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Pendahuluan

Angka kasus positif Covid-19 di 
Indonesia masih terus bertambah

Data 6 Juni, dilaporkan 993 kasus 
positif baru sehingga total terdapat 
30.514 kasus Covid-19 di Indonesia, 
dengan angka kematian sebanyak 
1.801 (5,9%)



Situasi Pengendalian COVID-19 di Riau

Angka reproduksi efektif (Rt) 
menunjukan trend yang terus 
menurun seiring dengan semakin 
jarangnya kasus positif yang 
terlaporkan.

Nilai Rt Riau per tanggal 6 Juni 
2020 menunjukkan angka 
estimasi tengah senilai 0,7

Kondisi ini tentulah sangat 
diapresaisi sebagai salah satu 
indikator berhasilnya 
penanggulangan COVID-19 di 
Provinsi RiauInsidensi dan Rt harian kasus COVID-19 di Provinsi Riau



• Jumlah kasus covid yang terlaporkan sangat berkorelasi dengan jumlah 
test --> Maka perlu kehatian-harian interpretasi nilai Rt

• Under reporting dan under detecting berpengaruh dengan kemungkinan 
bias hasil yang lebih rendah

• WHO merekomendasikan kegiatan survailance selama masa new normal 
dengan melakukan tes pada minimal 1000 orang per 1.000.000 penduduk 
per minggu atau sekitar 4000 test per 1.000.000 penduduk per bulannya



Data hingga 5 Juni 2020
Singapura  : 45,19 tes / 1000 org
Malaysia    : 18,25 tes / 1000 org
Indonesia  : 0,94 tes / 1000 org 



Malaysia    : Open public testing 
Singapura  : Anyone with symptoms
Indonesia  : Symptoms & key groups



Penemuan kasus 
secara masif 

dengan test PCR 
dan dilanjutkan  

penelusuran setiap 
kasus positif

Menggambarkan 
pola kasus 

sebenarnya di level 
komunitas & 
memberikan 

interprestasi yang 
tepat terhadap nilai 

Rt

Dasar kebijakan 
lebih lanjut dan 

akan mendorong 
mencegah 
terjadinya 

kemungkinan 
ledakan kedua 

kasus COVID-19.



Peningkatan jumlah tes massal
merupakan keharusan

• Penggunaan tes PCR sebagai penentu diagnosis merupakan hal yang ideal, namun 
peran rapid test antibody juga dapat dipakai untuk menilai besaran permasalahan 
dan skrining awal

• Rapid test tidak dapat digunakan sebagai alat deteksi dini bagi orang-orang yang 
masih berada pada periode inkubasi --> karena tingkat antibodi IgG dan IgM masih 
rendah saat hari-hari pertama infeksi, meskipun jumlah partikel virus sangat tinggi 
--> Pasien dikatakan negatif jika memiliki hasil rapid test non reaktif pada 2 kali 
pemeriksaan dengan rentang 10- 14 hari

• Hasil pemeriksaan rapid test antibodi harus tetap dikonfirmasi dengan 
menggunakan RT-PCR (gold standar)



Data Laboratorium RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau 

Kapasitas pemeriksaan : 450 spesimen / hari

Jumlah spesimen yang selesai 
diperiksa

: 4.209 (hingga 8 Juni 2020)

Rata-rata jumlah pemeriksaan per hari : 88 spesimen

Rasio Positif : 5,3% 

Lama pemeriksaan : 1 hari

Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau (hingga 5 juni 2020)

Kasus Positif : 118 pasien

PDP Masih dirawat : 69 orang

ODP Proses pemantauan : 4938 orang

Kabupaten dengan kasus positif : 11 kabupaten



Positivity rate hasil pemeriksaan RT PCR

median positivity 
rate adalah 5.3 % 

target nasional < 5%



Distribusi tes PCR berdasarkan Kabupaten



Distribusi kasus COVID-19 & Target pemeriksaan
berdasarkan Kabupaten

*target pemeriksaan sebanyak 6ribuan dapat dimodifikasi per dua minggu atau per bulan, menyesuaikan dengan SDM 
& ketersediaan reagen



Distribusi hasil tes PCR di Provinsi Riau
berdasarkan usia

Catatan : Mayoritas kasus 
positif yang ditemukan 
adalah pada subjek yang 
berusia muda dan 
seringkali tidak bergejala 

--> berhubungan dengan 
terdapatnya kluster 
Magetan, kluster 
mahasiswa dari Arab 
Saudi dan kluster 
Sukabumi.



Analisis SWOT

Strengths Opportunities

• Adanya dukungan Pemprov Riau
• Tersedianya SDM / tenaga ahli
• Tersedianya lab.biomolekuler 

dengan kapasitas 450 spesimen/hari
• Tersedianya alat rapidtest

• Adanya bantuan eksternal (BNPB, 
Gugus tugas pusat, Organisasi sosial, 
dll)

Weaknesses Threats

• Stok reagensia laboratorium 
terbatas

• Stok alat rapidtest terbatas

• Jumlah penduduk yang besar (6,6 
juta jiwa) yang tersebar di berbagai 
kabupaten



Rekomendasi

• Kapasitas Lab Biomolekuler sanggup melakukan 
450 tes perhari, yang mana sekitar 300 tes akan 
dialokasikan untuk mendukung kegiatan 
survailance pemeriksaan swab yang dilakukan 
Dinkes Provinsi. 

• Kami merekomendasikan agar selain kegiatan rapid 
test antibodi yang telah berjalan, maka dapat 
dilanjutkan dengan peningkatan cakupan 
pemeriksaan swab



Strategi peningkatan cakupan
pemeriksaan swab

1. Melakukan pemeriksaan swab pada semua ODP dan PDP yang ditemukan di faskes
2. Melakukan pemeriksaan swab pada semua tracing kasus positif dalam ring 1 (kontak 

sangat erat), ring 2 (kontak erat) dan dilalukan pemeriksaan swab PCR atau rapid test 
antibodi tergantung periode durasi kontak suspek dengan kasus

3. Melakukan pemeriksaan swab pada kelompok masyarakat berisiko seperti tenaga 
kesehatan

4. Melakukan tes swab mandiri untuk semua orang yang akan melakukan penerbangan
5. Melakukan pemeriksaan pada masyarakat yang diketahui selalu berada di keramaian, 

yang jumlah dan pemilihannya dilakukan secara random. Pemeriksaan swab 
diutamakan pada kelompok yang rentan, sedangkan kelompok lainnya dilakukan 
pemeriksaan berjenjang dengan strategi rapid test antibodi kemudian dilanjutkan 
dengan pemeriksaan swab PCR sesuai kapasitas (terutama di kawasan pasar, tempat 
ibadah, dan perkantoran)



Terima Kasih


