
	  

Paket Batang (The day) Rp. 45.000.000 

Services from Wedding Planner & Organizer, Bantu 
Manten 

 

1. Apapun yang dibutuhkan, kami siap melalui email/sms/whatsapp/telepon 

2. Technical meeting 1 bln/ 3minggu sebelum hari berlangsungnya acara 

3. Mempersiapkan vendor untuk hari berlangsungnya acara 

4. Membuat susunan acara untuk hari berlangsungnya acara 

5. Menerima pelimpahan file vendor yang telah disepakati sebelumnya 

6. Memastikan perihal-perihal tambahan jika ada dan dibutuhkan 

7. Melakukan penjemputan penghulu jika memang adanya permintaan 

8. Mempersiapkan 10-14 orang sebagai tim dari Bantu Manten yang sifatnya 

tentative mengikuti acara 

9. Mempersiapkan obat-obatan standar demi kelancaran acara resepsi 

10. Memberikan masukan untuk perihal apabila ada penambahan dari segi 

vendor yang telah disepakati  

11. Membantu mengatur flow dan mengawasi untuk VVIP pada saat acara 

resepsi sesuai request pemangku hajat 

12. Mengatur jadwal untuk make up dari keluarga dan mempelai 

13. Menyediakan time keeper selama acara pernikahan 

14. Membantu mengatur flow dan mengawasi makanan yang telah dipesan 

oleh keluarga dan mempelai pada saat acara 

15. Koordinasi pembungkusan makanan yang berlebih dari catering akan 

dilakukan team konsumsi Bantu Manten bersama captain dari catering 

dan perwakilan keluarga yang telah ditunjuk 



	  

16. Membantu  mengatur flow foto pada saat resepsi sesuai dengan 

permintaan keluarga dan mempelai yang memang nama-namanya telah 

diberitahukan sebelumnya 

17. Koordinasi kotak angpao dengan perwakilan keluarga yang telah 

ditunjuk dengan standarisasi Bantu Manten yaitu dengan 

menandatangani dan memfoto kegiatan menggembok dan membuka 

gembok yang disaksikan oleh tim Bantu Manten dan keluarga 

18. Tim acara Bantu Manten akan berdekatan dengan MC acara untuk 

menjaga kestabilan acara dengan memperhatikan waktu yang telah 

disepakati di dalam rundown 

19. Jadwal meeting akan dilakukan 2 kali diluar jadwal technical meeting 

bersama vendor yang dilakukan dilokasi acara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Paket Pucuk (Full Arrangement) Rp. 150.000.000 

Services from Wedding Planner & Organizer, Bantu 
Manten 

 

1. Mengatur pertemuan antara vendor dan calon manten 

2. Memberikan data pilihan vendor sesuai tema dan konsep acara 

3. Konsultasi setiap 2 minggu 1 kali yang berhubungan dengan segala 

sesuatu dari acara tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati 

bersama  

4. Apapun yang dibutuhkan, kami siap melalui email/sms/whatsapp/telepon 

5. Jadwal meeting dengan keluarga besar dalam jangka waktu 3 bulan 

sekali, namun bila dibutuhkan lebih dari waktu tersebut maka akan 

disesuaikan 

6. Jangka waktu pengurusan minimal 4 bulan sebelum acara utama akad / 

pemberkatan dan resepsi 

7. Membuat susunan acara untuk hari berlangsungnya acara 

8. Mengatur jadwal vendor hari berlangsungnya acara. 

9. Membantu memilih vendor yang akan dipilih oleh calon manten atau yang 

belum dipilih oleh calon manten.  

10. Membantu memberikan harga terbaik terhadap vendor yang dipilih dan 

sifatnya komunikasi kepada vendor melalui kami.  

11. Memastikan perihal-perihal tambahan jika ada dan dibutuhkan 

12. Melakukan penjemputan penghulu jika memang adanya permintaan  

13. Membantu kepengurusan administrasi pernikahan calon manten kepada 

KUA dimana tempat akan acara akad dilaksanakan 



	  

14. Mempersiapkan 10-16 orang sebagai tim dari Bantu Manten yang sifatnya 

tentative mengikuti acara  

15. Mempersiapkan 1-2 orang security khusus Bantu Manten yang 

dipersiapkan untuk keamanan dan kelancaran dari acara 

16. Membantu mengatur flow dan mengawasi untuk VVIP pada saat acara 

resepsi sesuai request pemangku hajat 

17. Membantu mengatur flow dan mengawasi makanan yang telah dipesan 

oleh keluarga dan mempelai pada saat acara 

18. Mengatur jadwal foto keluarga ataupun foto kerabat pada saat acara, dan 

pihak keluarga telah memberikan nama-nama yang akan di foto 

19. Tim acara Bantu Manten akan berdekatan dengan MC acara untuk 

menjaga kestabilan acara dengan memperhatikan waktu yang telah 

disepakati di dalam rundown  

20. Koordinasi kotak angpao dengan perwakilan keluarga yang telah 

ditunjuk dengan standarisasi Bantu Manten yaitu dengan 

menandatangani dan memfoto kegiatan menggembok dan membuka 

gembok yang disaksikan oleh tim Bantu Manten dan keluarga 

21. Koordinasi pembungkusan makanan yang berlebih dari catering akan 

dilakukan team konsumsi Bantu Manten bersama captain dari catering 

dan perwakilan keluarga yang telah ditunjuk  

22. Pelaksanaan technical meeting yaitu minimal di 2 minggu sebelum hari 

berlangsungnya acara dan pengaturan jadwal technical meeting akan 

dilakukan oleh tim Bantu Manten. 


