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BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka menguraikan pembahasan teoritik mengenai definisi
virus corona, cara penyebarannya, definisi bangunan publik, contoh bangunan
publik, dan pengaruh virus terhadap aspek arsitektur.
2.1 Definisi Virus Corona
Kata corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Hal ini
diambil karena bentuk virus corona yang menyerupai mahkota. Awalnya,
penyakit yang di sebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) ini diberi nama novel coronavirus (2019-nCoV),
Namun WHO kemudian merubah namanya menjadi COVID-19, akronim dari
coronavirus disease 19.
Virus corona yang menjadi etiologi COVID-19 sendiri termasuk ke dalam
genus betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini
masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan
wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu
Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses
mengajukan

nama

SARS-CoV-2.

(Sumber:

https://kesehatan.kontan.co.id/news/mengenal-lagi-virus-corona-mulai-ciriciri-bentuk-hingga-penyebarannya?page=all).
2.2 Karakteristik Penyebaran Virus Corona
Berdasarkan pernyataan keilmuan berjudul “Modes of transmission of
virus causing COVID-19: implications for infection prevention and control
(IPC) precaution recommendations” Juni 2020, dari karakteristiknya sendiri
virus ini bersifat zoonotic. Virus ini berasal dari hewan sebelum akhirnya
menyerang manusia, kemudian menular dari manusia ke manusia. Sejak
pertama kali di temukan di Wuhan, hingga kini penyebaran virus ini terus saja
meningkat ke berbagai Negara di dunia, hampir 190 negara dan teritori lainnya
terkena wabah virus corona.
Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi
sumber transmisi utama, sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi
SARS- CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat
batuk atau bersin. Namun baru-baru ini ditemukan bukti bahwa corona virus
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bisa menyebar melalui aerosol dan menular ke orang di sekitar meskipun tidak
ada kontak serta mampu menyebar melalui airborne.
Droplet sendiri merupakan percikan atau tetesan kecil dari ludah baik
yang keluar saat batuk ataupun bersin dari orang yang terinfeksi yang akan
menempel di permukaan benda atau kulit manusia, tetesannya tidak bisa dilihat
oleh mata telanjang dan hanya memiliki diameter 10 mikrometer. Virus akan
berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik
dengan yang sudah terkontaminasi virus corona ini, droplet sendiri mampu
bertahan hingga 15 menit.
Aerosol merupakan partikel cair atau padat yang tersuspensi di udara,
bentuknya bisa seperti kabut, debu ataupun serbuk sari, Aerosol ini terjadi
ketika tetesan droplet menguap lebih cepat dan jatuh ke tanah atau permukaan
yang kemudian meninggalkan inti berukuran 5 mikrometer. Tanpa cairan berat
yang menyeretnya ke bawah, partikel virus ini dapat melayang di udara selama
30 menit. Ketika virus bepergian melalui aerosol, ada kemungkinan untuk
tertular dengan memasuki ruang kosong yang didiami orang yang sakit
beberapa menit sebelumnya. Transmisi ini melalui aerosol bebas-drifting
adalah bagaimana Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan
penyakit yang ditularkan melalui udara.
Selanjutnya penyebaran virus melalui airborne, airborne sendiri
merupakan transmisi aerosol jarak pendek, terutama di lokasi indoor tertentu,
seperti ruang yang penuh sesak dan tidak berventilasi selama periode waktu
yang lama dengan orang yang terinfeksi, tidak bisa dikesampingkan. Meski
begitu virus yang ditularkan melalui udara cenderung lebih menyebar di
ruangan dengan ventilasi yang buruk daripada di luar ruangan, sehingga
memungkinkan sirkulasi udara di rumah benar-benar dapat membantu
mencegah penyebaran penyakit.
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2.3 Bangunan Publik
Bangunan Publik dan Fasilitas umum identik dengan pusat pelayanan
masyarakat,

baik

yang

berkaitan

dengan

kebutuhan

pemerintahan,

perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan kebutuhan yang lain. Dengan
fasilitas-fasilitas ini Pemerintahan Daerah dapat mengembangkan kegiatan
disegala sektor dengan selebar-lebarnya untuk mencapai kesejahtraan
masyarakat seperti yang dicita-citakan. Bangunan- bangunan publik tersebut
antara lain: Bandar Udara, Terminal Bis, Tempat Ibadah, Stasiun Kereta,
Pelabuhan Kapal, Landmark, Gedung Sekolah, Gedung Pemerintahan, Pasar
dan sentra bisnis, Rumah Sakit
2.3.1 Sekolah
Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu : skhole, scola, scolae
atau skhola yang memiliki arti : waktu luang atau waktu senggang, dimana
ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di
tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan
waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Namun saat ini
kata sekolah telah berubah arti menjadi suatu bangunan atau lembaga
untuk belajar dan mengajar serta tempat

menerima dan memberi

pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala sekolah. Kepala
sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah
di setiap sekolah berbeda-beda tergantung dengan kebutuhannya.
Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang
tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana
dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya
proses pendidikan.
Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya
dan tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat
sederhana dimana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan
beberapa peserta didik, atau mungkin, sebuah kompleks bangunan besar
dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan
peserta didiknya.
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Berikut ini adalah sarana prasarana yang sering ditemui pada
institusi yang ada di Indonesia, berdasarkan kegunaannya:
1.

Ruang Belajar
Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar
mengajar dilangsungkan. Berdasarkan fungsinya ruang belajar
terdiri dari beberapa jenis yaitu :
a. Ruang kelas atau ruang tatap muka, ruang ini berfungsi
sebagai ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui
proses interaktif berpindah (moving class) dan kelas tetap.
b. Ruang praktik/laboratorium ruang yang berfungsi sebagai ruang
tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan
meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian,
percobaan. Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama
sesuai kekhususannya tersebut, diantaranya:
1) Laboratorium fisika/kimia/biologi,
2) Laboratorium bahasa,
3) Laboratorium komputer,
4) Ruang keterampilan, dll.
5) Ruang kantor adalah suatu tempat dimana tenaga
kependidikan melakukan proses administrasi sekolah
tersebut, pada institusi yang lebih besar ruang kantor
merupakan sebuah gedung yang terpisah.

2.

Perpustakaan
Sebagai satu institusi yang bergerak dalam bidang keilmuan, maka
keberadaan perpustakaan sangat penting. Untuk meminjam buku, murid
terlebih dahulu harus mempunyai kartu peminjaman agar dapat meminjam
sebuah buku.
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3.

Halaman/Lapangan
Merupakan area umum yang mempunyai berbagai fungsi, di antaranya:

a. tempat upacara
b. tempat olahraga
c. tempat kegiatan luar ruangan
d. tempat latihan
e. tempat bermain/beristirahat


Lain-lain
a. Kantin/cafetaria
b. Ruang organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka, Senat Mahasiswa,
dll)
c. Ruang komite
d. Ruang keamanan
e. Ruang produksi, penyiaran dll.
f. Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
Di Indonesia, sekolah menurut statusnya dibagi menjadi 2 macam yaitu:

Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan
perguruan tinggi. Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh nonpemerintah/swasta, penyelenggara berupa badan berupa yayasan pendidikan
yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih berupa
rancangan peraturan pemerintah.
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2.3.2 Rumah Sakit
Rumah sakit adalah suatu organisasi kompleks yang menggunakan
perpaduan peralatan ilmiah yang rumit dan khusus, yang difungsikan oleh
kelompok tenaga terlatih dan terdidik dalam menghadapi masalahmasalah yang berkaitan dengan pengetahuan medis modern untuk tujuan
pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
Pengertian Rumah sakit menurut WHO (1957) diberikan batasan
yaitu “suatu bagian yang menyeluruh lengkap kepada masyarakat baik
kuratif maupun rehabilitative dimana output layanannya menjangkau
pelayanan keluarga dan lingkungan rumah sakit juga merupakan pusat
pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial”.
Rumah

sakit

adalah

sarana

upaya

kesehatan

yang

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi
sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Depkes RI,
1994 : 2). Berdasarkan kemampuan yang dimiliki, rumah sakit di
Indonesia dibedakan atas lima macam yaitu:
1.

Rumah Sakit Tipe-A
Rumah sakit tipe-A adalah rumah sakit yang mampu memberikan
pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas. Oleh
pemerintah, RS tipe-A ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan
rujukan tertinggi (Top Refetral Hospital).

2.

Rumah Sakit Tipe-B
Rumah sakit tipe-B adalah RS yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. Direncanakan
RS tipe-B didirikan disetiap ibukota Propinsi (Provincial Hospital)
yang menampung pelayanan rujukan RS Kabupaten.

3.

Rumah Sakit Tipe-C
Rumah Sakit Tipe-C adalah RS yang mampu memberikan
pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Pada saat ini ada empat
macam pelayanan

spesialis yang disediakan yaitu pelayanan

penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak serta
pelayanan kebidanan dan kandungan.
10
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4.

Rumah Sakit Tipe-D
Rumah sakit tipe-D adalah RS yang bersifat transisi karena pada
suatu saat akan ditingkatkan menjadi RS tipe-C. Pada saat ini
kemampuan RS tipe-D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran
umum dan kedokteran gigi.

5.

Rumah sakit tipe-E
Rumah sakit tipe-E adalah RS khusus (Special Hospital) yang
menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran saja
(Azwar, 1996 : 89-90).
Berdasarkan keputusan Mentri Kesehatan RI No.983/Menkes/per/II

1992 “tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan serta
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu
dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya
rujukan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut, rumah sakit memiliki
fungsi yaitu:
1.

Fungsi perawatan
Meliputi promotif (peningkatan kesehatan), prefentif (pencegahan
penyakit),

kuratif

(penyembuhan

penyakit),

rehabilitataif

(Pemulihan penyakit), penggunaan gizi, pelayanan pribadi, dll.
2.

Fungsi Pendidikan
Critical right (penggunaan yang tepat meliputi : tepat obat, tepat
dosis, tepat cara pemberian, dan tepat diagnosa).

3.

Fungsi Penelitian
Pengetahuan medis mengenai penyakit dan perbaikan pelayanan
rumah sakit (Depkes RI). Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi
dari rumah sakit yaitu :
a. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang
medis tambahan.
b. Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman.
c. Melaksanakan pelayanan medis khusus.
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d. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan.
e. Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi.
f. Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan.
g. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan
rawat tinggal (observasi).
h. Melaksanakan pelayanan rawat inap.
i. Melaksanakan pelayanan pendidikan para medis.
j. Membantu pendidikan tenaga medis umum.
k. Membantu pendidikan tenaga medis spesialis.
l. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan.
2.4 Pengaruh Virus Corona dalam Aspek Arsitektur
2.4.1 Layout Ruang
Penyebaran virus Covid-19 dapat tersebar dengan cepat di ruang yang
sempit dan tertutup, maka aktivitas perkantoran merupakan salah satu
penyebaran virus tinggi dikarenakan lingkungan kantor yang padat.
Terlebih jika ruang perkantoran memiliki ventilasi buruk, sempit dan
bersifat tertutup, maka tingkat penyebarannya akan semakin tinggi.
Dengan keadan seperti ini maka dilakukan pemberhentian aktivitas kantor
menjadi Work From Home. Hal ini berdampak pada fungsi ruang dalam
bangunan maupun ruang publik. Saat ini ruang sudah bergeser fungsi
menjadi ruang virtual dan ruang dibangun secara tidak permanen. Sehingga
pandemi dapat mengubah ruang.
Pada keadaan ini orang dipaksa untuk menjalani aktivitas hanya di
rumah saja membuat orang berpikir mengenai ruang. Orang mulai berpikir
bagaimana mendesain ruang yang nyaman dan tidak membosankan.
Banyak desain yang bermunculan, rumah harus memiliki ketersediaan
ruang khusus yang memiliki pencahayaan yang memadai, suara yang tidak
menggema dan latar dinding atau latar belakang sesuai dengan segala
kondisi.
2.4.2 Material
Penggunaan material pada bangunan perlu dipilah terlebih dahulu

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

untuk disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, contoh yang telah
terjadi,

parapeneliti mempromosikan penggunaan tembaga untuk

memperlambat penyebaran penyakit seperti SARS dan MERS dalam
beberapa tahun terakhir. Tembaga dan paduan seperti perunggu atau
kuningan secara inheren antimikroba, mengganggu fungsi sel kunci setelah
logam terkena bakteri atau virus.

Penelitian telah menunjukkan bahwa E. Koli bertahan kurang dari
90 menit pada permukaan tembaga pada suhu kamar. Sebaliknya, bakteri
menunjukkan tidak ada tanda berkurang kelangsungan hidup setelah 270
menit pada stainless steel. New England Journal of Medicine studi juga
menunjukkan respon yang sama, meskipun untuk durasi yang lebih lama,
dalam novel coronavirus. Tidak hanya SARS-CoV-2 yang tidak aktif
dalam waktu empat jam pada tembaga, tetapi SARS-CoV-1-yang "paling
erat kaitannya manusia coronavirus"-juga menjadi gaib dalam waktu
delapan

jam.

Coating

antimikroba

umumnya

digunakan untuk

menghilangkan virus pada permukaan material seperti gagang pintu,
countertops, dan permukaan dinding. Sementara beberapa produsen cat
telah menambahkan mikroba-membunuh agen cat dan primer pelapis,
produsen lain telah menciptakan pelapis yang memanfaatkan kemampuan
kimia lainnya. Misalnya, organosilanes adalah nanocoating berbasis
silikon yang membentuk permukaan yang sangat-abrasif untuk virus dan
bakteri, secara efektif merobek mereka terpisah.
2.4.3 Penghawaan
Di kota New York, Gubernur mereka (Andrew Cuomo) membuat
peraturan bagi bangunan publik seperti mall untuk ditutup sementara
sampai dipasang filter penyaringan udara efisiensi tinggi yang mampu
menahan virus penyebab Covid-19. Cuomo mengatakan tentang filter
HEPA yang memiliki nilai peringkat MERV tertinggi, antara 17 dan 20.
MERV atau minimum efficiency reporting value adalah filter atau
penyaring udara yang dinilai memiliki kemampuan baik dalam menahan
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partikel kecil. filter tersebut memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan
penyaring udara lainnya.
Pada tingkat tertinggi, filter udara HEPA (MERV bernilai 20) telah
digunakan oleh rumah sakit untuk melengkapi ruang steril operasi, serta
berfungsi untuk mengendalikan penyakit menular. Sebab, filter ini diklaim
mampu menghilangkan 99,97 persen debu, serbuk sari, jamur, bakteri dan
partikel udara lainnya hingga sekecil 0,3 mikron. Sebagai perbandingan,
partikel virus corona pada Covid-19 diperkirakan memiliki ukuran antara
0,06 hingga 1,4 mikron. Namun Allen (Direktur program Healthy
Buildings di Harvard T.H. Chan School of Public Health) mengatakan
bahwa penyaring HEPA tidak selalu layak atau praktis, tetapi terdapat filter
lain yang dapat melakukannya, yakni yang direkomendasikan oleh badan
pengatur standar untuk HVAC adalah filter MERV 13. Filter tersebut
sering digunakan di rumah sakit, panti jompo, laboratorium penelitian, dan
tempat-tempat lain dimana penyaringan penting.

