
 

 

 

PRESS RELEASE 

Bupati Kutai Kartanegara 

Mengenai Kasus COVID - 19 di Kutai Kartanegara 

Tenggarong, 20 Mei 2020 

 
 

 Pada hari ini, Rabu, 20 Mei 2020 Saya menyampaikan 

kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kutai 

Kartanegara bertambah sebanyak 2 (dua) kasus. 

 Berikut akan saya sampaikan satu persatu kasus 

terkonfirmasi positif tersebut : 

1. KK-43, jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun dari 

Kecamatan Marangkayu. Riwayat perjalanan dari 

Gowa tanggal 19 Maret 2020, dilakukan rapid test 

tanggal 8 Mei 2020 dengan hasil reaktif, pemeriksaan 

PCR dari swab tenggorok tanggal 13 Mei 2020 

menunjukkan hasil TERKONFIRMASI POSITIF. 

2. KK-44, jenis kelamin laki-laki, usia 39 tahun dari 

kecamatan Samboja. Riwayat perjalanan dari Gowa 

akhir Maret 2020, dilakukan rapid test tanggal  12 

Mei 2020 dengan hasil samar, pemeriksaan PCR dari 

swab tenggorok tanggal 13 Mei 2020 dengan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF. 

 Kedua pasien sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet 

Tenggarong Seberang dan dalam kondisi stabil. Dengan 

terkonfirmasinya kasus-kasus di atas maka bertambah 

jumlah kecamatan yang di wilayahnya terdapat kasus 

TERKONFIRMASI POSITIF yaitu : 



 

1. Tenggarong 

2. Muara Badak 

3. Loa Janan 

4. Loa Kulu 

5. Anggana 

6. Muara Jawa 

7. Samboja 

8. Sebulu 

9. Kenohan 

10. Kembang Janggut 

11. Marangkayu 

 

 Hingga hari ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19     

di Kutai Kartanegara adalah  44 kasus terdiri dari :    

38 Orang sedang menjalani perawatan dan             

6 kasus dinyatakan telah sembuh.  

 Selalu saya ingatkan bahwa upaya pencegahan dan 

pemutusan mata rantai penularan COVID-19, 

memerlukan partisipasi dan peran kita semua, 

seluruh elemen masyarakat.  

 Saya mengajak seluruh masyarakat Kutai Kartanegara 

agar dengan penuh kesadaran melakukan upaya 

pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 

COVID-19 melalui upaya : 

a. Gunakan masker jika keluar rumah atau  bersama 

orang lain; 

b. Jaga jarak fisik (physical distancing); 

c. Hindari berada dalam kerumunan; 

d. Tidak bepergian keluar daerah dan tidak mudik.  

 



 

 Semoga saudara-saudara kita yang telah terkonfirmasi 

positif COVID-19 segera diberi kesembuhan oleh Allah 

SWT dan kasus COVID-19 di Kutai Kartanegara dapat 

kita atasi sebaik-baiknya dan segera turun. 

 

      BUPATI, 

 

 

      Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si 

 

 

Disampaikan oleh : 

 


