
SURAT PERNYATAAN PEMBELIAN LAHAN AT NEED 

UNTUK PEMAKAMAN JENAZAH KARENA SUSPECT / COVID 19 (CORONA) / ODP / PDP 

DI SANDIEGOHILLS MEMORIAL PARK 

 

 

Bagi yang sudah memiliki lahan di SANDIEGOHILLS Memorial Park ( SDH ) : 

1. Lahan yang dapat dipergunakan untuk memakamkan jenazah sebab suspect / Covid 19 / ODP / 

PDP adalah produk Semi Private, Private Estate, Paviliun atau Peak Estate. Khusus untuk tipe semi 

private di Garden of Creation, tipe semi private di Mansion Adoration  dan tipe Private Estate di 

Mansion Seagull dan Mansion Crown, tidak semua unit bisa digunakan, harus diperiksa terlebih 

dahulu jarak antar makam disekitarnya. 

2. Produk Single Burial tidak dapat dipergunakan karena bersebelahan dengan lubang makam yang 

lain, sehingga akan menimbulkan resiko bagi petugas pemakaman apabila makam disebelahnya 

akan dipergunakan ; 

Bagi yang belum memiliki lahan, SDH sudah mempersiapkan lahan khusus jenazah sebab suspect / Covid 

19 / ODP / PDP sebagai berikut : 

 

1. Lahan khusus Muslim, kami sediakan lahan di Mansion Al Jamil sebagai berikut : 

a. Produk Semi Private, luas mulai dari 17,9 m2, bisa digunakan untuk 2 orang, harga mulai 

Rp.407.962.500,- termasuk PPN.  

b. Produk single extra large, luas 10.5 m2, bisa dipergunakan untuk 2 orang, harga 

Rp.185.000.000,- termasuk PPN. 

Syarat :  

- pada saat dipakai untuk pemakaman jenazah sebab suspect / Covid 19 / ODP / PDP, keluarga 

almarhum/ah harus menentukan posisi jenazah dikiri atau kanan makam ( nomor 1 atau 2 ), 

sedangkan untuk unitnya ditentukan oleh manajemen SDH dan setelah lebih dari 3 tahun 

lahan disebelahnya bisa dipergunakan untuk 1 jenazah lagi. 

 

2. Lahan untuk non muslim, kami sediakan lahan di Emerald Mansion dan Serenity sebagai berikut : 

a. Produk Semi Private atau Private Estate di Serenity Hills, luas mulai dari 13,5 m2, bisa 

digunakan untuk 2 orang, harga mulai Rp.458.700.000,- termasuk PPN. 

b. Produk Semi Private di Emerald Garden, luas mulai dari 18,1 m2, bisa digunakan untuk 2 

orang, harga mulai Rp.521.950.000,- termasuk PPN. 

c. Produk single burial extra large di Emerald Views, ukuran 2,1m x 3,5m luas 7,35 m2, bisa 

dipergunakan untuk 1 orang, harga Rp.130.000.000 termasuk PPN. 

Syarat :  

- Khusus untuk produk single burial extra large di Emerald Views, unitnya tidak bisa dipilih,  

ditentukan oleh manajemen SDH sesuai dengan urutan pemakaman jenasah saat itu.  

- Untuk produk semi private di Serenity Hills, disebelah makam jenasah covid yang sudah 

dimakamkan, pemakaman berikutnya dapat dilakukan setelah 3 tahun.  

- Kecuali pada produk semi private di Emerald Garden, pemakaman berikutnya disebelahnya 

bisa dilakukan kapan saja tanpa harus tunggu 3 tahun. 

- Batu nisan harus mengikuti ketentuan mansion. 

 



Ketentuan Proses Pemakaman : 

 

1. Pemakaman jenazah sebab suspect Covid 19 / ODP / PDP dilaksanakan mulai jam 15.00 bbwi; 

2. Pemakaman hanya dapat dihadiri oleh keluarga inti saja, maksimal 10 orang; 

3. Pemakaman dengan tenda tipe standar 2 buah tanpa kursi, tanpa soundsystem, tanpa lowering 

device, lunch box 10 buah dan ice cream 1 box.            

4. Total biaya pemakaman : Rp. 27.880.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu 

rupiah); 

5. Almarhum/almarhumah non Muslim ataupun Muslim, harus di bungkus plastik dan ditutup rapat 

dalam peti yang tidak boleh dibuka lagi, sesuai dengan ketentuan standar rumah sakit; 

6. Rombongan duka dijemput oleh petugas Family Service Counselor (FSC) digerbang SDH, dan 

semua anggota keluarga yang masuk area Sandiegohills Memorial Park wajib di-scan temperatur 

tubuh di gerbang masuk. Bagi yang temperatur tubuh > 37.5 derajat celcius tidak diijinkan masuk 

area Sandiegohills Memorial Park dan bisa menunggu didalam mobil diluar gerbang; 

7. Setiba dilokasi makam, petugas FSC tidak perlu turun dan bisa kembali ke kantor. Mobil jenazah 

dan rombongan duka akan disambut oleh Tim Pemakaman (Burial) yang telah disiapkan dengan 

pakaian dan perlengkapan khusus, dan peti sebelum dibawa ke lokasi makam, terlebih dahulu 

dilap semua permukaannya oleh Tim Pemakaman (Burial); 

8. Peti dibawa ke lokasi makam oleh Tim Pemakaman (Burial) dengan baju dan perlengkapan khusus, 

sesampai diatas lubang makam, peti langsung diturunkan ke dasar makam dan langsung ditutup 

dengan slab beton; 

9. Pada posisi ini, keluarga diberikan waktu maksimal 5 menit untuk berdoa dan/atau tabur bunga. 

Lalu langsung dilanjutkan dengan pengurugan tanah makam; 

10. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan nisan dan tabur bunga terakhir dan acara pemakaman 

selesai; 

11. Lunch box, ice cream dan payung diserahkan oleh Tim Pemakaman (Burial) kepada keluarga di 

tenda makam. Selesai pemakaman keluarga langsung pulang; 

12. Dokumen-dokumen asli yang sebelumnya dikirim by WA atau email, wajib diserahkan kepada Tim 

FSC yang ditunjuk dalam waktu 14 hari setelah hari pemakaman.  Begitu pula dengan pengurusan 

nisan mulai dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah hari pemakaman. 

 

Dengan ditanda tanganinya persetujuan dibawah ini, maka saya menyatakan telah membaca, 

mengerti dan memahami segala sesuatu terkait penggunaan lahan pemakaman, pembelian lahan 

pemakaman dan SOP pemakaman jenazah sebab suspect / Covid 19 (Corona) / ODP / PDP. 

 

_____________, __________________ 

 

Yang menyetujui, 

 

 

  

 

______________________ 
Nama jelas & tandatangan 


