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Rumah Isolasi Pemulihan menggunakan sistem modular yang 
telah diterapkan pada Sekolah Indonesia Cepat Tanggap 
(pasca gempa Lombok, Sumbawa, Palu, Sigi)
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Keunggulan sistem modular ini:

‘Plug and play’ system - flexible, adaptable

Dapat dibangun dengan cepat

Efisiensi penggunaan material

Low tech - dapat dibangun oleh komunitas



‘Plug and play’ system



Membangun dengan cepat

































Material lokal
Efisiensi penggunaan material



Rumah Isolasi 
Pemulihan 
Covid-19 
(Sistem Modular)





Rumah isolasi pemulihan:
● Merupakan fasilitas khusus untuk 

penderita COVID-19 yang berada pada 
fase pemulihan atau dalam pengawasan

● Ditempatkan berdekatan dengan RS, 
untuk meningkatkan kapasitas layanan 

● Memenuhi kebutuhan di daerah.

● Terdiri dari unit-unit modular yang dapat 
dibangun secara cepat dengan material 
yang mudah diperoleh;

● Memenuhi persyaratan teknis untuk 
meminimalkan penularan penyakit;

● Mempertimbangkan kualitas hidup 
pasien yang dirawat.



Unit-unit modular

Unit Rumah Pasien Tipe 1 
(1 pasien per kamar)

Unit Rumah Koordinasi
Layanan Kesehatan Unit Rumah Tenaga Kesehatan Unit Koridor Sirkulasi

Unit Rumah Pasien Tipe 3 
(6  pasien per kamar)

Unit Rumah Pasien Tipe 2 
(3 pasien per kamar)

Unit Toilet



Unit Rumah Pasien Tipe 1
● Satu kamar untuk satu pasien

● Dilengkapi dengan:
○ unit kamar mandi dengan 

shower, toilet, exhaust fan;
○ wastafel untuk cuci tangan;
○ tempat tidur, meja, kursi, 

lemari simpan dan TV;
○ tombol panggil 

● Terdapat teras depan dan teras 
belakang untuk duduk-duduk.



Unit Rumah Pasien Tipe 1



● Satu kamar untuk 3 orang pasien

● Dapat disekat dengan tirai untuk 
privasi 

● Dilengkapi dengan:
○ unit kamar mandi dengan 

shower, toilet, exhaust fan
○ wastafel untuk cuci tangan;
○ tempat tidur, meja, kursi, 

lemari simpan dan TV;
○ tombol panggil.

Unit Rumah Pasien Tipe 2



Unit Rumah Pasien Tipe 2



Unit Rumah Pasien Tipe 3

● Satu kamar untuk 6 orang pasien;

● Dapat disekat dengan tirai untuk 
privasi;

● Dilengkapi dengan:
○ unit kamar mandi (terpisah)
○ tempat tidur, lemari simpan, TV
○ tombol panggil 



Unit Rumah Pasien Tipe 3



Unit Kamar Mandi untuk Tipe 3



● Digunakan untuk tempat beristirahat 
dan bekerja bagi tenaga kesehatan;

● Terdiri dari 2 unit kamar;

● Dilengkapi dengan: 
○ unit kamar mandi dengan 

shower, toilet dan wastafel;
○ ruang transisi/dekontaminasi;
○ pantry dan ruang duduk;
○ perangkat untuk memonitor, 

tombol panggil dari unit kamar;

● Jumlah unit disesuaikan dengan 
jumlah unit rumah pasien yang 
disediakan.

Unit Rumah Tenaga Kesehatan



Unit Rumah Tenaga Kesehatan



● Digunakan untuk berbagai 
kegiatan pendukung layanan 
kesehatan, seperti penyediaan 
makanan dan obat-obatan;

● Terdiri dari ruang penyimpanan/ 
logistik dan ruang yang fleksibel 
sesuai kebutuhan

Unit Rumah Koordinasi Layanan Kesehatan



Unit Rumah Koordinasi Layanan Kesehatan



● Penghubung antar unit-unit 
modular berupa koridor terbuka 
yang beratap

● Terdapat fasilitas cuci tangan

● Taman di antara unit-unit rumah 
pasien dan berfungsi sebagai 
fasilitas relaksasi, mengurangi 
stres dan memperoleh sinar 
matahari pada waktu-waktu 
tertentu.

Unit Koridor Sirkulasi dan Taman



Komponen unit modular

Struktur : baja
Dinding : panel modular + finishing yang 

  mudah dibersihkan
Lantai: : screed beton dengan

  lapisan vinyl atau epoxy
Plafon : panel modular + finishing yang 

  mudah dibersihkan
Atap : UPVC atau zincalum
Pintu : double swing, panel kaca, 

  rangka aluminium
Furnitur : material yang mudah 

  dibersihkan



Persyaratan teknis pengudaraan:

● Sistem tata udara negative pressure*

● Sistem exhaust dengan sinar UVGI 

● Pengkondisian temperatur kamar 
dengan sistem pendingin ruangan

● Pertukaran udara per jam (ACH) untuk 
supply udara segar dari lingkungan.

Sistem tata udara dengan tekanan negatif 
(negative pressure) untuk menghindari aliran 
udara yang terkontaminasi 

Udara dari dalam unit kamar pasien dibuang ke 
area bebas dengan exhaust fan. Posisi titik 
pembuangan udara exhaust di luar gedung, 
minimal berjarak 3 m di atas atap dan minimal 
berjarak 10 m dari udara inlet; Sistem exhaust 
menggunakan sinar UVGI (Ultraviolet Germicidal 
Irradiation) untuk menyaring udara yang keluar;

Untuk pengkondisian temperatur kamar yang 
nyaman (24-26oC), menggunakan sistem 
pendingin ruangan (Air Conditioner) dengan diatur 
aliran udaranya mengarah ke grill exhaust;

Pertukaran udara per jam (ACH = Air Change per 
Hour) di dalam kamar dilakukan dengan 
memberikan supply udara segar dari lingkungan.



Skenario Penerapan Rumah Isolasi Pemulihan 



● 10 unit Rumah Pasien Tipe 1 
(20 tempat tidur)

● 1 unit Rumah Kerja Tenaga 
Kesehatan

● 1 unit Rumah Koordinasi 
Layanan Kesehatan

● Koridor sirkulasi dan taman 
(sesuai kebutuhan)

● Unit-unit modular lain (bila 
diperlukan)

Penerapan Rumah Isolasi Skenario A



Penerapan Rumah Isolasi Skenario A



● 20 unit Rumah Pasien Tipe 
1 (40 tempat tidur)

● 2 unit Rumah Kerja Tenaga 
Kesehatan

● 2 unit Rumah Koordinasi 
Layanan Kesehatan

● Koridor sirkulasi dan taman 
(sesuai kebutuhan)

● Unit-unit modular lain (bila 
diperlukan)

Penerapan Rumah Isolasi Skenario B



Penerapan Rumah Isolasi Skenario B



● 6 unit Rumah Pasien Tipe 2 
(18 tempat tidur)

● 1 unit Rumah Koordinasi 
Layanan Kesehatan

● Koridor sirkulasi dan taman 
(sesuai kebutuhan)

● Unit-unit modular lain (bila 
diperlukan)

Penerapan Rumah Isolasi Skenario C



Penerapan Rumah Isolasi Skenario C



● 6 unit Rumah Pasien Tipe 2 
(18 tempat tidur)

● 1 unit Rumah Koordinasi 
Layanan Kesehatan

● Koridor sirkulasi dan taman 
(sesuai kebutuhan)

● Unit-unit modular lain (bila 
diperlukan)

Penerapan Rumah Isolasi Skenario D



Penerapan Rumah Isolasi Skenario D



● 3 unit Rumah Pasien Tipe 3 
(18 tempat tidur)

● 1 unit Rumah Koordinasi 
Layanan Kesehatan

● Koridor sirkulasi dan taman 
(sesuai kebutuhan)

● 4 unit kamar mandi;
● Unit-unit modular lain (bila 

diperlukan)

Penerapan Rumah Isolasi Skenario E



Penerapan Rumah Isolasi Skenario E



● Setelah berakhirnya pandemi COVID-19, unit-unit 
rumah isolasi yang tidak lagi dibutuhkan dapat 
dialihfungsikan menjadi:

○ unit sekolah cepat tanggap 

○ kebutuhan kedaruratan lainnya seperti 
bencana alam, kecelakaan massal dll.

● Sebagian besar komponen unit modular dapat 
dibongkar pasang sehingga dapat dipindahkan ke 
lokasi lain yang membutuhkan.

Alih Fungsi Pasca Pandemi
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