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Sebagai penyewa, penting untuk membayar sewa tepat 
waktu. Anda setuju untuk melakukan hal ini ketika 
menandatangani kontrak sewa.

Jika pembayaran sewa terlambat, berarti Anda 
melanggar persyaratan kontrak sewa dan Anda 
menunggak sewa.

Anda mungkin kesulitan membayar uang sewa, terutama 
jika penghasilan Anda berubah atau Anda jatuh sakit.

Tahu-tahu saja Anda tidak membayar sewa, yang dapat 
dengan cepat menjadi masalah besar.

Kalau Anda terlambat membayar sewa dan tidak dapat 
membayar jumlah tagihan, jangan mengabaikan hal itu.

Segeralah bicarakan dengan agen atau pemilik.

Cobalah untuk merundingkan rencana pembayaran 
kembali.

Ini adalah rencana untuk melunasi semua hutang Anda – 
secara mengangsur.

Anda perlu membayar angsuran ini disamping uang 
sewa biasa.

Anda dan pemilik harus menyetujui rencana bersama 
– mengenai berapa banyak uang dan kapan harus 
dibayarkannya.

Jika Anda berdua setuju, hal ini harus ditulis dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak

Apakah saya dapat diminta keluar?
Kalau uang sewa Anda tertunggak lebih dari 14 hari, 
pemilik dapat memberikan Anda Termination Notice 
(Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak) untuk 
mengakhiri masa sewa Anda.

Pemberitahuan itu menyatakan bahwa Anda diberikan 
waktu 14 hari untuk pindah dari properti itu.

Apa yang akan terjadi jika Anda tidak pindah dari 
properti itu?

Pemilik properti dapat mengajukan permohonan 
kepada Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (Tribunal 
Konsumen, Pedagang dan Sewa-Menyewa) untuk 
mengakhiri masa sewa, jika Anda tidak pindah keluar 
setelah 14 hari pemberitahuan.

Mereka tidak dapat memaksa Anda meninggalkan 
properti tanpa perintah dari Tribunal.

Mengenai sidang Tribunal
Pertama-tama, Anda akan menerima surat dari Tribunal 
yang meminta Anda untuk menghadiri sidang.

Penting bagi Anda untuk menghadiri sidang ini untuk 
menceritakan kisah Anda dan menyerahkan bukti-bukti.

Beritahukan Tribunal jika Anda perlu juru bahasa – ini 
layanan gratis.

Pada saat sidang, Tribunal akan berusaha membantu 
Anda dan pemilik mencapai sepakat tentang rencana 
pelunasan.

Jika Anda dan pemilik tidak dapat mencapai 
kesepakatan, Tribunal-lah yang akan memutuskan dan 
membuat perintah.

Perintah adalah arahan hukum bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu.

Untuk mengetahui peran Tribunal, tontonlah DVD di 
YouTube atau kunjungi situs internet mereka.

Bagaimana jika Anda pindah sementara masih 
berhutang sewa?
Kalau Anda pindah dan masih berhutang dalam jumlah 
yang lebih besar daripada uang jaminan, Agen atau 
pemilik dapat memasukkan nama Anda di Tenancy 
Database (Basis Data Sewa-Menyewa).

Kalau nama Anda ada di dalam basis data itu, Anda akan 
mengalami kesulitan untuk menyewa properti lain di 
masa mendatang.

Bagaimana cara menghindari menunggak sewa?
Sebagai penyewa, Anda harus membayar sewa tepat 
waktu. Anda bisa merundingkan cara membayar sewa 
supaya Anda tidak menunggak.

Misalnya, uang sewa dapat dipotong langsung dari 
rekening bank Anda pada tanggal-tanggal tertentu.

Pastikan bahwa Anda punya uang yang cukup di 
rekening bank Anda. Jika tidak, Anda akan dikenai biaya 
bank.

Agen harus memberikan Anda pilihan 1 metode gratis 
untuk pembayaran sewa seperti Centrepay, EFTPOS di 
kantor mereka.

Kalau Anda mengalami kesulitan membayar uang sewa, 
hubungilah Housing NSW (Perumahan NSW) setempat. 
Mereka mungkin dapat membantu Anda.

Anda juga dapat meminta bantuan penasehat keuangan 
untuk merencanakan anggaran untuk menangani kondisi 
keuangan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hak dan 
kewajiban penyewa kunjungilah situs internet  
Fair Trading di www.fairtrading.nsw.gov.au 

atau hubungi 13 32 20

Jika Anda memerlukan bantuan penerjemah, hubungi  
13 1450.
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