
 

 

 

 

PRESS RELEASE 

Bupati Kutai Kartanegara 

Mengenai Kasus COVID - 19 di Kutai Kartanegara 

Tenggarong, 26 Juli 2020 
 
 

 Pada hari ini, Minggu, 26 Juli 2020 Saya akan 

menyampaikan penambahan kasus terkonfirmasi positif 

COVID-19 di Kutai Kartanegara. Jumlah yang akan saya 

umumkan ini sebanyak 6 (enam) kasus terkonfirmasi 

positif dan 2 (dua) kasus sembuh. 

 Berikut akan saya sampaikan  kasus terkonfirmasi 

positif tersebut : 

1. KK-175, jenis kelamin perempuan, usia 9 tahun dari 

kecamatan Marangkayu. KK-175 merupakan kontak 

erat KK-87. Hasil pemeriksaan PCR dari swab 

tenggorok tanggal 24 Juli 2020 menunjukkan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF (ASIMPTOMATIK). 

2. KK-176, jenis kelamin laki-laki, usia 35 tahun dari 

kecamatan Anggana. Hasil pemeriksaan PCR dari swab 

tenggorok tanggal 25 Juli 2020 menunjukkan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF (ASIMPTOMATIK). 

3. KK-177, jenis kelamin laki-laki, usia 32 tahun dari 

kecamatan Samboja. Hasil pemeriksaan PCR dari swab 

tenggorok tanggal 25 Juli 2020 menunjukkan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF (ASIMPTOMATIK). 

4. KK-178, jenis kelamin laki-laki, usia 40 tahun dari 

kecamatan Samboja. Hasil pemeriksaan PCR dari swab 

tenggorok tanggal 25 Juli 2020 menunjukkan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF (ASIMPTOMATIK). 
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5. KK-179, jenis kelamin laki-laki, usia 26 tahun dari 

kecamatan Tabang. KK-179 merupakan pelaku 

perjalanan dari Sumatera Utara yang akan kembali 

bekerja. Hasil pemeriksaan PCR dari swab tenggorok 

tanggal 24 Juli 2020 menunjukkan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF (ASIMPTOMATIK). 

6. KK-180, jenis kelamin laki-laki, usia 33 tahun dari 

kecamatan Anggana. KK-180 merupakan pekerja dari 

Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan PCR dari swab 

tenggorok tanggal 24 Juli 2020 menunjukkan hasil 

TERKONFIRMASI POSITIF (ASIMPTOMATIK). 

 Saat ini KK-175 telah menjalani isolasi mandiri, KK-176 

sampai dengan KK-179 menjalani karantina di Wisma 

Atlet Tenggarong Seberang dan KK-180 menjalani isolasi 

di RS Pertamina Balikpapan sejak dinyatakan 

terkonfirmasi positif. 

 Alhamdulillah ada kabar baik yang akan saya sampaikan 

pada hari ini yaitu kesembuhan 2 (dua) orang pasien 

sebagai berikut : 

1. KK-80, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, dari 

Kecamatan Loa Kulu. Dinyatakan sembuh sejak 

tanggal 26 Juli 2020. KK-80 merupakan kasus 

konfirmasi (asimptomatik) dan telah menjalani masa 

perawatan dan isolasi selama  16 hari. 

2. KK-107, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan, dari 

Kecamatan Loa Janan. Dinyatakan sembuh sejak 

tanggal 26 Juli 2020. KK-107 merupakan kasus 

konfirmasi (asimptomatik) dan telah menjalani masa 

perawatan dan isolasi selama  9 hari. 

 Hingga hari ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di 

Kukar adalah  180 kasus terdiri dari : 70 orang sedang 

menjalani perawatan, 109 kasus dinyatakan telah 

sembuh dan 1 kasus meninggal dunia.  

 Selalu saya mengingatkan 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. Jaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh; 

b. Gunakan masker jika bersama orang lain dan jika 

keluar rumah; 

c. Jaga jarak fisik (physical distancing); 

d. Hindari berada dalam kerumunan; 

e. Tidak bepergian atau melakukan perjalanan keluar 

daerah khususnya ke daerah yang masih terdapat 

penularan COVID-19.  

 Demikian Press Release ini disampaikan, semoga kita 

semua selalu diberikan kesehatan dan pandemi      

COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa menjalani 

aktifitas sehari-sehari dengan tetap patuh menerapkan 

protokol kesehatan pada pelaksanaan relaksasi menuju 

tatanan normal baru (New Normal). 
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