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Dengan hormat,
Seperti telah Saudara ketahui, pendirian Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) sebagai

badan hulium dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sedang diproses. PLTI ini didirikan untuk

memenuhi kebutuhan layanan online tes kemahiran bahasa Inggris dan kemampuan dasar

akademik bagi para dosen dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai persyaratan

hukum, proses pendirian badan hukum tersebut perlu dilengkapi dengan susunan manajemen,

yang terdiri atas seorang Direktur dan Dewan Komisaris.
Dalam konteks pendirian PLTI tersebut, diperlukan seseorang yang memenuhi kriteria

untuk menduduki jabatan Direktur PLTI. Kriteria yang dimaksud meliputi: warga negara

Indonesia; anggota TEFLIN atau Himpsi; memiliki integritas kepribadian; memiliki komitmen

pada kualitas; memiliki orientasi penyelesaian tugas; memilikr pengetahuan tentang

penyelenggaraan tes online; dan menyatakan kesanggupan menjadi Direktur.
Dari pengamatan karni selama Saudara terlibat dalam mengembangkan dan

menyelenggarakan tes TOEP (Test of English as a Foreign l,anguage\, kami sebagai pimpinan

TEFLIN telah mencapai kesepakatan dengan piminan Himpsi untuk menunjuk Saudara sebagai

Direktur PLTI untuk masa bakti 2A14-2017.
Berkenaan dengan hal tersebut, jika Saudara bersedia, kiranya mohon Saudara dapat

membuat pernyataan kesediaan dengan menggunakan formulir terlampir, sekaligus melampirkan

KTP fotokopi KTP.
Selanjutnya, mengingat Saudara adalah seorang dosen PNS, kami mengharapkan Saudara

segera meminta izin kepada atasan Saudara dan surat izin sebaiknya sekaligus dilampirkan pada

Surat Pernyataan Kesediaan tersebut. Semua dokumen ini kami perlukan untuk memroses

pengurusan Akta Pendirian PLTI tersebut di atas.

Atas perhatian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.
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