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25. Bidang Tata Rias Pengantin

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG TATA RIAS PENGANTIN SESUAI KKNI LEVEL I

SIKAP DAN

TATA NILAI

Membangun dan membentuk kepribadian seorang

perias yang jujur, beretika, bersih, dan bertanggung

jawab atas pekerjaannya, mencakup.

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. 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

7. Menjalankan tugas dan menjaga citra baik seorang

perias sesuai kode etik dan etika untuk

menghindari dampak yang dapat menimbulkan

sanksi dari pelanggan dan rekan kerja

8. Memiliki sikap jujur dan beretika sebagai perias

pemula dalam melakukan pekerjan membantu



Perias Madya dan Perias Utama

KEMAMPUAN

BIDANG

KERJA

Menyiapkan kebutuhan bahan dan peralatan merias

pengantin serta merias keluarga dan panitia sesuai

dengan kebutuhan klien, standar prosedur operasional

yang berlaku, dan etika perias pengantin, mencakup.

1. Menerjemahkan keinginan perias Madya/Utama

dalam menyiapkan, menata, merawat, menyimpan

peralatan maupun bahan merias pengantin

2. Melaksanakan tugas merias keluarga/panitia yang

diberikan oleh perias Madya/Utama, dengan hasil

riasan memuaskan pelanggan

3. Melakukan penataan ruang yang dapat menunjang

pelaksanaan merias pengantin secara nyaman, dan

mengembalikan tata ruang ke bentuk semula

dengan memperhatikan kebersihan, keselamatan,

dan keamanan kerja

PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

Menguasai pengetahuan faktual dan prosedur

operasional dalam merias pengantin, mencakup.

1. Menguasai pengetahuan faktual tentang jenis,

fungsi, manfaat bahan dan alat merias

2. Menguasai prosedur operasional dalam merias

keluarga/panitia

3. Menguasai teknik membersihkan alat dan bahan

merias pengantin, serta ruang kerja setelah

dilakukan proses merias pengantin

4. Menguasai prinsip-prinsip K-3 di lingkungan kerja

merias pengantin

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang

ditugaskan oleh perias Madya/Utama sesuai dengan

kebutuhan klien, standar prosedur operasional yang

berlaku, dan etika perias pengantin




