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Kata Sambutan Gubernur
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Izinkan saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas ikhtiar Dewan Riset Daerah
(DRD) Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelesaikan Kajian dan Pembangunan Grha
Sehat Mandiri di GOR Pademangan, Jakarta Utara. Penerbitan buku Grha Sehat Mandiri ini
merupakan bagian dari proyek perdana untuk melakukan mitigasi penyebaran COVID-19.
Rancangan Grha Sehat Mandiri (GSM) COVID-19 ini diujicobakan di Gedung Olahraga (GOR)
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Ini merupakan salah satu model tempat perawatan
dan isolasi bagi pasien tanpa gejala terkonfirmasi maupun suspek sedang dan ringan yang
selama ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemerintah menyadari bahwa pandemi
COVID-19 membuat warga masyarakat ketakutan dan trauma jika penderita COVID-19
diisolasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat atau RS
Rujukan lainnya. Akses mereka dengan keluarga dan kolega pun terputus. Tentu ini akan
menambah berat beban yang mereka hadapi.
Keberadaan GSM ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif tempat perawatan
yang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Model seperti ini bisa dibangun di setiap
kecamatan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19.
Sebagaimana kita alami bersama, pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan belum
akan selesai besok sore. Bahkan dampaknya diperkirakan akan terus berlangsung selama
beberapa tahun ke depan. Untuk mengatasi kondisi demikian Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan berbagai pihak untuk terus melakukan
mitigasi agar bisa meminimalisasi dampak penularannya. Saat ini penularannya sudah
menjangkau klaster keluarga (rumah). Utamanya yang perlu mendapatkan perhatian
sangat besar adalah masyarakat kelas menengah-bawah yang berada di kawasan padat
penduduk. Satu orang tertular maka virus ini bisa menjangkiti banyak orang sekaligus.
Mengatasi kondisi demikian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
bekerja sama dengan menambah kapasitas tempat tidur di RSD atau RS Rujukan yang
sebelumnya diarahkan melakukan isolasi mandiri di rumah pasien bersangkutan. Kami
yakin bahwa kunci utama melawan COVID-19 ini ada di kolaborasi. Termasuk merekayasa
ruang perawatan dengan memanfaatkan sementara gedung-gedung publik, seperti GOR,
Gelanggang Remaja dan lainnya.
Berikut ini adalah catatan penting tentang ikhtiar yang kita lakukan untuk mengatasi masa
krisis kesehatan ini. Insha Allah menjadi media informasi bagi masyarakat dan menjadi
pembelajaran pada masa depan.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Jakarta, 27 November 2020

iv

Kata Sambutan Bappeda
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta menyambut
baik dan mengapresiasi hasil Kajian Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta
berupa gagasan dan inovasi panduan perancangan Grha Sehat Mandiri untuk perawatan
ringan pasien COVID-19 yang dapat menjangkau sampai ke wilayah RT/RW atau Kelurahan/
Kecamatan di DKI Jakarta. Walaupun mengambil contoh di wilayah Provinsi DKI Jakarta
sebagai studi kasus dan referensinya, hal ini tidak menutup kemungkinan model inovasi
Grha Sehat Mandiri COVID-19 ini dapat dikembangkan di berbagai daerah lainnya di
Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi
DKI Jakarta bermaksud menghadirkan Hasil Kajian Perancangan Grha Sehat Mandiri
COVID-19 yang diaplikasikan melalui penelitian tindakan dengan mengambil lokasi pada
GOR Pademangan di Jakarta Utara. Grha Sehat Mandiri ini menjadi sebuah inovasi rumah
sehat alternatif untuk Isolasi Mandiri yang dikhususkan di wilayah kota dengan hunian padat
penduduk dan diprioritaskan untuk daerah yang tingkat penyebaran COVID-nya tinggi.

Inovasi Grha Sehat Mandiri ini diharapkan dapat melayani komunitas penduduk dan
masyarakat luas yang membutuhkan isolasi mandiri dengan karakteristik masyarakat
yang berasal dari kalangan kurang mampu dan tinggal di kawasan permukiman yang
berkepadatan penduduk tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan ruang isolasi
dan perawatan ringan COVID-19 jika dibandingkan dengan luas lahan dan daya tampung
hunian yang tersedia. Oleh karena itu, sangat diharapkan kerja sama secara gotong royong
dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkannya.
Akhir kata, saya mengajak peran serta masyarakat luas agar kita dapat melewati pandemi
COVID-19 ini dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat, aman dan produktif. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa meridhai kita semua. Aamiin YRA.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
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Kata Pengantar

Grha Sehat Mandiri (GSM) mengusung konsep Adaptive Reuse non-Permanen dengan
sistem rekayasa udara menggunakan teknologi nanobubble. GSM ini bisa memanfaatkan
bangunan yang sudah ada seperti Gelanggang Olah Raga, Balai Rakyat yang tersebar di
berbagai wilayah kota. GSM mempunyai keunggulan terkait inovasi rekayasa ruang meliputi:
•
•
•

Pembuatan Bilik Transisi sebagai pemisah dan filter secara ruang antara zona bersih
dan zona terkontamisasi
Rekayasa sirkulasi udara di dalam Grha Sehat Mandiri melalui system ATTACT (Airborne
Trapping nano-Technology for Anti COVID-19 Treatment)
Pembuatan Bilik Isolasi Mandiri yang mudah, murah dan bisa dibongkar pasang dari
bahan-bahan yang tersedia di lokasi sekitar dan dapat dikerjakan melalui kerjasama
UMKM.

Inovasi Grha Sehat Mandiri merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak termasuk
birokrasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga filantropi dan warga masyarakat
(relawan kemanusiaan). Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung di
dalam perencanaan kajian ini hingga terwujudnya sebuah model berbentuk prototipe yang
bisa diaplikasikan di berbagai bangunan publik yang memenuhi syarat di berbagai wilayah
di DKI Jakarta.
Dengan rendah hati, kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu
jika ada masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kajian
ini di masa yang akan datang.
Demikian kami hantarkan Kajian Perancangan Grha Sehat Mandiri ini untuk bisa
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi penanggulangan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta
khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta

Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D
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Pendahuluan

Tingkat penyebaran yang tinggi dari wabah COVID-19 di DKI Jakarta dihadapkan

pada kondisi terbatasnya ruang perawatan pasien isolasi mandiri di permukiman padat
penduduk khususnya area yang didiami oleh warga dari kalangan ekonomi lemah.
Oleh karena itu perlu diadakan solusi alternatif untuk mengantisipasi kurangnya ruang
perawatan dan isolasi mandiri tersebut. Salah satu usulan alternatif yang bisa ditawarkan
adalah melalui pembangunan Grha Sehat bagi masyarakat hunian padat yang mesti
melakukan isolasi mandiri untuk RT/RW di setiap Kelurahan atau Kecamatan yang sifatnya
adaptasi non-permanen dengan memanfaatkan lapangan atau gedung publik seperti GOR,
Balai Rakyat, maupun Gelanggang Remaja. Model Grha Sehat Mandiri yang dikembangkan
tentunya mesti mengikuti standar dan persyaratan mengenai ruang perawatan penyakit
menular yang berlaku.
Berdasarkan data resmi Pemda DKI Jakarta per 15 April 2020, sebanyak 2.447 kasus
positif COVID-19, 1.424 (58%) menjalani perawatan, sedangkan 164 (7%) dinyatakan
sembuh, 246 (10%) meninggal, dan 613 (25%) melakukan isolasi mandiri. Empat bulan
kemudian angka Isolasi Mandiri melonjak sebesar 8,8 kali lipat. Berdasarkan data per
tanggal 6 Agustus 2020, tercatat sejumlah 5397 orang melakukan Isolasi Mandiri. Terdapat
2754 orang kategori Suspek yang melakukan Isolasi di Rumah, dan 1787 melakukan Isolasi
di RS. Sementara itu terdapat 126 Pelaku Perjalanan yang melakukan Isolasi di Rumah,
dan 9517 orang kategori Kontak Erat melakukan Isolasi di Rumah. Sementara itu Positivity
Rate Kasus Baru Harian adalah 9,0% dari total 5387 jumlah Orang di Test pada tanggal 5
Agustus 2020. Mereka yang saat ini diidentifikasi sebagai Suspek (gejala Sedang sampai
Berat) dan Konfirmasi (gejala Sedang sampai Berat), masih dirawat di delapan Rumah Sakit
Rujukan COVID-19 di DKI Jakarta (KMK RI no. HK.01.07/MENKES/169/2020), juga di Rumah
Sakit Umum Daerah maupun Swasta Non Rujukan. Bagi Suspek dengan gejala Ringan dan
Konfirmasi Tanpa Gejala sampai Konfirmasi gejala Ringan yang tinggal di permukiman
padat dan miskin, dalam melakukan isolasi mandiri, mengalami kendala karena sulitnya
menjaga jarak fisik.
Untuk mengantisipasi adanya lonjakan warga yang membutuhkan perawatan medis
akibat terpapar virus COVID-19, serta memperhatikan kapasitas ruang perawatan di rumah
sakit yang jumlahnya terbatas dan memperhatikan kerentanan penularan di permukiman
padat, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta (DRD DKI Jakarta), atas dasar studi ilmiah
yang telah dilakukan, telah melakukan kajian perancangan model Grha Sehat Mandiri
COVID-19. Rancangan tersebut mengikuti standar higienis ruang perawatan, mengacu pada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan
dan Prasarana Rumah Sakit, Pedoman Teknis Ruang Isolasi Direktorat Bina Pelayanan
Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2015, Pedoman Penanganan Cepat Medis
dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia.
Pada awalnya, Grha Sehat Mandiri yang dibuat DRD DKI Jakarta, memiliki tiga model
rancangan. Model 1, kapasitas 5-10 tempat tidur. Tata letak disesuaikan dengan keadaan
ruang terbatas yang tersedia, desain mengambil contoh berupa lapangan bulutangkis.
Dapat menggunakan bangunan tertutup yang ada ataupun lapangan terbuka. Panduan
berupa tata letak tempat tidur, sirkulasi udara, opsi material partisi, pilihan jenis tenda,
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kelengkapan lainnya yang diperlukan, serta rencana anggaran. Model 2, kapasitas 20-30
tempat tidur. Grha model ini didesain dengan ukuran yang lebih luas seukuran lapangan
basket atau lebih, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai untuk
melayani jumlah pasien yang banyak. Sedangkan Model ke 3, kapasitas 80-100 tempat tidur,
bertempat di ruangan isolasi seukuran lapangan sepak bola dengan fasilitas pendukung
mampu untuk menangani pasien dalam jumlah besar. Berdasarkan kondisi di lapangan,
sebagian besar GOR di tingkat Kecamatan di Jakarta, rata-rata bisa menampung 20 – 30
bilik sederhana atau kelipatannya, sehingga ini sesuai dengan Model 2 dan Model 3 untuk
GOR yang besar.
Mengingat tingginya kebutuhan akan ruang isolasi mandiri COVID-19 dibandingkan
dengan daya tampung yang tersedia di berbagai Puskesmas/rumah sakit yang ada, kajian
perancangan Grha Sehat Mandiri COVID-19 ini dapat menjadi panduan untuk diterapkan
dari tingkat RT/RW hingga Kecamatan/Kota. Sebagai contoh, Dinas Pemuda dan Olahraga
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Gelanggang Olahraga yang tersebar di seluruh
wilayah DKI Jakarta yang berada terpisah dari wilayah permukiman dan berada di pinggir
jalan besar dan relatif dekat dengan RSUD, ini layak untuk dikonversikan sementara menjadi
Grha Sehat Mandiri COVID-19.
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Penampungan ini menggunakan model kolaborasi antara birokrasi, perguruan tinggi,
Lembaga penelitian, lembaga filantropi dan warga masyarakat (relawan kemanusiaan).
Pemerintah daerah melalui perangkat dinas teknis diantaranya Dinas Kesehatan, Dispora,
Dinas PPAPP, Dinas LH, Walikota-Camat-Lurah, memberikan kontribusi fasilitas publik yang
dibutuhkan. Melalui skema pendanaan crowdfunding, lembaga filantropi, sektor bisnis
dapat berkontribusi dalam penyediaan dana maupun inkind. Partisipasi masyarakat di
lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan relawan (tagana, karang taruna,
PKK, dan lainnya) yang memiliki pengetahuan cukup dalam menangani kebencanaan dan
kesehatan.

Gambar 1. Transformasi sebuah GOR di China menjadi Bilik
Perawatan Darurat COVID-19
(Sumber: coronavirus.thebaselab.com)

Karena berbasis masyarakat, maka menjadi penting peran serta masyarakat yang memiliki
kesadaran penuh untuk turut serta secara aktif membantu menangani dan menyelesaikan
pandemi ini. Kesadaran utama yang harus dipegang adalah bahwa menjadi pasien COVID-19
bukanlah aib dan bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, pasien tidak boleh dikucilkan
dan diterlantarkan. Karenanya, keberadaan Grha Sehat Mandiri semacam ini perlu melibatkan
seluruh unsur masyarakat yang didasari semangat gotong royong untuk merekayasa ruang agar
COVID-19 ini bisa ditanggulangi penyebarannya.
Dalam membangun Grha Sehat Mandiri, lokasi atau site yang akan digunakan harus
memenuhi beberapa kriteria antara lain:
• Terletak di sisi jalan raya (tidak melewati jalan pemukiman)
• Jarak aman antara site dan pemukiman
• Dilalui trayek angkutan umum khusus untuk tenaga kesehatan (Transjakarta)
• Akses mudah menuju hotel pemda (tempat petugas medis tinggal)
• Dekat rumah sakit rujukan untuk keperluan pemeriksaan lebih lengkap
• Memiliki area indoor / outdoor yang luas
• Akses pintu yang berbeda, masing-masing untuk alur pasien, alur perawat dan petugas
lain
• Alur pasien menuju ambulans
• Jika ada beda ketinggian, terdapat ramp yang memadai untuk tempat tidur pasien
(brangkar)
• Harus ada parkir dan ruang untuk ambulans di pintu masuk gedung sehingga kedatangan
dan evakuasi ambulan dapat lebih cepat
• Memiliki konektivitas internet baik untuk kebutuhan koordinasi online & pelaporan
Grha Sehat Mandiri yang kami kaji lebih kepada sebuah karantina fasilitas khusus yang
disediakan oleh otoritas yang berwenang dan didasarkan kepada Pelaku Perjalanan dan orang
yang memiliki gejala dan Riwayat Kontak Erat dengan seseorang yang Suspek dan Konfirmasi.
Adapun kriteria pasien yang kami jadikan subyek dalam kajian ini berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. HK.01.07-MENKES/169/2020 yakni:
• Suspek Ringan (istilah sebelumnya PDP ringan)
• Konfirmasi Tanpa Gejala (asimptomatik - istilah sebelumnya OTG)
• Konfirmasi Ringan
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Konsep

Penerapan konsep Adaptasi Non-Permanen yang Bersifat Reversible pada
Bangunan
Adaptasi Non-Permanen yang bersifat reversible pada bangunan bisa diartikan
sebagai upaya memodifikasi (merekayasa) sebuah tempat yang sudah ada sebelumnya
untuk bisa difungsikan sebagai tempat dengan fungsi baru untuk tujuan tertentu dan
jangka waktu tertentu (sementara), dan jika sudah selesai digunakan bisa dikembalikan
ke bentuk dan fungsi lama sebelumnya. Dalam konteks mitigasi pandemi, penerapan
Adaptasi Non-Permanen yang bersifat Reversible adalah strategi alternatif dalam
penyediaan bilik sehat berbasis masyarakat yang bersifat temporer.
Kajian-kajian mengenai manfaat Adaptasi Non-Permanen yang bersifat Reversible
dinilai mampu memberikan tiga manfaat yaitu: aspek lingkungan, aspek sosial dan
aspek ekonomi. Diharapkan dengan keberadaan Grha Sehat Mandiri ditempat tersebut
juga dapat menggerakkan UMKM sekitarnya dalam pemenuhan kebutuhan operasional
bilik sehat seperti catering, laundry, dan lainnya.
Pemilihan gedung olahraga sebagai lokasi kajian didasari oleh beberapa
pertimbangan seperti, tingginya jumlah bangunan yang tak terpakai akibat pandemi,
lokasi dan infrastruktur yang strategis dalam mengakomodasi warga yang membutuhkan
perawatan. Beberapa kecamatan di Jakarta mempunyai GOR yang memenuhi kriteria
untuk dikonversi segera menjadi Grha Sehat Mandiri tanpa merubah kondisi eksisting
bangunan.

Konsep Rumah Singgah Sehat
Grha Sehat Mandiri ini juga menerapkan konsep Rumah Singgah Sehat yang
mempunyai arti seperti tempat isolasi mandiri sementara yang menghadirkan suasana
seperti di rumah (kost) yang memungkinkan pasien merasa dekat dengan keluarga
karena lokasinya di RT/RW pada kecamatan tempat pasien berhuni. Rumah singgah
sehat ini dihadirkan pada daerah hunian padat yang mana penduduknya kesulitan
melakukan isolasi mandiri karena minimnya ruang-ruang isolasi dalam rumah. Oleh
karena itu, suasana di dalam Grha Sehat Mandiri ini juga mesti menghadirkan healing
environment yang dapat membantu penyembuhan pasien.

Pengelolaan dan Pengoperasian
Pada penerapannya, Grha Sehat Mandiri memiliki dua opsi, yakni Kategori I dan
Kategori II.

•

Kategori I
		
Karena lokasinya di tingkat kecamatan, maka Camat berperan sebagai
Bapak Rumah Singgah (Bapak Kost yang mengoperasikan, dan mensosialisasikan
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ke warga). Dan sebagai Bapak Asuhnya (yang mengelola) adalah Walikota. Dalam kata lain,
Camat merupakan penanggung jawab di lokasi. Karena keterbatasan tenaga medis, pada
kategori satu ini tenaga medis tidak berada di lokasi Grha Sehat Mandiri, tapi memantau
dari Puskesmas setempat.

•

•

Pembuatan Bilik Isolasi Mandiri yang mudah, murah dan bisa dibongkar pasang dari
bahan-bahan yang tersedia di lokasi sekitar dan dapat dikerjakan melalui Kerjasama
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Kategori II
		
Penanggung jawab Grha Sehat Mandiri Kategori II yang berada di tingkat
kecamatan adalah Camat yang berperan juga sebagai Bapak Rumah Singgah (Bapak Kost
yang mengoperasikan, dan mensosialisasikan ke warga). Dan sebagai Bapak Asuhnya
(yang mengelola) adalah Walikota. Dalam kata lain, Camat merupakan penanggung jawab
di lokasi. Pada kategori dua ini tenaga medis (Puskesmas setempat) berada di lokasi Grha
Sehat Mandiri. Hal ini diperlukan karena diharuskan adanya tenaga medis yang standby di
lokasi Grha Sehat Mandiri. Adapun ASN yang terlibat sama dengan yang ada pada kategori
I.

Grha Sehat Mandiri Kategori I
Menggantikan fungsi karantina/isolasi
mandiri (di rumah) untuk daerah hunian
padat penduduk
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Tenaga medis mengontrol dari Puskemas
setempat. Hadir di lokasi sewaktu-waktu jika
diperlukan. Di lokasi diperbantukan pada
relawan yang sudah dilatih

Grha Sehat Mandiri Kategori II
Menggantikan fungsi karantina/isolasi
mandiri (di rumah) untuk daerah hunian
padat penduduk. Sifatnya seperti bagian dari
Puskesmas setempat.
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Tenaga medis dari Puskesmas setempat
standby di GSM untuk memantau dan
merawat pasien

Penanggungjawab Grha Sehat Mandiri adalah
Penanggungjawab Grha Sehat Mandiri adalah
Pejabat setempat (Camat) bekerjasama
Pejabat setempat (Camat) yang berkoordinasi
dengan Puskesmas setempat dan Dinas
dengan Dinas terkait
terkait lainnya
Catatan: Untuk kasus Suspek Sedang, Suspek Berat, Kasus Probabel,
Konfirmasi Sedang, Konfirmasi Berat maka dirujuk untuk
Karantina atau dirawat di Rumah Sakit.
Tabel a. Kategori Pengelolaan dan Pengoperasioan Grha Sehat Mandiri

Inovasi
Grha Sehat Mandiri ini mempunyai keunggulan terkait inovasi rekayasa ruang meliputi:
• Pembuatan Bilik Transisi sebagai pemisah dan filter secara ruang antara zona bersih dan
zona terkontamisasi
• Rekayasa sirkulasi udara di dalam Grha Sehat Mandiri melalui system ATTACT (Airborne
Trapping nano-Technology for Anti COVID-19 Treatment)

Kriteria Perancangan

Subyek dan Kebutuhan Ruang
Dalam model perancangan Grha Sehat Mandiri ini, kami membagi menjadi tiga
subyek yang berkegiatan, yakni Pasien, Petugas Medis, dan Petugas Non Medis. Setiap
subyek memiliki kegiatan yang harus diakomodir pada sebuah ruang (kebutuhan ruang)
yang terdapat pada tabel berikut ini:

Pasien

Petugas Medis

Petugas Non-Medis

Subyek
Suspek Ringan
Konfirmasi Tanpa Gejala
Konfirmasi Ringan

Zona Test
Ruang Isolasi (Perawatan)
Toilet Pasien

Dokter
Perawat
Kebutuhan Ruang
Nurse Station
Disinfectant Chamber
Bersih
Disinfectant Chamber
Kotor
Ganti APD Bersih
Ganti APD Kotor
Toilet Khusus (terpisah)
Ruang Transisi

Catering
Cleaning Service
Laundry

Dapur
Laundry
Janitor
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Tabel b. Subyek dan Kebutuhan Ruang

Detail Peralatan Setiap Ruang Yang Harus Dipenuhi
•

•
•
•
•
•
•
•

Nurse Station:
∙ Bagian depan: meja, kursi (menyesuaikan dengan perawat), lemari file.
∙ Bagian dalam: loker perawat, meja kursi pantry, dispenser, wastafel
∙ Toilet: shower dan closet
Entrance: kursi depan meja nurse station
Desinfektan (Bersih dan Kotor): semprotan desinfektan/shower, tangki
penyimpanan desinfektan, pompa
Zona Transisi: tidak boleh ada furniture (karena akan ada pemindahan pasien dari
stracher ambulans ke brangkat)
Ruang Isolasi (Perawatan): brangkar, lemari kecil, monitor pasien, tempat sampah,
kelistrikan.
Ruang Ganti APD Bersih: loker penyimpanan APD, kursi, cermin, tempat sampah
non-infeksius.
Ruang Ganti APD Kotor: penyimpanan APD kotor yang akan disterilisasi, termasuk
kacamata googles, sepatu boots, kaca pelindung muka), tempat sampah infeksius,
tempat sampah non-infeksius, kaca.
Toilet Pasien: tempat buang air kecil dan besar, shower untuk mandi (jika perlu).

Ketentuan Penempatan Tempat Tidur

Gambar 2. Contoh Denah Penempatan Tempat Tidur
(Sumber: Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan)
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•
•
•

Masing-masing bilik memiliki lebar 2.4 meter
Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak kelistrikan untuk fasilitas
kesehatan maupun pribadi. Tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa
pengamanan arus.
Terdapat meja yang dilengkapi dengan loker di sebelah tempat tidur untuk obat, makanan,
serta tempat penyimpanan barang pasien.

Gambar 3. Contoh Saklar dan loker (lemari sederhana) untuk setiap bilik.

Opsi Material

Gambar 4. Data Pertahanan Virus Corona di Berbagai Benda
(Sumber: IDN Media)

Aluminium bahan yang ideal karena virus tidak bertahan terlalu lama, serta mudah untuk
dibersihkan/disterilisasi. Aluminium dapat berperan sebagai rangka yang akan dipasangkan
partisi PVC Panel R8 untuk dijadikan bilik-bilik partisi. PVC Panel R8 memiliki keuntungan
berupa mudah dirangkai dengan rangka alumunium serta mudah di lap dan dibersihkan dan
tahan air (disemprot desinfektan).

Gambar 5. Ilustrasi bilik partisi dengan panel R8
(Sumber: bukalapak.com)
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Setiap Lokasi Bilik Isolasi dan Perawatan COVID-19 Wajib memiliki Fasilitas Penanganan
Limbah Medis, sesuai Surat Edaran Mo. SE.2/MLHK/PSLB3/P.LB3/3/2020 tentang Pengelolaan
Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19). Merujuk pengalaman di Kota Wuhan, limbah medis COVID-19 lebih
berbahaya 5x lipat dari limbah medis normal.
Limbah medis dapat dikelola oleh perusahaan pihak ketiga, namun perlu penanganan
pada site terlebih dahulu untuk mengurangi resiko pencemaran dan penyebaran penyakit.
Meskipun demikian, terdapat beberapa hal mengenai protokol pengolahan limbah infeksius
pada lokasi Grha Sehat Mandiri sebagai berikut:
•

Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan
∙ Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama
2 (dua) hari sejak dihasilkan.
∙ Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan Limbah B3:
∙ fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800 deg Celcius, atau
∙ autoclave yg dilengkapi dengan pencacah (shredder)
∙ Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol
“Beracun” dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan
Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3

•

Limbah infeksius dari kasus suspek yang berasal dari rumah tangga
∙ Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung
tangan dan baju pelindung diri
∙ Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup
∙ Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3
∙ Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius
yang bersumber dari masyarakat, sebagai berikut:
∙ Limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri,
dikemas tersendiri denghan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan
“Limbah Infeksius”
∙ Petugas dari dinas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan
dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke
lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah
Limbah B3.

Gambar 6. Bilik Perawatan Pasien

Plastik tebal juga merupakan salah satu opsi material partisi dengan daya tahan virus
paling sebentar. Sehingga sebagai opsi lain, bilik juga dapat dibuat dari pipa hollow dan
paralon sebagai rangka, serta plastic spanduk sebagai partisi.
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Fasilitas Penanganan Limbah Medis dan Non Medis

•

Gambar 7. Skenario Pengolahan Limbah Medis

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
∙ Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD
khususnya masker, sarung tangan dan safety shoes yang setiap hari harus di-sucihama-kan.
∙ Dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang
sehat dihimbau untuk menggunakan masker ulang yang dapat dicuci setiap hari.
∙ Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (disposable
mask) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan
dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan
∙ Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah/drop box khusus masker di ruang
publik

*Baik sampah medis maupun non-medis harus didesinfeksi karena memiliki kemungkinan
tercemar COVID-19*
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Kriteria ruang fasilitas penanganan limbah medis dan non-medis:
• Tertutup.
• Terpisah dari bilik perawatan dan ruang perawat.
• Memuat limbah sesuai kapasitas pasien.
• Zona terpisah untuk sampah medis dan non-medis.
• Dilengkapi tempat APD Bersih dan Kotor serta desinfektan (untuk Petugas Kebersihan)

Kegiatan Yang Dapat Dilakukan Selama Berada di Grha Sehat
Pasien COVID-19 memerlukan kegiatan sehat seperti berjemur, olahraga, senam. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan format physical distancing berjarak 1.5m. Lapangan bisa
diberikan tanda “+” untuk menandakan posisi sehingga memudahkan pengaturan.

Penggunaan Disinfection Device Untuk Membasmi Virus

21

20

Gambar 8. Ilustasi perangkat ATTACT
(Sumber: Nanobubble)

Penggunaan perangkat desinfektan diperlukan untuk menangkap COVID-19 yang berada
di udara. Pada kajian ini kami menggunakan perangkat desinfektan yang bernama ATTACT:
Airborne Trapping nano-Technology for Anti COVID-19 Treatment.
ATTACT merupakan rancangan teknologi untuk menangkap COVID-19 di udara dengan
air, yang selanjutnya dipapar dengan sinar UV-C untuk proses disinfektasi. Alat ini terdiri dari
tiga komponen yaitu alat penghisap udara, instalasi perangkap udara, dan tabung/container
disinfektasi.
ATTACT dikembangkan oleh tim nanobubble.id, sebuah startup lokal berprestasi (peraih
pendanaan terbesar dalam ajang Thinkubator 2019) binaan Nano Center yang bergerak
dibidang penerapan teknologi nano yang aplikatif untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
luas.

Gambar 9. Ilustrasi kegiatan di Grha Sehat

Studi Kasus (Percontohan)

GOR Pademangan
Kategori II

Gambar 10. Contoh Lapangan Olahraga tertutup seperti yang terletak di lantai 2 GOR Pademangan
Jakarta (Sumber: kumparan.com)

GOR Pademangan adalah salah satu gedung baru diantara 7 gedung olahraga

bertaraf internasional (4 gedung baru, 3 gedung direhabilitasi) yang diresmikan oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 Februari 2019 lalu. Fasilitas yang dimiliki
oleh GOR Pademangan antara lain: auditorium serba guna yang berada di lantai 1, lalu di
lantai 2 ada lapangan multi olah raga (dapat berubah menjadi 1 lapangan futsal, menjadi 1
lapangan voli, atau menjadi 4 lapangan bulutangkis, ditambah 3 tribun penonton).

Lingkungan Sekitar GOR Pademangan
∙ GOR Pademangan berada di zona
merah (terpadat wabah) dan
daerah sekitarnya banyak terdapat
permukiman pra sejahtera.
∙ Lokasi
di
sebelah
Polsek
Pademangan
∙ Lokasi
di
sebelah
Kantor
Kecamatan Pademangan
∙ Dekat dengan Masjid Jami’ AtTawakkal
∙ Area parkir luas
∙ Berada di pinggir jalan besar
Gambar 11. Denah Tapak Area GOR Pademangan
(Sumber: Google Earth)
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Guideline Alur dan Penempatan Ruang Grha Sehat

•
•

•
•

Pasien
Masuk melalui entrance untuk dilakukan pemeriksaan, bila termasuk COVID-19, maka
akan langsung memasuki ruang isolasi melalui zona transisi.
Medis
Masuk melalui entrance, menuju nurse station. Medis yang akan bertugas di ruang isolasi
harus masuk melalui ruang desinfeksi dan ruang ganti APD bersih, selesai bertugas keluar
melalui ruang ganti APD kotor.
Cleaning Service
Masuk ruang isolasi harus melalui ruang ganti APD dan desinfeksi.
Catering
Cukup drop di entrance, catering akan diambil oleh petugas medis yang bertugas.

Gambar 12. Denah Penempatan Ruang Grha Sehat
(Sumber: Tim Task Force Mitigasi COVID-19 DRD Provinsi DKI Jakarta)
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Gambar 14. Pintu masuk utama GOR Pademangan yang direncanakan sebagai ruang
transisi dari pintu masuk utama ke ruang isolasi

Gambar 13. Alur Pergerakan User pada Grha Sehat
(Sumber: Tim Task Force Mitigasi COVID-19 DRD Provinsi DKI Jakarta)

Gambar 15. Ruang serba guna di lantai 1 GOR Pademangan yang direncanakan sebagai
Ruang Isolasi

Gambar 16. Lapangan multi olah raga seluas 4x lapangan bulutangkis yang direncanakan
sebagai tambahan ruang isolasi (jika diperlukan)
(Sumber: Kumparan.com)
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Gambar 18. Denah Bangunan GOR Pademangan yang dijadikan Grha Sehat Mandiri

Gambar 17. Denah Bangunan GOR Pademangan (Eksisting)

Layout Grha Sehat Mandiri GOR Pademangan

Dengan perkiraan lebar bilik sebesar 2.4 meter, maka idealnya diperkirakan ruang isolasi
sebesar 27 meter x 15 meter ini dapat menampung 34 pasien. Untuk privasi, maka dilakukan
pembagian klaster berdasarkan jenis kelamin. Klaster wanita digabung dengan anak-anak.
Perlu diingat bahwa tidak boleh ada pintu lain selain pintu utama untuk mencegah pasien
yang kabur serta mencegah penyebaran virus.
Mendirikan ruang transisi yang langsung terhubung dengan pintu masuk menuju ruang
isolasi. Untuk penerapan pada Grha Sehat Mandiri GOR Pademangan, tim medis akan
memasuki ruang disinfeksi dan memakai APD pada ruang ganti bersih yang ada di sisi kiri
bilik untuk kemudian masuk ke ruang isolasi. Sebaliknya ketika sudah selesai bertugas, tim
medis akan melepas APD pada ruang ganti kotor lalu kemudian masuk ke ruang disinfeksi
agar steril sebelum keluar menuju entrance. Untuk menghindari menyebarnya virus di udara,
maka ruang transisi harus dilengkapi plafond (penutup atas). Usahakan sambungan antara
panel atau partisi dapat disambung dengan rapat.
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Gambar 19. Layout Bilik Ruang Isolasi Lantai 1 Grha Sehat GOR Pademangan
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Gambar 21. Layout Bilik Ruang Isolasi Lantai 2 Grha Sehat GOR Pademangan

Bila diperlukan kapasitas pasien tambahan, maka lantai 2 GOR Pademangan dapat
digunakan. Dengan luasan bilik yang serupa dengan yang ada di lantai 1, diperkirakan luas
lapangan sebesar 36 x 12 meter ini dapat menampung 66 pasien. Adapun pembagian zona
laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta protokol yang berlaku sama dengan yang berlaku
pada lantai 1.

Gambar 20. Posisi Disinfection Chamber Pada Grha Sehat GOR Pademangan

Gambar 22 merupakan detail dari desain partisi bilik di ruang isolasi. Adapun hal-hal yang
dapat diterapkan sebagai berikut:
∙ Bagian atas dibiarkan terbuka (tidak perlu memakai plafond)
∙ Dinding partisi dapat berbahan gypsum, atau plywood, atau terpal plastik (550 – 750 gsm),
atau bahan lainnya yang mempunyai fungsi dan kualitas yang setara.

∙ Rangka bisa terbuat dari besi, atau pipa PVC, atau kayu, atau bahan lainnya yang setara.
∙ Dimensi yang tercantum sifatnya sebagai panduan saja, realisasi menyesuaikan dengan
kondisi yang ada.
∙ Dilengkapi tirai untuk privasi.
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Sistem Rekayasa Udara
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Gambar 22. Detail Layout Bilik Isolasi Pasien Grha Sehat GOR Pademangan

Pemisahan Toilet Nakes dan Pasien

Gambar 23. Contoh Toilet Portabel (kiri), Pemisahan Toilet Nakes dan Pasien (kanan)

•
•

Toilet eksisting diperuntukkan untuk pasien.
Disiapkan tambahan 8 toilet portabel khusus untuk tenaga medis dengan konfigurasi 4
untuk pria dan 4 untuk wanita.

Gambar 24. Skema Sistem Rekayasa Udara Grha Sehat Mandiri
GOR Pademangan

Dokumentasi Hasil Perancangan
Untuk menangkap COVID-19 di udara, maka diterapkan rekayasa sirkulasi udara dengan
menggunakan disinfection device yang bernama ATTACT. Perangkat diletakkan di beberapa
titik seperti pada ilustrasi gambar di samping. Perangkat ini terhubung dengan pipa exhaust
yang berasal dari setiap bilik. Diharapkan COVID-19 dapat terlebih dahulu tertangkap pada
setiap bilik pasien, sebelum pada akhirnya menyebar ke seluruh ruangan.
Cara kerja rekayasa sirkulasi udara ini dengan menggunakan Exhaust Fan untuk “menarik”
udara ke bawah. Udara yang terserap perangkat ATTACT akan dibuang kembali dalam keadaan
sudah steril untuk kemudian diputar menjadi sirkulasi udara dalam ruangan yang baik.

Gambar 26. Partisi Zona Transisi dan Ruang Ganti APD
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Gambar 25. Visualisasi Instalasi Pipa Udara Keluar Grha Sehat Mandiri GOR Pademangan

Gambar 27. Ruang Isolasi Pasien
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Gambar 28. Bilik Isolasi Pasien

36

37

Gambar 30. Washtafel Area Luar GOR Pademangan
Gambar 29. Alat Penangkap COVID-19 di Udara (ATTACT)

Tata Kelola Grha Sehat Mandiri, Pademangan,

Peran
Aparatur
Jakarta
UtaraPemerintah Provinsi DKI Jakarta
di Grha Sehat Mandiri, Pademangan, Jakarta Utara
Mengoordinasikan
Camat Pademangan dengan
Lurah Pademangan Barat

Melakukan kajian,
monitoring,
& evaluasi

Walikota
Jakarta Utara

Bappeda
& DRD

Mengawasi,
mengevaluasi,
memantau,
& mengasistensi

BPAD

Melakukan serah terima aset

Menyeleksi
Dinas
Kesehatan & merujuk pasien

BPBD

Mendukung
& melakukan
distribusi logistik

Inspektur

Peran Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di
Grha
Sehat
Mandiri,
Pademangan,Jakarta
JakartaUtara
Utara
Grha
Sehat
Mandiri,
Pademangan,

Satuan Polisi
Pamong Praja
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Koordiantor
operasional &
melakukan
sosialisasi

Camat
Pademangan

Menjajaki dengan
kolaborator & berkoordinasi
dengan DRD

Mengamankan &
menertibkan

Dinas Sosial Layanan dapur
umum

Dinas
Layanan kebersihan
Lingkungan untuk limbah medis
& non-medis
Hidup

Dinas Pemuda Mempersiapkan & memantau
sarana & prasarana
& Olahraga

BKSD

Koordinator & Petugas Operasional
di Grha Sehat Mandiri, Pademangan, Jakarta Utara
Camat
Pademangan

2 shift

Gambar 31. Wagub DKI Ahmad Riza Patria melihat bilik isolasi di GOR Pademangan,
Jakarta Utara,

Administrasi

Pemantau
Kesehatan

Logistik &
Konsumsi

Kebersihan

Keamanan

1 orang

1 orang

1 orang

2 orang

3 orang
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Alur Penanganan Kasus COVID-19
di Grha Sehat Mandiri, Pademangan, Jakarta Utara
Rujukan

Pendaftaran

Kasus:
1. Kontak Erat.
2. Suspek Ringan.
3. Konfirmasi Asimptomatik.
4. Konfirmasi Gejala Ringan.

1. Input data pasien/warga
terpapar COVID-19.
2. Tracing: kontak erat.
3. Pasien dengan penyakit komorbid,
& atau berusia diatas 60 tahun >> Opsi 2.

Apakah warga terpapar
COVID-19 mampu melakukan
treatment mandiri di rumah?

Tidak Mampu
1. Warga terpapar COVID-19
melakukan treatment di
Grha Sehat Mandiri.
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2. Nakes ditugaskan
berdasarkan kasus.
Opsi 1: Nakes on-off di
lokasi, memantau dari
puskesmas.
Opsi 2: Nakes standby 24
jam di Grha Sehat Mandiri.

Penjelasan
1. Pasien membuat jurnal kesehatan
mandiri dan melaporkannya ke petugas
kesehatan via WhatsApp.
2. Protokol 3M.
3. Protokol Pakaian Kotor.
4. Pakaian bersih & perlengkapan pribadi
disimpan dalam lemari kecil.

2. Petugas kesehatan secara
periodik datang memeriksa
ke rumah warga terpapar
COVID-19.

Pasca Treatment

1. Asupan gizi yang cukup.

Petugas membuat laporan
bahwa pasien telah selesai
menjalani treatment.

2. Asupan vitamin untuk
daya tahan tubuh.
3. Minum air putih hangat.
4. Olahraga ringan seperti
senam, stretching, berlatih
pernapasan, relaksasi.
5. Nutrisi ruhani, tingkatkan
motivasi

Pemantauan Kesehatan
Pasien
Opsi 1: Nakes on-off di lokasi,
memantau dari puskesmas.
Opsi 2: Nakes standby 24 jam
di Grha Sehat Mandiri.

5. Kegiatan rutin: senam & nutrisi ruhani.

1. Pasien kembali ke rumah &
melanjutkan treatment
secara mandiri di rumah
untuk memastikan sudah
terbebas dari COVID-19.
2. Pasien, keluarga, & kontak
erat disiplin menjalankan
protokol kesehatan untuk
memutus rantai penyebaran
COVID-19.
3. Pasien melaporkan
perkembangan kondisi
kesehatannya ke petugas
kesehatan Puskesmas via
Whatsapp.

Stabil

Mampu
1. Warga terpapar COVID-19
melakukan treatment di
rumah masing-masing,
membuat jurnal kesehatan
mandiri & melaporkannya
ke petugas kesehatan via
WhatsApp.

Treatment

Petugas mengantar pasien ke biliknya:
pria, wanita, & anak-anak.

Lanjutkan proses treatment
sampai masa inkubasi
berakhir (14 hari).
Jika terjadi perburukan
1. Laporkan ke Puskesmas.
2. Pindahkan pasien ke ruang
belakang.
3. Segera call ambulance.
4. Kontak RS agar bersiap
menerima pasien.
5. Gunakan resucitator jika
mengalami sesak napas.

Menerapkan pola hidup sehat
untuk meningkatkan
imunitas dengan asupan
bergizi, latihan kebugaran,
istirahat yang cukup, &
manajemen stress
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Lampiran

Kajian Model
Sumber:
Kajian dan Perancangan Model Grha Sehat Mandiri COVID-19
Tim Task Force Mitigasi COVID-19 DRD Provinsi DKI Jakarta

Model 1
Kondisi Tapak
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Gambar 32. Contoh Tapak Ideal Model 1

Pada Model 1 ini tapak yang ideal adalah ruang terbuka dan merupakan ruang
yang berukuran tidak terlalu luas, namun cukup untuk merawat 5-8 pasien. Contoh
lokasi yakni lapangan bulu tangkis, lapangan bersama di kompleks RT/RW serta balai
pertemuan RT/RW. Ukuran umum lapangan bulutangkis yang menjadi kajian kami yakni
berukuran 13,4 x 6,1 meter, dengan lebar masing-masing bingkai sisi sekitar 1 meter.
Penempatan model 1 pada site dimaksimalkan terhadap seberapa luas ruang
terbatas yang tersedia, dengan mengambil contoh berupa lapangan badminton dengan
dimensi terjelaskan pada gambar di atas. Oleh karena itu, tinggi tenda juga perlu
disesuaikan terhadap luas dari site jenis pada Model 1 ini.

Denah Usulan

Model 2
Kondisi Tapak

Gambar 33. Contoh Denah Usulan Dengan Tapak Lapangan Bulutangkis

50

51

Gambar 35. Contoh Tapak Ideal Model 2

Pada Model 2 ini tapak yang ideal adalah ruang terbuka yang berukuran luas, cukup untuk
merawat 20-30 pasien. Lokasi tapak yang menjadi obyek kajian kami yakni lapangan bola
basket dengan ukuran 15.2 x 28,7 meter dengan lebar masing-masing bingkai sisi sekitar 2
meter (minimal) atau lapangan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).

Gambar 34. Usulan Tenda Yang Dapat Digunakan

Penempatan model 2 pada site dimaksimalkan terhadap seberapa luas ruang terbatas
yang tersedia, dengan mengambil contoh berupa lapangan basket dengan dimensi terjelaskan
pada gambar di atas. Oleh karena itu, tinggi tenda juga perlu disesuaikan terhadap luas
dari site jenis pada Model 2 ini. Bila ada lapangan terbuka yang berukuran lebih luas, maka
dapat diaplikasikan dengan mempertimbangkan jumlah pasien yang akan ditampung serta
ketersediaan tenaga medis.

Denah Usulan

Model 3
Denah di samping merupakan contoh
denah usulan dengan menggunakan tapak
berupa lapangan basket berukuran 15,2
x 28,7 meter. Dari hasil kajian kami dapat
memuat sebanyak 22 pasien. Denah ini dapat
diadaptasikan lebih lanjut sesuai kebutuhan
masing-masing tempat, seperti misalnya
penyesuaian jumlah pasien, tenaga medis, serta
toilet.
•

Kondisi Tapak

Jenis Tenda
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Gambar 38. Contoh Tapak Gedung Olahraga (GOR)

Gambar 37. Contoh Tenda Roder

Gambar 36. Contoh Denah Usulan Model 2

Jenis tenda yang kami anjurkan untuk
model 2 yakni tenda roder karena sistem
tenda ini menggunakan rangka yang tidak
mengganggu ruang perawatan, namun
dapat membuat ukuran tenda dengan
dimensi besar.
Kondisi ruang harus mendapatkan
pencahayaan alami. Khusus untuk ruang
perawatan disarankan dibuat suasana yang
mendukung (healing environment).

Pada Model 3 ini tapak yang ideal adalah ruang tertutup berukuran luas serta memiliki
beberapa ruangan tertutup termasuk toilet untuk menunjang fasilitas atau kebutuhankebutuhan perawatan. Lokasi tapak yang menjadi obyek kajian kami yakni Gedung Olahraga
(GOR) yang memiliki beberapa ruangan terutup seperti ruang ganti pemain dan toilet. GOR ini
memiliki ukuran umum lapangan futsal 15 x 25 meter dengan lebar masing-masing bingkai
sisi sekitar 2.5 meter.
Model ini merupakan yang paling efisien karena tidak memerlukan dana untuk mendirikan
tenda, Namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan GOR:
• Memiliki ruangan penunjang untuk tenaga medis / petugas
• Akses masuk lebih dari satu untuk pintu utama, dan pintu pelayanan servis
• Toilet umum, pasien, dan perawat harus terpisah
• Sirkulasi koridor minimal 2 meter
• Memperhatikan Keamanan dan Perlindungan Kebakaran
• Sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan alami yang memadai
• Area yang cukup untuk fasilitas limbah medis dan non medis
• Memiliki ramp untuk brankar jika ada beda ketinggian

Gambar 39. Contoh Adaptasi Pemanfaatan Ruang GOR
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Gambar 40. Contoh Bilik Perawatan Yang Memanfaatkan Lapangan Utama Pada GOR
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