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Kagum dengan Keramahan dan Kota Lama
SURABAYA–Pauline Ferte,
28, nampak santai saat ditemui
di kantornya di Institut Francais
Indonesia (IFI) Surabaya di ka
wasan Ngagel, Kamis (21/2) si
ang. Memakai setelan baju dan
celana panjang warna hitam,
memberikan kesan santai.
Pauline dengan ramah menya
pa wartawan koran ini. “Hi I’am
Pauline, nice to meet you,” sapa
nya, sambil mengulurkan ta
ngannya untuk berjabat tangan.
Pauline adalah warga Rennes.
Sebuah kota terbesar yang pa
ling dinamis di daerah Bretagne,
barat laut Prancis. Rennes meru
pakan kota pelajar dan satu tu
juan destinasi wisata di Prancis.
Sejak tahun 2017, Pauline dip
ercaya menduduki jabatan seba
gai wakil direktur IFI Surabaya,
sebuah lembaga milik Kemente
rian Luar Negeri Prancis untuk
mengajarkan bahasa dan kebu
dayaan Prancis. Ia adalah pro
fessional muda. Sukarelawan
internasional di bidang ad
ministrasi.
Surabaya bukan ko
ta pertama yang ia
datangi di luar Pran
cis. Namun untuk
Indonesia, Sura
baya adalah kota
pertama yang dia
kunjungi dan seka
rang malah jadi tem
pat tinggalnya.
Perempuan penyuka
pecel dan gado-gado ini

sangat kagum dengan kerama
han orang-orang. Walaupun ka
dang-kadang yang membuat
agak risih, orang-orang banyak
yang melihat dan heran. “Wah
ada bule,” tuturnya sambil meni
rukan gaya orang-orang yang se
dang memperhatikannya.
Pada dasarnya, orang-orang
yang ditemui sopan dan mereka
menanyakan banyak hal ke Pau
line. Hal yang tidak ditemukan
di Prancis adalah interaksi di si
ni lebih mudah. “Hubungan se

sama manusia di Surabaya lebih
solid seperti itu,” imbuhnya.
Hal yang paling berkesan bagi
Pauline, adalah Surabaya kota
industri memang untuk bekerja.
Jadi dibanding dengan kota-kota
di Prancis, Surabaya itu berbeda.
Pauline yang bekerja di lembaga
pendidikan dan kebudayaan juga
sering mengunjungi destinasi wi
sata di kawasan Surabaya Utara.
Dia mengaku sudah mengunjungi
semua tempat yang punya banyak
bangunan-bangunan kolonial

“Pernah ke House of Sampoerna
juga,” tambahnya.
Untuk mendukung aset-aset
bangunan bersejarah seperti itu,
Pauline menyarankan agar Su
rabaya lebih banyak mengada
kan acara-acara kebudayaan
yang bisa menstimulasi intelek
tual masyarakat. Kemudian, di
perbanyak lagi jalur pedestrian
agar lebih ramah untuk wisata
wan Eropa, karena aktivitas fisik
seperti jalan kaki merupakan ke
biasaan orang Eropa. (rpp/nug)
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