


Redaksi

Spirit Tahun Baru 2017
Gembira rasanya dapat mamasuki fase 

membahagiakan dalam kehidupan kita. 
Kegembiraan itu tergambar indah penuh kesan 
selama menjelang dan hari H prosesi pernikahan. 
Karena di sanalah tertumpuk segala impian 
masa depan bersama kekasih tercinta. Sungguh 
momen yang tak kan pernah terlupakan 
sepanjang zaman.

Kebahagiaan itu sepertinya juga tengah 
melanda kami di meja redaksi. Karena, 
tepat pada edisi ke-41 ini, majalah Surabaya 
WEDDING Digital telah berhasil mewujudkan 
harapan dengan terbit setiap bulanan. Itu 
berarti, pembaca akan dapat menikmati sajian 
majalah Surabaya Wedding Digital setiap bulan 
dengan sajian-sajian yang inspiratif. Yang lebih 
spesial, edisi ke-41 ini juga dapat menyapa anda 
bertepatan di Tahun Baru 2017. 

Majalah Surabaya WEDDING Digital tetap 
eksis dengan perpaduan content tradisional, 
modifikasi dan muslim. Seperti halnya pada 

edisi ini, kami menurunkan Cover Utama Pengantin Muslim Tren 2017 yang 
sangat mungkin bermanfaat untuk inspirasi bagi Anda yang sebentar lagi menuju 
pelaminan.

Rubrik Galeri Utama kami suguhkan tampilan Koleksi Rias & Busana muslim 
dan modifikasi dari para vendor ternama di Surabaya yang dapat Anda jadikan 
inspirasi untuk hari bahagia nantiTak ketinggalan pula koleksi kebaya pengantin 
nan menawan, serta beberapa busana pengantin tradisional lainnya. Make Up dan 
keperluan lainnya semua juga tersaji di edisi ini.

Untuk mengangkat tradisi nasional yang begitu kuat di kalangan masyarakat, 
edisi ini juga menampilkan Cover Story  Pengantin Bengkulu yang memiliki 
keunikan dalam tahapan dan prosesi pernikahannya. Yang lebih spesial, edisi 
ini kami juga sisipkan tren-tren gaun, kebaya, dan makeup tahun 2017. Sebagai 
pelengkap, Anda bisa mendapatkan informasi alamat wedding service se Surabaya 
dan sekitarnya di rubrik Indeks. Jadi tak perlu susah-susah mencari di buku 
kuning. Cukup buka dan susuri di halaman indeks dan temukan wedding service 
sesuai selera.

Akhirnya, dari balik redaksi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang 
mendukung terbitnya Majalah Surabaya WEDDING Digital edisi ini. Kami sangat 
terbuka untuk menerima saran, kritik dan informasi tentang wedding. Sekali lagi, 
selama membaca dan selamat mengarungi Tahun Baru 2017. Semoga kesuksesan 
mengiringai perjalanan kita semua. Amin.
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Kental Akan Budaya Melayu
Pernikahan Adat Bengkulu

Dalam pernikahan adat Bengkulu, tak ubahnya pernikahan daerah 

lainnya, terdapat prosesi-prosesi unik yang harus dilakukan oleh 

dan untuk sepasang mempelai, yang dinamakan Bimbang.

Pengantin adat Bengkulu merupakan salah satu dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa 
Indonesia. Dalam pernikahan ini, dipadukan berbagai unsur budaya setempat yang tetap 
menjunjung tinggi kearifan karakter masyarakat lokal, namun dengan semangat nasional.
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Menurut adat lembaga Over Huwelijks en Erfrecht in Benkoelen 1910-1911, yaitu adat 
lembaga yang mengatur tentang hukum perkawinan dan hukum waris, Bimbang merupakan 
salah satu rangkaian upacara dalam proses perkawinan pada masyarakat Bengkulu. Sebelum 
pelaksanaan upacara perkawinan, ada proses upacara yang mendahuluinya, yaitu upacara 
memadu rasan (pertunangan). 

Bimbang digolongkan menjadi dua, yaitu Bimbang Gedang (pesta adat perkawinan yang 
biasanya dilakukan oleh lapisan masyarakat atas atau golongan elite pribumi), dan bimbang 
kecil, yaitu pesta adat perkawinan rakyat kebanyakan. Demikian keterangan yang terdapat 
dalam St. Kdeir, 1870: II.

Bimbang adat Melayu ini pada umumnya berkembang di wilayah atau tempat-tempat 
yang terbuka sebagai jalur perdagangan — terutama pasar —-yang memudahkan masuknya 
para pedagang Melayu yang berniaga di pasar-pasar tersebut, yang kemudian terjadi proses 
asimilasi, akulturasi budaya, kolonisasi, dan pada akhirnya masuklah pengaruh tradisi budaya 
Melayu (Abdullah Siddik, 1980:269).

Oleh karenanya pada setiap pasar muncul elite politik sebagai pihak yang memiliki 
wewenang untuk mengaturnya. Demikian juga yang terjadi dalam masyarakat tradisional, 
terutama pada setiap distrik di wilayah Bengkulu. Setiap pasar dikepalai oleh seorang datuk 
(kepala pasar) yang juga membawahi dusun-dusun disekitarnya. Setiap dusun di sekitar pasar 
pada umumnya dikepalai oleh seorang pemangku. Dengan demikian, kedudukan pemangku 
berada di bawah struktur kekuasaan seorang datuk. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan 
bimbang (pesta perkawinan adat), khususnya bimbang adat Melayu tidak cukup melalui izin 
seorang pemangku, tetapi juga harus mendapat legitimasi dari seorang datuk.
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Sekilas Tradisi Bimbang Melayu
Menurut tradisinya, bimbang adat Melayu terbagi dalam lima rangkaian 

aktivitas, dan setiap aktivitas digunakan ukuran hari. 

Hari Pertama
Hari yang pertama disebut dengan istilah hari mufakat adik-sanak, yaitu 

aktivitas dari tuan rumah mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan sanak 
famili termasuk nenek-mamak, besar-kecil, tua-muda, untuk memberitahukan 
dan sekaligus meminta kesepakatan segenap sanak-familinya mengenai rencana 
menyelenggarakan acara bimbang. Mufakat adik-sanak (pertemuan keluarga) 
ini merupakan manifestasi konkret dari semangat ikatan kekerabatan yang kuat. 
Oleh karenanya pertemuan keluarga itu tidak sekedar pemberitahuan, tetapi juga 
menuntut partisipasi aktif setiap anggota keluarga baik dalam wujud sumbangan 
pemikiran maupun sumbangan material yang berkaitan dengan acara gawe 
bimbang (penyelenggaraan pesta perkawinan).
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Hari Kedua
Hari kedua disebut hari mufakat raja - penghulu, yaitu aktivitas adik-sanak atas 

nama tuan rumah mengundang datuk (kepala pasar), pemangku (kepala dusun), 
penghulu muda (kepala urusan perkawinan), punggawa (pamong dusun), imam 
(kepala masjid), chatib (juru khotbah), bilal (juru adzan), maupun garim (penjaga 
masjid/ surau) untuk mengusulkan mengenai rencana mengadakan acara bimbang. 
Biasanya setelah diteliti segala macam persyaratan dan perlengkapannya, maka 
mereka memberikan kata sepakat.

Hari Ketiga
Hari ketiga disebut hari memecah nasi, yaitu mengumpulkan kembali adik- sanak, 

raja-penghulu, serta orang-orang yang di sekelilingnya untuk mematangkan rencana 
gawe bimbang. Disebut hari memecah nasi karena pada hari itu diadakan jamuan 
makan bersama oleh tuan rumah. Akan tetapi acara intinya adalah pembentukan 
acara kerja bimbang (panitia pelaksana bimbang) yang dipimpin oleh tua kerja (ketua 
panitia). Biasanya susunan panitianya terdiri dari: tua kerja, tua jenang, jenang luar 
dan jenang dalam, tua gulai, tua juadah, tukang sirih dan rokok, induk inang, juru 
bilik, dan pengapit.
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Istilah Tua Kerja dalam hal ini adalah orang 
yang dipercayai untuk mengepalai pelaksanaan 
acara bimbang (ketua panitia), yang terdiri dari 
dua orang yaitu satu orang laki-laki (Tua kerja 
laki-laki) , dan satu orang lagi perempuan (tua 
kerja perempuan). Tua kerja laki-laki membagi-
bagikan tugas khusus kepada kaum laki-laki 
untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pesta bimbang, seperti menegak pengoedjoeng (mendirikan tarub), 
menyebarkan undangan khsusus kaum laki-laki, mengundang tukang musik, dan lain 
sebagainya, sedangkan tua kerja perempuan memberikan tugas khusus bagi perempuan 
seperti menyebarkan undangan khusus untuk kaum perempuan, memasak, merias 
pengantin, mengapit pengantin, dan lain sebagainya. Sebagai ketua panitia, mereka 
memiliki tanggungjawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pesta bimbang.

Yang dimaksud dengan Tua Jenang, yaitu orang yang diberi tugas untuk menentukan 
siapa saja dan berapa banyak tamu yang diundang. Seperti halnya dengan tua kerja, Tua 
jenang inipun terdiri dari dua orang, yaitu satu orang laki-laki yang disebut tua jenang laki-
laki dan satu orang perempuan yang disebut tua jenang perempuan.

Jenang luar adalah orang yang diberi tugas untuk menyebarkan undangan, sedangkan 
jenang dalam bertugas sebagai penanggung jawab terhadap tamu undangan (penerima 
tamu undangan), yang biasanya juga dibantu oleh Jenang luar setelah selesai tugasnya 
sebagai penyebar undangan.

Tua gulai adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab soal masak-memasak, 
yang biasanya dipilih paling sedikit tiga orang perempuan yang tua dan yang sudah 
berpengalaman dalam hal memasak. Disebut tua gulai barangkali menu yang disajikan 
pada umumnya memang ada kuahnya (gulainya). Menurut bahasa tradisi mereka, gulai 
diartikan sebagai sayuran yang berkuah.

Tua Juadah adalah orang yang dipercaya untuk membuat juadah (kue-kue) sebagai 
pelengkap perjamuan, yang biasanya dipilih sedikitnya tiga orang perempuan yang sudah 
berpengalaman dalam hal membuat dan menyajikan makanan ringan.
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Sementara itu tukang sirih dan rokok bertugas untuk menyajikan dan melayani para 
tamu undangan yang akan menikmati sirih maupun rokok. Menyediakan sirih dan 
rokok merupakan kebiasaan bagi tuan rumah yang melaksanakan acara bimbang (pesta 
perkawinan). Pada zaman dahulu kebiasaan mengunyak sirih dan merokok memang sudah 
menjadi tradisi bagi kaum laki-laki pada masyarakat Bengkulu khususnya masyarakat 
Rejang hingga pada awal abad ke-20.

Induk Inang adalah orang yang bertugas untuk menata (merias) pengantin, yang cukup 
dilakukan oleh dua atau tiga orang perempuan yang sudah mempunyai pengalaman dalam 
hal tata rias pengantin. Biasanya mereka sudah menyediakan peralatan dan perlengkapan 
seperti pakaian, atribut-atribut, asesori, dan dekorasi pengantin.

Untuk keperluan pesta perkawinan, tuan rumah (penyelenggara pesta) biasanya 
memerlukan pinjaman barang-barang seperti barang pecah-belah (piring, gelas/cangkir, 
tempat memasak, dan lain-lain), kayu, tikar, meja, kursi, dan lan-lain. Di samping itu, 
juga ada kebiasaan para sanak famili, tetangga, serta para tamu undangan memberikan 
sumbangan dalam berbagai macam bentuk barang baik yang masih mentah maupun yang 
sudah jadi (masak) untuk keperluan pesta, seperti kelapa, beras, ayam, juadah (kue-kue), 
dan lain sebagainya. Untuk menangani urusan keluar masuknya barang-barang itu, maka 
diangkatlah beberapa orang (sedikitnya dua orang laki-laki dan dua orang perempuan) 
sebagai juru bilik.

Tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan acara pesta pernikahan adalah 
pengapit, yaitu orang yang mendapat tugas untuk mengapit (menjaga) pengantin. 
Pengapit ini biasanya diserahkan kepada dua orang gadis belia yang akan menemani 
kedua mempelai. Untuk keperluan tugasnya, biasanya mereka membawa masing-masing 
sebuah kipas guna mengipasi kedua mempelai terutama bila sedang bersanding (duduk 
dipelaminan).

Cerano (dalam Bahasa 
Bengkulu) atau tempat 
sirih ini pada masyarakat 
adat digunakan sebagai 
lambang adapt. Biasanya 
digunakan untuk menyambut 
tamu penting dan acara 
adat lainnya seperti pada 
acara bertunangan dan 
perkawinan. 
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Make Up: Cicih Imroatul W/ S1 Tata Rias 2006/JPKK UNESA l Foto: Bowo Lee/ 081 2323 7917 – (031) 605 25255

Hari Keempat
Hari keempat disebut hari maulud nabi. Hari ini 

merupakan hari puncaknya acara Bimbang, yaitu 
hari bertemunya kedua mempelai dan sekaligus 
sebagai hari akad nikahnya. Biasanya mempelai 
laki-laki beserta rombongannya datang ke rumah 
mempelai perempuan sekitar pukul 10.00 siang 
hari untuk melangsungkan akad nikah di hadapan 
penghulu muda, imam, chatib, bilal, garim, 
serta disaksikan para kepala adat seperti datuk, 
pemangku, punggawa, adik-sanak, dan segenap 
tamu undangan. Meskipun imam dan chatib tugas 
rutinnya adalah sebagai pemimpin masjid dan juru 
kotbah, tetapi dalam acara pernikahan mereka 
berperan sebagai wali nikah pihak mempelai 
perempuan. Selesai acara akad nikah, kedua 
mempelai kemudian disambut oleh para tamu dan 
diarak keliling dusun.

Serunai merupakan alat musik tiup khas Bengkulu. Biasanya 
ditampilkan dalam pagelaran budaya setempat.

Hari Kelima 
Hari kelima disebut pengantin mandi-mandi, yang 

berlangsung pada sore harinya setelah pengantin 
akad nikah. Kedua mempelai mulai bersanding (duduk 
berdekatan), dan setelah saling menyiram air setimba, 
mereka dimandikan air yang telah dicampur dengan 
kembang (bunga) tujuh warna oleh ibu pengantin 
perempuan. Acara mandi-mandi ini diiringi musik serunai 
(sejenis terompet). Selanjutnya pada malam harinya 
diadakan pesta besar yang disebut bimbang gedang. 
Di samping acara perjamuan, juga ada acara joget dan 
tari tepuk tangan, dan nyanyi, diiringi oleh seperangkat 
alat musik tradisional seperti: gong, kelintang, serunai 
(sejenis terompet yang terbuat dari batang pohon yang 
dilubangi di tengahnya), gendang, biola, dan rebana. 
(sumber: agussetiyanto/bbs)



rias pengantin

Glamour 
in White

Glamour penuh citra nan ayu menawan tampak 

terpancar dari paras bahagia sang mempelai 

wanita. Perpaduan busana dan aksesoris menambah 

cemerlangnya make up di hari H pernikahan. 
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Kedewasaan sama 
sekali tak mengurangi 
kecantikan pengantin, 
bahkan semakin 
memperkuat 
keanggunan mempelai 
di hadapan para 
undangan, itu bisa 
tercipta dari sebuah 
riasan yang sempurna 
seperti ini.
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Sentuhan-sentuhan feminin 
penting sekali dihadirkan 

dalam merias pengantin. Hal 
tersebut bisa diperkuat dengan 
tambahan aksesoris bernuansa 

bunga-bunga yang melekat 
sekali pada karakter seorang 

wanita. Misalnya bunga untuk 
hiasan di rambut.
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Paduan tata rambut dan 
rias menunjang sekali dalam 
menghidupkan aura pengantin 
agar bercahaya di hadapan para 
tamu. Tentu itu semua hanya 
dapat diciptakan oleh kepekaan 
para perias yang berpengalaman 
dan andal di bidangnya. Seperti 
pemilihan warna eye shadow yang 
serasi juga penting adanya.

Teks Naskah: Basyir Aidi
Make Up & Hair Style: Evy Salon/ (031) 712 34 222

Foto: Perak Emas Photography Surabaya
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Gaun Pengantin 
Tren 2017
20 Model

Mempersiapkan keperluan menjelang pernikahan memang melelahkan 
sekaligus menyenangkan, terutama saat memilih model gaun pengantin  yang 
akan digunakan pada hari pernikahan. Tak sedikit, para pasangan pengantin 

mempersiapkan hal tersebut jauh-jauh hari agar persiapan tentang  baju 
pengantin lebih matang dengan hasil yang memuaskan. 

Untuk model gaun pengantin modern atau  modern wedding dress, biasanya 
didominasi  model gaun pengantin ala Eropa  ataupun ala Korea. Dengan ciri 

khasnya  mewah dan glamour. Anda juga dapat memilih model gaun pengantin 
yang simple elegan, lengan panjang ataupun tanpa lengan agar lebih terlihat 

modis. Bagi anda yang tampil islami, pemilihan gaun pengantin muslimah syar’i  
lengkap dengan model hijab juga dapat menjadi pilihan. Sebagai referensi untuk 
anda yang akan melangsungkan pernikahan tahun 2017 nanti, berikut 20 Model 

Gaun Pengantin terbaru yang mungkin bermanfaat bagi anda.
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Gaun 
Pengantin 
Modern

Gaun 
Pengantin 
Muslimah

Untuk anda wanita bertipe 
masa kini, desain model gaun 
pengantin modern terbaru ini 
bisa menjadi pilihan terbaik 
untuk dikenakan di hari 
pernikahan anda nanti.

Untuk wanita muslimah 
tentu berharap untuk 

mengenakan gaun 
pengantin yang lengkap 

dengan hijab sebagai 
penutup kepala, maka dari 
itu model gaun pengantin 

muslimah terbaru dibawah 
ini bisa menjadi contoh 

untuk baju pengantin anda 
nantinya.



gaun

16 WEDDIng Vol. 41/VI/2017

Gaun 
Pengantin 
Muslim

Gaun 
Pengantin 

Syar’i

Untuk wanita muslimah, 
jika anda menyukai kebaya 
sebagai model baju pengantin, 
model gaun kebaya pengantin 
muslimah terbaru ini menarik 
untuk dijadikan referensi.

Terkadang, baju 
pengantin muslimah 

modern masih terlihat 
bentuk tubuhnya. Anda 

yang tidak terlalu suka 
dengan hal tersebut, 

model gaun pengantin 
syar’i terbaru di bawah 

ini bisa menjadi alternatif 
terbaik untuk baju 

pengantin anda nantinya.
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gaun

Kebaya 
Pengantin 
Modern

Gaun 
Pengantin 

India

Bagi anda para wanita masa 
kini yang berpikir modern 
namun tidak melupakan 
tradisi, pilihan model gaun 
kebaya pengantin modern 
ini bisa menjadi solusi jitu 
untuk penampilan istimewa 
anda di hari pernikahan.

Suka dengan serial tv India 
dan ingin pernikahan anda 

bertemakan pernikahan 
India? Tak ada salahnya 

anda mencoba gaun 
pengantin ala India ini 

sebagai gaun pernikahan 
nanti.



gaun
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Gaun 
Pengantin 
Mewah

Gaun 
Pengantin 

Brokat

Bagi anda yang ingin 
mengadakan pesta pernikahan 
dengan meriah dan mewah, 
tentu model gaun pengantin 
mewah terbaru ini cocok sebagai 
ide busana pesta pernikahan 
anda.

Jika anda menyukai gaun 
pengantin yang indah, 

pilihan model baju 
pengantin brokat terbaru 
ini bisa menjadi referensi 
busana pengantin anda.



19 WEDDIng Vol. 41/VI/2017

gaun

Gaun 
Pengantin 
ala Korea

Gaun Pengantin 
untuk Orang 

Gemuk

Terhipnotis dengan serial 
drama Korea apalagi saat 
ada momen pernikahan 
gaya Korea memang wajar. 
Untuk anda yang terinspirasi 
dengan model tersebut, 
anda bisa mencoba gaun 
pengantin ala Korea terbaru 
di bawah ini sebagai 
referensi busanan pesta 
pernikahan anda nantinya. 

Memiliki tubuh yang gemuk mungkin 
menyusahkan anda dalam mencari model 

gaun pengantin sesuai ukura. Contoh 
gaun pengantin untuk wanita gemuk 
terbaru di bawah ini bisa anda coba 

sebagai referensi baju pesta anda.



gaun
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Gaun 
Pengantin 
Simple Elegan

Gaun 
Pengantin 

Internasional

Jika anda adalah salah satu wanita 
yang bertipe tak mau ribet, ada 
baiknya model gaun pengantin 
simple dan elegan terbaru ini 
menjadi pilihan yang pas untuk 
anda kenakan.

Suka dengan rancangan 
gaun pengantin ala eropa, 

pilihan model gaun pengantin 
internasional terbaru ini bisa 

menjadi solusi yang tepat untuk 
anda.
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gaun

Gaun 
Pengantin 
Unik

Gaun Pengantin 
Dian Pelangi

Jika anda tipe orang yang 
suka hal unik dan lain dari 
yang lain, ada baiknya di 
hari pernikahan nanti, 
anda memilih model gaun 
pengantin unik terbaru ini 
sebagai busana pengantin.

Siapa yang tidak tahu dengan Dian 
Pelangi. Wanita indonesia yang sukses 
dengan konsep baju muslimahnya itu 

sudah mendunia. Nah, untuk anda yang 
tertarik dengan model gaun pengantin 

rancangan Dian Pelangi, silahkan tengok 
contoh model gaun pengantin Dian 

Pelangi di bawah ini.



gaun
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Gaun 
Pengantin 
Seksi

Gaun 
Pengantin 

Putih

Untuk para wanita 
yang ingin tampil seksi 
dan memukau di hari 
pernikahan, ada baiknya 
mencoba model gaun 
pengantin seksi terbaru ini 
sebagai referensinya.

Warna putih banyak dipilih 
para mempelai wanita 

sebagai warna dasar gaun 
pengantin. Selain terlihat 
lebih bersih, juga terlihat 

enak dipandang. Untuk 
anda yang menginginkan 

hal tersebut, contoh 
model gaun pengantin 

warna putih terbaru 
di bawah ini bisa jadi 

referensi.
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gaun

Gaun 
Pengantin 
Sederhana

Gaun 
Pengantin 

Warna Pink

Jika kesederhanaan menjadi 
tema di hari pernikahan 
anda, mungkin model 
gaun pengantin sederhana 
terbaru ini bisa menjadi 
solusi yang tepat bagi anda. 
Tampil sederhana, tapi tetap 
bersahaja. 

Hampir sebagian besar wanita 
menyukai warna pink. Warna pink 

memang identik dengan wanita 
karena warnanya yang lembut dan 

bagi anda yang ingin menjadikan 
warna pink sebagai tema pernikahan 
anda, cobalah untuk memakai model 

gaun pengantin warna pink terbaru 
dibawah ini.



gaun
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Gaun Batik 
Pengantin

Gaun 
Pengantin 
ala Barbie

Jika anda cinta budaya 
Indonesia, tentu batik menjadi 
pilihan yang tepat untuk gaun 
pengantin. Untuk melihat model 
gaun pengantin dari batik, 
referensi berikut dapat menjadi 
inspirasi yang penuh makna.

Menjadikan tema barbie 
dalam sebuah pernikahan 

memang sungguh 
unik, apalagi ditambah 

dengan pirantai yang 
mendukungnya. Bagi anda 

para wnita yang ingin 
tampil selayaknya barbie di 
saat hari pernikahan anda, 
ada baiknya anda melihat 

beberapa model gaun 
pengantin ala barbie terbaru 
dibawah ini. (sumber: http://

www.gaundress.com)
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rIas pENGaNtIN

Eksotika Putih
di Hari Bahagia
Eksotika putri sehari memancar 
dengan keanggunan sejati lewat 
siratan cahaya yang memendar 
dari kilau putih sang warna. Bak 
bunga yang mekar berseri, sang 
mempelai wanita pun tersenyum 
lepas menyambut kehadiran sang 
pangeran cinta tiba di hatinya untuk 
selamanya.
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Ceria di hari pernikahan terwujud 
dalam tatanan gaun yang indah 
membahana. Sang putri yang 
baru turun dari kereta asmara 
kembali menemukan cakrawala 
cinta pemuda yang meminangnya 
untuk hidup bersama.
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rIas pENGaNtIN

Simple namun tetap 
penuh goda. Itulah 

gambaran hati penuh 
bunga mempelai 

wanita yang tak lagi 
mampu terutarakan, 

sehingga terurai 
dalam bentuk air mata 

bahagia.
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Mandi cahaya 
bahagia dalam 
glamour pesta. 
Berbagai 
tamu yang 
mengucapkan 
selamat tentu 
akan terpikat 
dengan pesona 
sang bidadari 
sehari dalam 
balutan gaun yang 
indah gemulai.
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rIas pENGaNtIN

Teks Naskah: Basyir Aidi
Gaun karya: Evy Bridal Beautique
Foto studio: Perak Emas Surabaya

Latar warna perak 
mencerminkan symbol kilau 
rezeki yang tiada henti. Hal 
tersebut dipercayai oleh 
kebanyakan calon mempelai 
bahwa setelah menikah pasti 
Tuhan akan memberikan 
tambahan serta mempermudah 
rezeki pasangan baru itu.
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10
Tren Gaun

di Tahun 2017 
Kebaya Modern 

Trend Gaun Kebaya Modern di Tahun 2017 sudah tidak asing lagi di 
telinga masyarakat Indonesia, pasalnya penggunaan kebaya memang 
sudah melekat dan menjadi pakaian adat di Indonesia yang terus 
dilestarikan. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bangga dengan pakaian 
adat yang satu ini karena hanya Indonesia yang memilikinya. Dahulu, 
kebaya dinilai sebagai pakaian kuno dan hanya digunakan untuk acara-
acara sakral. Namun sekarang, kebaya dirancang dengan penambahan 
unsur-unsur modern sehingga terlihat lebih mewah dan unik. Berikut 10 
tren gaun kebaya modern di tahun 2017.



kebaya

Gaun Kebaya Wisuda
Saat ini pemerintah Indonesia 
mengimbau sekolah-sekolah, 
seperti SMA sederajat dan 
perguruan tinggi untuk 
menggunakan kebaya di acara 
wisuda atau kelulusan untuk 
menghindari aksi corat-coret 
yang dapat merusak moral 
bangsa. Oleh sebab itu, para 
desainer Indonesia mulai 
berlomba-lomba merancang 
gaun kebaya yang simpel, 
elegan, dan modern sesuai 
selera remaja Indonesia. 
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Bak kupu-kupu yang terbang 
lepas, mengambang di angkasa. 
Tebaran payet berhiaskan manik 
laksana tebaran corak warna 
sang kupu nan indah. Eksotisnya 
terpancar dari belahan di bagian 
depan serta penonjolan pada 
dada. Kian agung dengan ujung 
lengan melebar bak busana 
maharatu tempo dulu.

Satu lagi tren busana yang sangat 
booming saat ini, yaitu pakaian 
muslimah. Pakaian muslimah tidak 
hanya sekadar pakaian behijab tanpa 
mode. Seiring berkembangnya zaman, 
para desainer dunia merancang 
pakaian muslimah modern dengan 
tetap mengedepankan aturan syar’i. 
Gaun kebaya muslimah sangat unik 
dan berbeda, mengingat kebaya 
selalu identik dengan pakaian yang 
tertup dan ketat. Gaun kebaya 
muslimah hadir dengan pakain yang 
longgar dan elegan.

Gaun Kebaya 
Muslimah

Gaun Kebaya
Celana
Persaingan di dunia 
fashion yang semakin 
kompetitif membuat 
para perancang kebaya 
Indonesia mengeluarkan 
terobosan baru di dunia 
fashion. Salah satunya 
seperti desain mode 
kebaya di bawah ini. 
Desain kebaya yang 
sangat unik dan tentu 
saja pantas untuk anda 
coba di hari pernikahan.
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kebaya

Gaun Kebaya Batik

Gaun Kebaya Artis

Kebaya dengan bahan dasar kain 
batik yang memiliki unsur kejawaan 
tetap tren dan modern dan tak 
kalah bagus dibandingkan dengan 
kebaya lainnya. Justru, gaun kebaya 
mode tersebut semakin menambah 
keanggunan dan kemewahan si 
pemakai.

Sebagai seorang public figure memang 
sudah sewajarnya jika kehidupan dan 
gaya berpakaiannya menjadi inspirasi 

bagi masyarakat Indonesia. Banyak 
artis Indonesia yang lebih senang 

menggunakan kebaya untuk acara-
acara besar seperti tv, mengadiri pesta 

perkawinan dan sebagainya yang 
membuat mereka jadi terlihat lebih 

anggun dan elegan.



kebaya

Gaun Kebaya
Lengan Pendek

Gaun kebaya berlengan 
pendek memang bukan yang 

terbaru di dunia kebaya. 
Namun, kebaya yang satu ini 

begitu simpel dan nyaman 
sehingga sangat cocok untuk 

kaum wanita yang tidak 
tahan panas. Kebaya yang 

satu ini dipastikan akan terus 
booming di tahun 2017. Selain 

itu, kebaya mode ini juga 
sangat cocok dipadupadankan 

dengan rok pendek ataupun 
rok panjang.
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kebaya

Kebaya dengan bagian bawah 
melebar terinspirasi gaun Eropa. 
Detailnya yang sederhana 
mampu menyampilkan siluet 
kerampingan tubuh sang 
mempelai. Bunga-bunga brokat 
warna kombinasi keemasan, 
keperakan, dan cokelat 
mecintrakan keharmonisan 
sepasang mempelai.

Kebaya yang satu ini memang tidak boleh ketinggalan di 
Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia lebih 
memilih menggunakan kebaya saat acara pernikahan. 

Selain gaunnya yang sopan, anggun, dan elegan, 
pengantin juga tidak ingin meninggalkan pakaian adat 

dari daerah asalnya. Penggunaan kebaya di acara 
pernikahan dapat membuat acara pernikahan makin 

sakral dan mewah.

Tidak hanya pengantinnya saja yang 
menggunakan kebaya, para tamu undangan 
biasanya juga lebih memilih menggunakan 
kebaya saat menghadiri acara pernikahan, karena 
menggunakan kebaya di acara pernikahan terlihat 
lebih sopan dan formal.

Meskipun hamil, seorang wanita tidak boleh 
terlihat jelek dan ketinggalan mode. Seorang 

ibu hamil yang menggunakan kebaya jauh 
terlihat lebih anggun dan menawan. Oleh 
karena itu, kebaya yang satu ini juga tidak 

boleh ketinggalan di tahun 2017.

Gaun Kebaya Pengantin

Gaun Kebaya Ibu Hamil

Gaun Kebaya Pesta



kebaya

Meskipun kebaya yang satu 
ini agak kurang pantas dipakai 
di Indonesia, karena budaya 
Indonesia yang lebih ketimuran. 
Namun gaun kebaya yang satu 
ini juga tidak boleh ketinggalan 
di tahun 2017. Agnes Mo sendiri 
sudah sering menggunakan 
kebaya mode ini untuk beberapa 
video klipnya. Selain itu, gaun 
kebaya sexy juga sudah mengubah 
pikiran kita tentang kebaya yang 
identik dengan tertutup, kini dapat 
divariasi dengan berbagai cara 
agar lebih menarik, modern, dan 
pastinya tidak ketinggalan zaman.
Itulah 10 tren gaun kebaya 
modern di Tahun 2017. Gaun 
kebaya ternyata tidak hanya 
sekadar pakaian berlengan 
panjang, ketat dan tertutup. 
Namun gaun kebaya sekarang 
sudah dapat divariasi seiring 
berkembangnya zaman. Dengan 
memadupadankan seni tradisional 
dan modern, kini kebaya menjadi 
salah satu busana yang unik. (sir/
bbs)

Gaun Kebaya Sexy
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GalErI utama

12Inspirasi Rias Busana
Pengantin Muslim
& Modifikasi Tren 2017

Mempersiapkan acara pernikahan memang dibutuhkan perencanaan matang 
agar pasangan yang akan menikah tampil sempurna. Selain waktu, lokasi, dan 
katering, pemilihan tata rias dan busana yang sesuai sangat berpengaruh terhadap 
kesempurnaan penampilan kedua mempelai. Berikut 12 inspirasi rias busana 
pengantin muslim dan modifikasi dari vendor wedding di Surabaya yang diprediksi 
akan menjadi tren di tahun 2017. 
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Putih Anggun dan Elegan

Model kebaya modern pengantin warna putih 
yang anggun dan elegan. Warna putih yang dipilih 
melambangkan kesucian yang identik dengan acara 
akad nikah yang sakral dan juga suci. Pengantin pria 
nampak bersahaja dalam busana putih yang selaras 
dengan pengantin wanita.
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GalErI utama

Nuansa Cerah

Penuh Pesona

Model kebaya modern pengantin yang 
mewah dengan warna cerah. Kebaya modern 

pengantin ini cocok untuk resepsi masa 
dengan paduan kebaya dan gaun. Bagian 

atas dibuat dengan model kebaya dan 
bagian bawah menggunakan model gaun 
yang didesain mekar dan panjang. Pilihan 

warna pink dengan kombinasi yang menarik 
membuat penampilan semakin mempesona 

layaknya seorang putri raja.
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Kebersahajaan 

Paes Ageng Jogja 

Rias dan busana Paes Ageng ini masih banyak diminati 
calon pengantin hingga kini. Tak hanya santun, busana 

pengantin ini juga tetap terlihat sakral. Dengan 
modifikasi yang sesuai, tampilan pengantin akan 

semakin terlihat anggun dan bersahaja.

40 WEDDING Vol. 41/VI/2017



41 WEDDING Vol. 41/VI/2017

GalErI utama

Keanggunan Biru Muda 

Paduan rias dan busana kebaya warna biru muda memunculkan 
aura kebersahajaan. Warna biru juga bermakna keberuntungan, 
kebijakan, ketenangan secara spiritual dan ada juga yang 
mengartikan bahwa warna biru menggambarkan warna air laut yang 
indah dipandang mata juga terkandung berbagai jenis ikan yang 
memberikan banyak manfaat bagi semua manusia. Mungkin dari 
situlah baju pengantin warna biru banyak dipilih dengan harapan 
semoga rumah tangga yang baru dibangun akan memberikan 
banyak manfaat seperti laut yang dipandang jauh akan terlihat biru.
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Merah Trendi

Baju pengantin merah merupakan 
warna yang banyak disukai karena 

memiliki arti yang tak kalah bagusnya 
dengan warna lain. Warna merah 

adalah kekuatan hasrat, keberanian, 
dan cinta. Pilihan baju dengan warna 

merah di pesta pernikahan akan 
membuat kedua pengantin memiliki 
karakter tersendiri yang anggun dan 

penuh pesona. 
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GalErI utama

Kebaya Adat nan Anggun

Pilihan rias dan busana menarik lainnya adalah kebaya adat. Kebaya adat telah 
didesain dengan model yang lebih modern dan trendi sehingga akan membuat Anda 
lebih anggun ketika mengenakannya. Seperti yang terlihat pada rias dan busana yang 
digunakan pasangan Bule ini. Busana adat tersebut telah dikombinasikan dengan 
gaya modern sehingga membuat pengantin terlihat lebih modis dan bergaya tanpa 
meninggalkan sentuhan adatnya yang khas.

Teks Naskah: Basyir Aidi  Rias & Busana: Koleksi Kusuma Dewi Sanggar Rias & Busana
(031) 8078 178, 081 2873 2417, 081 7939 1007
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Pengantin Solo Putri

Keanggunan pengantin Solo Putri 
semakin memikat para vendor 
wedding. Tak heran, aneka kreasi pun 
dilakukan, termasuk memadukan 
pengantin Solo Putri dengan pernak-
pernik kekinian. Seperti tampilan 
pengantin Solo Putri berikut ini.

galeri utama
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Pengantin Tradisi & 

Modifikasi

Siapa yang tak terpesona dengan 
tampilan pengantin tradisi paes 
ageng modifikasi ini. Tak heran jika 
pengantin gaya ini paling diminati calon 
pengantin. Seiring perkembangan 
zaman, pengantin traidisi pun 
mengalami modifikasi sebagaimana 
tampilan pengantin ini.
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Pengantin Muslim 

Merah

Keanggunan nuansa merah pada 
pengantin ini nampak bersahaja. 
Pengantin pria yang mengenakan jas 
modern semakin membuat kesan 
modern. Perpaduan itu ,membuat 
kedua pasangan pengantin terlihat 
berkelas tanpa harus meninggalkan 
kesan tradisi. 
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Pengantin Muslim 

Modifikasi

Pengantin Muslim Modifikasi nan 
eksotik. Pilihan busana kebaya 
warna cokelat dan hijab yang simpel 
membuat pengantin terlihat cantik dan 
anggun. Sementara itu, busana kebaya 
muslim warna biru juga memunculkan 
aura keanggunana dan kebersahajaan.
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Pengantin 

Modifikasi Biru

Rias dan kebaya pengantin 
semakin mengikuti tren 
zaman. Seperti yang terlihat 
pada koleksi pengantin 
modifikasi modern warna biru 
berikut ini. Dengan pilihan 
warna kebaya biru yang lebih 
modern, pengantin terlihat 
anggun dan mempesona.

galeri utama
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galeri utama

Teks Naskah: Basyir Aidi

Rias & Busana: 
Koleksi Busana Wedding Surabaya
0822 4455 8380, 0812 3514 0704

Kebaya Muslim 

Abu-abu & Putih

Perpaduan rias dan kebaya pengantin 
putih serta abu-abu pada kedua 
pengantin ini terlihat anggun dan 
mempesona. Kebaya abu-abu yang 
dipadukan dengan hijab modern 
nampak bersahaja, sedangkan kebaya 
putih yang dipadukan dengan hijab 
minimalis terlihat sakral dan bersahaja.

galeri utama
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Nguri-Nguri Budaya

dengan Nuansa Adat Jawa

Pernikahan Resdi dan Nadia

Resdianto Permata Raharjo, M.Pd dan Nadia Nur 

Thahirrah, S.E. Begitulah nama kedua mempelai 

pengantin yang sedang merasakan momen bahagia 

sebagai sepasang suami isteri. Dengan mengusung 

nuansa adat Jawa yang mempesona, kedua 

mempelai tampil anggun dan menawan.



momen
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Resepsi pernikahan Resdi dan Nadia berlangsung pada Sabtu, 3 Desember 
2016 di Masjid Al-Akbar Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Surabaya. Dengan 
mengusung konsep pengantin Jawa, kedua mempelai menggelar resepsi 

pernikahan. Nuansa pengantin Jawa itu terliat dari konsep busana yang dipakai 
oleh kedua mempelai, dekorasi pelaminan, sampai dekorasi pintu masuk yang 

menggunakan gebyok dalam resepsi tersebut.
Resepsi pernikahan Resdi, yang merupakan putra kedua dari Guru Besar Un-

esa, Prof. Dr. Haris Supratno itu berlangsung meriah dan penuh khidmat dengan 
iringan lagu gending-gending Jawa dan campur sari. Hiburan itu menjadi keba-
hagiaan tersendiri bagi kedua pasangan dan tamu undangan yang hadir pada 

resepsi tersebut. 
Nuansa adat Jawa memang kerap menjadi pilihan pasangan pengantin karena 

mampu memberi kesan sakral dan anggun saat prosesi pernikahan berlangsung. 
Karena keanggunan dan eksotisme pengantin bernunasa Jawa itulah, Resdianto 

dan Nadia menggunakan prosesi pengantin Jawa dalam pernikahannya. Tak 
pelak, mereka pun tampil sempurna dalam balutan keanggunan rias dan busana 

Jawa yang memukau.

Resepsi Bernuansa

Adat Jawa

momen
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momen

Thanks to:

l  Kedua mempelai: Resdi dan Nadia
l  Lokasi Resepsi: Masjid Al-Akbar Surabaya 
 Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Surabaya
l  Fotografer: Wahyu Utomo

Prosesi akad nikah Desti dan Nadia berlangsung khidmat. Akad 
nikah yang dilaksanakan di Masjid Al-Akbar Surabaya itu dihadiri 
oleh keluarga kedua mempelai. Pelaksanaan prosesi akad nikah 
berlangsung khidmat dan sakral. 

Momentum akad nikah merupakan acara paling inti dalam 
sebuah pernikahan. Sebab, pada prosesi akad nikah inilah kedua 
pasangan pengantin menjadi resmi dan sah secara agama sebagai 
pasangan suami-isteri. Ijab qabul yang dilakukan kedua pasangan 
pengantin berjalan lancar tanpa kendala berarti. (*)

Khidmatnya Prosesi

Akad Nikah

momen
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5 Inspirasi Gaun Pengantin 
Selebriti Indonesia 2016

Setiap wanita ingin tampil bak putri di hari besarnya, tak terkecuali 
untuk selebriti. Momen pernikahan pun digelar maksimal agar hari itu 

bisa dikenang seumur hidup. Tak jarang calon mempelai wanita sampai 
meminta bantuan dari desainer ternama untuk membuatkan satu gaun 

pengantin istimewa untuk hari yang juga istimewa. Dari kalangan 
selebriti, nama-nama berikut ini memiliki gaun pengantin indah saat 

menggelar pernikahannya di tahun 2016 ini.
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inspirasi

Pernikahan Sandra Dewi adalah mimpi yang jadi nyata bagi seorang penggemar 
Putri Disney. Ia menikah di kastil besar Disneyland, Tokyo, Jepang pada 14 
November 2016 lalu. Di hari besarnya, desainer Didi Budiardjo mengadopsi gaun 
putri kerajaan pada gaun pengantin Sandra. Ballgown putihnya sangat cantik 
dengan bordir dan mutiara di sepanjang gaun. Belum lagi cape dengan pita 
memanjang menyapu lantai yang bisa dilepas pakai sebagai pelengkapnya.

Sebelum melangsungkan pernikahan di Disneyland, pemberkatan yang 
berlangsung di Gereja Katedral juga tak kalah indah. Ia hadir dalam balutan gaun 
pengantin Adrian Gan. Di kepalanya dihiasi headpiece rancangan Rinaldy A. 
Yunardi dan juga veil panjang Adrian Gan.

Sandra Dewi
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Acha Septriasa cantik 
dan elegan berbalut kebaya 
nasional dan Suntiang di 
hari besarnya bersama Vicky 
Kharisma. Dalam nuansa 
warna dusty blue yang cantik, 
kebayanya dihiasi batuan 
payet yang tampak mewah. 
Lewat akun Instagramnya, 
Acha mengungkapkan jika 
gaun pengantinnya adalah 
hasil karya Vera Kebaya.

Acha 

Septriasa
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inspirasi

Adiezty Fersa memiliki gaun 
pengantin yang unik saat menikah 
dengan Gilang Dirga. Gaun 
pengantin berhias bordir emas dan 
tulle memanjang menyapu lantai 
ini adalah rancangan desainer 
dan juga presenter kondang Ivan 
Gunawan. Adiezty juga memakai 
headpiece berbentuk mahkota dan 
sarung tangan bordir emas untuk 
melengkapi penampilan gaunnya.

Gaun cantik yang dikenakan Putri Titian 
di hari besarnya datang dengan nuansa 
warna peach yang feminin. Bordir 3D 
berwarna putih sepanjang gaun pun 
mempercantik tampilannya, tanpa perlu 
kristal Swarovski besar di sana. Gaunnya 
pun dibuat khusus untuknya oleh 
desainer Imelda Hudiyono. 

Junior Liem tak mengenakan warna 
pastel seperti istrinya untuk tetap tampil 
maskulin. Meski begitu, paduannya tetap 
serasi karena Junior memilih jas dengan 
warna merah marun yang juga masih 
dalam lingkaran tone warna yang sama.

Adiezty 

Fersa

Putri Titian
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Gaun pengantin yang dikenakan Franda 
saat menikahi Samuel Zylwgyn terkesan 
feminin dengan potongan off the shoulder. 
Gaun dari Fetty Rusli ini dipercantik dengan 
detail payet dan bordir di sepanjang gaun. 
Semakin mewah dengan veil panjang di 
kepalanya.

Di malam hari, gaun seksi dengan siluet 
memeluk tubuh membalut dirinya. Gaun 
yang juga rancangan Fetty Rusli ini hadir 
dengan bordir serta aksen menerawang 
membuat tampilan gaun tampak glamour. 
(asf/asf)

Franda
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prEWEDDING

Tempat Prewedding Hits
    di Banyuwangi... (1)

Meskipun masih 
terletak di Pulau Jawa, 

mungkin banyak dari 
Anda yang belum 

pernah menginjakkan 
kaki di Banyuwangi. 

Padahal, Kota di ujung 
timur Provinsi Jawa 

Timur ini memiliki 
keindahan yang tak 

kalah dengan Bali. 
Berikut 16 tempat yang 
sangat cocok digunakan 

foto prewedding.

1. Jawatan Benculuk 
Pada tahun 1952, tempat ini sebetulnya bukan 

dibangun untuk tempat wisata, melainkan 
sebagai area resapan air dan penimbun kayu 
jati yang dikelola oleh Perhutani Banyuwangi. 
Kalau Anda hobi hunting foto, maka saat yang 
paling tepat ialah di sore hari ketika sinar 
matahari menerobos masuk melalui celah-celah 
pepohonan sehingga tampak begitu magis, 
layaknya pemandangan hutan yang ada di film 
Lord of the Rings. Tak heran, lokasi ini cocok 
digunakan untuk melakukan foto prewedding. 

Nama lokasi: Jawatan Benculuk
Alamat: Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi
Tiket Masuk: Gratis
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2. Waduk Bajulmati

Apakah Anda tak sabar ingin berwisata ke 
Raja Ampat di Papua sekalian melakukan 
foto prewedding, namun dana yang 
terkumpul untuk bisa berkunjung ke sana 
tak kunjung terkumpul? Mengapa tidak 
cari alternatif lain yang lebih murah namun 
tak kalah cantiknya, yaitu Waduk Bajulmati 
yang terletak di perbatasan antara 
Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur. 

Selain mampu menampung 10 juta meter 
kubik air, waduk yang baru dibuka pada 
bulan Juli 2016 ini memiliki panorama 
keindahan yang mirip dengan Raja Ampat 
yang ada di papua, dikarenakan adanya 
gundukan-gundukan menyerupai pulau-
pulau kecil di area waduk. Anda bisa 
melakukan foto prewedding dengan spot 
foto seperti di area waduk setelah gazebo 
atau di sepanjang jalan waduk yang tak 
kalah fotojenik.
Nama Lokasi: Waduk Bajulmati
Alamat: Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, 
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Tiket Masuk: Gratis, Kendaraan: Rp 5.000,-/motor | Rp 
10.000,-/mobil
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3. Lori Wisata Kalibaru

Menikmati keindahan alam tak hanya bisa 
dilakukan dengan bermobil atau berjalan kaki saja. 
Di Banyuwangi, Anda bisa melakukannya sambil naik 
kereta api atau lori wisata. Lori wisata ini berangkat 
dari Stasiun Kalibaru menuju Stasiun Mrawan PP. 

Sepanjang perjalanan Anda akan dibawa melintasi 
perkebunan kopi di ketinggian 400 meter di Gunung 
Gumitir yang udaranya sejuk, dan juga berhenti 
sejenak di dalam terowongan kereta api yang gelap, 
di mana Anda bisa turun sejenak untuk berfoto-foto. 
Satu lori memiliki kapasitas hingga 16 penumpang saja 

dengan harga per paket sekitar Rp 1.200.000 saja atau kurang dari Rp 100.000,- per orang. 
Waktu tempuh adalah sekitar 50 menit. 

Tak cuma bisa menikmati keindahan panorama alam dari atas kereta, Anda pun bisa foto 
prewedding dengan latar perkeretaapian. 
Nama Lokasi: Lori Wisata Kalibaru
Alamat: Stasiun Kalibaru, Jl. Raya Kalibaru, Banyuanyar, Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
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4. Ijen Resort & Villas

Berencana liburan ke Banyuwangi tapi 
bingung mau menginap di mana? Kalau boleh 
kami sarankan, menginaplah di resort yang 
satu ini. Alasannya cuma satu, hampir setiap 
kamar yang ada di resort ini menawarkan 
pemandangan langsung ke arah taman yang 
asri, hamparan persawahan nan hijau, hutan 
rimba, dan tentunya Gunung Ijen. 

Bahkan bukan cuma dari balkon kamar saja 
semua pemandangan itu bisa Anda nikmati. 
Dari arah restoran, sampai kolam renang pun Anda bakal dimanjakan dengan panorama yang 
benar-benar priceless sejauh mata memandang. Anda juga dapat melakukan foto prewedding 
dengan latar menakjubkan seperti itu.
Nama Lokasi: Ijen Resort & Villas
Alama: Desa Randu Agung, Licin, Banyuwangi

5. Pondok Indah 
Banyuwangi

Anda mungkin tak tahu kalau 
Banyuwangi menyimpan keindahan 
panorama sawah yang tak kalah 
indah dibandingkan dengan 
yang ada di Ubud, Bali. Dan 
asyiknya, keindahan tersebut bisa 
Anda nikmati sambil menikmati 
sajian lezat di restoran Pondok 
Indah Banyuwangi. Sang pemilik 
sengaja mendirikan tempat 
yang berjarak sekitar 10 km dari 
pusat kota ini dengan tujuan 
agar para pengunjung dapat 
menghilangkan kepenatan di kota 
sembari menyantap makanan khas 
Banyuwangi.

Lokasinya memang agak 
tersembunyi, menanjak searah jalur menuju Ijen. Areal parkir sengaja dibuat jauh 
dari lokasi, agar pengunjung bisa bersantap dengan tenang dan bebas polusi. Di 
tempat ini, juga bisa dijadikan salah satu spot untuk foto prewedding dengan nuansa 
hamparan sawah berlatar Gunung Ijen. 
Nama Lokasi: Pondok Indah Banyuwangi
Alamat: Jl. Lijen Km. 8,7, Glagah, Banyuwangi
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6. Desa Wisata Osing Kemiren

Kalau ingin berkenalan lebih jauh dengan 
masyarakat asli Banyuwangi, yaitu Suku Osing 
dan tradisi budayanya, maka Anda wajib singgah 
ke desa wisata yang satu ini. Masyarakat yang 
mendiami desa yang berjarak 15 menit dari 
pusat kota ini memang masih menjaga tradisi 
luhur nenek moyang mereka dari jaman Kerajaan 
Majapahit. 

Konon, nama Kemiren diberikan karena wilayah 
ini dulunya adalah hutan yang terdapat banyak 
pohon kemiri dan duren. Rumah-rumah kuno khas 
Suku Osing berusia ratusan tahun bisa digunakan 
sebagai latar foto prewedding yang unik. 
Nama Lokasi: Desa Wisata Osing Kemiren
Alamat Desa kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten 
Banyuwangi. Koordinat di sini.
Tiket Masuk: Rp 5.000,-

7. Gunung Raung

Gunung Raung masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi, 
Bondowoso, dan Jember. Berbeda dengan gunung api lain, kawah 
Gunung Raung sangatlah unik karena berbentuk elips dengan kedalaman 
500 meter. Ada empat titik puncak yang bisa coba Anda taklukkan, antara 
lain Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi (karena terdapat 
pilar-pilar batu menjulang), dan yang tertinggi adalah Puncak Sejati 
(3.344 m). Kawah Gunung Raung juga merupakan kaldera kering terbesar 
kedua di Indonesia setelah Gunung Tambora. 

Namun untuk bisa menikmati keunikan dan keindahan dari puncak tersebut bukan perkara 
mudah, karena medan yang harus dilalui amat sangat sulit dengan jalur yang paling ekstrem 
di Pulau Jawa. Bagi anda yang berjiwa petualang dan menyukai tantangan bisa menggunakan 
lokasi ini sebagai foto prewedding anda. 
Nama Lokasi: Gunung Raung 
Nama Lokasi: Pondok Indah Banyuwangi
Alamat: Jl. Lijen Km. 8,7, Glagah, Banyuwangi
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8. Taman Nasional Baluran

Berkunjung ke taman nasional ini, Anda seolah dibawa pergi ke benua Afrika, karena di sini 
terdapat padang savanna terluas di Pulau Jawa dengan spesies hewan dan tumbuhan yang 
beragam. 

Jangan terkejut jika menyaksikan pemandangan kawanan rusa yang berlarian bebas, merak 
yang menyibakkan ekor dengan anggun, gerombolan banteng, belasan elang yang terbang 
mencari buruan, sampai sekumpulan monyet bergelantungan di pohon, kancil, bangau, dan 
banyak lagi. 

Pokoknya, suasananya benar-benar seperti sedang safari di Afrika. Jika Anda gemar 
fotografi, lokasi ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan foto prewedding. 
Nama Lokasi: Taman Nasional Blauran
Alamat: Jl. Raya Situbondo-Banyuwangi, Desa Wonorejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo
Tiket Masuk_ Rp. 15.000 (hari biasa), Rp. 17.500 (akhir pekan dan libur nasional)
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cINcIN kaWIN

Cincin Kawin
Aneka Pilihan Cincin Pernikahan
Sepasang calon pengantin selalu mengikrarkan cinta mereka 

sebagai pasangan suami istri dalam wujud cincin pernikahan. Tak 

ayal jika kini pun banyak model cincin pernikahan yang bisa dipilih 

para calon pengantin saat menjalani hari bahagia.

Femalefirst merilis beberapa jenis cincin pernikahan 
yang sering kali dipilih para calon pengantin, seperti:

Cincin Emas Kuning
Zaman boleh saja berganti, tetapi para calon 
pengantin masih banyak yang setia memakai 
cincin pernikahan dari bahan emas kuning. Mereka 
percaya cincin emas kuning mempunyai kadar emas 
24 karat, yang diketahui kualitas emasnya paling 
baik.
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Cincin Emas Putih
Tidak semua pasangan calon pengantin 
mengabadikan cinta mereka dengan sepasang 
cincin emas kuning. Ada juga calon pengantin 
yang suka memakai cincin emas putih karena 
model dari cincinnya sangat unik dan menarik. 
Selain itu, mereka juga berpikir model cincin 
emas putih lebih fashionable.

Cincin Berlian
Keeleganan cincin perkawinan 
terpancar penuh makna dan cahaya 
dalam lingkar emas betahtakan 
berlian. Cincin berlian bisa didapat 
di toko dan counter perhiasan 
dengan harga bervaratif. Sebaiknya 
membelinya di tempat yang terkenal 
dan menyediakan garansi. (tty)

sumber: http://manfaatkesehatan.blogspot.com

Cincin Platina
Pasangan calon pengantin juga 

ada yang ingin tampil beda dengan 
memilih cincin dari bahan platina. 

Mereka percaya model cincin platina 
tidak lekang di makan waktu dan tidak 
menimbulkan masalah alergi kulit bagi 

mereka yang memakainya.
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BulaN MaDu

Bulan Madu
di Surga Dunia 

indonesia
Berbulan madu merupakan 

rangkaian hari bahagia 
yang tak kan terlupakan 

bagi sepasang sejoli yang 
telah mengikat tali suci 

pernikahannya. Tak heran, bila 
demi moment membahagiakan 

itu jauh-jauh hari perlu 
persiapan matang, khususnya 

dalam hal biaya dan waktu 
keberangkatan yang tepat.

BulaN MaDu

Sebenarnya, pesona keindahan pariwisata 
nusantara tak kalah hebohnya dengan Eropa 

maupun Afrika sebagai tempat melampiaskan 
kebahagiaan berdua. Terbukti, banyak para pasangan 

baru dari mancanegara yang justru menghabiskan 
bulan madunya di Indonesia, sebut saja di Bunaken, 
Bali, maupun Lombok. Ketiga tempat wisata ini bisa 
dikatan surga dunia bagi para pengantin baru. Dan, 

berikut cuplikan keindahannya.
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Bunaken
Pantai Bidadari nan elok

Bunaken merupakan pulau dengan laut 
biru, ikan dengan seribu warna, rumput laut 
yang melambai, angin sejuk, dan air yang 
hangat mungkin menjadi dambaan sebagian 
besar pasangan yang ingin melepaskan diri 
dari kehidupan perkotaan yang padat dan 
melelahkan. Pantai di Sulawesi Utara ini 
menawarkan keindahan panorama lautnya 
yang menggoda, Bunaken, sangat cocok 
untuk dimasukkan ke dalam daftar tujuan 
bulan madu Anda.

Scuba Diving? Snorkeling? ataukah hanya 
menikmati angin semilir sambil mengikuti 
gerak teduh rumput laut? Semua ditawarkan 
oleh tempat dengan taman laut kelas dunia 
ini.

Taman laut Bunaken, memang merupakan 
salah satu tempat tercantik untuk bulan 

madu di Indonesia. Dan taman laut 
Bunaken ini memang sudah diakui oleh 
dunia. Dan masuk dalam daftar taman laut 
tercantik di dunia.

Dengan snorkeling, hanya dengan 
terapung di atas laut, Anda seakan berada 
di bawah laut. Mengapa? Karena, hanya 
dengan berada dia atas permukaan saja 
Anda mungkin bisa merasakan teduhnya 
air laut di bawah. Dengan jelas bisa terlihat 
pemandangan luar biasa taman laut 
berkelas dunia tersebut. Terumbu karang 
yang tumbuh alami menjadi habitat bagi 
para ikan hias yang bisa Anda nikmati 
hanya dengan melihat dari atas saja. Anda 
seperti terhipnotis dan bersedia berlama-
lama menikmati kehidupan bawah laut 
Bunaken.

68 WEDDING Vol. 41/VI/2017

BulaN MaDu



69 WEDDING Vol. 41/VI/2017

BulaN MaDu

Bunaken Diving, Diving in Bunaken
Dengan Scuba Diving, Anda dapat menjelajahi dan 

dapat ikut merasakan dengan jelas sensasi kehidupan di 
bawah laut sana. Salah satu dari beragam ikan itu adalah 
ikan bidadari yang memiliki sarang di wilayah sendiri. 
Ikan jenis ini membentuk kelompok terdiri atas 1 jantan 
dan sejumlah betina. Uniknya ikan ini lahir sebagai betina 
ketika dewasa berubah jantan. Keunikan lainnya, ikan ini 
mampu membuat tepukan dalam air. Mungkin karena 
keunikannya itulah, membuatnya disebut bidadari. 
Menakjubkan bukan? Anda bisa mengamati dengan 
jelas objek-objek bawah laut itu lebih dekat dan lebih 
hidup. Lepaskan stress anda dan nikmatilah indahnya laut 
Bunaken.

Atau mungkin Anda bisa berjalan-jalan menyisiri pantai Bunaken dengan kaki 
telanjang dan piknik berdua bersama pasangan Anda di pesisir pantai.

Jika haus, Anda bisa menikmati ”jus kelapa” asli dengan wadah buah kelapa 
itu sendiri. Orang-orang tradisional di sana membuat ’sendok’ yang unik dari 
batoknya. Digunakan untuk menikmati daging kelapa setelah airnya habis. Sensasi 
seperti ini tak dapat Anda temukan di kota-kota metropolitan dengan gedung-
gedung pencakar langit yang menjulang, hanya bisa Anda temukan di tempat-

BulaN MaDu
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tempat khusus yang tenang, jauh dari 
metropolitan, seperti Bunaken ini.

Di Bunaken, Anda juga dapat menikmati 
aneka hidangan laut yang menggiurkan 
khas Bunaken. Anda dapat menemui 
hidangan tersebut di sejumlah besar 
tempat makan seperti kafe, pondok 
lesehan, atau di restoran-restoran lokal.

Untuk memanjakan para tamunya, 
Bunaken Juga menawarkan resort 
dengan nuansa klasik khas tradisional 
Bunaken,dengan berbagai fasilitas. Atau 
mungkin menginap di hotel di daerah 
tersebut yang juga kental nuansa klasiknya.
Lengkaplah sudah bulan madu Anda 
dengan nuansa klasik, tradisional,tenang, 
dan teduh, jauh dari kesibukan kota.

Bagi para pecinta burung, di Bunaken 
anda juga bisa menikmati kicauan dan 
keragaman berbagai jenis burung di 
Tangkoko Dua Sudara Nature Reserve.

Untuk ke Bunaken, sangatlah mudah. 
Dari Pelabuhan Marina, Manado Anda bisa 
Carter kapal wisata sekitar Rp. 750.000, 
dengan waktu tempuh selama sekitar 
1 jam. Kapal ini berkapasitas 15 orang. 
Dilengkapi dengan pelampung, tempat 
duduk, dan dua kaca berbentuk aquarium 
untuk melihat terumbu karang yang 
indah dan ikan hias seribu warna dari atas 
kapal. Jadi, Bunaken harus masuk daftar 
perjalanan bulan madu Anda, karena akan 
sangat sayang jika Anda memilih Indonesia 
sebagai tujuan bulan madu, tapi tidak ke 
menikmati indahnya laut Bunaken.

Kalau Anda mau snorkeling, biayanya mungkin sekitar Rp 100.000 sudah 
termasuk masker dan sepatu katak serta kapal kayu bermotor pergi-pulang dari 
Pantai Bunaken ke lokasi. (surya ongko/ www.pergibulanmadu.com)

Foto Bunaken from: www.dephut.go.id, www.north-sulawesi.com, www.michaelaw.com, amazingindonesia.net, macsman.files.
wordpress.com, www.lumbalumbadiving.com, budihermanto.blogdetik.com
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Amazing! Kesan pertama yang akan Anda dapatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata 
ini. Sebuah pulau yang sekaligus salah satu provinsi di Indonesia ini, menawarkan berbagai 
macam kesenangan. Dalam sebuah survei, telah didapatkan 7 alasan mengapa pasangan 
pengantin baru memilih Bali sebagai tujuan honeymoon atau bulan madu? Berikut 
jawabannya.

indahnya Sunset
Sunset? Dimana-mana juga bisa melihat sunset! So? Kenapa Sunset di Bali menjadi 

Spesial?
Keindahan yang berbeda! Different place… different sunset and make a different situation. 

Saat sore hari, dimana matahari masih belum beranjak untuk kembali ke peraduannya, 
Anda bisa menyaksikan silaunya matahari yang menyinari birunya laut dan langit yang sama 
birunya. Perlahan-lahan, saat matahari mulai bersiap-siap untuk ke peraduannya… Ditemani 
dengan pasangan Anda bersama-sama menyaksikan bagaimana warna birunya langit mulai 
berubah menjadi orange-kemerahan seperti terbakar! Perlahan orang-orang berubah 
menjadi siluet-siluet hitam yang bergerak-gerak layaknya sebuah pertunjukan… ditemani 
dengan suara debur ombak dan angin yang bertiup… How Romantic!

BulaN MaDu
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Pantai yang amazing
Romantic honeymoon Bali memiliki 

banyak sekali pantai. Dari yang berpasir 
putih hingga hitam. Di setiap pantai yang 
memiliki ciri khas masing-masing dan 
menawarkan keindahan yang berbeda pula. 
Anda berkunjung ke Pantai Kuta (pantai 
berpasir putih), Pantai Legian dan Seminyak 
(pantai berpasir putih), Pantai Jimbaran 
(pantai bepasir putih), Pantai Uluwatu, 
Dreamland dan Padang-padang (pantai berpasir putih), Pantai Nusa Dua (pantai berpasir 
putih), Pantai Sanur (pantai berpasir putih), Pantai Tanjung Benoa (pantai berpasir putih), 
Pantai Candi Dasa (pantai berpasir putih), Pantai Amed dan Tulamben (pantai dengan 
pasir hitam dan berbatu), Pantai Lovina (pantai berpasir hitam).
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Having Fun
Di Bali Anda bisa mencoba berbagai macam olahraga air. Jika Anda ingin menantang ombak 

Anda bisa mencoba surfing, jika Anda ingin melayang Anda bisa mencoba Paraceiling atau 
ingin memacu adrenalin Anda bisa mencoba Jet Ski. Tetapi jika Anda ingin melihat keindahan 
bawah air, Anda bisa mencoba glass bottom boat. Merasa tak cukup melihat dari kapal? Anda 
juga bisa melakukan diving dan snorkeling. Jika hanya ingin bersantai, Anda dan pasangan bisa 
bersama-sama berjalan di sepanjang pantai sambil mencari kerang atau melihat lumba-lumba 
yang berenang bebas…Wanna try?
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kental Budaya
Sambil menikmati keindahan pantai, Anda 

juga bisa melihat unsur kebudayaan di Bali. 
Kebudayaan yang masih kental dan terlihat jelas 
ini tentu hanya bisa Anda temukan di Bali.

The amazing Food
Honeymoon ke Bali jangan lupa wisata 

kuliner! Why? Karena di Bali berhamburan 
berbagai tempat makan dengan aneka 
macam makanan baik yang tradisional hingga 
internasional, yang murah sampai mahal. 
Semuanya bisa Anda temukan di sini, Bali !!!

Friendly local People
Selain kagum dengan keindahan Pulau Bali, masyarakat Bali pun tidak kalah 

mengagumkannya. Dimana keramahan yang ditunjukan masyarakat Bali akan membuat 
Anda dan pasangan merasa betah berada di sana.

Paradise!
Kata orang, sebelum ke Bali berarti Anda belum melihat surga! Banyak orang 

mengatakan Bali merupakan surga dunia. Dengan alam yang mempesona, kesenangan 
yang menarik hati, dan surga makanan akan membuat Anda merasa di surga. (L.O.W/www.
pergibulanmadu.com)
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Lombok terletak tepat di sebelah timur pulau Bali. Lombok 
merupakan tempat tujuan wisata yang paling popular di Nusa 
tenggara, dengan fable pulau Gili yang menarik wisatawan 
untuk beraktivitas di air maupun di luar air, Gunung Rinjani yang 
menjadi daya tarik turis, dan di garis pantai selatan yang menjadi 
magnet bagi peselancar karena ombaknya yang sangat besar.

Banyak orang berpikir Bali sudah terlalu padat dan ramai 
sehingga membuat Lombok menjadi suatu alternatif yang sangat 
baik dimana keindahan alamnya juga tidak kalah oleh Bali. 
Lombok menawarkan resort-resort yang sangat menawan, pantai 
yang sangat indah.

Lombok menawarkan suatu kerajinan tangan yang cukup 
terkenal di daerah Cakranegara (sebelah timur dari Mataram). 
Kerajinan ini memiliki nilai tinggi di Lombok. Jika dibandingkan 
dengan Bali, harganya masih lebih murah.

85% penduduk Lombok merupakan suku Sasak, budaya dan 
bahasa mirip dengan Bali, jika di Bali Hindu, di Lombok adalah 
Muslim. Bahasa mayoritas adalah bahasa Sasak 

Hotel di lombok:
1.  Jayakarta Hotel Lombok Lombok.
2.  Holiday Resort Lombok Lombok.
3.  Novotel Coralia Lombok Lombok Novotel Coralia Lombok 

Lombok.
4.  The Oberoi Lombok Lombok The Oberoi Lombok Lombok.
5.  Puri Saron Hotel Lombok.
6.  Qunci Villa Lombok. (surya ongko/ www.pergibulanmadu.com)

foto-foto by: yulism.files.wordpress.com, www.indonesia-tourism.com

loM
Bok
The Sister
of Bali
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Indeks Wedding

Cynthia Wedding & Beauty
gg. Melati i/6 Karangpilang, 
Jl. Ksatria no. 33 Karangpilang Surabaya
telp: 031-7660745, 71274525, 08123597868

thaMara Salon, riaS Pengantin & 
tradiSional SPa
Jl. dewi Sartika utara 2 no 7 
Perum Makarya Waru Sidoarjo
telp: 031-70637987, 081330925455

ZheBa Wedding galery
Jl. Karah agung no.39 Surabaya
telp: 031-72109009, 087858315777

riaS Pengantin yuni KendedeS
alamat: nginden Vi/2 Surabaya
telp: 031-34110388, hP: 085231266888

eZhar JahWa 
MaKe uP & Wedding SerViCe
Jl. rinjani no 9 BP Wetan gresik Jawa timur
telp: 031-3140006, 085732655633

BleSS Wedding SerViCe 
& MaKe uP artiSt
ground Floor C2-41
Jl. Cipto Menanggal utara no. 68 Surabaya
telp: 031-702723041, 031-8281211, 
081216525860

Citra treSno 
Sanggar riaS dan BuSana
Jl. demak Jaya i/17 a Surabaya
telp: 031-77117050, 082131661804

Wanto Wedding
tikung lamongan

Peny Sanggar riaS & BuSana
Jl. tengger Kandangan Blok 60 e/20 
Surabaya
telp. 031-7412341, 031-72558862, 
08123576909 

tiara Sanggar riaS & BuSana
Pondok Benowo indah e-3 Surabaya
telp.(031) 71370311, 083857964120

Katon ayu Wedding
Jl tanjung Wira iV/38 (gKB) gresik
telp. 031-71489585, 085730114411

din Salon & riaS Pengantin 
Jl. Masangan Wetan 
rt 07 rw 02 Sukodono Sidoarjo
telp. 085730948441, 082245632019

Melati riaS Pengantin
Jl. rungkut asri timur Xiii/78 Surabaya
telp. 031-8710685, 031-31158222

KaS Mayang Wedding PaCKage
Jl. Maspati 5/96 Bubutan Surabaya
telp. 031-78263775, 081938603769

WulanSari riaS, 
BuSana dan deKoraSi  Pengantin
Jalan Pakis tirtosari 20 Surabaya
031-5674872, 08123204477

WiWied ProFeSional 
MaKe uP & Wedding PaCKage
Jl. Simo Sidomulyo no. 15 Surabaya
telp. 031-71632060, 031-5482352, 
08155038751

CriSaBel Wedding SerViCe
Jl. lebak timur 5 a/14 Surabaya
telp. 031-72088655, 081332755800

riaS Pengantin eliSaBeth 
Salon & SPa
Jl. trunojoyo no 129 Sumenep Madura
telp. 087850011188, 08121615141

griya riaS Manten MBaK iin
Jl. Bima rt 6/1 no 33 Kebonsari Candi 
Sidoarjo - telp. 031-8056272, 031-72052695

griya riaS MuliK
Perum griya Surya asri B4 no. 11 
Balongdowo Candi Sidoarjo
telp. 031-70969810, 081231302508, 
082336083950

uPhie Sanggar riaS & BuSana
Perum Bendul Merisi Selatan i no. 28 
Surabaya (Belakang Plaza Marina)
telpon: 031-71003536, 031-91200320

May Salon dan riaS Pengantin 
Jl. ngagel tirto ii no.62 Surabaya

ginZa Salon & Bridal
Jl. raya rungkut Mapan Fa-6 Surabaya 
telp. 031 8707971, 082133312999, 
087856084763

MeliSa MaKe uP artiSt
Jl.Sukolilo dian regency 
Jl.Bahagia 1 /17 Surabaya
telp.031 77711102 , 081 807331922 

riStya SteFanie MaKe uP 
Wedding deSign
ruko palem Square tF 51 
Pondok tjandra Surabaya 
telp. (031) 60228186, 083833312899

aMellie Salon & Bridal
Central Park Klampis regency 
Jl. Semolowaru 162 Kav. 56 Sby
telp. (031) 5981603, 72104252 - 0817591797

deWinta Salon 
& tata riaS Pengantin
Jl. Manukan lor iV g/30 tandes Surabaya 
telp. 031-7408853

KuSuMa deWi Sanggar riaS & BuSana
Park royal regency Blok n1- 08 
Buduran Sidoarjo
telp.031 8066942, 08128732417, 
081 7939 1007
www.kusumadewiwedding.com

ratu ayu Salon & Wedding SerViCeS
ratu ayu 54 Wage, taman - Sidoarjo
telp.( 031 ) 8550463, 031 77805628, 
081 216112073, 
website: www.ratuayuwedding.blogspot.com

Cahya ningrat-
griya riaS Pengantin dan BuSana
Jl.Sawahan Sarimulyo no.4 Surabaya
telp.031 5352493 - hp.0818394002
email: cahya_pradja@yahoo.com
www.cahyaningrat.com

Citra retna
Jl. Semolowaru tengah iX/27 Surabaya 
telp. (031) 593 0451 - Fax. (031) 592 2912

Mutiara Wedding SerViCe
Jl. lebak indah utara no 41-43 Surabaya
telp. 031-72826009, 0817212745

KeBaya By Jeni
Jl.Padmosusastro 35 Surabaya
telp. 031 5687208, 031 70991891

MaMunK graha riaS 
& BuSana Pengantin
Jl. Margorejo Masjid o. 27 Surabaya 
telp. (031) 843 7378, 7065 6465

Puri KenCana ayu
Jl. rungkut Menanggal harapan Blok Z/20 
Surabaya telp. (031) 870 3439 - 
hp: 0812 3158809

ratna Wedding organiZer,
Jl. Kendangsari iii/62 Surabaya 
telp. (031) 9119 5368
Jl. Perum Pejaya anugrah h/19 Sidoarjo 
telp. 031.7886075, 
Jl. gotong royong 161 Malang
telp. 0341.9797833 

SeKar ayu ProFFeSional 
Wedding & Salon
Jl. raya Manukan tengah Xii l/3 Surabaya
Jl. Perumahan tengger gang Pipa 55i/19 
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Mutiara Wedding SerViCe & tata riaS
Jl. gajah Mada iii/41 
Sawotratap Waru Sidoarjo
telp. 08123016188, 031-72889974, 
031-8541621

MeliSa MaKe uP artiSt
Jl.Sukolilo dian regency 
Jl.Bahagia 1 /17 Surabaya
telp.031 77711102 , 081 807331922 

riStya SteFanie 
MaKe uP Wedding deSign
ruko palem Square tF 51 Pondok tjandra 
Surabaya telp.031 60228186, 083833312899

Widodo Wedding PaCKage
Manyar sambongan 72 Surabaya 
telp.031 5011950, 5017827

aXiS Video, Photo,aniMation
Jl. ngagel tama 29 Surabaya. 
telp. 031-5040655

eXCluSiVe Photo Studio
ruko galaxy Bumi Permai g6 - 2 Surabaya 
telp. (031) 599 4513, (031) 7097 6147
Fax: (031) 599 3771

FiX PhotograPhy
Pakuwon laguna P7-21 Surabaya
telp. (031) 592 8060, 7015 3509, 
0818370069 Fax. (031) 596 6870

iVa digital Studio Foto Video
Jl. gayungsari 1 no. 65 Surabaya 60235 
telp. (031) 6072 8282, 0816 5410667

KhariSMa herMaWan PhotograPhy 
telp. 031.8410606, 77008966, 081511140902

KhriSna herMaWan 
telp.(031) 8410606, (031)7700966,0815111

lee Studio Photo
Jl. raya Mulyosari 78 g  Surabaya 
telp. (031) 596 5017
Fax. (031) 596 4569

Surabaya
telp. 031-70726526, 085606118449, 
087852540060

Sanggar Seni & riaS Pengantin 
Minang Siti nurBaya
Jl. Kutilang 66 Kompek Perumahan rewwin, 
Waru Sidoarjo telp. (031) 866 5837
 
SeKar Wedari Wedding SerViCe
Jl. anusatana 10 Sawotratap 
Kec.gedangan, Kab.Sidoarjo 

VenZa KeBaya
Jl. Jendral Sudirman Vi no. 4 
Perum taman Jenggala - Sidoarjo
telp. 031-807 0475 | 081 934 692 288 
- 081 2328 6998 - www.venzakebaya.net

Wahyu Print 
Jl. Wonorejo Selatan Kav. 5 rungkut,  
telp. (031) 71111154, 8794460,  
hP. 081 850 3256 
Jl. Simo, telp. (031) 5460940, 
hP. 081 8397422
empire Palace 
Jl. Blauran no 57-75,  lt. 1 no.39
telp. (031) 71022224

tata raSa Catering & Wedd PaCKage
Jl.kebonsaritengah no 1 surabaya, perum 
gading fajar 2 Blok B 11 no 11 Sidoarjo 
telp.031 83479889, 031 70637897, 031 
8950701 hp 081 357779889
www.tata-rasa.web.id       
facebook : tata rasa surabaya
 
MaWar Catering
Jl.  Kapas Madya indah no. 9 Surabaya
telp. (031) 3767280, 70275442

Putri artha KenCana 
Sanggar riaS & BuSana
Jl. Menanggal indah Vi/40, Surabaya 
telp. 031- 8282336, 081 23032536

griya riaS Wedding organiZer
Jl. dukuh Kupang timur iX/14 Surabaya
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Promosikan perusahaan Anda di majalah Wedding

Informasi Pemasangan Iklan Hubungi:  
031-3556787 | 081230312040 | 031-60790515

PasangSekaligratisSekali

IKLAN KOLOM

Rias pengantin, salon, desainer, souvenir, kartu 
undangan, dekorasi dan lainnya
yang ingin masuk di indeks wedding caranya 
mudah:
Hanya dengan pembelian 1 majalah Wedding, 
usaha anda akan dimasukkan di indek wedding 
lengkap dengan alamat dan nomor kontak

Ukuran  1 kolom x 4 cm  HANYA Rp. 100.000,-
Ukuran  2 kolom x 4 cm  HANYA Rp. 200.000,-
Ukuran  1 kolom x 8 cm  HANYA Rp. 200.000,-
Ukuran  2 kolom x 8 cm  HANYA Rp. 300.000,-
Minimum 3 x pasang

Jl. Blauran 57a - 75 Mall the empire Palace 
lt. 1 no. 27 Surabaya. telp. (031) 6022 8287

Mata PhotograPhy
ruko Klampis graha Family Blok d no. 27 
Surabaya. telp. (031) 734 9865, 0818 301883 
email: mataphoto@gmail.com

MeMory Foto Video Candid
Jl. Baruk utara Xiii/9 - nd 54 
Surabaya 60298 
telp. (031) 7050 9299, 0812 359 9672
Fax. (031) 871 0283
Jl. Kranggan 148 Surabaya
telp. (031) 7050 9299, 0812 359 9672
ruko rich Palace r - 11
Jl. Mayjend Sungkono 149 Surabaya  
telp. (031) 568 1744

PariS Wedding PhotograPhy
graha family m/42 & ruko gateway d-33 
Surabaya, telp. (031) 827 1556, 0813 
31176761, Fax. (031) 546 9616

riCKy & Co. PhotograPhy
Jl. Kertajaya 101 B lt. 3 Surabaya 
telp. (031) 504 4956, 6010 6083 
email: ricky_co@telkom.net

riCKy l Studio Foto
Jl. ngagel Jaya Selatan no. 31-31a Surabaya 
telp. (031) 502 4211, Fax. (031) 502 4255 

SueSWit PhotograPhy
Jl. Juwingan 39 a2 Surabaya 
telp. (031) 7070 3663, 0818 313393
email: sueswit@gmail.com

the eMPire PalaCe & Boutique Mall
Jl. Blauran no. 57a - 71, lt.1 no. 26 
Surabaya
Fax. (031) 598 1086

XPriMe FotograFi
031.107.6063, 0888.5104367, 0888.5104369
PinBB: 30657143 | 3047FF59
Jl. Simpang darmo Permai Selatan Xii / 9,
Kompleks Sidotopo dipo ia / 20 Surabaya



Professional MakeUp
Eyebrow Art/ Sulam Alis & Bibir

Wedding Service

M oza



Busana Pengantin:
HARIS (0812 3549 3711)

Hj. Endang Sulistiyati Hariyadi, SPd.
Jl. Seruni No. 7 - Perumahan BP Wetan Gresik

Telp: (031) 398 2913, 081 5500 2363

Sanggar Rias Pengantin

Kusuma Ayu



Jl. Kapas Madya ID/ 7 Surabaya
Telp: (031) 372 11 05, 702 948 22  Fax: (031) 37 36 583

HP: 081 653 6771 / 0878 5665 5771

dekorasi pelaminan (tradisional / jawa, eropa, sesuai desain) - 

dekorasi ulang tahun / balon - dekorasi panggung - wall cover - tenda cantik

bridal - rias + buana - catering - photo & video - sound system - mc - band

electone - undangan + souvenir - event organizer - paket pernikahan lengkap

Florist & Weing Consultant
Christal Decoration
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Rias Pengantin:

Pimpinan Ibu Wahyu Nurkasila
Alamat: Gg. Melati I/6 Karangpilang Surabaya
Jl. Ksatria No. 33 Karangpilang Surabaya
Telepon: 0812 359 78 68, 085 100 27 45 25

Cynthia  Wedding & Beauty



Jl Lebak Timur Asri 66 A Surabaya
082-1319-83-838, 081-332-755-800
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DI DOWNLOAD PULUHAN RIBU 
PEMBACA DI SURABAYA & JAWA 
TIMUR!
ANDA BERADA DI WILAYAH INI &
USAHA DI BIDANG WEDDING & ALAT 
PESTA?
WAKTUNYA PROMOSI
DI E-MAG SURABAYA WEDDING
HARGA EKONOMIS DISKON s/d 60%!

SURABAYA WEDDING E-MAG

IKLAN KOLOM di E-MAG UKURAN : 10 x 13 cm

KONTRAK 1 EDISI   Rp 500.000,-  (-30%)   Rp. 350.000,-

KONTRAK 3 EDISI Rp Rp  1.500.000,- (-40%)  Rp. 900.000,-

KONTRAK 6 EDISI Rp  Rp 3.000.000,- (-50%)   Rp. 1.500.000,-

KONTRAK 12 EDISI Rp Rp 6.000.000,- (-60%)   Rp. 2.400.000,-

HARGA DIATAS SUDAH TERMASUK 
DIRECTORY DI WEBSITE
(DATA USAHA ANDA DISIMPAN DI 
WEBSITE & MENJADI RUJUKAN ORANG 
MENCARI SEGALA  INFORMASI & 
KEPERLUAN  WEDDING KHUSUSNYA 
TRADISIONAL & PERALATAN PESTA APA 
SAJA DI DAERAH USAHA ANDA.

Untuk informasi lebih jelas Kontak :
Marketing : Deddy - 0813 5781 1197 
Siwoyo - 0858 5281 5269
Redaksi : Basir - 0812 3031 2040

Kantor : Ida/ Aini  / Andah 
(031)3538710
WA/ SMS :

SELAIN IKLAN KOLOM, JUGA TERSEDIA IKLAN DISPLAY, LIPUTAN KHUSUS, WAWANCARA  KHUSUS DAN 
ARTIKEL (ADVERTORIAL) UNTUK MEMBAHAS USAHA ANDA LEBIH DETAIL ATAU LEBIH DIKENAL PEMBACA 

SURABAYA WEDDING. 
SILAKAN KONTAK BASIR (0812 3031 2040)
Atau EMAIL : info@surabayawedding.com



ZAMAN SUDAH BERUBAH

Saat ini, sadarkah Anda memasuk era digital – sebuah era yang akan mengubah 
perilaku kehidupan manusia sehari-hari, termasuk juga cara berbisnis dan berusaha. 
Semua karena perkembangan internet yang super cepat dan temuan google yang 
dapat menghubungkan manusia dimana saja berada. Beberapa waktu lalu tidak 
terbayangkan ada mesin pencari serba bisa google, bahkan untuk mencari alamat 
dan peta orang memakai google maps. Selain itu, perkembangan media sosial seperti 
facebook, twitter, whatsapp dan lainnya menjadi penghubung manusia dimana saja 
berada.

Indonesia dengan penduduk 
sekitar 230 juta diperkirakan 
yang mengunakan internet  
hingga akhir tahun 2016 ada 
sekitar 100 juta orang.  Tahun 
2016, Indonesia sudah menjadi 
pengguna internet terbesar 
nomor 4 di dunia. Walaupun 
pengguna  internet terbesar ke 
empat, tetapi persentasi penguna 
internet Indonesia masih dibawah 
50% dibandingkan negara lain 
yang sudah mencapai 90%. Ini 
membuka peluang usaha di 
dunia digital masih terbuka lebar!



GO DIGITAL

Kalau bisnis dan usaha Anda 
ingin terus bergerak maju, 
maka sudah waktunya Go 
Digital!

Surabaya Wedding (SW) juga 
berubah dari edisi cetak menjadi 
edisi digital sejak Juli 2016. Dengan 
edisi digital maka SW dapat diedarkan 
dengan cepat dan menjangka segala 
pelosok pembaca di Jawa Timur, 
bahkan di Seluruh Indonesia. Jumlah 
pembaca juga mampu menjangkau 
puluhan ribu orang yang masa kini sulit 
terjangkau oleh media cetak. 

Pembaca dapat mengakses SW lewat 
smartphone (HP) maupun tab kapan 
saja dan dimana saja tanpa di hambat 
waktu dan ruang. Ini artinya semua 
artikel, promosi bisnis / usaha Anda juga 
dengan cepat tersebar di Surabaya dan 
Seluruh Jawa Timur (bahkan Indonesia). 

Selain iklan, advertorial dan promosi 
usaha Anda dimuat di SW edisi digital, 
data dan usaha anda juga dipasang 
di Surabaya Wedding Directory (SWD)  
yang dapat di akses oleh pencari 
informasi untuk keperluan untuk pesta, 
acara maupun pernikahan.

Manfaatkan peluang promosi di era 
digital melalui Surabaya Wedding & 
SWD!

SUDAH SIAPKAH ANDA BERUBAH?
Jika Anda dan bisnis Anda tidak 
berubah, maka  akan digilas zaman.

nIklan display, Advertorial di e-mag SW

nArtikel / profil usaha di e-mag SW

nBanner & index usaha di SW   Directory

nPembuatan E-MAG usaha Anda

   dan mengedarkannya ke puluhan ribu

   pembaca

nPembuatan Blog / WEB untuk usaha

   Anda dan lainnya

INFO KONTAK :Fasilitas yang dilayani 
Surabaya Wedding :

Admin : Andah, Ida, Aini

Telp Kantor : 031-3538710

WA/SMS  Kantor :  082132719471

Email : info@mediantara.net

Web : www.surabayawedding.com

STAF MARKETING/REDAKSI :

Basir Aidi : 0812 3031 2040 

Deddy Eko : 0813 5781 1197

Siswoyo : 0858 5281 5269




