
 Bosan dengan yang Pasaran? 

5 Suvenir Pernikahan Unik ini Bisa 

Menginspirasi Anda 

 

 

“Aduh, bingung nih, ada acara “gathering” sama teman-teman penulis, tapi bingung mau 

buat suvenir unik apa yang enggak pasaran?” 

 

“Kalau kasih suvenir di acara pernikahan, selalunya gantungan kunci, lama-lama bosan juga 

yah? Ada solusi lain enggak yang bisa tampil beda?” 

 

Nah, itu tadi berbagai keluhan dari teman saat mencari ide, untuk bisa 

menghadirkan suvenir unik yang “happening”. Langsung saja kita ulik apa saja 

sih, suvenir yang bisa membius dan enggak pasaran ya? 

 

1. Pot Kecil dan Tanaman Mini 

 

Suvenir pot kecil dan tanaman mini ini tak semahal yang Anda bayangkan. Anda bisa 

menyiapkannya sendiri, dengan membeli gelas kecil murah. Tambahkan tanaman 

hias mini yang ekonomis, bisa berupa kaktus maupun non kaktus. Tancapkan kertas 

bertuliskan “Love Our Earth”,  selesai. Menarik bukan? 

 

2. Bibit Tanaman 

 

Anda juga bisa membuat sendiri suvenir bibit tanaman ini, dengan harga yang 

sangat ekonomis. Bibit tanaman pilihan Anda ini, bisa Anda kemas dalam 

bungkusan kertas cetak berbentuk amplop kecil. Terakhir tempelkan tulisan berisi 

khasiat bibit tanaman tersebut. Nah, jadilah suvenir unik dengan harga yang 

terjangkau dan unik! 

 

3. Tabung Ramuan Kopi 

 

Tabung berisikan ramuan kopi, bisa Anda pilih untuk menghadirkan suvenir unik 

yang spesial. Anda bisa membeli tabung di toko kimia dan alat penelitian. Jangan 

khawatir, harganya cukup murah tergantung ukurannya. Isi tabung ini  dengan kopi, 

gula, susu, atau coklat secara berlapis. Lalu tambahkan label bertuliskan cara 

menyeduhnya. Beres kan? 

 

4. Sabun Handmade 

 

Sabun kecil “handmade” bisa Anda pakai sebagai suvenir unik loh? Suvenir sabun 

untuk berbagai acara tentu lebih berkesan, karena cukup jarang ditemukan. 

Tentunya dengan menghadirkan kemasan yang cantik dan menarik.  Harganya bisa 



disesuaikan dengan bujet Anda, enggak mahal juga kok. Anda tinggal mengemasnya 

dalam balutan kertas  bertali dan dibubuhi tulisan. Unik kan! 

 

5. Pajangan Terarium 

 

Seperti suvenir yang lain, Suvenir unik  pajangan terarium ini juga bisa Anda buat 

sendiri. Anda bisa membeli terarium mini dengan harga terjangkau. Isi terarium 

kecil dengan pasir pantai dan kerang-kerang mati, yang bisa Anda beli di toko 

akuarium. Bila perlu, Anda bisa mengumpulkan pasir dan kerang-kerang mati  yang 

banyak berserakan di pantai.  Terakhir tambahkan pita atau tali di leher botol 

 

 

 

 

 

http://www.satujam.com/souvenir-pernikahan/ 

http://www.hipwee.com/tips/dengan-10-souvenir-ini-pernikahanmu-takkan-terlupakan-di-

mata-tamu-undangan/ 


