
Pupuk Kujang Hibahkan Laboratorium BSL untuk RSUD
CIKAMPEK, RAKA -  PT

Pupuk Kujang Cikampek segera 
m endirikan  laboratorium  
biosafety level (BSL) II untuk 
tes PCR di RSUD Karavvang. 
Satu unit biosafety cabinet atau 
kabinet keam anan biologis 
melengkapi hibah ke rum  ah 
sakit milik Pemkab Karawang 
tersebut.

Dua bantuan itu diserahkan 
secara simbolis oleh Direktur 
Utama Pupuk Kujang, Maryadi 
kepada Bupati Karawang, Cellica 
Nurrachadiana dan Pit Dirut 
RSUD Karawang, dr. Fitra 
Hergyana, Jumat (23/7). Kegiatan 
itu dibuka langsungoleh Menteri 
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
yang had ir secara virtual. 
Laboratorium BSL tersebut akan

d ilengkap i d en g an  a la t 
b io sa fe ty c a b in e t u n tu k  
menunjang tes PCR. Dengan 
alat tersebut, lingkungan RSUD 
dan tenaga medis akan lebih 
terlindungi dari potensi terpapar 
virus corona.

Dirut Pupuk Kujang Maryadi 
m enuturkan, ban tuan  alat 
te rse b u t a d a lab  b en tu k  
komitmen Pupuk Kujang dalam 
upaya percepatan pengentasan 
wabah corona. Ia berharap alat 
tersebut bisa memperkuat proses 
3T di Karawang sehingga 
menjadi lebih aman, cepat dan 
tepat. “Mudah-mudahan alat 
ini bisa m em perkuat RSUD 
Karawang dalam melakukan 
tracing, testing dantreatment. 
Ini merupakan bentuk sinergi

HIBAH: Dirut PT Pupuk Kujang Maryadi menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan 
lab dan alat penunjang PCR ke RSUD Karawang.
antarakami dengan pemerintah pati Cellica N urrachadiana BSL II dan biosafety cabinet
daerah dalam  pengentasan m enghaturkan terim akasih bisa sangat menunjang 3Tyang
wabah corona,” katanya. kepada Pupuk Kujang. Menurut digencarkan Pemkab Karawang.

Dalam kesempatan itu, Bu- Cellica, bantuan laboratorium Saat ini dengan alat yang ada,

Pemkab Karawang bisa mel
akukan tracing dan testing ke
pada 5 ribu orang setiap pekan. 
Dengan bantuan dari Pupuk 
Kujang, Cellica optimistis bisa 
melakukan kepada 2 ribu orang 
perhari. "Meski tracing dan test
ing kita sudah diatas target, 
tapi kami masih perlu pengua- 
tan infrastruktur PC '.R. Sebab, di 
Karawang ini ada klaster indus- 
tri. Sehingga testing akan kami 
perbanyak supaya kami cepat 
menentukan mitigasi yang hams 
kami lakukan,” terangnya.

Pit Direktur RSUD Karawang, 
dr, Fitra Hergyana optimistis 
lab BSL dan biosafety cabinet 
dari Pupuk Kujang bisa 
m em perkuat proses 3T di 
Karawang. "Terima kasih atas

bantuan ini. Kami optimistis 
mencapai target pemeriksaan 
PCR secara maksimal. Mudah- 
mudahan dengan bantuan ini, 
target pemeriksaan 10 ribu tes 
PCR per hari di Indonesia cepat 
tercapai,” terangnya.

Sebelumnya, Pupuk Kujang 
telah memberikan beragam ban- 
tuan untuk mengentaskan wabah 
corona Bantuan tersebut meli- 
puti ix>rt>agai logistikpencegahan 
vims termasuk bakti sosial hing- 
gaoksigen medis. Pupuk Kujang 
juga aktif melakukan pencegahan 
penycbaran corona di lingkungan 
pemsahaan. Seluruh karyawan 
dan keluarganya telah diberikan 
vaksin. Sejak tiga bulan lalu, pe- 
rusahaan menerapkan WFH di 
lingkungan perusahaan. (rls/asy)


