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Penyediaan fasilitas: 

1. Hand sanitizer tersedia di pintu ruangan UPK dan meja layanan 

2. Terdapat pembatas transparan di meja layanan 

Prosedur umum: 

1. Semua orang mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum 

masuk ruangan UPK, dan setelah serah terima barang (termasuk alat, 

dokumen, dll) 

2. Pada saat berinteraksi dengan pelanggan, petugas mengenakan masker dan 

pelindung muka. 

3. Sebelum memasuki gedung, dilakukan pemeriksaan terhadap suhu tubuh dari 

pelanggan oleh petugas di gedung 420. 

4. Semua orang mengenakan masker mulai dari halaman/tempat parkir hingga 

dan selama di dalam ruangan. 

5. Pada saat berinteraksi, pelanggan perlu melakukan jaga jarak (physical 
distancing) dengan petugas atau pelanggan lainnya tidak kurang dari 1 (atau 

2) meter.  

Prosedur penyerahan barang: 

1. UPK memberikan nomor konfirmasi pendaftaran lewat email 

2. Pelanggan yang sudah mendapat konfirmasi lalu mengantar alat ke SNSU 

dengan membawa bukti konfirmasi pendaftaran 

3. Maksimal jumlah pelanggan yang mengantar alat ke UPK adalah sebanyak 2 

orang 

4. Petugas UPK mengecek nomor konfirmasi dari pelanggan yang datang 

5. Pelanggan menyerahkan alat di meja layanan atau di selasar UPK 

6. Petugas UPK mengelap permukaan kemasan alat dengan disinfektan 

7. Petugas UPK mengecek alat di ruangan UPK. Selama pengecekan, pelanggan 

bisa menyaksikan dari jarak aman, atau bisa menunggu di luar ruangan UPK. 

8. Jika ada masalah dengan alat, petugas UPK memberitahu pelanggan dan 

meminta saran untuk mengatasi masalah.  

9. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, petugas UPK mengembalikan alat ke 

pelanggan, sesuai dengan tempat penyerahan alat oleh pelanggan 
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10. Jika tidak ada masalah, atau masalah dapat diatasi, petugas UPK memberikan 

tanda terima ke pelanggan. 

Prosedur di lab: 

1. Petugas UPK mengantar alat ke lab 

2. Personel lab mengelap kemasan alat dengan disinfektan, juga permukaan alat 

yang tidak rentan terhadap disinfektan 

3. Alat didiamkan di ruang penyimpanan minimum 24 jam sebelum dikerjakan 

4. Setelah selesai, dipak kembali seperti biasa. 

5. Petugas UPK mengambil alat dari lab 

Prosedur pengambilan alat 

1. Pelanggan membayar biaya kalibrasi dan membuat janji dengan petugas UPK 

untuk mengambil alat 

2. Petugas UPK menyerahkan alat, sertifikat, dan dokumen lain di ruangan UPK 

atau di selasar. 
 

 


