Miss Papua jadi Duta Transmigrasi 2010

Jakarta, Kominfo Newsroom - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
memilih Augustine Ariella Nere (24 tahun) sebagai Duta Transmigrasi Tahun 2010, sebagai
upaya untuk meningkatkan citra ketransmigrasian di masyarakat.

'D uta transmigrasi bertugas sebagai utusan dan perwakilan Depnakertrans dalam kegiatan
promosi dan publikasi ketransmigrasian,'' kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam
sambutannya pada Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-59 di kantor Depnakertrans, Jakarta,
Senin (14/12).

Tugas Augustine, putri Rully Nere seorang pesepakbola nasional di era 80-an, adalah
menyebarluaskan informasi ketransmigrasian dalam kegiatan Depnakertrans baik di pusat
maupun di daerah.

Sementa ra itu, Augustine Ariella Nere mengatakan, dengan menjadi Duta Transmigrasi ini
dirinya berharap program transmigrasi bias lebih maju dan merata di seluruh Indonesia.

''Wa laupun transmigrasi sudah ada di sebagian Nusantara, namun pelaksanaan
pemerataannya belum mencukupi ataupun belum memadai pemerataannya. Jadi tidak hanya
sebagian,'' katanya.
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Diriny a juga berharap agar transmigrasi ini, kedepannya bisa lebih dinikmati lagi oleh seluruh
rakyat Indonesia dan berguna bagi seluruh Indonesia.

Keti ka ditanya, apa yang diketahuinya tentang transmigrasi sebelum dirinya ditunjuk sebagai
Duta Transmigrasi, Augustine menyebutnya program tersebut sudah cukup bagus dan maju.

''Sekaran g ini, di daerah-daerah terpencil sudah ada jalan, sarana dan prasarana, dimana
penduduk dari desa transmigrasi sudah tidak terhambat lagi untuk ke kota. Jadi, saya rasa
sudah cukup, tapi, memang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi,'' jelasnya.

Augus tine, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Rully Nere asal Papua (Irian Jaya
pada saat itu) seorang pesepakbola nasional di era tahun 80-an.

Augustin e pernah menjadi presenter di SCTV, pemeran iklan, miss persahabatan Indonesia
tahun 2006 mewakili Papua.
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Augustin e yang lahir pada 13 Agustus 1985, saat ini sedang menyelesaikan kuliahnya di
Atmajaya jurusan Akuntansi.

Meng enai terpilihnya sebagai Duta Transmigrasi, ia mengatakan ketika ada acara dialog di
salah satu televisi swasta nasional antara Menakertrans dan Gubernur Papua Barnabas Suebu,
dirinya dimintai pendapatnya tentang bagaimana perkembangan transmigrasi di Papua.

''Setela h itu, Pak Menteri melihat saya ada peluang untuk dapat mengembangkan program
Transmigrasi pada diri saya sehingga beliau menawarkan saya untuk menjadi Duta,'' ujar
Augustine Ariella Nere.

Tugas Duta Transmigrasi itu dijelaskannya untuk memperkenalkan lebih jauh tentang
Transmigrasi. ''Supaya masyarakat tidak merasa ragu untuk ikut dalam program transmigrasi.
Meningkatkan citra,'' katanya. (Az/toeb)
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