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Nama   :  
No HP   :  
Alamat email  : 
Tempat acara  :  
Tgl acara  :  
Warna bunga  : 
Warna kain dekorasi : 

Biaya Dekorasi Gedung Biotrop : 

NO ITEM DEKORASI JUMLAH KETERANGAN 

1 Area pelaminan    

 Pelaminan modern/pelaminan jawa 
modifikasi/pelaminan sunda modifikasi 

1 set  

 Kursi pengantin  1 unit  

 Kursi ortu  4 unit  

 Permadani pengantin 1 unit  

 Mini garden 1 set  

 Backgroud kain pelaminan 1 set  

 Lighthing standar 1 set   

    

2 Area red carpet   

 Karpet jalan 1 set   

 Pergola dengan rangkaian bunga segar  1 set  

 Standing flowers  6 unit  

 Standing lampu dengan rangkaian bunga segar  4 unit  

3 Galeri foto Galeri foto untuk foto prewedding 
(pengantin menyediakan : foto prewedding yang 
diperbesar ukuran 40 x 60 cm max 3 bh dan foto 
dengan ukuran postcard max 3 buah, diserahkan 
paling lambat malam H-1 digedung) atau Spot photo 
booth 

 
1 set 

 

    

4 Area panggung music   

 Background panggung music (tanpa panggung) 1 set  

    

5 Area reception   

 Kotak angpao dengan rangkaian bunga segar  4 unit  

 Kain lorong dekoratif   

 Dekoratif pilar tengah 1 set  

 Welcome gate 1 buah 1 unit  
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Bunga yang dipakai: 

 

 

 

 

 

*(Jenis bunga akan langsung kami ganti apabila sedang tidak musim) 

Total biaya untuk pengerjaan dekorasi diatas sejumlah   Rp. 25,000,000,- (sudah termasuk charge 

gedung) 

Compliment :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Jenis bunga yang dipakai 
1 Mawar 

2 Crysant 

3 Aster 

4 Astromeria 

5 Lily 

6 Carnation 

7 Snap dragon 

8 Calla lily 

9 Gerbera 

No.  COMPLIMENT JUMLAH 
1 Meja akad nikah 1 unit 

2 Bunga meja akad nikah 2 rangkaian 

3 Kursi akad nikah/bantalan dudukan  6 unit 

4 Handbouqet 1 rangkaian 

5 Janur umbul-umbul 2 unit 
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KETENTUAN PEMAKAIAN JASA DEKORASI 2015 
 

A. KETENTUAN TARIF  
 

 Tarif berlaku sampai dengan Desember  2015. 

 Tarif akan berubah apabila ada penambahan dekorasi  

 Akan ada kenaikan biaya dekorasi 10-20 %, apabila acara dilaksanakan ditahun selanjutnya. 

 Apabila acara dilaksanakan ditahun 2015 (periode bulan januari s.d maret) maka booking fee 
dapat sebagai pengikat harga tahun 2014. 

 Harga diatas untuk 1 hari pemakaian. 
*Booking sebaiknya dilakukan 5 bulan sebelum pelaksanaan acara. 

 
B. SISTEM PEMBAYARAN  
 Booking fee  Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah)  ditujukan sebagai pengikat. Apabila terjadi 

pembatalan, maka booking fee tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dialihkan untuk 
biaya lainnya. 

 Down payment (DP 1) sebesar 20% dari sisa pelunasan biaya pemakaian jasa dekorasi harus 
dibayar satu bulan setelah pembayaran booking fee. 

 Down payment (DP 2)  yang merupakan pelunasan untuk selurh pembiayaan harus diselesaikan 
paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksaan acara 

 Apabila ada penambahan item dari pemesanan awal, maka akan dibuatkan kembali revisi rincian 
pemakaian jasa dekorasi setelah acara selesai 

 Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan ditransfer melalui rek Bank BCA 0952434495 a.n 
Indah mendy sendjaya & rek Bank Mandiri 133-0011-469921 a.n Indah Mendy Sendjaya 

 
C. DESIGN PELAMINAN DAN LAYOUT DEKORASI 

1. Penggambaran design pelaminan akan dilakukan setelah transaksi DP 1. 
2. Calon pengantin dapat memilih tema pelaminan sesuai dengan harga paket dekorasi. 
3. Penyerahan design pelaminan dan layout dekorasi, akan kami serahkan pada saat technical 

meeting digedung. 
4. Penggambaran design pelaminan hanya dilakukan 1x penggambaran, apabila ada revisi 

setelah technical akan kami catat. 
 

D. WAKTU PEMASANGAN 
 Pemasangan dekorasi disesuaikan dengan kondisi dilapangan dan kondisi jadwal kerja dekorasi. 

 
E. PEMBATALAN DAN PERUBAHAN TANGGAL SEWA 
I. PEMBATALAN 

o Untuk pembatalan jasa dekorasi diatas 5 bulan sebelum pelaksanaan acara, uang muka 
(DP 1) akan dikembalikan 50% dari jumlah DP 1. 

o Untuk pembatalan jasa dekorasi dibawah 5 bulan sebelum pelaksaan acara, uang muka 
(DP 1) tidak dapat dikembalikan. 
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o Uang muka tidak dapat dikembalikan meskipun pembatalan dilakukan karena keadaan 
darurat (force Majure)  dan dibuktikan dengan dokumen resmi. Walaupun demikian, 
perubahan tanggal dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Kresna Decoration. 

 
 

II. PERUBAHAN TANGGAL PEMAKAIAN JASA DEKORASI 
   Perubahan tanggal penggunaan jasa dekorasi hanya diperbolehkan satu kali dalam 12 
bulan/1 tahun, terhitung dari tanggal pembayaran uang muka (DP 1). 

 
 


