



HOW TO SPEAKING WITH FOREIGNERS



Tentukan lokasi wisata
Untuk menemukan bule, disarankan untuk mencari lokasi
wisata yang memang menjadi tujuan utama destinasi para
wisatawan mancanegara di kota kita.
Untuk di Yogyakarta kita bisa dengan sangat mudah untuk
menemukan bule yaitu di kawasan Malioboro, Tugu Jogja,
Kraton, Tamansari, Alun – Alun, Candi Prambanan dan
untuk di Magelang adalah Candi Borobudur, selain itu
untuk turis yang ingin menikmati suasana pegunungan
juga bisa kita jumpai di Kaliurang atau di Gunungkidul, dan
bule juga dapat ditemui di pantai yang ada di Yogyakarta



Bagaimana memulai?
Lihatlah situasi si bule, apakah memungkinkan berbicara
dengannya atau tidak. Mulailah dengan sopan, dengan permisi
atau minta waktu sebentar untuk berbicara.
Kalau mereka tidak mau ya, jangan dipaksa. Usahakan menyatu
dengan kegiatan mereka, misalnya ada seorang bule lagi fotofoto objek tertentu nih, nah Anda bisa memberikan pujian
kepada objek yang dia ambil, dan sekaligus memberikan saran
objek lain yang bagus.
Ingat, mulailah pembicaraan dengan SOPAN.
Memulai pembicaraan lewat sebuah topik spontan memang
terdengar tidak kaku, ya.
Misalnya, Anda melihat bule lagi istirahat dari kegiatan
berselancar, Anda bisa memberi pujian dengan teknik selancar
yang dia lakukan, atau papan seluncurnya, etc.

jika Anda memang tidak punya topik sama sekali, Anda boleh
mengucapkan kata-kata seperti ini:
1.

2.

Excuse me sir/madam/miss, do you mind if I’m talking to
you? (Permisi Bapak/Ibu/turis perempuan yang kira-kira
belum menikah, apa Anda keberatan jika saya mengajak
Anda berbicara?)
Excuse me sir/madam/miss, may I speak with you for a
while? (Permisi Bapak/Ibu/turis perempuan yang kira-kira
belum menikah, apa saya bisa ngobrol sebentar?)

Kemungkinan jawaban untuk kalimat tadi bisa jadi seperti ini:
1. Oh, no, not at all! (artinya dia mau diajak bicara)
2. Sorry, I don’t have time! (artinya tidak mau diajak bicara)
3. What’s wrong! (Kalau dapat jawaban seperti ini, Anda
perlu langsung menjelaskan tujuan Anda).
4. What do you want? (yang ini agak kurang sopan, tetapi
bukan berarti tidak mau diajak bicara, dia butuh
penjelasan).

Selanjutnya, jika ternyata mereka menolak diajak bicara Anda
bisa menjawab:
– Oh, that’s okay, thanks! (tinggalkan dia, jangan dipaksa)
Kalau mereka mau diajak bicara, lanjutkanlah dengan
memberikan penjelasan bahwa Anda sedang ingin
mempraktikkan bahasa Inggris Anda:
– Thanks/Thank you so much. Actually, I’m an English
learner/English student and I want to practice my English.
Jika saat membuka pembicaraan Anda mendapat jawaban
“what’s wrong” atau “what do you want“, Anda bisa langsung
menjawab:
– Actually, I’m an English learner and I just want to practice
my English.
- Actually, here I’am practicing my English .

Pikirkan hal apa yang ingin di bicarakan
 Cairkan suasana dengan menanyakan kalimat-kalimat
umum dan dengarkan apa yang si bule katakan.
 Bisa jadi informasi mereka bisa Anda gunakan untuk
melanjutkan obrolan tentang bagaimana negara mereka,
atau kesan mereka selama di Yogyakarta
 Anda juga harus pintar membaca situasi, jika mereka
terlihat bosan, sudahi percakapan. Atau jangan tertawa
ketika ada hal yang menurut mereka tidak lucu.
 Kalau ada yang tidak Anda mengerti, katakan saja tidak
paham. Tapi jangan terlalu sering meminta mereka
mengulang apa yang mereka ucapkan, karena hal itu
mungkin saja akan membuat mereka kesal.

Kalimat berikut ini semoga bisa membantu Anda membuat topik
percakapan.
 Where do you come from?
 How long have you been in Indonesia?
 Have you ever been here before?
 What places have visited in Indonesia?
 What’s your impression about Indonesian people?
 What do you think about the weather here, is it different from the
weather in your contry?
 How do you like the food here?
 With whom did you come here
 Where will you go after here?




Anda juga bisa merekomendasikan tempat-tempat yang
menarik atau bersejarah untuk mereka kunjungi.
Cobalah menyelingi pertanyaan-pertanyaan di atas dengan
sesekali memberi tanggapan terhadap jawaban yang
mereka berikan.

Say bye bye!
Jika merasa sudah cukup, Anda bisa langsung mengakhiri
percakapan atau Anda boleh meminta berfoto bersama.
Can we take picture together?
May I take picture with you?
Kalau dizinkan langsung foto aja, tapi kalau tidak mau, sekali
lagi jangan dipaksa. Selanjutnya gunakan ungkapanungkapan untuk pamitan dan terima kasih:
Okay Sir/Madam/Miss, I’ve got to go, now. It was nice to meet
you. Thank you very much for your time. Have a nice trip and
Goodbye/See you next time!

