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TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN

23. Bidang Tata Kecantikan Kulit

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI LEVEL IV

SIKAP DAN

TATA NILAI

Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia

Indonesia.

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 keanekaragam 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. Mampu bersikap sebagai Ahli Kecantikan (Senior

Beautician) dalam penghayatan terhadap nilai, norma

dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari

proses pendidikan dan pengalaman kerja di bidang

tata kecantikan kulit



KEMAMPUAN

DI BIDANG

KERJA

Mampu melakukan perawatan kulit wajah berkomedo,

berpigmentasi, dehidrasi, dan menua dengan teknologi

alat listrik serta mampu merias wajah Foto/TV/Film

berwarna dan hitam putih, merias wajah karakter dan

fantasi, merawat badan dengan teknologi alat listrik dan

secara tradisional sesuai dengan kebutuhan klien,

standar prosedur operasional, etika Ahli Kecantikan,

dan dengan memperhatikan keamanan dan

keselamatan klien meliputi.

1. Menerjemahkan keinginan klien dalam perawatan

kulit wajah, badan dan merias wajah

2. Memilih bahan dan alat untuk perawatan wajah dan

badan serta untuk rias wajah yang sesuai dengan

jenis, warna kulit, bentuk wajah dan tema riasan

3. Merawat kulit wajah, untuk menghasilkan kulit

yang bersih, nyaman, dan segar

4. Merawat badan menjadi lebih bersih, nyaman, dan

segar serta relaks

5. Merias wajah Foto/TV/Film berwarna dan hitam

putih, merias karakter dan fantasi sesuai kebutuhan

dan tema

6. Membersihkan alat, sisa bahan dan area kerja

PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

Mampu menguasai pengetahuan faktual dan

operasional tentang kulit wajah, badan, teknik merias

wajah, pengetahuan penunjang lain yang dibutuhkan

yang meliputi.

1. Pengetahuan faktual tentang jenis kulit, otot,

jaringan, dan gangguan ringan pada kulit wajah, dan

badan

2. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat, masa

berlaku, sifat asam dan basa, dan efek samping

bahan perawatan kulit wajah, dan badan serta untuk



merias wajah

3. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat, masa

berlaku, sifat asam dan basa, dan efek samping

bahan kosmetik

4. Pengetahuan faktual tentang jenis dan manfaat

peralatan untuk perawatan kulit wajah berkomedo,

berpigmentasi, dehidrasi, dan menua dengan

teknologi alat listrikdan untuk merias wajah

Foto/TV/Film berwarna dan hitam putih, merias

karakter dan fantasi, serta untuk merawat badan

dengan teknologi alat listrik dan secara tradisional

5. Teknik penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan

alat dan bahan untuk perawatan kulit wajah

berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi, dan menua

dengan teknologi alat listrikdan untuk merias wajah

Foto/TV/Film berwarna dan hitam putih, merias

karakter dan fantasi, serta untuk merawat badan

dengan teknologi alat listrik dan secara tradisional

6. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang

penanganan bahaya yang diakibatkan oleh kesalahan

penggunaan alat dan bahan

7. Pengetahuan tentang memilih alat dan bahan untuk

perawatan wajah dan badan serta rias wajah sesuai

dengan jenis, warna kulit dan bentuk wajah dan

badan berpedoman pada kesehatan dan keselamatan

kerja

8. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang

perawatan kulit wajah, berkomedo, berpigmentasi,

dehidrasi, dan menua dengan teknologi alat listrik

serta merias wajah Foto/TV/Film berwarna dan

hitam putih, merias karakter dan fantasi, merawat

badan dengan teknologi alat listrik dan secara



tradisional

9. Pengetahuan faktual tentang nutrisi untuk kulit

wajah dan badan

10. Prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan klien,

rekan sejawat, dan atasan

11. Catatan : alat-alat listrik kecantikan yang

digunakan harus yang telah terdaftar di kementerian

kesehatan RI

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

Mampu bekerjasama dengan rekan kerja dan pengguna

jasa serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri

dibawah pengawasan tidak langsung, meliputi.

1. Mampu Bertanggung jawab sebagai Ahli Kecantikan

(Senior Beautician) dalam melakukan pekerjaan

merawat kulit wajah, berkomedo, berpigmentasi,

dehidrasi, dan menua dengan teknologi alat listrik

dan merias wajah Foto/TV/Film berwarna dan hitam

putih, merias wajah karakter dan fantasi, merawat

badan dengan teknologi alat listrik dan secara

tradisional sesuai dengan etika dibawah pengawasan

pengguna jasa

2. Berhak mendapat pekerjaan yang sesuai sebagai Ahli

Kecantikan (Senior Beautician)

3. Mampu membimbing dan bekerjasama dengan

rekan kerjannya

4. Bertanggung jawab dalam mengelola dan mendirikan

bisnis kecantikan




