
 

PT. GRAHA MENARA HIJAU : 

 - BANK MANDIRI Cab. Pancoran   No. Account : 070.000.3037145 (Rp) 
 - BCA Cab. Wisma Milenia              No. Account : 0053012628 (Rp) 

KETENTUAN  PEMAKAIAN 

BALAIRUNG KIANI UNTUK PERNIKAHAN 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
RUANG 

 Luas   : 700 m2 (di luar ruang rias) 

 Kapasitas  : + 800 orang (standing party) 
 

 

WAKTU PENGGUNAAN 

 Siang hari  : Jam 11.00 - 13.00 Wib (khusus Sabtu/Minggu) 

 Malam hari   : Jam 19.00 - 21.00 Wib  

 Penyewa diberi kesempatan untuk persiapan 3 jam sebelum acara dimulai dengan penerangan terbatas 
tanpa AC. 

 Penyewa diberi waktu 1 jam setelah acara untuk membereskan peralatan 

 Setiap penambahan waktu di luar yang telah ditentukan dikenakan biaya tambahan sebesar 
Rp.1.000.000,-/jam 

 Akad Nikah dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.1,000.000,- (Satu Juta Rupiah) 
- Acara pagi tersedia pukul :  08.00 - 10.00 Wib 
- Acara malam tersedia pukul :  15.00 - 17.00 Wib 

 
 

FASILITAS 

 AC 

 Sound system  + 4 microphone 

 2 buah meja penerima tamu & kursi 

 Ruang rias 

 Ruang tunggu pengantin 

 Ijin pertemuan dari POLRI 

 Satpam dan Car Call 

 Karpet merah 

 Toilet 

 100 buah kursi + cover 

 Panggung ukuran 0.4 x 3 x 11 m 

 Listrik + 10.000 watt 

 Bebas parkir untuk 10 unit kendaraan 
 

 

KETENTUAN 

 Pemesanan dapat dilayani melalui telepon/fax, surat atau langsung datang ke : 
 
Pengelola Balairung Kiani 
MENARA HIJAU Lt. 2 
Jl. MT. Haryono kav. 33, Jarta 12770 
Telp. (021) 7986050,7985979 Fax. 7985868 

E-mail  : balairungkiani@menarahijau.com 
 

 Untuk pemesanan sementara diberi waktu 5 hari dan bila dalam jangka waktu tersebut tidak ada 
konfirmasi dari pemesan (dalam bentuk setoran uang muka), maka pemesanan tersebut dianggap batal. 

 Sewa gedung sebesar : 
 

- Untuk pemakaian siang hari    : Rp.13.500.000,- 
- Untuk pemakaian malam hari                        : Rp.15.000.000,- 

 

 Uang muka sewa gedung sebesar Rp. 5.000.000,- dibayar pada saat konfirmasi 

 Pelunasan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 hari sebelum acara dengan tunai 

 Pembayaran dapat ditransfer langsung ke rekening : 
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KETENTUAN  PEMAKAIAN 

BALAIRUNG KIANI UNTUK PERNIKAHAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMBATALAN SEWA 
 

 Pembatalan sewa harus disampaikan secara tertulis kepada pengelola sebagai bukti atas pembatalan 
tersebut. 

 Pembatalan sewa akan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut : 
- Apabila pembatalan sewa dilakukan 3 bulan atau lebih sebelum acara maka uang muka akan 

dikembalikan sebesar  Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) 
- Jika pembatalan dilakukan kurang dari 3 bulan sebelum acara, seluruh uang muka yang disetorkan 

tidak dapat diambil kembali. 
 

 
PERUBAHAN TANGGAL 
 

 Perubahan tanggal diperbolehkan apabila tanggal yang dimaksud belum terisi 

 Perubahan tanggal hanya dilakukan satu kali saja 

 Perubahan tanggal akan dikenakan biaya 10% dari uang muka 
 

 
DILARANG 
 

 Menggunakan stop kontak tanpa seijin dari pengelola gedung 

 Menempelkan sesuatu pada dinding, pintu dan sebagainya 

 Membawa senjata api atau senjata tajam, kecuali petugas keamanan yang berwenang 

 Membawa minuman keras dan sejenisnya kedalam ruangan, tanpa ijin tertulis dari pengelola gedung 

 Merusak dan mengotori gedung serta perlengkapannya 

 Merokok didalam ruangan Balairung Kiani 
 

 
KEAMANAN 
 

 Pengamanan umumnya dilaksanakan oleh pengelola gedung 

 Bila penyewa membawa petugas keamanan sendiri, maka harus mengadakan koordinasi dengan 
pengelola gedung selambat-lambatnya 5 hari sebelum acara berlangsung 

 Penyewa/undangan/tamu dimohon untuk tidak meninggalkan barang-barang disembarang tempat 
ataupun didalam mobil. Apabila terjadi kehilangan, maka bukan merupakan tanggung jawab pengelola 
gedung, tetapi kehilangan tersebut wajib dilaporkan kepada bagian keamanan. 
 

 
LAIN – LAIN 
 

 Demi menjaga ketertiban dan keserasian, pemasangan spanduk, papan dan sebagainya agar dirundingkan 
terlebih dahulu dengan pengelola 

 Penyewa yang menggunakan jasa boga dan perlengkapan penunjang acara diluar rekanan pengelola 
dikenakan biaya tambahan sebagai berikut : 
 

- Dekorasi pelaminan  : Rp. 1.000.000,- 
- Video dan Photo  : Rp.    400.000,- 
- Musik (bukan gamelan)    : Rp.    600.000,- 
- Catering   : 25%  dari total pesanan 
- Membayar minimum charge Rp. 8.000.000,- apabila nilai charge catering tersebut  lebih           

kecil dari minimum charge. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

KETENTUAN  PEMAKAIAN 

BALAIRUNG KIANI UNTUK PERNIKAHAN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DAFTAR REKANAN 
 

 CATERING 
 

 

 Ananda 
 Adiyasa 
 Afida 
 Bali Indah 
 Bunga 
 Caterindo 
 Chikal 
 Diamond 
 Griya Pangan 
 Kiki 

 

 

 Hendra Pelangi 
 Indo Nusantara 
 Maharani 
 Mitra Wangi 
 Melani 
 Nabila 
 Nendia 
 Nikirani 
 Nola 
 Puspita Sawargi 

 

 

 Permata 
 Perfect 
 Rizqy Agung 
 Siwi  
 Sawargi 
 Tidar’s 
 Tunas 
 Wifa 
 Hj. Tini Suherlan 
 Zulfa Halim 

 

 
Keterangan :     
 
- Minimal pesanan 500 porsi (buffee) 
- Harga minimal Rp.50.000,-/porsi (type A) 
- Food stall minimal 150 porsi (minimum Rp.15.000,-/porsi) 
- Kelebihan porsi akan dikenakan charge tambahan 
- Kambing Guling Rp.1.500.000/ekor 
 

 
DEKORASI PELAMINAN 

 Cindua Mato  Nusantara 

 Indora Bridal 

 Diamond 

 Ratu  Wedding 

 Sanggar Minang Djus Masri 
 
VIDEO DAN FOTOGRAFER 

 Guci mas pratama 

 Panji Vidiatama 

 Harmony 

 Sparta Photo 
 

Keterangan : 
Daftar rekanan tersebut diatas sewaktu - waktu dapat berubah 

 
PENUTUP 

 Peraturan/ketentuan ini dapat berubah sewaktu - waktu bila dianggap perlu oleh pengelola gedung 

 Para penyewa diminta dengan hormat untuk mentaati dan melaksanakan semua peraturan dan 
ketentuan tersebut diatas, peraturan/ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkan. 
 
 

 
 
 
 

 


