
http://sorotdaerah.net/gubsu-minta-bupatiwalikota-gunakan-bahasa-indonesia-dalam-komunikasi-

publik/ 

 

 

TANDATANGANI : Gubsu Tengku Erry Nuradi disaksikan Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul 

Qadri Marpaung dan Kepala Balai Bahasa Sumut Tengku Syarfina menandatangani prasasti 

Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia yang diprakarsai Balai Bahasa Sumut pada acara 

"Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia" di Lapangan Ahmad Yani Jalan Sudirman Medan, 

Minggu (23/10). (Foto :Sorotdaerah/Arjuna Bakkara) 

Gubsu Minta Bupati/Walikota Gunakan Bahasa 
Indonesia Dalam Komunikasi Publik 
 
Medan, Sorotdaerah.net – Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengimbau agar 
Bupati/Walikota Sesumut di daerah masing-masing agar memperhatikan kembali 

setiap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap komunikasi 
publik, baik merek bidang usaha seperti hotel ataupun produk ditekankan 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa dicampur dengan 

penggunaan bahasa asing. 
 
“Jadi, Agar Pak Bupati dan Walikota mensosialisasikan supaya papan nama ataupun 

merek bidang usaha dan sebagainya agar diinstruksikan memakai kembali 
pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus bangga menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, daripada menggunakan bahasa asing,”cetus 

Erry pada acara Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia yang diprakarsai Balai 
Bahasa Sumut dengan Ikatan Jurusan Bahasa Indonesia dari berbagai Kampus Kota 
Medan di Lapangan Ahmad Yani Halan Sudirman Medan, Minggu (23/10). 
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Lebih lanjut, Erry mengatakan, pada era sekarang, berbagai lini seperti bidang 
usaha perhotelan, merek, judul wirausaha banyak ditemukan menggunakan bahasa 

asing. Padahal, penggunaan Bahasa Indonesia sebaiknya, harus dilakukan secara 
massal dan nasional, karena dengan Bahasa Indonesia maka akan semakin 
memperkokoh kesatuan dan persatuan yang selaras dengan butir Sumpah Pemuda 

tahun 1928. 
 
Apalagi, Kata Erry, selain menjadi bahasa pemersatu diantara budaya dan bahasa 

etnik yang majemuk, Bahasa Indonesia  tentu berfungsi sebagai jati diri bangsa 
Indonesia di Tingkat Global. Sehingga, menurut Erry, sudah sepantasnya Indonesia 
khususnya di Sumut gar bangga dan mendukung gerakan bangga berbahasa 

Indonesia. Bahasa Indonesia. 
 
Menurut Erry, Selaku Pemerintah Provinsi, pihaknya akan terus mendorong 

sekaligus menjadi contoh untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
“Oleh karena itu, kita berharap semuanya bisa menggunakan dan memakai bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. Karena, sekarang sepertinya larangan tersebut 

sudah dilupakan lagi, karena banyak yang menggunakan nama-nama asing sebagai 
tempat kita. Padahal, seharusnya kita bisa bangga kalau nama-nama tempat itu 
dapat diberikan dengan nama-nama Bahasa Indonesia sendiri,”ujarnya. 

 
Menurut Ketua Komisi E Syamsul Qadri Marpaung, upaya yang dulakukan agar 

Bahasa Indonesia tetap utuh, maka DPRDSU Komitmen bersama dengan Balai 
Bahasa menjaga keberadaannya dengan menerbitkan satu  Peraturan Daerah 
(Perda). Menurut Pengakuan Syamsul, saat ini drafnya sudah matang dan sudah 

ditandatangani Syamsul untuk diusulkan ke Pimpinan DPRDSU. 
 
Syamsul berharap, dalam waktu dekat akan dibawakan ke Rapat Paripurna, sampai 

direkomendasikan untuk pembentukan Banmus supaya bisa Perda yang mengatur 
hal  menjadi bagian dari salah satu Perda yang berhasil disahkan pada tahun 2016 
ini. 

 
Syamsul yang juga Politisi PKS ini berharap, agar Bahasa Indonesia bisa langgeng, 
dan dapat terus disaksikan dalam panggung sejarah Dunia. Sehingga untuk 

mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi agar Bahasa Indonesia tidak 
punah, maka pihaknya bersama Balai Bahasa Sumut kan tetap melakukan suatu 
terobosan dan mengingatkan pelaku-pelaku usaha yang di depan plang-plang 

mereka sudah menghilangkan bahasa Indonesia dan memulai bahasa-bahasa asing. 
 
Sedangkan, Kepala Balai Bahasa Sumut Tengku Syarfina dalam keteranganya 

menyebutkan, sejauh ini sesuai penelitian, Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 
dan benar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut 66 persen melenceng. “Sesuai 
penelitian kami tahun lalu, penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi publik 

itu 66 persen sudah menggunakan bahasa asing. Tentulah kita,prihatin dengan 
keadaan ini, makanya kami adakan gerakan Bangga Berbahasa Indonesia,”ucapnya. 
Syarfina berharap, agar masyarakat lebih sadar dalam menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi publik. Dalam hal ini, untuk 
mengantisipasi kemungkinan berkurangnya keutuhan Bahasa Indonesia, pihaknya 
memulai dari Pegawai sendiri dalam keseharian supaya menerapkan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 
 
Kedepannya, kata Syarfina, seperti rencana DPRDSU berdasarkan prakarsa dari 

balai Bahasa, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang 
Bahasa Indonesia di Media Luar ruang pada tahun ini. (JUN) 


