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When the Ct value was 30 or
higher (i.e. when viral load is low), 

no viable virus (based on being able 
to culture the virus) has been found 

(NCID Position Singapore, 23/5/2020)

No isolates were obtained 
from samples taken after day 
8 in spite of ongoing high viral 
loads. Samples that contained 
<106 copies per ml, never 
yielded an isolate (Nature volume 
581, pages465–469(2020)

We propose that each center 
perform its own correlation 
between culture results and viral 
RNA load from patients’ samples

Apakah nilai ct linier 
terhadap pertumbuhan virus 
pada kultur?

Hanya virus hidup yang 
dapat menularkan covid ke 
orang lain

Sampai pada nilai ct berapa 
dan hari ke berapa masih 
menular?

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 
(2020) 39:1059–1061 (27 April 2020)

Virus could not be isolated or 
cultured after day 11 of illness 
(NCID Position Singapore, 23/5/2020)

(Tonang, 16/7/2020)

• Ct proporsional terhadap jumlah virus (viral load), tapi tidak secara langsung menujukkan jumlahnya
• Semakin besar ct, semakin kecil jumlah virusnya, sampai mencapai batas tertentu sebagai ct maksimal
• Setiap reagen dan mesin RT-PCR memliki spesifikasi yang tidak selalu sama, sehingga ct value berbeda
• CT proporsional terhadap viral load dalam sampel, tapi tidak selalu linier dengan virus dalam tubuh, karena dipengaruhi 

proses pengambilan sampel 

Hanya virus 
hidup yang 
tumbuh pada 
media kultur 

RT-PCR

Total 183 pasien, 129  kultur positif(5 dari 
sub-kultur). Pada ct 13-17, 100% kultur 
positif; kemudian menurun progresif, 
tinggal 12% pada ct 33 dan 0% pada ct > 
34. Pada 5 sub-kultur, ct = 27-34, sinkron 
dengan hasil pertama. 



Masa Infeksius (NCID Singapore 23 Mei 2020)

• Infeksius terjadi bila virus masih bereplikasi aktif. Ditentukan oleh adanya sgRNA (viral subgenomic messenger RNA) yang 

hanya ada pada sel dengan infeksi aktif.

• Terdeteksinya RNA dengan PCR tidak selalu menunjukkan adanya virus hidup dan daya infeksius.

• Daya replikasi tergambarkan dari nilai cycle treshold (ct) pada pemeriksaan RT-PCR. Dari penelitian, ada batas nilai ct 

dimana PCR masih positif tapi tidak didapatkan lagi virus hidup

• Secara waktu, diperoleh batasan masa infeksius:
• Masa inkubasi rata-rata 5,2 hari (2-14 hari) (Lauer SA et al, 2020)

• Masa infeksius mulai 2,3 hari sebelum onset gejala dan menurun 7 hari setelah onset gejala (He X et al, 2020)

• Nilai ct 30 atau lebih besar: tidak didapatkan lagi virus hidup (tidak tumbuh di kultur). Kultur virus tidak tumbuh lagi setelah hari ke 11 

sejak ilness onset (NCID Singapore, 23 Mei 2020)

• Virus tidak tumbuh dalam kultur setelah hari ke 8 sejak onset gejala walau PCR masih positif (Wolfel R, et al., 2020)

• Reaktivasi dan reinfeksi belum terbukti, yang dilaporkan adalah deteksi sisa RNA (Korea Herald, 29 Apr 2020)

• Keputusan berbasis penelitian lokal dengan PCR menggunakan mesin dan reagen yang sama untuk 

menentukan batasan aman. 

(Tonang, 16/7/2020)



WHO 

(27 Mei 2020)

Pasien Simptomatis: 
minimal 10 hari sejak 

onset gejala PLUS 3 hari 
bebas gejala

Pasien Asimptomatis: 

10 hari sejak dinyatakan 
positif

Singapore 

(28 Mei 2020)

Pasien di isolasi RS: bila 
klinis sehat setelah hari ke 
21, dipulangkan tanpa test, 
diteruskan isolasi mandiri 7 

hari

Gejala ringan-sedang di 
tempat isolasi luar RS: 21 

hari

CDC 

(29 Mei 2020)

Symptom-based Strategy: 
minimal 10 hari sejak onset 

gejala dan 3 hari terakhir bebas 
gejala

Pasien tanpa gejala: minimal 10 
hari sejak dinyatakan positif

Test-based Strategy 

(bila tersedia): 

PCR negatif, minimal 2 kali 
berturut-turut, berjarak >24 jam 

• Kriteria pengakhiran isolasi pada pasien konfirmasi Covid-19.
• Pengakhiran isolasi TIDAK otomatis berarti dipulangkan dari RS. Dapat 

terjadi perpindahan ke ruang non isolasi covid untuk masalah di luar 
covid. 

(Tonang, 16/7/2020)



Pertimbangan Rekomendasi WHO (17 Juni 2020)

https://www.who.int/publications-detail-redirect/criteria-for-releasing-covid-19-patients-from-isolation

Latar Belakang:
1. Rekomendasi awal dengan syarat 2 kali PCR negatif berturut-turut berjeda minimal 24 jam, menjadi 

hambatan di daerah yang kapasitas laboratorium terbatas, terutama untuk pelaksanaan isolasi di luar RS. 
2. Kriteria tersebut juga menjadi hambatan ketika terjadi Community Transmission
3. Modifikasi kriteria pengakhiran isolasi di RS atau fasum, menyeimbangkan antara risiko infeksi dan 

kemampu laksanaan pemeriksaan PCR serial, terutama pada kondisi transmisi tinggi atau keterbatasan 
kapasitas pemeriksaan. 

4. There is no zero-risk approach: mencari keseimbangan antara risiko dan manfaat. 

(Tonang, 16/7/2020)



Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 
Covid-19

31 Jan 2020 17 Feb 2020 16 Maret 2020 27 Maret 2020 13 Juli 2020



Edisi 4 27 Maret 2020

2x PCR untuk 
diagnostik

2x PCR untuk 
penentuan 
kesembuhan



Revisi 5 Kepmenkes 413/2020

Tanpa 
Gejala

Timbul 
Gejala ?

+
-

Tatap muka, radius 1 meter, >15 menit

Sentuhan fisik tanpa pelindung

Merawat  tanpa APD standar

Selesai 
Karantina, 

tetap disiplin 
3M hindari 3K

Selesai Karantina, tetap 
disiplin 3M hindari 3K

DEFINISI OPERASIONAL

Situasi lain yang memungkinkan kontak erat 
(analisis kasus per kasus)



Revisi 5 Kepmenkes 413/2020

Tanpa 
Gejala

timbul
Gejala

PCR (2x)
+

-

?
Kontak Erat? Nakes atau Non Nakes?

Ada 2 pilihan:
Karantina mandiri selama 14 hari, atau

Segera lakukan konfirmasi PCR bila memungkinkan*
(*untuk menyatakan negatif dibutuhkan 2x PCR, perhitungkan waktu tunggunya)
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10 hari tanpa gejala

10 sejak timbul gejala + 3 
hari bebas gejala

10 sejak timbul gejala + 3 
hari bebas gejala

1x PCR negatif + minimal 
3 hari bebas gejala

Lanjut Isolasi Mandiri 
7 hari

Cek PCR?

SEBELUMNYA : Selesai isolasi apabila hasil pemeriksaan 
Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dua kali 
berturut-turut (jeda minimal 24 jam) menunjukkan hasil 
negatif (sampai Pedoman Edisi ke 4). 

Rekomendasi WHO 27 Mei 2020  (penjelasan 
pada 17 Juni 2020) dalam hal keterbatasan 
kapasitas pemeriksaan PCR atau waktu tunggu 
terlalu lama. Bila memungkinkan, tetap lebih 
baik dengan evaluasi pemeriksaan PCR

Sampai kapan?

Yakin 
aman?

Pada kasus tertentu, perlu pembahasan khusus tim 
multi disiplin dan Tim Kesmas untuk menyesuaikan 
kondisi pasien dan lingkungan. Acuan utama adalah 
kondisi klinis pasien menurut Dokter yang merawat.

Dimana?Isolasi dimana, perlu cek PCR, sampai kapan ?

SELESAI

SELESAI

SELESAI

Risiko 
minimal

SEKARANG Pedoman Kemenkes (13 Juli 2020) :
1. Tanpa gejala: isolasi mandiri sampai 10 hari
2. Ringan-sedang: minimal 10 hari sejak timbul gejala + 3 

hari bebas gejala
3. Berat/kritis: 1x PCR negatif + minimal 3 hari bebas gejala

Tanpa Evaluasi PCR

Gejala?



Tonang Dwi Ardyanto

SEBELUMNYA : Selesai isolasi apabila hasil pemeriksaan 
Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dua kali 
berturut-turut (jeda minimal 24 jam) menunjukkan hasil 
negatif (sampai Pedoman Edisi ke 4). 

SEKARANG Pedoman Kemenkes (13 Juli 2020) :
1. Tanpa gejala: isolasi mandiri sampai 10 hari
2. Ringan-sedang: minimal 10 hari sejak timbul gejala + 3 

hari bebas gejala
3. Berat/kritis: 1x PCR negatif + minimal 3 hari bebas gejala

Tanpa Evaluasi PCR

4 5



Pengakhiran Isolasi untuk pasien 
yang diisolasi di luar RS

• Untuk mengakhiri isolasi lebih cepat dari jadwal: 
2 kali PCR negatif berturut-turut jeda 24 jam. 

• Untuk mengakhiri isolasi setelah tidak ada gejala, 
ada 2 pilihan: terpenuhi minimal waktunya atau 
jalur tes bila diperlukan (1 kali PCR negatif)

Isolasi

Gejala-
Waktu

Minimal 10 hari 
sejak onset

Ditambah 3 hari 
terakhir bebas gejala

Gejala-
Test

Minimal 10 hari 
sejak onset

Ditambah 3 hari 
terakhir bebas gejala

PCR negative

PCR masih positif

Tonang Dwi Ardyanto

14/2/2021

• Bila PCR masih positif setelah 3 kali PCR evaluasi, pengakhiran isolasi dapat dipertimbangkan 
setelah 2 kali terdeteksi IgG atau lebih baik lagi Antibodi kuantitatif jeda minimal 7 hari 

• Keputusan pengakhiran didiskusikan dengan Dokter

PCR masih 
positif

Isolasi lagi 7 
hari

PCR negatif

SELESAI

Masih positif Isolasi 7 hari 
dan PCR lagi

PCR Negatif

SELESAI

Masih positif
Tes Antibodi 

Reaktif
Tes antibodi 

Reaktif

Tes Antibodi 
Non reaktif

Tes antibodi 
Reaktif

Tes antibodi 
Reaktif

Tes antibodi 
Non reaktif

Tes antibodi 
Reaktif

Tes antibodi 
Reaktif

Tes antibodi 
Non Reaktif

Kepmenkes 413/2020



• Terjadi kontak erat tapi tidak perlu karantina bila:
• Orang yang pernah terkonfirmasi dan sembuh dalam 3 bulan terakhir, 

dan tidak timbul gejala
• Orang yang sudah menjalani vaksinasi lengkap dalam 3 bulan terakhir 

dan tidak timbul gejala 
• Opsi untuk memperpendek masa karantina:

• Setelah 10 hari tanpa harus menjalani tes lagi
• Setelah 7 hari dan terbukti 2 kali test negatif (dilakukan paling cepat hari 

ke 5 karantina)
• Setelah menghentikan karantina:

• Tetap memonitor timbulnya gejala sampai hari ke 14
• Segera ke faskes bila timbul gejala Tonang Dwi Ardyanto



CDC 13 Februari 2021

• Pada yang ringan-sedang, replication-competent virus (viable) 
setelah 10 hari sejak timbulnya gejala (post symptom onset/PSO)

• Pada sebagian kasus, masih diperoleh viable virus pada 10-20 hari 
PSO

• Risiko sebesar 12% setelah 10 hari PSO dan 5% setelah 15 hari PSO
• Pada kasus immunocompromised bisa bertahan lebih lama, ada 

yang sampai 143 hari
• Risiko penularan terhadap kontak erat, menurun setelah 6 hari 

PSO
Tonang Dwi Ardyanto



CDC 16 Februari 2021.... keterbatasan...

• Setelah sembuh, ada yang masih terdeteksi PCR positif sampai 
12 pekan kemudian

• Dapat terjadi rekurensi gejala tapi tidak timbul penularan
• Reinfeksi masih jarang, tapi risikonya meningkat seiring waktu 

PSO, apalagi bila terkena virus dengan varian bermutasi
• Terjadi infeksi pada 1 dari 48 petugas di rumah perawatan luar 

RS, lebih dari 20 hari PSO. 
• Ada laporan kasus gejala ringan yang masih ditemukan viable 

virus sampai 18 hari PSO
Tonang Dwi Ardyanto



Implikasi ke manajemen kasus

• Setelah sembuh dan tidak timbul gejala, TIDAK perlu tes ulang atau 
karantina bila terjadi paparan lagi dalam waktu 90 hari PSO 

• Bila timbul gejala lagi dalam waktu 90 hari PSO, tanpa etiologi lain 
yang jelas, dan ada kontak erat dalam 14 hari terakhir, maka dilakukan 
re-test, dan dilakukan karantina atau isolasi bila terbukti positif

• Bagi yang pernah konfirmasi tanpa gejala, perhitungan waktu adalah 
swab yang pertama kali memberi hasil positif

• Untuk bayi dan anak-anak, belum cukup data untuk disimpulkan. Tapi 
dalam era pandemi ini, dianjurkan untuk diperlakukan seperti 
manajemen pasien dewasa. 

Tonang Dwi Ardyanto



Symptom-based

Ringan-sedang:
minimal 10 hari DAN 24 jam 

bebas demam tanpa obat DAN 
perbaikan gejala lainnya

Tanpa gejala: 

Minimal 10 hari sejak dinyatakan 
positif

Berat-kritis atau immuno-
compromised:

Minimal 10-20 hari DAN minimal 
24 jam bebas demam tanpa obat 

DAN perbaikan gejala lain

When to use test-based?

Untuk memperpendek masa 
isolasi bila memungkinkan

Dengan gejala:

Bebas demam tanpa obat DAN 
perbaikan gejala lain DAN 2 
kali NAAT negative berturut-

turut jeda 24 jam

Tanpa gejala:
2 kali NAAT negative berturut-

turut jeda 24 jam (mulai tes 
setelah hari ke 5)

Disposition

Pasien dipulangkan bila 
secara klinis sudah indikatif

Dipulangkah ke rumah bila 
kondisi rumah 

memungkinkan lanjutan 
isolasi mandiri

Dipulangkan ke fasilitas 
perawatan luar RS untuk 

pengawasan risiko

(Tonang, 22/2/2021)

Discontinuation of Transmission-Based Precautions and Disposition 
of Patients with SARS-CoV-2 Infection in Healthcare Settings
CDC 16 Februari 2021

Tonang Dwi Ardyanto



Symptom-based

Ringan-sedang:
minimal 10 hari DAN 24 jam bebas demam tanpa 

obat DAN perbaikan gejala lainnya

Tanpa gejala: 

Minimal 10 hari sejak dinyatakan positif

When to use test-based?

Untuk memperpendek masa isolasi bila 
memungkinkan

Dengan gejala:

Bebas demam tanpa obat DAN perbaikan gejala lain 
DAN 2 kali NAAT negative berturut-turut jeda 24 

jam

Tanpa gejala:
2 kali NAAT negative berturut-turut jeda 24 jam 

(mulai tes setelah hari ke 5)

(Tonang, 22/2/2021)

Discontinuation of Isolation for Persons with COVID-19 Not in 
Healthcare Settings
CDC 18 Februari 2021
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Symptom-based

Ringan-sedang:
minimal 10 hari DAN 24 jam 

bebas demam tanpa obat DAN 
perbaikan gejala lainnya

Tanpa gejala: 

Minimal 10 hari sejak dinyatakan 
positif

Berat-kritis atau immuno-
compromised:

Minimal 10-20 hari DAN minimal 
24 jam bebas demam tanpa obat 

DAN perbaikan gejala lain

When to use test-based?

Untuk memperpendek masa 
isolasi bila memungkinkan

Dengan gejala:

Bebas demam tanpa obat DAN 
perbaikan gejala lain DAN 2 
kali NAAT negative berturut-

turut jeda 24 jam

Tanpa gejala:
2 kali NAAT negative berturut-

turut jeda 24 jam (mulai tes 
setelah hari ke 5)

Disposition

Pasien dipulangkan bila 
secara klinis sudah indikatif

Dipulangkah ke rumah bila 
kondisi rumah 

memungkinkan lanjutan 
isolasi mandiri

Dipulangkan ke fasilitas 
perawatan luar RS untuk 

pengawasan risiko

(Tonang, 22/2/2021)

Return-to-Work Criteria (also for Healthcare Personnels)
CDC 16 Februari 2021

Tonang Dwi Ardyanto



Tonang Berbincang: 
Tentang Covid Tonang Dwi Ardyanto


