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TENTANG
Pembukaan Kembali Layanan Tes di Masa Kelaziman Baru (New Normal)
Yth. Seluruh Sivitas Akademik
Sehubungan dengan banyaknya permintaan, baik dari pihak civitas akademika dan pihak
masyarakat umum, akan layanan tes, serta dimungkinkannya kembali aktivitas dalam masa
kelaziman baru (new normal), maka melalui surat ini, diberitahukan bahwa Balai Bahasa UPI akan
membuka kembali layanan tes dengan beberapa perubahan ketentuan, selain ketentuan-ketentuan
yang selama ini masih berlaku.
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020
Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal
Baru, maka surat ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut.
1. Layanan tes akan dibuka kembali secara efektif mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2020.
2. Calon peserta dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti tes CB-PTESOL dan ITP TOEFL
melalui surel ptesol@upi.edu dengan melampirkan KTP dan KTM (khusus untuk
mahasiswa UPI), dan foto formal berwarna dengan format JPG/PNG maksimal 3MB.
3. Pada saat pelaksanaan tes, calon peserta WAJIB memperhatikan beberapa hal sebagai
berikut.
a. Peserta WAJIB mamakai masker.
b. Peserta WAJIB memakai sarung tangan karet.
c. Peserta WAJIB menjaga jarak kedekatan fisik sekurang-kurangnya 1,5 meter.
d. Peserta WAJIB membawa penutup sepasang sepatu berbahan plastik (kantung plastik
atau jas hujan sepatu).
e. Peserta WAJIB mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand-sanitizer,
sebelum dan setelah tes selesai.
f. Peserta WAJIB memperhatikan dan mengikuti panduan yang diberikan oleh petugas
penyelenggara tes.
4. Balai Bahasa UPI TIDAK menyelenggarakan layanan tes dari rumah (TFH –Test From
Home).
5. Informasi lain yang terkait dengan layanan tes di Balai Bahasa UPI dapat dilihat pada
laman Balai Bahasa UPI dengan alamat http://balaibahasa.upi.edu, melalui telepon (0222000022), maupun media sosial (Instagram: @balaibahasaupi; twitter: @balaibahasaUPI;
whatsapp:+62877-7756-5176 (hanya pesan); dan facebook page: @balaibahasaUPI.
Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui. Terutama oleh pihak yang berkepentingan.
Terma kasih.
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