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FORMULIR  

LAPORAN KEMATIAN 
 

 

1. Nama Lengkap :  
Mohon menuliskan nama diri umat yang meninggal dunia-  tanpa nama baptis dan tanpa menggunakan singkatan 

2. Nama Baptis :  
Mohon menuliskan nama baptis  y.b.s sesuai dengan Surat Baptis 

3. Tempat & Tgl. Lahir :  
Mohon ditulis dengan jelas 

4. Usia  :  
Mohon menuliskan usia y.b.s pada saat meninggal dunia 

5. Jenis Kelamin : Lelaki  / Perempuan 
Coret yang tidak sesuai dengan data diri y.b.s 

6. Tempat & Tgl. Baptis :  
Mohon ditulis sesuai dengan data yang ada pada surat baptis ybs. 

7. 
No. Surat Baptis : Buku :  Hlm.:  No.:  
Mohon ditulis sesuai dengan data yang ada pada surat baptis ybs. 

8. Tempat Meninggal :  
Mohon ditulis sesuai dengan tempat atau alamat ybs. meninggal dunia 

9. Tanggal Meninggal :  
Mohon ditulis sesuai dengan tanggal ybs. meninggal dunia 

10. Tempat Pemakaman :  
Mohon diisi sesuai dengan tempat  ybs. dimakamkan atau dikremasi 

11. Tanggal Pemakaman :  
Mohon diisi sesuai dengan  tanggal ybs. 

12. 

Nama Kerabat dan  
Hubungannya 

: 
 

Mohon diisi salah satu nama kerabat atau salah seorang yang menjadi penanggungjawab ybs. 

 Suami   Istri   Anak  

 Orang Tua / Mertua   Saudara   Lain-Lain  
Mohon memilih hubungan keluarga, berikan tanda ( √ ) atau ( x ) pada kolom yang tersedia  

13. 

Sakramen yang diterima menjelang  ybs. meninggal :  
Mohon diisi sesuai dengan jenis sakramen yang diterima ybs.  

Janis Sakramen Tgl. Penerimaan Nama Pemberi Sakramen 

a. Komuni :   

b. Tobat :   

c. Pengurapan Orang Sakit :   

d. Baptis  :   
 

 
Semarang, ……………………………………… 

 

KETERANGAN  Mengetahui 

1. Laporan Kematian ini dibuat rangkap tiga (3); yang digunakan 
untuk arsip di Sekretariat paroki, Tim Kerja Sosial Kematian 
dan Lingkungan. 

2. Lampiran-lampiran :  
(a) Fotokopi surat baptis ybs. 
(b) Fotokopi surat keterangan kematian dari 
dokter/RS/Kelurahan,  

  
 
 
 
…………………………………………………….. 
Ketua Lingkungan : ………………………. 

 


