
No Stress Saat Pernikahan? Ini 7 Langkah Tepat yang Harus Dilakukan Setiap Pasangan 

 

Pernikahan itu bukan cuma urusan kamu dan pasangan berdua aja loh. Pernikahan itu urusan dua 

keluarga besar yang akan bersatu. Nah, menyatukan dua konsep dari dua keluarga yang baru kenal, 

urusannya bisa repot. Jadi sebelum diskusi dengan keluarga besar, mendingan kalian buat dulu 

perencanaan di bawah ini. 

 

1. Atur budget 

Nah, ini paling penting yang harus direncanakan dari awal. Pastikan jumlah budget yang tersedia dari 

kalian berdua dulu. Dari situ, mulailah atur perencanaan apa saja yang harus dikeluarkan. Tulislah sedetil 

mungkin termasuk dengan konsep pernikahan apa yang akan digunakan. Biar nggak pusing dan stres, 

tetap berpegang pada daftar budget ini. 

2. Pergi ke KUA atau Catatan sipil. 

Urusan administrasi jangan dikerjaan dadakan saat mau dekat hari H. Urusannya bisa repot karena akan 

banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Apalagi kalau pernikahan akan diadakan di luar lokasi rumah 

kamu. Soalnya kamu juga harus ngurus surat 'numpang nikah' ke kelurahan atau RT setempat. Jadi dari 

awal, kamu tanya deh apa saja yang harus dipersiapkan. Oya, penghulu juga sering full-book loh. Jangan 

sampai kamu nggak dapat penghulu buat hari H. 

3. Jika sudah menentukan tanggal. Mulai cek lokasi! 

Sudah tahu konsep pernikahan seperti apa? Mulai deh hunting lokasi. Jika ingin di gedung, booking  

minimal 4-6 bulan sebelum hari H. Apalagi jika gedung favorit, bisa-bisa 1 tahun sebelumnya sudah 

kamu booking. Jika ingin menikah di rumah, mulai untuk cek kondisi rumah. Jika perlu renovasi atau 

perlu tambah dekorasi. 

4. Membuat Check List 

Jangan anggap remeh membuat cek list ini. Cek list akan mengurangi stress kamu. Buatlah cek list sedetil 

mungkin dan kalau perlu bawa deh kemanapun kamu pergi. 

5. Pilih 1 vendor untuk banyak layanan 

Tips jitu dari banyak wedding planner, pilihla 1 vendor yang menyediakan berbagai layanan. Misalnya, 

pilih 1 katering yang juga menyediakan rias pengantin, dekorasi,  upacara adat dan lainnya. Semakin 

banyak jasa yang bisa dikerjakan oleh 1 vendor akan mengurangi banyak kerjaan kamu. Biasanya akan 

ada diskon gede juga dari mereka. 

6. Buat daftar undangan 



Bikin daftar undangan memang terlihat gampang tapi ternyata lumayan menyita waktu. Biasanya nggak 

bisa dikerjakan dalam 1 hari. Butuh berhari-hari menyusun undangan agar tidak ada yang terlewat. 

Utamakan membuat list keluarga dulu baru teman dekat dan terakhir relasi. 

7. Diskusi dengan wedding planner 

Jika menggunakan wedding planner, diskusikan segalanya dengan mereka. Katakan semua yang kamu 

inginkan tentang pernikahan kamu. Ingat, ini pernikahan kamu bukan mereka. Wedding planner yang 

baik akan memberi usulan dan konsep yang sesuai dengan mau kamu. 


