
 
 
 

 
KLINIK PENDIDIKAN MIPA 

 

www.kpmseikhlasnya.com 

Kantor Pusat :  Jl. Cempedak Raya Blok C-9 No.19-20, Komplek Taman Pagelaran Ciomas - BOGOR 16610. 
  Telp/ Fax : (0251) 863 0026;  email : kpmjaringan@yahoo.com, kpmpendidikan@yahoo.com 
 

 

PERATURAN DAN KETENTUAN UMUM 
 
1. Peserta adalah perwakilan guru sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dengan dibuktikan surat 

keterangan dari sekolah masing-masing.  

2. Setiap sekolah berhak mengirimkan 2 guru.  

3. Guru yang diikutsertakan bukan yang terdaftar sebagai guru KPM.  

4. Formulir Pendaftaran dapat diantar langsung ke Kantor Klinik Pendidikan MIPA (KPM)  Cabang 

1 Surabaya Jalan Pagesangan Asri IX no 5 atau di kirim via email ke 

kpmcabangsbylomba@gmail.com  (wajib konfirmasi via SMS / telp di No kontak 

085648070723).  Hari dan jam kerja KPM Selasa - Sabtu, pukul 08.30 – 12.00 dan 13.00 – 

17.00 (Pukul 12.00 s/d 13.00 ISTIRAHAT), hari Minggu dan  Senin/tanggal merah TUTUP.   

5. Peserta dapat mendaftar di cabang-cabang atau rekanan KPM  terdekat di Kota Anda. 

6. Pendaftaran ditutup pada hari Selasa, 29 Desember 2015 (pendaftaran akan ditutup apabila 

kuota sudah terpenuhi).  

7. Jika ada perubahan peserta, penggantian peserta akan diterima apabila ada konfirmasi paling 

lambat hari Selasa, 12 Januari 2016.  

8. Tes dibagi menjadi 2 tahap (Babak Penyisihan & Babak Final).  

9. Bentuk soal pilihan ganda terdiri : soal rutin (soal-soal keseharian) dan soal tidak rutin 

(penalaran, olimpiade) dengan perbandingan 50 : 50.  

10. Soal tidak rutin terdiri dari :   

a. SD : aritmatika, geometri dan pemecahan masalah.  

b. SMP : aritmatika, geometri, pemecahan masalah dan aljabar.  

c. SMA : aritmatika, geometri, pemecahan masalah, aljabar dan kombinatorika.  

11. Akan ada hasil analisis pengerjaan soal (hasil tersebut kami kirim ke email sekolah masing-

masing).  

12. Waktu pengerjaan soal 90 menit.  

13. Membawa papan jalan & pulpen warna hitam.  

14. Menggunakan pakaian rapih dan sopan.  

15. Peserta seleksi yang mencontek atau memberi contekan akan di keluarkan dari ruang seleksi.  

16. Hasil Seleksi akan diumumkan di www.kpmseikhlasnya.com pada hari Selasa, 01 Maret 2015.  

17. Contact Person  Jawa Timur : Andika (085648070723), CP Daerah..................... 

18. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat. 

 


