
Formulir pemeriksaan
“Panduan Tinggal untuk Warga Asing JPM”

Prosedur saat menempati hunian

Periksalah kunci, pintu, jendela, kosen, dan lain-lain dengan segera setelah Anda menempati hunian.
Jika terdapat masalah, silakan laporkan kepada perusahaan properti atau pemilik properti.
Apakah Anda mengerti cara memulai penggunaan listrik dan cara mengubah kapasitas daya?
Apakah Anda mengerti cara membuka sambungan gas?
Apakah Anda mengerti cara membuka sambungan air leding (PAM)?
Apakah Anda mengerti cara membuka sambungan telepon?

Apakah Anda mengerti bahwa penting bagi Anda untuk menyapa tetangga Anda?
Apakah Anda mengerti bahwa sampah harus dipisah menjadi sampah bakar, sampah non-bakar, 
sampah berukuran besar (tergantung wilayah tempat tinggal, ada juga sampah daur ulang 
seperti botol plastik, kaleng, botol, dan koran) dan lain-lain, serta harus dibuang pada 
tempat dan waktu yang telah ditentukan?
Apakah Anda mengerti bahwa cara membuang sampah berukuran besar berbeda dengan 
cara membuang sampah pada umumnya?
Apakah Anda mengerti bahwa Anda harus berhati-hati dengan suara pembicaraan yang keras, 
suara TV/stereo yang keras, permainan alat musik, volume suara pada larut malam, 
dan lain-lain agar tidak mengganggu tetangga/orang-orang di lingkungan tempat tinggal Anda?

Terima kasih telah menonton “Panduan Tinggal untuk Warga Asing JPM”. 
Apakah Anda dapat memahami dengan baik isi panduan tersebut? 
Mari pastikan kembali isi daripada panduan tersebut dengan mengisi formulir 
pemeriksaan (checklist) ini. 
Berikanlah tanda       pada poin-poin yang telah Anda pahami.

Setelah menempati hunian

Selain pada properti yang memperbolehkan, apakah Anda mengerti bahwa dilarang untuk 
memelihara hewan peliharaan?
Apakah Anda mengerti bahwa Anda tidak boleh meletakkan barang di area umum seperti koridor dan tangga?
Apakah Anda mengerti bahwa "mempersewakan properti" merupakan hal yang dilarang?
Apakah Anda mengerti bahwa jika jumlah orang yang tinggal di properti yang disewakan melebihi dari kontrak?
Apakah Anda mengerti bahwa dilarang membawa barang berbahaya seperti bahan peledak 
dan barang yang melanggar hukum seperti narkotika?
Apakah Anda mengerti cara membayar sewa rumah?
Apakah Anda mengerti bahwa Anda harus membayar sewa rumah pada tanggal yang ditentukan setiap bulan?

Larangan/poin-poin yang harus dipatuhi

tahun          bulan          tanggal

Tandan tangan Penyewa


