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Penggunaan Bahasa Indonesia di Sumut Sudah 66 
Persen Melenceng 

Senin, 24 Oktober 2016 | 10:56:01 

 

Medan (SIB) -Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengimbau bupati/wali kota  atau kepala daerah di 

Sumut agar memerhatikan kembali  penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar  setiap 

berkomunikasi dengan publik. Penggunaan nama merek  usaha seperti hotel ataupun produk -produk 

ditekankan agar menggunakan Bahasa Indonesia  tanpa dicampur dengan bahasa asing. 

 

"Bupati dan wali kota agar menyosialisasikan supaya papan nama ataupun merek  usaha dan 

sebagainya  diinstruksikan memakai Bahasa Indonesia.  Kita harus bangga menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar, daripada menggunakan bahasa asing,"kata 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 Jalan Sudirman Medan, Minggu (23/10). 

 

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  harus dilakukan secara massal dan nasional agar semakin memerkokoh kesatuan dan persatuan 

yang selaras dengan butir Sumpah Pemuda tahun 1928. 

 

Menurut Erry, Pemprovsu akan terus mendorong sekaligus menjadi contoh untuk penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. "Kita berharap semuanya bisa menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 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. 

 

Sementara itu,  Ketua Komisi E Syamsul Qadri Marpaung mengatakan, upaya yang dilakukan agar Bahasa 

Indonesia tetap utuh, maka DPRDSU dan Balai Bahasa komit  menerbitkan peraturan daerah (Perda). 

Menurut  Syamsul, saat ini drafnya sudah matang dan sudah ditandatangani untuk diusulkan ke pimpinan 

DPRDSU. 

Syamsul berharap, dalam waktu dekat akan dibawakan ke rapat paripurna, sampai direkomendasikan untuk 

pembentukan Banmus supaya  Perda tersebut bisa disahkan pada tahun 2016 ini. 

 

Dia juga berharap Bahasa Indonesia bisa langgeng dan dapat terus disaksikan dalam panggung sejarah 

dunia. Sehingga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga Bahasa Indonesia 

tidak punah, maka pihaknya bersama Balai Bahasa Sumut akan tetap  mengingatkan pelaku-pelaku usaha 
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yang  sudah menghilangkan Bahasa Indonesia diganti dengan  bahasa-bahasa asing di plank nama 

usahanya. 

 

Sedangkan, Kepala Balai Bahasa Sumut Tengku Syarfina  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  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 kesehariannya supaya menerapkan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (A22/c) 

 

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co 
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