
3 Alasan Kenapa Penting untuk Pamer Pernikahan di Media Sosial. 

 
Kali ini kita akan membahas mengapa penting untuk memamerkan pernikahan di media social. 

Kemajuan teknologi yang makin berkembang mendorong aktivitas publik terkena pengaruhnya. 

Termasuk hal-hal remeh temeh seperti mengunggah kegiatan sehari-hari atau momen tertentu ke 

media sosial (medsos). Makanya, tak heran beberapa waktu silam sudah makin gencar ada pihak yang 

memanfaatkan dengan baik kegunaan teknologi modern di medsos. Tak ada lagi rasa sungkan maupun 

sembunyi-sembunyi untuk mengunggah berbagai dokumentasi dalam hidupmu. Kegiatan biasa saja 

banyak yang membagikannya di medsos, apalagi momen terbaik seperti pernikahan? 

Terlepas dari beragam pendapat tentang mengunggah foto maupun video di dunia maya, sebenarnya 

memang ada sejumlah alasan positif untuk memamerkan dokumentasi tersebut. Mari kita lihat bersama 

3 alasan kenapa kamu sebaiknya pamer dokumentasi pernikahan di media sosial: 

 

1. Para Mantan Pacar Wajib Tahu Kabar Bahagia Ini Agar Mereka Tidak Mencoba Mendapatkan Kamu 

Lagi. 



 

Yang pertama adalah Salah satu alasan kenapa kamu unggah kabar bahagia ini via medsos yaitu ingin 

memamerkan bahwa status kamu tak lagi pacaran, tapi telah menikah. Karena bisa saja mereka masih 

sesekali menghubungimu atau suka bikin ulah karena kamu mantan terbaiknya dan dia belum bisa move 

on. Dengan begitu kamu tak perlu pusing untuk menghindari mereka karena seharusnya sih mereka 

tidak akan mengganggu kamu lagi karena tahu kamu sudah menika. 

 

2. Kabar Bahagia Ini Tentunya Membuat Kerabatmu Juga Senang, Siapa Tahu Saja Mereka Ingin 

Menyusul ke Pelaminan.  

 
Yang kedua, tentunya hal ini akan berpengaruh pada kerabat anda. Pernikahan biasa dibilang 

merupakan salah satu momen bahagia yang tak terhingga. Akhirnya, hari – di mana kamu dan pasangan 



jadi halal ditempuh juga. Momen ini pun menjawab doa-doamu selama ini yang tak pernah bosan 

diucapkan untuk menenangkan hati yang sepi karena sendirian maupun kesedihan yang telah lalu. 

Makanya, kabar bahagia ini tak boleh dilewatkan begitu saja dengan mengesampingkan keberadaan 

dunia maya. Walau terlalu aktif di media sosial memang tak baik karena bisa mengganggu yang lain, 

tentu tak jadi masalah jika kamu memanfaatkannya dengan baik. Justru sebaliknya, media sosial jadi 

jembatan pengantar kebahagiaan untuk kerabat. Selain itu, kabar menyenangkan ini juga bisa 

menularkan motivasi untuk para sahabatmu agar turut segera menikah de ngan begitu keduanya 

menjadi senang bukan. 

 

3. Para Undangan Yang Tidak Hadir Bisa Terpuaskan Rasa Penasarannya Dan Bisa Kecewa Karena 

Tidak Hadir. 

 

Ini dia yang terakhir. Dari tamu-tamu yang diundang, biasanya ada saja yang nggak datang. Entah karena 

malas atau nggak sempat, mereka nggak bisa menghadiri pernikahanmu. Tapi tetap saja mereka yang 

nggak datang akan penasaran seperti apa pesta pernikahanmu, mulai dari pakaian dan makeup 

pengantin dan dekorasinya, bahkan beberapa akan kecewa karena melihat acaramu yang begitu meriah 

tapi mereka tidak datang. 

 

  


