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Media Release 
5 October 2021 

SBS meminta masukan dari komunitas untuk membantu membentuk 
masa depan Radio SBS dan layanan bahasa  
  
Sebagai bagian dari komitmen SBS untuk terus berevolusi guna memenuhi kebutuhan 
Australia kontemporer, SBS telah memulai peninjauan reguler terhadap layanan bahasanya 
yang disediakan melalui Radio SBS, hari ini membuka konsultasi publik untuk meminta 
masukan tentang konsep kriteria pemilihan.  
  
Tinjauan Layanan Bahasa SBS merupakan proses yang dilakukan setiap lima tahun yang 
sejalan dengan Sensus Nasional, guna memastikan agar layanan Radio SBS mencerminkan 
masyarakat Australia yang berubah dengan cepat dan semakin beragam. Kriteria pemilihan 
akan digunakan bersama dengan data Sensus 2021 untuk menentukan bahasa apa saja yang 
akan dilayani, serta membantu menginformasikan cara pemberian layanan tersebut, untuk lima 
tahun ke depan.  
  
Tinjauan Layanan Bahasa mencakup layanan audio dan bahasa dari SBS termasuk radio, SBS 
On Demand, podcast serta platform digital lainnya.  
  
Konsultasi publik selama enam minggu, yang dimulai hari ini dan berakhir pada 12 November 
2021, merupakan kesempatan penting bagi komunitas untuk berkontribusi terhadap masa 
depan layanan Radio SBS serta persembahan audio dan bahasa yang lebih luas dari jaringan 
ini, dimana semua masukan ikut dipertimbangkan dalam menetapkan kriteria seleksi akhir 
yang akan digunakan.  
  
Direktur dari Audio and Language Content SBS, David Hua, mengatakan, “SBS memiliki 
kemampuan unik untuk menjangkau dan terhubung dengan komunitas di Australia yang 
beragam melalui layanan multibahasanya, menggunakan berbagai titik kontak. Selama lebih 
dari 45 tahun, kami terus menyesuaikan cara kami dalam menyediakan layanan yang inovatif 
dan bermakna bagi komunitas, dan kini kami melakukannya melalui radio, online/daring, 
podcast dan aplikasi dalam lebih dari 60 bahasa. Tinjauan ini akan membantu membentuk SBS 
dalam perjalanan kami menuju usia 50 tahun.   
  
“Peran penting dari layanan multibahasa SBS telah ditunjukkan selama pandemi COVID-19, 
dengan menyampaikan perkembangan penting dan informasi kesehatan kepada komunitas-
komunitas dalam bahasa pilihan mereka. Tinjauan Layanan Bahasa ini merupakan kesempatan 
penting guna memastikan agar kami terus mencerminkan kebutuhan masyarakat di Australia 
saat ini.  
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“Dengan membarui layanan bahasa kami secara berkala memungkinkan SBS untuk melayani 
komunitas-komunitas terbesar yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang beragam 
dengan lebih baik, serta memberikan layanan bagi komunitas-komunitas yang baru muncul 
dan sangat membutuhkan. Memberikan suara kepada pendengar kami dalam proses ini 
merupakan elemen penting, dan kami mendorong komunitas-komunitas di seluruh Australia 
untuk memberikan masukan mereka.”  
  
Kriteria pemilihan akan ditetapkan pada bulan Mei 2022, sementara layanan bahasa SBS yang 
diperbarui akan dijalankan sebelum akhir tahun 2022.  
  
Periode konsultasi publik untuk kriteria pemilihan berlangsung dari 5 Oktober hingga 12 
November 2021. Untuk melihat konsep kriteria pemilihan dan mengirimkan masukan, kunjungi 
sbs.com.au/consultation.  
  
Selesai.   
  
Untuk informasi lebih lengkap dan permintaan wawancara silakan menghubungi:    
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135   
 
 
 


