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1. Akad Nikah & Resepsi dalam 1 Hari Kerja & 1 lokasi, Rp 

17.500.000,- 

Fasilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 Mengontrol dan mengambil alih semua pesanan di vendor-vendor yang sudah 

dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan rekomendasi vendor yang belum diperoleh calon pengantin. 

 Memberikan masukan mengenai vendor yang terkait secara jujur kelebihan 

dan kekurangan vendor yang sudah dipilih oleh calon pengantin. 

 Menyelenggarakan dan memimpin Technical Meeting di gedung dengan 

vendor-vendor yang terkait. 

 Apabila diperlukan mengadakan Rapat Keluarga sebanyak 1x,guna 

menentukan koordinator keluarga sebagai penanggung jawab dari pihak 

keluarga. 

 Membuat Buku Panduan Acara Akad & Resepsi,maksimal perubahan 

sebanyak 1x. 

 Apabila lebih dari 1x perubahan,maka untuk memperbanyak Buku Panduan 

Acara berikutnya dibebankan kepada calon pengantin. 

 1 (satu) orang dari pihak WO akan incharge 1 hari sebelum hari H,untuk 

mengawasi loading vendor-vendor yang terkait. 

 Menyiapkan crew minimal 8 orang pada hari H. 

 Untuk penambahan crew,tidak ada penambahan biaya apabila diperlukan 

oleh pihak WO. 

 Membantu kepengurusan KUA di gedung & mendatangkan Penghulu. 

 

2. Resepsi dalam 1 hari Kerja, Rp 13.500.000,- 

Fasilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 Mengontrol dan mengambil alih semua pesanan di vendor-vendor yang sudah 

dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan rekomendasi vendor yang belum diperoleh calon pengantin. 

 Memberikan masukan mengenai vendor yang terkait secara jujur kelebihan 

dan kekurangan vendor yang sudah dipilih oleh calon pengantin. 

 Menyelenggarakan dan memimpin Technical Meeting di gedung dengan 

vendor-vendor yang terkait. 



 Apabila diperlukan mengadakan Rapat Keluarga sebanyak 1x,guna 

menentukan koordinator keluarga sebagai penanggung jawab dari pihak 

keluarga & menjelaskan mengenai susunan acara. 

 Membuat Buku Panduan Acara Resepsi,maksimal perubahan sebanyak 1x. 

 Apabila lebih dari 1x perubahan,maka untuk memperbanyak Buku Panduan 

Acara berikutnya dibebankan kepada calon pengantin. 

 1 (satu) orang dari pihak WO akan incharge 1 hari sebelum hari H,untuk 

mengawasi loading vendor-vendor yang terkait. 

 Menyiapkan crew minimal 8 orang pada hari H. 

 Untuk penambahan crew,tidak ada penambahan biaya apabila diperlukan 

oleh pihak WO. 

 

3. Pemberkatan/Sakramen & Resepsi dalam 1 hari Kerja,  Rp 

19.500.000,- 

Fasilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 Mengontrol dan mengambil alih semua pesanan di vendor-vendor yang sudah 

dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan rekomendasi vendor yang belum diperoleh calon pengantin. 

 Memberikan masukan mengenai vendor yang terkait secara jujur kelebihan 

dan kekurangan vendor yang sudah dipilih oleh calon pengantin. 

 Menyelenggarakn dan memimpin Technical Meeting di gedung dengan 

vendor-vendor yang terkait. 

 Apabila diperlukan mengadakan Rapat Keluarga sebanyak 1x,guna 

menentukan koordinator keluarga sebagai penanggung jawab dari pihak 

keluarga. 

 Membuat Buku Panduan Acara Akad Nikah dan Resepsi,maksimal 

perubahan sebanyak 1x. 

 Apabila lebih 1x perubahan,maka untuk memperbanyak Buku Panduan Acara 

berikutnya dibebankan kepada calon pengantin. 

 1 (satu) orang dari pihak WO akan incharge 1 hari sebelum hari H,untuk 

mengawasi loading vendor-vendor yang terkait. 

 Menyiapkan crew minimal 10 orang pada hari H. 

 Crew disebar di 3 (tiga) lokasi pada hari H. 

 

4. Akad Nikah 1 Hari Kerja dihari yang berbeda dengan Resepsi, 

Rp 10.000.000,- 

Fasilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 Mengontrol dan mengambil alih semua pesanan di vendor-vendor yang sudah 

dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan rekomendasi vendor yang belum diperoleh calon pengantin. 



 Memberikan masukan mengenai vendor terkait secara jujur kelebihan dan 

kekurangan vendor yang sudah dipilih oleh calon pengantin. 

 Menyelenggarakan dan memimpin Technical Meeting di gedung dengan 

vendor-vendor yang terkait. 

 Apabila diperlukan mengadakan Rapat Keluarga sebanyak 1x,guna 

menentukan koordinator keluarga sebagai penanggung jawab dari pihak 

keluarga. 

 Membuat Buku Panduan Acara Akad Nikah,maksimal perubahan sebanyak 

1x. 

 Apabila lebih dari 1x perubahan,maka untuk memperbanyak Buku panduan 

acara berikutnya dibebankan kepada calon pengantin. 

 1 (satu) orang dari pihak WO akan incharge 1 hari sebelum hari H untuk 

mengawasi loading vendor-vendor yang terkait. 

 Menyiapkan crew minimal 6 orang pada hari H. 

 WO membantu kepengurusan KUA & penjemputan Penghulu. 

 

4. Pemberkatan/Sakramen 1 hari Kerja pada hari yang berbeda, RP 

12.000.000,- 

Fasilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 Mengontorl dan mengambil alih semua pesanan di vendor-vendor yang sudah 

dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan rekomendasi vendor yang belum diperoleh calon pengantin. 

 Memberikan masukan mengenai vendor yang terkait secara jujur kelebihan 

dan kekurangan vendor yang sudah dipilih oleh calon pengantin. 

 Menyelenggarakan dan memimpin Technical Meeting di gedunf dengan 

vendor-vendor yang terkait. 

 Apabila diperlukan mengadakan Rapat Keluarga sebanyak 1x,guna 

menentukan koordinator keluarga sebagai penanggung jawab dari pihak 

keluarga. 

 Membuat Buku Panduan Acara Akad Nikah,maksimal perubahan sebanyak 

1x. 

 Apabila ada perubahan dengan merombak secara total Buku Panduan lebih 

dari 1x,maka untuk memperbanyak Buku Panduan tersebut,dibebankan 

kepada calon pengantin. 

 1 orang dari pihak WO akan incarge sebelum hari H,untuk mengawasi loading 

vendor-vendor yang terkait. 

 Menyiapkan crew minimal 8 orang pada hari H. 

 Pada saat hari H,crew berada di 3 lokasi. 

 

 



5. Acara Adat 1 Hari Kerja di hari yang berbeda, 

Rp 10.000.000,- 

Fasilitas yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 Mengontrol dan mengambil alih semua pesanan di vendor-vendor yang sudah 

dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan rekomendasi vendor yang belum dipilih oleh calon pengantin. 

 Memberikan masukan mengenai vendor yang terkait secara jujur kelebihan 

dan kekuranganyang sudah dipilih oleh calon pengantin. 

 Menyelenggaran dan memimpin Technical Meeting di gedung dengan 

vendor yang terkait. 

 Apabila diperlukan mengadakan Rapat Keluarga sebanyak 1x,guna 

menentukan koordiantor keluarga sebagai penanggung jawab dari pihak 

keluarga. 

 Membuat Buku Panduan Acara Adat sebanyak 1x. 

 Apabila lebih dari 1x perubahan total merubah isi,maka untuk memperbanyak 

Buku Panduan dibebankan kepada calon pengantin. 

 1 orang dari pihak wo akan incharge 1 hari sebelum hari H,untuk mengawasi 

loading vendor-vendor yang terkait. 

 Menyiapkan crew sebanyak minimal 6 orang. 
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