
 

 

 

 

 
 
Pada hari ini  Jum’at, 14 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 12 (dua belas) orang warga Kota Batam yang terdiri dari 11(sebelas) orang laki-laki dan 
1 (satu) orang perempuan. Berikut ini riwayat perjalanan penyakit dari pasien terkonfirmasi tersebut 
sebagai berikut:  

 
1. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 375, Tn. RR, Laki-laki, 46 Th, Karyawan Swasta, beralamat di kawasan 

perumahan Fanindo Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.  Yang bersangkutan 
pada tanggal 08 Agustus 2020 baru tiba di Batam dari Kota Medan. Selanjutnya memeriksakan diri ke 
Klinik Dunia Medical Centre dengan  keluhan sedikit demam, batuk, sakit kepala dan badan terasa 
pegal-pegal disertai lidah mati rasa. Setelah diberikan tindakan pengobatan diedukasi untuk isolasi 
mandiri dirumahnya, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di RS Awal Bros Batam 
dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini 
Terkonfirmasi “Positif”. 
 Saat ini yang bersangkutan telah ditempatkan pada ruang perawatan isolasi/karantina padarumah 
sakit rujukan Covid-19 RSKI Covid-19 Galang dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
2. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 376, Tn. OS, Laki-laki, 61 Th, Wiraswasta, beralamat di kawasan 

perumahan Bengkong Mahkota Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam.  Yang 
bersangkutan pada tanggal 09 Agustus 2020 memeriksakan diri ke RS Budi Kemuliaan Batam  dengan 
keluhan sesak nafas disertai dengan nyeri dada sejak sehari sebelumnya. Perlu diketahui bahwa yang 
bersangkutan adalah pasien rutin cuci darah (HD) pada rumah sakit ini dan setelah dilakukan 
pemeriksan secara intensif oleh dokter direkomendasikan untuk rawat inap di ruang isolasi Cendana.  
Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 dilakukanlah pemeriksaan swab tenggorokan yang 
hasilnya diterima dan diketahui pada hari ini Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan masih dalam penanganan perawatan ruang isolasi Cendana pada rumah 
sakit dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
3. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 377, Tn. ZA, Laki-laki, 62 Th, Purnawirawan, beralamat di kawasan 

perumahan Villa Taman Bunga Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Yang 
bersangkutan pada tanggal 10 Agustus 2020 memeriksakan diri ke RS Bhayangkara Batam  dengan 
keluhan sedikit demam dan Batuk sejak seminggu yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksan secara 
intensif oleh dokter direkomendasikan untuk rawat inap di ruang isolasi, namun yang bersangkutan 
menolak dan meminta untuk dirawat dirumahnya saja.  Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 
bertempat di RS Bhayangkara  Batam dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan 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 RSBP Batam dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
4. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 378, Tn. ZA, Perempuan, 59 Th, Pensiunan, beralamat di kawasan 

perumahan Villa Taman Bunga Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, yang 
bersangkutan merupakan istri dari Terkonfirmasi Kasus Nomor. 377. Pada tanggal 10 Agustus 2020 
bersama suaminya  memeriksakan diri ke RS Bhayangkara Batam  dengan keluhan sedikit demam, 
batuk, dan Flu disertai hilangnya rasa penciuman sejak seminggu yang lalu. Setelah dilakukan 
pemeriksan secara intensif oleh dokter direkomendasikan untuk rawat inap di ruang isolasi, namun 
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yang bersangkutan menolak dan meminta untuk dirawat di rumahnya saja.  Selanjutnya pada tanggal 
11 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara  Batam dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan 
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 RSBP Batam dan sejauh ini kondisinya dalam keadaan  stabil. 

 
5. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 379, Tn. YS, Laki-laki, 48 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 

perumahan Perum Cendana Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Yang 
bersangkutan merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan 
Epidemiologi (PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 
tersebut,  pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan 
swab tenggorokan 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. 

 
6. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 380, Tn. HA, Laki-laki, 46 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 

perumahan Tiban Palem Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Yang 
bersangkutan merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan 
Epidemiologi (PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 
tersebut,  pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan 
swab tenggorokan 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. 

 
7. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 381, Tn. BS, Laki-laki, 33 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 

perumahan Citra Mas Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam. Yang bersangkutan 
merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan Epidemiologi 
(PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 tersebut,  
pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan swab 
tenggorokan 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. 

 
8. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 382, Tn. HS, Laki-laki, 32 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 

perumahan Tunas Regency Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam. Yang bersangkutan 
merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan Epidemiologi 
(PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 tersebut,  
pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan swab 
tenggorokan 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. 
 

9. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 383, Tn. AD, Laki-laki, 32 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 
perumahan Gabana Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Yang bersangkutan 
merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan Epidemiologi 
(PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 tersebut,  
pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan swab 
tenggorokan 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. 
 

10. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 384, Tn. TH, Laki-laki, 31 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 
perumahan Cendana Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Yang bersangkutan 
merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan Epidemiologi 
(PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 tersebut,  



pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan swab 
tenggorokan 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. 

 
11. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 385, Tn. RA, Laki-laki, 24 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 

perumahan Taman Raya Tahap 4 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam. Yang 
bersangkutan merupakan rekan kerja Terkonfirmasi Kasus Nomor. 344. Sehubungan penyelidikan 
Epidemiologi (PE) Contact Tracing terhadap closes contact/kontak erat dari terkonfirmasi nomor 344 
tersebut,  pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di RS Bhayangkara Batam  dilakukan pemeriksaan 
swab tenggorokan 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. 

 
12. Terkonfirmasi Kasus Nomor. 386, Tn. HLPS, Laki-laki, 44 Th, Anggota POLRI, beralamat di kawasan 

perumahan Plamo Garden Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam. Yang 
bersangkutan pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di Laboratoriun Klinik Prodia Batam 
melakukan pemeriksaan swab tenggorokan mandiri  yang hasilnya diterima dan diketahui pada hari 
ini Terkonfirmasi “Positif”.  
Saat ini yang bersangkutan dalam persiapan evakuasi untuk 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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