
Pesan hari ini untuk hari esokmu!

TEMPAT 
PEMAKAMAN 
MUSLIM

Empowering our 
Community

SMITHFIELD 
MEMORIAL 
PARK

Tempat pemakaman baru menempati area 
yang luas di daerah utara Adelaide. Di sana akan ada 
bagian terpisah yang dikhususkan untuk 
komunitas Muslim. Lahan yang berkapasitas 10,000 
plot makam ini menjadikannya sebagai tempat 
pemakanan muslim terbesar di Australia Selatan.

Dengan opsi pemesanan di awal, anda dapat 
mengunci harga saat ini dan terjaga dari kenaikan har-
ga di kemudian hari. 

Lakukan pemesanan tempat pemakaman anda hari ini!

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
kami di 0883742280/0456809046, atau 

kunjungi website www.islamicsocietysa.org.sa, 
kirim email ke projects@islamicsocietysa.org.au 

KATA 
PENGANTAR 
Dengan berkembangnya populasi Muslim di seki-
tar Australia Selatan, ada kebutuhan yang mening-
kat akan pemakaman Islam untuk memenuhi per-
mintaan yang bertambah.

Bekerjasama dengan Adelaide Cemeteries 
Authority (ACA), Islamic Society of South Australia 
(ISSA) sedang membangun tempat pemakaman 
Muslim yang baru di Smithfield Memorial Park 55 
Smith Road, Evanston South, SA 5116.
 
Perubahan demografi populasi komunitas Muslim 
di Australia Selatan meningkatkan kebutuhan akan 
tempat pemakaman untuk generasi masa depan 
kita.

Oleh karena itu, ISSA sedang bekerja secara kolektif 
dengan ACA untuk membangun plot-plot yang 
terjangkau untuk membantu meringankan beban 
proses pemakaman di komunitas kita.

Kami juga akan menyediakan layanan 
pemakaman yang lengkap untuk meringankan 
beban keuangan komunitas kita saat memakam-
kan orang yang mereka cintai.

Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar 
$8 juta dolar yang akan mencakup situs pemaka-
man dengan potensi 1,000 plot pemakaman bersa-
ma dengan ruang salat, fasilitas tempat pemandian, 
pusat layanan, kantor, dapur, dan tempat parkir di 
lokasi.

In collabration with

$5,400+ GST

LAKUKAN PEMESANAN 
TEMPAT PEMAKAMAN 

ANDA HARI

Indonesian Version



PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

1. Berapa biaya pemakaman untuk 1 plot makam?
    Satu plot dihargai $5,400 (ditambah GST). Harga ini ber  
    dasarkan harga Adelaide Cemeteries Authority (ACA) dan 
    penawaran ini akan berakhir pada 31 Desember 2022. 

2. Berapa deposit yang diperlukan untuk 
    mengamankan satu plot makam? Apakah ada 
    pilihan pembayaran yang fleksibel?

     Opsi 1:  pembayaran penuh $5,400 (ditambah GST) 
     Opsi 2:  pembayaran 25% sebagai setoran awal dan 
     selanjutnya setoran tahunan selama 4 tahun periode 
     rencana pembayaran.
 
3. Berapa kapasitas maksimum untuk satu plot pemakaman? 

    3 pemakaman dalam satu makam.

4. Apa saja yang termasuk dalam biaya tersebut? 
        Biaya pemakaman pertama – termasuk penggalian 
        pertama dan penutupan ulang
        Penyediaan papan hebel
        Pembuatan, pemeliharaan, dan penyimpanan permanen  
        semua catatan pemakaman  
        Rincian semua pemakaman akan tersedia di situs web 
        yang berwenang dan perangkat lunak pencarian situs 
        online  
        Biaya pelegalan

5. Apa saja yang tidak termasuk dalam biaya tersebut?
        Biaya pemakaman tambahan (penggalian ke-2 atau ke-3) 
        pada plot yang sama  
        Biaya di luar jam kerja dan hari libur umum untuk 
        pemakaman di akhir pekan atau hari libur umum atau di 
        luar jam kerja standar  
        Batu nisan  
        Biaya perpanjangan plot yang habis waktunya  
        Biaya administrasi untuk peralihan
        Pemandian 
        Material pemakaman (seperti kain kafan) 
        Transportasi

6. Berapa biaya untuk pemakaman ke-2 dan ke-3 dan 
    seberapa cepat kita harus memberitahukan ACA? 

    Setelah menandatangani kontrak, ACA harus diberitahu. 
    Hal tersebut tidak merubah harga kepemilikan makam. Biaya  
    tambahan akan dikenakan untuk pemakaman ke-2 dan ke-3   
    jika diperlukan, masing-masing sebesar $2,350* (termasuk GST). 

7. Apakah ada biaya tambahan untuk pelayanan yang 
    diberikan di luar standar jam kerja? 

    Biaya di luar jam kerja untuk tahun keuangan sekarang 
    adalah $1,250* (termasuk GST). 

    Klasifikasi di luar jam kerja adalah kedatangan sebelum jam 
    8:30 pagi atau setelah jam 4:15 sore dan juga hari Sabtu dan 
    Minggu.

    Pada hari libur umum di luar jam kerja akan dikenakan biaya 
    sebesar $2,100* (termasuk GST) dan tergantung ketersediaan   
    pegawai.

8. Seberapa cepat pemakaman ke-2 dan ke-3 dapat 
    dilakukan? 
    Pemakaman ke-2 dan ke-3 dapat dilakukan secepatnya setelah 
    pemakaman sebelumnya telah ditutup dengan aman dan 
    papan hebel sudah dipasang 

9. Berapa biaya pemakaman untuk bayi/anak-anak? 
    Biaya tempat pemakaman untuk anak adalah berdasarkan 
    harga Adelaide Cemeteries Authority (ACA) dan ditentukan 
    pada saat penguburan.  

10. Bisakah Anda berubah pikiran jika Anda tidak lagi 
       menginginkan penguburan ke-2 atau ke-3?

       Ya, asalkan tempat pemakaman masih belum digunakan 
       untuk pemakaman pertama dan pemberitahuan dilakukan 
       sebelum penguburan pertama. 

11. Berapa lama waktu kepemilikan untuk 
       satu plot pemakaman? 
       50 tahun waktu kepemilikan ditambah masa tenggang 25 
       tahun. Waktu kepemilikan dari setiap makam akan dimulai 
       ketika pemakaman pertama dilakukan atau jika tidak 
       terjadi pemakaman dalam 25 tahun, maka waktu tinggal  
       akan mulai dihitung 25 tahun setelah pembelian dilakukan.

12. Dapatkah saya memperpanjang kepemilikan 
       setelah masa waktu berakhir? Apa yang akan 
       terjadi jika saya tidak memperpanjang ketika 
       waktunya berakhir? Apakah akan dipulihkan  
       setelah saya memperbaruinya atau akan berkahir?
       Plot pemakaman yang telah berakhir masa kepemilikannya 
       dikembalikan ke Adelaide Cemeteries Authority setelah 50 
       tahun. Namun, keluarga memiliki pilihan untuk pembaruan.

       Jika anggota keluarga memperbaruinya setelah masa 
       50 tahun berakhir, mereka akan diminta untuk membayar 
       kembali dari periode situs berakhir. 

13. Jika saya membeli sebidang tanah pemakaman, 
       apakah bisa dipindahtangankan? 
       Ya, bisa dipindahtangankan ke keluarga, sahabat atau 
       orang Muslim lainnya.  

14. Jika iya, berapa biaya untuk memindahtangankan 
       hak kepemilikan? 
       Harga plot pada saat itu atau harga yang disepakati antara 
       dua pihak. Biaya pelegalan berlaku.  

15. Akankah ISSA membentuk direktur proses 
      pemakaman dan layanannya? 
      Ya, saat ini kami sedang dalam proses pembentukan 
       tim khusus proses pemakaman. Termasuk didalamnya 
       pelayanan seperti pemandian and transportasi jenazah.

* Berdasarkan harga Adelaide Cemeteries Authority (ACA) dan dapat berubah sewaktu-waktu.


