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Redaksi

Tren Pengantin

Jawa Timuran

Surabaya merupakan baromater 
perkembangan dunia wedding untuk wilayah 
Indonesia Timur. Berbagai tren terkini yang 
berkaitan dengan wedding service, baik modern 
maupun tradisional semua ada di Surabaya. 
Kota-kota di sekitarnya, pun turut merasakan 
impactnya dengan kian mencuatkan perkawinan 
daerah sekitar sebagai trend dan pilihan bagi 
para calon mempelai dalam melangsungkan 
pernikahannya.

Untuk mengapresiasi keunikan pernikahan 
tradisional berbasis daerah ini, edisi ke-
42 ini majalah Surabaya Wedding Digital 
menghadirkan Cover Story Pengantin Jawa 
Timur. Ada lima yang akan kami tampilkan 
yakni pengantin Bojonegoro, Mojokerto, Pegon 
Surabaya, Malang Keprabon, dan Madura. 
Kelima penmgantin Jawa Timur itu sengaja kami 
tampilkan pada edisi ini agar kekayaan budaya 
Indonesia, khususnya pernikahan tradisional 
Jawa Timur tetap lestari dan makin diminati 
masyarakat.

Selain Cover Story Pengantin Jawa Timuran, para pembaca juga bisa 
mendapatkan inspirasi rias dan busana pengantin baik tradisional, modifikasi 
dan muslim di rubrik Galeri Utama. Koleksi-koleksi menarik rias dan busana 
pengantin disuguhkan para vendor ternama di Surabaya dan Jawa Timur. 

Sebagai penambah wawasan para pembaca, kami hadirkan juga rubrik-rubrik 
tip dan trik seputar merawat kecantikan wajah dan kulit untuk persiapan sebelum 
melangsungkan pernikahan. Tip-tip tersebut sangat mungkin berguna bagi para 
pembaca, terutama bagi calon pengantin agar tampil cantik dan anggun saat 
berada di pelaminan. 

Anda juga tak perlu repot lagi menelisik satu-per satu halaman untuk 
mendapatkan informasi mengenai vendor wedding di Surabaya dan Jawa Timur. 
Sebab, setiap edisi kami senantiasa menampilakan daftar vendor wedding yang 
sewaktu-waktu bisa anda butuhkan. Kami sediakan lebih dari 200 alamat vendor 
wedding dengan berbagai layanan terbaik. 

Akhirnya, kami mengucapkan selamat dan sukses bagi Anda semua yang 
segera mengarungi kehidupan baru berumah tangga. Semoga abadi sepanjang 
masa dan senantiasa teruslah ikuti Majalah Surabaya Wedding Digital. 
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Pengantin
Jawa Timuran

5 Keanggunan

Jawa Timur ternyata memiliki banyak jenis pengantin 

yang unik. Itu tampak dari bentuk riasan, busana 

dan tradisi di masing-masing daerah. Berikut 5 

keanggunan pengantin Jawa Timuran dari Bojonegoro, 

Mojokerto, Surabaya, Madura dan Malang.
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cover story

Selama ini di daerah Bojonegoro terdapat dua varian busana pengantin khas pilihan, yaitu 
busana pengantin Angling Dharma yang berwarna dominan hijau dan busana pengantin 
Samin yang didominsi warna biru. Yang kami tampilkan kali adalah busana pengantin Angling 
Dharma.

Pengantin pria bak sang raja lengkap dengan busana kebesarannya. Mengenakan mahkota 
serta aksesoris lainnya. Demikian juga mempelai putri bak permaisuri dengan prodo dan 
pentul-pentul hias. Kedua mempelai juga mengenakan rumbai dari bunga melati. Pada pria 
dikalungkan di leher hingga dada, sementara pada wanita sekalgus menjadi penghias sanggul. 

Rias & Busana: Vitania DK. & Dewi Suksemasari
Fotografer: Bowo Lee

Pengantin Angling Dharma Bojonegoro



8 WeDDING vol. 42/vI/2017

Pengantin Angling Dharma Bojonegoro

8 WeDDING vol. 42/vI/2017

cover story



9 WeDDING vol. 42/vI/2017

cover story

Tata rias pengantin Mojokerto 
belakangan dikenal sebagai Mojoputri, hasil 
alkuturasi budaya yang berkembang sejak 
abad 13 hingga kini. Ciri yang mencolok 
dari tata rias pengantin Mojoputri 
yang mengikuti corak dandanan zaman 
Majapahi, zaman kebesaran Islam Demak-
Mataram dan zaman penjajahan Belanda. 
Sama seperti pengantin Jawa lainnya, 
rangkaian melati masih merupakan hiasan 
yang khas sebagai penyedap pandangan.

Pengantin pria mengenakan mahkota 
dilengkapi dengan jamang Kasatriyan 
berhias motif geomatris yang terbuat dari 
bahan swasa warna kuning emas pada 
bagian tengahnya dihiasi dengan batu 
permata warna hijau. Sumping kudhup 
bertahtakan berlian atau permata yang 
dikenakan hingga di bawah telinga hingga selintas mirip anting-anting.

Baju Kasatriyan warna hitam dari beludru bersulamkan benang emas motif Surya 
Majapahit. Sabuk atau pending warna hitam bersulamkan benang emas, bahan beludru. 

Untuk mempelai wanita, mengenakan Sanggul Keling (tata rambut model sankha/
kerang)

Rambut panjang (cemara=Jawa) diletakkan di bawah sanggul keling, diuraikan ke bawah 
dililit bunga melati yang telah dirangkai. Hiasan sanggul untaian melati motif olan-olan 
(untaian melati dililit dari pangkal sanggul keling hingga ke ujung sanggul)

Kembang goyang (cundhuk mentul) sebanyak 7 buah dari bahan logam motif bunga 
cempaka warna kuning emas. Mahkotanya jamang keputren yang diukir mirip motif 
hiasan pada masa kerajaan Majapahit, mengikuti jaman yang dulu dikenakan Ratu 
Kenconowungu. 

Rias & Busana: Miftakhul J & Vonny Hippy
Fotografer: Bowo Lee

Pengantin 
Mojoputri  
Mojokerto
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Pengantin Mojoputri  Mojokerto
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Pengantin Pegon Surabaya

cover story
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Pengantin Pegon merupakan tradisi pernikahan asli Surabaya yang masih menjadi bagian 
dari pilihan para calon mempelai melangsungkan pesta perkawinannya. Masyarakat Surabaya 
yang heterogen (keturunan Jawa, Madura, Bugis, Palembang, Arab, India, Pakistan, China, 
dan sebagainya), dengan budaya adat daerah yang digabungan sedemikian rupa, sehingga 
terwujudlah tradisi pernikahan khas Surabaya yang dinamakan Pegon ini.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa bagian yang dijalankan dalam prosesi pernikahan 
pengantin pegon ini, yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pernikahan ala Jawa pada 
umumnya. Hanya saja, yang paling menonjol perbedaannya terletak pada busana yang 
dikenakan oleh pengantin. Paduan antara busana Pelembang-Arab yang serba tertutup 
memberi kesan tersendiri pada pengantin pegon ini. Adapun prosesinya terdiri atas: Kenalan, 
Lamaran. Midodareni, Akad Nikah, dan Temu Manten.

Tata Rias/Busana: Dyah C Firdaus & Cici Imro’atul
Fotografer: Bowo Lee

Pengantin Pegon Surabaya
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Pengantin Malang Keprabon

cover story
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Dalam pengantin Malang Keprabon, pengemasan busana dan atribut pelengkapnya 
mengambil inspirasi dari kejayaan Raja Singasari Ken Arok yang berpermaisurikan Ken Dedes. 
Hal itu dilakukan karena masyarakat setempat amat mengagungkan Ken Dedes sebagai Dei 
Prajnaparamita. Dalam perjalanannya, telah banyak modifikasi yang menunjang pengantin 
Malang Keprabon ini lebih fleksibel dan modern. 

Rias & Busana: Herdina P & Devina Lisanova
Fotografer: Bowo Lee

Pengantin Malang Keprabon
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Madura memiliki ciri tersendiri 
dalam memuliakan pengantin. Di 
sana, ada Upacara Mantan Legah, 
yaitu salah satu jenis tata rias 
pengantin dari keraton Sumenep. 
”Legeh”, bahasa Madura berarti 
terbuka. Pengantin Madura asli 
biasanya mengenakan busana 
semacam dodot Jawa dengan warna 
khas Madura, kombinasi kuning, 
merah, dan hitam. Namun kini 
sudah banyak yang dimodifikasi.

Prosesinya, pengantin pria datang 
dengan ditandu empat pemuda 
sambil dipayungi, diiringi beberapa putri cantik yang memakai hiasan kepala mirip gaya 
busana pengantin Betawi yang dipengaruhi unsur ornamen Tiongkok. Iringan selanjutnya 
adalah wakil keluarga dan pengawal. Mereka ini memasuki halaman rumah pengantin 
wanita.

Di ambang pintu, pengantin pria diturunkan, dan berjalan berjongkok (sebagai tanda 
hormat) menuju pengantin perempuan yang sedang duduk di baki besar terbuat dari 
kuningan membelakangi pengunjung.

Pengantin laki memutar baki (tanda pengabdian wanita) ke empat penjuru angin, 
hingga menghadap pada dirinya. Lalu pengantin wanita dibimbing ke luar dari baki menuju 
pelaminan. Begitu dua mempelai duduk di pelaminan dilakukan upacara ngocor (meneteskan 
bunga cempaka dan melati ke ubun-ubun kedua mempelai secara bergantian) yang dilakukan 
sesepuh sebagai pertanda restu. Selanjutnya, dilakukan kirab pengantin. Lalu pengantin 
duduk kembali di pelaminan dengan duduk bersimpuh. 

Rias & Busana: Ernawati & Alfina F
Fotografer: Bowo Lee

Pengantin Legeh 
Madura
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Inspirasi Rias 
& Kebaya Modern

Rias dan busana pengantin semakin masa kian menawan dan modern. 
Selain model riasan yang lebih natural, model busana kebaya pun makin 
memikat dengan tampilan desain dan warna yang elegan. Seperti yang 

terlihat pada koleksi-koleksi rias dan busana pengantin berikut ini!
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Kebaya Biru

Paduan rias dan busana kebaya pengantin biru yang 
elegan. Riasan natural yang anggun dengan sanggul 
modern plus aksesori bunga penuh pesona nampak 
serasi dengan model kebaya yang anggun berekor 
panjang. Paduan tersebut membuat penampilan 

pengantin terlihat sempurna.

17 WeDDiNg Vol. 42/Vi/2017
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Kebaya 

Muslim 

Ballgown

Tak kalah menawannya, 
rias dan busana pengantin 
kebaya dominasi abu-abu. 
Dengan perpaduan warna 
abu-abu  ditambah hijab 
yang menawan menambah 
pesona penampilan 
pengantin di hari bahagia. 
Kesan semakin mewah 
dan glamour nampak pada 
model kebaya yang didesain 
model ballgown yang 
modern dan anggun.

18 WeDDiNg Vol. 42/Vi/2017
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galeri utama

Kebaya 

Nuansa Tradisi

Rias pengantin dengan 
sentuhan gaya tradisi 
masih menjadi primadona. 
Kombinasi kebaya dengan 
sentuhan makeup natural 
menjadikan aura pengantin 
semakin mempesona. 
Kreasi sanggul adat yang 
dikemas dengan variasi 
bunga-bunga berpadu 
sempurna dengan pilihan 
busana kebaya merah muda 
dan variasi keemasan. 

19 WeDDiNg Vol. 42/Vi/2017
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Kebaya 

Muslim 

& Tradisi

Hasil kreasi rias dan 
busana pengantin 
muslim dan tradisi 
dengan kombinasi 
kebaya dan 

sentuhan makeup 
yang natural. Aura 

pengantin semakin 
mempesona dengan 
kreasi sanggul yang 

dikemas dengan variasi 
bunga-bunga berpadu 

sempurna dengan 
paduan busana 

kebaya masing-
masing.

20 WeDDiNg Vol. 42/Vi/2017
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Busana 

Nuansa 

Putih Berhijab

Busana nuansa putih kerap 
menjadi pilihan pasangan 
pengantin karena berbagai 
alasan yang menyertainya. 
Salah satunya, putih 
merupakan lambang 
kesucian dan ketulusan. 
Mereka (para pasangan 
pengantin) berharap 
memiliki cinta tulus suci 
yang disatukan dalam 
sebuah ikatan pernikahan. 

22 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Busana Nuansa 

Putih Tradisional

Selain alasan kesucian dan ketulusan, busana dengan nuansa putih 
juga mencerminkan sebuah kesederhanaan namun tetap elegan saat 
dikenakan. Keelaganan itu nampak terlihat pada padu padan kebaya 
tradisional modifikasi nuansa putih yang ditampilkan kedua pasangan 
pengantin berikut ini. 

23 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Busana Paes 

Ageng Modifikasi

Paes Ageng menjadi pilihan utama bagi calon 
pengantin yang hendak melangsungkan 
pernikahan. Saat ini, Paes Ageng pun mengalami 
Modifikasi atau yang disebut gaya pengantin Jogja 
Kontemporer. Tata rias Paes Ageng berpadu dengan 
busana modifikasi kebaya panjang dilengkapi 
dengan kain batik prada Jogjakarta.

24 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Busana Jogja 

Putri Modifikasi

Selain Paes Ageng, gaya pengantin Jogja 
Putri kerap menjadi pilihan utama. Sama 
halnya dengan Paes Ageng, gaya pengantin 
Jogja putri juga mengalami modifikasi 
seiring berjalannya waktu. Pilihan motif 
dan corak warna dodot semakin beragam 
namun pilihan motif batik kain dodot tetap 
berpegang pada filosofi derajat mulia yang 
layak dikenakan pasangan pengantin.

25 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Sebuah Keanggunan

Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Budaya tanah Jawa memang menyimpan sejuta keindahan dan 
keagungan yang tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal 
ini dapat dilihat dalam prosesi upacara pernikahan yang penuh 
makna dan khas. Beragam tradisi dan tata cara pernikahan menjadi 
bagian dari adat masing-masing daerah. Tahapan tata cara prosesi 
pernikahan adat jawa yang umum dilakukan oleh masyarakat 
dilakukan dalam 5 tahap yakni Prosesi Pembicaraan (tahap 
congkog, salar, nontoni dan nglamar), Prosesi Kesaksian (srah 
srahan atau seserahan), Prosesi Siaga (sedhahan, kumbakarnan, 
dan jenggolan/jonggolan), Prosesi Upacara (pasang tratag dan 
tarub, kembar mayang, pasang tuwuhan, siraman, adol dhawet, 
paes, midodareni, slametan, dan nyantri atau nyantrik) dan Prosesi 
Puncak Pernikahan (upacara ijab qobul, upacara panggih, upacara 
bubak kawah, tumplak punjen, sungkeman dan kirab).

Teks Naskah: Basyir Aidi l Rias & Busana: Kusuma Ayu Sanggar Rias Pengantin l Fb: @kusumaayuwedding
Instagram: kusumaayu.wedding l Kontak: 031-3982913, 08155002363
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Kebaya Ekslusif
Nuansa Cerah & Trendi

By Crisabel Wedding Service

28 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Busana berbahan 
kebaya dengan 
tata rias wajah dan 
hijab penuh warna 
menampilkan 
keanggunan dan 
eksklusivitas 
pengantin. Pilihan 
warna dengan nuansa 
cerah tersebut 
menghasilkan 
tampilan yang penuh 
pesona.

29 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Busana kebaya 
padu padan hijab 
muslim dengan 
nuansa yang fresh 
melalui pilihan 
warna busananya. 
Warna busana 
yang cenderung 
soft dan segar, 
tentu sangat 
cocok untuk 
digunakan para 
calon pengantin 
yang ingin tampil 
beda.

30 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Kebaya pengantin 
modern trendi 
dengan gaya sanggul 
rambut yang simpel 
elegan. Cocok bagi 
anda yang ingin 
tampil lebih modern 
dalam balutan 
busana kebaya 
pengantin bernuansa 
cerah. 

31 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Kombinasi gaun 
dan sanggul 
modern dengan 
nuansa pengantin 
eropa terlihat 
lebih glamour dan 
berkelas. Pilihan 
warna putih 
juga menambah 
keanggunan dan 
aura kecantikan 
pengantin. 

32 WEDDING Vol. 42/VI/2017
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Warna putih 
senantiasa identik 
dengan sakral dan 
keanggunan. Pun 
demikian, yang 
hendak ditonjolkan 
pada rias dan busana 
pengantin berikut 
ini. Paduan kebaya 
dan gaun modern 
menampilkan kesan 
modern dan anggun.

Jl Lebak Timur Asri 66 A Surabaya

082-1319-83-838, 081-332-755-800
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Kiprah Nina Profesional Makeup & Wedding

Warisi Usaha Ortu,

Raih Berbagai Prestasi

profil
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Menekuni dunia tata rias pengantin sudah menjadi 
harapan bagi Nina Nur Adkhia. Apalagi, ia adalah salah 
satu yang diharapkan dapat menjadi penerus usaha rias 

yang dirintis ibunya sejak 1972 itu.

Nina, demikian perempuan 
kelahiran Lamongan itu biasa disapa 

tentu tidak melulu meneruskan 
usaha salon dan rias pengantin 

yang diwariskan ibunya tanpa bekal 
keterampilan. Ia pun membekali 
diri dengan berbagai kursus agar 
keterampilannya di bidang salon 

dan rias pengantin semakin terasa. 
Tercatat, ia sempat menimba ilmu 
di beberapa vendor salon dan rias 

pengantin yang sudah cukup punya 
nama. Ia cukup lama belajar salon 
dan rias pengantin di Yussy Salon 
dan juga di Yohanes Salon & Profesional Wedding. 

Nina mengaku tertarik menggeluti usaha salon dan 
kecantikan karena sejak kecil senang membuat kreasi, 

terutama di bidang kecantikan dan rias wajah. Ia 
mengaku senang jika bisa membuat calon pengantin 

puas dengan hasil kreasinya. Selain ikut kursus, untuk 
mengasah kemampuan, Nina selalu meng-upgrade 
wawasan dengan ikut seminar dan mengikuti tren-

tren salon dan rias pengantin melalui pameran 
maupun kegiatan-kegiatan lain. 

Selama kiprahnya di dunia salon dan rias pengantin, 
Nina Profesional Makeup & Wedding sudah berhasil 

meraih beberapa penghargaan. Di antaranya, terpilih 
menjadi juara tiga besar makeup terbaik dalam acara 

lomba saat Workshop Andiyanto, juara harapan 
2 Harpi Lamongan dan juara harapan 1 lomba 

Rias Pengantin yang diselenggaran Tiara Kusuma 
Kabupaten Lamongan. 

Nina Profesional Makeup & Wedding menyediakan 
paketan dekorasi gedung, dekorasi rumah, dekorasi 

akad nikah, terop, video, foto, katering, sound,make 
up, wedding, praweding, wisuda, tari festival dan 

kebutuhan pernikahan lainnya. (sir)
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Citra Sang Mahadewi
Keterpaduan warna benar-benar memberikan gairah 

tersendiri. Itulah yang tercipta pada maka up pengantin 
ramuan Sin Lan Salon. Kombinasi yang pas antara riasan 

dan penataan rambut mengubah sosok pengantin berubah 
drastis menjadi mahadewi.
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make up
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make up

Sawo langsat yang 
eksotik merupakan 
unsur utama warna 

kulit masyarakat 
Indonesia yang 

berada di bawah 
katulistiwa. Coraknya 

yang indah dapat 
menginspirasi riasan 
pengantin nusantara 

maupun dunia.
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Kulit mulus dengan 
warna dan kebersihan 
yang terjaga dan 
bertahan lama, 
menampilkan sang 
mempelai wanita 
merona, bak sekuntum 
bunga mekar yang 
siap dihinggapi kupu-
kupu cinta yang indah. 
Kekuatan warna 
pada bagian mata 
menghadirkan aura 
kecantikan yang luar 
biasa.
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make up

Natural. Alami sekali polesan 
yang diberikan sehingga 
tercipta penampilan yang 
sempurna. Semua tampak 
apa adanya dan sangat 
mengesankan, sehingga 
pas sekali sebagai riasan 
pengantin, khususnya ala 
Asia.
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Model rambut 
sasak menyesuaikan 

bentuk wajah yang 
cenderung melebar. 
Kombinasi make up 
nya pun sederhana, 

namun tetap istimewa 
untuk dicerna bagi 

setiap mata yang 
memandangnya.
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make up

Keserasian warna-
warna kulit 
putih maupun 
kuning dapat 
disiasati dengan 
penambahan 
ornamen aksesoris 
maupun penataan 
rambut yang tepat.

Naskah by Basyir Aidi
Foto koleksi by Sin Lan Salon
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5 Gaun Pesona 
Kesempurnaan

Gaun pengantin indentik berwarna putih. Keeleganannya makin 
terpancar dengan ornamen-ornamen tambahan yang disertakannya. 

Berikut 5 gaun inspiratif yang memancakan pesona kesempurnaan 
untuk pilihan anda di hari pernikahan. 
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gaun pengantin

Citra keanggunan sang putri 
sehari terpatri indah dalam 
kenangan abadi. Lewat balutan 
gaun putih tulang, berhiaskan 
kuntum-kuntum mawar jingga, 
serta dipermanis tebaran 
kelopak-kelopak bunga 
lainnya, menjadikan gaun 
model kemben ini susuai untuk 
resepsi dengan tema pesta 
kebun.

43 WeDDing Vol. 42/Vi/2017 Foto, Gaun, dan Make Up by Camelia Wedding
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Resepsi ala pesta malam, 
pas sekali mengenakan 
gaun seputih salju ini. 
Model kemben yang 
bermekaran dengan 
ornamen manik-manik 
di sana-sini menjadikan 
keindahan tersendiri bagi 
sang pengantin.
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Foto, Gaun, dan Make Up by Camelia Wedding
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gaun pengantin

Variasi bunga putih 
besar sewarna dengan 
dasar gaunnya, 
mampu mempercantik 
penampilan pengantin 
wanita. Dengan 
keeleganannya, 
pengantin akan tampak 
cantik dan seksi lewat 
bagian punggung yang 
transparan.
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Foto, Gaun, dan Make Up by Camelia Wedding
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Gaun pengantin dapat memberikan 
kesan terindah bagi mempelai putri, 
sehingga diperlukan persiapan 
khusus untuk menghadirkannya 
di sebuah altar kesetiaan janji 
pernikahan. Warna merah merona 
mengibarkan semangat cinta pada 
diri pengantin maupun undangan 
yang hadir di resepsi.

46 WeDDing Vol. 42/Vi/2017

Foto by Onefineday Photography/Handy W, Model: Jenna dan Andra



47 WeDDing Vol. 42/Vi/2017

gaun pengantin

Gaun putih gading yang panjang menjuntai dengan 
model bulu unggas sangat kontras dengan alam 
pegunungan kapur yang menjadi penyatunya. 
Hal-hal menarik seperti ini bisa dijadikan tema 
tersendiri dalam sebuah moment pernikahan.
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Foto by Onefineday Photography/Handy W, Model: Jenna dan Andra
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kEbaya

Inspirasi Kebaya 
Pengantin Eksotik

Kebaya merupakan salah satu busana khas Indonesia yang memiliki daya 
tarik tersendiri. Dengan model yang lebih modern, kebaya kini menjadi 
inspirasi bagi para perancang model busana pengantin. Berikut 9 model 

kebaya inspirasir dan eksotik bagi anda calon pengantin.



kEbaya

Kemilau warnai-warni cahaya
memberikan kesan glamour pada 

perhelatan akbar sebuah pesta penikahan 
dengan sosok putri yang gemulai bak turun 

dari kahyangan. Bagaikan taburan indah 
galaksi permadani. Itulah citra keanggunan 

yang diciptakan Ayok Dwipancara dalam 
desain kebayanya.
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kEbaya

Kecantikan agung 
sang bidadari benar-

benar terpancar indah 
dalam kelebat sayap 

yang menjuntai pada 
variasi lengan kebaya 

yang didominasi bunga-
bunga broklat paduan 

antara warna keemasan 
dan merah bata. Kian 

sempurna dengan 
bawahan jarik modivikasi 

sehingga kian mencitrakan 
ketradisionalan 

mahaindah.
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kEbaya

Nuansa bunga-bunga 
indah memang tak bisa 
lepas dari sebuah konsep 
kebaya. Kombinasinya 
yang berbahan rajutan 
benang dan borci-borci 
dengan dominasi kain 
yang transparan nan 
seksi, makin menciptakan 
pesona dengan model 
leher lebar 
membentang.
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kEbaya

Unser dasar merah 
memberikan sentuhan indah 

ke dalam racikan kebaya 
ini. Dua warna dipadu 

menjadi kesatuan yang 
utuh, yaitu bagian bawah 

agak gelap sementara 
dari tengah ke atas lebih 

cerah, sehingga kesannya 
seperti gradasi cahaya. 

Unsur kewanitaannya coba 
dipertegas pada bagian dada 

yang sengaja dikeataskan 
sehingga terkesan sopan 

namun seksi karena bagian 
leher tetap tereksplore.
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kEbaya

Kontras dalam keseksian. 
Itulah yang terpancar dari 

kebaya biru ini. Dengan model 
dalaman model kemben yang 
seksi serta bagian lengan yang 
transparan, kian menciptakan 

kesan tersendiri bagi yang 
mengenakannya. Apalagi 

jenjangnya keindahan leher 
sang wanita 
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kEbaya

Merah merona 
dengan taburan 

kristal-kristal aneka 
warna mempercantik 

sang pengagum 
busana nasional 

Indonesia.
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kEbaya

Kebaya hijau 
dengan model lengan 

melebar bak sayap kupu-
kupu dan bagian tengah 

menyerupai sarang laba-laba 
cukup atraktif untuk sebuah 

busana pesta.
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kEbaya

Kebaya yang 
terinspirasi busana 

khas Minang ini 
mencerminkan 

sekali citra wanita 
sejati.
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Teks Naskah: Basyir Aidi  
Rias & Busana: Ayok Dwipancara

Make Up & Aksesori: Savitri Wedding
Photografer: Rozak
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Pernikahan Spesial

     Bertabur Kembang Api

Pernikahan Rizky Abrian dan Afwin Sulistiawati berlangsung 
spesial. Kedua pasangan pengantin itu melangsungkan prosesi 
pernikahan dengan nuansa adat Jawa denga busana pengantin 
muslim modern. Yang menarik, dalam prosesi resepsi kedua 
pengantin menutupnya dengan wedding kiss yang diiringi 
taburan kembang api.
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momen

Prosesi pernikahan Abrian dan Afwin dilakasanakan pada 22 Januari 2017 
dengan menggunakan adat Jawa lengkap. Adat Jawa ini diusung karena kedua 
mempelai sudah mengimpikan bisa melangsungkan prosesi temu manten 
dengan adat Jawa sebagai wujud menghidupkan budaya jawa. Sementara untuk 
busana, Abrian dan Afwin lebih memilih nuansa modern. Abrian mengenakan 
stelan jas modern sementara Afwin mengenakan kebaya modern muslim 
dengan bawahan gaun modern. Keduanya pun nampak anggun dalam balutan 
busana tersebut. 

Selain melangsungkan acara temu manten dengan prosesi adat Jawa 
lengkap, juga diisi dengan siraman rohani atau tausyiah dari Pengasuh Pondok 
Pesantren Sunan Drajat, KH Abdul Ghofur. Siraman rohani tersebut menjadi 
acara pamuncak dalam prosesi temu manten sebagai bekal calon mempelai 
mengarungi bahtera rumah tangga. 

Nuansa Adat  

Jawa-Muslim
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Usai acara temu manten, acara dilanjutkan dengan resepsi 
pernikahan. Resepsi pernikahan Abrian dan Afwin berkonsep kisah 
dongeng dengan busana eropa. Resepsi diawali dengan iring-iringan 
mobil dan telolet untuk memeriahkan suasana. Selanjutnya, ada ritual 
penyambutan mempelai berdua oleh keluarga dan kerabat dengan 
lemparan potongan bunga. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengucapan 
doa dan janji yang dilambangkan dengan pelepasan balon bersama-
sama. Suasana semakin khidmat dan meriah dengan iringan grup musik 
keroncong dan pembacaan puisi. Di akhir resepsi, kedua mempelai 
memberi kejutan dengan acara wedding kiss yang diiringi dengan 
taburan kembang api dengan disaksikan seluruh undangan yang hadir. 
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momen

l	 Nama	pengantin	putra:	Rizky AbRiAn S.S 
	 Putra kedua Bapak Turkhan Effendi & Ibu Sugihartini
l	 Nama	pengantin	putri:	Afwin SuliStiAwAti S.Pd 
	 Putri pertama Bapak Sulaiman & Ibu Nurkhami

Support by:
l	 Rias	&	Busana:	Silvia_Swan Rias dan busana
l	 Fotografi:	My Glow Photography

Abrian dan Afwin seolah ingin menjadikan momen sekali seumur hidup itu 
berlangsung khidmat, sakral dan bernunasa religius. Oleh karena itu, mereka pun 
sepakat melangsungkan prosesi akad nikah yang diselenggarakan pada 21 Januari 
2017 di masjid ndalem Pondok Pesantren Putri Sunan Drajat Lamongan.

Acara akad nikah yang dimulai pukul 11.00 Wib itu disaksikan pihak keluarga 
mempelai berdua dan disaksikan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Prof Dr 
KH Abdul Ghofur. Prosesi akad nikah berlangsung lancar dan khidmat. Setelah acara 
akad nikah, dilanjutkan dengan sesi foto di dermaga Pantai Desa Kemantren.

Begitulah,	di	balik	pesta	pernikahan	yang	unik,	cantik	dan	menginspirasi	ini	
tersimpan	sebuah	cerita	yang	nantinya	dapat	diceritakan	ke	anak	cucu	mereka.	
Momen	itupun	menjadi	hari	yang	begitu	spesial	buat	pasangan	pengantin	
Rizky	Abrian	dan	Afwin	Sulistiawati	dalam	membangun	keluarga	yang	sakinah,	
mawaddah, dan warrahmah. Selamat berbahagia. (sir)

Akad Nikah 

di Masjid Ponpes Sunan Drajat
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Tempat Prewedding Hits
 di Banyuwangi...(2-habis)

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 lanjutan 
16 tempat yang 

cocok digunakan 
foto prewedding di 

Banyuwangi.

9. Kawah Ijen
Meski Indonesia memiliki banyak 

sekali gunung berapi, namun Gunung 
Ijen adalah salah satu yang memiliki 
pemandangan paling menakjubkan. Di 
puncak gunung setinggi 2.443 meter di 
atas permukaan laut tersebut terdapat 
danau kaldera dengan kandungan air 
sangat asam terbesar di dunia, Kawah 
Ijen. Danau besar berwarna hijau 
kebiruan dengan kabut dan asap belerang tentu sangat memesona 
untuk dilihat. Untuk menuju Kawah Ijen, Anda harus menyusuri jalan 
setapak menyusuri tebing kaldera. Jangan lupa membawa penutup 
hidung karena kadang asap belerang tertiup angin melewati jalur 
tersebut. Anda juga dapat mengelilingi kaldera di kawasan ini yang 
memakan waktu mencapai 8 hingga 10 jam berjalan kaki. Jika ingin 
memuaskan hasrat bertualang, Anda dapat berangkat dari malam hari 
dengan ditemani pemandu. Dan begitu mencapai kawah, nikmatilah 
fenomena alami berupa api biru.
Nama lokasi: Kawah Ijen
Alamat: Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
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prewedding

10. Mangrove Bedul Ecotourism
Banyuwangi menyimpan banyak sekali 

pesona alam yang tiada duanya, salah satunya 
adalah wisata mangrove yang berada di bagian 
selatan, tepatnya Segara Anakan, antara Pantai 
Grajagan dan Alas Purwo ini. Hanya sekitar 5 
menit berjalan kaki dari pintu masuk Bedul 
menuju kawasan dermaga, Anda akan langsung 
disambut oleh hijaunya hamparan hutan bakau 
yang ada di kawasan wisata alam ini. 

Agar bisa menikmati pesona hutan bakau 
ini dengan maksimal, kami sarankan Anda naik 
Gondang-gandung alias perahu tradisional 
agar biasa menyusuri perairan Segara Anakan 
sepanjang 18,8 km. Kawasan mangrove ini 
merupakan yang terbesar di Pulau Jawa 
dengan luas 2.300 hektar. Tak hanya sebagai 
lokasi wisata dan bertualang, Anda juga bisa 
mengambil spot poto prewedding di sini. 
Nama Lokasi: Mangrove Bedul Ecotourism
Alamat: Dusun Bloksolo, Desa Sumberasri, Kecamatan 
Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi Tiket Masuk: Rp7.500,- 
Jam Operasional: 08.00 – 16.00
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12. Pantai Plengkung (G-Land)
Inilah pantai di Banyuwangi yang popularitasnya sudah mendunia. Tak heran, karena pantai 

berpasir putih yang terletak di Taman Nasional Alas Purwo ini diakui sebagai spot surfing 
terbaik di Asia Tenggara dan ombaknya termasuk salah satu dari 7 ombak terbaik di dunia. 
Kalau ingin berselancar, waktu terbaik mengunjungi pantai yang juga dijuluki dengan naman 
G-Land ini adalah antara bulan Juli-September, karena tinggi ombak bisa mencapai 6-8 meter. 
Anda menemukan spot menarik untuk foto prewedding anda.
Nama lokasi: Pantai Plengkung (G-Land)
Alamat: Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

11. Pantai Sukamade
Cobalah sesekali berlibur sembari 

foto prewedding di Pantai Sukamade. 
Terletak di kawasan Taman Nasional 

Meru Betiri yang kaya akan flora 
dan fauna, selain bisa menikmati 

keindahan alamnya, Pantai Sukamade 
juga terkenal sebagai habitat penyu-

penyu raksasa dan langka bertelur. Jika 
tertarik ingin melihat peristiwa langka 

ini, Anda bisa mengikuti tur dengan 
pemandu yang tersedia di lokasi. 

Nama Lokasi: Pantai Sukamade
Alamat: Taman Nasional Meru Betiri, Desa 

Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten 
Banyuwangi, Jawa Timur 



65 wedding Vol. 42/Vi/2017 

prewedding

13. Pantai Teluk Hijau
Nama Teluk Hijau diberikan karena jika dilihat 

dari kejauhan, warna air laut di kawasan ini nampak 
jernih kehijauan akibat tanaman alga yang tumbuh 
di dasarnya. Tempat ini baru mulai popular pada 
pertengahan tahun 2015, sehingga bisa dikategorikan 
sebagai pantai perawan. Ditambah lagi dengan 
rutenya yang terjal dan berbatu, membuat tak terlalu 
banyak pengunjung ke sini sehingga kondisi pantai 
ini masih sangat alami. Ombak di pantai ini tergolong 
cukup aman untuk berenang atau snorkeling. Selain 
itu, di kawasan ini juga memiliki atraksi alam lain 
berupa sebuah air terjun di tepi pantai yang bisa 
digunakan sebagai salah satu spot foto prewedding. 
Nama lokasi: Pantai Teluk Hijau
Alamat: Taman Nasional Meru Betiri, Desa Sarongan, Kecamatan 
Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi

14. Pulau Tabuhan
Pulau mungil ini menawarkan keindahan 

alam yang begitu memesona dengan hamparan 
pasir putih dan air bening dengan gradasi nan 
indah di sepanjang pantainya. Dinamakan Pulau 
Tabuhan, karena angin yang berhembus di sini 
sayup-sayup terdengar seperti tetabuhan musik. 
Karena anginnya juga, pulau ini dikenal sebagai 
destinasi favorit para penggemar aktivitas kite-
boarding (selancar layang) atau windsurfing 
(selancar angin). Bahkan tempat ini pernah jadi 
lokasi eventkitesurfing bertaraf internasional. 
Tak hanya bisa dinikmati dengan windsurfing, 
kawasan Pulau Tabuhan dapat digunakan 
sebagai salah satu pilihan foto prewedding. 
Nama lokasi: Pulau Tabuhan
Alamat: Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten 
Banyuwangi 
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15. Waduk Sidodadi
Awalnya, Waduk Sidodadi tidak ditujukan 

sebagai tempat wisata, melainkan 
sebagai sarana pengairan perkebunan 
tebu milik PTPN XIII. Namun karena 
pemandangannya yang asri, akhirnya 
manajemen memutuskan menjadikan 
waduk ini sebagai tempat wisata. Tak hanya 
bisa menikmati panorama waduk dan 
pegunungan yang menyejukkan mata, Anda 
juga bisa melakukan berbagai aktivitas 
foto prewedding di lokasi ini. Selain itu, 
pengunjung juga bisa mengenal alam lebih 
dekat dengan berkunjung ke taman bunga 
yang berwarna-warni, atau ke kebun buah 
naga dan kakao.
Nama lokasi: Waduk Sidodadi Glenmore
Alamat: Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, 
Kabupaten Banyuwangi

16. Air Terjun Lider
Dengan tinggi sekitar 60 meter, air terjun yang 

berada di kawasan hutan lindung ini tampak sangat 
dramatis, karena berada di antara rindangnya 
pepohonan dengan akar-akar yang menjuntai di 
sekelilingnya. Sedangkan di bawahnya terdapat 
kolam jernih yang amat mengundang. Lokasinya 
yang berada pada 1.300 meter di atas permukaan 
laut serta sumber air dari mata air pegunungan juga 
menjadikan air terjun ini sangat tenang dan sejuk. 
Cocok untuk Anda yang ingin mengambil spot indah 
saat foto prewedding.
Nama lokasi: air Terjun Linder
Alamat: Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi 
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10 Souvenir 
Pernikahan Unik
Kebahagiaan mempelai diharapkan selalu dikenang sepanjang 

masa. Untuk itu, pada setiap resepsi pernikahan disiapkan 
souvenir cantik. Di samping sebagai buah tangan, souvenir itu juga 

merupakan harapan kelanggengan yang abadi untuk dikenang.

makE up

Gelas indah 
dengan pahatan 

nama kedua 
mempelai ini bisa 

sebagai hiasan 
atau digunakan 

sebagaimana 
fungsinnya.
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Lampion klasik 
memberikan kesan yang 
artistik sekaligus simbol 
masa depan yang cerah 
bagi mempelai berdua.

Tempat tisyu berbahan kawat 
dengan tambahan kain lace serta 

pita warna senada mencitrakan 
keindahan sebuah souvenir.

Keramik mungil ini tepat 
sebagai buah tangan. Praktis 
dan ringan.

Bukan kue sungguhan. Dibentuk dari bahan kain 
handuk. 2 fungsi sebagai hiasan dan handuk beneran.
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souVENIr

Lonceng berbentuk 
lebah unik dalam 

kemasan transparan 
indah sebagai oleh-oleh 

bagi tamu.

Taplak 
anyaman 
yang pantas 
digunakan 
sebagai 
souvenir 
pernikahan 
Anda.

Tempat 

perhiasan 

yang cantik 

sebagai 

penyimpan 

bahan 

berharga.

Bukan kue sungguhan. Dibentuk 
dari bahan yang istimewa sebagai 
hiasan dan aksesoris menawan.

Narasi: basyir aidi
foto koleksi: By Request 031.7010 2860
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Memadu Rindu 
di Megahnya 

Bromo-Semeru
Berbulan akan sangat romantis dengan memilih kawasan 

pegunungan nan sejuk. Udara yang selalu ’dingin’ 
menunjang sekali bagi sepasang mempelai yang hendak 

mereguk kebahagiaan berdua dalam romantisme.

Bulan Madu
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Di Jawa Timur, terdapat beberapa pegunungan yang memeliki berbagai 
fasilitas wisata untuk dijadikan tujuan bulan madu Anda. Salah satunya 
adalah kawasan gunung Bromo-Semeru. Bahkan, kebanyakan wisatawan 
mengungkapkan, belum lengkap rasanya berkunjung ke Jawa Timur bila belum 
menginjakkan kaki di gunung yang memiliki panorama terindah ini.

Kawasan alam taman nasional Bromo-Semeru memang memiliki keindahan 
yang luar biasa. Dari balik jendela penginapan, Anda dan pasangan dapat 
dengan memandang hamparan lepas padang pasir sembari merasakan 
dinginnya udara yang bersih dan segar berselimutkan awan yang indah.

Taman Nasional Bromo-Semeru merupakan satu-satunya kawasan konservasi 
di Indonesia yang memiliki keunikan berupa laut pasir seluas 5.250 hektar, yang 
berada pada ketinggian 2392 m dari permukaan laut.

Pegunungan Bromo-Semeru, merupakan pegunungan yang masih aktif 
dan paling terkenal sebagai obyek wisata di Jawa Timur. Kawasan wisata ini 
menjanjikan sebuah keindahan yang tak bisa Anda temui di tempat lain. Dari 
puncak gunung berapi yang masih aktif ini, Anda pun bisa menikmati hamparan 
lautan pasir seluas 10 km persegi, dan menyaksikan kemegahan gunung Semeru 
yang menjulang menembus awan. Anda juga bisa menatap indahnya matahari 
beranjak keluar dari peraduannya. Luar biasa indahnya yang tak kan terlupakan 
sebagai awal kehidupan Anda dalam membangun sebuah rumah tangga baru 
bersama pasangan.
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Selain menyaksikan keindahan panorama 
yang ditawarkan oleh Bromo-Semeru, 
apabila Anda datang di waktu yang tepat, 
maka Anda dapat menyaksikan Upacara 
Kesodo, yang diadakan oleh masyarakat 
Tengger. Upacara ini biasanya dimulai pada 
saat tengah malam hingga dini hari setiap 
bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 
15 di bulan Kesodo (ke-sepuluh) menurut 
penanggalan Jawa. Upacara Kesodo 
merupakan upacara untuk memohon panen 
yang berlimpah atau meminta tolak bala 
dan kesembuhan atas berbagai penyakit, 
yaitu dengan cara mempersembahkan sesaji 
dengan melemparkannya ke kawah Gunung 
Bromo. Saat prosesi berlangsung, masyarakat 
Tengger lainnya beramai-ramai menuruni 
tebing kawah dan sesaji yang dilemparkan 
ke dalam kawah, sebagai perlambang berkah 
dari Yang Maha Kuasa.
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Cara Mencapai Daerah Ini
Anda dapat mencapai daerah ini dengan 

menggunakan mobil pribadi pun menyewa kendaraan. 
Ada empat pintu gerbang utama untuk memasuki 
kawasan taman nasional ini yaitu: desa Cemorolawang 
jika melalui jalur Probolinggo, desa Wonokitri dengan 
jalur Pasuruan, desa Ngadas dari jalur Malang dan desa 
Burno adalah jalur Lumajang. Adapun rute yang dapat 
ditempuh adalah sebagai berikut: Pasuruan-Warung 
Dowo-Tosari-Wonokitri-Gunung Bromo menggunakan 
mobil dengan jarak 71 km, Malang-Tumpang-Gubuk 
Klakah-Jemplang-Gunung Bromo menggunakan mobil 
dengan jarak 53 kmAtau dari Malang-Purwodadi-
Nongkojajar-Tosari-Wonokitri-Penanjakan sekitar 83 km.

Tempat Menginap
Berbagai hotel dan penginapan dapat ditemukan 

di sekitar area Taman Nasional Bromo-Semeru, mulai 
dari losmen sampai dengan hotel berbintang 4 dapat 
di jadikan pilihan untuk menginap di Bromo. Rata rata 
setiap hotel memasang tarif yang terjangkau.
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Tempat 
Bersantap

Agak sedikit sulit 
untuk menemukan 
tempat makan di area 
ini terutama pada 
malam hari. Akan 
tetapi, apabila Anda 
menginap di desa 
Wonokitri, sekitar 3 
km ke bawah tepatnya 
di pasar Tosari dapat 
ditemui beberapa 
warung makanan yang 
buka dan menjajakan 
makanannya hingga 
pukul 9 malam.

Berkeliling
Anda dapat berkeliling ke sekitar areal 

Taman Nasional dengan menyewa kendaraan 
jenis jeep 4x4. Atau, jika hanya ingin berkeliling 
di sekitar area lautan pasir Bromo, Anda dapat 
menyewa kuda yang banyak tersedia di sana.
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Yang Dapat Anda Lihat Atau Lakukan
Adapun hal-hal lain yang dapat dilihat atau dilakukan di area ini adalah Anda dapat 

mengunjungi beberapa objek di bawah ini:
l Cemorolawang. Salah satu pintu masuk menuju taman nasional yang banyak 

dikunjungi untuk melihat dari kejauhan hamparan laut pasir dan kawah Bromo, 
dan berkemah.

l Laut Pasir Tengger dan Gunung Bromo. Berkuda dan mendaki gunung Bromo 
melalui tangga dan melihat matahari terbit.

l Pananjakan. Melihat panorama alam gunung Bromo, gunung Batok dan gunung 
Semeru.

l Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo dan Puncak Gunung Semeru. Danau-
danau yang sangat dingin dan selalu berkabut (2.200 m. dpl) sering digunakan 
sebagai tempat transit pendaki Gunung Semeru (3.676 m. dpl).

l Ranu Darungan. Berkemah, pengamatan satwa/tumbuhan dan panorama alam 
yang menawan.
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Tips
l	Musim kunjungan terbaik ke Bromo 

adalah sekitar bulan Juni s/d Oktober 
dan bulan Desember s/d Januari. Jadi, 
Anda bisa mengatur jadwal bulan madu 
Anda sesuai list wisata Bromo.

l	Perlu disiapkan kesehatan prima dan 
perbekalan penahan dari udara dingin 
seperti: baju hangat, penutup kepala, 
kaus tangan penahan udara dingin, serta 
bekal makanan-minuman secukupnya

l	Perlu diingat bahwa di puncak 
Penanjakan tidak ada pengginapan 
maka dari penginapan terdekat harus 
berangkat pagi-pagi sekitar pukul 03.00 - 
04.00 pagi dini hari.

l	Mengingat sulitnya mencari makanan 
pada malam hari, akan lebih baik apabila 
Anda membeli persediaan makanan dan 
minuman sebagai bekal Anda. (sumber: 
wisatajatim.com)

Buah Tangan
Anda dapat membeli oleh-oleh atau 

cinderamata di sekitar point area yang biasa 
digunakan untuk melihat matahari terbit. Di 

area ini banyak terdapat kios cinderamata 
yang menjajakan dagangan mereka seperti 

kaos atau t-shirt, topi kupluk, syal dan lainnya. 
Selain itu, di sekitar area laut pasir juga 

terdapat beberapa penjaja cinderamata yang 
menjual kaos atau t-shirt yang bertuliskan 

Gunung Bromo-Semeru.
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Perawatan Aman
Remajakan Kulit8

Kecantikan nan memesona akan semakin tampak bercahaya dengan 
kesempurnaan kulit yang indah terawat. Apalagi bagi mereka yang 
hendak melangsungkan pesta pernikahan, tentu diperlukan upaya 

maksimal untuk mewujudkan kulit indah impian.
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Menjadi tua adalah proses setiap mahluk hidup di dunia. Proses alamiah 
ini terjadi baik fisik maupun psikis. Seluruh organ tubuh dari luar ke dalam 
mengalami penurunan fungsinya. Kulit sebagai organ tubuh yang terluar dan 
terluas jelas terlihat akibatnya dari proses alamiah ini.

Berbagai usaha dilakukan untuk meremajakan kulit. Meskipun dalam 
pelaksanaannya cukup mudah, tetapi diperlukan pemahaman yang baik dan 
mendalam agar dalam praktik dapat ditekan risiko yang terjadi seminimal 
mungkin. Anda dapat memilih sendiri terapi peremajaan kulit sesuai 
permasalahan kulit Anda dan tentunya atas anjuran dokter ahli.

Kulit cantik, bersih, dan berseri juga merupakan dambaan setiap 
calon mempelai. oleh sebab itu, sangat dianjurkan para calon pengantin 
melakukan perawatan maksimal dengan proses yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Berikut 8 perawatan aman untuk meremajakan kulit!

1. Facial 
Whitening

Untuk mendapatkan kulit 
yang sehat dan seimbang, 
perlu perawatan dasar untuk 
menjaga dan membersihkan 
kulit dari segala kotoran. 
Menggunakan produk-produk 
dengan formula tertentu dan 
berbagai pilian masker. Masker 
Whitening yang mengandung 
AHA dan bahan-bahan 
lainnya, masker Brightening 
dengan ekstrak Bearberry dan 
Vitamin C yang berguna untuk 
pencerahan, masker Fresh & Cool 
dengan ekstrak mawar untuk 
menyegarkan kulit.
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2. Facial Gold
Kulit yang mulai kehilangan 

elastisitasnya memerlukan perawatan 
ekstra. Dengan bahan-bahan yang 
mengandung serbuk emas akan 
membantu penyerapan moisture secara 
maksimal ke dalam kulit. Dilengkapi 
dengan Golden Mask yang juga kaya akan 
moisturizing berguna mengurangi garis-
garis halus pada kulit.

3. Microdermabration Treatment
Teknologi Diamond Mikrodermabrasi merupakan peeling 

secara mekanis dengan menggunakan kristal atau bubuk 
organik, berfungsi mengelupaskan sel kulit mati dan untuk 
regenerasi kulit. Dapat juga meningkatkan pertumbuhan 
kolagen, merangsang peredaran darah dan oksigen dari 
dalam kulit. Anda akan mendapatkan kondisi kulit yang 
lebih sehat, terlihat lebih muda dan sempurna.

4. Oxygen – Serum Treatment
Perawatan wajah berupa infusi oksigen yang bermanfaat mengatasi kulit kusam, kering dan 

sebagai anti bakteri. Penyemprotan oksigen akan membuka pori-pori sehingga vitamin dan 
serum dapat masuk dengan mudah ke lapisan kulit paling dalam. Kulit Anda akan menjadi 
lebih lembut, lebih halus dan segar.

5. Chemical Peeling
Terapi peremajaan kulit menggunakan 

bahan tertentu yang telah direkomendasi 
oleh dokter kulit. Dapat mengatasi 
masalah-masalah kulit seperti bekas 
jerawat, hyperpigmentasi, melasma/
flek, anti aging dan regenerasi kulit. 
Setelah beberapa kali terapi akan terjadi 
perubahan tekstur kulit sehingga kulit 
akan terasa lebih sehat dan sempurna.
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6. Mesotherapy
Mesotherapy adalah tindakan medis dengan menggunakan sejumlah 

kecil ekstrak tumbuhan alami, bahan homeopatik dan vitamin ke dalam 
kulit. Membantu Anda mengatasi masalah kulit kusam, garis-garis halus/
kerutan di wajah, flek. 

7. Meso – Roller Treatment
Berfungsi merangsang terjadinya pembentukan kolagen baru dan 

mempercepat proses regenerasi kulit, sehingga kulit lebih halus dan 
kencang. 

8. IPL (Intense Pulse Light)
IPL adalah teknologi mutakhir berupa perawatan kulit berbasis 

“selective phototermolysis“ yang digunakan sebagai terapi peremajaan 
kulit wajah (photorejuvenation) untuk merangsang pembentukan 
kolagen, mengurangi pigmentasi, menyamarkan kerut, dan garis-garis 
halus pada wajah serta memperbaiki tekstur kulit sehingga kulit menjadi 
lebih kenyal, halus dan bersinar. (sir)
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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



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
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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




