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Press Release
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1. Bahwa pada hari ini Rabu, 20 Mei 2020, telah diperiksa di Laboratorium RSUD Provinsi NTB
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sebanyak 65 sampel dengan hasil 58 sampel negatif, 6 (enam) sampel positif ulangan, 1 (satu)
sampel kasus baru positif Covid-19. Kasus baru positif tersebut, yaitu :
• Pasien nomor 393, an. Tn. MHJP, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Telaga
Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan
perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19
belum diketahui. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama haji dengan kondisi
baik.
Hari ini terdapat penambahan 4 (empat) orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan
laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu :
• Pasien nomor 152, an. Tn. FA, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Kekalik,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
• Pasien nomor 272, an. Tn. ZH, laki-laki, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara
Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
• Pasien nomor 329, an. Ny. SJ, perempuan, usia 49 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara
Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
• Pasien nomor 330, an. Ny. RD, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan
Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
Dengan adanya tambahan 1 (satu) kasus baru terkonfirmasi positif, 4 (empat) tambahan sembuh
baru, dan tidak ada kematian baru, maka jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai
hari ini (20/5/2020) sebanyak 393 orang, dengan perincian 248 orang sudah sembuh, 7 (tujuh)
meninggal dunia, serta 138 orang masih positif dan dalam keadaan baik.
Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap
melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi
positif.
Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 909 orang
dengan perincian 376 orang (41%) PDP masih dalam pengawasan, 533 orang (59%) PDP selesai
pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP)
jumlahnya 5.429 orang, terdiri dari 230 orang (4%) masih dalam pemantauan dan 5.199 orang
(96%) selesai pemantauan. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan
pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 5.103 orang, terdiri dari 1.908 orang (37%)
masih dalam pemantauan dan 3.195 orang (63%) selesai pemantauan. Sedangkan Pelaku
Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah
terjangkit Covid-19 sebanyak 58.194 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 3.811 orang
(7%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 54.383 orang (93%).
Alhamdulillah trend kesembuhan terus ada hingga hari ini. Pemerintah dan kita semua ingin segera
melewati pandemi Covid-19 ini dan kembali menjalankan aktifitas dan kehidupan seperti sedia
kala. Oleh karenanya protokol pencegahan Covid-19 wajib dipatuhi dan kita semua harus disiplin
menjalankannya. Tidak boleh lagi ada titik-titik keramaian baru, baik itu di pusat-pusat
perbelanjaan dan yang semisalnya, termasuk mengikuti himbauan Ketua MUI Provinsi NTB serta
para Ulama di NTB untuk tetap melaksanakan kegiatan ibadah di rumah.
Terima kasih kepada masyarakat yang tetap disiplin menerapkan protokol pencegahan Covid-19,
mengikuti seluruh anjuran dan himbauan pemerintah, tetap tinggal di rumah, memakai masker jika
keluar rumah dan menghindari kerumunan, physical distancing minimal dua meter, serta selalu
mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.
Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada petugas kesehatan yang tanpa lelah
memberikan pelayanan, baik pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat maupun pelayanan
pengobatan kepada pasien positif Covid-19 di rumah sakit.
Untuk menghindari informasi yang tidak benar tentang Covid-19, masyarakat diharapkan
mendapatkan informasi dari sumber-sumber resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id, serta layanan
Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemik Covid-19 NTB di nomor 0818
0211 8119.
10. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini terima Allah SWT. Aamiin yaa
rabbal’alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Mataram, 20 Mei 2020
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. H. LALU GITA ARIADI, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651001 199003 1 022

