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LUNCURKAN WEB KHUSUS PENANGANAN COVID-19,  

BPK RI APRESIASI LANGKAH PEMKAB KUKAR 

 

Sumber: https://bit.ly/2YH02m5 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pembuatan website1) khusus penanganan 

covid-192. 

Disaksikan undangan web talkshow via Zoom meeting3) pada Kamis (18/6/2020) 

siang tadi, pada lauching website gugus-tugas.kukarkab.go.id. 

                                                           
1 Situs web (bahasa Inggris: website) adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang 

umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara 
perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada 
sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan area lokal 
(LAN) melalui alamat Internet yang dikenali sebagai URL. (sumber: 
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web) 

2 COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan yang 
pada awalnya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, coronavirus adalah 
suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang menyebabkan 
infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). (sumber: WHO, 2020, 
Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus, diakses dari https://bit.ly/2JL8xnP, pada tanggal 07 
April 2020 pukul 21.50 WITA). 

3  Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan 
dalam berbagai perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para 
pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. 
(sumber: https://tirto.id/eGF7) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web
https://bit.ly/2JL8xnP
https://tirto.id/eGF7
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Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar menilai, upaya yang 

dilakukan Pemkab Kukar merupakan langkah luar biasa sebagai salah satu wujud 

akuntabilitas dan transparansi. 

"Ini langkah luar biasa dan kami apresiasi sekali. Dengan adanya website ini, tentu 

memudahkan juga tugas kami untuk melakukan audit pemeriksaan," ucapnya, Kamis 

(18/6/2020). 

Dia menjelaskan, tidak semua daerah siap membuat website yang isinya mengenai 

seluruh kegiatan, termasuk penggunaan anggaran, hingga peruntukannya. 

"Kalau daerah lain tidak siap, pasti tidak mau menyajikan data lengkap di website, 

karena rawan dikritik. Menurut saya ini langkah maju dan hari ini yang saya ketahui baru 

Kukar yang melakukan ini," jelasnya. 

Dengan telah adanya sejumlah rencana Pemkab Kukar mengenai penanganan 

covid-19, pada pemberian bantuan ke warga terdampak, harus juga diperkuat dengan 

mekanisme, tata kerja, kriteria penerima, dan proses pembagiannya. 

"Agar tepat sasaran, dan tidak ada perdebatan di kemudian hari, SOP4 nya harus 

dibuat, termasuk mempertanggungjawabkannya," katanya. 

"Ini merupakan tata kelola yang transparan dan akuntabilitas," ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Kamis (18/6/2020) Pemkab Kukar melaunching website 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui web talk show dipimpin langsung 

Bupati Kukar, Edi Damansyah, dihadiri Kepala Daerah dan Sekda se-Kalimantan Timur 

(Kaltim), KPK, BPK serta undangan lainnya. 

Website tersebut dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Website tersebut 

merupakan media informasi mengenai seluruh kegiatan Pemkab Kukar terkait dengan 

penanganan covid-19, mulai dari penanganan terhadap pasien terkonfirmasi, kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, informasi bantuan, hingga penggunaan anggaran dan 

peruntukannya. (*) 

 

Sumber Berita: 

1. https://kaltim.tribunnews.com/2020/06/18/luncurkan-web-khusus-penanganan-

covid-19-bpk-ri-apresiasi-langkah-pemkab-kukar, Luncurkan Web Khusus 

Penanganan Covid-19, BPK RI Apresiasi Langkah Pemkab Kukar, 18/06/20 

                                                           
4 Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan 

secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja 
yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari 
manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan 
flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52) (sumber: https://bit.ly/3idUgA8) 

https://kaltim.tribunnews.com/tag/dadek-nandemar
https://kaltim.tribunnews.com/tag/bupati-kukar
https://kaltim.tribunnews.com/tag/edi-damansyah
https://bit.ly/3idUgA8
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2. https://korankaltara.com/pemkab-kukar-launching-website-penanganan-covid-19/, 

Pemkab Kukar Launching Website Penanganan COVID-19, 22/06/20 

3. https://humas.kukarkab.go.id/berita/pemerintahan-kukar/pemkab-kukar-launching-

website-gugus-tugas-percepatan-penanganan-pandemi-virus-corona, Pemkab Kukar 

Launching Website Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Virus Corona, 

22/06/20 

 

Catatan: 

 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 278/SK-BUP/HK/2020 tentang 

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

 Diktum KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat 

Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus 

Disease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kutai 

Kartanegara; 

 Diktum KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 30 

(tiga puluh) hari terhitung, sejak tanggal 6 Juni 2020 

sampai dengan tanggal 5 Juli 2020; 

 Diktum KETIGA : Status Perpanjangan Tanggap Darurat ini akan 

dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan 

kondisi; 

 Diktum KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 Diktum KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan; 

https://korankaltara.com/pemkab-kukar-launching-website-penanganan-covid-19/
https://humas.kukarkab.go.id/berita/pemerintahan-kukar/pemkab-kukar-launching-website-gugus-tugas-percepatan-penanganan-pandemi-virus-corona
https://humas.kukarkab.go.id/berita/pemerintahan-kukar/pemkab-kukar-launching-website-gugus-tugas-percepatan-penanganan-pandemi-virus-corona

