


Pembaca yang Budiman,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang MahaKuasa atas 
semua karunia yang telah diberikan sehingga Majalah Surabaya Wedding 
Edisi 48 kembali menjumpai pembaca setia.Tentu, kami dari tim redaksi 
sangat bersyukur majalah Surabaya Wedding masih senantiasa eksis 
menjadi pengiring hari-hari anda dalam mencari referensi vendor dan tip 
menarik seputar dunia pernikahan.

Sungguh, pernak-pernik pernikahan di Indonesia sangatlah beragam 
dengan kultur masing-masing yang menawan. Keberagaman itulah, yang 
justru menjadi daya tarik bagi para calon pengantin karena bisa leluasa 
memilih dan menggunakan jenis rias pengantin sesuai yang diinginkan.

Pada edisi kali ini, kami menampilkan salah satu jenis riaspengantin 
yang sangat diminati calon pengantin yakni Pengantin Muslim.Gaya 
nunasa Modern. Rias dan busana pengantin ini memiliki keistimewaan 
karena mengombinasikan rias pengantin dengan busana muslim modern 
model gaun yang menawan dan tetap syar’i. Rias pengantin dan busana 
ini kami tampilkan di cover depan sebagai referensi anda jika ingin tampil 
elegan dengan rias dan busana pengantin muslim modern.

Selain pengantin muslim modern yang kami sajikan sebagai cover 
utama, kami juga menampilkan pengantin adat dari daerah Bengkulu di 

rubric tradisi. Pengantin adat Bengkulu ternyata memiliki keunikah dan kekhasan tradisi dalam setiap 
prosesinya. Anda bisa mendapatkan informasi lengkapnya di rubric tradisi. 

Kebaya dan Gaun pengantin yang sedang tren, juga kami tampilkan untuk anda yang ingin menikah 
dengan nuansa klasik maupun modern, Berbagai koleksi gaun dan kebaya muslim dari desainer papan 
atas kami sajikan sebagai pembanding anda yang hendak melaksanakan pesta pernikahan. 

Tak hanya itu, rubrik-rubrik lain seperti dekorasi, souvenir, prewedding dan aneka tip pernikahan 
juga kami hadirkan untuk anda sebagai tambahan informasi. Yang pasti, kami ingin menyajikan 
informasi terbaik untuk anda agar lebih memiliki pegangan dalam menentukan model rias, busana dan 
kebutuhan-kebutuhan acara pernikahan lainnya. Sehingga, pernikahan yang akan anda jalani, tidak saja 
bermakna tapi juga menimbulkan kesan yang membahagiakan sepanjang masa.

Akhirnya, dari balik redaksi, kami menyampaikan selamat membaca majalah Surabaya Wedding 
edisi 48.Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat, terutama bagi calon 
pengantin dalam menentukan dan memutuskan konsep pernikahan bersama pasangan.

Tak ada gading yang tak retak.Tak ada sesuatu yang sempurna. Kami, tim redaksi tentu sangat 
berharap saran dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan majalah Surabaya Wedding pada edisi-
edisi selanjutnya. Akhir kata, selamat membaca. Semoga bermanfaat.
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Chynthia
Wedding & Beauty

Rias Pengantin
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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

Chynthia Wedding & Beauty
Rias Pengantin
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Para vendor rias kembali menampilkan karya terbaiknya pada perhelatan 
gelar karya pengantin di atrium Lippo Plaza Sidoarjo. Lebih dari 15 vendor 

ikut ambil bagian menampilkan hasil kreasi rias dan busana dalam even yang 
diselenggarakan d’Specta Enterprise tersebut.

Semarak Wedding Expo 2018 di Lippo Plaza Sidoarjo

Tampilkan Berbagai Pilihan 
Karya Rias dan Busana Pengantin
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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. 
Berikut momen-momen indah di ajang 
Wedding Expo 2018.
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EVEN & NEWs

Saraswati Ruko Omah Pesona Buduran Blok A-1 Sidokepung Buduran Sidoarjo

               0857 3036 9973, 0878 5657 2388          saraswatiweddingBy Hj P. Y. Rimbani Jarwo, SH

Rias Pengantin
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Saraswati
Rias Pengantin
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Harpi Melati Ranting Tandes merayakan Ulang Tahun ke-10 dengan melakukan 
kegiatan tour dan aksi kreativitas bersama para anggota di Jogjakarta pada 28 Maret 

2017. Nampak kebahagiaan dan kebersamaan yang begitu terasa dalam momen 
tersebut. Yema yang diangkat pun sangat fenomenal yakni Melestarikan Budaya 

Bangsa Mencintai Kartini Modern dengan Perkembangan Global.

Kemeriahan Ulang Tahun ke-10

Harpi Melati Ranting Tandes Surabaya
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Tak kalah meriahnya dengan Ulang Tahun yang ke-10, pada perhelatan 
perayaan Ulang Tahun yang ke-11 Harpi Melati Ranting Tandes juga 
menggelar acara spesial di Jogjakarta. Kali ini, tema yang diusung adalah 
Terus Berkarya dan Berkreasi Selamanya. Selain kegiatan tour, ada 
berbagai acara dalam kegiatan tersebut di antaranya pertunjukan drama 
Ande-ande Lumut Zaman Now yang ditampilkan oleh para anggota. 
Suasana begitu semarak, menyenangkan dan membahagiakan. (sir)

Foto-foto: Istimewa Koleksi Harpi Melati Ranting Tandes

Kemeriahan Ulang Tahun ke-11

Harpi Melati Ranting Tandes Surabaya
Ketua

Harpi Melati
Ranting Tandes
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Di zaman yang modern ini, calon pengantin tidak perlu bingung atau takut 
mencari gaya rias pengantin. Sudah banyak banget pilihannya. Nah, di bawah ini 
ada 12 rias pengantin yang cantik untuk kamu kamu jadikan inspirasi untuk rias 

pernikahan kamu nanti!

6 Inspirasi rias pengantin Ini 
Bikin perempuan Tambah Ayu

GalErI utama

Rias Natural dengan Gaun Pastel Cantik
Riasan pengantin ini sangat lembut dan romantis. Cocok untuk kamu yang tidak 
mau terlalu “menor” tapi tetap jadi pusat perhatian. Perpaduan dengan gaun 

warna pastel menambah keanggunan dan keleganan sang pengantin. Cocok bagi 
anda yang ingin tampil modern dan bersahaja.



Inspirasi Warna Hijau
Riasan ini dijamin anda akan 

langsung jadi pusat perhatian di 
ruangan manapun. Apalagi di acara 
resepsi pernikahan. Para undangan 
yang datang pasti tak akan henti 
memuji si pengantin karena 
riasannya. Perpaduan riasan yang 
natural dengan gaun hijau yang 
ekselent membuat pengantun tidak 
saja cantik, tapi juga menampakkan 
aura lain daripada yang lain. 

Inspirasi Putih 
nan Simpel dengan Kebaya

Anda juga bisa memakai riasan 
yang sederhana, tapi fokusnya 

di busnaa kamu. Detail ini cantik 
banget. Memadukan riasan yang 

sederhana dengan kebaya putih yang 
simpel, serta mahkota tradisi yang 
juga simpel. Cocok bagi anda yang 
ingin tampil sederhana, tapi tetap 

menyajikan nuansa tradisional. 
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Riasan Romantis dan Minimalis
Riasan ini bisa kamu pakai saat lamaran, 

akad, maupun resepsi. Tinggal warnanya 
diperdalam saja, dan voila, simpel, nggak 
ribet, dan cantik banget. Apalagi, nuansa 
busana muslimnya yang  keren abis membuat 
tampilan anda dijamin memukau para tamu 
undangan.

Riasan Nuansa Cokelat
Nuansa ini romantis banget. Kedua pengantin 

yang kompak mengenakan nuansa cokelat  
terlihat begitu bersahaja. Kedua pengantin 

tampil memukau dengan paduan busana yang 
serasi, Nuanasa ini juga bisa dibuat untuk foto 

pre-wed ataupun untuk resepsi lho. Cuantik deh. 
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Narasi: basyiraidi
Koleksi foto: kusuma ayu sanggar rias dan busana

Riasan Paes Nuansa Hitam
Bukan hanya rias pengantin muslim  saja yang bisa cantik menawan, Riasan 
Tradisional  pun tak kalah menawannya. Seperti yang ditampilkan kedua 

pasangan pengantin ini. menggunakan Riasan Paes Solo Putri dengan paduan 
busana bludru hitam khas pengantin solo putri, keduanya tampil anggun, elegan 

dan penuh pesona.



gaun
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Tentunya, semua wanita ingin terlihat paling cantik di hari spesialnya. Selain menemukan 
pasangan hidup atau prince charming, gaun pengantin nan indah juga merupakan elemen 

penting yang selalu diangan-angankan. Namun, gaun pengantin mewah & mahal tidak 
selalu menjadi jawabannya. Hal terpenting adalah memilih model gaun yang sesuai 

dengan bentuk tubuh. Berikut beberapa inspirasi gaun pengantin.

10 Gaun Pengantin Pilihan

1. Eksotika putri 
sehari memancar 

dengan keanggunan 
sejati lewat siratan 

cahaya yang 
memendar dari kilau 

putih sang warna. 
Bak bunga yang 

mekar berseri, sang 
mempelai wanita 

pun tersenyum 
lepas menyambut 

kehadiran sang 
pangeran cinta tiba 

di hatinya untuk 
selamanya.



Foto atas: 
Ceria di hari pernikahan terwujud 

dalam tatanan gaun yang indah 
membahana. Sang putri yang baru 
turun dari kereta asmara kembali 
menemukan cakrawala cinta pemuda 
yang meminangnya untuk hidup 
bersama.

Foto kiri bawah: 
Simple namun tetap penuh goda. 

Itulah gambaran hati penuh bunga 
mempelai wanita yang tak lagi 
mampu terutarakan, sehingga terurai 
dalam bentuk air mata bahagia.

Foto kanan bawah: 
Mandi cahaya bahagia dalam 

glamour pesta. Berbagai tamu 
yang mengucapkan selamat tentu 
akan terpikat dengan pesona sang 
bidadari sehari dalam balutan gaun 
yang indah gemulai.
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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. Berikut kreasi 

rias dan busana pengantin muslim.

6 Inspirasi Busana
Pengant in Muslim Pilihan

Muslim Wedding Gown ini benar-benar memukau. Busana putih cerah 
berpadu dengan jarik cokelat menampilkan kesan tradisional nan syahdu. 
Begitupun warna merah maron dan merah jambu nampak anggun dengan 
paduan jarik cokelat, payet warna senada dan aksesoris yang dibuat simple. 

Perpaduan Warna nan Ekselen
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Put ih Nan Sakral
Putih merupakan warna yang senantiasa menjadi pilihan mempelai saat melangsungkan pernikahan. Aura 

sakral memang langsung terasa begitu busana warna putih digunakan. Seperti yang terlihat pada busana muslim 
modifikasi ini. Paduan busana muslim warna putih dan tradisional nampak elegan. Atasan dengan lengan 

asimetris yang prees bodi dipadu payet mote pasir warna keemasan semakin membuat anggun sang pengantin.

Kombinasi warna merah maron, 
merah jambu, kuning keemasan, 

hijau dan krem membuat sang 
mempelai terlihat mempesona 

dengan riasan simple nan alami. 
Sang pengantin nampak bersahaja 

di singgasana dengan pancaran 
aura bak ratu sejagat. Kombinasi 

menawan busana mulsim dan 
tradisional jawa.  

Aura Ratu 
Se jagat
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Kebaya 
Model Gamis

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 kopiahnya.

Kebaya Eksklusif 
Penuh Aksesoris

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.

Kebaya Lebar 
Mot if Timbul

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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Sama seperti memilih gaun pernikahan modern, memilih busana pengantin muslim pun 

memiliki kerumitan tersendiri. Bahkan, bisa dibilang lebih kompleks karena terdapat beberapa hal 

yang perlu menjadi perhatian agar tidak menyalahi aturan-aturan Islam.

Saat ini terdapat beberapa pilihan dasar busana muslim yang bias diimplementasikan untuk 

pengantin, seperti kebaya, gamis, maupun kaftan. Sesuaikan bentukan dasar tersebut dengan usia, 

bentuk, dan tinggi badan. Misalnya, bagi yang berusia muda, pilihlah kebaya yang panjangnya tidak 

melebihi pinggul dengan aksen bordir yang sederhana. Istilahnya, mewah tapi tetap anggun.

Pemilihan bahannya bisa berupa lace atau brokat yang dilapisi chiffon. Namun, bagi yang ingin 

tampil glamor, bisa juga menggunakan kebaya sepanjang lutut atau mencapai mata kaki layaknya 

gaun, bagi mereka yang memiliki proporsi tubuh jangkung. Untuk bagian kerah, bisa menggunakan 

kerah cheongsam dan lengannya berpotongan lonceng agar terlihat feminin.

Mengenai pemilihan warna sebaiknya pilih yang berwarna netral seperti keemasan, broken 

white atau warna-warna lainnya yang menurut Anda pantas dan cocok dengan warna kulit Anda. 

Warna kebaya yang lembut cocok dikenakan pada siang hari. Sebaliknya warna yang lebih terang 

atau cenderung gelap cocok dikenakan dalam acara di malam hari.

Mereka yang ingin menikah dengan menggunakan gamis modifikasi atau kaftan, sebaiknya 

memilih yang materialnya mewah. Pun dengan detail bordirnya. Usahakan memakai gamis dengan 

motif embroidery yang mewah. Alternatif lainnya, gunakan french lace sebagai hiasan agar 

tampilan terlihat lebih feminin. Pilih yang bentukan gaunnya melebar ala princess sehingga terlihat 

bervolume dan elegan. (sir)

Tips Memilih 
Gaun Pengantin Muslim
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Dalam pernikahan adat Bengkulu, tak ubahnya pernikahan daerah 
lainnya, terdapat prosesi-prosesi unik yang harus dilakukan oleh dan 

untuk sepasang mempelai, yang dinamakan Bimbang.

Unik dan Kental Budaya Melayu
Pernikahan adat Bengkulu & tradisinya

Menurut adat lembaga Over Huwelijks en Erfrecht 
in Benkoelen 1910-1911, yaitu adat lembaga yang 
mengatur tentang hukum perkawinan dan hukum waris, 
Bimbang merupakan salah satu rangkaian upacara dalam 
proses perkawinan pada masyarakat Bengkulu. Sebelum 
pelaksanaan upacara perkawinan, ada proses upacara yang 
mendahuluinya, yaitu upacara memadu rasan (pertunangan). 

Bimbang digolongkan menjadi dua, yaitu Bimbang 
Gedang (pesta adat perkawinan yang biasanya dilakukan 
oleh lapisan masyarakat atas atau golongan elite pribumi), 

dan bimbang kecil, yaitu pesta adat perkawinan rakyat 
kebanyakan. Demikian keterangan yang terdapat dalam St. 
Kdeir, 1870: II.

Bimbang adat Melayu ini pada umumnya berkembang 
di wilayah atau tempat-tempat yang terbuka sebagai jalur 
perdagangan — terutama pasar —-yang memudahkan 
masuknya para pedagang Melayu yang berniaga di pasar-pasar 
tersebut, yang kemudian terjadi proses asimilasi, akulturasi 
budaya, kolonisasi, dan pada akhirnya masuklah pengaruh 
tradisi budaya Melayu (Abdullah Siddik, 1980:269).
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Oleh karenanya pada setiap pasar muncul elite politik 
sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengaturnya. 
Demikian juga yang terjadi dalam masyarakat tradisional, 
terutama pada setiap distrik di wilayah Bengkulu. Setiap 
pasar dikepalai oleh seorang datuk (kepala pasar) yang juga 
membawahi dusun-dusun disekitarnya. Setiap dusun di sekitar 
pasar pada umumnya dikepalai oleh seorang pemangku. 
Dengan demikian, kedudukan pemangku berada di bawah 
struktur kekuasaan seorang datuk. Oleh karena itu, setiap ada 
kegiatan bimbang (pesta perkawinan adat), khususnya bimbang 
adat Melayu tidak cukup melalui izin seorang pemangku, tetapi 
juga harus mendapat legitimasi dari seorang datuk.

Sekilas Tradisi Bimbang Melayu
Menurut tradisinya, bimbang adat Melayu terbagi dalam 

lima rangkaian aktivitas, dan setiap aktivitas digunakan ukuran 
hari. 

Hari Pertama
Hari yang pertama disebut dengan istilah hari mufakat adik-

sanak, yaitu aktivitas dari tuan rumah mengumpulkan seluruh 

Pengantin adat Bengkulu merupakan salah satu dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Dalam pernikahan ini, dipadukan 
berbagai unsur budaya setempat yang tetap menjunjung tinggi kearifan karakter masyarakat lokal, namun dengan semangat nasional..

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

Hari Kedua
Hari kedua disebut hari mufakat raja - penghulu, yaitu 

aktivitas adik-sanak atas nama tuan rumah mengundang 
datuk (kepala pasar), pemangku (kepala dusun), penghulu 
muda (kepala urusan perkawinan), punggawa (pamong 
dusun), imam (kepala masjid), chatib (juru khotbah), bilal 
(juru adzan), maupun garim (penjaga masjid/ surau) untuk 
mengusulkan mengenai rencana mengadakan acara bimbang. 
Biasanya setelah diteliti segala macam persyaratan dan 
perlengkapannya, maka mereka memberikan kata sepakat.
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Hari Ketiga
Hari ketiga disebut hari memecah nasi, yaitu 

mengumpulkan kembali adik- sanak, raja-penghulu, serta 
orang-orang yang di sekelilingnya untuk mematangkan rencana 
gawe bimbang. Disebut hari memecah nasi karena pada hari itu 
diadakan jamuan makan bersama oleh tuan rumah. Akan tetapi 
acara intinya adalah pembentukan acara kerja bimbang (panitia 
pelaksana bimbang) yang dipimpin oleh tua kerja (ketua 
panitia). Biasanya susunan panitianya terdiri dari: tua kerja, tua 
jenang, jenang luar dan jenang dalam, tua gulai, tua juadah, 
tukang sirih dan rokok, induk inang, juru bilik, dan pengapit.

Istilah Tua Kerja dalam hal ini adalah orang yang dipercayai 
untuk mengepalai pelaksanaan acara bimbang (ketua panitia), 
yang terdiri dari dua orang yaitu satu orang laki-laki (Tua 
kerja laki-laki) , dan satu orang lagi perempuan (tua kerja 
perempuan). Tua kerja laki-laki membagi-bagikan tugas 
khusus kepada kaum laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pesta bimbang, seperti menegak 
pengoedjoeng (mendirikan tarub), menyebarkan undangan 
khsusus kaum laki-laki, mengundang tukang musik, dan lain 
sebagainya, sedangkan tua kerja perempuan memberikan 
tugas khusus bagi perempuan seperti menyebarkan undangan 
khusus untuk kaum perempuan, memasak, merias pengantin, 
mengapit pengantin, dan lain sebagainya. Sebagai ketua 
panitia, mereka memiliki tanggungjawab penuh terhadap 
kelancaran pelaksanaan pesta bimbang.

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

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

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

Tua Juadah adalah orang yang dipercaya untuk membuat 
juadah (kue-kue) sebagai pelengkap perjamuan, yang 
biasanya dipilih sedikitnya tiga orang perempuan yang sudah 
berpengalaman dalam hal membuat dan menyajikan makanan 
ringan.

Sementara itu tukang sirih dan rokok bertugas untuk 
menyajikan dan melayani para tamu undangan yang akan 
menikmati sirih maupun rokok. Menyediakan sirih dan rokok 
merupakan kebiasaan bagi tuan rumah yang melaksanakan 
acara bimbang (pesta perkawinan). Pada zaman dahulu 
kebiasaan mengunyak sirih dan merokok memang sudah 

Cerano (dalam Bahasa Bengkulu) atau tempat sirih ini pada masyarakat adat 
digunakan sebagai lambang adapt. Biasanya digunakan untuk menyambut 
tamu penting dan acara adat lainnya seperti pada acara bertunangan dan 
perkawinan. 
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menjadi tradisi bagi kaum laki-laki pada masyarakat Bengkulu 
khususnya masyarakat Rejang hingga pada awal abad ke-20.

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

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

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

Hari Keempat
Hari keempat disebut hari maulud nabi. Hari ini merupakan hari 

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

Hari Kelima 
Hari kelima disebut pengantin mandi-mandi, yang berlangsung 

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

Make Up: Cicih Imroatul W/ S1 Tata Rias 2006/JPKK UNESA
Foto: Bowo Lee/081.2323.7917 – 031.605.25255 Serunai merupakan alat musik tiup khas Bengkulu. Biasanya 

ditampilkan dalam pagelaran budaya setempat.
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Konsep foto prewedding merupakan sebuah ide 
yang dapat menentukan bagus atau tidaknya 
sebuah foto prawedding. Setiap pasangan yang 
sebentar lagi akan menikah, tentunya mereka 
menginginkan foto prawedding dengan hasil yang 
bagus sebagai kenang-kenangan nanti. Untuk 
menentukan konsep foto prewedding sendiri 
perlu adanya kerja sama antar kedua belah pihak 
selaku pasangan yang akan menikah sehingga foto 
akan memberikan kesan yang sangat mendalam 
ketika memasuki bahtera rumah tangga. Derikut 5 
konsep foto prewedding yang dapat dipilih.

5 KONSEP FOTO 
PREWEDDING

untuk Pernikahan Anda

PANTAI
Siapa sih yang tidak menyukai 

pemandangan pantai? Pantai merupakan 
tempat yang paling indah dan cocok 
sebagai background foto prewedding 
Anda. Suasana yang indah dan romantis 
akan memberikan kesan yang berbeda 
saat Anda dan pasangan melakukan 
pemotretan. Selain itu, sesuaikan baju 
yang Anda kenakan bersama pasangan 
dengan tema pantai itu sendiri. Tak hanya 
itu, area pantai yang luas, memberikan 
kebebasan dan keleluasaan Anda 
bersama pasangan untuk mengambil 
adegan atau gaya saat pemotretan.
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BE 
YOURSELF

Konsep ini tentunya lebih 
natural dan apa adanya. Den-
gan konsep ‘be yourself’ pada 
foto prewedding, maka Anda 
dan pasangan bisa berekspre-
si dengan bebas. Konsep ini 
juga memberikan kesan ‘lucu-
lucuan’, dan akan membuat 
Anda berdua tertawa ketika 
melihat foto prewedding ini.

Dengan membaca konsep-
konsep foto prewedding di 
atas, Anda berdua tentunya 
bisa memilih mana konsep 
yang Anda sukai! (sir/bs)

BACK TO NATURE
Konsep yang paling digemari pasangan 

untuk melakukan foto prewedding adalah 
Back To Nature. Konsep ini bisa diambil 
dimana saja yang berkaitan dengan alam. 
Secara, Indonesia merupakan negara yang 
memiliki kekayaan alam yang melimpah. 
Jadi, Anda bisa memanfaatkannya bersama 
pasangan saat melakukan foto prewedding. 
Anda bisa mengambil tempat baik di taman 
bunga, persawahan, ataupun tempat-tem-
pat eksotis lainnya. Selain itu, pengambilan 
gambar akan semakin sempurna dengan 
pencahayaan langsung dari sumber cahaya 
matahari.

INDOOR
Anda juga bisa menerapkan konsep 

dalam ruangan dalam foto prewedding 
Anda. Di dalam ruangan ini biasanya 

lebih resmi, dengan memakai gaun 
prewedding untuk calon pengantin 

wanita dan jas untuk calon pengantin 
laki-laki. Dalam studio foto sendiri, 

Anda bisa mengambil tema yang sudah 
disediakan.

YOU & ME 
STORY

Anda juga bisa 
mengambil konsep 
tentang kisah cinta 
Anda bersama 
pasangan. Dengan 
mengambil konsep ini, 
maka foto prewedding 
Anda berdua lebih 
berkesan dan akan 
selalu terkenang 
sepanjang masa. 
Konsep ini bisa Anda 
ambil berdasarkan 
perjalanan cinta Anda 
berdua. Dari mulai 
perkenalan, hingga 
akhirnya masa lamaran 
Anda bersama pasangan
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Tautan cinta yang tak kan terpisahkan 
merupakan wujud dan impian 
pernikahan. Impian indah tersebut pun 
disiapkan sejak awal dengan persiapan 
buah tangan yang penuh kesan berupa 
aneka handycraft cantik.

10 Souvenir Unik 
dan Inspiratif untuk 
Buah Tangan

Souvenir Jam meJa
Souvenir berupa jam meja yang 

unik merupakan pilihan tepat 
perlambang keabadian perjalanan 
cinta abadi dalam kehidupan 
berumah tangga.

Souvenir StopleS 
mungil

Stoples mungil ini bisa jadi 
kenangan-kenangan berkesan. 
Apalagi dihiasi dengan aneka 
pernik, yang bila tidak 
digunakan bisa juga jadi 
pajangan.

Untuk saat ini buah tangan pernikahan tak terlalu 
meninggalkan era yang telah lewat. Hanya saja terdapat sedikit 
perubahan pada perwujudan dan bagian tertentu dari sebuah 
handycraft. Misalnya saja perbaruan dalam aksesoris dan 
model.

Handycraft berupa barang yang dapat dimanfaatkan untuk 
kelengkapan kebutuhan sehari-hari masih banyak sebagai 
pilihan. Beberapa pilihan jenis handycraft seperti tempat tisyu, 
stoples, gelas, sendok-garpu, jam, dan lain-lainnya banyak 
dipilih calon mempelai. Alasannya tentu kemanfaatan barang-
barang mungil tersebut yang bukan sebatas souvenir tetapi 
lebih dari itu bias dimanfaatkan. Berikut 10 souvenir unik dan 
inspiratif untuk anda. 

Souvenir 
pelita

Pelita atau 
lampu minyak imut 
sangat eksklusif 
sebagai buah tangan 
bagi para tamu 
pernikahan Anda.

Souvenir 
Kain 
penghiaS

Kain penghias 
(penutup) ini dapat 
dimanfaatkan untuk 
berbagai kebutuhan.
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Narasi: basyir aidi

Koleksi: 
Candra Wedding 

Invitation & 
Jojohandycraft

Souvenir 
SendoK & 
garpu

Sendok dan garpu 
pun menjadi indah 
sebagai souvenir 
pernikahan.

Souvenir 
gelaS minum

Gelas minum 
ini menjadi sangat 

berharga sekali begitu 
dijadikan souvenir 

dengan hiasan boneka 
peri nan mungil.

Souvenir 
tempat 

tiSu
Sentuhan 

keindahan 
tempat tisyu ini 
menjadi pernuh 

kesan. Tempat 
tisu berbahan 

logam kawat 
ini, semakin 

cantik setelah 
diberi sentuhan 

dengan bunga 
pita dan boneka 

pengantin.

Souvenir 
BoneKa 
lucu

Dua boneka lucu 
sangat memikat 
hati untuk diberikan 
sebagai kenang-
kenangan atas hari 
pernikahan Anda.

Souvenir 
tempat 

lilin
Tempat lilin dari 

bahan gelas ini cukup 
unik untuk dijadikan 

souvenir.
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Salah satu hal penting yang tidak boleh terlewatkan adalah menyiapkan dekorasi 
pelaminan, tempat kedua calon mempelai akan bertahta bak raja dan ratu sehari di 
pesta pernikahan. Untuk itu dekorasi pelaminan harus dibuat seindah, dan semenarik 
mungkin, karena nanti tempat pelaminan akan menjadi pusat perhatian, bagi semua 

tamu undangan yang menghadiri resepsi perkawinan. Berikut, adalah tips dalam 
menentukan dekorasi tempat pelaminan yang bakal Anda tempati saat menjadi 

mempelai nanti. Simak penjelasannya di bawah ini:

5 Tips Dalam Memilih
Dekorasi Pernikahan

Tentukan Tema, Warna
Dekorasi Pernikahan Anda

Apakah Anda akan menggelar pernikahan 
bergaya tradisional, modern atau kombinasi 

keduanya? Jika Anda sudah menentukan 
tema, selanjutnya Anda adalah menentukan 

warna dekorasi yang akan Anda gunakan. 
Setelah mendapatkan gambaran dan 

masukan dari konsultan wedding, seperti 
apa nantinya resepsi pernikahan akan 

digelar, Anda bisa memutuskan dekorasi 
pelaminannya kemudian.
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(sir/sumber: http://thewedding.id)

Mintalah Lay Out Dekorasi Pelaminan
Agar Anda bisa mendapatkan gambaran secara lengkap, tidak 

ada salahnya untuk meminta kepada vendor agar dibuatkan 
layout gambar dekorasi pelaminan. Nantinya vendor tersebut, 
akan membuatkan sketsa dekorasi lebih rinci sesuai yang Anda 
inginkan. Jangan lupa juga agar vendor tersebut bisa menyesuaikan 
dengan dekorasi lainnya seperti dekorasi penyajian makanan agar 
pesta pernikahan Anda semakin terlihat serasi di mata para tamu 
undangan. Hindari memilih dekorasi yang bisa memantulkan 
cahaya karena bisa mengganggu lighting foto dan video. Pastikan 
juga bagian belakang pelaminan tertutup rapat dari cahaya agar 
tidak terjadi backlight saat proses dokumentasi pernikahan 
dilakukan.

Cek Tempat Pernikahan Anda
Anda perlu mengecek terhadap tempat 

digelarnya pesta pernikahan nanti. Apabila 
Anda menggelar pernikahan di dalam gedung 
pernikahan atau rumah, tidak ada salahnya 
untuk memastikan tinggi langit-langit ruangan 
agar bisa sesuai dengan tema dekorasi 
pelaminan. Selanjutnya apabila pernikahan 
digelar di luar ruangan, hal utama yang harus 
diperhatikan adalah faktor cuaca. Siapkan tenda 
yang simpel dan elegan agar tamu undangan 
tidak merasa terganggu dengan panasnya cuaca 
atau hujan yang turun tiba-tiba.

Cari Jasa Dekorasi Pernikahan
Mulailah mencari jasa dekorasi pernikahan yang 

sesuai dengan impian Anda. Jangan lupa untuk 
menyesuaikan dengan bujet yang Anda miliki. 

Tidak ada salahnya berkonsultasi dengan vendor 
untuk mendapatkan gambaran seperti apa dekorasi 

pernikahan yang akan digunakan, mulai dari pelaminan, 
pergola, standing flower dan lain sebagainya agar tetap 

serasi dengan tema pernikahan Anda.

Segarkan dengan Tampilan Bunga Segar
Kehadiran hiasan bunga akan turut menambah kesegaran 

suasana tempat pelaminan Anda. Pilihlah hiasan bunga yang 
sesuai dengan tempat pelaminan Anda dan tentunya sesuai 
dengan bujet yang Anda punya. Jangan lupa pula untuk 
menentukan berapa jumlah bunga segar yang dibutuhkan 
termasuk menentukan posisi standing flower, pergola, dan 
lain-lain.
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Indeks Wedding

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
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

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

mutiara weDDing serVice & tata rias
Jl. gajah mada iii/41 
sawotratap waru sidoarjo
telp. 08123016188, 031-72889974, 
031-8541621
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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

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

agnes BuDhisurya
Jl.ngagel Jaya no.96 surabaya. 
telp. (031) 502 0344
 
ayok Dwipancara
Jl. pucang anom V/39 surabaya 
telp. (031) 502 5421, 7140 6400, 0813 3076 
7808
email: ayok_dwipancara@yahoo.co.id




