




Menerima Rias Pengantin: Solo, Paes Ageng, Solo Basahan, Jangan Menir, Putri 
Jenggolo, Muslim Modifikasi, Sunda Siger, Sunda Siger Muslim, Wisuda, Rias Tari, 

Lamaran, Tenda, Dekorasi, Baju Karnaval, Catering, dll.

Galeri: Pademonegoro RT 3/ I (depan balai desa) Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur
   081 331 567 743          0896 5694 3666           permata-makeup           suciyohes yohes

   suciatiningsih30@yahoo.com

Owner: Suciatiningsih, S.Pd



Rias Pengantin Chynthia Wedding & Beauty
Pimpinan Ibu Wahyu Nurkasila

Alamat: Gg Melati I/6 Karangpilang – Jl. Ksatria No 33 Karangpilang Surabaya
Telp: 0812 359 78 68, 085 100 2745 25



Sanggar Rias & Busana
Griya Ayu

Perum De Farda Blok A No. 16, Keboan Anom,
Gedangan, Sidoarjo, 61254

         0822 3314 9456          wedding_griyaayu
        http://sanggargriyaayu.wordpress.com



Anggunnya Pengantin Solo Muslim

Hal paling menggembirakan bagi pasangan pengantin adalah 
ketika harapannya untuk tampil penuh kesan di hari pernikahannya 
terwujud. Sebab, momen spesial sekali seumur hidup itu tentu 
menjadi kenangan yang selalu membekas di dalam hati. Untuk 
memperoleh hal itu, tentu calon pengantin perlu mempersiapkan 
diri dengan sungguh-sungguh mulai tahap pranikah hingga 
menjelang prosesi pernikahan.

Majalah Surabaya Wedding sebagai bagian dari pembaca, pada 
edisi ke-46 kali ini menampilkan pengantin Solo Putri Muslim 
yang anggun. Tentu saja, kami berharap pengantin Solo Putri yang 
dimodifikasi dengan hijab itu turut membantu para pembaca 
yang ingin tampil tradisional tapi juga islami. Para pembaca dapat 
menemukan koleksi menawan rias busana pengantin solo muslim di 
galeri utama edisi ke-46 kali ini. 

Selain galeri utama pengantin muslim Solo Putri, pada rubrik-
rubrik lain, pembaca juga dapat menyimak berbagai galeri rias 
dan busana baik tradisional, modifikasi dan muslim yang sangat 
membantu anda dalam mencari referensi perias yang cocok dengan 
selera anda. Apalagi, galeri yang kami tampilkan, semuanya berasal 

dari para vendor wedding ternama di Surabaya dan Jawa Timur. 

Pada rubrik Tradisi, kami juga menampilkan pernikahan tradisional jawa klasik dari 
pernikahan putri Presiden RI, Bapak Joko Widodo yakni Kahiyang Ayu dan Bobby. Prosesi 
pernikahan yang sangat sarat makna itu, tidak hanya menyedot perhatian publik di seantero 
nusantara, tapi juga menjadi bagian pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia akan 
kemahakayaan budaya di Indonesia. Prosesi pernikahan adat Jawa Klasik dilakukan secara 
runtut.

Pada bagian lain, anda yang ingin mendapatkan inspirasi mengenai desain undangan, cincin, 
dan juga dekorasi, dapat melihat-lihat di rubrik souvenir. Kami tampilkan berbagai koleksi 
desain undangan yang unik dan modern, juga tren cincin pernikahan sebagai kado indah anda 
untuk calon isteri anda. Sementara di rubrik pelaminan, kami sajikan bagaimana tip menghemat 
biaya dekorasi pelaminan tanpa mengurangi keanggunan dan kebersahajaan anda dan pasangan 
saat duduk di pelaminan.

Akhirnya, dari balik redaksi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung 
terbitnya Majalah Surabaya WEDDING Edisi ke-46 ini. Kami berharap saran, kritik dan berbagai 
masukan tentang wedding untuk bahan kami terus berbenah diri. Selama membaca dan selamat 
mengarungi Tahun Baru 2018. Semoga Sukses menyertai kita semua. Amin.
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Nama :  ...........................................................................................................................................

Bidang Usaha :  ............................................................................................................................

Alamat :         rumah         kantor

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kota : .........................................................  Kode Pos : .........................................................

Telp  : .........................................................  HP : .....................................................................

Line  : .........................................................  BBM : ..................................................................

Email  : .........................................................................................................................................  

LANGGANAN :        6 edisi          12 edisi    

MULAI EDISI   :   ..............................................

Data Pelangganan (Isi dengan huruf kapital/cetak)
Pembayaran / Transfer ke rekening :

PT miTra mediasindo 
Bank BCA – capem Semut Surabaya
A/C : 256 - 756 - 8888
 

Bukti Transfer bisa dikirim :
via SMS ke : 0856.5549.2290
       
 ketik : LG PB, <nama>, <nilai>, <tgl transfer>, 

<jumlah edisi>, <mulai edisi>

atau WA ke : 0821 - 3271 - 9471

atau FAX ke : 031-3529302
email : umum@mediantara.net

INFO LANGGANAN MAJALAH 
SURABAYA WEDDING
HARGA ECERAN (JAWA) Rp. 15.000
- Langganan 3 Edisi Diskon 30 persen
- Langganan 6 Edisi Diskon 50 persen

DISTRIBUSI MAJALAH WEDDING
- Agen  - Kelurahan
- Komunitas Wedding - Umum
- Asosiasi Perkumpulan Wedding (Tiara Kusuma, 
Harpi, dan Katalia)



Kecantikan pengantin Jawa Solo adalah suatu bentuk karya budaya yang penuh makna dan 
filosofi tinggi. Tradisi busana ini terinspirasi dari busana para bangsawan dan raja keraton 

Kasunanan Surakarta dan Istana Mangkunegaran, Jawa Tengah. Salah satu gaya busana 
pengantin Jawa Solo adalah pengantin Solo Putri. 

Muslim Solo Putri Modifikasi
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Rias Busana Pengantin

GalErI rIas & busaNa
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Pada busana pengantin Solo Putri, 
untuk pengantin perempuan terdiri 
dari kebaya di bagian atas dan kain 
batik di bagian bawah. Di bagian 
atas, pengantin menggunakan kebaya 
yang terbuat dari beludru berwarna 
hitam, hijau, biru, merah, ungu atau 
coklat. Bahan beludru menambah 
kesan glamor dan elegan bagi sang 
pengantin. Kebaya yang digunakan 
adalah kebaya panjang hingga lutut 
pengantin dan pada bagian depan 
memakai Bef atau Kutu Baru. Pada 
Kutu Baru dipasang bros renteng atau 
susun tiga sehingga terlihat indah. 
 
Pada bagian bawah, menggunakan kain 
batik dengan motif khusus yaitu Sido 
Mukti, Sido Mulyo, dan Sido Asih, serta 
di-wiru (lipatan pada bagian depan 
kain) berkisar 9, 11 atau 13 jumlahnya. 
Saat pengantin berjalan, wiru akan 
melambai seperti ekor burung merak. 
Sebagai pelengkap busana, selop 
yang terbuat dari bahan beludru 
dengan warna senada dengan kebaya 
pengantin akan membuat penampilan 
pengantin semakin sempurna. (*)

Busana Perempuan 
Pengantin Solo Putri



Narasi: basyir aidi
Kusuma Dewi Sanggar Rias & Busana
Park Royal Regency Ruko L1 No. 1 Jl. Kesatrian Buduran Sidoarjo Jawa Timur
Telp/fax: (031) 8078 178, HP. 0812 8732 417/ 0817 9391 007
www.kusumadewiwedding.com

Warna biru merupakan pilihan 
warna yang cukup banyak dipilih 
untuk busana pengantin muslim. 
Walaupun saat ini perkembangan 
zaman sudah pesat, baju pengantin 
wanita muslim yang dipilih 
tidak terlepas dari warna yang 
sedang tren. Besarnya animo 
itu, berbagai busana pengantin 
muslim pun dibuat dengan 
berbagai kreasi. Misalnya, dengan 
menambahkan border yang 
memenuhi baju pengantin dan 
memadukan baju adat jawa atau 
kebaya dengan gaun modern.

Rias dan busana pengantin 
bernuansa biru itu pula yang 
ditampilkan Kusuma Dewi 
Sanggar Rias dan Busana.Dengan 
perpaduan riasan cantik dan 
busana muslim yang anggun dan 
modern, pengantin terlihat semakin 
mempesona untuk tampil di hari 
bahagia.

Biru Menawan

GalErI rIas & busaNa
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Rias dan busana pengantin muslim 
dengan nuansa putih selain terlihat anggun 
juga memunculkan aura kesakralan sebagai 
wujud pernikahan yang suci. Model rias dan 
baju pengantin yang ditampilkan Kusuma 
Dewi Sanggar Rias dapat menjadi referensi 
untuk menambah kesanistimewa pada hari 
pernikahan anda. (*)

Putih Modern



Pernikahan merupakan salah satu momentum awal sebagai pintu gerbang menuju hidup 
bersama dua insan. Tentu, persiapan pernikahan memerlukan persiapan yang matang agar 

menimbulkan kesan abadi. Mulai dari menentukan jenis riasan, tema busana pengantin dan 
sebagainya. Tak ketinggalan dekorasi ruangan untuk  menunjang kelancaran melaksanakan 

pernikahan. Persiapan itu perlu dilakukan agar suasana sakral pernikahan dapat tercapai serta 
menunjang jamuan untuk keluarga dan tamu. Berikut momen-momen bahagia pernikahan 

dengan rias pengantin muslim koleksi dari Kusuma Ayu Sanggar Rias dan Pengantin.

dengan Rias Pengantin Muslim

10 WEDDING Vol. 46/VI/2018

Kesan anggun & penuh pesona terpancar dari prosesi 
pernikahan dengan rias pengantin muslim modifikasi. Balutan 
busana yang memadukan baik kebaya modern maupun 
kebaya klasik dengan hijab mampu memunculkan aura 
pengantin yang mempesona. Perpaduan aksesoris penunjang 
juga menjadikan tampilan pengantin lebih sempurna.

Keanggunan Pernikahan

GalErI rIas & busaNa
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Pilihan busana muslim semakin variatif dengan desain modis dan stylish. Anda pun tak perlu khawatir 
dalam memilih busana muslim yang sesuai dengan style anda. Seperti yang terlihat pada koleksi berikut 
yang menyajikan rias dan busana pengantin muslim dengan warna-warna ceria. Pilihan busana kebaya 

yang demikian itu mampu memunculkan aura kecantikan dan kebersahajaan sang pengantin. 

Narasi: basyir aidi
Rias & Busana by: Kusuma ayu sanggar Rias Pengantin (Hj. Endang sulistiyati Hariyadi, s.Pd)
alamat: Jl. seruni No 7 – Perumahan BP Wetan Gresik  -  Telp: (031) 398 2913, 081 5500 2363
Fb: @kusumaayuwedding  IG: kusumayu.wedding



Paes Ageng Muslim
Keanggunan

dengan Busana Bludru

12 WEDDING Vol. 46/VI/2018

Perpaduan sempurna pengantin jogja paes 
ageng muslim dengan perpaduan busana bludru. 
Tata rias paes ageng nan mempesona berpadu 
dengan busana bludru hitam dilengkapi dengan 
payet warna emas dan kain batik. Paduan warna 
silver, emas, dan merah mampu membuat sang 
pengantin tampil elegan dan bersahaja. Kedua 
pengantin nampak serasi pada kedua pasangan 
pengantin ini. Kedua pengantin tampil bak raja 
dan ratu sehari. 

GalErI rIas & busaNa
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Tata rias paes ageng nampak serasi pada kedua pasangan pengantin ini. Dengan model 
busana pengantin paes ageng dengan paduan bludru warna merah maron, kedua 
pengantin tampil begitu mempesona. Kedua pasangan pengantin ini nampak serasi 
dengan balutan busana pengantin kombinasi merah maron sebagai atasan dan jarik 
warna keemasan sebagai bawahan. Dengan model busana pengantin tersebut, kedua 
pengantin nampak bersahaja dan anggun. 

Teks Naskah: Basyir Aidi
Koleksi Foto: Rias Pengantin Chynthia Wedding & Beauty
Pimpinan Ibu Wahyu Nurkasila
Alamat: Gg Melati I/6 Karangpilang – Jl. Ksatria No 33 Karangpilang Surabaya
Telp: 0812 359 78 68, 085 100 2745 25



galeri

&

Kebahagiaan seorang mempelai 
adalah ketika hari pernikahan mereka 
bisa tampil sempurna dan penuh 
kesan. Untuk mendapatkan itu, 
tentu dibutuhkan kecerdasan dalam 
memadupadankan semua unsur dalam 
sebuah prosesi pernikahan. Salah 
satunya, keserasian rias dan busana 
pengantin. Berikut 4 inspirasi rias dan 
busana pengantin hasil kreasi Profesional 
Makeup Permata Wedding Organizer. 

4    Inspirasi 

R ias

Busana

       Eksotik

14 WeDDiNg Vol. 46/Vi/2018

Dengan balutan busana muslim 
eksotik warna peach dengan 

kombinasi bagian bawah model 
gaun bergelombang, menjadikan 

pengantin nampak bersahaja. Hijab 
warna senada dengan aksesori 
bunga menambah keanggunan 

pengantin.  Tak kalah menawannya, 
rias dan busana pengantin tradisi 

dominasi merah yang elegan. 
Mahkota keemasan yang dikenakan 

pengantin semakin mempertegas 
aura wanita masa kini. 



Gaun-gaun berwarna mencolok tidak banyak 

dipilih oleh calon mempelai. Tapi dengan tema 

yang disesuaikan, pilihan warna hijau cerah 

justru membuat resepsi pernikahan Anda 

sangat semarak dan mengesankan.
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Tampil menawan di hari yang sangat sakral seperti 
pernikahan membutuhkan keberanian tersendiri. 

Dengan model rias dan busana sangat cocok 
untuk pesta resepsi anda. Kombinasi busana 

hitam khas pengantin Solo, dipadu dengan 
mahkota dengan 5 cunduk mentul menampilkan 

nilai-nilai tradisi yang tak kan lekang sepanjang 
masa.

Banyak calon 
mempelai yang 
meragukan 
kecantikan 
sendiri kala 
duduk di 
pelaminan. 
Akan tetapi hal 
tersebut akan 
segera sirna dan 
mewujudkan 
mimpi indah 
Anda menjadi 
dongeng 
sesungguhnya. 
Dengan gaun 
putih polos 
sederhana 
warna senada 
semakin 
memesona 
dengan 
rangkaian bunga 
indah di tangan.

Narasi: Basyir Aidi
Foto Koleksi: Profesional Makeup Permata Wedding Organizer



profil
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Usaha catering masih menjadi favorit 
untuk dijadikan bisnis yang menjanjikan. 
Selain menjadi faktor terpenting 
dalam kesuksesan sebuah perhelatan 
pernikahan, catering juga merupakan 
salah satu bisnis yang tak akan pernah 
mati.

putri Ardillah

Jalankan Bisnis 
Katering Karena 
Menjanjikan

Hal ini pula yang mendorong Putri Ardillah, pemilik Kamuya 
Catering memberanikan diri menjalankan usaha catering sejak 
2017 lalu. Berbekal pengalaman terlibat di berbagai usaha 
catering besar dan wedding organizer, alumni S1 Hukum itu 
bertekad meraih sukses di bisnis yang digelutinya itu. 

Awal Mula Usaha
Usaha catering Putri, demikian  panggilan akrabnya dirintis 

pada awal Januari 2017. Jadi, masih tergolong baru dalam bis-
nis catering. Meski baru, namun Kamuya Catering cukup cepat 
berkembang. Enam bulan  setelah didirikan, Kamuya Catering 
sudah membuka cabang di Mojokerto. “Kita masih baru se-
tahun sih. Untuk kantor di Ketintang, sementara dapurnya di 
Kedungrejo,” papar dia.

Meski berkantor di Surabaya, Kamuya Catering sudah me-
layani berbagai even catering di Jawa Timur seperti Pasuruan, 
Malang, Madura dan lainnya. Putri mengakui bahwa untuk 
semakin membuat masyarakat mengenal Kamuya Catering, ia 
menfokuskan promosi langsung seperti di even pameran. 

Mengenai awal mula memilih membuka usaha catering, 
perempuan kelahiran Balik Papan 5 Oktober 1994 itu men-
gatakan bahwa sebelum merintis usaha catering, ia sudah lama 
berpengalaman di Even Organizer, dan bahkan ia juga sudah 
sempat menimba ilmu di salah satu usaha catering ternama di 
Surabaya. Berbekal pengalaman itu, dan peluang yang sangat 
menjanjikan di bisnis catering, Putri akhirnya membulatkan 
tekad terjun di usaha catering.  “Alhamdulillah, sejak mulai 
buka usaha hingga kini kami sudah banyak menerima pesanan 
katering pernikahan,” paparnya.

Strategi Pemasaran
Memulai usaha dari bawah tentu perlu menerapkan 

strategi yang jitu. Itu pula yang dilakukan Putri. Agar menarik 
pelanggan, selain rajin mengikuti even, Kamuya Catering juga 

memberikan promo-promo khusus kepada para pelanggannya. 
Salah satunya, dengan  memberikan diskon dan bonus-bonus 
tertentu untuk minimal order. 

Mengenai pangsa pasar, Kamuya Catering lebih fleksibel 
dengan mencakup semua kalangan baik menengah-bawah 
maupun menengah-atas. Untuk kisaran harga mulai 23 ribu 
hingga 40 ribu. “Kita punya paket hemat dan paket berkualitas. 
Untuk harga, kita tergolong masih sangat terjangkau dan pal-
ing murah dengan kualitas rasa yang baik,” jelasnya. Agar kon-
sumen bisa langsung merasakan kualitas rasa, Kamuya Catering 
selalu memberikan contoh makanan buatannya setiap kali even 
yang diikuti. 

Suka Duka Bisnis Catering
Bukan usaha jika tak ada aral melintang. Putri mengaku 

selama menjalani bisnis catering sebenarnya tak banyak duka 
yang dihadapi. Hanya saja, barangkali yang kerap ditemui 
adalah saat menghadapi permintaan klien yang bermacam-
macam karakternya. Selain itu, biasanya kendala yang dihadapi 
adalah medan atau lokasi klien yang kurang dipahami sehingga 
terkadang terjadi sedikit kesalahpahaman. “Mungkin tak ban-
yak sih kendalanya. Selebihnya, bisnis ini menyenangkan,” 
terang dia.

Dalam menawarkan jasa katering, Putri mengaku sangat 
mempertahankan rasa dan jenis makanan yang beragam. 
Selain itu, pelayanan ke konsumen juga sangat diperhatikan. 
Oleh karena itu, Kamuya Catering senantiasa berupaya untuk 
berkonsultasi dengan pelanggan sehingga dapat diketahui 
keinginannya. Tak hanya makanan, masalah dekorasi juga tak 
luput dari perhatian Kamuya Catering. 

“Kami tentu terus berinovasi dan memperhatikan tren 
dekorasi serta keinginan pelanggan,” ungkap Putri yang ber-
harap ke depan Kamuya Catering tetap eksis di bidang jasa 
pernikahan. (sir)
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Paket Hemat Paket Berkualitas Olahan Pendopo

PAKET HEMAT 1 (Rp 23 ribu/pack)
n Olahan Ayam
   (Saus Inggris/Kecap/Teriyaki)
n Olahan Soup
   (Jawa/Ayam jamur/Ayam jagung)
n Nasi Goreng Hongkong
n Mie Goreng
n Cap Cay
n Es Manado
n Air Mineral
n Salad Buah

PAKET HEMAT 2 (Rp 26 ribu/pack)
n Olahan Ayam 
n Olahan Daging
n Olahan Soup
n Nasi Goreng Merah
n Mie Goreng/Nasi Putih
n Cap Cay
n Es Manado
n Air Mineral/Orange Juice
n Buah Potong
n Puding Potong

PAKET HEMAT 3 (Rp 28 ribu/pack)
n Olahan Ayam Spesial
n Olahan Daging Spesial
n Olahan Ikan
n Olahan Tumisan
n Olahan Sop Spesial
n Nasi Goreng Spesial
n Nasi Putih
n Mie Goreng
n Aneka Es
n Orange Juice
n Air Mineral
n Salad Buah
n Puding Potong

PAKET HEMAT 4 (Rp 31 ribu/pack)
n Olahan Ayam Spesial 
n Olahan Daging Spesial
n Olahan Seafood
n Olahan Soup Spesial
n Nasi Goreng Seafood
n Nasi Putih
n Sambal Goreng/Mie Goreng
n Kerupuk Udang
n Aneka Es
n Air Mineral
n Aneka Juice
n Buah Potong
n Salad Buah
n Puding Potong

Paket Berkualitas 1 
 (Rp 32 ribu/pack)
n Olahan Ayam Spesial
n Olahan Daging Spesial
n Olahan Tumisan
n Olahan Sop Spesial
n Nasi Goreng Spesial
n Nasi Putih
n Mie Goreng/Bihun
n Kerupuk Udang
n Aneka Es
n Orange Juice
n Air Mineral
n Puding Potong

Paket Berkualitas 2
 (Rp 34 ribu/pack)
n Olahan Ayam Spesial 
n Olahan Daging Spesial
n Olahan Seafood
n Olahan Soup Spesial
n Olahan Nasi Goreng
n Nasi Putih/ Nasi uduk
n Sambal Goreng Ati
n Kerupuk Udang
n Aneka Es
n Air Mineral
n Aneka Juice/Soft Drink
n Teh Sere
n Buah Potong
n Salad Buah
n Puding Potong

Paket Berkualitas 3
 (Rp 36 ribu/pack)
n Olahan Ayam Spesial 
n Olahan Daging Spesial
n Olahan Ikan
n Olahan Seafood
n Olahan Soup Spesial
n Olahan Nasi Goreng
n Nasi Putih
n Sambal Goreng Ati
n Mie Goreng/Bihun
n Kerupuk Udang
n Aneka Es
n Air Mineral
n Aneka Juice
n Teh Sere
n Buah Potong
n Salad Buah
n Puding Potong
n Ice Cone

n Kambing Guling
n Sweet Corner
n Ice Cone
n Dim Sum
n Sate Kambing
n Soto Banjar
n Nasi Liwet
n Pempek Palembang
n Lontong Cap Gomeh
n Lontong Kikil
n Cotto Makassar
n Siomay Bandung
n Soto Daging
n Gulai Kambing
n Nasi Krawu
n Macaroni Schotel
n Sate Ayam
n Lontong Kupang
n Kebab Turki
n Tahu Campur
n Gado-Gado Jakarta
n Ronde
n Angsle
n Soto Ayam
n Bakso Malang
n Martabak
n Spaghetti Udang Carbonara
n Spaghetti Ayam Bayam
n Spaghetti Kuah Bakso
n Spaghetti Bolognaise
n Spaghetti Keju Lemon
n Spaghetti Frittata
n Spaghetti Tomat Butter
n Spaghetti Sapi Jagung

Profil Usaha: 
Nama Usaha: 
Kamuya Catering Profesional 
food & Catering service
Tahun Berdiri: Januari 2017
Alamat: Jl. Ketintang Baru 2 a 
No. 7a surabaya
Telepon: 0821 1210 3127
IG: kamuyacatering

Profil Owner: 
Nama: Putri ardillah
TTL: Balikpapan 5 oktober 1994
Pendidikan: s1 ilmu hukum
Email: putri.ardillah05@gmail.com
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Hari yang telah ditunggu itu 

pun tiba. Keelokan paras 

bidadari semua telah diusung 

jadi satu pada sang dara. 

Di sinilah tercipta sebuah 

keanggunan yang tiada tara 

dalam kebaya. 7 inspirasi 

kebaya anggun untuk 

pernikahan anda

Ketika 
Keanggunan 

Tercipta

Tampil penuh percaya diri di saat 
hari bahagia dapat terwujud dengan 

kebaya model muslim seperti ini. 
Perpaduan beberapa warna yang 

solid, serasa menebarkan 
bunga bahagia ke segenap 

para undangan.

Warna putih tepat untuk 
dijadikan untuk prosesi 
akad nikah. Kebaya 
dengan pinggiran dengan 
bordir kembang makin 
menjadikan pengantin 
anggun bak bidadari.

Nuansa islami bisa 
dihadirkan lewat 
kebaya dipadu dengan 
jilbab modifikasi. 
Untuk menutup aurat 
dari kebaya yang 
transparan, mempelai 
cukup mengenakan 
dalaman warna 
senada, sehingga 
tetap memancarkan 
keeksotikannya.
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Narasi: basyir aidi
Kebaya & Busana by 
Ayok Dwipancara 
Jl. Pucang Anom V/39 Surabaya
Make Up & Aksesoris by Heriah 
Bambang
Jl. Rungkut Menanggal Harapan 
W-19 Surabaya

Kebaya anggun 
dengan detail yang 
begitu rapi, berupa 
bunga-bunga bordir 
serta bagian lengan 
transparan. Benar-
benar mencitrakan 
keagungan 
mempelai 
wanita. Apalagi 
menggunakan 
model leher 
lebar ala kaisar 
Tiongkok.

Perpaduan 
serasi 
mempelai 
yang begitu 
harmonis. 
Terekspose 
dari warna 
senada 
pengantin pria 
dan wanita.

Penuh goda. Itulah 
yang tecermin dari 

kebaya karya Ayok 
Dwipancara ini. Unsur 

keindahan dalam seni 
merajut pakaian benar-

benar diperhatikan, sehingga 
menghasilkan mahakarya nan 

begitu memesona pada diri 
pengantin wanita.

Warna sempura 
penuh kecerahan 
seperti ini begitu 
menebar keseksian 
pada mempelai. 
Detail kebaya 
yang sederhana 
namun menyimpan 
keanggunan tiada 
tara.
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Pernikahan putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu dengan 
Muhammad Bobby Afif Nasution yang digelar November 2017 lalu 

menyisakan kesan berarti bagi jutaan warga Indonesia pecinta budaya. 
Prosesi pernikahan Kahiyang-Bobby memakai tata cara adat Jawa 

Pakem yang memukau.  

Prosesi Pernikahan
Adat Jawa Pakem 

Kahiyang & Bobby

Urutan adat 
pernikahan dalam 
prosesi pernikah-
an Kahiyang-Bob-
by sangat lengkap 
mulai dari sira-
man sampai acara 
resepsi pernikah-
an. Semua prosesi 
tersebut meng-
gunakan tata cara 
adat Jawa Pakem. 

Rupanya tata cara pernikahan adat Jawa Pakem ini memiliki 
makna khusus baik untuk kedua mempelai maupun bagi 
keluarganya. Berikut urutan pprosesi adat Jawa pernikahan 
Kahiyang-Bobby.

Kenduri Wilujengan
Prosesi pernikahan Kahiyang-Bobby diawali dengan Kenduri 

Wilujengan, yakni sebuah acara  selamatan yang diseleng-
garakan dengan pengajian. Kenduri Wilujengan dilaksanakan 
di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsasi, Solo. Usai Kenduri 
Wilujengan, prosesi dilanjutkan dengan siraman yang diawali 
dengan pemasangan Bleketepe yang dibuat dari anyaman daun 
kelapa. Pemasangan Bleketepe dilakukan sendiri oleh Jokowi 
dibantu istrinya Iriana Jokowi dan didampingi kedua putranya, 
Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Prosesi ini memiliki 
makna untuk memberi keteduhan bagi tamu undangan. Selain 
itu juga sebagai tanda kalau rumah tersebut sedang memiliki 
hajat menikahkan anaknya. Setelah memasang bleketepe 
Jokowi dan keluarga memasang tuwuhan di depan pintu masuk 
rumah. Tuwuhan ini terdiri dari pisang raja yang buahnya sudah 
masak, tebu wulung, cengkir gadhing, daun randu dan lainnya.
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Siraman
Setelah itu dilakukan prosesi siraman. Kahiyang melakukan 

prosesi siraman di kediaman Jokowi, sedangkan Bobby siraman 
di Hotel Alila Solo. Siraman dilakukan untuk pembersihan diri 
lahir dan batin untuk kedua mempelai. Siraman tidak dilakukan 
dengan air yang diambil dari tujuh sumber mata air. Untuk per-
nikahan Kahiyang-Bobby air diambil dari Keraton Solo, Masjid 
mangkunegaran, Masjid Agung Solo, Masjid Laweyan, Istana 
Negara Jakarta, Istana Bogor, dan kediaman pribadi Jokowi. 
Air tersebut nantinya akan dicamput dengan bunga setaman. 
Sebelum disiram, calon pengantin meminta restu kepada orang 
tua Penyiram pun dipilih, diurutkan dari orang-orang yang di-
tuakan, kedua orang tua, dan orang-orang yang ditunjuk kedua 
orangtua.

Sadean Dawet/Dodol Dawet
Setelah siraman ada prosesi sadean dawet atau dodol 

dawet atau berjualan dawet. Dalam prosesi ini Iriana Jokowi 
berperan menjadi penjual dawet, Jokowi mendampingi sang 
istri seraya membawa payung. Dalam prosesi ini, tamu diminta 
membeli dawet dengan alat pembayaran kereweng atau peca-
han benda yang terbuat dari tanah liat atau tembikar. Sadean 
dawet memiliki arti bagaimanapun suksesnya manusia, mereka 
semua akan kembali ke tanah.

Ndulang Pungkasan
Setelah sadean dawet ada 

prosesi ndulang pungkasan. 
Dalam prosesi ini Kahiyang 
disuapi untuk terakhir kali 
oleh Jokowi dan Iriana. Ndu-
lang pungkasan dimaksudkan 
setelah pernikahan orang 
tua mempelai perempuan 
tidak lagi sebagai wali, namun 
perwalian berada di pundak 
suami.

Serah Terima Paningset dan Midodareni
Serah terima paningset adalah prosesi pemberian barang-

barang dari pihak mempelai pria untuk mempelai perempuan. 
Hal ini sebagai tanda kalau mempelai pria sudah siap men-
cukupi kebutuhan mempelai perempuan. Midodareni berarti 
bidadari, acara tersebut akan membuat mempelai perempuan 
secantik bidadari. Tak hanya itu, Midodareni juga sebagai tem-
pat berkumpul dua keluarga dan memastikan semuanya siap 
untuk prosesi akad dan resepsi keesokan harinya. Biasanya 
mempelai pria akan tetap berada di kamar bersama teman-
teman perempuannya. 

Ijab Kabul dan Panggih
Panggih berarti bertemu. Prosesi ini berfokus pada kedua 

mempelai yang baru saja sah menjadi suami istri. Panggih terdi-
ri dari beberapa tahap. Mulai dari Liron Kembar Mayang. Pada 
tahap ini, kedua mempelai bertukar bunga mayang. Tujuan-
nya untuk menyatukan kedua individu dan bisa bersama-sama 
membangun kebahagiaan. Kemudian, ada ngidak endog atau 
menginjak telur. Mempelai pria menginjak telur sampai pecah. 
Prosesi itu merupakan simbol seksual yang menandai kedua 
mempelai sudah pecah pamornya. Kaki yang dipakai menginjak 
telur akan dicuci oleh mempelai perempuan sebagai harapan 
agar pernikahan dan keluarga yang dibangun bisa terhindar 
dari kotoran dan kesusahan.
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Kemudian ada timbangan. Dalam prosesi ini bapak pengan-
tin wanita akan duduk di tengah-tengan pasangan pengantin, 
kemudian masing-masing pengantin akan menduduki kaki 
si bapak. Prosesi ini menandai kalau kedua pengantin sudah 
seimbang. Selanjutnya, ada kacar-kucur, disimbolkan dengan 
uang receh, pengantin pria akan mengucurkan rezeki dan peng-
hasilan untuk pengantin perempuan. Tahapan Panggih biasanya 
ditutup dengan dulangan di mana kedua mempelai saling me-
nyuapi.

Resepsi
Resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby diselenggarakan dalam 

empat gelombang. Gelombang pertama mulai pukul 10.30-
11.30 WIB, kemudian pukul 12.00-13.00 WIB. Untuk malam 
hari dimulai pukul 18.30 -19.30 WIB dan 20.00-21.00 WIB.

Makna Tata Cara Pernikahan Adat Jawa Pakem 
Budayawan asal Solo, Mufti Raharjo menjelaskan, tata cara 

pernikahan adat Jawa Pakem telah ada ratusan tahun silam 
sejak zaman leluhur (nenek moyang). Hingga kini, adat tersebut 
masih digunakan karena tata cara ini memiliki makna harapan 
dan doa. Karena itu, masyarakat Jawa, termasuk Presiden 
Jokowi pada waktu menikahkan putrinya, menggunakan tata 
cara pernikahan adat Jawa Pakem.

Dalam acara pernikahan adat Jawa selalu menggunakan 
janur bukan yang lainnya. Janur sejatinya merupakan nur 
(cahaya). Tujuannya, agar mempelai berdua dan seluruh 
keluarga selalu mendapatkan cahaya kehidupan yang terang, 
cemerlang, bersinar, dan bahagia. Janur sendiri diambil dari 

pohon kelapa yang seluruhnya memberikan manfaat bagi 
kehidupan orang banyak. Selain itu, pemasangan janur pada 
pernikahan menunjukkan keindahan.

Selain janur, pernikahan adat Jawa Pakem menggunakan 
pisang raja. Hal ini karena pisang raja memiliki makna agar 
dalam kehidupan, kedua mempelai mendapatkan keluhuran, 
pangkat, derajat, dan kemuliaan. Kemudian cengkir (buah 
kelapa yang masih muda) memiliki makna agar kedua 
mempelai setelah pernikahan selesai segera diberikan 
momongan (keturunan) yang baik. Lalu padi agar diberi 
kecukupan sandang pangannya.

Sementara itu, tebu wulung memiliki makna bahwa kedua 
mempelai bukan lagi anak-anak, bukan remaja, tetapi pasangan 
yang sudah dewasa. Sebab sudah memasuki bahtera kehidupan 
yang baru setelah menikah. Sementara daun beringin 
mengandung arti agar diberikan pengayoman, baik diri sendiri 
maupun keluarga. Daun alang-alang memiliki makna agar selalu 
terhindar dari bahaya, malapetaka, halangan dan rintangan 
dalam kehidupan.

Budayawan lain Slamet Rahardjo  mengapresiasi Pernikahan 
putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Afif 
Nasution yang menggunakan upacara adat Jawa kental, khas 
Solo. Menurut bintang film Laskar Pelangi itu, pernikahan 
Kahiyang-Bobby bisa jadi momentum untuk memopulerkan 
budaya Jawa. Slamet menilai masyarakat saat ini banyak yang 
tak mengetahui budaya-budaya Indonesia, terutama generasi 
muda. Dengan pemberitaan pernikahan Kahiyang-Bobby 
yang menjadi perhatian, Slamet menyebut masyarakat akan 
mengetahui dan mulai mencintai budaya Jawa. 



TIgA ADAT KlASIK JAWA DAlAM PerNIKAhAN 
KAhIyANg Ayu

Pernikahan putri  Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu dengan 
Mohammad Bobby Afif Nasution pada 8 November 2017 lalu, men-
gusung adat klasik Jawa. Di antara sekian prosesi adat, setidaknya, 
ada 3 ritual klasik yang ditampilkan dalam pernikahan tersebut. Apa 
saja?

1. Busana Basahan
Busana Basahan yang digunakan Kahiyang Ayu dan Bobby Na-

sution berkonsep busana pernikahan Solo dan ala keraton klasik. 
Riasan yang digunakan tidak mencolok tapi terlihat halus. Untuk ke-
butuhan rias pengantin ini, keluarga Presiden Jokowi memercayakan 
pada perias kaya pengalaman berusia 80 tahun, yakni Ibu Maryono 
yang memandu mulai dari siraman, malam midodareni, ijab panggih 
hingga resepsi.

2. Gending Langka
Karawitan yang digunakan 

untuk mengiringi pernikahan 
Kahiyang Ayu adalah musik gen-
ding Jawa klasik. Saat prosesi 
temu panggih, ada gending Ko-
dokngorek dan Larasmoyo. Saat 
prosesi Sungkeman, gendingnya 
Ladrang Mugirahayu. Saat pros-
esi kerobongan tembangnya 
Sriwidodo.  Setidaknya, ada 
35 pengrawit Peduli Seni yang ambil bagian mengiringi pernikahan 
Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution dibagi dalam dua kelompok. 10 
pengrawit menjadi bagian dalam gamelan Pakurmatan Corobalen. 
Sementara itu, 25 pengrawit memainkan gamelan Agengyang akan 
mengiringi acara inti, baik saat akad nikah dan resepsi pernikahan.

3. Jualan Dawet
Pada acara siraman, Presiden Jokowi dan ibu negara Iriana 

Jokowi akan berjualan dawet. Sementara para hadirin membelinya 
dengan kreweng wingko (pecahan genting) yang telah disediakan. 
Prosesi pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu–Bobby Afif 
Nasution ini bersumber pada tradisi Kraton Kasunanan Surakarta. 
Prosesi ini melambangkan kehidupan manusia yang berasal dari 
bumi atau tanah. Orangtua pengantin yang berjualan dawet adalah 
perlambang kebulatan kehendak mereka untuk menjodohkan 
anaknya. Sedangkan kreweng wingko mengajarkan kepada anak 
mereka yang menikah tentang bagaimana mencari nafkah sebagai 
suami–istri, harus saling membantu dan saling melengkapi. (sir/bbs)

ArTI BeBerAPA ISTIlAh ADAT JAWA 
DAlAM PerNIKAhAN KAhIyANg Ayu

Pernikahan anak kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), 
Kahiyang Ayu, dengan Bobby Nasution yang menggunakan 
adat Jawa memunculkan istilah-istilah yang mengandung 
makna tertentu. Berikut beberapa istilah dalam tradisi per-
nikahan Jawa dan maknanya.

Pasang Bleketepe
Bleketepe adalah anyaman daun kelapa (janur) yang 

merupakan simbol peneduh sekaligus simbol ada hajat.

Pasang Tuwuhan
Tuwuhan dipasang di pintu masuk lokasi acara berupa 

tumbuh-tumbuhan yang masing-masing mempunyai mak-
na. Misalnya daun beringin yang melambangkan pengayo-
man, rumput alang-alang dengan harapan agar terbebas 
dari segala halangan.

Siraman
Siraman dilakukan sebelum upacara pernikahan bertu-

juan membersihkan jiwa dan raga. Siraman menggunakan 
air tujuh sumber yang melambangkan sumber kehidupan. 
Rangkaian upacara siraman meliputi:

–  Pecah kendi sebagai tanda sudah pecah pamor. Arti-
nya sang mempelai putri sudah siap untuk menikah.

–  Potong rikma, acara memotong sedikit rambut calon 
pengantin putri lalu ditanam di halaman rumah.

–  Gendhongan yakni kedua orang tua calon mempelai 
putri menggendong secara simbolis yang melambang-
kan sudah mengentaskan putri mereka.

–  Sadeyan dawet yakni kedua orang tua mempelai putri 
berjualan dawet, yang mempunyai makna memberi 
contoh bagaimana nantinya mencari nafkah sebagai 
suami istri.

–  Tumpengan, artinya kedua orang tua mempelai putri 
melakukan suapan terakhir kepada putrinya. Lalu di-
lanjutkan dengan acara ramah tamah beserta tamu, 
yang menandakan diakhirinya upacara siraman.

Midodareni
Prosesi midodareni adalah srah-srahan berupa hanta-

ran dari keluarga calon pengantin putra ke pengantin putri, 
juga sebagai sarana perkenalan antara kedua keluarga 
besar.

Akad Nikah
Peristiwa penting dalam hajatan mantu di mana sepas-

ang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang di-
saksikan wali, pinisepuh, dan orang tua kedua pihak serta 
beberapa tamu undangan.

Panggih atau Temu Manten
Penyerahan pengantin pria kepada keluarga mempelai 

wanita.

Narasi: basyir aidi
Diolah dari berbagai sumber
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prewedding

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.

Keabadian Cinta
di Pulau Dewata

Hampir seluruh pelosok Bali bisa 

dijadikan latar menawan untuk 

sebuah mengabadikan 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.

24 wedding Vol. 46/Vi/2018
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Koleksi foto: Cealis Photography
Narasi: basyir aidi

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

Berlatar belakang suasana 
pedesaan yang asri, kedua insan akan merasa 

keromantisannya tersimpan 
selamanya.

Disaksikan kerabat 
pengantin pun 

bahagia menatap 
hari indah berdua 

selamanya...



souvenir

Bagian yang tak terpisahkan dari sebuah prosesi 
pernikahan adalah adanya undangan. Lewat 

media inilah sanak saudara dan para tamu dapat 
hadir menyaksikan hari bahagia sepasang calon 

mempelai memulai hidup baru. Berikut inspirasi 
undangan untuk pernikahan anda.

InspIrasI ModeL
Undangan 

pernIkahan
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Kesederhaan sebuah undangan tak 

mengurangi nilai kemuliaan yang 

terkandung di dalamnya. Itulah model 

box mika, undangan pilihan Iis dan Zulfi.
Model box bisa juga 

dipermanis dengan ornamen 

pita yang dijadikan bunga 

mawar. Indah sekali.

Motif batik menjadikan undangan terkesan klasik 
namun memiliki nilai keagungan lebih dari sekadar 
undangan biasa. Model undangan dengan inspirasi 
buku kenangan ini terlihat unik dan menarik.

Undangan pilihan Iin dan Didik 

ini cukup sederhana namun 

tetap terkesan mewah.

Undangan sebisa mungkin juga bermanfaat 
untuk hal lain, sehingga bisa juga disisipkan 
fungsi sebagai kalender seperti ini.

Narasi: basyir aidi
Koleksi: By Request
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SEPASANG calon pengantin selalu mengikrarkan 
cinta mereka sebagai pasangan suami istri dalam 
wujud cincin pernikahan. Tak ayal jika kini pun 
banyak model cincin pernikahan yang bisa dipilih 
para calon pengantin saat menjalani hari bahagia.

4 Pilihan Cincin Pernikahan 
Favorit Calon Pengantin

sumber: http://manfaatkesehatan.blogspot.com

CINCIN KAWINCINCIN KAWINCINCIN KAWIN

Femalefirst merilis empat jenis cincin pernikahan yang sering 
kali dipilih para calon pengantin

CINCIN EmAS KuNING
Zaman boleh saja berganti, tetapi para calon pengantin masih 
banyak yang setia memakai cincin pernikahan dari bahan emas 
kuning. Mereka percaya cincin emas kuning mempunyai kadar 
emas 24 karat, yang diketahui kualitas emasnya paling baik.

CINCIN EmAS PuTIh
Tidak semua pasangan calon 

pengantin mengabadikan 
cinta mereka dengan 

sepasang cincin emas 
kuning. Ada juga 
calon pengantin 
yang suka memakai 
cincin emas putih 

karena model dari 
cincinnya sangat unik 

dan menarik. Selain itu, 
mereka juga berpikir 

model cincin 
emas putih lebih 
fashionable.

CINCIN PlATINA
Pasangan calon pengantin juga ada 
yang ingin tampil beda dengan 
memilih cincin dari bahan 
platina. Mereka percaya 
model cincin platina 
tidak lekang di makan 
waktu dan tidak 
menimbulkan 
masalah alergi kulit 
bagi mereka yang 
memakainya.

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

Tampilkan Berbagai 
Pilihan Karya 
Rias & Busana 

Pengantin
Para vendor rias kembali menampilkan karya terbaiknya 

pada perhelatan gelar karya pengantin tradisional di 
atrium royal plaza. Lebih dari 15 vendor ikut ambil bagian 
menampilkan hasil kreasi rias dan busana dalam even yang 
diselenggarakan e-enterprise tersebut.

Gelar karya menjadi sajian rutin di sela pameran wedding. 
Berbagai karya tersaji mulai pengantin adat jawa, modifikasi, 
dan muslim. Tak pelak, hadirnya berbagai peragaan busana 
pengantin itu menjadi hal yang menarik bagi para calon 
pengantin. Sebab, gelar karya itu, salah satunya bisa dijadikan 
sebagai referensi sebelum melangsungkan pernikahan. 

Dewi, salah satu pengunjung mengaku senang dengan 
acara tersebut. Mahasiswi akhir di sebuah perguruan tinggi itu 
mengaku bisa mendapatkan berbagai referensi untuk pilihan 
rias dan busana pengantin. “Bagus untuk referensi. Apalagi, 
sebentar lagi, setelah lulus kuliah, kami berencana menikah,” 
paparnya sembari malu-malu. (sir)
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TradiTional Wedding expo 
noble enTerTainmenT
Tanggal: 18 – 21 Mei 2017
Tempat: Atrium Royal Plaza, Surabaya 
Konten Event:
- Traditional Wedding
- Competition Modern Dance Group Se-Jatim
- Lomba Fashion Show Se Jawa Timur
- Competition Henna Wedding Se – Timur

Henna Wedding CompeTiTion
Tanggal: Jumat, 19 Mei 2017
Tempat: Panggung Utama Pameran Traditional 
Wedding Atrium Royal Plaza, SurabayaBersama: 
D’Ayu Wedding

modern danCe CompeTiTion,
Se JaWa Timur
Tanggal: 20 Mei 2017
Tempat: Panggung Utama Pameran Traditional 
Wedding Atrium Royal Plaza, Surabaya
Bersama: IBU Catering

lomba FaSHion SHoW SeJaTim
Tanggal: 21 Mei 2017
Bersama: Auliya Catering & Wedding Service
Kategori: 
o Kategori A: 3 th – 6 th lebih 6 bulan
o Kategori B: 7 th – 12 th lebih 6 bulan
o Kategori C: 13-30 Th

TradiTio nal 
Wedding 
expo 2018

Tanggal: 16 -18 Maret 2018
Tempat: City of Tomorrow, Surabaya
Information: Hotline: 0812 5678 6860

Kemewahan Pernikahan
Angel Lelga & vicky Prasetyo 

Resepsi mewah pernikahan Angle 
Lelga dan Vicky Prasetyo telah selesai 
digelar Sabtu malam (10/02/2018). 
Dalam resepsi yang digelar di ka-
wasan Ancol itu, Angel Lelga tampil 
dengan gaun megah berwarna abu 
kebiruan. Sama seperti gaunnya di 
acara akad nikah, Angel Lelga juga 
memilih desainer muda Fransisca 
Irene untuk merancang gaun resep-
sinya itu. Kali ini, Fransisca mengambil tema ‘Fairytale Stardust’ untuk tampilan 
Angel Lelga di resepsi malam hari.

Dikutip dari wolipop.com, Fransisca Irene menggunakan bahan yang shiny se-
bagai dasar gaun tersebut. Kemudian dipadukan dengan kain silver yang shimery 
agar terkesan stardust meski dilihat dari jauh. Kain brokat yang dipakai adalah 
brokat Ellie Saab dengan motif akar dan bunga-bunga tiga dimensi. Untuk meny-
empunakan efek stardust, Fransisca menaburkan sekitar 5.400 swarovski di gaun 
pengantin Angel Lelga tersebut. 

eddingW
gendaA



dekorasi

Keindahan dekorasi sebuah pelaminan tak lepas dari nilai anggaran yang 
disediakan. Biasanya, mahal tidaknya harga dekorasi pelaminan tersebut 

disebabkan oleh bahan yang digunakan, seperti bunga dan tanaman segar. 
Melihat fungsi dan kegunaannya yang cenderung sesaat, sebaiknya dipikirkan 

lagi mengenai penganggaran khusus pelaminan ini. Berikut 10 tip khusus 
menyiasati agar biaya dekorasi pelaminan dapat ditekan seminim-minimnya.

10 Tip khusus Hemat Biaya

Dekorasi Pelaminan

1. Jika ada, Pilih alternatif selain Bunga
Apabila bisa, carilah alternatif lain untuk tidak 

menggunakan bunga pada saat resepsi. Misalnya, Anda bisa 
menciptakan kreasi unik lain, seperti hiasan dari bunga tiruan 
atau hiasan buah-buahan, bisa juga dengan penataan gelas 
anggun dengan jenis gelas wine crystal. Rangkaian janur cantik 
pun cantik dan klasik.

2. Gunakan Bunga dalam Vas
Bila terpaksa menggunakan bunga untuk hiasan meja 

tamu, sebaiknya cukup dengan rangkaian bunga dalam vas 
kaca ditambah hiasan pita. Untuk hiasan meja ini Anda dapat 
memilih bunga yang masih kuncup, biasanya lebih tahan lama 
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dibanding bunga sudah mekar. Selain vas kaca Anda juga dapat 
memanfaatkan buah semangka untuk dijadikan vas bunga, 
belah semangka menjadi dua bagian kemudian dikeluarkan 
isinya, masukan sebuah vas kecil beri air lalu rangkailah bunga 
tersebut sesuai dengan selera Anda. 

3. Beli Beberapa Tangkai kuncup Mawar atau 
anggrek

Anggrek dan mawar memang bunga yang cantik dan segar 
namun sayang harganya mahal. Anda bisa membeli beberapa 
tangkai kuncup mawar, letakkan setangkai mawar dalam vas 
untuk setiap meja pada sekelilingnya Anda dapat meletakkan 
lilin dengan sentuhan warna-warna bunga. 

4. Hindari Pesan Bunga di Hari-hari Penting
Hindari pemesanan bunga pada hari-hari penting seperti 

Natal, Hari Ibu, atau Valentine’s day. Usahakan perencanaan 
mengadakan resepsi terbebas dari hari-hari penting tersebut. 
Anda ingat hukum ekonomi, semakin banyak permintaan 
semakin mahal harganya. Anda harus memutuskan untuk 
menggunakan budget pada momen yang tepat sehingga 
budget Anda menjelang hari H tidak membengkak. Hemat 
bukan berarti pelit kan?

5. Gunakan Bunga Hanya untuk Hal Penting 
saja 

Maksimalkan penggunaan bunga pada hal-hal yang penting 
saja seperti buket pengantin, corsace pengantin pria, corsace 

untuk ayah dan anggota keluarga yang lain. Mengurangi 
penggunaan bunga pada hal-hal yang perlu saja akan 
menggunting anggaran hingga 35%. 

6. simpan dulu Bunga dalam Bungkus kertas 
jika resepsi dilakukan Malam

Bila resepsi berlangsung pada malam hari agar bunga 
yang Anda pesan dapat mekar segar sebelum jamuan makan 
malam, anda perlu membiarkan rangkaian bunga terbungkus 
dalam kertas dan masukkan dalam kulkas. Cara ini dilakukan 
agar bunga tersebut dapat mekar menjelang acara resepsi 
itu berlangsung, sehingga meja tamu akan tampak indah dan 
segar.

7. Tentukan Tema
Bila mendekorasi pelaminan usahakan untuk menentukan 

tema perkawinan, artinya Anda dapat menciptakan gaya 
khusus untuk dekorasi pelaminan. Untuk itu Anda memerlukan 
pilihan lokasi, apakah di rumah atau di gedung, kemudian 
putuskan untuk mencari designer dekorasi yang dapat 
menyesuaikan selera Anda dalam keindahan dan perpaduan 
hiasan pelaminan.

8. sesuaikan Warna Bunga dengan sinar Lampu
Ketika mendekorasi pelaminan pastikan orang-orang yang 

mendekorasinya dapat menyesuaikan warna bunga dengan 
sinar yang dipantulkan oleh lampu. Sebab hal ini penting sekali 
untuk seorang fotografer dalam menghasilkan foto yang terbaik 
Anda berdua pada saat berada di pelaminan.

9. Tempatkan Bonsai agar Nampak Unik
Bila Anda putuskan untuk menata dekorasi pelaminan 

sendiri, ada saran kecil yang dapat diikuti agar pelaminan 
nampak unik tempatkan tanaman bonsai pada sekeliling 
pelaminan, untuk penataan yang lebih artistik. Lagi pula Anda 
bisa menempatkan tanaman ini tepat disisi tangga pelaminan.

10. sewa saja Tanaman Besar daripada 
Membeli

Menyewa lebih baik daripada membeli. Anda dapat 
menyewa tanaman-tanaman besar dalam pot, semak-semak 
atau pohon yang kita kenal dengan pohon pinang-pinangan 
pada penjual tanaman terdekat. Kini pelaminan Anda tampak 
artistik dengan penataan dekorasi yang harmonis. (*sir/bbs)
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Indeks Wedding

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

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

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

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

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

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

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

Wanto Wedding
tikung lamongan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Puri KenCana ayu
Jl. rungkut Menanggal harapan Blok Z/20 
Surabaya 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 
Surabaya
telp. 031-70726526, 085606118449, 
087852540060






