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Gambar tampak depan gedung Krematorium Yayasan Budi Luhur Balikpapan

Lokasi lahan Krematorium di areal Taman Pemakaman KM 15

PEMBANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM
YAYASAN BUDI LUHUR BALIKPAPAN
LATAR BELAKANG
Pemakaman kremasi saat ini semakin menjadi pilihan disamping pemakaman
konvensional, meningkatnya kecenderungan masyarakat memilih proses kremasi
antara lain karena kremasi lebih praktis, sederhana, murah dan cepat, selain
tentunya karena alasan religius.
Ketiadaan fasilitas krematorium untuk melakukan kremasi di Balikpapan
menyebabkan masyarakat yang memerlukan pelayanan kremasi harus
melakukannya di luar kota, yang terdekat di Samarinda, dan juga kota lain seperti
di Surabaya dan Jakarta.
Melakukan kremasi di luar kota tentunya memerlukan waktu yang lebih lama
karena perjalanan dan juga biaya yang tidak sedikit.
Dengan pertimbangan diatas, kebutuhan akan adanya krematorium di Balikpapan
pada saat ini sudah cukup mendesak dan karenanya sesuai dengan program kerja
yang telah dicanangkan Dewan Pengurus Yayasan Budi Luhur di bawah
kepemimpinan Bp. Ruslan Aliansyah, maka pembangunan fasilitas gedung
krematorium adalah program prioritas yang akan segera dilaksanakan dalam
waktu dekat.
Program pembangunan gedung krematorium ini telah direncanakan sejak tahun
2009, dan dimulai dengan melakukan penggalangan dana mengingat perkiraan
biaya untuk pembangunan yang tidak sedikit.
Puji syukur bahwa banyak sekali pihak yang mendukung program pembangunan
krematorium ini dan bersedia menjadi donatur dengan menyumbangkan dana bagi
pembangunan krematorium.
Pada Juli 2010, Yayasan Budi Luhur Balikpapan membentuk Panitia Pembangunan
Gedung Krematorium yang diketuai oleh Bp. Irawan A. Chandra.
Panitia telah melakukan langkah‐langkah
krematorium ini, antara lain :
•
•
•
•

untuk

rencana

pembangunan

Menyiapkan disain gedung dan peralatan serta rencana anggaran biaya,
Memilih mesin kremasi termutakhir dari Tiongkok,
Melaksanakan lelang dan memutuskan kontraktor untuk pelaksanaan
pekerjaan pembangunan gedung krematorium,
Mengurus perizinan yang diperlukan untuk pembangunan,
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•

Menentukan hari pelaksanaan pembangunan dan acara peletakan batu
pertama yang diharapkan dapat dihadiri oleh Wawali Bp. H.M. Rizal
Effendi & Sekkot Bp. H. Heru Bambang.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pembangunan krematorium ini dimaksudkan untuk :
1. Membangun fasilitas pembakaran jenazah yang terbuka untuk umum dan
memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kremasi
2. Memiliki fasilitas kremasi yang mutakhir dan ramah lingkungan
Sehingga tujuan yang dapat tercapai adalah :
1. Masyarakat Balikpapan yang membutuhkan pelayanan kremasi tidak perlu
lagi melakukannya di luar kota sehingga dapat menghemat waktu dan biaya
2. Masyarakat mendapatkan pelayanan kremasi yang beradab, cepat, bersih
dan berkualitas

SEKILAS MENGENAI KREMATORIUM YAYASAN BUDI LUHUR
 Krematorium Yayasan Budi Luhur akan dibangun di wilayah utara Kota
Balikpapan, sekitar 20 km dari pusat kota.
 Berdiri di atas lahan milik Yayasan Budi Luhur seluas sekitar 1.47 Ha di
dalam areal Taman Pemakaman Jl. Soekarno Hatta KM 15 Kelurahan Karang
Joang Kecamatan Balikpapan Utara.
 Gedung krematorium dibangun dengan konstruksi baja, dengan ukuran
panjang 18m dan lebar 37m, teras depan seluas 24m2 sehingga luas
seluruhnya sekitar 690m2
 Krematorium akan dilengkapi dengan mesin kremasi termutakhir dari
Tiongkok, mesin kremasi pintar ini akan menjamin proses kremasi yang
beradab, cepat, bersih dan ramah lingkungan.
 Perkiraan anggaran biaya pembangunan gedung krematorium dan
pembelian mesin kremasi beserta fasilitas dan prasarana pendukungnya :
jalan, taman, tempat parkir, dan lain‐lain, diperkirakan sekitar Rp.4 Milyar.
 Jangka waktu pembangunan gedung krematorium dan fasilitasnya
diperkirakan sekitar 6 bulan, dengan harapan dapat beroperasi pada
pertengahan tahun 2011.
Pembangunan krematorium ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari
segenap stake holder seperti : Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini sebagai
otoritas yang berwenang mengeluarkan perizinan, masyarakat sekitar lokasi
krematorium, pihak Kelurahan Karang Joang, pihak Kecamatan Balikpapan Utara,
masyarakat kota Balikpapan khususnya para dermawan dan donatur yang bersedia
memberikan dukungan dana, seluruh organisasi sosial masyarakat Tionghoa di
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Balikpapan, yaitu : Paguyuban Guangzhao Balikpapan, Perkumpulan Pintu Mas
Balikpapan, Paguyuban Hainan Balikpapan, Yayasan Harapan Insani Balikpapan
dan tokoh‐tokoh masyarakat dan tokoh‐tokoh agama di Balikpapan.

SUMBER DANA & REKENING
Sumber dana pembangunan krematorium akan berasal dari donasi atau
sumbangan dana dari para donatur dan dermawan, mengingat biaya yang
diperlukan cukup besar maka Yayasan Budi Luhur Balikpapan membuka rekening
untuk para donatur dan dermawan yang berniat memberikan bantuan dana bagi
pembangunan gedung krematorium ini melalui rekening :

YAY. BUDI LUHUR BALIKPAPAN
BCA Cabang Balikpapan
A/C. No. 191 180 9899
Para dermawan yang terketuk hati untuk memberikan donasi dapat menghubungi
Bp. Irawan A. Chandra (Ketua Panitia Pembangunan) di HP : 0811 531588.

PANITIA PEMBANGUNAN KREMATORIUM
Kegiatan pembangunan krematorium akan dilaksanakan Panitia Pembangunan
yang dibentuk oleh Yayasan Budi Luhur, dengan susunan kepanitiaan sebagai
berikut :
Penasehat :
Bp. H. M. Rizal Effendi, SE
Bp. Ruslan Aliansyah
Pengawas :
Bp. Yova Cahyali
Bp. Yulius Susanto
Bp. Felix Theodosius
Bp. Go Seng Liong
Panitia Pembangunan :
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Usaha Dana
Konsultan Teknis
Kontraktor Pelaksana

: Irawan A. Chandra
: Hendra Lie
: Halim Hasan
: Tan Sherly
: Irawan A. Chandra.
: Tan Wilson & Adi Karma
: CV. Prima Teknik Mandiri
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RENCANA ANGGARAN BIAYA
Untuk pembangunan gedung krematorium ini beserta fasilitas, sarana, prasarana
dan utilitas pendukungnya seperti : jalan, taman, tempat parkir, drainase,
penghijauan, listrik, dan lain‐lainnya, Panitia memperkirakan total Rencana
Anggaran Biaya sekitar Rp.4 milyar, dengan rincian :
1. Pekerjaan Pembangunan Gedung
2. Pekerjaan sarana jalan, taman, parkir dan utilitas
3. Pengadaan mesin kremasi dan biaya pengiriman
dan importasi
4. Pekerjaan mekanikal, elektrikal dan instalasi mesin
5. Pengadaan perabot dan perlengkapan lainnya
6. Biaya sertifikasi tanah, perizinan dan lain‐lain
JUMLAH
Terbilang : Empat Milyar Rupiah

Rp. 1,750,000,000
Rp. 250,000,000
Rp. 1,500,000,000
Rp. 250,000,000
Rp. 150,000,000
Rp. 100,000,000
Rp. 4,000,000,000

DAFTAR DONATUR
Sumber dana pembangunan krematorium berasal dari para dermawan atau
donatur yang dengan hati tulus dan niat baik bersedia memberikan bantuan dana.
Berikut adalah daftar para donatur, yang telah menyalurkan dananya maupun yang
telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan donasi :
Bp. Ruslan Aliansyah
Bp. Yova Cahyali Lea
Bp. Yulius Susanto
Bp. Linan Kurniahu
Bp. Wilyan Poerwanto
Bp. Tjan Hariyanto Chandra
Bp. Johny Wong
Bp. Soedjarwo Tanojo
Bp. Herry Susanto
Bp. Sun Che Kwang
Bp. Rico Indrawan

Bp. Rudi Suardana
Bp. Hendarto
Bp. Charles
Bp. Rudy Tanair
Bp. Yoyo
Bp. Eka Santoso
Bp. Bambang Suyatno
Bp. Effendy
Bp. Hendry Dermawan L.
Bp. Hartono Gunawan
Bp. Billy Cahyadi

Bp. H. Bambang Setiawan
Bp. Andri Wijamin
Bp. Niti Nyoman
Bp. Hengky Wijaya
Ibu Nonny Oentoro
Bp. Hendry Tatang
Bp. Ludy Stanley
Bp. Yunaidy Jonathan
Bp. Sie Sugianto
Bp. Djieky Tantono
Bp. Chan Chandra

Siapa yang akan segera menyusul ??
Pintu masih terbuka lebar untuk para dermawan yang baik hati memberikan
bantuan dana agar pembangunan krematorium dapat terwujud.
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PENUTUP
Untuk mewujudkan pembangunan Krematorium Yayasan Budi Luhur sebagai
fasilitas kremasi yang dapat dipakai masyarakat umum, bukanlah hal yang mudah.
Tantangan dari segi pendanaan adalah salah satu yang terberat, sesuai rencana
anggaran biaya yang diperlukan Panitia masih membutuhkan dukungan dana yang
cukup besar, sampai saat ini baru terkumpul separuh dari dana yang dibutuhkan.
Panitia dengan ini mengetuk pintu hati para para donatur dan dermawan dengan
hati tulus dan niat baik untuk bersedia memberikan bantuan dan sumbangan dana.
Dengan tekad bersama dan semangat gotong royong serta pertolongan dari Tuhan
Yang Maha Kuasa, kami percaya pembangunan ini dapat terwujud sesuai dengan
yang diinginkan.
Yayasan Budi Luhur Balikpapan dan Panitia Pembangunan, menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang sebesarnya kepada Walikota Bp. H. Imdaad
Hamid S.E., Wakil Walikota Bp. H.M. Rizal Effendi S.E., Sekretaris Kota Bp. H. Heru
Bambang beserta segenap jajaran pemerintah kota Balikpapan, Camat Balikpapan
Utara, Lurah Karang Joang, pengurus RT sekitar seluruh masyarakat di sekitar
lokasi, Kepala DKPP, para tokoh‐tokoh masyarakat dan tokoh‐tokoh agama, para
donatur dan pihak‐pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu‐persatu, yang telah
membantu sehingga pekerjaan pembangunan akan dapat segera dilaksanakan
dalam waktu dekat.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi rahmat, petunjuk dan
kesuksesan kepada kita semua.

Balikpapan, 10 Desember 2010

Yayasan Budi Luhur Balikpapan

Ruslan Aliansyah
Ketua Umum
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LAYOUT PLAN GEDUNG KREMATORIUM
¾ Ukuran gedung Krematorium : 37 m (panjang) x 18 m (lebar), teras depan 24 m2
sehingga luas keseluruhan sekitar 690 m2
¾ Di areal krematorium akan dibangun lapangan parkir, taman dan akan ditanam pohon
pada areal sepanjang jalan, pedestrian dan areal parkir dan taman.
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MESIN KREMASI MUTAKHIR DARI TIONGKOK
Mesin Kremasi pintar
termutakhir dari
Tiongkok, dengan sistem
pembakaran dua tahap
menjamin hasil kremasi
yang beradab, cepat,
bersih dan ramah
lingkungan.
Kremasi selesai dalam
waktu relatif singkat
sekitar 30‐45 menit.

Hasil akhir dari proses
kremasi yang paripurna
berupa kerangka tulang
yang telah bersih.
Partikel tulang yang
telah dihancurkan ini
yang
secara
umum
disebut abu kremasi.

Control
Panel
PLC
(Programmable
Logic
Control) dengan layar
sentuh untuk mengatur
otomatisasi
proses
kremasi mulai dari start‐
up, menjalankan fungsi
operasional
peralatan
sampai selesai proses
kremasi, serta monitoring
seluruh
parameter
dinamis dari mesin.
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