja

PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

1. Menguasai prinsip dan Pedoman Dasar Merangkai

Bunga

2. Menguasai pengetahuan tentang berbagai macam

karakter bunga dan unsur tanaman untuk bunga

kering dan buatan

3. Menguasai pengetahuan merangkai dengan gaya

klasik

4. Menguasai seni merangkai untuk membuat produk

kreatif



5. Menguasai prinsip-prinsip manajerial skill

6. Menguasai K3 sesuai dengan jenis pekerjaannya

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

Berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan kerja dan

membimbing orang lain, meliputi kuantitas dan mutu

yang telah ditetapkan


