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Kurangnya  kemampuan  berbahasa  Inggris  Supir Pariwisata  di  kota Makassar menjadi alasan 

kuat bagi Tim Pengabdian Masyarakat Unismuh Makassar dan UMI Makassar untuk 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan bahasa Inggris bagi supir pariwisata di Kota Makassar 

mengingat Kota Makassar merupakan daerah tujuan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan 

domestik maupun wisatawan mancanegara. Kurangnya kemampuan supir pariwisata kota 

Makassar dalam berbahasa Inggris akan sangat berpengaruh terhadap nilai penghasilan mereka. 

Untuk  dapat  melayani wisatawan manca negara yang sebagian besar berbahasa Inggris, supir 

pariwisata harus mampu berbahasa Inggris. Oleh sebab itu supir pariwisata kota Makassar 

seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam bahasa Inggris sehingga dapat 

mendukung profesi mereka yang berhubungan dengan wisatawan mancanegara yang akan 

berkunjung ke kota Makassar pasca pandemic nanti apabila pemerintah telah membuka 

penerbangan luar negeri. Tujuan dalam kegiatan pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris supir pariwisata kota Makassar sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

penghasilan mereka dan tamu mancanegara nantinya tidak mengalami miss communication dalam 

bercakap dengan supir pariwisata di kota Makassar untuk mengunjungi daerah wisata dan lokasi 

tujuanya. Karena kegiatan berupa pelatihan, maka metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan pelatihan bahasa Inggris ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan  

berpasangan atau kelompok. Kegiatan pelatihan bahasa Inggris bagi supir pariwisata di kota 

Makassar ini telah dilaksanakan selama 4 minggu dengan jadwal pertemuan dua kali seminggu 

dan setiap pertemuan berlangsung selama 60 menit. Adapun jumlah peserta yang ikut 

berpartisipasi yaitu para supir pariwisata kota Makassar sebanyak 12 orang. Materi yang di berikan  

dirangkum menjadi sebuah buku saku kemudian diberikan kepada setiap peserta meliputi greeting, 

dealing with numbers (address, date, time), handling money, describing local/public places, 

informing culture and local history, giving direction, giving advice & suggestion, thanking and 

apologizing. Pemberian materi tersebut karena berdasarkan hasil data empiris yang digali dari hasil 

wawancara dari sejumlah driver yang sering mereka gunakan ketika bercakap dengan para 

wisman. Hasil pengabdian ini sangat membantu para supir pariwisata dan memberikan respon 

positif dan antusiasme dalam latihan percakapan dan interaksi menggunakan strategi bermain 

peran dan interaksi interpersonal dalam bercakap Bahasa Inggris. 

Kata Kunci: Pelatihan Bahasa Inggris, Supir pariwisata Kota Makassar, Interpersonal Interaction, 

Role Play. 

 

1. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan zaman pariwisata merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

kehidupan masyarakat. Pariwisata membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan negara dari 

berbagai aspek  terutama  dalam  aspek  peluang  kerja  bagi  masyarakat  dan  aspek  ekonomi. 

Pariwisata   menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sarana-sarana pariwisata 

dan perjalanan adalah usaha yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Jika dilihat dari aspek 

ekonomi tentu saja pariwisata akan memberikan devisa yang besar bagi negara sehingga negara 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kota Makassar sebagai salah satu daerah tujuan 

wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara memberikan peran yang besar 

terhadap perkembangan dunia pariwisata di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya 

jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Makassar setiap tahunnya. Dikutip dari 

penasulsel.com per tanggal 17 November 2021 dilaporkan bahwa tingkat wisman terbanyak 



berada pada tahun 2016 dengan jumlah  5.226 wisman, dan tahun demi tahun hingga memasuki 

awal tahun pandemic 2020 semakin menurun sangat drastis di tambah lagi dengan pandemic yang 

melanda dunia, oleh sebab itulah alasan pelatihan Bahasa Inggris ini perlu dilakukan untuk 

memperbaiki sektor SDM. Pembangunan hotel- hotel yang sedang marak di Kota Makassar juga 

menjadi bukti bahwa Kota Makassar mendapatkan animo yang tinggi dari para wisatawan 

domestik maupun wisatawan mancanegara. Pembangunan hotel tersebut tentu saja dilakukan 

dengan tujuan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang mendukung sektor pariwisata. Alat 

transportasi umum juga merupakan salah satu fasilitas dalam sektor pariwisata sebagai contohnya 

adalah bus, bentor, becak, angkot dan taksi. Perbaikan di sektor pariwisata yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan selama ini hanya terpusat pada penyediaan tempat inap dan sarana 

transportasi saja. Peningkatan sumber daya manusia yang ikut andil dalam sektor pariwisata sering 

dilupakan. Sumber daya manusia tersebut ikut berperan dalam pemberian jasa kepada para 

wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara. Sopir taksi khususnya di kota 

Makassar sebagai  salah  satu  contoh  sumber  daya  manusia  yang  sangat  berperan  di  sektor 

pariwisata sering merasa kerepotan dalam menjalankan tugasnya yaitu menyediakan jasa antar 

jemput kepada para wisatawan mancanegara. Hal tersebut disebabkan karena mereka kurang 

menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional terutama dalam melayani wisatawan-

wisatawan mancanegara. Para sopir taksi juga dituntut untuk dapat berbahasa Inggris terutama di 

era globalisasi ini. Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak akan hilang 

jika sopir pariwisata kota Makassar tidak bisa memahami perkataan/permintaan wisatawan manca 

negara. Mereka terpaksa melepaskan peluang tersebut hanya karena tidak memahami 

perkataan/permintaan  wisatawan  mancanegara.  Ketidakmampuan  berbahasa  Inggris akan  

menjadi  kendala  bagi  supir untuk  meningkatkan  pendapatan mereka. Menurut informasi dari 

ketua persatuan supir pariwisata kota Makassar bahwa ada 78 orang anggota supir aktif saat ini 

sebelum masuk masa pandemic dengan omset Rp. 150.000 – Rp.200.000 perhari namun selama 

pandemic karena berkurangnya wisatawan mancanegara supir hanya mendapatkan kisaran Rp. 

100.000 perhari saja bahkan nihil oleh sebab itu ketua koperasi sangat berterima kasih dengan akan 

diadakanya kegiatan pengabdian ini supaya bisa dijadikan momentum pengembangan diri oleh 

para supir sampai di bukanya penerbangan Internasional sehingga nantinya pelayanan optimal 

kepada turis mancanegara semakin baik dengan kiat berlatih Bahasa Inggris guna menyambut 

wisatawan mancanegara. 

 

Gambar 1. Mengunjungi Sopir Pariwisata Untuk Menghadiri Pelatihan Bahasa Inggris 

2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyaarakat 

Dengan melakukan kajian dan analisis yang mendalam terkait permaslahan masyarakat maka 

langkah kegiatan dan jenis metoda pelaksanaan pengabdian ini pada supir pariwisata Kota 

Makassar dibagi menjadi dua jenis kegiatan utama pelatihan yaitu indoor dan outdoor mengikuti 

pola dan model interpersonal interaction dan role play. Adapun rangkaian pelaksanaan pelatihan 

nantinya akan dijelaskan secara rinci dibawah ini; 

1. Melakukan tindak lanjut dari hasil survel lapangan terkait 16 judul yang menjadi prioritas dan 

permintaan teman-teman supir pariwisata terkait tema dan topik pembahasan yang paling sering 

dikomunikasikan wisman. 



2. Mempersiapkan materi pelatihan sesuai dengan yang telah disepakati bersama(hasil survey dan 

analisis kebutuhan para supir pariwisata) 

3. Melakukan pelatihan secara Indoor dan Outdoor melalui model pembelajaran interpersonal 

interaction dan role play. Adanya indoor untuk melatih dan memotifasi para supir pariwisata 

serta mempraktikkan linguistik dasar mereka. 

4. untuk pelatihan indoor akan fokus pada pengucapan dan pelafalan kosakata serta kelancaran 

dalam bercakap yang mana nantinya memudahkan para supir saat melakukan praktik 

langsung. 

5. para supir pariwisata akan melakukan percakapan intens secara bergantian melalui mode 

interpersonal interaction yang mana pada kegiatan ini memberikan kebebasan berekspresi dan 

menumbukan rasa percaya diri para supir pariwisata nantinya. 

6. Para supir pariwisata pada pelatihan outdoor akan melakukan praktik terbuka di mana tim 

pengabdi berperan sebagai wisman tentu ini akan memberikan nuansa berbeda bagi mereka. 

7. Peserta akan terjun langsung dengan diperhadapkan berbagai macam media nantinya sesuai 

topik yang telah di pilihkan misalkan komunikasi melalui media telepon. 

8. Penyusunan buku saku Bahasa Inggris untuk supir pariwisata berdasarkan hasil evaluasi materi 

pada supir pariwisata selama proses pembelajaran berlangsung dan nanti akan menajadi sumber 

belajar otodidak meraka pada saat mengalami kesusahan di lapangan terkait hal yang di bahas 

atau di pertanyakan wisman. 

9. Para peserta akan dievaluasi progressnya dari hasil pre test sebagai perbandingan ke postest 

terkait adanya perubahan dan sgnifikan pada pelatihan ini secara quantitatif dan qualitatif.  

10. peserta mendapatkan buku saku sebagai pedoman ke depanya dan sebagai media belajar secara 

otodidak untuk memperluas wawasan mereka. 

Peran peserta atau mitra diharapkan aktif berpartisipasi pada kegiatan pelatihan dan mengikuti 

pelatihan secara itensif guna peningkatan penguasaan Bahasa Inggris yang baik. Keberlangsungan 

program akan di follow up dengan pelaksanaan diskusi dan speaking voice note via WA group dan 

pembelajaran mandiri lewat buku saku. Peran dosen pengusul adalah aktif melakukan 

pendampingan kepada peserta pelatihan mulai dari desain hingga pelaksanaan pelatihan lewat 

buku saku praktis. Anggota peneliti membantu melakukan perhitungan data dan pelaporan serta 

membantu ketua melakukan publikasi. Para mahasiswa yang aktif bergabung membantu tim 

pengabdi dan terlibat langsung pada pendampingan tersebut secara intensif dari awal hingga akhir 

program dan mendapatkan rekognisi 2 sks. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rendahnya kemampuan berbahasa Inggris supir pariwisata kota Makassar Kota Makassar Kota 

Makassar menjadi permasalahan yang diangkat dalam program ini. Rendahnya kemampuan 

berbahasa Inggris supir pariwisata ditunjukkan dengan ketidakmampuan berkomunikasi dalam 

bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional sehingga mereka mengalami kesulitan ketika 

bertemu dengan tamu mancanegara yang berkunjung ke Kota Makassar dan tidak menggunakan 

jasa travel agent atau sering dikenal dengan nama backpacker atau bahkan tamu mancanegara yang 

berkunjung dengan tujuan lain otomatis akan berinteraksi langsung dengan para supir pariwisata 

di kota Makassar untuk menggunakan jasa mereka ke tempat yang akan mereka kunjungi.  

Ketidakmampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris ini akan menjadi hambatan bagi supir  

untuk meningkatkan pendapatan mereka. yang sebagian besar berkomunikasi menggunakan 

bahasa Inggris. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berakibat pada menurunnya pendapatan 

daerah dan pendapatan para supir pariwisata kota Makassar. Oleh sebab itu program pelatihan 

bahasa Inggris bagi supir pariwisata ini penting untuk dilaksanakan. Adapun upaya solusi 

permasalahan mitra bisa dilakukan dengan melaksanakan pelatihan intensif kepada mitra 1 para 

supir pariwisata kota Makassar dengan melakukan metode role play dan interpersonal interaction, 

metode ini sangat ampuh untuk meningkatkan pemahaman bahasa Inggris para pemula 

(Saiful,2021).  

 



 

Gambar 2. Suasana pelatihan bahasa Inggris supir Pariwisata Kota Makassar 

Dengan diadakanya pelatihan bahasa Inggris ini tim pengabdi telah melakukan observasi langsung 

kepada para supir pariwisata mengenai pokok bahasan dan persoalan yang sering menjadi sentral 

pembicaraan mereka dengan tamu mancanegara ketika bertugas telah di tetapkan pengabdi dengan 

mengangkat 16 tema atau topik pembahasan yang menjadi substansi kebutuhan para supir 

pariwisata dimana ke 16 topik tersebut akan di buat dalam bentuk buku saku dan melakukan 

metode personal interaction yang bisa dilakukan praktik langsung dari kota Makassar hingga 

menggunakan taksi berkeliling kota Makassar dan bermain peran sebagai supir dan Wisatawan 

mancanegara secara bergantian secara bergantian sebagaiamana (Saiful, 2021) pengajaran 

mengguanakan Booklet kepada para pedayung perahu memberikan hasil signifikan dalam 

pemberian materi pelatihan bahasa Inggris bagi pedayung perahu jolloro di maros. Diharapkan 

dengan adanya buku saku ini maka akan mempermudah supir pariwisata untuk berlatih dan 

mengenali kosakata yang di desain khusus untuk para supir pariwisata kota Makassar agar supaya 

mudah dalam berkomunikasi nantinya dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota 

Makassar. Buku saku ini akan di buat praktis sehingga bisa dibawah kemana-mana oleh para supir 

pariwisata dan bisa di gunakan untuk berlatih kapan pun dan dimanapun mereka berada bahkan 

bisa digunakan ketika telah berhadapan dengan turis mancanegara. Hasil PKM dengan mitra 1 

akan di ukur dengan melakukan uji pre experimental quantitatif data dengan mengukur hasil pre 

test dan post test nantinya juga bisa di ukur dengan qualitatif data berdasarkan rekaman kegiatan 

pada saat berlangsungnya kegiatan pelatihan ini menggunakan buku saku untuk supir pariwisata 

Kota Makassar. 

 

4. Kesimpulan 

Implementasi pengabdian ini pada mitra sasaran adalah bagaimana supir pariwisata di kota 

Makassar Kota Makassar kota Makassar bisa berinteraksi langsung kepada para wisatawan di masa 

new normal ini memasuki masa endemic di mana para wisman sudah ada yang datang ke Kota 

Makassar sehingga peran supir pariwisata akan sangat menentukan dimana mereka bisa melakukan 

interaksi communication approach yang praktis dan implementasi praktik secara riil. Para supir 

pariwisata di kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar akan terlibat langsung melakukan 

praktik percakapan yang berhubungan dengan berbagai macam topik yang sering mereka dapatkan 

ketika bersama dengan wisman, mereka dibina dengan konteks pendekatan komunikasi umum 

terkait pelayanan supir pariwisata serta pemahaman lintas budaya cross culture and understanding 

agar mereka memiliki keterampilan khusus saat berinteraksi dan bercakap menggunakan bahasa 

Inggris yang nantinya akan mengakomodir etika tata krama berkomunikasi yang santun baik dan 

benar dengan para wisman yang memiliki background berbeda-beda. Kegiatan pelatihan berbahasa 

Inggris ini telah berlangsung offline. Tidak bisa di pungkiri bahwa  kemampuan menggunakan 

Bahasa Inggris tidak hanya pada percakapan sehari-hari saja tetapi juga ditemui pada media sosial. 

Para supir pariwisata akan berhadapan baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi 

semisal telepon dan chat via sosmed karena moda transportasi taksi kota Makassar ini langsung 

pertama kali ditemui para wisman ketika mengunjungi kota Makassar dan sekitarnya. Semoga 

dengan adanya kegiatan pelatihan ini akan membantu meningkatkan SDM utamanya para supir 

pariwisata Kota Makassar yang bisa mempromosikan secara langsung jasa mereka sehingga 

mendapatkan orderan langsung dan akan menambah pendapatan mereka tentunya. Kami harapkan 

juga aka nada perhatian khusus dari pemerintah setempat utamanya pemerintah kota bagaimana 



memberikan sumbangsi dan topangan pembekalan SDM pada para pelaku moda transportasi yang 

memang tidak pernah mendapatkan sentuhan edukasi. Semoga dengan adan kegiatan pengabdian 

ini bisa menarik perhatian beberapa pihak untuk meneruskan kegiatan yang berkelanjutan. 
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