


Tentang SEVIMA
PT Sentra Vidya Utama (SEVIMA)
adalah perusahaan IT Consultant
yang telah berpengalaman
selama 19 tahun lebih dalam
menciptakan produk produk yang
membantu dunia pendidikan
khususnya perguruan tinggi untuk
mempermudah proses
belajar-mengajar dan proses
administrasi perguruan tinggi.
SEVIMA telah dipercaya oleh
ratusan perguruan tinggi untuk
membantu kelancaran dalam
proses belajar-mengajar di
perguruan tinggi. Kami
berkomitmen untuk terus
memajukan Indonesia yang
sejalan dengan visi dan misi
pemerintah melalui kontribusi
nyata dalam dunia pendidikan.
Melalui beasiswa SEMESTA Batch 4
ini, SEVIMA memanggil putra putri
Indonesia bertalenta untuk ikut
serta memajukan Indonesia
khususnya dalam bidang
pendidikan.

Apa itu Beasiswa SEMESTA ?
SEMESTA merupakan singkatan
SEVIMA Mencari Siswa Bertalenta.
Acara ini dilaksanakan bertujuan
untuk membantu siswa
bertalenta yang ingin merasakan
dunia kerja dan memberikan
beasiswa untuk kuliah berupa
bebas biaya uang semester.

SEMESTA BATCH 4 sendiri
memasuki tahun keempat yang
akan dilaksanakan oleh SEVIMA.
Sebelumnya, SEMESTA BATCH 3
telah sukses diselenggarakan
dengan total lebih dari 1600
peserta se-Indonesia dan
mendapatkan 5 peraih beasiswa
kuliah dan peraih kesempatan
kerja kontrak di PT Sentra Vidya
Utama (SEVIMA).

Seperti apa skema Beasiswa
SEMESTA ?
Beasiswa SEMESTA diberikan untuk
jenjang pendidikan S1 dan
ditujukan untuk kuliah di
Perguruan Tinggi dengan sistem
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ),
Adapun prodi yang dapat diambil
adalah sesuai dengan peminatan
yang diambil.



Apa saja komponen benefit yang
diberikan ?

● Full biaya pendidikan
hingga lulus

● Kontrak kerja bagi
pemenang terpilih

● Full Gaji
● Tunjangan kerja
● Jenjang karir

Apa saja persyaratan
pendaftaran Beasiswa SEMESTA ?

● Warga negara Indonesia
● Siswa kelas 3 di

SMA/SMK/Sederajat yang
belum menempuh
Pendidikan Tinggi

● Terbuka untuk segala
lulusan SMA/SMK/Sederajat
namun diprioritaskan
lulusan 2 tahun
terakhir(2020-2022)

● Tidak terikat kontrak kerja
atau beasiswa lainnya

● Bersedia bekerja di
Surabaya

● Berminat di bidang IT
● Mengisi formulir biodata

dan mengunggah berkas
yang diperlukan

Bagaimana cara mendaftar
Beasiswa SEMESTA ?

● Mendaftar online di website
MauKuliah
https://maukuliah.id/beasis
wa-semesta

● Membuat akun di MauKuliah
dengan cara isi formulir
pendaftaran dan klik button
daftar sekarang

● Konfirmasi email yang telah
didaftarkan

● Pastikan menggunakan
email aktif

● Login di MauKuliah dengan
akun yang terdaftar

● Mengisi formulir
pendaftaran

● Mengunggah berkas seperti
kartu pelajar/SKL/Ijazah,
portofolio dan cv

● Pastikan melakukan submit
pada aplikasi MauKuliah

● Pendaftaran selesai
silahkan menunggu
informasi lebih lanjut oleh
admin

Apa saja bidang peminatannya ?
1. Programmer
2. UI/UX
3. DevOps
4. Graphic Designer

https://maukuliah.id/beasiswa-semesta
https://maukuliah.id/beasiswa-semesta


Bagaimana kualifikasi bidang
peminatan Graphic Designer ?

● Menguasai basic tools
desain grafis (cth: Adobe
Illustrator, Coreldraw)

● Memiliki sense yang baik
dalam hal estetika

● Nilai tambah jika bisa edit
video

Bagaimana kualifikasi bidang
peminatan Programmer ?

● Memahami pemrograman
dasar (cth: PHP, HTML, CSS)

● Memahami basis data dan
mampu menggunakan
DBMS (cth: MySQL)

● Mampu Menggunakan
Version Control System (cth:
Git)

Dimana kampus tujuan
Beasiswa SEMESTA ?

1. BINUS (bagi pemenang 1 di
tiap bidang)

2. Universitas Siber Asia
3. Universitas Insan Cita

Indonesia
4. Universitas Muhammadiyah

Siber

Bagaimana kualifikasi bidang
peminatan UI/UX ?

● Memiliki pengetahuan dan
keterampilan dasar tentang
desain aplikasi atau website

● Memiliki pemahaman dasar
penggunaan software
desain (cth: Figma, Adobe
XD)

Bagaimana kualifikasi bidang
peminatan DevOps?

● Memahami operasi sistem
linux dan windows

● Familiar dalam
menggunakan linux server

● Memahami IT network,
troubleshooting jaringan
dan server

● Mampu melakukan
maintenance jaringan dan
server

Apa saja tahapan seleksi
Beasiswa SEMESTA ?

● Seleksi berkas dan
administrasi

● Seleksi ujian online (CBT)
● Seleksi hackathon dan

wawancara



Bagaimana Timeline Kegiatan
Beasiswa SEMESTA ?

1. Pendaftaran
(1 Maret - 30 April 2022)

2. Pengumuman lolos seleksi
berkas
(9 Mei 2022)

3. Tes tahap 1/ CBT
(21 Mei - 22 Mei 2022)

4. Pengumuman lolos tahap 1/
CBT
(24 Mei 2022)

5. Daftar ulang tahap 2
(25 Mei - 10 Juni 2022)

6. Tes tahap 2/ Hackathon
(11 Juni - 12 Juni 2022)

7. Pengumuman pemenang
(12 Juni 2022)

Berapa Pemenang Beasiswa
SEMESTA?
Beasiswa SEMESTA akan diberikan
kepada 50 siswa bertalenta di
bidangnya. Dengan pembagian
sebagai berikut:

● 20 Pemenang Programmer
● 10 Pemenang UI/UX
● 10 Pemenang DevOps
● 10 Pemenang Graphic

Designer



CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

I. Data Pribadi
1. Nama : ..................................................

2. Tempat dan Tanggal Lahir : ..................................................

3. Jenis Kelamin : ..................................................

4. Agama : ..................................................

5. Status Pernikahan : ..................................................

6. Warga Negara : ..................................................

7. Alamat KTP : ..................................................

8. Alamat Sekarang : ..................................................

9. No Telepon/HP : ..................................................

10. E-mail : ..................................................

11. Kode Pos : ..................................................

II. Pendidikan Formal

Periode
(Tahun)

Sekolah/
Institusi

Jurusan Jenjang
Pendidikan

UAN/Raport

III. Pendidikan Non Formal / Training - Seminar

Tahun Lembaga / Instansi Keterampilan



IV. Riwayat Pengalaman Kerja

Periode Instansi /
Perusahaan

Posisi

V. Penguasaan Bahasa

No. Bahasa Kemampuan

Membaca Menulis Berbicara Mendengar

VI. Lain-lain: ..................................................

..................................................

..................................................

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.
.....................................

(..................................................)



Contoh Portofolio
1. Link github/gitlab : https://github.com/namakamu/project-kamu
2. Link website (opsional jika ada): www.namamu.com
3. Sertifikat magang / pelatihan / kursus online / bootcamp ( semakin

banyak semakin bagus)

4. Screenshot project yang telah dibuat:

*aplikasi pesan makanan berbasis android                *aplikasi perpustakaan online berbasis web

https://github.com/namakamu/project-kamu
http://www.namamu.com

