
 

 

 

 

 

 
 

Pada hari ini  Sabtu, 20 Juni 2020, kami sampaikan rilis terbaru kasus terkonfirmasi positif COVID-19 
Kota Batam. Data ini merupakan hasil pemeriksaan swab oleh Tim analis BTKLPP Batam dan 
Laboratorium Prodia Batam, berdasarkan temuan kasus baru di Kota Batam. Dengan ini kami 
sampaikan  uraian jumlah orang yang terpapar dari temuan kasus baru ini  sebanyak 11  sebelas) orang 
Warga Kota Batam yang terdiri dari 2 (dua) orang Perempuan dan 9 (sembilan) orang laki-laki 
Terkonfirmasi “Positif”.  
 

1. Seorang Laki-laki berinisial “Tn.LH” usia 39 Tahun, Karyawan Swasta, beralamat di kawasan 
perumahan Marbela Residence Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam, merupakan 
kasus baru Covid-19 Nomor. 198 Kota Batam, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 2020 
datang memeriksakan diri ke RS Awal Bros  Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan 
secara mandiri guna keperluan memenuhi persyaratan penerbangan yang hasilnya diketahui pada 
tanggal 19 Juni 2020 kemarin dengan terkonfirmasi “Positif”.  Perlu diketahui bahwa yang 
bersangkutan mengatakan sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2020  memiliki riwayat perjalanan dari 
Palangkaraya Kalimantan Tengah ke Jakarta dan menginap selama 2 (dua) hari di hotel , selanjutnya 
pada tanggal 13 Juni 2020 kembali melanjutkan perjalanan ke Batam dan langsung pulang 
kerumahnya. Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan 
adanya gangguan kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina 
guna penanganan kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 

 
2. Seorang Laki-laki berinisial “Tn.MH” usia 56Tahun, Karyawan BUMN MIGAS, beralamat di kawasan 

perumahan Kartini  Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang  Kota Batam, merupakan 
kasus baru Covid-19 Nomor. 199 Kota Batam, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 2020 
datang memeriksakan diri ke RS Awal Bros  Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan 
secara mandiri guna keperluan memenuhi persyaratan penerbangan yang hasilnya diketahui pada 
tanggal 19 Juni 2020 kemarin dengan terkonfirmasi “Positif”. Perlu diketahui bahwa yang 
bersangkutan pernah memeriksakan RDT pada tanggal 15 dan 18 mei 2020 yang lalu di klinik 
perusahaan dengan hasil “non Reaktif” dan tidak pernah ada aktifitas di luar kota. Sejauh ini kondisi 
yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya gangguan kesehatan yang 
berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan kesehatannya di 
rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 
 

3. Seorang Laki-laki berinisial “Tn.AH” usia 32 Tahun, Pelaut/Crew Kapal, beralamat di Salah Satu 
kapal yang lego Jangkar perairan Kawasan Pelabuhan Batu Ampar Kelurahan Batu Merah 
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 200 Kota Batam, 
perlu diketahui bahwa yang bersangkutan baru saja bekerja pada perusahaan kapal tersebut guna 
memenuhi persyaratan bekerja lebih lanjut  maka pada tanggal 15 Juni 2020 turun dari kapal untuk 
melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan secara mandiri di RS Bhayangkara Batam yang hasilnya 
diketahui pada tanggal 19 Juni 2020 kemarin dengan terkonfirmasi “Positif”.    Sejauh ini kondisi 
yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya gangguan kesehatan yang 
berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan kesehatannya di 
rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 
 
 

 

Tentang Warga Batam Terkonfirmasi Positif  COVID-19, No.198 - 208 

Dari  Hasil Kasus Baru  

20 JUNI 2020 Pukul 16.00 WIB 

 



4. Seorang Laki-laki berinisial “Tn.MRF” usia 22 Tahun, Pelaut/Crew Kapal, beralamat di Salah Satu 
kapal yang lego Jangkar perairan Kawasan Pelabuhan Batu Ampar Kelurahan Batu Merah 
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 201 Kota Batam, 
perlu diketahui bahwa yang bersangkutan baru saja bekerja pada perusahaan kapal tersebut guna 
memenuhi persyaratan bekerja lebih lanjut  maka pada tanggal 15 Juni 2020 turun dari kapal untuk 
melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan secara mandiri di RS Bhayangkara Batam yang hasilnya 
diketahui pada tanggal 19 Juni 2020 kemarin dengan terkonfirmasi “Positif”.   
 
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya gangguan 
kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan 
kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 

 
5. Seorang Perempuan berinisial “Mrs.AP” usia 46 Tahun, Turis Asing, beralamat di kawasan resort 

Nongsa Villa (Long Stay) Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Kota Batam, merupakan 
kasus baru Covid-19 Nomor. 202 Kota Batam, bahwa yang bersangkutan merupakan turis Warga 
Negara Inggris  yang sudah tinggal di lokasi tersebut sejak tanggal 10 Maret 2020 dan berencana akan 
kembali ke negaranya melalui Pulau Bali, maka  pada tanggal 15 Juni 2020 datang memeriksakan diri 
ke Klinik Medilab Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan secara mandiri guna 
keperluan memenuhi persyaratan penerbangan yang hasilnya diketahui pada tanggal 19 Juni 2020 
kemarin dengan terkonfirmasi “Positif”.  Perlu diketahui bahwa yang bersangkutan selama berada 
di Kota Batam lebih banyak tinggal divillanya kecuali diwaktu-waktu tertentu memberikan pelajaran 
bahasa inggris kepada anak-anak dikawasan Teluk Mata Ikan dan selama beraktifitas menggunakan 
kendaran roda dua.  Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan 
adanya gangguan kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina 
guna penanganan kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 

 
6. Seorang laki-laki berinisial “Tn.SH” usia 41 Tahun, Wiraswasta beralamat di kawasan perumahan 

Puri Rabayu Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam, merupakan kasus baru 
Covid-19 Nomor. 203 Kota Batam, perlu diketahui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 
2020 datang memeriksakan diri ke Klinik Medilab Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab 
Tenggorokan  secara mandiri guna keperluan persyaratan melamar pekerjaan di Singapore secara 
online yang hasilnya diketahui pada hari ini dengan terkonfirmasi “Positif”.   
 
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya gangguan 
kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan 
kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 

 
7. Seorang Laki-laki  berinisial “Tn.ZGK” usia 34 Tahun, TKA Perusahaan di Kawasan Kabil, beralamat 

di Mess Perusahaan yang terletak kawasan Kabil Jalan Raya Telaga Punggur Kelurahan Kabil 
Kecamatan Nongsa Kota Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 204 Kota Batam, 
bahwa yang bersangkutan merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari RRT di salah satu pabrik plastik 
di kawasan Industri Kabil dan sudah tinggal di lokasi tersebut sejak awal bulan Februari 2020. 
Sehubungan adanya keluhan  demam dan batuk pada tanggal 11 Juni 2020 yang lalu yang 
bersangkutan berobat RS Elisabeth Batam Kota dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
dokter harus dilakukan perawatan namun menolak dan meminta untuk pengobatan rawat jalan saja 
dan selanjutnya diedukasi untuk isolasi mandiri. Kemudian  pada pada tanggal 15 Juni 2020 yang 
bersangkutan datang ke Klinik Medilab Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan 
secara mandiri yang hasilnya diketahui pada tanggal 19 Juni 2020 kemarin dengan terkonfirmasi 
“Positif”. Menurut yang bersangkutan bahwa selama bekerja di Kota Batam lebih banyak tinggal 
dalam mess perusahaan yang termasuk dalam kawasan pabrik tempatnya bekerja, dan relatif tidak 
pernah ada pergi ketempat-tempat lain.  Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil 
dan  tidak merasakan adanya gangguan kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan 
isolasi/karantina guna penanganan kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota 
Batam 
 



8. Seorang remaja laki-laki berinisial “Tn.LSM” usia 16 Tahun, Pelajar,  beralamat di kawasan 
perumahan Baloi Indah Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, merupakan 
kasus baru Covid-19 Nomor. 205 Kota Batam, perlu diketahui bahwa yang bersangkutan pada 
tanggal 15 Juni 2020 datang memeriksakan diri ke RS Awal Bros Batam untuk melakukan 
pemeriksaan Swab Tenggorokan secara mandiri guna keperluan persyaratan penerbangan ke Jakarta 
dalam rangka untuk berobat di Jakarta yang hasilnya diketahui pada hari ini dengan terkonfirmasi 
“Positif”.  Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan cukup baik dan  stabil serta tidak 
merasakan adanya gangguan kesehatan yang berarti dan mengingat yang bersangkutan memiliki 
riwayat penyakit saat ini sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan kesehatannya 
di rumah sakit  RSAB Batam  Kota Batam. 

 
9. Seorang Laki-laki berinisial “Tn.PA” usia 24 Tahun, Karyawan Proyek Apertemen di Kawasan Batam 

Centre, beralamat di Mess Karyawan dikawasan Ruko Bukit Mas  Kelurahan Lubuk Baja Kota  
Kecamatan Lubuk Baja  Kota Batam, merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 206 Kota Batam, 
bahwa yang bersangkutan pada tanggal 15 Juni 2020 datang memeriksakan diri ke RS Budi Kemuliaan 
Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab Tenggorokan secara mandiri guna keperluan memenuhi 
persyaratan penerbanganuntuk pulang kampung  yang hasilnya diketahui pada tanggal 19 Juni 2020 
kemarin dengan terkonfirmasi “Positif”. Perlu diketahui bahwa yang bersangkutan sebelumnya 
pernah memeriksakan RDT pada tanggal 11 Juni 2020 yang lalu dengan hasil “non Reaktif” . 
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya gangguan 
kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan 
kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota Batam 

 
10. Seorang laki-laki berinisial “Tn.HJ” usia 53 Tahun, Wiraswasta,  beralamat di kawasan perumahan 

Baloi Indah Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, merupakan kasus baru 
Covid-19 Nomor. 207 Kota Batam, yang bersangkutan merupakan ayah kandung dari 
Terkonfirmasi Positif Nomor.205. Bahwa dalam rangka mendampingi anaknya maka pada tanggal 
15 Juni 2020 datang memeriksakan diri ke RS Awal Bros Batam untuk melakukan pemeriksaan Swab 
Tenggorokan secara mandiri guna keperluan persyaratan penerbangan dalam rangka mendampingi 
anaknya tersebut untuk berobat di Jakarta yang hasilnya diketahui pada hari ini dengan 
terkonfirmasi “Positif”.   Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak 
merasakan adanya gangguan kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan 
isolasi/karantina guna penanganan kesehatannya di rumah sakit rujukan RSKI Covid-19 Galang Kota 
Batam 

 
11. Seorang Perempuan berinisial “Nn.RPW” usia 30 Tahun, Tenaga Medis RS Swasta, beralamat di 

kawasan perumahan Batu Merah Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar  Kota Batam, 
merupakan kasus baru Covid-19 Nomor. 208 Kota Batam, bahwa yang bersangkutan adalah 
tenaga medis yang bertugas di salah satu rumah sakit yang terletak di kawasan Batu Besar Kota 
Batam. Pada tanggal 17 Juni 2020 bersama teman sejawat yang lainnya dalam rangka screning 
kesehatan  bagi seluruh karyawan dilingkungan rumah sakit tempatnya bekerja tersebut melakukan 
pemeriksaan Swab Tenggorokan yang hasilnya diketahui pada tanggal 19 Juni 2020 kemarin dengan 
terkonfirmasi “Positif”. Perlu diketahui bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah 
memeriksakan RDT pada tanggal 02 Juni 2020 yang lalu dengan hasil “non Reaktif” . 
Sejauh ini kondisi yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan  tidak merasakan adanya gangguan 
kesehatan yang berarti, dan saat ini  sudah dalam perawatan isolasi/karantina guna penanganan 
kesehatannya di RumahSakit Budi Kemuliaan Batam  Kota Batam. 
 

Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan 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 maupun kasus baru yang 
terjadi  baik dari transmisi lokal maupun import, hal ini mengingat masih banyak ditemui masyarakat 
yang belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah guna menekan laju 
pertumbuhan kasus Covid-19. 
 



Selanjutnya diingatkan dan dihimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk 
kemaslahatan bersama agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah, menjaga jarak, senantiasa mencuci 
tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap dirumah saja dan menggunakan 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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