
Apa itu Sydney Light Rail Small 
Business Assistance Program?

Small Business Assistance Program  
(Program Bantuan Perusahaan Kecil) 
membantu usaha kecil di sepanjang jalur rel 
ringan yang mengalami dampak di mana 
pembangunan sedang memakan waktu lebih 
lama dari yang dinyatakan pada mulanya.

Dalam jangka panjang, menyediakan dan menjalankan rel 
ringan akan meningkatkan peluang bisnis di sepanjang 
jalur sehingga segala pembayaran dalam program ini 
tidak dimaksudkan sebagai ganti rugi bisnis, tetapi untuk 
memberikan bantuan yang khusus untuk dampak buruk 
dalam jangka pendek. Bantuan ini tersedia secara ex-gratia. 

Biaya akuntansi berpatutan yang harus dibayar 
sehubungan dengan suatu permohonan juga akan tercakup. 

Program ini menargetkan pemilik usaha kecil di 
sepanjang jalur rel ringan, dan bukannya pemilik harta 
yang akan menerima manfaat dari peningkatan besar 
dalam nilai properti.

Bagaimana dapat saya memohon? 

Untuk memohon bantuan, perusahaan harus memenuhi 
persyaratan berikut: 

❱ Usaha kecil yang mempekerjakan kurang dari 50 
karyawan purnawaktu; 

❱ Tempat usaha terletak di sepanjang jalur atau dekat dengan 
jalur dan mengalami dampak dari kegiatan konstruksi; 

❱ Tempat usaha terletak di zona di mana pembangunan 
sedang memakan waktu lebih lama dari yang dinyatakan 
pada mulanya 

Pemilik usaha kecil yang menghuni properti sendiri 
(penghuni-pemilik) juga didorong untuk mengajukan 
permohonan.

Untuk dinilai, bisnis yang memenuhi 
persyaratan di atas harus menyediakan:

❱ Laporan keuangan yang ditandatangani sebelum 
permulaan konstruksi Light Rail, dan selama jangka  
waktu sejak konstruksi dimulai; dan 

❱ Segala informasi lebih lanjut yang diminta oleh Transport 
for NSW yang menunjukkan bagaimana konstruksi Light 
Rail telah berdampak terhadap bisnis tersebut. 

Program ini akan berjalan berapa lama? 

❱ Business Assistance Program akan tersedia selama 

konstruksi sipil. 

Program ini akan memakan waktu berapa lama? 

❱ Permohonan dinilai secepat mungkin, setelah semua 
laporan keuangan dan segala informasi lebih lanjut yang 
diperlukan telah diberikan kepada Transport for NSW. 
Rata-rata, permohonan ditentukan dalam waktu kurang 
dari empat minggu setelah semua informasi diterima. 

LEMBAR FAKTA

Light Rail
Sydney

Mendukung usaha kecil adalah prioritas karena 

kami ingin memastikan bahwa usaha kecil 

yang mengalami gangguan dapat menerima 

manfaatnya setelah pelayanan rel ringan dimulai. 

Kami mengerti bahwa ada antara usaha kecil 

di sepanjang rute rel ringan Sydney yang telah 

mengalami gangguan lebih lama dari yang 

direncanakan pada asalnya.

Itulah sebab kami sedang mengambil tindakan 

ini untuk membantu usaha kecil yang mungkin 

mengalami kesulitan keuangan. 

Assistance Program mencakup pembayaran  

ex-gratia untuk membantu perusahaan membayar 

sewa dan tagihan lain, untuk usaha kecil yang 

langsung menghadap jalur rel ringan.

Siapa yang dapat saya hubungi untuk 
informasi lebih lanjut? 

Silakan telepon 0477 477 776 atau kirim email  

ke SLRBizassistance@transport.nsw.gov.au  

jika Anda mempunyai pertanyaan apa pun.
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