
 

 

 

 

 
 
Pada hari ini  Rabu, 19 Agustus 2020, disampaikan rilis kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota 
Batam. Data ini merupakan hasil pemeriksaan swab oleh Tim analis BTKLPP Batam berdasarkan hasil 
temuan kasus baru dan hasil tracing di Kota Batam. Terkonfirmasi positif Covid-19 pada kasus ini 
adalah 11 (sebelas) orang warga Kota Batam yang terdiri dari 7(tujuh) orang laki-laki dan 4 
(empat) orang perempuan. Berikut ini riwayat perjalanan penyakit dari pasien terkonfirmasi tersebut 
sebagai berikut:  

 
1. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 409, Tn. CAF, laki-laki, 27 Th, anggota POLRI, beralamat di kawasan 

Perumahan Legenda Malaka Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Yang 
bersangkutan datang ke RS Bhayangkara Batam pada tanggal 15 Agustus 2020 untuk melakukan 
pemeriksaan swab/PCR secara mandiri yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini 
Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
2. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 410, An. AK, anak perempuan, 09 Th, pelajar, beralamat di kawasan 

perumahan Villa Hang Lekir  Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam.  Yang 
bersangkutan terkait dengan ayahnya kasus Terkonfirmasi nomor “373” maka pada tanggal 15 
Agustus 2020 dilakukan pemeriksaan swab/PCR yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini 
Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 
 

3. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 411, Ny. NA, perempuan, 42 Th, Ibu Rumah Tangga (IRT), beralamat 
di kawasan perumahan Villa Hang Lekir  Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam.  
Yang bersangkutan terkait dengan suaminya kasus Terkonfirmasi nomor “373” maka pada tanggal 15 
Agustus 2020 dilakukan pemeriksaan swab/PCR yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini 
Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
4. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 412, Tn. Tn. MRA, laki-laki, 20 Th, anggota POLRI, beralamat di 

kawasan Batu Besar Kelurahan Batu Besar  Kecamatan Nongsa Kota Batam. Yang bersangkutan 
datang ke RS Bhayangkara Batam pada tanggal 15 Agustus 2020 untuk melakukan pemeriksaan 
swab/PCR secara mandiri yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini Terkonfirmasi 
“Positif”.  
 Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 
 

5. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 413, Tn. FK, laki-laki, 21 Th, anggota POLRI, beralamat di kawasan 
Batu Besar Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam. Yang bersangkutan datang ke RS 
Bhayangkara Batam pada tanggal 15 Agustus 2020 untuk melakukan pemeriksaan swab/PCR secara 
mandiri yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini Terkonfirmasi “Positif”.  
 Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina di rumah 
sakit rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 
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6. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 414, Tn.MH, laki-laki, 56 Th, swasta, beralamat di kawasan perumahan 
Griya KDA  Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam.  Yang bersangkutan pada tanggal 
15 Agustus 2020 datang berobat ke UGD RS Awal Bros Batam dengan keluhan nyeri punggung bagian 
atas dan nyeri ulu hati disertai demam naik turun dan sesekali ada batuk.  Sesuai dengan keluhannya 
tersebut dilakukan pemeriksaan secara intensif berupa pemeriksaan RDT yang diperoleh hasil “Non 
Reaktif” dan dilanjutkan pemeriksaan Rontgen Thorak dengan kesan “Pneumonia”. Sesuai 
gambaran hasil pemeriksaan tersebut oleh dokter pemeriksa direkomendasi untuk dilakukan 
perawatan di ruang isolasi rumah sakit guna penanganan kesehatannya lebih lanjut. Kemudian  pada 
tanggal 16 Agustus 2020 dilakukanlah pemeriksaan swab tenggorokan yang hasilnya diterima dan 
diketahui pada hari ini Terkonfirmasi “Positif”.  
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan relatif stabil dan masih ditempatkan pada ruang 
perawatan isolasi/karantina di rumah sakit Awal Bros Batam.  

 
7. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 415, Tn. R, laki-laki, 65 Th, wiraswasta, beralamat di kawasan 

perumahan Bengkong Indah II  Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Kota Batam.  Yang 
bersangkutan pada tanggal 15 Agustus 2020 datang berobat ke UGD RS Budi Kemuliaan  Batam 
dengan keluhan sesak nafas.  Sesuai dengan keluhannya tersebut dilakukan pemeriksaan secara 
intensif berupa pemeriksaan RDT yang diperoleh hasil “IgG,IgMReaktif” dan dilanjutkan 
pemeriksaan Rontgen Thorak dengan kesan. “Kardiomegali-Elongasi aorta, sesuai gambaran 
viral Pneumonia Typical Covid” dan ditegakkanlah diagnosis “Suspect Covid-
19+CHF+Pneumonia”. Selanjutnya oleh dokter pemeriksa direkomendasi untuk dilakukan 
perawatan di ruang isolasi rumah sakit guna penanganan kesehatannya lebih lanjut dan  kemudian  
pada tanggal 16 Agustus 2020 dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan yang hasilnya diterima dan 
diketahui pada hari ini Terkonfirmasi “Positif”.  
Namun demikian perlu diketahui sejak dilakukan perawatan secara intensif kondisi yang 
bersangkutan terpantau terus semakin menurun dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2020 
dinyatakan meninggal dunia.  

 
8. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 416, Ny. Y, perempuan, 46 Th, Ibu Rumah Tangga (IRT), beralamat di 

kawasan perumahan Tanjung Uma  Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.  
Yang bersangkutan pada tanggal 14 Agustus 2020 datang berobat ke UGD RS Harapan Bunda Batam 
dengan keluhan demam yang disertai sakit kepala.  Sesuai dengan keluhannya tersebut dilakukan 
pemeriksaan secara intensif berupa pemeriksaan RDT yang diperoleh hasil “IgG,Reaktif”, dilanjutkan 
pemeriksaan Rontgen Thorak dengan kesan “Susp. Bronkopneumoni kiri“ dan ditegakkanlah 
diagnosis “Bronkopneumonia+Suspect Covid-19”. Selanjutnya oleh dokter pemeriksa 
direkomendasi untuk dilakukan perawatan di ruang isolasi rumah sakit guna penanganan kesehatan 
lebih lanjut. Kemudian  pada tanggal 16 Agustus 2020 dilakukan pemeriksaan swab hidung dan  
tenggorokan yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini Terkonfirmasi “Positif”. Namun 
demikian perlu diketahui sejak tanggal 18 Agustus 2020 kemarin yang bersangkutan telah kembali ke 
rumahnya dengan diedukasi untuk isolasi mandiri sampai dengan diketahu hasil pemeriksaan swab 
hidung dan tenggorokannya. 
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina di rumah 
sakit rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
9. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 417, Ny. LNB, perempuan, 57 Th, karyawan swasta/Ekspatriat, 

beralamat di kawasan Perumahan Puri Legenda Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota 
Batam, merupakan penduduk Batam WNA asal Philipina. Yang bersangkutan pada tanggal 14 Agustus 
2020 datang ke Klinik Husadatama Batam untuk melakukan pemeriksaan swab/PCR secara mandiri 
guna keperluan pekerjaannya yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini Terkonfirmasi 
“Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 
 
 

 



10. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 418, Tn. LEE, laki-laki, 34 Th, karyawan swasta/Ekspatriat, beralamat 
di kawasan Perumahan Beverly Park Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, 
merupakan penduduk Batam WNA asal Philipina.  Yang bersangkutan pada tanggal 14 Agustus 2020 
datang ke Klinik Husadatama Batam untuk melakukan pemeriksaan swab/PCR secara mandiri guna 
keperluan pekerjaannya yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
11. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 419, Tn. MJSS, laki-laki, 30 Th, karyawan swasta/Ekspatriat, 

beralamat di kawasan Perumahan Puri Legenda Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota 
Batam, merupakan penduduk  Batam WNA asal Philipina. Yang bersangkutan pada tanggal 14 
Agustus 2020 datang ke Klinik Husadatama Batam untuk melakukan pemeriksaan swab/PCR secara 
mandiri guna keperluan pekerjaannya yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini 
Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina rumah sakit 
rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 
 

Sesuai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan hingga saat ini terhadap seluruh 
cluster Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kota Batam, diperoleh kesimpulan sementara bahwa masih 
mungkin terjadi pertumbuhan kasus Covid-19  yang berkaitan dengan berbagai  cluster yang ada ataupun 
kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun impor. Hal ini mengingat masih banyak ditemui 
masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi protokol dan himbauan dari Pemerintah guna menekan 
laju pertumbuhan kasus penyakit Covid-19. 
 
Selanjutnya diingatkan dan dihimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kota Batam guna 
kemaslahatan bersama agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak, senantiasa 
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap dirumah saja, mengenakan masker jika terpaksa 
harus keluar rumah serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang  dan berolahraga 
secara teratur serta istirahat yang cukup. 
 
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. 
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