
A WEDDING MAGAZINE FROMA WEDDING MAGAZINE FROM

Vol. 2FREE

CelebratingLoveMarriage

Partner’s Criteria: 

Absolute or Optional?

Health

Premarital Check-Up

Financial

Choosing Investments

Honeymoon Destination

Land of Springs: Jamaica



SURYANTO Decor
*Image: Lightworks & Suryanto Decor at Surabaya

Jl. Tawakal Raya No. 13C Grogol, Jakarta Barat
P: +6221 560 3337



Lightworksportfolio

LI
G

H
TW

O
RK

S|
4 

10 | Portfolio: Paradise

18 | Past Clients

contents
A P R I L  2 0 1 2

WeddingA  to Z
20 | Suryanto: Decorate Passionately

24 | Red Wedding Organizer: To Organize

22 | Flora Lines: The Art of Flower

26 | Axioo: It’s you!

28 | Daddo Parus: His Role as The 
       Master of Ceremony

44

24
49 | Meet The Designer: Hian Tjen

50 | Invitation: Exploring the world of 
       Paperville

44 | Fashion Spread: Celebrating Love32 | Marriage: Partner’s Criteria, 
       Absolute or Optional?

Sudahkah Anda mengetahui kriteria yang 
Anda inginkan dari calon pasangan?
Kenali diri Anda melalui artikel dari marriage 
counselor, Jose Carol.

Hadirkan kesan heaven on earth melalui 
warna biru dari dekorasi dan tata cahaya 
dalam pernikahan Anda.

Apa kata mereka yang telah menggunakan 
jasa Lightworks..

34 | Financial: Choosing Investments

38 | Health: Premarital Check-Up
Temukan apa saja yang perlu Anda ketahui 
dalam menjalani tes kesehatan
sebelum menikah.

41 | Honeymoon Destination: Land of   
      Springs, Jamaica

Memanjakan diri Anda dan pasangan ke pulau 
favorit penduduk Amerika, mengapa tidak?

Kenali apa kita yang perlu dilakukan, dipikirkan, 
dan dipertimbangkan dalam memilih investasi.

LI
G

H
TW

O
RK

S|
5

EXECUTIVE EDITOR Rensis Wenas
EDITOR-IN-CHIEF Melissa Isakh
WRITER Rudy
GRAPHIC DESIGNER Eunike Agatha
MARKETING Danang 
Condrokusumo, Reiza Sunardi
ADMINISTRATION Ervin Johan

BACK OFFICE
Jl. Panjang no. 9 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Phone. (+62.21) 5365 1667
Fax. (+62.21) 5365 1668
Email: 
Lighting Rental : 
lighting@lightworksjakarta.com
Advertising : 
sales@lightworksjakarta.com
Magazine & Comment : 
contact@lightworksjakarta.com

Photographer 
Lucko Prawito
Asst. Photographer 
Lius Yansen
Fashion Stylist 
Lightworks Team & Ginetta 
Dadia
Make up Artist 
Barry Irawan
Hair do Stylist
Iwan Taufik
Model
Saskia Turangan &
Panji Darseno

Follow us on Twitter @lightworksprod
Visit our page in 
facebook.com/lightworksjakarta

www.lightworksjakarta.com



LI
G

H
TW

O
RK

S|
6

Friends & Contributors

Suryanto
Suryanto Decoration
Decorator

Daddo Parus
Master of Ceremony
@daddoparus

Dina Touwani
Flora Lines
Florist

Santy Hardja
Red Wedding Organizer
Wedding Organizer

David Soong
Axioo 
Photographer
@awie

Santi
Paperville
Wedding Invitation

Kinsky
Paperville
Wedding Invitation
@kinsky

Jose Carol
Marriage Counselor
@josecarol

Jonny Herjawan
Financial Expert
@jonnyherjawan                    

Hian Tjen
Fashion Designer
@hiantjen

Ginetta Dadia
Stylist
@ginettadadia

Barry Irawan
Make Up Artist
@barry_irawan

Lucko Prawito
Photographer
@luckophoto



Edisi kedua Lightworks Magazine terbit pada 
bulan yang sama saat musim panas memasuki 
keceriannya. Pada edisi kali ini, Lightworks 
Magazine menghadirkan berbagai isu yang 
beraneka ragam, dimulai dari dekorasi, tips, 
serta berbagai artikel yang dapat memperkaya 
Anda dengan informasi untuk merencanakan 
your dream wedding.  

Warna merupakan unsur yang sangat menarik 
perhatian indera penglihatan. Keindahan 
dan kenikmatan yang dirasakan manusia 
juga sebagian besar berasal dari objek yang 
ditangkap oleh mata. Tidak hanya melalui 
pengaturan cahaya dalam  event yang didukung 
oleh Lightworks, melalui majalah ini Lightworks 
menyajikan berbagai warna, gambar, serta 
informasi yang berwarna-warni atau beraneka 
ragam. Kami berharap edisi kedua ini dapat 
menjadi bacaan yang menyenangkan bagi 
setiap mata yang menikmatinya. 

Salam sejahtera,
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LIGHTWORKS

Lightworks
“Let our work touch your heart in so 
many ways, because the lighting 
represents the heart of the bride 
and the groom. Let it shine!”

portfolio

Image: Lightworks & Lavender at Mulia Hotel



Image: Lightworks & Lotus Design at Ritz Carlton Hotel PP

Image: Lightworks & Suryanto Decor at Surabaya Image: Lightworks & Suryanto Decor at Mulia Hotel

Paradise
Pernikahan seringkali diibaratkan sebagai 
heaven on earth bagi para pengantin. Pesona 
cahaya biru yang sering dilambangkan dengan 
warna surga akan membuat setiap orang 
merasakan a touch of heaven yang dirasakan 
oleh kedua mempelai. Perasaan bahagia dan 
haru bercampur ketika mendengar kedua 
mempelai saling mengucapkan janji pernikahan. 
Kebahagiaan ini harusnya turut dirasakan juga 
oleh para tamu yang hadir di ruangan melalui 
dekorasi dan lighting.

Image: Lightworks & Suryanto Decor at Mulia Hotel



Image: Lightworks & Suryanto Decor at Surabaya

Image: Lightworks & Suryanto Decor at Mulia Hotel Image: Lightworks & Suryanto Decor at Surabaya

Warna biru adalah simbol kepercayaan, 
kesetiaan, dan kelembutan. Perpaduan 
ornamen seperti bunga dan pohon dapat 
menjadi pilihan yang cantik untuk menjadikan 
imajinasi tentang surga menjadi lebih nyata. 
Sentuhan cahaya putih dari lampu gantung hias 
pada pohon menambah suasana elegan saat 
makan malam berlangsung.

Image: Lightworks & Suryanto Decor at Surabaya



Biru merupakan salah satu warna dasar yang 
melahirkan warna-warna lainnya. Perpaduan 
warna biru dengan warna-warna yang lembut 
seperti putih akan menghasilkan suasana 
ruangan yang romantis. Tamu yang hadir 
bahkan sudah dapat merasakan unsur glamor 
saat memasuki ruangan. Senyuman kedua 
mempelai terlihat begitu indah dengan kilau 
warna biru ketika mereka berjalan memasuki 
ruangan.

Image: Lightworks & Lavender at Hyatt Hotel Image: Lightworks & Lavender at Mulia Hotel

Image: Lightworks & Lotus Design at Hotel Indonesia Kempinski

Siapa bilang pernikahan indoor tidak dapat 
seindah outdoor? Beberapa pasangan mencoba 
membawa suasana outdoor ke dalam ruangan 
dengan menempatkan pohon-pohon besar di 
tengah ballroom. Lagi-lagi, lighting berperan 
penting untuk menciptakan ambiance yang 
sesuai dengan tema. 

Image: Lightworks & Elssy Design at Dharmawangsa

Image: Lightworks & Suryanto Design at Mulia Hotel



Warna biru gelap juga menggambarkan 
pribadi yang stabil dan kuat. Para tamu akan 
merasakan suasana romantis yang cantik saat 
menikmati makan malam di bawah pohon. 

Simple and elegant, itulah yang menjadikan 
suasana dalam ruangan tertutup ini seperti 
negeri impian. Ketentraman dan kelembutan 
dari warna biru menyejukkan hati setiap orang 
yang bermandikan sinarnya. Seperti kata 
Novalis, seorang penyair Jerman : Every beloved 
object is the center point of a paradise.

Image: Lightworks at Hotel Indonesia Kempinski Image: Lightworks & Vica Decoration at Hyatt Hotel

Image: Lightworks & Lotus Design at Hyatt Hotel Image: Lightworks & Lotus Design at Ritz Carlton Hotel PP



1. Michael Tjandra & Jeniffer Natapura

Our Past Clients

Decoration by Lotus Design Located in Upperroom Annex Building 
Photography by Edward Suhadi Production

“Lightworks sungguh mewujudkan impian! Lighting yang luar biasa, sangat 
mendukung konsep dekorasi pesta pernikahan kami. Keren! Permainan 
cahayanya sungguh menghidupkan suasana! Terima kasih untuk kerja 
sama dari tim Lightworks, yang sudah mendesain penchayaan hingga 
pengerjaannya di hari H. two thumbs up!”

2. Bryan Jefferson & Valencia Naomi

Decoration by : Elssy Design Located in Borobudur Hotel
Photography by FREYJA Photography

“With a decoration theme like ours, lighting plays a crucial role in 
determining the ambiance and atmosphere of our party. Lightworks have 
done just that. The lighting was great, it complimented our decoration, 
and was able to project the ambiance and feel we wanted. 
Thanks, Lightworks!”     
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Wedding
“ There are so many people you have 

to meet to prepare your wedding 
day. Let us introduce you to our 
friends, who’ll answer the basic 
questions for you. ”

A to Z

Image: Lightworks & Lotus Design at Bali Room Hotel Indonesia Kempinski
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N amanya sudah tidak asing lagi dalam 
industri pernikahan. Om Syu, begitu 

ia akrab disapa, dipercaya oleh banyak 
pihak dan berbagai kalangan elite Indonesia 
dalam mendekorasi tempat pesta pernikahan.

Kualitas yang diberikan oleh Suryanto 
Decoration dalam menyulap ballroom kosong 
menjadi tempat paling sempurna untuk 
merayakan pernikahan inilah yang membuat 
ia dipercaya. Every detail and every corner got 
special attention, agar dapat memberikan kesan 
manis dan mewah bagi tamu yang melihatnya.

Konsep yang dimiliki pun terus berkembang 
dan jauh dari monoton. Dari bunga yang 
digunakan, hiasan pada pohon, foyer yang 
mewah, sampai pelaminan yang bisa membuat 
berbagai pasang mata tertuju kepada tempat 
pengantin berdiri dan menyambut para tamu.

Dekorasi yang dibuat oleh Om Syu pun selalu 
out of the box dan menjadikan langit sebagai 
batasannya. Seolah segala sesuatu yang 
diinginkan klien dapat direalisasikan melalui 
kreasi Suryanto Decoration.

Banyak orang beranggapan bahwa yang 
terpenting hanyalah pelaminan, namun 
Suryanto Decoration memberikan dekorasi 
indah dari langkah pertama para tamu 
memasuki venue. Foyer yang kerap dijadikan 
sebagai galeri untuk foto-foto pengantin paling 
bahagia pada malam itu, dihias dengan

SuryantoDécoration

Banyak orang beranggapan bahwa yang terpenting hanyalah pelaminan, namun 
Suryanto Decoration memberikan dekorasi indah dari langkah pertama para 

tamu memasuki venue.

begitu elegan. Sehingga, para tamu yang 
mungkin harus mengantri untuk salaman tidak 
merasa bosan, melainkan terperangah melihat 
dekorasi dan foto pre-wedding yang memukau.

Suryanto Decoration pun paham betul bahwa 
pernikahan merupakan once in a lifetime event 
dan menjadi hari yang paling penting dalam 
hidup sang pengantin, tidak heran dekorasi 
pelaminan yang indah, ruangan yang diubah 
sedemikian rupa menjadi sebuah taman 
yang cantik, dan berbagai ornamen lainnya 

dikreasikan secara maksimal agar moment 
pada malam itu menjadi tidak terlupakan.

Perhatian khusus pada tata cahaya untuk 
mendukung dekorasi pun tidak pernah 
terlewatkan oleh Om Syu. Ia mengerti bahwa 
pengaturan lampu yang tepat akan membuat 
dekorasinya terlihat sempurna. Tidak heran 
jika sampai saat ini Suryanto Decoration selalu 
memasukan lighting sebagai bagian wajib 
dalam daftar dekorasinya. 

Image: Axioo Photography for Suryanto Decoration
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designer yang menawarkan 
untuk bekerja sama memulai 
bisnis ini. Awalnya memang 
sekedar coba-coba, namun 
seiring berjalannya waktu, 
Flora Lines bertumbuh 
menjadi florist dan dekorator 
profesional yang terus 
berkembang.

Dekorasi sangat berkaitan 
dengan bunga, bagaimana 
menurut Anda?

Secara umum bunga identik 
dengan semua acara, baik 
itu kelahiran, pernikahan, 

Dari mana awal kecintaan 
Anda pada bunga?

Sejak kecil sudah suka dengan 
bunga karena tumbuh di 
lingkungan seperti tante saya dan 
keluarga lainnya yang merupakan 
para pecinta bunga. Dalam 
mempelajari bunga sebenarnya 
saya lakukan secara otodidak, 
karena dari kecil suka mengamati 
bunga dan pengetahuan itu 
bertumbuh dengan sendirinya. 

Awal mula saya menggeluti dunia 
florist dan dekorasi adalah berkat 
dukungan teman-teman dekat, 
seperti seorang teman interior 

dan lain sebagainya. Di sisi lain, 
warna setiap bunga mempunyai 
arti tersendiri, misalnya warna 
putih melambangkan kesucian.
Hal tersebut sudah ada sejak 
dulu.

Bunga sangat disarankan untuk 
pernikahan, karena bunga 
merupakan material yang 
paling baik untuk memberikan 
sentuhan alam yang tak 
tergantikan dan menciptakan 
ambiance yang lembut. Namun, 
semuanya kembali lagi kepada 
preferensi klien, apakah mereka 
memang menyukai dekorasi 
dengan bunga atau tidak. 

An interview with Dina Touwani from Flora Lines

The Art 
of   Flower

Flora Lines juga memadukan 
unsur tambahan seperti bambu, 
pohon, dan lain sebagainya agar 
matching dengan bunga yang 
digunakan. 

Penggunaan bunga juga 
tergantung tempat yang 
digunakan. Misalnya Hotel 
Darmawangsa yang merupakan 
taman tertutup. Tempat tersebut 
lebih cocok menggunakan 
dekorasi bunga yang digantung 
daripada ditaruh di atas meja. 
Jadi bunga apa dan warna apa 
yang digunakan pada wedding 
sangat bergantung pada 
permintaan klien, venue yang 
digunakan, dan konsep dekorasi.

Bunga apa yang saat ini 
menjadi favorit Anda dan 
mengapa?

Bunga yang paling digemari 
saat ini adalah bunga Peony 
karena tampilan yang cantik, 
ukuran yang besar, dan 
tersedia dalam berbagai 
warna. Namun bunga ini susah 
didapat karena hanya tumbuh 
satu tahun sekali di akhir 
musim semi, sehingga kami 
harus mengimpornya. 

Bunga favorit selanjutnya 
adalah English Roses yang 
mirip dengan Peony, namun 
dengan ukuran yang lebih 
kecil. Bunga eksotis seperti 
anggrek bulan juga diminati 
karena bentuknya yang sangat 
variatif dan beragam jenisnya.

Menurut Anda, apakah 
peran lighting penting 
dalam tampilan 
keseluruhan acara 
pernikahan?

Sangat penting. Karena 
dekorasi yang sejelek 
apa pun kalau mendapat 
lighting yang bagus akan 
memberikan efek yang luar 
biasa. Memang ada alternatif 
lain yang bisa digunakan 
seperti lilin atau lampu LED 
kecil, namun penggunaan 
lilin berisiko overheat pada 
ruangan. Bagaimana pun 
saya menganjurkan untuk 
menggunakan lighting karena 
cakupannya yang luas dan 
dapat meng-cover seluruh 
ruangan.  

Bunga sangat disarankan 
untuk pernikahan, karena 
bunga merupakan material 
yang paling baik untuk 
memberikan sentuhan 
alam yang tak tergantikan 
dan menciptakan 
ambiance yang 
lembut.

1.

2.

3. 4.

Dekorasi tanpa menggunakan sentuhan alam yang cantik seperti bunga, 
pasti terasa hampa. Ibu Dina Touwani dari Flora Lines meluangkan waktu 
untuk menceritakan sedikit kepada Lightworks Magazine tentang dunianya 

sebagai florist dan dekorator.
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To Organize
1. Apa yang membuat Anda memutuskan    
     menjadi Wedding Organizer?

2. Bagaimana Anda mendefinisikan 
    pekerjaan Wedding Organizer ?

Keluarga saya memiliki hotel di daerah Bogor. 
Sebuah conference hotel yang sengaja dibangun 
untuk kepentingan perusahaan-perusahaan 
yang ingin mengadakan rapat kerja, seminar, 
dan training. Dan, saya juga sempat mengambil 
pendidikan di jurusan perhotelan di Swiss.

Setelah lulus, saya bekerja di tiga hotel bintang 
5 selama 10 tahun. Di sanalah saya mengenal 
dunia wedding dan mengetahui dengan jelas 
keinginan masing-masing pasangan dalam 
menentukan hal-hal yang terkait dalam pesta 
pernikahan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk 
dapat terlibat langsung dengan para pasangan 
dalam mempersiapkan pernikahan mereka. 

Setelah terjun sebagai Wedding Organizer 
di tahun 2004, ternyata pekerjaan WO 
tidaklah mudah. Bisa dibilang sangat complex.  
Diperlukan ketelitian, keahlian, pengalaman, 
tenaga ekstra, dan kesabaran dalam 
menjalaninya. 

by Red Wedding Organizer
an interview with Santy Hardja

Bagi banyak orang, untuk 
menyerahkan hari terbesar dalam 

hidup kepada pihak profesional 
adalah keharusan. Santy Hardja 

dari Red Wedding Organizer 
menceritakan perannya sebagai 

WO kepada Lightworks Magazine.

Image: Red Wedding Organizer Photo Collection

Kesabaran? Ya, kesabaran dalam menghadapi 
pasangan pengantin dan keluarga. Mereka 
memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 
sehingga WO harus mampu menjadi mediator 
untuk berbagai pihak untuk menyatukan 
berbagai ide dan keinginan. 

Wedding Organizer juga diperlukan untuk 
membantu sang pengantin dan keluarga 
menjalankan hari besarnya dengan lancar. 
Perlu terdapat komunikasi, koordinasi, support 
system, dan hubungan yang baik di dalamnya. 
Itulah kunci keberhasilan sebuah pesta.  
Last but not least, pengalaman yang banyak dan 
inisiatif tinggi harus dimiliki oleh WO. Sehingga, 
dapat mengantisipasi permasalahan yang 
mungkin terjadi di luar perkiraan.

3. Apakah menurut Anda sekarang ini sudah   
     banyak yang mengerti peran dari WO? 

Sekarang ini sudah banyak pasangan yang mulai 
mengerti pentingnya peran Wedding Organizer.  
Tetapi, penting atau tidaknya sangat tergantung 
untuk melihatnya dari sisi sebelah mana. 

Jika pengantin merasa dapat meng-handle 
sendiri, then go ahead. Namun, seperti yang 
sudah saya jelaskan tadi; detail yang lengkap, 

Lighting akan membuat kesan dan nuansa 
sangat berbeda, membuat tampilan 
keseluruhan dan suasana acara pernikahan 
menjadi lebih hidup. Oleh karenanya, 
penggunaan lighting dalam sebuah 
event akan memberikan kesan 
pesta menjadi lebih colorful.

4. Tentu saja Anda sudah melihat dan 
merasakan langsung berbagai tema 
dan konsep pesta pernikahan. Menurut 
Anda bagaimana peran lighting dalam 
keseluruhan dekorasi pesta pernikahan? 

koordinasi yang tepat, dan komitmen agar 
acara itu bisa sukses,  bukanlah pekerjaan 
mudah dan perlu pihak yang berdedikasi untuk 
menjalankannya. 

Penggunaan jasa Wedding Organizer perlu 
dilihat dari aspek keseluruhan acara dan tradisi 
yang harus diikuti dari masing-masing keluarga.  
Jika merasa kesulitan dan memerlukan 
penanganan seorang ahli, atau tak ingin 
repot dengan hal kecil yang menyita banyak 
perhatian, tentunya peran WO dibutuhkan, 
meski dalam pesta kecil sekalipun. 



Tempat saya bersekolah dulu, di Seattle, 
memiliki keindahan alam yang sangat 
mengagumkan. Saya memulai fotografi karena 
ingin menangkap pemandangan sekitar saja 
tanpa ada pendalaman atau latar belakang 
khusus dalam fotografi. 

Lama-kelamaan, saya mulai memotret berbagai 
acara pernikahan teman-teman saya. Itu pun 
tidak direncanakan, karena awalnya saya hanya 
ingin memberikan hadiah kepada teman dekat 
saya. Tentu sulit untuk menentukan hadiah 
yang tepat, apalagi bila diukur dari jumlah atau 
harganya. Munculah ide untuk memberikan 
hadiah yang personal, dengan menangkap 
moment terbahagia dalam hidup mereka. 

Selama beberapa waktu, saya memotret 
wedding events sebagai hadiah yang saya 
berikan kepada teman-teman saya, tanpa ada 
rencana menjadi fotografer. Namun, Felicia 
(Fen-Fen) yang kemudian complete the picture. 

What I do best is in photography, and for 
Fen-Fen, it’s design. Oleh sebab itu, kita ingin 
membuat breakthrough dalam wedding 
photography. Dulu, semua foto pernikahan satu 
tipe dan kaku. Kita ingin membuatnya lebih 
memorable and personal, because it deserves 
more love and effort.

Februari 2002, adalah kali pertama kita 
mengikuti pameran dan memiliki kartu nama. 
Di tahun awal kita mendirikannya, Axioo 
merupakan aktivitas weeknights after work dan 
weekends. Hal utama yang ingin kami berikan 
adalah unsur personal tadi. Di mana setiap 
klien mendapatkan konsep yang berbeda, yang 
mencerminkan karakternya. Saat itu, konsep 
tersebut masih amat sangat berbeda dari semua 
wedding photography yang ada.

Siapa yang tidak mengenali brand 
Axioo? Di dunia pernikahan, Axioo 
bisa dikatakan sebagai salah satu 
yang terbaik dan terfavorit di 
Indonesia, bahkan Asia. Simak 
obrolan David Soong (Awie) kepada 
Lightworks Magazine.

1. Apa yang membuat Anda masuk ke 
dalam wedding photography?

2. Apa yang membuat Anda memutuskan 
untuk membuka Axioo?

Decoration

Axioo:It’s You.
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3.  Tentu saja, Anda sudah melihat banyak 
sekali pesta pernikahan dengan berbagai 
konsep dan tampilan. Menurut Anda, 
bagaimana peran lighting dalam tampilan 
keseluruhan dekorasi?

4. Axioo sudah berjalan lebih dari 10 tahun, 
dan sudah banyak yang Anda lihat dan 
alami. Hal apa lagi yang masih Anda 
nantikan untuk upcoming clients yang 
akan Anda temui?

Axioo, yang memiliki arti beautiful beyond 
words, bisa dideskripsikan dengan it’s you, 
because we work very hard in getting to know 
the couple. The shooting part maybe not too 
difficult, but the most challenging part is to 
know the couple and coming up with the right 
theme or taste or anything to represent the 
couple. Jadi kalau ada klien yang bertanya 
trend-nya apa, berarti mereka sangat plin-plan. 
Karena untuk apa mengikuti trend dan tidak 
sesuai karakter diri?

bisa sangat menganggu. Warna lighting yang 
tidak sesuai bisa sampai mengubah warna 
kulit yang tertangkap di kamera. Pasti tidak 
ingin kan, maksud hati ingin nuansa pink dan 
romantis, tapi warna kulit malah menjadi 
seperti terbakar karena terlihat terlalu merah?

Sering kali kalau dapat tata pencahayaan yang 
tidak bagus, sangat berpengaruh terhadap 
hasil foto yang didapatkan. Oleh sebab itu, 
pengaturan har us benar dan percayakan pada 
pihak yang tepat, karena mood-nya .

Saya ingin bertemu klien-klien yang berani 
untuk explore their own taste, dan keluar 
dari keinginan untuk menyenangkan orang 
lain. Entah itu teman, orang tua, atau pihak 
yang menjadi saingan untuk berlomba dalam 
menyelenggarakan pesta yang lebih besar. 

I want to shoot more intimate weddings. Ya, 
pesta yang dihadiri oleh orang terdekat dan 
moment yang tertangkap akan jauh lebih 
indah dan acara lebih menyenangkan.Penting banget! Apalagi bagi pihak fotografer, 

karena apabila lighting-nya tidak diperhatikan 
dan tidak dipegang oleh pihak yang kompeten,

Images: Axioo
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Apa latar belakang dari seorang Daddo 
Parus memutuskan untuk menjadi 
seorang MC?

Sebenarnya bisa dibilang saya kecebur di dunia 
penyiaran. Awalnya saya mengambil jurusan 
untuk menjadi seorang Diplomat, namun 
ternyata sudah disiapkan jalan untuk saya 
melalui talenta yang diberikan melalui suara 
saya. Memulai sebagai penyiar Prambors di 
tahun ’93, kemudian berbagai tawaran untuk 
MC datang dengan sendirinya. Kalau dulu 
sebagai MC sweet seventeen, sekarang sudah 
menjadi MC pesta pernikahan.

Kalau sekarang saya memandu banyak pesta 
pernikahan internasional, saya justru memulai 

sebagai MC wedding nasional (tradisional). 
Lucunya, klien yang dulu saya pandu acara 
ulang tahun 17 tahun, saat mereka menggelar 
pesta pernikahan, mereka kembali meminta 
saya. 

Hanya perlu satu tahun bagi saya untuk yakin 
bahwa menjadi MC adalah hal yang ingin saya 
lakukan sepanjang hidup saya.

Apa yang membuat Anda tertarik untuk 
memandu acara sepasang kekasih yang 
akan menikah? 

Tentu karena pasangan pengantinnya. Saya 
melihat bahwa pernikahan adalah acara sekali 
seumur hidup bagi mereka, oleh karena itu 

His Role as The Master of The Ceremony

Daddo Parus

Namanya sudah sangat 
diperhitungkan dalam 
memandu acara pernikahan 
sebagai Master of Ceremony 
pada pernikahan nasional 
dan internasional. Ya, 
Daddo Parus, yang juga 
berprofesi sebagai Artist 
Manager, merupakan salah 
satu MC yang disetujui 
oleh tim kenegaraan untuk 
memandu acara apabila 
Bapak Presiden hadir 
sebagai tamu dalam acara 
pernikahan. 

Images: Indra Leonardi Potraiture, 
Axioo’s Documentation

1.

2. 

saya juga menganggap bahwa setiap acara 
pernikahan yang saya pandu, merupakan acara 
MC saya sekali seumur hidup bagi pengantin 
tersebut. Saya akan bekerja keras untuk 
memberikan jasa terbaik dengan mengenal 
lebih jauh, mendapatkan chemistry, serta 
mengosongkan hari saya sepenuhnya 
walaupun acara hanya di malam hari.

Totalitas dalam jasa yang saya berikan sangatlah 
penting. Oleh sebab itu, saya juga dikenal 
sebagai MC yang tidak mau ditawar, karena 
kualitas yang akan saya berikan saya nilai sangat 
tinggi. Saat hubungan antara saya dan klien 
baik, kita akan enjoy menjalaninya dan tidak 
perhitungan. Tidak jarang saya kemudian mau 
untuk memandu acara after party, yang tidak 
disepakati sebelumnya, sebagai service saya 
untuk going the extra miles.

Tentu saja sudah banyak acara pernikahan 
yang Anda datangi, bagaimana menurut 
Anda peran lighting dalam keseluruhan 
tampilan sebuah pesta pernikahan? 

Lighting tidak bisa dipertanyakan seberapa 
penting lagi perannya, karena sangatlah 
penting. 

Mau sebagus apa pun dekorasinya, kalau tidak 
menggunakan lighting tidak akan terlihat. Tidak 
jarang kita dengar atau mungkin berpendapat, 
“dekorasinya bagus, tapi kok seperti ada yang 
kurang ya?” atau “kok ini anyep banget yah 
look-nya”, itu sebenarnya karena tidak adanya 
lighting.

Menurut saya, akan sayang sekali apabila Anda 
sudah maksimal dalam dekorasi namun tidak 
memikirkan lighting nya.

Menurut Anda, bagaimana memilih 
MC yang tepat untuk berbagai acara 
pernikahan? 

MC yang fokus hanya di acara pernikahan saja 
memang jarang. Banyak yang berpikir bahwa 
wedding MC mudah dilakukan, maka banyak 
yang tidak berminat untuk fokus. Namun, pada 
kenyataannya memandu acara pernikahan 
tidak mudah dan tidak bisa sembarangan. 

Banyak yang membayangkan durasinya pendek, 
namun kemampuan untuk memandu acara 
pernikahan tidak bisa sembarangan. Hal yang 
tak terduga akan banyak terjadi, mengingat 
banyaknya pihak yang terlibat dan tamu yang 
diundang. Kelihaian dalam menguasai situasi 
harus menjadi modal awal, karena namanya 
saja sudah master of ceremony.

MC sebuah pernikahan tidak bisa menjadi 
center of attention. Terlalu banyak berbicara 
akan mencuri perhatian atau bahkan terlihat 
kampungan, sedangkan apabila MC harus 
dipandu terus saat harus berbicara juga 
tentu akan melelahkan. Belum lagi padu-
padan bahasa yang digunakan, serta jokes 
yang dilemparkan harus bisa diterima oleh 
mempelai, orang tua, serta para tamu yang 
hadir. Kemampuan-kemampuan itulah yang 
perlu diperhatikan dalam memilih 
MC pernikahan.

Totalitas dalam jasa yang saya 
berikan sangatlah penting. Oleh 
sebab itu, saya juga dikenal sebagai 
MC yang tidak mau ditawar, karena 
kualitas yang akan saya berikan 
saya nilai sangat tinggi.

3. 

4. 
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Partner’s Criteria

pakah dia harus memiliki karakter yang baik? Apakah 
kami berdua harus memiliki persamaan yang besar dan 
perbedaan yang kecil?

Apabila Anda sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, 
saya yakin usaha untuk menemukan jawabannya pun telah dilakukan. 
Tapi, pada kenyataannya walaupun Anda telah mendapatkan berbagai 
jawaban, justru semakin membingungkan. Melalui tulisan ini saya 
ingin mencoba untuk membantu untuk menata semua informasi, 
usulan, dan nasihat yang telah dikumpulkan, agar Anda mampu 
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Sering menemukan pertanyaan klasik seperti, 
Seperti apa contoh kriteria terbaik yang harus saya temukan dalam 

calon pasangan hidup agar pernikahan berjalan dengan baik 
dan langgeng ?

Oleh Jose Carol (Marriage Counselor)

Image: istock photo

untuk mengambil kesimpulan dan mantap dalam 
mengambil keputusan. Jawaban dari pertanyaan di 
atas memang menyebabkan kebingungan. Karena 
pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya mirip 
dengan pertanyaan yang muncul saat memilih atau 
membeli mobil, seperti:
“Mobil apa sih yang paling bagus untuk dimiliki?”
atau “Apakah kriteria dari mobil yang bagus?”

Saya yakin Anda akan menerima berbagai jawaban 
dan berbagai kriteria yang berbeda-beda, sama 
seperti pertanyaan untuk memilih pasangan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan 
terjawab dengan baik sebelum saudara membalas 
pertanyaan dengan detail seperti: 

“Mobil untuk keperluan apakah yang dimaksud?”

Demikian juga dengan pernikahan. Tujuan 
pernikahan atau pernikahan yang Anda inginkan 
akan sangat menentukan kriteria pasangan seperti 
apa yang dibutuhkan. 

Usulan saya adalah setelah menentukan tujuan 
keperluan “mobil” tersebut, barulah Anda dapat 
mengelompokan semua jawaban yang terkumpul 
ke dalam dua kategori, Prinsip dan Opsi. 

  PRINSIP

Yang termasuk dalam kategori prinsip adalah 
segala sesuatu yang menurut saudara absolut 
dan harus ada di dalam pribadi atau objek 
pilihan saudara. Ya, “segala sesuatu yang menurut 
saudara”, merupakan pendapat subjektif. Jadi, apa 
yang menurut Anda paling penting dan harus ada 
di dalam pribadi ataupun objek pilihan tersebut. 

Oleh sebab itu, Anda akan segera menyadari 
masalah yang muncul apabila saudara sulit 
membuat keputusan saat ini. Agama, suku, 
karakter, dan latar belakang ekonomi menjadi 
sesuatu yang sifatnya prinsip bagi seseorang, 
tetapi bagi orang lain yang lain hanya sebuah 
opsi. Kuncinya terletak di dalam keinginan dan 

keputusan saudara sendiri. Bukan pendapat 
maupun keinginan orang lain. Masalah yang lebih 
besar akan muncul di kemudian hari apabila Anda 
hanya mengambil usulan atau keputusan orang 
lain dalam memilih. Selain karena kategori yang 
sifatnya prinsipil ini adalah pendapat subjektif, 
Anda juga harus menyadari bahwa apa yang 
sifatnya absolut bagi orang lain, itu belum tentu 
adalah sesuatu yang absolut bagi Anda.

  OPSI

psi adalah segala sesuatu yang 
sifatnya baik kalau dimiliki, tetapi 
kalaupun tidak tidak menjadi 
masalah sama sekali. Tentu sekarang 

dapat mengetahui apa yang menjadi opsi atau 
merupakan prinsip bagi Anda, bukan? Hal ini 
perlu Anda perjelas pada diri Anda sendiri, jangan 
mengkategorikan sesuatu berdasarkan pendapat 
orang lain. Karena sering saya temukan bahwa 
apa yang hanya merupakan ‘opsi’ bagi seseorang, 
bisa saja merupakan sesuatu yang absolut atau 
‘prinsip’ yang harus dimiliki oleh orang lain.

Saya kembali memakai contoh mobil. Misalnya, 
Anda menentukan bahwa yang saudara inginkan 
adalah mobil off-road karena perjalanan yang 
Anda pilih melewati banyak jalan berbatu, maka 
sebuah Rolls Royce yang memiliki kriteria bagus 
dan mewah tetap tidak menjadi pilihan terbaik. 
Contoh lain, misalnya power steering harus ada 
dalam mobil yang Anda inginkan, tetapi bagi 
teman Anda hanyalah sebuah opsi. Tentu mobil 
yang Anda pilih sudah pasti berbeda.

Jadi, nasihat saya bagi Anda, tanyakan kepada diri 
Anda sendiri. Pernikahan seperti apa yang saya 
inginkan?

Setelah itu, kelompokkan semua kriteria ke 
dalam Prinsip dan Opsi. Dengan begitu Anda 
akan memiliki cukup informasi untuk membuat 
suatu keputusan dan membangun keyakinan atas 
pasangan saudara.
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Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberikan 
gambaran pada Anda sebagai pembaca untuk 
memilih investasi apa yang sebaiknya diambil. 
Tetapi, lebih kepada kiat – kiat yang perlu 
dilakukan, dipikirkan, dan dipertimbangkan 
sebelum memutuskan untuk melakukan suatu 
investasi. Karena pada dasarnya kita semua 
berbeda baik sisi latar belakang sosial, budaya, 
ekonomi, serta sudut kebutuhan dan tujuan, 
sampai tingkat resiko yang dapat diambil. 
Investasi bukanlah kaos satu ukuran yang 
cocok untuk semua orang atau All Size.

Oleh Jonny Herjawan secara natural dan merupakan konsekuensi logis. 
Tetapi, kalau kita berhenti sebentar dan bertanya: 
‘Apakah hal ini ada nilai tambahnya?’ atau ‘apakah 
kita menikmatinya?’, maka mungkin kita akan 
mendapatkan jawaban yang berbeda.

Berhasil atau gagal bukanlah suatu pilihan, sebab 
kita tidak dapat memilih untuk berhasil atau gagal. 
Sebaliknya, keberhasilan dan kegagalanlah yang 
memilih kita berdasarkan keputusan-keputusan 
yang diambil. Oleh sebab itu, jadilah bijak dalam 
keputusan yang saudara ambil agar supaya 
keberhasilan memilih Anda dan bukan sebaliknya.

Menentukan Tujuan

Sebagai langkah pertama, kita perlu tentukan 
dahulu apa tujuannya. Tanpa tujuan yang jelas 
kita mudah terombang-ambing oleh bujukan 
dan rayuan yang akan muncul dalam perjalanan 
investasi kita. 

ecara sederhana, suatu kegiatan yang 
meningkatkan nilai atau value di 
kemudian hari kita kenal dengan nama 
investasi.

Pada dasarnya ada tiga hal yang dapat kita lakukan 
atas apa yang kita miliki: 
- Diinvestasikan (Invest), 
- Dinikmati (Enjoy), 
- Disia-siakan (Wasted) 

Walaupun mahal harganya, selama kita bisa 
menikmatinya dengan baik maka hal itu masih kita 
sebut sebagai kenikmatan berbiaya tinggi. Dan 
perlu diingat, tidak ada korelasi yang jelas antara 
biaya dan kenikmatan. 

Sebaliknya, apabila tidak menambah nilai dan 
tidak bisa dinikmati maka hal tersebut menjadi 
wasted atau sia-sia.  Cukup sering banyak orang 
tidak menyadari sesuatu hal sia-sia atau terbuang 
percuma karena mempunyai tujuan awal yang 
baik. Bahkan hal tersebut nampaknya terjadi 

Image: istock photo
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Saya beri perumpamaan seperti seseorang yang 
dalam perjalanan dari Jakarta yang tujuannya 
pergi ke Bandung, adalah lebih baik bagi orang 
tersebut untuk naik bus umum yang menuju 
kearah tol Cipularang dibandingkan mobil sedan 
mewah yang menuju tol Merak.

Jadi, apa tujuan Anda berinvestasi? Untuk masa 
pensiun, untuk pendidikan anak dikemudian hari, 
untuk diwariskan kepada anak cucu kelak, sebagai 
passive income, atau hal lain? 

Tujuan Anda akan menentukan jenis investasi 
apa yang cocok dan tidak berdasarkan pada 
keuntungan terbesar semata. Apabila tujuannya 
sebagai passive income, tentunya investasi 
dengan return 12% setahun dan pembagian 
keuntungan dibagikan setiap bulan akan lebih 
baik, dibandingkan return 20% tetapi pembagian 
keuntungan dilakukan setahun sekali. Tetapi, 
apabila tujuannya adalah untuk membayar uang 
sekolah anak, maka pilihlah yang return 20% dan 
dibayar setahun sekali.

Menentukan Jangka Waktu

Hal penting lainnya adalah panjang jangka waktu 
yang Anda miliki untuk berinvestasi. Dengan kata 
lain, resource yang Anda miliki adalah jangka 
pendek atau jangka panjang. 

Kalau Anda memiliki sejumlah dana tetapi perlu 
menggunakan dana tersebut dalam 3-6 bulan 
kedepan, maka simpanlah dana tersebut di 
investasi yang menjamin nilai pokok (misalnya, 
deposito yang memberikan bunga lebih tinggi dari 
pada tabungan biasa). Hindari tawaran investasi 
yang dapat mengurangi pokok walaupun return-
nya lebih besar. Sebab sebetulnya Anda tidak 
sedang berinvestasi tetapi sedang berjudi dengan 
waktu dan taruhannya adalah dana tersebut. 

Perlu diperhatikan bahwa historical statistical 
return hanya merupakan gambaran apa yang 
sudah terjadi di masa lampau dan tidak dapat 
digunakan untuk memprediksi masa depan. Apa 
yang dapat menjamin kalau minggu lalu anda 
berhasil melakukannya, maka Anda pasti akan bisa 
melakukannya lagi minggu depan? 

pabila resource yang kita miliki adalah 
resource jangka panjang, maka nilai 
atau hasil jangka pendek tidak terlalu 
berpengaruh. Dan, memang secara 

umum dapat dikatakan bahwa investasi dalam 
jangka panjang akan memberikan keuntungan. 

Di sinilah kita kenal istilah you can afford to lose 
atau kemampuan untuk bertahan menanggung 
sejumlah kerugian tertentu yang mana pada 
akhirnya akan kembali menjadi positif. Kalau kita 
tidak sanggup menanggungnya, maka kita akan 
dipaksa untuk menjual kembali, dan hal ini dikenal 
dengan istilah ‘cut-lost’. Bila hal ini terjadi, hal 
tersebut menjadi sesuatu yang sia-sia.

Izinkan saya untuk menutupnya dengan ilustrasi ini: 
Seumpama Anda punya dua tipe sumber makanan, 
susu, dan madu. Yang satu mudah basi (susu) yang 
satu bisa bertahan lama (madu). Susu tidak dapat 
Anda simpan karena segera akan basi, jadi lebih 
baik dimakan atau dinikmati (Enjoy), sebab apabila 
tidak dinikmati maka akan basi dan menjadi sia-
sia (Waste). Sebaliknya, madu Anda bisa nikmati 
sekarang (Enjoy), atau bisa disimpan untuk masa 
mendatang saat membutuhkannya (Invest). Tetapi, 
kalau Anda makan terlalu banyak madu yang 
sangat manis rasanya kemudian muncul rasa mual 
dan lalu muntah, bukankah itu menjadi sia-sia 
(Waste)?

Jadi investasi bukan soal ya atau tidak. Melainkan 
kapan, untuk apa, berapa lama, dan jangan lupa 
mengenai kemampuan untuk menanggung resiko 
yang ada. Selamat berinvestasi dengan bijak.

Ketidakpastian seringkali 
menakutkan,  Pengetahuan 

tentang ketidakpastian 
mengubah ketidakpastian 

menjadi sebuah Resiko, Resiko 
yang diukur kita sebut sebagai 

Resiko Terkendali, Di sinilah 
tempat lahirnya Kesempatan.



ua insan yang memutuskan untuk 
menikah tentunya sudah memahami 
secara mendalam perasaan dan 
hati pasangannya. Namun, untuk 

menciptakan sebuah keluarga yang sehat 
dibutuhkan lebih dari sekedar pengenalan 
emosional. Betapa baiknya jika para calon 
mempelai melakukan Pre Marital Check Up atau 
tes pra nikah terlebih dahulu sebelum beranjak ke 
pelaminan.  Pre Marital Check Up adalah sebuah 
istilah yang digunakan untuk tes kesehatan 
yang dilakukan bagi pasangan yang akan 
menikah. Kali ini Lightworks Magazine mencoba 

untuk membantu para calon pengantin dalam 
mempersiapkan kehidupan berumah tangga 
dengan lebih terencana melalui artikel ini.

Mayoritas masyarakat memiliki pandangan 
negatif terhadap pemeriksaan kesehatan pra 
nikah. Anggapan mereka adalah bahwa hal 
tersebut hanya akan menambah keresahan dan 
perselisihan antar pasangan. Namun, akan jauh 
lebih baik jika seseorang mengetahui kondisi fisik 
masing-masing dan calon pasangan hidupnya 
untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang 
mungkin terjadi di masa yang akan datang. 
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Terdapat alasan Pre Marital Check Up dapat 
menunjang kesehatan keluarga dan si calon anak :

Mendeteksi adanya penyakit genetik yang dapat 
diturunkan pada janin bayi. 
Orang tua atau pohon keluarga yang mempunyai 
sejarah penyakit keturunan seperti buta warna, 
thalasemia, albino dan lain sebagainya dapat 
dideteksi melalui pemeriksaan ini. Tujuannya 
bukan untuk membatalkan rencana pernikahan, 
justru dengan tahu fakta dan keadaannya, 
pasangan dapat berkonsultasi dengan dokter ahli 
untuk mengatasi masalah bersama-sama.

Mendeteksi penyakit. 
Banyak orang belum mengetahui bahwa 
kesehatan dan kondisi fisik calon orang tua sangat 
mempengaruhi kondisi kandungan dan janin. 
Banyak penyakit dan virus yang dapat membawa 
pengaruh buruk bagi kesehatan, sehingga perlu 
dilakukan tes untuk infeksi TORCH (Toksoplasma, 
Herpes, Rubella, dll.), Penyakit Menular Seksual 
(PMS), Hepatitis B, dan HIV/AIDS. beberapa 
penyakit seperti diabetes atau sakit jantung juga 
dapat mempengaruhi janin ketika sang ibu sedang 
mengandung. 

Calon ibu yang sedang tidak fit tentunya akan 
mengalami banyak kesulitan saat mengandung, 
dan terlebih lagi saat melahirkan. Belum lagi 
apabila virus tersebut dapat terbawa ke dalam 
kesehatan bayi, tentu hal ini patut dihindari 
selama masih dapat dilakukan pencegahannya. 
Mengobati penyakit tersebut sebelum 
mengandung adalah keputusan terbaik. Sehingga, 
sang ibu berada dalam kondisi puncak dan si bayi 
dalam perut juga aman. 

The Tests

Secara umum, tes pra nikah akan memeriksa berat 
dan tinggi badan untuk mengetahui Indeks Massa 
Tubuh (BMI) serta saran untuk mengaturnya. 
Selain itu terdapat pula;
• Tes golongan darah 
• Rhesus 
• Tekanan darah dan detak jantung 
• Antibodi dan Antigen untuk melihat potensi    
   Hepatitis B 

• Tes HIV/AIDS 
• Tes VDRL dan TPHA (Tes syphilis) 
• Tes urin 

Tidak sampai di situ, pemeriksaan khusus yang 
diperuntukkan untuk masing-masing jenis kelamin 
pun ada. 
• Pemeriksaan tambahan pada wanita mencakup 
   tes Anti Rubella lgG (campak Jerman), Anti 
   Toxoplasma lgG, serta Anti CMV lgG. 
• Sedangkan tes tambahan untuk pria mencakup
   analisis sperma (bentuk, volume, dan 
   kesuburan). 

Do The Check-Up

Sebelum melakukan pemeriksaan, pasien harus 
melakukan puasa selama lebih kurang 12 jam 
tanpa makan dan hanya diperbolehkan minum air 
putih. Waktu yang disarankan untuk melakukan 
tes pra nikah ini adalah 6 (enam) bulan sebelum 
pernikahan. Hal ini bersifat kondisional dan 
dapat dirundingkan dengan dokter sesuai dengan 
keadaan pasien. Perlu diketahui bahwa setiap 
rumah sakit dan pusat kesehatan di berbagai 
daerah menyediakan beragam tes sesuai dengan 
kebijakan perusahaan masing-masing. 

Things To Know

Para pasangan yang berencana mempunyai 
anak diharapkan untuk mewaspadai binatang 
peliharaan seperti kucing. Penularan Toksoplasma 
terjadi ketika manusia menyentuh kotoran hewan 
dan kadang melalui masakan daging yang kurang 
matang. Toksoplasma yang menyebar ke janin 
dapat mengakibatkan cacat ketika 
lahir, seperti kebutaan.



i sisi lain, Rubella atau yang lebih 
dikenal masyarakat Indonesia dengan 
campak Jerman adalah infeksi virus 
yang kerap ditemukan pada anak-

anak. Dengan ciri bercak-bercak merah pada kulit 
penderita. Infeksi Rubella pada orang dewasa 
memang tidak membahayakan, 
namun fatal akibatnya apabila menyerang 
janin. Menurut pakar, janin yang terserang virus 
rubella berpotensi menderita Congenital Rubella 
Syndrome (CRS) saat lahir. Kekhawatirannya 
adalah bahwa CRS dapat menyebabkan anak 
menderita penyakit lain seperti diabetes, autisme, 
schizophrenia (gangguan mental), dan lainnya, 
seiring pertumbuhan anak. 

Setelah membaca artikel di atas, mungkin timbul 
keinginan Anda untuk melakukan Pre Marital 
Check Up. Harga dan lokasi pemeriksaan mungkin 
menjadi pertimbangan Anda untuk melanjutkan 
pilihan Anda. 

Untuk daerah Jabodetabek, sudah banyak Rumah 
Sakit, Klinik, dan Laboratorium yang menyediakan 

fasilitas untuk pemeriksaan pra nikah. Tidak jarang 
pula berbagai paket dan promosi dilakukan untuk 
mensosialisasikan pemeriksaan, pengobatan dini, 
dan pencegahan untuk masa depan yang lebih 
baik.
Biaya pemeriksaan pun beragam, tergantung dari 
instansi yang menyediakan fasilitas pemeriksaan 
ini. Selain itu, macam-macam tes yang dipilih 
pun akan berpengaruh terhadap biaya yang 
dikeluarkan. Terdapat laboratorium yang 
menyediakan paket dari harga 1 jutaan sampai 
pada Rumah Sakit yang menyediakan paket 
lengkap seharga 5 juta rupiah (individu atau 
pasangan). 

Mempersiapkan pesta pernikahan, memilih gaun 
pengantin, atau membeli cincin, menjadi prioritas 
setiap pasangan menjelang hari pernikahannya. 
Namun, sudah saatnya memasukan Pre Marital 
Check Up ke dalam prioritas persiapan Anda. 
Bukankah akan sangat indah apabila Anda bersama 
pasangan mempersiapkan diri lebih matang untuk 
hari depan yang lebih baik. 
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Calon ibu yang sedang tidak fit 
tentunya akan mengalami banyak 
kesulitan saat mengandung, dan 
terlebih lagi saat melahirkan.

Image: istock photo

anyak orang mengesampingkan 
waktu bulan madu karena banyaknya 
kesibukan. Padahal setelah menikah, 
untuk pergi berlibur dan menikmati 
waktu berkualitas berdua adalah hal 

yang seharusnya diwajibkan. Karena saat sudah 
memiliki anak, kapan lagi bisa mendapatkan waktu 
untuk berduaan tanpa beban?

Bali, Maldives, atau Hawaii merupakan destinasi 
umum yang dipilih untuk melewatkan bulan madu 
menikmati laut dan pantai bersama pasangan. 
Jamaika, sebuah negara di kepulauan Karibia - 
Amerika Tengah, dengan pasir putih di sepanjang 
pesisir pantai dan pemandangan laut biru yang 
menakjubkan, juga bisa menjadi pilihan terbaik 
sebagai honeymoon destination. 

Im
age: Special
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Penduduk lokal Jamaika mengaku bahwa Christopher 
Colombus mengatakan Jamaika sebagai ‘the fairest 

isle that eyes have behold’. Perkataan tersebut 
mungkin ada benarnya, melihat keindahan salah satu 

pantainya di kota Negril yang terkenal dengan nama ‘Seven Mile 
Beach’. Bayangkan saja, hamparan pasir putih sepanjang pantai 
Negril dengan pemandangan laut biru. Wilayah ini memang sudah 
diakui masyarakat dunia dengan wisata pantainya. 

Sedangkan wisata di Montego Bay didominasi oleh olahraga air. 
Tentunya Scuba Diving menjadi pilihan utama, diikuti dengan 
kegiatan Bamboo Rafting di sepanjang pantai yang berwana 
keemasan. Tak jauh, Runaway Beach menawarkan keleluasaan 
bermain golf. Selain itu, legenda musik dunia, Bob Marley lahir dan 
dikuburkan di kota ini. Tentunya ada arti tersendiri bagi pecinta musik 
raggae dan pengagum sang legenda.

Pastikan juga bagi pasangan yang berbulan madu untuk mengunjungi 
Kingston. Ibukota Jamaika, yang akan menjadikan bulan madu lebih 
romantis dengan atraksi budaya lokal, teater, dan galeri keseniannya. 
Kebosanan dengan hiruk-pikuk kota dapat diobati dengan 
mengunjungi Blue Mountains, salah satu pegunungan terpanjang di 
Kepulauan Karibia yang melimpah dengan kekayaan alamnya. 

Selain bersantai dan menikmati keindahan pantai, Jamaika 
menawarkan pesona wisata kuliner yang patut dicoba satu persatu. 
-  Jerk-style, cara memasak dan penyajian ala Jamaika yang telah  
   dikenal secara mendunia. Daging, ayam, dan hasil laut dimasak   
   dengan cara dipanggang di atas kayu pimento, sampai   
   mengeluarkan wangi harum rempah-rempah. 
-  Kari kambing, makanan favorit yang direkomendasikan para   
   wisatawan. 

-  Campuran buah ackee dan ikan kod asin, sebagai trademark  
   Jamaika. 
-  Ital food, untuk para vegetarian yang merupakan masakan  
   Rastafarians (penganut kepercayaan di Jamaika).

Setelah mengetahui hal-hal menarik di Jamaika, jangan 
lupa mengecek tiket pesawat yang tersedia. Harga tiket 

pesawat bervariasi tergantung maskapai dan waktu 
keberangkatan. Perlu diketahui bahwa untuk mencapai 

Montego Bay atau Kingston Airport dari Indonesia, diperlukan satu 
sampai dua kali transit, termasuk Amerika, dengan durasi total 
penerbangan sampai 25 jam (bisa lebih, tergantung maskapai yang 
Anda pilih).

Untuk pilihan akomodasi, Anda tidak perlu khawatir, karena sudah 
banyak sekali Resort dengan beragam fasilitas lengkap, atau paket 
all inclusive untuk berbulan madu. Range harga penginapan per 
malamnya sangat beragam, tentunya kami merekomendasikan kelas 
Suite (USD 500 - >1000 per malam) bagi para newlyweds. 

Jamaika merupakan negara tropis dengan matahari yang terus 
bersinar sepanjang tahun. Tidak heran pulau ini menjadi favorit 
warga Amerika untuk berlibur. Jangan lupa untuk 
membawa (dan hanya membawa) summer clothing 
terbaik dalam trip ini. Selamat berbulan madu!

“We (Jamaica) have neither summer nor winter, 
neither autumn nor spring. We have instead the days 
when the g nor spring. We have instead the days 
when the gold sun shines on the lush green canefields 
magnificently!” H.D Cardberry 

Image: SpecialImage: Special Image: Special Image: Special
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Photographer: Lucko Prawito 
(www.luckophotography.com) 
Assisten: Lius Yansen
Styling by Lightworks Team & Ginetta Dadia
Make up: Barry Irawan (081325792336)
Hair do: Iwan Taufik 
Model: Saskia Turangan & Panji Darseno

Broken white pearl wedding dress, HIAN TJEN
hand bouquet, FLORA LINES

CelebratingLove
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Broken white pearl wedding dress, HIAN TJEN
hand bouquet, FLORA LINES

Red long train cocktail dress, HIAN TJEN



eindahan karya 
desainer tanah air 

tidaklah kalah dengan 
desainer internasional yang 
sering dipuja-puja. Khususnya 
apabila ada perancang 
busana berbakat yang selalu 
mengeluarkan kreasi–kreasi 
baru dalam belantika fashion 
tanah air. Hian Tjen adalah satu 
fashion designer Indonesia yang 
mulai dilirik oleh banyak orang, 
khususnya para calon pengantin, 
karena karyanya yang selalu 
menarik. 

Soal achievement, alumni 
Esmod Jakarta ini sudah cukup 
lama menggeluti dunia fashion 
serta mendapatkan berbagai 
pernghargaan nasional maupun 
internasional. Beberapa 
penghargaan yang diraih 
Hian Tjen antara lain : finalis 
Concours Creation de Mode di 
Paris pada tahun 2004, finalis 
Concours Creation de Bijoux 
di Paris pada tahun 2005, 
dan peringkat ketiga lomba 
perancang busana batik di 
Jakarta pada tahun 2008. 

Tidak sampai di situ, tahun 
2011 lalu, Hian Tjen bersama 
rekan-rekan alumni Lomba 
Perancang Mode (LMP) 
lainnya mengadakan fashion 
show bertajuk ‘Rejuvenate’. 
Hian Tjen juga mendapatkan 
kehormatan untuk ikut ambil 

bagian dalam rangkaian acara 
Jakarta Fashion Week, dan 
memamerkan karyanya di 
bulan November 2011. Baru 
saja Hian Tjen kembali bersama 
rekan-rekannya mengadakan 
pameran koleksi terbaru mereka 
dalam ‘Red in Fashion’ sebagai 
penutup rangkaian acara Tahun 
Baru Imlek di tahun 2012.

Kepiawaian Hian Tjen dalam 
berkreasi menarik banyak 
pelanggan datang ke butiknya 
yang terletak di Pluit Timur, 
Jakarta Utara. Salah satu hal 
yang membuat ingin berlama-
lama di showroom-nya adalah 
ambiance tropis yang berbeda 
dari ‘rumah desainer’ pada 
umumnya. Desain yang unik dan 
kontemporer membuat para 
customer merasa nyaman.

Hasil karya Hian Tjen bervariasi 
tergantung musim, acara, atau 
keinginan klien. Selain wedding 
gown, Hian Tjen juga mendesain 
koleksi Haute Couture, party/
cocktail dress, dan gaun malam. 

Hian Tjen
Jl. Pluit Timur Raya No.20D
Jakarta Utara 14450
Ph: +62 21 6667 5969
www.hiantjen.com
Hian Tjen’s Collection by Lukimages 
for Hian Tjen
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Red long train cocktail dress, HIAN TJEN
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K
HianTjen
Meet the Designer:



Paperville terbentuk karena kami memiliki 
passion dalam dunia stationery dan 
design. Dengan desain undangan di luar 
sana yang super kreatif dan out of the 
box, membuat kami selalu terkagum dan 
terinspirasi. Awalnya kami ragu, mengetahui 
banyak invitation company lain yang sangat 
bagus. Namun, dengan modal nekat, kami 
yakin bahwa Paperville bisa membawa 
warna baru.

Kami tahu bahwa dalam wedding, akan banyak 
sekali dana yang dihabiskan. Tentunya, para 
calon pengantin harus bijak dalam menentukan 
prioritas untuk mengeluarkan biaya. 

Bagi kami segala sesuatu yang nilai umurnya 
panjang tentunya mempunyai nilai lebih. 
Contohnya seperti cincin pernikahan, foto, 
video, dan juga undangan tentunya. Umur 
benda-benda tersebut bisa sampai seumur 
hidup atau mungkin sampai turun ke generasi 
di bawahnya.

Bagi generasi orang tua kami, undangan begitu 
bernilai. Sampai sekarang, mereka masih 
menyimpan undangan yang diterima. 
Bahkan, beberapa masih menyimpan 
pengumuman pernikahan mereka yang 
tertera dalam surat kabar di kala itu.

1. Latar belakang apa yang membuat Anda 
untuk membentuk Paperville?

2. Apa misi Anda dalam membentuk 
Paperville ini?
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Saya ingat pertama kali, kita mulai 
mengumumkan Paperville resmi terbentuk 
ketika saya (Kinsky) sedang mempersiapkan 
pernikahan. Saya sempat lihat-lihat referensi 
yang bagus untuk undangan pernikahan, 
sampai bingung sendiri.

Yang kami tonjolkan dari desain kami adalah 
kepribadian atau personality klien. Agar setiap 
orang yang menerima undangan tersebut 
bisa langsung tahu bagaimana karakter sang 
pengantin. Bukan mengikut trend yang ada.

Bagi kami, undangan bisa menjadi a good thing 
to be remembered. 
It’s not about the wedding theme, nor about 
the wedding color, but when you see the 
invitation, you remember how beautiful 
your wedding was. :)

When imagination meets paper. 
 
We can’t limit the imagination. Dengan sistem 
kami yang membuat undangan customize, Kita 
encourage klien untuk berimajinasi juga dalam 
membuat undangan. Jadi, tidak memilih dari 
template yang sudah ada saja. 

Tidak hanya undangan, kami juga dapat 
menyediakan kebutuhan untuk wedding 
day seperti detail-detail lainnya, seperti 
boutonniere, ‘here comes the bride’ banner, 
dan lainnya. That’s why we call it ‘Paperville’, 
seperti satu village berisikan Paperie dengan 
macam-macam karakteristik dan kegunaan. 

3. Kapan Paperville pertama kali terbentuk?

5. Apa yang Paperville tonjolkan dalam tiap 
undangan yang diberikan kepada klien? 

4. Kalau bisa digambarkan dalam 
beberapa kata, seperti apa Anda ingin 
mendiskripsikan Paperville? 

Hal-hal di atas sudah tidak lagi dianggap bernilai 
untuk generasi yang ada sekarang ini. 
Dengan mindset seperti, “Yang penting ada 
undangan, nanti juga dibuang. Jadi tidak perlu 
terlalu bagus”, tidak heran kalau banyak sekali 
pernikahan dengan dekorasi yang “wah”, 
gaun menawan yang dikenakan pegantin, tapi 
undangannya malah bikin il-feel (ilang feeling). 
Padahal undangan merupakan first impression 
dari acara pernikahan yang akan diadakan. 
Oleh sebab itu, misi kami ingin mengembalikan 
nilai undangan tersebut. 

Mengembalikan mindset pasangan yang 
telah mengesampingkan pentingnya sebuah 
undangan. Bagi kami undangan tidak harus 
mahal, tapi nice and memorable.

Sampai akhirnya Santi menawarkan untuk 
mendesain undangan saya, dan jreng! jreng! 
Saya langsung jatuh cinta dengan desainnya. 
Akhirnya, dari sana kita memutuskan untuk 
membuka Paperville bersama.
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 Image: Paperville Photo Collection



Renta & Joshua’s Wedding
at Shangri-La Hotel Ballroom
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Nefi Decor
Jl. Biduri Bulan Blok I No. 7 

Permata Hijau Jakarta Selatan
T. +62 21 530 6673, 530 6674

H +62 816 832 640

Welly & Monika’s Wedding
at Grand Hyatt Hotel
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Benny & Mirna’ s Wedding
at Bali room Kempinski

Raymond & Enty’s Wedding
at Hotel Indonesia Kempinski



 

PLAZA 
INDONESIA
Bella Skin Care
Bistro Baron
Bodyline
Canteen
Cork & Screw
De Salon by Marc
Domicile Salon
Erha Apothecary
Gelare
Heavenly Blush
Immigrant
Kitchenette
La Moda
Lu’Vaze
Marie France 
Nannini
O.P.I
Opus Café
Peter F. Saerang
Rudy Hadisuwarno
Saint-Louis
Segafredo 
Sour Sally
Starbucks Coffee
Strip & Browhaus
The Coffee Bean
W Miitem

EX
Bengawan Solo
Fazio Salon
J.Co
King of Thai
Spinelli Coffee
Starbucks Coffee
The Coffee Bean
Ya Kun Kaya Toast

GRAND 
INDONESIA
Alfons Salon
Anna Wijaya Salon
Cali Deli
Cay Cay Art Of 
Beauty
Coffee World
Colours Salon
Cream & Fudge
Dairy Queen
Dunkin Donuts
Excelso
Haagen Dazs
Hazelnut Salon
House of Relax
Irwan Team Salon
Itje Hair 
Johnny Andrean

Kenko
Kopi Luwak
Kopitiam
Krispy Kreme
Lu’Vaze
Martha Tilaar Salon 
& Day Spa Cikini
Martha Tilaar 
Salon & Day Spa 
Prapanca 
Martha Tilaar Salon 
& Day Spa Tebet 
Martha Tilaar Salon 
& Day Spa Wahid 
Hasyim
Mochila
My Pancake
Nano Philosophy
Orange Berry
Peter Saerang 
Salon
Qtiq The Nail Spa
Soup Spoon
Spinelli Coffee
Starbucks
Starbucks Foodhall
Sumpit
Tator Coffee
Waroeng Kita
WRP Diet Center

 

SENOPATI
Adi Adrian Salon
Anomali Coffee
Carina Salon
Ever Green Salon
Gorjes
Gue Loe Salon
Lutuye Salon
MBL Salon
Mousche Salon
Roger’s Salon 1
Roger’s Salon 2
Serrano Hair & 
Make Up Salon
Tea Addict
That’s Life Coffee

PACIFIC PLACE
A Presto by Crystal 
Jade
Bengawan Solo 
Coffee
Café Bon Francais
Canteen PP
Clarins Skin Spa
Coffee Bean
Coffee Club PP
Coffee World
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Cream & Fudge 
D’Storm KTV and 
Derma Prescriptive
Dunkin Donut
Erha Apothecary
Foot and Joy
Gelatissimo
Haagen Dazs
Huiz Van Wely
Kenko
Kenko
Kleo Salon
Kopi Luwak
Le Salon
Liberica Coffee
Meeting Rooms
Muffin House
Nanny’s Pavilion
Pancious
Potato Head
Pravda Salon
Princess Nail
Secret Recipe
Segafredo Zanetti
Senopati Skin 
Center
Sopra Ristorante
Sour Sally
Starbucks
Waroeng Kita
WRP Diet Center
Y&Y
Ya Kun Kaya Toast

PLAZA SENAYAN
Avorio
Bakerzin
Chandara
Chatter Box
Coffee Bean & Tea 
Leaf
Coffee Club
Cold Stone Cream-
ery
De Luca
Espressamente Illy
Haagen Dazs
International Den-
tal Medical Center
J.Co Donut & Coffee
Johnny Andrean
Kafe Victoria
Katsura
Lu Vaze
Maqui’s
Monolog
Morning Glory 
Coffee
Nannini
Peter F. Saerang
Rustique Grill & 
Wine
Sanctum Reflexol-

ogy
Seroeni
Starbucks
Starbucks
Teh 63
Union
Warung Kita

SENAYAN CITY
Brewhouse 
Cream & Fudge 
D’Glam Salon 
Dante Coffee
design 
Erha Clinic 
Fitness First
Foodism
Gelato Bar 
Irwan Team Hair
J.Co Donuts Coffee
Johnny Andrean 
Killiney Kopitiam 
Natasha Skin Care
Sour Sally
Starbucks Senci 
Sogo 
Tator 
Urban Kitchen 

GANDARIA CITY
Alexander Dental 
Care MD
Amadeus
Basilico
Beerdy
Bella Capello Salon
Café Vienna
Coffee Bean
Coffee Toffee
Coffeeine
Cuppa Coffee
Dante Café
Erha Apothecary
Gio Vanese
Golden Century 
Kopitiam
Haagen Dazs
Irwan Team Salon
Jco Donuts
Johnny Andrean
Kaffein
Kedai Kaffei
Kopitiam
Little Amarossa 
Café
Lokananta Terrace 
Resto
Magnum Wine
Meiso Reflexology
Mitra Sehat
Munchies
My Foot Reflexol-
ogy

Nanny Pavillon 
Oh La La Café
Perfect Heatlh
red mango
Roppan
Secret Recipe
Spinelli Coffee
Tator cafe & resto
Tealicious
The Body & Face 
Lab
The Nail Shop
Velpa
Waroeng Kita
White Hunter
Ya Kun Kaya Toast

PIM 
Alfons
Bakerz Inn
Bandar Kopi
Bella Skin Care
Billie Chick
Bistro Delifrance
Café Cartel
Café Regina
Celebrity Fitness
Coffee Bean & Tea 
Leaf
Dewi Sri Spa
GMCM Salon
Haagen Dazs
Heavenly Blush
Her Glam Salon
Jean Yip Beauty & 
Slimming
Kafe Victoria
Lu’Vaze
Marie France 
Bodyline
Meiso Reflexiology 
By Kenko
My Nail
Obagi Medical
Pancious Pancake 
House
Peter F. Saerang
PI Dental
Red Mango
Regal Coffee Fac-
tory
Saint Cinnamon
Spinelli Coffee
Starbucks 
Strip Waxing
Svenson Hair
Toni & Guy
Ya Kun Kaya Toast

KEMANG
Anomali Coffee
BeYouTiful Aes-
thetic and Dental 

Clinic
Natasha Skin Care
Old Town White 
Coffee
Oriental Reflexiol-
ogy
Peter F. Saerang
Red Mango
Saint Cinnamon
Shenpix
Slim & Health 
Sports Therapy
Sour Sally
Starbucks Coffee
Svenson
The Coffee Bean 
and Tea Leaf

CENTRAL PARK
Billie Chick
Brussel Spring
Bumbu Tjobek
Celebrity Fitness,
ChatterBox
Cold Stone
Dante Coffee
De Chola,
Erha Apothecary
FAB Cafe
Haagen Dazs
Headquarters Salon
Irwan Team Salon
J.Co
Killiney Kopitiam
Kopi Luwak
Krispy Kreme
La Bier
Maqui’s
Nanny’s Pavillion
New Bride
Nuzzy’s,
One Piece Salon
Sour Sally
Starbucks
The Nail Shop,
The Palm
Waroeng Kopi

PURI INDAH
Café Gayo Puri
Celebrity Fitness 
Puri
Chandra Gupta 
Salon Puri
Excelso Puri
J.CO Puri
Jose Alexandre 
Salon
May May Salon Puri
Mr. Pancake Puri
Sour Sally Puri
Starbucks Puri

The Coffee Bean 
Puri

 

LA PIAZZA
Bakoel Koffie
Café D Corner
Chatterbox Café
Coffee Corner
Happy Kitchen
J`CO Donuts
Sour Sally
Starbucks Coffee
The Barrel`s

MALL KELAPA 
GADING 1
Dunkin Donuts
Johnny Andrean 
Salon
Nailphia Salon
Yopie Salon

MKG2
Dynamic Café
Excelso
J`CO Donuts
Kopi Luwak
Peter F Saerang

MKG3
Bella Skin Care
Bengawan Solo 
Coffee
Dante Cafe
Heavenly Blush
Honeymoon Des-
sert
Irwan Team Salon
Jean Yip Beauty and 
Slimming
Marie France 
Bodyline
May May Salon
Rudi Hadisuwarno 
Salon
Secret Recipe
Starbucks Coffee
Svenson Hair Care

MKG5
Pancious Pancake 
House
Penang Bistro
The Coffee Bean & 
Tea Leaf

EMPORIUM 
PLUIT
Advance
Beauty Credit

Care
Bianca
Black Canyon coffee
Cafe Amor
Casa
Chef’s Kitchen
Coffee Bean
Elbow Room
Etoile
Excelso
Grace Hair Studio
Java Massage & 
Kat Salon
Kedai Kopi
La Lifite salon
Miracle
Moe’s Place Bar-
beque + Grill + Ribs
Nail & co
Nikki’s salon
Oenpao
Petromax café
Reflexology
Relax Living
Sour Sally
Starbucks
Suave
Tea Addict
Vin+

 

TAMAN ANGGREK
Anna Wijaya Salon
Bella Skin Care
Bengawan Solo 
Coffee
Bistro Delifrance
Briella Nail Art
Café Bon Francais
Carla Skin Care
Chandra Gupta 
Salon
Dandis Nail Pro
Dental Salon
Dunkin’Donuts
Eaton, Ah Mei Cafe 
& Sen Ju Ramen
FG Dental & 
Wellnes Center
Habb Hair Gallery
Honeymoon Des-
serts
J.Co Donuts & 
Coffee
Johnny Andrean
Kaffein
Lu’Vaze
May May Salon
Miracle Aesthetic 

Find us at the nearest Malls, 
Coffee Shops, Restaurants, 

Cafe, Cake Shop, Salon, 
Bridal,  Boutique, Book Store.

Not satisfied to read Lightworks MAG in 
public places and want to have your own?

Email us your request to 
contact@lightworksjakarta.com 

with format,
Subject : Inquiry for Lightworks MAG
Message : Name - Phone Number -
Designated address (full address)

e.g Melissa 0810 000 0000 
Jl. Panjang No. 9, Kebon Jeruk  

Jakarta Barat 11530

or you can just contact us to Lightworks
P : +6221 5365 1667 ext 31-32

It’s free! 
You only need to pay the shipping cost

De Excelso
Dunkin Donuts
Excelso
Habb Hair 
Hair Code
Honeymoon 
Deserts
In Joy Salon - Bridal 
- Photo
J.Co
Johnny Andrean
Jutanhak Beauty 
Centre
Lau’s Kopi Tiam
Marie France Body 
Line
Natasha Skin Care
Owl Café
Pancious
Red Mango
Restaurant
Saint Cinnamon
Seoul Korean 
Sour Sally
Sour Sally Pluit
Starbucks
Starbucks
Sushi Groove
Svenson
Takigawa
The Nail Shop
The Nail Shop
Venisee Couture 
Bridal
Yohanes Bridal
Yumi Katsura

JAKARTA UTARA
Albert Yanuar Bridal
Billy Tjong Bridal
Bridal Image
Cucu Foto Bridal 
Salon
Elvira Brides
Erha Clinic
I Do Bridal
In Joy Salon - Bridal 
- Photo
New Brides Cre-
ation Bridal
Ojipro 
Photo&Bridal
Sophia 
Photo&Bridal
The Silk
The Vow
The Wedding 
Boutique
Venisee Couture 
Bridal
Yohannes Bridal
Yumi Katsura





Contact Us
Danang +62 818 800 705
Reiza +62 818 066 98 1113 
www.lightworksjakarta.com

“We create something 
that will last”
A one night wedding is a lifetime story, and 
though the light may only shine for one night, 
the impression lasts forever.


