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DESKRIPSI PEKERJAAN

Deskripsi Pekerjaan
by Hilda (Persiapan & Styling)

Deskripsi Pekerjaan
by WYMM Organizer 
(Hari H Pernikahan)
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Memberikan kosultasi mengenai persiapan Pernikahan.

Menyusun tema dan konsep acara Pernikahan (mood board).

Memperkenalkan dan membantu mencari Vendors yang sesuai dengan tema & budget.

Membuat jadwal meeting, menemani dan membantu bernegosiasi dengan Vendors.

Melakukan meeting secara berkala.

Mengadakan Family Meeting untuk kedua pihak keluarga apabila diperlukan.

Membuat rundown acara sepanjang hari Pernikahan dan Resepsi.

Mengundang dan menghadiri Food Testing.

Mengadakan Technical Meeting, 3 minggu sebelum hari H dengan seluruh Vendors.

Mengundang & menghadiri GR (Gladi Resik) Pemberkatan di Gereja / Vihara.

Koordinasi dengan semua pihak terkait dalam persiapan acara dan memastikan mereka 

melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak & permintaan Calon Pengantin.

Mengingatkan kembali segala perlengkapan yang diperlukan Calon Pengantin untuk 

digunakan di hari Pernikahan agar tidak ada yang tertinggal.

Melakukan RSVP untuk tamu undangan (Seating Dinner).

Berhak untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan acara, baik berupa 

tradisi / adat yang harus dijalankan oleh Calon Pengantin dan data para Vendors.

Sebagai Time Keeper serta mengantur jalannya acara dengan baik dan lancar dengan 

memeriksa setiap detail yang berkaitan dengan acara yang berlangsung (bila acara 

dilaksanakan di hari yang berbeda, maka akan ada penambahan biaya yang akan diajukan 

terlebih dahulu).

Mengelola dan mengatur semua perlengkapan & property, kemudian mengembalikan 

segala perlengkapan & property tersebut kepada Kedua Mempelai.

Membantu menyediakan property yang dibutuhkan saat hari H, seperti: kain merah, alat 

Tea Pai, checker, label tom & jerry, dll.

Menghadikan Tim Organizer yang akan bertugas mengatur jalannya acara sesuai dengan 

rundown dan susunan acara Resepsi yang telah disepakati.

Pengantin berkewajiban untuk menyediakan lunch box dan dinner box untuk semua Crew 

yang bertugas di hari H.
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10% pajak dan biaya pelayanan 
telah termasuk

Pesta Resepsi Berdiri (Standing Party)
< 1.000 orang
1.001 - 1.500 orang
1.501 - 2.000 orang
2.001 - 2.500 orang
2.501 - 3.000 orang

Pesta Resepsi Duduk (Seating Party)
< 300 orang
301 - 500 orang
501 - 700 orang
701 - 900 orang
901 - 1.200 orang

 

 
: IDR 43.000.000 untuk 12 orang Crews
: IDR 45.000.000 untuk 14 orang Crews
: IDR 50.000.000 untuk 18 orang Crews
: IDR 55.000.000 untuk 21 orang Crews
: IDR 60.000.000 untuk 24 orang Crews

: IDR 50.000.000 untuk 16 orang Crews
: IDR 56.500.000 untuk 20 orang Crews
: IDR 63.000.000 untuk 24 orang Crews
: IDR 69.500.000 untuk 28 orang Crews
: IDR 77.500.000 untuk 32 orang Crews

Uang jaminan sebesar 50% dari total biaya harus diterima untuk 

mengkonfirmasi status pemesanan.

Pelunasan sebesar 50% dari total biaya diharapkan untuk diterima 30 

(tiga puluh) hari sebelum tanggal acara pernikahan.

Tidak ada pengembalian uang jaminan (setoran awal) untuk pembatalan 

yang dibuat, kecuali terdapat peraturan atau perjanjian tertulis secara 

terpisah telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Setoran Awal

Setoran Akhir
30 hari sebelum tanggal pernikahan

Pembatalan

DAFTAR HARGA

SKEMA PEMBAYARAN
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