






Redaksi

Pengantin Jogja

Putri Modifikasi

Pernikahan merupakan momen spesial yang 
selalu dinantikan setiap calon pengantin. Mereka 
pun berlomba-lomba untuk menampilkan 
pernampilan terbaik di hari penuh makna itu. 
Oleh karena itu, jangan heran jika untuk sebuah 
penampilan yang istimewa itu segala persiapan 
dilakukan, termasuk menentukan tema dan jenis 
riasan apa yang akan dipakai.

Untuk memberikan inspirasi kepada para 
pembaca setia majalah wedding, edisi ke-43 kali 
ini, Surabaya Wedding Digital menampilkan 
cover depan Pengantin Jogja Putri Modifikasi. 
Diakui atau tidak, pengantin Jogja masih 
menjadi inspirasi ytang tak lekang oleh zaman. 
Dengan modifikasi yang sesuai, pengantin 
jogja putri dapat berpadu apik dan menawan. 
Modifikasi Rias Pengantin Jogja Putri itulah 
yang dielaborasi oleh Kusuma Wedding Sanggar 
Rias & Busana, yang tampil pada cover depan 
Majalah Surabaya Wedding Digital Edisi ke-43 
kali ini.

Di Rubrik Cover Story, kami menghadirkan 
prosesi dan tahapan Pengantin Adat Madura. Para pembaca bisa mendapatkan 
inspirasi rias dan busana pengantin Madura beserta tahapan-tahapannya yang 
unik. Selain itu, ada pula inspirasi lain pengantin modifikasi dan muslim di rubrik 
Galeri Utama. Berbagai vendor wedding Surabaya menampilkan koleksi-koleksi 
menarik rias dan busana pengantin yang dapat menjadi inspirasi. 

Untuk anda yang bingung hendak bulan madu kemana setelah melangsungkan 
pernikahan, kami hadirkan pilihan tempat bulan madu yang menarik di berbagai 
lokasi di pulau dewata Bali. Anda dapat membaca secara lengkap di rubrik bulan 
muda. Demikian pula, kami menghadirkan rubrik prewedding untuk inspirasi 
anda yang saat ini tengah mempersiapkan pernikahan. 

Sementara untuk mendapatkan informasi mengenai list vendor wedding di 
Surabaya dan Jawa Timur, kami hadirkan daftar vendor wedding terlengkap 
Surabaya dan Jawa Timur yang sewaktu-waktu bisa anda butuhkan. Lebih dari 
400 alamat vendor wedding dengan berbagai layanan terbaik, kami sajikan untuk 
anda.  

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. 

Salam,

redaksi
Redaktur Pelaksana

Basyir Aidi

Fotografer
Bambang Tri Nugroho 

Artistik & Desain
Joe Jr

Website
Aini

Marketing/Iklan
Dedy Eko

081 3578 111 97

Keuangan:
Henny Kurniawati

Promosi:
Siswoyo

Perlengkapan:
Saiful G.

Penerbit
CV. PERSADA MEDIASINDO

Distribusi
PT. MEDIANTARA INFOPERSADA

Kompleks Niaga Permai
Jl. Veteran Blok 9-B Surabaya 60175

Telp. 031-3538710, 031-7480310 

Email: 
red.surabayawedding@gmail.com

Alamat Redaksi
Surabaya: Kompleks Niaga Permai,
Jl. Veteran Blok 9-B Surabaya 60175 
Telepon 031-3538710, 031-3556787

Faksimile 031-3529302, 031-3557819
SMS 0856-4888-3229

Jakarta: Komplek Rukan Mahkota Ancol
Blok B No. 55

Jl. R. E Martadinata, Ancol
Jakarta Utara 14420

Telp. 021-29374285 Fax 021-29374287

Website: 
http://www.surabayawedding.com

Facebook:
Majalah SurabayaWedding

Cover by: Kusuma Dewi Sanggar Rias & 
Busana. Park Royal Regency Ruko L1 No.1
Jl. Kesatrian Buduran Sidoarjo Jawa Timur
Telp/fax: (031) 807 81 78, HP.: 0812 8732 
417/ 0817 93 91 007 
www.kusumadewiwedding.com



content
COVER STORY 
Pernikahan Adat Madura

GALERI UTAMA
Koleksi Kusuma Dewi Sanggar Rias & Busana
Koleksi Ayu Wulan Desainer
Koleksi Elriga Rias & Busana

MAKEUP 
Pesona Makeup Aura Bidadari

GAUN PENGANTIN
Kemewahan dalam Sebuah Gaun

KEBAYA
8 Kebaya Glamour Fullcolour

EVEN
Premium Weddingku Exhibition 2017

PREWEDDING
Keabadian Cinta di Pulau Dewata

SOUVENIR
Inspirasi Souvenir untuk Tamu Undangan

BULAN MADU
10 Tempat Wisata Nusantara untuk Berbulan Madu

TIP & TRIK
4 Perawatan Penting bagi Mempelai Putri



5 WEDDING Vol. 43/VI/2017

coVEr story

Perpaduan 
Nuansa 
Sakral
& Modern

Inspirasi Pernikahan Adat Madura
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Perkawinan adat Madura memiliki ritual khusus sebagaimana pengantin daerah 
lainnya. Pakaian pengantin dan alat-alat rias disediakan secara khusus serta 

pemakainya mempunyai tata cara dan aturan-aturan tertentu yang harus 
dipatuhi, maka diharapkan salah satu tujuan tata rias akan berhasil yaitu 

pengantin akan kelihatan (benne, bahasa madura) atau pengantin putri akan 
tampak lebih cantik dan anggun, pengantin pria nampak tampan. Tata rias 

pengantin kecuali mengandung arti keindahan (estetis) religius dan ada kalanya 
mengandung arti simbolis serta fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Sebelum dilakukan lamaran biasanya di Madura didahului 
dengan adanya: 
1. NGANGINI (memberi angin/memberi kabar).
2. ARABAR PAGAR (membabat pagar/perkenalan 
antar orang tua).
3. ALAMAR NYABA ”JAJAN”.
4. ATER TOLO (mengantar bedak perlengk.apan 
kecantikan, beras, pakaian adat untuk lebaran).
5. NYEDDEK TEMMO (menentukan tanggal hari 
H perkawinan). 

Kalau pelaksanaan pernikahan ingin 
dipercepat, biasanya dilengkapi dengan pisang 

Prosesi Adat (Lamaran)
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susu yang berarti kesusu, dan yang tak pernah ketinggalan 
adalah adanya sirih dan pisang. Lalu satu perangkat bahan 
pakaian termasuk ikat pinggang (stagen) yang berarti anak 
gadisnya sudah ada yang mengikat. Setelah bawaan pihak 
laki-laki digelar di atas meja di depan para tamu sambil 
tutupya dibuka untuk disaksikan apa isinya oleh para 
sesepuh.

Tetapi semua barang yang dibawa bergantung kepada 
kemampuan orang tua. Setelah ada penyerahan kemudian 
oleh-oleh tersebut dibawa masuk. Pada pertengahan acara 
pihak laki-laki meminta supaya anak gadisnya diperkenalkan. 
Lalu disuruh sungkem kepada calon suami dan para orang 
tuanya yang sudah siap dengan amplop yang berisi uang 
untuk diberikan kepada calon mantunya. Setelah tamu 
pulang maka oleh-oleh dikeluarkan lagi untuk dibagikan 
kepada orang tua, sanak famili serta tetangga dekat, untuk 
memberi tahu bahwa anak gadisnya sudah bertunangan. 
Pada malam harinya calon mantu laki-laki diantar oleh 
kerabat untuk berkenalan dengan calon mertuanya.

Seminggu kemudian pihak perempuan mengadakan 
kunjungan balasan dengan membawa nasi lengkap dengan 
lauk pauknya antara lain: hidangan nasi: 6 piring karang 
benaci (ikan kambing yang dimasak kecap),1 baskom gulai 
kambing, 6 piring ikan kambing masak putih, 6 piring masak 
ikan ayam masak merah, 6 sisir sate yang besar-besar (1 sisir 
10 tusuk), dan 2 sisir pisang raja.

Balasan jajan untuk calon mantu laki-laki terdiri dari satu 
tenong berisi nasi lengkap dengan lauknya. Setelah acara 
lamaran ini maka resmilah hubungan antara anak gadisnya 
dengan calon mantunya.
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Perawatan untuk calon mempelai wanita, 40 hari sebelum melangsungkan pernikahan 
biasanya calon mempelai wanita Madura sudah dipingit artinya dilarang meninggalkan 
rumah, dalam masa ini biasanya calon mempelai melakukan perawatan-perawatan tubuh 
dengan: 
1. Meminum ramuan jamu Madura 
2. Untuk perawatan kulit menggunakan: 

l Bedak penghalus kulit 
l Bedak dingin 
l Bedak mangir wangi 
l Bedak kamoridhan 
l Bedak bida 

Yang berkhasiat:
1.  Menjaga kesehatan kulit 
2.  Menghaluskan kulit muka 
3.  Menjadikan kulit langsat kuning 
4.  Menghilangkan bau badan dll.
3.  Menghindarkan makanan yang banyak mengandung air misalnya buah-buahan (nanas, 

mentimun, pepaya) Perawatan rambut wangi-wangian menggunakan dupa.

Acara Sebelum dan Saat Perkawinan
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Pada saat melangsungkan 
pernikahan calon mempelai pria 
mengenakan BESKAIC BLANGKON, 
dan KAIN PANJANG dengan 
diiringi oleh orang tua, pini sepuh 
dan kerabat keluarga. 

Sedangkan untuk calon 
mempelai wanita menggunakan 
kebaya dan kain panjang dengan 
dandanan sederhana. Upacara 
Akad Nikah dilaksanakan 
oleh penghulu atau petugas 
keagamaan, sesuai dengan agama 
yang dianut. Ini merupakan 
asimiliasi kebudayaa dan agama 
yang kian melebar di kepulauan 
Madura hingga dewasa ini.

Tak ketinggalan para saksi (saat 
ijab kabul) dengan disaksikan 
oleh para undangan yang pada 
umumnya dengan mas kawin 
yang disesuaikan menurut 
kemampuan kedua mempelai) 
dan selanjutnya dengan syukuran 
bersama.

Upacara 
Pernikahan
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Maka resmilah anak 
gadisnya menjadi istri dari 
anak keluarga laki-lakinya. 
Kemudian mempelai 
laki-laki pulang dulu ke 
rumahnya dilanjutkan 
dengan resepsi 
pernikahan pada malam 
harinya.
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Tata rias penganten Sumenep ada 3 macam: 
1. Penganten malam pertama: Rias Lega 
2. Penganten malam kedua: Rias Kapotren 
3. Penganten malam ketiga: Rias Lilin. 

Resepsi Perkawinan

Pada malam resepsi perkawinan kedua 
mempelai datang ketempat resepsi dengan diiringi 
oleh perias dan para pini sepuh beserta kerabatnya 
atau dengan diantar oleh paman mempelai wanita 
memasuki ruang resepsi. Kemudian dilanjutkan 
dengan upacara Muter Duleng yaitu penganten 
wanita duduk bersila pada sebuah baki besaf 
dengan membelakangi arah datangnya penganten 
pria. 

Penganten pria berjalan jongkok menuju 
penganten wanita dan memutar baki sampai 
berhadapan dengan artian bahwa penganten pria 
sudah siap memutar roda rumah tangga.

Resepsi Malam Pertama 
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Sesudah penganten pria memegang ubun-ubun penganten 
wanita dengan mengucap ” KU ADALAH SUAMIMU DAN 
ENGKAU ADALAH ISTRIKU” kemudian penganten wanita diajak 
menuju pelaminan dengan menggunakan pakaian adat (LEGA). 

Sedangkan Undangan adalah para pini sepuh, handai taulan 
dan semua sanak saudara serta para kerabat dari kedua belah 
pihak. 
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Pada malam kedua busana manten 
adalah KAPUTREN dan undangan terdiri 
para pini sepuh dan kalangan dekat saja.

Resepsi Malam Kedua
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Pada malam ketiga ini penganten menggunakan rias Lilin dengan 
kebaya putih dengan hiasan melati menandakan lambang kesucian dan 
merupakan malam pertama untuk penganten. Pada hari yang keempat 
penganten sudah mengadakan kunjungan keluarga kepada mertua 
dan sanak famili, dan manten wanita setiap berkunjung akan selalu 
mendapat ONTALAN yaitu berupa pemberian uang dengan ucapan 
”SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU”.

Resepsi Malam Ketiga
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Hidangan sebagai menu sajian bagi 
para tamu dengan beberapa pilihan. 
Dengan makanan istimewa, tamu pun 
makin betah di arena pesta.
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Banyak tercipta simbol dalam sebuah prosesi pernikahan 
Madura ini. Baik itu berupa aksesoris, makanan, maupun tradisi 
lisan yang muaranya adalah kebahagiaan sepasang mempelai 
sepanjang masa.

Koleksi pernikahan: Rena & Doni
Fotografer: Bowo Lee Productions

Sumber artikel: www.petra.ac.id

coVEr story
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Rias Busana
Muslim & Modifikasi

10 inspirasi

Pernikahan merupakan momen istimewa yang ditunggu-tunggu calon 
pengantin. Betapa tidak, di hari bahagia itu Anda berdua mengikrarkan 

cinta di hadapan banyak pasang mata. Begitu sakral dan spesialnya 
momen ini sehingga hampir tidak bisa dilupakan dalam hidup. Oleh 
karena itu, agar penampilan Anda berdua sempuna dan mambawa 

kesan tersendiri, diperlukan ketepatan memilih vendor rias dan busana 
pengantin. Koleksi Rias dan Busana dari Kusuma Dewi  Sanggar Rias & 

Busana berikut bisa menjadi inspirasi anda.
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Paes ageng muslim menjadi 
pilihan tepat bagi calon 
pengantin muslim yang 

ingin tetap syari dengan 
modifikasi kerudung. Meski 

berkerudung, calon pengantin 
tetap terlihat elegan dengan 

paduan busana dan rias 
pengantin tradisional. 

galeri utama

Paes Ageng 
Muslim
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Pesona Krem Keemasan
Pancaran kecantikan terlihat dari penampilan sang pengantin. Paduan kebaya 
muslim warna krem keemasan dengan hijab modern minimalis menambah 
eksklusivitas dan kebersahajaan sang pengantin. Ditambah model gaun yang 
menjuntai, menambah kesempurnaan untuk tampil di hari pernikahan. 
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Pesona Putih
nan Sakral

Warna putih mencerminkan sesuatu yang 
sakral. Warna putih membuat calon pengantin 

wanita semakin terpancar auranya. Oleh karena 
keistimewaan itu, warna putih selalu menjadi 

warna favorit calon pengantin wanita. Apalagi jika 
dipadu dengan model dan bentuk kebaya yang 

moderna akan menambah kesan tersendiri.
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Paduan rias dengan busana kebaya merah 
warna senada, membuat pasangan 
pengantin ini nampak bersahaja. 
Keserasian dan kombinasi yang sesuai baik 
rias, busana dan aksesorisnya menjadi 
penentu kesempurnaan penampilan.

Merah Beraura
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Kebaya muslim modern dengan sentuhan 
modifikasi yang menawan. Kerudung 

dibuat dengan variasi model hijab 
kekinian. Sementara, di bagian bawah 

menggunakan gaun bergelombang yang 
memadukan unsur tradisional pada 

kebaya dan ball gown pada bawahannya.  

Muslim
Nuansa Modern
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Kemilau putih tampil 
penuh pesona. Bak 
raja dan ratu sehari, 
kedua pengantin 
tampil mempesona 
dalam balutan rias 
dan busana yang 
sempurna. Kombinasi 
kebaya dan beskap, 
atau kebaya dan jas 
pengantin sama-sama 
tampil memukau.

Kombinasi 
Kebaya
& Jas
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Tampil memukau dengan gaun modern perpaduan busana 
kebaya dan ballgown. Serasi dengan pengantin pria yang 
menggunakan baju kebesaran sang perwira. Perpaduan 
yang sempurna untuk anda yang ingin memadukan profesi 
anda dengan busana pernikahan. 

Gaun Modern Elegan
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Busana dan rias pengantin Solo Basahan 
merupakan salah satu pakaian dan tata rias 

pengantin adat Jawa yang cukup populer di Solo 
dan Jawa tengah pada umumnya. Busana ini juga 

dikenal dengan sebutan dodot karena kedua 
mempelai mengenakan kain kemben panjang dan 

lebar bernama kain dodot/kampuh.

Solo Basahan
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Bagi anda yang akan merencanakan 
prosesi prosesi pernikahan, gaya 
busna yang simpel ini bisa menjadi 
pilihan yang layak dipertimbangkan. 
Selain modelnya yang menawan, 
perpaduan warna gaun dan jas 
pengantin juga memancarkan aura 
eksklusif dan elegan. 

Perpaduan Gaun 
yang Serasi
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Teks Naskah: Basyir Aidi
Rias & Busana: Kusuma Dewi Sanggar Rias & Busana 

(031) 8078178, HP. 0812 8732 417/ 0817 9391 007

Fantastis. Begitulah 
gambaran dari rias 

dan busana pengantin 
kebeya berekor ini. 

Dengan padu padan yang 
serasi, busana pengantin 

nampak elegan dan dapat 
dikombanisasikan dengan 

busana pengantin pria 
yang memakai busana 

kebesaran sang perwira.

Kebaya 
Berekor 
Fantastis
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4 Inspirasi 
Pengantin Muslimah

Tampil penuh pesona di hari pernikahan tentu menjadi dambaan setiap calon 
pengantin. Oleh karena itu, perlu kecermatan dari calon pengantin untuk 

menentukan jenis rias, busana dan aksesoris pendukung lainnnya. Ketepatan memilih 
rias dan busana pengantin akan membuat anda dan pasangan tampil menawan. 

Berikut 4 inspirasi rias dan busana pengantin muslimah yang dipersembahkan oleh 
desainer asal Sidoarjo Ayu Wulan, pemilik whulyan dressmaker.
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Ada empat karya busana pengantin muslimah yang 
ditampilkan oleh Ayu Wulan saat pagelaran Gelar Karya 
Busana Wedding di sela-sela pameran Wedding Tradisional 
di Royal Plaza. Keempat rancangan busana kebaya muslimah 
yang ditampilkan Ayu Wulan mengusung konsep yang elegan, 
modern, dan anggun dengan kombinasi warna yang soft dan 
elegan. 

Ada kebaya pengantin muslimah biru muda, kebaya 
pengantin muslimah kuning muda, kebaya pengantin 
muslimah putih, dan kebaya pengantin muslimah warna 
krem/pastel. Keempatnya disajikan dengan kombinasi yang 
menawan baik hijab maupun bawahannya.

GalErI utama
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Kebaya Pengantin Muslimah 
Milky Yellow

Warna kuning yang lembut menjadi pilihan warna yang mengesankan 
keceriaan. Dalam karya busana ini, Ayu Wulan mengombinasikan kebaya dengan 
gaun berekor yang memunculkan kebersahajaan. Nuansa adat pun dihadirkan 
melalui penggunaan hijab yang terinspirasi dari pengantin tradisonal nusantara.

31 WEDDING Vol. 43/VI/2017



GalErI utama

32 WEDDING Vol. 43/VI/2017

Kebaya 
Pengantin 
Muslimah
Biru Muda
Biru, konon merupakan warna favorit yang 
dipilih karena nuanasanya yang teduh 
seperti birunya langit yang meneduhkan 
ataupun birunya laut yang menenangkan 
jiwa. Ayu Wulan mengaplikasikan nuanasa 
teduh dan tenang itu dalam kreasi 
Busana Pengantin Muslimah yang simpel 
dan elegan. Sebagai penambah unsur 
kedaerahan, Wulan mengombinasikan 
dengan hijab bernuansa pengantin 
tradisional dengan cunduk di atas kepala. 
Perpaduan hijab yang menawan. 
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Sakralitas menjadi alasan utama 
para calon pengantin memilih 
busana warna putih. Oleh karena 
itu,w arna ini memang sangat 
sering menjadi pilihan utama calon 
pengantin saat melangsungkan 
akad nikah. Desainer Ayu Wulan 
merancang busana pengantin 
muslimah warna putih dengan 
sentuhan yang anggun dan 
modern. Kombinasi kebaya 
sebagai atasan dengan gaun 
sebagai bawahan berpadupadan 
dengan hijab putih yang diberi 
aksesoris mahkota kecil di atas 
kepala. Pengantin nampak anggun, 
modern dan modis dengan busana 
yang dipakai.

Kebaya 
Pengantin 
Muslimah 
Putih
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Warna pastel tetap 
terlihat cantik dan 
penuh kehangatan 
walau dipadukan 
dengan warna lain. 
Salah satunya yaitu 
warna nude & soft 
gold. Kombinasi inilah 
yang ditampilkan Ayu 
Wulan dalam kreasi 
buasan pengantin 
muslimah warna 
pastel ini. Keanggunan 
pengantin begitu 
terlihat dengan 
paduan warna-
warna yang soft, juga 
hijab modern yang 
mempesona. 

Narasi: Basyir Aidi

Koleksi Busana: Whulyan dressmaker
Desainer: Ayu Wulan
Alamat: Taman Puspa Anggaswangi Blok O1 - 8 Sidoarjo Jawa Timur
Email: whulyan.dressmaker@gmail.com - FB: Whulyandressmaker 
IG: Whulyandressmaker - Web: www.whulyan.blogspot.com
Telp/Whatsapp/line: 08 1234 262 603

Kebaya 
Pengantin 
Muslimah
Pastel
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Busana & Rias 
  Pengantin

5 inspirasi

Kreasi rias dan busana pengantin dengan berbagai pilihan 

semakin banyak ditampilkan para pegiat wedding dari yang 

tradisional hingga yang muslim dan modifikasi.  Berikut 5 koleksi 

rias dan busana pengantin inspiratif dari Elriga Rias & Busana.
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Rias Pengantin muslim merupakan riasan 
yang banyak digunakan calon pengantin 
muslimah saat ini. Keanggunan pengantin 
muslim menjadi daya tarik tersendiri 
bagi calon pengantin untuk memakainya. 
Kombinasi busana yang serasi dengan hijab 
yang digunakan menambah kesempurnaan 
penampilan calon pengantin. Seperti yang 
terlihat pada pengantin muslim biru berikut 
ini. 

GalErI utama

Pengantin 
Muslim Biru
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Keanggunan rias dan busana 
Solo Putri terlihat dari busana 
pengantin muslim modifikasi 
merah ini. Perpaduan kebaya 

modifikasi modern dengan 
busana pengantin muslim 

dominasi warna merah 
menambah keanggunan dan 
keeleganan sang pengantin. 
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Pengantin 
Solo Putri 

Merah

GalErI utama
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Pesona Makeup
Aura Bidadari

Pemakaian makeup sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan 
penampilan calon pengantin. Pemakaian makeup yang benar 

dengan proporsi yang sesuai tentu akan menjadikan aura 
kecantikan sang pengantin semakin beruara. Berikut makeup 

simpel dan minmalis yang elegan.

make up
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make up

Kesempurnaan 
riasan sang 
‘ratu’ begitu 
terpancar. Paduan 
serasi dengan 
komposisi yang 
pas menjadikan 
aura kecantikan 
mempelai wanita 
terpancar. Make 
up tampak halus 
sewarna kulit. 
Semakin tampak 
anggun dengan 
mascara lentik 
menjulang. Serasi 
dengan model tata 
rambutnya.
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make up

Variasi riasan sanggul dengan sumpingan 
di kedua sisi menjadikan pengantin tampak 
beda. Seakan ada penonjolan di sana, 
sehingga dapat menyita perhatian undangan.
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make up

Titik fokus pada 
sudut mata, 
menjadikan sorot 
mata mempelai 
benar-benar 
terpancar tajam. 
Hal tersebut 
semakin kuat 
dengan model alis 
mata yang sedikit 
membentang 
keluar dari area 
kelopak mata. 
Tajam penuh 
wibawa.
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make up

Riasan yang telah 
disesuaikan untuk 
wajah mempelai 
putri yang tirus, 
namun tetap 
fokus pada sisi 
binar bola mata 
yang merupakan 
keunikan tersendiri 
bagi sang pengantin 
sebagai daya 
tariknya. Bibir 
tipisnya makin 
menggoda dengan 
lipstik warna 
muda sehingga tak 
menghilangkan 
kecantikan 
alaminya.
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make up

Pesona warna-warna 
soft menjadikan riasan 
pengantin wanita 
tampak elegan. Image 
mempelai di hadapan 
undangannya pun 
terpelihara dengan 
sempurna.
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make up

Corak keceriaan di 
hari bahagia menjadi 
sempurna dengan 
riasan ala Asia yang 
memesona. Rona-
rona kemerahan 
menjadikan sang 
’bidadari’ kian 
menggairahkan di 
atas peraduan.

Narasi: basyir aidi
Make Up & Fashion by 
House of Diego’s
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Kemewahan dalam
Sebuah Gaun

Busana pengantin wanita selalu menjadi perhatian utama dari setiap prosesi 

pernikahan. Maka dari itu, jauh-jauh waktu biasanya sang calon mempelai 

memasan khusus gaun idamannya, sehingga tampak ‘wah’ di hari H.
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Gaun seksi karya 
SinLan ini benar-

benar mampu 
menjadikan 

pengantin menjelma 
menjadi putri 

cinderela nan cantik. 
Dilengkapi dengan 

aksesoris kalung 
berliontin permata 

serta mahkota 
bunga-bunga batuan 

berkilau, sehingga 
sorot mata selalu 
tertuju pada sang 

bidadari.

gaun
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Unsur keindahan 

rancangan 

SinLan yang 

mengutamakan 

lekuk tubuh wanita 

nan seksi selalu 

tercipta dalam detail 

yang sempurna.

gaun



gaun

51 WEDDIng Vol. 43/VI/2017

Parade indah penuh makna 

dalam nuansa bunga-bunga yang 

mencerminkan kebahagiaan.
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gaun
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gaun
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gaun
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gaun
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gaun
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Teks Naskah: Basyir Aidi
Foto Koleksi: SinLan

SinLan dan mahakaryanya dalam sebuah wedding 
show di Surabaya.

gaun
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kEbaya

8 Kebaya Glamour
FullColour

Istana Kebaya tampil memukau dengan delapan karya terbaru 

fashion berbahan kebaya. Berbagai model kebaya untuk pesta dan 

penampilan keseharian ditampilkan dengan model nan anggun dan 

pilihan warna fullcolour yang memikat.



kEbaya
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Istana Kebaya, yang mewakili 

desainer lokal Surabaya 

menampilkan sajian kebaya 

modern untuk kaum muda 

yang lebih ready to wear. 

Kebaya-kebaya tersebut 

memang nampak muda 

dengan model dan pilihan 

warna yang cenderung 

fullcolour. Tampilan kebaya 

tersebut berhasil memikat 

para pengunjung yang 

memadati hall Royal Plaza. 

Kebaya-kebaya tersebut 

nampak anggun dan tidak 

seglamour kebaya untuk 

pengantin.

Kebaya
Ready
to Wear
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kEbaya
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kEbaya
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Berbagai model dan pilihan warna yang 
ditampilkan Istana Kebaya dalam parade 
show Eksotika Kebaya 2014 memang 
banyak mewakili kalangan anak muda. Hal 
itu menunjukkan bahwa kebaya kini sudah 
semakin natural dan bisa dikenakan siapa 
saja dalam segala suasana baik formal 
maupun informal. Sajian kebaya yang 
semakin modern, minimalis dan variatif 
tentu semakin membuat anak-anak muda 
lebih leluasa memilih model busana 
kebaya. Tentu, para perancang harus 
memperhatikan bahan, bentuk, dan detail 
busana sehingga cocok digunakan untuk 
hang out dan nyaman dikenakan dalam 
waktu lama.
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Glamour 
& Kaya 
Warna
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kEbaya
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kEbaya

Teks Naskah: Basyir Aidi
Perancang Busana: Istana Kebaya
Fotografer: Aditya GP
Lokasi: Exotica Kebaya 2014, Royal Plaza Surabaya
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Tema Bunga Nusantara
di Premium Weddingku Exhibition 2017

JAKARTA - Weddingku menghadirkan Premium Weddingku Exhibition 2017, 

sebuah pameran pernikahan berkelas dunia dengan tujuan memberikan 

inspirasi tren industri pernikahan Nusantara ke para calon pengantin dan 

seluruh pelaku industri pernikahan di Indonesia. Pameran ini diadakan 

di ballroom terbesar dan termewah dengan luas lebih dari 7000m2 di 

Indonesia yang berlokasi di area SCBD Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta, 

Pacific Place pada 7-9 April 2017.
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even

Premium Weddingku Exhibition 2017 
memberikan sebuah pengalaman berbeda 
– the real wedding day inspiration – 
dengan tema Bunga Bunga Nusantara yang 
indah karena keberagamannya. Layaknya 
bunga, pernikahan adalah momen yang 
memancarkan keindahan dan kebahagiaan 
dari sepasang mempelai. Namun, di dalam 
pernikahan terdapat juga unsur filosofis ke-
Bhinnekaan Tunggal Ika, dimana sebuah 
pesta pernikahan yang sempurna, indah, dan 
tak terlupakan terjadi karena perpaduan dari 

para vendor pernikahan yang berbeda-beda, 
namun mempunyai satu tujuan mulia. 

Dengan kesempatan yang diberikan 
oleh Pacific Place Jakarta, Weddingku 
melalui Premium Weddingku Exhibition 
2017 menampilkan karya terbaik anak 
bangsa berupa kolaborasi kue pengantin, 
perhiasan, dan seni pencahayaan untuk 
menginspirasi calon pengantin khususnya 
dan dunia seni pada umumnya, serta semua 
lapisan masyarakat untuk dapat menikmati 



even
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keindahan karya seni yang sangat jarang 
ditampilkan kepada khalayak umum.

Lewat Premium Weddingku Exhibition 
2017, tema Bunga Bunga Nusantara yang 
diangkat, serta ketulusan Pacific Place Mall 
untuk membantu menghadirkan instalasi 
Kue Pengantin Terbesar dan Termegah, 
Weddingku juga akan menampilkan 
karya dari desainer, aksesoris, fotografi, 
dan dekorator, untuk menginspirasi para 
calon pengantin dengan pengalaman dan 
hasil karya lebih dari 15 tahun di industri 
pernikahan.

Pameran ini didukung oleh 200 vendor 
terpilih dari Jakarta dan Bali. Calon pengantin 
dapat menemukan inspirasi dan informasi 
sebuah pesta pernikahan dari banyak 
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even

produk dan layanan 
yang ditawarkan oleh 
para vendor tersebut 
serta melakukan direct 
consultation bersama 
vendor-vendor pilihan 
tersebut.

Tak kalah 
pentingnya, Weddingku 
mempersiapkan berbagai 
highlights untuk 
menjadikan Premium 
Weddingku Exhibition 
2017 ini bukan saja 
menarik, tapi juga berguna 
bagi para calon pengantin 
sekalian. (sir/siaran pers)



prewedding

Keabadian Cinta
di Pulau Dewata

Prewedding dengan mengambil tema wisata di pulau dewata Bali, pastilah 
sangat berkesan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan beda 

kewarganegaraan ini, yang diabadikan oleh Chealis Photograpy.
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prewedding

Hampir seluruh 
pelosok Bali bisa 

dijadikan latar 
menawan untuk 

sebuah pengabadikan 
moment pemotretan 
prewedding. Tempat 

peribadatan pura, 
maupun pantai, 

dan suasana 
kemasyarakatan 

lokal di pulau dewata 
mampu memberikan 
sentuhan tersendiri. 

Apalagi panorama 
alam Bali yang 

terkenal dengan 
subaknya itu.



prewedding
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Suasana yang aman dan nyaman 
dapat menciptakan kesan keindahan 
bagi sepasang mempelai yang ingin 
mengabadikan cinta mereka.



prewedding

Berlatar belakang 
suasana pedesaan 
yang asri, kedua 
insan akan merasa 
keromantisannya 
tersimpan 
selamanya.
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Disaksikan kerabat 

pengantin pun 

bahagia menatap 

hari indah berdua 

selamanya.

Koleksi foto: Cealis Photography
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souVENIr

InspIrasI
souvenir untuk

Tamu undangan
Souvenir menjadi bagian tersendiri dari sebuah prosesi pernikahan. 

Berkat kehadirannya, kenangan terindah yang pernah terlukis 
dalam catatan waktu itu, abadi di tangan banyak orang. Berikut 

beberapa inspirasi souvenir menarik untuk tamu undangan.



souVENIr
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Bentuknya sekilas sangat menggiurkan dan begitu menggugah 
selera. Namun bila diperhatikan sungguhan, ternyata itu 
hanyalah replika makanan yang nantinya akan dibawa pulang 
oleh para undangan sebagai kenang-kenangan. Sungguh 
resepsi pun jadi makin berkesan.

Beberapa varian pilihan, seperti replika binatang piaraan yang lucu serta kue-kue imitasi.

Buah tangan indah akan selalu disimpan. Tak 
terkecuali souvenir-souvenir indah ini, tentu 
akan lebih lama lagi menghiasi rak souvenir 

para tamu Anda. Di samping desainnya 
nan indah, bahannya yang terbungkus kaca 

bening tentu akan awet untuk disimpan.
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souVENIr

Nah, kalo yang satu ini juga bukan tart 
beneran. Tapi boleh kok dibawa pulang.

Siapa sangka minuman buah 
dalam gelas yang tampak 
begitu segar ini hanyalah 
sebuah buah tangan.



Bulan Madu
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10 Tempat Wisata 
NUSANTARA untuk
ber-BULAN MADU

Keindahan nusantara Indonesia sebagai negeri yang elok penuh 
kecantikan sudah tersohor di seluruh dunia. Tak heran bila para turis 
asing betah dan selalu ketagihan untuk menghabiskan liburannya di 
negeri kepulauan ini. Demikian halnya para pengantin baru dalam 

mengabiskan masa-masa indah bulan madunya, tidak sedikit mereka 
yang mengemasnya dalam paket wisata bulan madu nan indah 

di negeri zamrud khatulistiwa kita.Berikut 10 tempat wisata yang 
menjadi jujugan para penikmat keindahan dunia.
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Bulan Madu

1. Kuta Bali
Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di sebelah selatan 

Denpasar, ibu kota Bali, Indonesia. Kuta terletak di kabupaten Badung.
Daerah ini merupakan sebuah destinasi turis mancanegara yang sangat 

termasyhur. Di Kuta sendiri banyak terdapat pertokoan, restoran dan tempat 
permandian serta menjemur diri. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai Sunset 
Beach atau pantai matahari terbenam sebagai lawan dari pantai Sanur. Lapangan 
Udara I Gusti Ngurah Rai terletak tidak jauh dari Kuta.



Bulan Madu
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2. Danau Toba
Danau Toba adalah sebuah danau 

vulkanik dengan ukuran luas 100km 
x 30km di Sumatera Utara, Sumatera, 

Indonesia. Di tengah danau ini 
terdapat sebuah pulau vulkanik 

bernama Pulau Samosir.
Danau Toba sejak lama menjadi 
daerah tujuan wisata penting di 

Sumatera Utara selain Bukit Lawang 
dan Nias, menarik wisatawan domestik 

maupun mancanegara.
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3. Borobudur
Borobudur adalah nama sebuah candi 

Buddha yang terletak di Borobudur, 
Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi adalah 
kurang lebih 100 km di sebelah barat daya 
Semarang dan 40 km di sebelah barat 
laut Yogyakarta. Candi ini didirikan oleh 
para penganut agama Buddha Mahayana 
sekitar tahun 800-an Masehi pada masa 
pemerintahan wangsa Syailendra.



Bulan Madu
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4. Pantai 
Senggigi

Pantai Senggigi adalah 
tempat pariwisata yang 
terkenal di Lombok. 
Letaknya di sebelah barat 
pesisir Pulau Lombok. 
Pantai Senggigi memang 
tidak sebesar Pantai Kuta 
di Bali, tetapi seketika kita 

berada di sini akan merasa seperti berada di 
Pantai Kuta, Bali.

Pesisir pantainya masih asri, walaupun 
masih ada sampah dedaunan yang masih 
berserakan karena jarang dibersihkan. 

5. Bunaken
Bunaken adalah sebuah pulau seluas 

8,08 km² di Teluk Manado, yang terletak di 
utara pulau Sulawesi, Indonesia. Pulau ini 
merupakan bagian dari kota Manado, ibu 
kota provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Di 
sekitar pulau Bunaken terdapat taman laut 

Pemandangan bawah lautnya sangat indah, 
dan wisatawan bisa melakukan snorkling 
sepuasnya karena ombaknya tidak terlalu 
besar. Terumbu karangnya menjulang 
ketengah menyebabkan ombak besarnya 
pecah ditengah. Tersedia juga hotel-hotel 
dengan harga yang bervariasi, dari yang 
mahal sampai hotel yang berharga ekonomis.

Bunaken yang merupakan 
bagian dari Taman Nasional 
Kelautan Manado Tua. 
Taman laut ini memiliki 
biodiversitas kelautan salah 
satu yang tertinggi di dunia. 
Selam scuba menarik banyak 
pengunjung ke pulau ini. 
Secara keseluruhan taman 
laut Bunaken meliputi area 
seluas 75.265 hektar dengan 
lima pulau yang berada di 
dalamnya, yakni Pulau Manado Tua, Pulau 
Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage 
berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau 
Naen. Meskipun meliputi area 75.265 hektar, 
lokasi penyelaman (diving) hanya terbatas 
di masing-masing pantai yang mengelilingi 
kelima pulau itu.
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6. Taman Impian Jaya Ancol
Sebagai kawasan wisata, Taman Impian Jaya Ancol ternyata sudah berdiri 

sejak abad ke-17. Waktu itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Adriaan 
Valckenier, memiliki rumah peristirahatan sangat indah di tepi pantai. Seiring 
perjalanan waktu, kawasan itu kemudian berkembang menjadi tempat 
wisata.

TIJA merupakan Taman hiburan terbesar di Indonesia. Berbagai Arena 
hiburan tersedia di kawasan Ancol. Tidak kalah hotel-hotel pun berada di 
kawasan Ancol untuk melengkapi fasilitas hiburan di Ancol.

7. Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia adalah suatu miniatur yang memuat kelengkapan 

Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara, Siti Hartinah, 
yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Berbagai macam 
rumah daerah dan berbagai macam kebudayaan Indonesia terangkum di sini, 
sehingga memudahkan wisatawan untuk melihat overview dari Indonesia.



Bulan Madu
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8. Pantai Pangandaran
Pantai Indah Pangandaran adalah salah satu objek wisata pantai di Jawa Barat.Pantai ini 

terletak di Desa Pananjung,Kecamatan Pangandaran dengan jarak ± 92 km arah selatan kota 
Ciamis.

Pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama 
sehingga memungkinkan kita untuk berenang dengan aman. Terdapat pantai dengan 
hamparan pasir putih dan juga tersedia tim penyelamat wisata pantai. Terdapat taman laut 
dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang memesona

Banyak event unik yang berada di Pangandaran, salah satunya adalah Festival Layang-
layang Internasional (Pangandaran International Kite Festival) dengan berbagai kegiatan 
pendukungnya yang bisa kita saksikan pada tiap bulan Juni atau Juli.

9. Tangkuban Perahu
Salah satu gunung yang terletak di provinsi 

Jawa Barat, Indonesia.Sekitar 20 km ke arah 
utara Kota Bandung,dengan rimbun pohon pinus 
dan hamparan kebun teh di sekitarnya, gunung 
Tangkuban Parahu mempunyai ketinggian setinggi 
2.084 meter. Bentuk gunung ini adalah Maar atau 
perisai yang telah meletus 400 tahun lalu.

Gunung Tangkuban Parahu mempunyai kawasan 
hutan Dipterokarp Bukit,hutan Dipterokarp 
Atas,hutan Montane,dan Hutan Ericaceous 
atau hutan gunung.Gunung Tangkuban Parahu 
merupakan Kawasan Gunung merapi yang masih 
aktif.

Asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dikaitkan 
dengan legenda Sangkuriang, yang dikisahkan jatuh 
cinta kepada ibunya, Dayang Sumbi.
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10. Pulau Komodo
Pulau Komodo terletak di Nusa 

Tenggara Barat,yaitu bagian timur 
Indonesia. Binatang yang tercatat 
sebagai reptile terbesar, bernama 
Komodo, berada di pulau ini gan.
Tempat ini merupakan lokasi wisata 
yang bagus bagi wisatawan yang ingin 
merasakan petualangan alam dengan 
melihat Komodo.

Komodo ini biasa disebut wisatawan 
asing sebagai The Real Life Dragons.
Bentuk permukaan pulau Komodo 
juga unik, ada padang gurun, rumput, 
maupun perbukitan. Sekitar 1200 
spesies komodo hidup di pulau ini. (sir/
bbs)
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Perawatan Penting 
bagi Mempelai Putri4

Hari pernikahan merupakan moment yang paling ditunggu dan tak 
terlupakan bagi setiap mempelai. Di sanalah perjalanan mahligai 
rumah tangga bermula. Untuk itu diperlukan persiapan khusus, 

utamanya perawatan tubuh bagi mempelai putri. 
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Dalam menyongsong tibanya hari bahagia pernikahan, biasanya dilakukan 
ritual-ritual khusus untuk lebih mempercantik diri calon mempelai. Calon 
pengantin wanita biasanya harus menanggung beban cukup berat, karena 
diharuskan melakukan berbagai prosesi perawatan tubuh dari ujung rambut 
sampai ujung kaki. Tak sedikit para calon pengantin mengeluhkan hal ini. Namun 
demi penampilan yang manglingi atau mengesankan pada hari H, mereka pun 
rela dipermak sedemikian rupa.

Pada era modern seperti sekarang ini, hal-hal yang merepotkan tersebut 
rasanya bisa dilalui dengan santai oleh setiap calon pengantin, karena telah 
banyak tersedia tempat-tempat perawatan kecantikan yang menyediakan paket 
Wedding Day. Berikut layanan paket perawatan wedding yang perlu dilakukan?

1. Medical 
Hair 
Creambath

Medical hair 
creambath ini 
menggunakan bahan-
bahan khusus untuk 
menyehatkan batang 
rambut. Selain itu, 
manfaatnya juga dapat 
membuat batang rambut 
tidak mudah patah, tidak 
bercabang, lembab, 
halus, dan berkilau.

Setelah proses creambath, akar rambut akan diberi hair tonic untuk 
menguatkan sehingga mudah rontok. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari 
kerusakan rambut pada saat penataan (dengan hairspray, disasak, sangul, dll) 
pada saat acara pernikahan dilangsungkan.



tips & trik

90 WEDDiNG Vol. 43/Vi/2017

2. Facial
Calon pengantin perlu 

difacial, karena scrab dan 
esktraksi komedo saat proses 
facial akan membersihkan 
wajah dari segala kotoran, 
debu, minyak, dan komedo 
baik black head maupun 
white head yang diproduksi 
dari kelenjar sebum di bawah 
kulit.

Dalam proses facial, berbagai macam serum dapat ditambahkan 
untuk mengatasi masalah kesehatan kulit wajah, misal: untuk 
mengurangi minyak/jerawat, memperbaiki struktur kulit, 
mengencangkan kulit wajah, dll.

Massage yang dilakukan pada wajah hingga ke punggung akan 
melancarkan perbedaan darah pada kulit wajah sehingga dapat 
menghilangkan kepenatan dan membuat wajah terlihat segar 
kembali.

Tahap akhir proses facial adalah masker. Tersedia berbagai 
macam masker dengan fungsinya. Masker kertas aloevera dapat 
melembabkan, master unit C mencerahkan dan masker whitening 
memutihkan kulit wajah.

Semua itu perlu dilakukan, karena sangat penting bagi calon 
mempelai untuk tampil dengan wajah bersih pada hari pernikahan.
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3. Hand and Foot Aromatherapy
Selain perawatan rambut dan wajah, tak ketinggalan juga adalah perawatan 

kuku supaya menambah cantiknya penampilan. Caranya dengan hand and food 
aromatherapy yang akan membuat kuku tangan dan kaki bersih serta rapi.

Dalam proses ini dapat pula ditambahkan nail art untuk membuat tampilan 
kuku pada jemari Anda lebih cantik dan menarik.

Bersamaan dengan itu dapatkan pula efek relaksasi dari aromatherapy dan 
massage pada kedua lengan dan tungkai yang dapat menyegarkan tubuh dan 
juga pikiran Anda.

4. Body Spa Treatment
Spa menjaga keseimbangan mind, body 

and soul sehingga wajah dan tubuh tampak 
bugar dan cerah dan ceria untuk tampil di hari 
istimewa. Adapun tahapan-tahapan body spa 
antara lain sebagai berikut:

l Body scrub bermanfaat untuk membersihkan 
sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga tidak 
tampak kusam.

l Body massage akan memperlancar sirkulasi peredaran darah dan 
membebaskan tubuh dari capek, lelah, dan letih.

l Body masker akan memberi nutrisi bagi kulit tubuh Anda, membuatnya lebih 
kenyal, tidak kering dan tidak mudah keriput.

l Ratus akan membuat organ kewanitaan Anda menjadi bersih, bebas dari 
keputihan dan bau yang kurang sedap. (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




