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Sumpah Pemuda 

Balai Bahasa Kampanyekan Bangga Berbahasa Indonesia 
 

Foto Bersama Para Panitia Balai Bahasa Sumut berfoto bersama Gubsu H T Erry Nuradi dan Ketua Panitia 
Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia Agus BH dalam acara Bangga Berbahasa Indonesia di Taman 

Ahmad Yani Jalan Imam Bonjol Medan, Minggu (23/10). (medanbisnis/ist) 

MedanBisnis - Medan. Dalam rangka memperingati Hari SumpahPemuda ke-88 
Tahun, yang diperingati 28 Oktober setiap tahunnya, Balai Bahasa Sumut 
mengadakan kegiatan gerakan bangga Berbahasa Indonesia di Taman Ahmad 
Yani, Jalan Imam Bonjol Medan, Minggu (23/10). 

Dengan mengangkat tema "Martabatkan Bahasa dan Sastra, Rayakan 
Kebhinekaan, Badan Bahasa berharap agar masyarakat Indonesia bangga 
Berbahasa Indonesia". 
 
"Kami menggunakan istilah Bulan Bahasa yang diperingati setiap Bulan 
Oktober. Dan puncaknya nanti pada 28 Oktober yang akan dilaksanakan di 
Jakarta," ujar Ketua Panitia Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia Agus BH, 
kepada MedanBisnis usai acara tersebut. 
 
Ia menyebutkan, di Sumut, puncak acaranya adalah hari ini, dengan rangkaian 
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kegiatan, di antaranya kegiatan bengkel sastra, musikalisasi puisi, bengkel 
bahasa, pembinaan bahasa melalui pelatihan untuk guru-guru dan siswa 
sekolah. "Nah, kegiatan ini dibuat lebih spesifik atau lebih unik dibandingkan 
tahun lalu. 
 
Karena tahun lalu melibatkan mahasiswa dengan harapan mahasiswa lebih 
banyak kegiatan sebagai corongnya. Sedangkan tahun ini melibatkan seluruh 
lapisan masyarakat," jelasnya. 
 
Dikatakannya, untuk siswa SD, pihaknya mengadakan lomba mewarnai, 
dengan tema yang sama, dengan harapan sejak dini sudah bangga Berbahasa 
Indonesia yang baik. Selain itu mahasiswa dan komunitas, diantaranya 
komunitas sepeda, komunitas buku dan sebagainya, yang banyak 
berkecimpung di dunia bahasa. 
 
"Kalau dulu kita mengangkat cinta Berbahasa Indonesia. Namun, karena 
kecintaan itu sudah mulai luntur, jadi saat ini kita angkat membangkitkan 
Bahasa Indonesia. Bangga berbahasa Indonesia. Kita juga memberikan 
berbagai hadiah menarik, menang atau tidak menang. Tetapi yang menang 
tentunya diberikan hadiah yang lebih baik," katanya. 
 
Dalam kegiatan tersebut, terangnya, dihadiri Gubernur Sumut H T Erry Nuradi, 
Kemendikbud, DPRD Sumut, para stakeholder, para guru, komunitas, generasi 
muda hingga masyarakat dari segala kalangan. 
 
Masyarakat begitu antusias, dengan membubuhkan tanda tangan dan cap 
jempol di kain kanvas sepanjang 3x1,5 meter dalam gerakan seribu identitas, 
yang diawali gubsu hingga diikuti para masyarakat. Bahkan, tukang becak pun 
ikut membubuhinya, sebagai dukungan gerakan bangga Berbahasa Indonesia. 
 
"Gubsu juga menandatangi prasasti gerakan bangga Berbahasa Indonesia, 
dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bangga menggunakan Bahasa 
Indonesia," katanya. ( dewi syahruni lubis) 

 


