




 WEDDING Vol. 47/VI/2018 1



2 WEDDING Vol. 47/VI/2018



 WEDDING Vol. 47/VI/2018 3



2 WEDDING Vol. 47/VI/2018



 WEDDING Vol. 47/VI/2018 3



2 WEDDING Vol. 47/VI/2018



 WEDDING Vol. 47/VI/2018 3



Aura Kebersahajaan 
Pengantin Muslim Modifikasi

Pembaca yang Budiman,

Senang sekali, kami dari majalah Surabaya Wedding bisa kembali 
menyapa anda pada edisi yang ke-47 ini. Surabaya Wedding edisi 
ke-47 kali ini, kami menghadirkan cover utama Rias Pengantin 
Modifikasi Muslim yang Bersahaja.  Rias pengantin muslim banyak 
diminati calon pengantin karena memiliki penampilan yang islami, 
menarik dan tentu saja anggun. Selain model rias dan busananya 
yang khas, pengantin muslim juga bisa dimodifikasi dengan 
sentuhan tradisi maupun modern. 

Keanggunan dan keunikan pengantin Muslim modifikasi dapat 
pembaca simak pada galeri utama. Dimana, kami menyajikan 
berbagai koleksi rias dan busana muslim modifikasi dari berbagai 
vendor ternama di Surabaya dan Jawa Timur. Dengan berbagai 
koleksi rias dan busana pengantin muslim tersebut, tentu kami 
berharap pembaca, khususnya calon pengantin bisa lebih memiliki 

banyak referensi untuk persiapan pernikahan nanti. 

Untuk menambah referensi mengenai busana kebaya, kami juga menghadirkan koleksi-
koleksi menawan kebaya modern baik untuk pengantin maupun untuk acara pesta dan busana 
sehari-hari dari desainer ternama Surabaya dan Jawa Timur. Kami lengkapi pula dengan model 
kebaya muslim yang memesona untuk anda yang ingin tampil istimewa dengan kebaya muslim. 

Prosesi adat pengantin juga kami sajikan pada edisi ke-47. Kali ini, kami persembahkan 
untuk pembaca setia Surabaya Wedding keunikan prosesi adat pengantin Madura dan prosesi 
adat yang mengiringinya. Semua itu, bisa anda simak pada rubrik Tradisi. Dimana, keanggunan 
pengantin Madura begitu terlihat dalam balutan rias dan busana berkarakter daerah.

Tentu, semua yang kami sajikan tersebut, tidak ada maksud lain kecuali untuk memberikan 
yang terbaik bagi pembaca setia majalah Surabaya Wedding. Semoga, sajian pada edisi kali ini 
mampu memberikan kepuasan bagi anda. Kami, tentu akan senantiasa berbenah diri untuk 
kemajuan dan kualitas yang lebih baik pada setiap edisi yang kami terbitkan.

Akhirnya, dari meja redaksi, kami menyampaikan selamat membaca, semoga bisa menjadi 
referensi dalam mencari vendor terbaik untuk pernikahan anda. Saran dan kritik, senantiasa 
kami nantikan untuk perbaikan majalah kami. Salam.
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Farannisa Wedding Organizer tampil memukau dalam ajang parade show di royal plaza 
beberapa waktu lalu. Vendor yang berasal dari Sidoarjo itu menampilkan dua model rias 

busana pengantin muslim nan elegan. Berikut koleksinya!

Cokelat & abu-abu

Cokelat Muda dan abu-abu 
Muda yang Memesona

Farannisa Wedding Organizer menampilkan 
dua pengantin muslim, yakni pengantin muslim 
dengan busana warna cokelat muda yang anggun. 
Dominasi warna cokelat muda menghadirkan 
nuansa sejuk dan modern. Paduan hijab dengan 
aksesoris sederhan menambah kelengkapan 
penempilan pengantin di hari bahagia. 

Sementara itu, busana kedua yang 
ditampilkan adalah pengantin muslim dengan 
busana kebaya warna abu-abu muda. Sama 
halnya dengan busana warna cokelat muda, 
dominasi busana warna abu-abu muda juga 
menampilkan kebersahajaan sang pengantin. 
Anggun dan mempesona. Apalagi, tak banyak 
aksesoris yang dikombinasikan sehingga terlihat 
lebih simpel dan modern. 

Rias Busana: by Farannisa Wedding Organizer
Alamat: Jl. Punden II RT 01 RW 01 Wage Taman Sidoarjo
WA: 0813 5766 6427

InspIrasI HIjab Modern
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Ada dua hal yang kerap bertolak 
belakang dan cukup bikin galau para 
pengantin Muslimah, yakni mau nikah 
pakai hijab atau gaya tradisional. Di 
satu sisi kepingin banget pakai busana 
tradisional seperti Paes Ageng, Aes 
Gede, Suntiang, dan sebagainya. 
Namun di sisi lain, adanya hijab di 
kepala bisa menghalangi penampilan 
dan keindahan tata rambut di busana 
adat. Namun, anda tak perlu galau, 
berikut riasan busana tradisional 
pengantin Nusantara dengan tetap 
mempertahankan hijab yang bisa 
menjadi inspirasi.

sembilan 
modifikasi 

hijab
untuk hiasan 
Tradisional 
pengantin 
nusantara

GalErI utama

Pengantin MusliM Jawa Modern
Riasan pengantin muslim ini bisa dipakai untukmu yang berhijab. Bagian kuping 

dan leher bisa ditutup dengan kain. Gaya yang satu ini memang eksotis. Meskipun 
modern, tapi tetap mempertahankan sifat tradisionalnya. Model riasan seperti ini 
bisa diantisipasi dengan pemakaian kain untuk menutupi bagian rambut dan leher. 
Tak perlu khawatir kulitmu akan kelihatan. Justru cantik yang akan terasa.
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Model HiJab 
syar’i nan 
anggun

Model hijab seperti ini 
juga bisa didipakai untuk 
anda yang ingin tampil 
elegan di hari pernikahan. 
Kombinasi gaun modern 
warna abu-abu yang 
ditata sedemikian rupa 
membuat pengantin 
tampil bersahaja. Bagian 
rambut tertutup dengan 
hijab . Akesoris berupa 
manik-manik pada  hijab 
dan gaun membuat sisi 
modernitasnya lebih 
terlihat.

HiJab Modern 
warna HitaM

Busana pengantin serba 
hitam juga bisa dipakai untuk 
keanggunan pengantin.Dominasi 
busana berwarna hitam dengan 
paduan paes yang sesuai 
menghasilkan hiasan yang 
lebih simpel, karena memang 
pada dasarnya digunakan 
untuk upacara akad nikah yang 
berbusana simpel. Lagi-lagi, tak 
perlu menanggalkan hijabmu lho.



GalErI utama
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elegan PenuH Pesona
Modifikasi berhijab tentu tidak boleh melupakan 

pakem-pakem hijab yang benar yakni menutupi seluruh 
aurat. Termasuk kulit leher yang perlu ditutupi. Untuk itu, 
alternatifnya adalah dengan mengenakan kain yang mirip 
dengan warna kulit atau hiasan yang sekiranya menarik 
untuk dilihat tanpa mengurangi pakem busana tradisional. 
Model hijab muslim dengan paduan gaun ini, juga bisa 
menjadi  pilihan anda tampil bersahaja.

Keanggunan HiJab di sunda siger 
Keanggunan Sunda Siger tetap tampak memesona 

meskipun dikenakan oleh pengantin berhijab. Pengantin 
Sunda juga bisa dimodifikasi dengan hijab. Yang tadinya 
berbentuk gelungan rambut yang harus disasak, 
dimodifikasi dengan hijab simpel dan dihiasi dengan 
mahkota Siger khas Sunda. Shaliha, anggun, mempesona 
tanpa tapi. Untuk kebayanya bisa disesuaikan dengan 
selera masing-masing. Karena Sunda Siger itu fleksibel 
dipadu dengan kebaya apapun.

Jawa ModifiKasi berHiJab
Wanita Jawa yang berhijab tak perlu khawatir 

pesonanya berkurang karena tetap mengenakan hijab. 
Justru terlihat cantik dan anggun. Cunduk menthul yang 
menjadi kekhasan pengantin Solo Putri lebih memukau 
dimodifikasi dengan hijab. Kombinasi busana kebaya yang 
dibuat tertutup bisa menutupi aurat kamu. Keanggunan 
yang tidak diragukan lagi deh pokoknya.

elegan PenuH Pesona
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Teks Naskah: Basyir Aidi
Rias & Busana: Kusuma Dewi Sanggar Rias & Busana
Alamat: Park Royal Regency Ruko L1 No.1, Jl. Kesatrian 
Buduran Sidoarjo Jawa Timur
Telp/fax: 0318078178, HP.08128732417/08179391007, www.
kusumadewiwedding.com

Pengantin ModifiKasi 
dengan MaHKota

Mengenakan busana tradisional tak akan 
mengurangi kecantikan pengantin meskipun 
mengenakan hijab. Sebelum memutuskan untuk 
menggunakan hijab modern modifikasi, tak ada 
salahnya kok mempertimbangkan untuk memakai 
busana tradisonal. Tenang saja, dengan kreasi yang 
inovatif, pengantin berhijabtetap cantik menawan 
dengan mahkota di kepala.

nuansa HiJau 
dengan MaHKota

Inovasi mahkota di kepala 
menjadi daya tarik tersendiri pagi 

pengantin. Juga, memberikan pesona 
tersendiri jika ditampilkan dengan 

hijab. Pemasangan mahkota di 
kepala memang harus disesuaikan 

dengan hijab yang dikenakan 
agar kombinasinya padu padan. 

Sebagaimana tampilan pengantin 
nuanasa hijau dengan kreasi mahkota 

di hijabnya.
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Gaya rias pengantin muslim 
dan tradisi senantiasa diminati 

calon mempelai. Rias pengantin 
muslim diminati karena lebih 

mengedepankan penampilan yang 
tertutup sesuai syar’i namun tetap 

anggun. Sementara, gaya rias 
pengantin tradisi diminati karena 

keanggunan unsur budayanya. 
Berikut inspirasi rias-busana 

pengantin muslim  dan tradisonal 
modern koleksi Kusuma Ayu Sanggar 

Rias dan Pengantin.

inspirasi
Rias Busana 
Pengantin MusliM
& tRadisional 

ModeRn

Pengantin Muslim
Warna putih merupakan pilihan warna yang paling banyak dipilih untuk 

busana pengantin muslim. Walaupun saat ini perkembangan zaman sudah 
pesat, baju pengantin wanita muslim yang dipilih tidak terlepas dari warna 
putih. Karena besarnya animo itu, berbagai busana pengantin muslim pun 
dibuat dengan berbagai kreasi. Misalnya, denganmenambahkan border yang 
memenuhi baju pengantin dan memadukan baju adat Jawa atau kebaya 
dengan gaun modern. 

Selain warna putih, merah, pink, dan cokelat keemasan juga menjadi 
favorit calon pengantin. Dengan perpaduan riasan cantik dan busana muslim 
yang anggun dan modern, pengantin terlihat semakin mempesona untuk 
tampil di hari bahagia. 

GalErI utama
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Teks naskah: Basyir Aidi
Rias & Busana: Kusuma Ayu Sanggar Rias dan Busana
Alamat: Jl. Seruni No 7  Perumahan BP Wetan Gresik
Telp: 031-3982913, 08155002363

Pengantin Jawa Modifikasi
Selain rias dan busana pengantin muslim, rias dan busana 

pengantin tradisional Jawa modern juga banyak diminati calon 
pengantin. Pengantin Jawa selalu identik dengan paesnya 
yang menghiasi dahi mempelai wanita. Paes adalah lukisan 
berwarna hitam atau hijau yang dibuat mengikuti garis-garis 
pakem dan menuruti tumbuhnya rambut dahi pengantin 
wanita. Paes inilah yang menjadikan pengantin Jawa terlihat 
lebih anggun dan merupakan simbol tradisi yang tak lekang 
oleh waktu. 

Seiring berjalannya waktu, riasan pengantin Jawa 
mengalami modifikasi. Ada yang menggabungkan dengan 
paes busana modern, dan ada pula yang menggabungkannya 
dengan berbagai kebaya modern dengan pilihan warna yang 
lebih modern. Ada juga yang memadukannya dengan hijab 
berwarna keemasan dipadu dengan kebaya hitam beludru. 
Sebagaimana yang terlihat pada koleksi Kusuma Ayu Sanggar 
Rias dan Pengantin di atas. (*)
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Vierza Dekorasi dan Rias pengantin menampilkan dua model terbaru rias 
dan busana pengantin. Vierza menampilkan busana pengantin muslim 

warna putih dan abu-abu.

Rias dan busana pengantin muslim warna 
putih terlihat begitu anggun dengan kombinasi 
hijab yang dipadu mahkota cunduk mentul khas 
pengantin Jawa. Semakin memesona dengan 
untaian bunga yang menjuntai di samping 
pengantin. 

Sementara itu, busana abu-abu yang 
ditampilkan Vierza juga tak kalah menariknya. 
Kombinasi yang sedemikian rupa menghasilkan 
tampilan yang menawan dan modern. Dengan 
pilihan aksesoris mahkota di atas hijab sang 
pengantin mengesankan modernitas. Perpaduan 
antara hijab muslim dan pengantin Eropa. 

Tentu saja, model pengantin muslim yang 
disajikan menggunakan hijab yang sangat khas 
sehingga bisa menjadi tambahan referensi bagi 
wanita berhijab yang hendak melangsungkan 
pernikahan. 

Rias Busana: by Vierza Dekorasi & Rias Pengantin
Alamat: Dsn. Besuki Rt 12 RW 04 Belakang SD/MI 
Sambungrejo, Sambungrejo – Sukodono - Sidoarjo
WA: 0858 5037 4595

Kemilau Putih & 
abu-abu nan elegan

insPirasi hijab modern
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Gaya pengantin muslim ternyata cukup menyita 
banyak perhatian. Keeleganannya pun tak kalah 
dengan gaya-gaya pengantin modern maupun 
tradisional lainnya. Rias dan busananya pun mengikuti 
zaman. Seperti halnya kreasi Heriah Bambang ini.

Keeleganan Pengantin Muslim

Nuansa malam di bawah ke dalam 
suasana resepsi dengan menampilkan 

sepasang sejoli yang mengenakan kebaya 
penuh aksesoris borci dan bunga bordiran. 

Sang wanita makin glamour dengan 
jilbab berhiaskan manik-manik besar. 

Kombinasi sempurna dengan kain batik 
sebagai bawahannya. Sang pria pun tinggal 

mengimbangi dengan busana stelan senada, 
sehingga tampak serasi di hari bahagia.
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Mempelai wanita mengenakan 
perpaduan kebaya model gamis nan 

indah, berhiaskan brokat bunga-
bunga. Meski bernuansakan muslim, 

namun tetap saja kesan seksi tak 
hilang sama sekali, karena desain 
busana mengikuti kontur tubuh. 

Hiasan bunga pemanis jilbab pun 
seakan tak lepas dari kesatuan corak 

pengantin yang diusung. Demikian 
pula pengantin pria sangat tampan 

dengan baju model koko penuh 
bordir warna senada lengkap 

dengan kopiahya.

Kalem dan istimewa. Itulah 
yang yang terpancar dari pasangan 
pengantin ini. Corak kebaya 
mendetail dengan lengan lebar 
menjuntai pas sekali dengan 
jarik motif timbul dengan warna 
berkilauan. Sementara suami 
tercinta pun cukup mengenakan 
stelan baju koko dengan tambahan 
jarik sebagai penghias.
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Kebaya menjadi busana pengantin yang kerap 
digunakan dalam prosesi pernikahan. Berikut 6 
model kebaya inspiratif untuk pernikahan anda.

6 Model Kebaya Bertema
But terfly Flying

Bak kupu-kupu 
yang terbang lepas, 
mengambang di 
angkasa. Tebaran 
payet berhiaskan 
manik laksana 
tebaran corak warna 
sang kupu nan indah. 
Eksotisnya terpancar 
dari belahan di 
bagian depan serta 
penonjolan pada 
dada. Kian agung 
dengan ujung lengan 
melebar bak busana 
maharatu tempo 
dulu.

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

kebaya
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Kebaya koleksi: House of Diego’s
Make Up by House of Diego’s
Model: Jane, Maha, Vina, Lia

Kebaya model kemben 
merah merona 
sangatlah memesona. 
Dipadu dengan kain 
jarik kian menguatkan 
eksotisme tradisi 
untuk sebuah proses 
sesakral pernikahan. 
Masih tetap dengan 
brokat bunga sebagai 
variasi dengan sejumlah 
butiran batuan kilau di 
sana-sana, membuat 
citra keanggunan 
semakin terpancar.

Kebaya putih akan sangat 
tepat digunakan pada saat 
acara ijaban. Perpaduan 
model kemben namun diberi 
tambahan penutup leher 
yang fleksibel, sehingga 
menjadikan kebaya yang 
satu ini cukup unik. Bahkan 
model ujung lengannya 
sepertinya hasil adaptasi 

dari gaun-gaun glamour 
modern.

Kepak sayap 
kebahagiaan 
sang kupu-kupu 
menjulang tinggi. 
Dengan bahan 
transparan 
tentu akan 
mengutamakan 
sisi eksotisme 
sang mempelai 
wanita. Berhiaskan 
pinggiran berupa 
bunga-bunga payet, 
dengan variasi 
selendang warna 
cokelat senada 
bahan utama 
dengan simpul 
casper bulat penuh 
manik. Sungguh 
mempelai pun bak 
Dewi Sri yang turun 
dari kahyangan.

Keeleganan pengantin dapat terpancar dengan paduan 
kebaya berleher panjang. Brokat bunga-bunga warna 
hijau kombinasi merah bata sangat serasi dengan bros 
emas di bagian dada. Apalagi bawahannya juga diberi 
juntaian melebar untuk mempertegas keeksklusifan 
lewat lipit warna senada berkilauan.
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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.

Inspirasi Pernikahan Adat Madura
Perpaduan Nuansa Sakral & Modern
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Tata rias pengantin kecuali mengandung arti keindahan 
(estetis) relegius dan ada kalanya mengandung arti simbolis 
serta fungsi dalam kehidupan masyarakat. 

Prosesi Adat (Lamaran) 
Sebelum dilakukan lamaran biasanya di Madura didahului 

dengan adanya:

1.  NGANGINI (memberi angin/memberi kabar). 
2.  ARABAR PAGAR (babat 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 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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Upacara Pernikahan 
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 kebudayaan 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.

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. 

Acara Sebelum dan Saat Perkawinan
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 mengandung banyak air seperti buah-buahan 

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

Resepsi Perkawinan
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. 
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Koleksi pernikahan: Rena & Doni
Fotografer: Bowo Lee Productions
Sumber artikel: www.petra.ac.id

Resepsi Malam Pertama 
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 besar 
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. 

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. 

Resepsi Malam Kedua
Pada malam kedua busana manten adalah KAPUTREN dan 

undangan terdiri para pini sepuh dan kalangan dekat saja. 

Resepsi Malam Ketiga
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 ke empat 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”.



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.
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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
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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 
untuk

tamu 
undangan

Siapa sangka minuman buah dalam 

gelas yang tampak begitu segar ini 

hanyalah sebuah buah tangan.

Buah tangan indah akan selalu 
disampan. 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. Beberapa varian pilihan, 

seperti replika binatang piaraan yang 
lucu serta kue-kue imitasi.
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Narasi: basyir aidi
Koleksi foto: istimewa

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.

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



dekorasi
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Dekorasi pelaminan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah 
resepsi pernikahan. Kehadiran dekorasi pelaminan adalah simbol dari 

keagungan tempat bagi pasangan kedua mempelai dan keluarga besar. 
Berikut 9 inspirasi dekor pelaminan inspiratif.

9 InspIrasI dekor
Pelaminan Inspiratif

Di samping itu, biasanya juga 
disesuaikan dengan tempat yang 
dijadikan arena resepsi, sehingga 
segala prosesi resepsi pernikahan 
serasi dengan kehadiran penunjang-
penunjang acara lainnya, seperti 
hiburan, catering, dan yang lainnya.

Dekorasi pelaminan 
modern biasanya 

lebih dominan oleh 
kehadiran bunga-bunga 

indah. Latar berupa 
gebyok (kayu ukiran 

khas) diserasikan 
dengan kursi 

pelaminannya.
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Dekorasi pelaminan modern biasanya lebih 
dominan oleh kehadiran bunga-bunga indah. Latar 
berupa gebyok (kayu ukiran khas) diserasikan 
dengan kursi pelaminannya.

Dekorasi pelaminan modern biasanya 
lebih dominan oleh kehadiran bunga-

bunga indah. Latar berupa gebyok 
(kayu ukiran khas) diserasikan dengan 

kursi pelaminannya.

Dekorasi pelaminan modern biasanya lebih 
dominan oleh kehadiran bunga-bunga indah. 

Latar berupa gebyok (kayu ukiran khas) 
diserasikan dengan kursi pelaminannya.

Dekorasi pelaminan modern biasanya lebih dominan oleh 
kehadiran bunga-bunga indah. Latar berupa gebyok (kayu 
ukiran khas) diserasikan dengan kursi pelaminannya.

Dekorasi pelaminan modern biasanya lebih 
dominan oleh kehadiran bunga-bunga indah. 
Latar berupa gebyok (kayu ukiran khas) 
diserasikan dengan kursi pelaminannya.

Dekorasi pelaminan modern 
biasanya lebih dominan 
oleh kehadiran bunga-
bunga indah. Latar berupa 
gebyok (kayu ukiran khas) 
diserasikan dengan kursi 
pelaminannya.

Teks: basyir aidi
Koleksi: antarini dekor
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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






