Dongkrak Pariwisata, Sopir Taksi di Semarang Diberi Kursus Bahasa Inggris

INSTRAN.org - Dinas Pariwisata Kota Semarang menilai transportasi taksi menjadi salah satu
ujung tombak pariwisata di Kota Semarang. Karena itu, dilakukan kerjasama untuk memberikan
pelatihan bahasa asing kepada para sopir taksi.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang, Giarsito Sapto Putratmo di acara Launching Pool dan Armada Baru
BlueBird di Jalan Walisongo Semarang.
Giarsito mengatakan pengenalan tempat-tempat wisata kepada para wisatawan juga bisa
dilakukan oleh pelaku transportasi yang kerap bersentuhan langsung dengan wisatawan
diantaranya adalah sopir taksi. Maka penguasaan bahasa asing penting untuk berkomunikasi
dengan wisatawan mancanegara.
"Pengemudi taksi menjadi ujung tombak dan bisa menjadi pemandu wisata. Jika pelayanannya
baik termasuk dengan wisatwan asing, maka bisa mendongkrak pariwisata di Semarang," kata
Giarsito, Sabtu (15/11/2014).
Untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing bagi sopir taksi, lanjut Giarsito, pihaknya sudah
bekerjasama dengan perusahaan taksi dan sejumlah perguruan tinggi.
"Kita memberikan pelatihan bahasa asing serta pengenalan destinasi wisata," ujarnya.
Lebih lanjut Giarsito mengungkapkan jumlah wisatawan di Kota Semarang meningkat pesat
sehingga kemampuan bahasa asing untuk sopir sangat penting. Tahun ini target wisatawan
yang datang adalah 3 juta orang dan 50 ribu diantaranya merupakan wisatawan asing.
Menanggapi pelatihan bahasa asing untuk sopir, Direktur PT Blue Bird Tbk, Adrianto
Djokosoetono menyambut baik. Apalagi menurutnya perusahaannya juga bekerjasama dengan
hotel, pengusaha kuliner, dan perusahaan lainnya.
"Kami juga bekerjasama dengan perhotelan, kuliner, dan pelayanan lainnya. Maka agenda
dengan dinas pariwisata sangat positif," katanya.
Adrianto menambahkan selama tahun 2014 sudah ada pesanan armada lewat telpon rata-rata
3.425 per hari, namun yang terlayani baru 3. 275 customer. Oleh sebab itu pihaknya
menambah 100 armada baru yang berpeluang menyerap 160 orang untuk tenaga kerja baru.
"Oleh karenanya bahasa asing sangat penting untuk pengemudi kami," tegasnya.
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