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Pada segment kedua di
Coffee Break TV One,
Gubernur NTB
menjelaskan perolehan
penghargaan di bidang
Pembangunan Milenium
yang diberikan Badan
Perencanaan dan
Pembangunan Nasional
(Bappenas). Penghargaan
tersebut merupakan
kesuksesan bersama
seluruh rakyat NTB.

KABAR BAIK DARI NTB UNTUK INDONESIA

MDG's Award untuk NTB

M

illennium Development Goals (MDGs)
adalah Deklarasi Milenium yang
merupakan hasil kesepakatan ke-pala
negara dan perwa-kilan dari 189 negara
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai
dijalankan pada September 2000, berupa delapan
butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat
dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target
i n i m e r u p a ka n t a n t a n ga n u t a m a d a l a m
pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam
Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189

negara serta ditandatangani oleh 147 kepala
pemerintahan dan kepala negara pada saat
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di pada
bulan September 2000.
Pemerintah Indonesia turut menghadiri
Pertemuan Puncak Milenium di New York dan
menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi
berisi komitmen negara masing-masing dan
komunitas internasional untuk mencapai 8 buah
tujuan pembangunan dalam Milenium ini, sebagai
s a t u p a ke t t u j u a n ya n g t e r u k u r u n t u k
pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Penandatanganan deklarasi ini merupakan
komitmen dari sejumlah pemimpin dunia untuk
mengurangi lebih dari separuh orang yang
menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak
untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya,
mengentaskan kesenjangan jender pada semua
tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak
balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh
jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih
pada tahun 2015
Bappenas telah memberikan penghargaan
kepada TGB sebagai The Milenium Development
Goals untuk dedikasinya di Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Provinsi NTB NTB dinilai lebih berkembang,
paling progresif dan pencapaiannya lebih maju

ketimbang peovinsi-provinsi
lainnya, sehingga Bappenas
mengganjarnya dengan
pernghargaan MDGs award.
Provinsi Nusa Tenggara Barat
meraih tiga penghargaan di bidang
Pembangunan Milenium yang
diberikan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional
( B a p p e n a s ) . " Pe n g h a r g a a n
tersebut merupakan kesuksesan
bersama seluruh rakyat NTB," kata
Gubernur NTB TGH M Zainul
Majdi.
Zainul menerima sejumlah penghargaan dari
pemerintah pusat terkait implementasi MDGs.
Penghargaan tersebut yakni:
1. Terbaik pertama pencapaian tujuan sasaran
MDGs 2013, dengan kategori kinerja
pencapaian sasaran MDGs secara komulatif,
2. Terbaik pertama laju pengurangan kedalaman
kemiskinan 2009-2011,
3. Terbaik pertama laju kinerja pencapaian
sasaran MDGS 2008-2011.
Gubernur mengatakan, penghargaan itu
merupakan usaha bersama rakyat NTB, dan
seluruh rakyat NTB patut berbangga atas
penghargaan yang diberikan Bappenas itu.
Atas prestasi di bidang pencapaian sasaran
MDGs itu, Pemerintah Provinsi NTB
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menyampaikan apresiasi kepada pemerintah
kabupaten/kota, DPRD provinsi dan
kabupaten/kota Se-NTB, pimpinan organisasi,
lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan toko
pemuda, para pemangku amanah dan seluruh
masyarakat NTB, atas dukungan dan kerja sama
yang baik sehingga penghargaan MDGs itu dapat
diraih NTB.
"Ini bukti pembangunan bersama seluruh
rakyat NTB, prestasi di bidang MDGs ini wujud
nyata kebersamaan rakyat NTB dalam membangun
daerah ini," ujarnya.
Sebenarnya MDG award merupakan apreasi
dari pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat
NTB, karena kesungguhan dan semangat bersama
dalam memajukan pembangunan di NTB. Beberapa
hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah NTB
lebih banyak pada sektor pembangunan sosial,
pendidikan dan kesehatan.
Dalam bidang kesehatan misalnya menyangkut
soal kesehatan ibu dan anak di antaranya yang
dilakukan adalah melengkapi ujung-ujung tombak
pelayanan kesehatan seperti posyandu-posyandu
agar bisa menjangkau masalah-masalah kesehatan
di tingkat yang paling dasar.
Di bidang pendidikan
Pemerintah NTB memberikan
alokasi dana untuk memastikan
agar siswa tidak mampu terus bisa
melanjutkan sekolah. "Jadi tidak
boleh di NTB itu ada anak yang
putus sekolah dengan alasan
ekonomi," tegas Gubernur Zainul
Majdi. Dalam hal ini Pemprov NTB
telah menjalankan program yang
disebut dengan BSM (Bantuan
Siswa Miskin).
Di bidang kesehatan
lingkungan, pemprov juga telah
mengembangkan sanitasi.

Sanitasi yang higienis, entah di tingkat keluarga, di
tingkat kampung melalui kerjasama dengan
pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.
Namun demikian untuk hal ini sangat tergantung
pada Pola Hidup Masyarakat.
Pemprov NTB telah menggalakkan PHBS (Pola
Hidup Bersih dan Sehat) yang terus dikembangkan
dari waktu ke waktu. Jadi jika NTB mendapatkan
MDG's Award itu artinya masyarakatnya sudah
punya kesadaran untuk meningkatkan kualitas
hidup sendiri. Sebab tidak akan ada artinya apaapa, sekalipun kampanye dan segala macamnya jika
masyarakat belum mampu meningkatkan
kesadaran akan kualitas hidupnya sendiri dan
itulah hal yang paling berharga dan paling bernilai.
Jika dilihat dari penerima BSM, lebih dari 50%
adalah perempuan. Jika bicara program kesehatan
partisipannya juga lebih banyak adalah
perempuan. Kaum perempuan di NTB dipastikan
mendapatkan pelayanan dasar yang lebih baik,
misalnya: di NTB sudah ada peraturan yang
mengatur bahwa persalinan itu harus hanya boleh
dilakukan oleh bidan yang sudah terlatih. Karena
itu pemerintah NTB wajib memberikan pelatihan-
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pelatihan, hal ini dilakukan agar supaya tidak ada
kasus kematian bayi atau ibu, gara-gara bidannya
tidak ahli.
Setelah mendapatkan MDG's Award Pemprov
NTB bertekad melanjutkan dan mengembangkan

program-program yang sudah ada, dan menutup
kelemahan-kelemahan program yang sudah ada.
Jadi awards akan menjadi motivasi bagi pemprov
NTB untuk terus menerus membulatkan tekad
membangun NTB. o
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