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“Beragam bahasa di indonesia” 

 

 Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan kaya akan bahasa yang berasal dari  

atau desa-desa yang mencerminkan kekhasan daerah itu sendiri yang terbentuk atau terdapat 

dalam Bhineka tunggal ika yang menjadi aset bagi Indonesia.indonesia memiliki kekayaan 

alam yang melimpah.dan memiliki suku dan bahasa yang berbeda pula,dan disini saya akan 

mendefinisikan bahasa bahasa yang ada di indonesia,dari berbagai pronvinsi saja kita bisa 

mengetahui bahwa bahasa tersebut berbeda,dari provinsi aceh terdiri dari beberapa bahasa 

diantaranya,bahasa jame,bahasa singkil,bahasa gayo,bahasa kulet,bahasa teniang,bahasa 

alas,bahasa devayan bahasa sigular,dan bahasa leukon bahasa kulet nya pun terdiri dari 

marga,pelis,selian,bemcaulan,peinem,seniago,dan tidak lupa lagi,menggunakan bahasa 

pakpak,dan provinsi sumatra utara menggunakan bahasa batak mandaling,bahasa batak 

toba,dan provinsi sumatra barat menggunakan bahasa minang dan provinsi riou 

menggunakan bahasa melayu,kepuloan riou menggunakan bahasa melayu,jambi 



menggunakan bahasa kubu,sumatra selatan menggunakan bahasa palembang,dan pronvisi 

bangka belitung menggunakan bahasa melayu bangka ,dan provinsi bengkulu menggunakan 

bahasa serawai lebak,lampung menggunakan bahasa melayu ,Dki jakarta Menngunakan 

bahasa betawi,dan jawa barat menggunakan bahasa,sunda,masih banyak lagi provinsi yang 

tidak disebutka,dan pada provinsi yang disebutkan diatas pula tidak semua disebutkan asal 

kecamatan,dan kota ,tetapi hanya disebutkan secara umum saja,masi banyak bahasa yang ada 

di indonesia .indonesia memilki keunikan tersendiri,indonesia memiliki nilai toleran yang 

sangat tinggi,karena perbedaan bahasa nya yang membuat kita bersatu menjadi satu kesatuan 

dalam suatu negara,sejarah bahasa indonesia sebelum menggunakan bahasa indonesia 

,menggunakan bahasa melayu,dan seiring berkembang nya zaman  

    Bahasa melayu akhirnya dogantikan dengan bahasa indonesia,sejarah bahasa indonesia 

ditemukan oleh  

M. Tabrani lahir di Pamekasan Madura pada 10 Oktober 1904. Ia meninggal pada 12 Januari 

1984 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta. 

M. Tabrani bekerja di harian Hindia Baru mulai Juli 1925. Ia menerbitkan tulisan berjudul 

Kasihan pada 10 Januari 1926 sebagai gagasan awal untuk menggunakan nama "Bahasa 

Indonesia".dan bahasa indonesia mulai menyebar ke berbagai daerah dan bahasa indonesia 

sah di gunakan pada tahaun 1928,di kukuh kan kedudukan nya sebagai bahasa nasional 

Namun bahasa indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 agustus 

1945, karena pada saat itu undang undang dasar 1945 di sahkan sebagai undang undang dasar 

negara republik indonesia. 

  Dan betapa kaya nya dengan bahasa yang dimiliki indonesia dengan beragam suku ras dan 

bahasa yang dia miliki.dan tidak lupa lagi selain saya memperkenalkan bahasa ,disini saya 

juga akan memperkenalkan makanan ciri khas dari bebagai daerah Indonesia memiliki 34 

provinsi yang membagi wilayah Indonesia. Selain keindahan alamnya, Indonesia juga 

terkenal akan makanannya. Hal ini tidak mengejutkan dengan dikaruniai tanah yang dikenal 

dan dikenal penghasil rempah-rempah di dunia menjadikan makanan Indonesia mempunyai 

ciri khas dari tiap daerah. Provinsi Aceh terkenal dengan Mie Acehnya. Mie kuning tebal 

dengan masakan yang disajikan dalam masakan yang gurih dan pedas. Makanan ini benar-

benar kaya bumbu. 

 



 
 


