Biaya Acara Pemakaman Kembali
Update 01 April 2022 – Asumsi untuk 1 Kerangka
A. Perincian biaya jasa pemakaman kembali
Rp. 10.600.000
• Jasa gali lubang tutup lubang serta penurunan peti.
• Satu tenda dekor ukuran 5 x 5 m beserta karpet
• Kursi di lokasi pemakaman sebanyak 20 kursi.
• Air mineral gelas sebanyak 1 dus (48 cup).
• Air bersih untuk cuci tangan sebanyak 1ember.
• Sound system standard (TOA) dan 2 mic.
• Karpet sepanjang jalan sampai liang lahat.
• Penggunaan ruang serba guna untuk makan siang (selama pandemi di tutup)
• 20 lunch box dari lacollina
• 1 box ice cream (24 pcs)
• 1 buah payung SDH
• Spanduk ucapan “Selamat berpulang ke rumah Bapa”
• Nisan Granit sementara (ukuran 30cm x 30 cm ).
• Paket bunga : 1 bunga tangan, 3 kantong bunga tabur, dan bunga meja
• Protokoler acara Pemakaman dan Pembawa Acara.
B.

Kotak Beton /Slab beton. (optional size nya, tergantung ukuran peti)
o Slab Beton Kerangka / Baby
P=100 L=50 T=50 -----------------------------------Rp. 3.100.000
o Slab Beton Standard ukuran
P=226 L=84 T=68 ------Rp. 5.400.000
o Slab Beton Besar ukuran
P=236 L=116 T=78 ------Rp. 6.100.000

C. Batu Nisan Permanen Standar ukuran 30 cm x 60 cm x 6 cm (tanpa photo)

Rp. 4.500.000

Biaya pemakaman, kotak beton baby, nisan tandar asumsi untuk 1 kerangka saja

Rp. 18.200.000

Catatan :
➢ Pendeta / romo dan sejenisnya untuk memimpin do’a agar bawa dari pihak keluarga
➢ Bunga tabur harap bawa tambahan dari keluarga
➢ Jika dalam 1 lubang makam di isi lebih dari satu kerangka. Maka untuk kerangka ke 2 –ke 3 -ke
4, di kenakan biaya administrasi masing masing Rp 2,6 juta per kerangka. Dalam 1 lubang makam
maximal di isi 4 kerangka.
Contoh penghitungan biaya pemakaman kembali 4 kerangka :
Biaya pemakaman kembali kerangka pertama 10.600.000 kemudian biaya pemakaman kembali
kerangka ke 2 dan ke 3 dan ke 4 adalah Rp. 2.600.00 x 3 kerangka = Rp 7.800.000 maka total
18.400.000. Kotak beton untuk 4 kerangka minimal pakai yang ukuran standar Rp 5.400.000.
Batu nisan permanen untuk 4 nama ukuran 50 cm x 70 cm. Rp. 7.800.000 Total pemakaman
kembali untuk 4 nama adalah Rp. 31.600.000

Marketing: Iwan 0812.1350.8200
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Contoh pemakaman kembali kerangka

Pilihan Menu Makanan

1. Nasi Goreng Lacolina

3. Ayam Penyet

Marketing: Iwan 0812.1350.8200

2. Nasi Goreng Kencur

4. Macaroni & Cheese
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