
PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN SST 2023

A. Semesta Scholarship Test (SST)
Peserta : siswa/I kelas 5 dan 6 jenjang SD/MI sederajat serta siswa/I kelas 8 dan 9 jenjang
SMP/MTs sederajat
1. Babak penyisihan

Babak penyisihan dilaksanakan luring / offline pada Sabtu, 18 Maret 2023 , pukul
07.00 WIB
- Jenjang SD akan diberikan soal sebanyak 40 soal pilihan ganda dengan komposisi

soal: 10 soal matematika, 10 soal logika matematika, dan 20 soal IPA. Waktu
pengerjaan soal selama 75 menit. Dari babak ini akan dipilih 10 peserta terbaik
untuk mengikuti babak selanjutnya.

- Jenjang SMP akan diberikan soal sebanyak 60 soal pilihan ganda dengan
komposisi soal: 15 soal matematika, 15 soal logika matematika, dan 30 soal IPA.
Waktu pengerjaan soal selama 75 menit. Dari babak ini akan dipilih 10 peserta
terbaik untuk mengikuti babak selanjutnya.

2. Babak final
Babak final dilaksanakan luring / offline pada Sabtu, 18 Maret 2023 setelah tes
akademik SST 2023. 10 peserta terbaik dari masing-masing jenjang akan mengikuti
babak ini. Setiap peserta tahap final akan diberikan 5 soal essay yang terdiri dari
matematika dan ipa, Bahasa Inggris, dan tes wawancara.

B. Pelaksanaan Tes
1. SST SD

❖ Babak Penyisihan

a. Babak penyisihan akan dilaksanakan luring / offline pada:
Hari/tanggal : Sabtu, 18 Maret 2023
Waktu : 07.00 WIB - selesai
SMP-SMA Semesta Kampus 1

b. Peserta akan mengerjakan 40 soal pilihan ganda dalam waktu 75 menit
c. 10 peserta  terbaik akan lolos ke final
d. Pengumuman babak penyisihan : Sabtu, 18 Maret 2023

❖ Babak Final

a. Babak final dilaksanakan secara luring / offline pada:
Hari/tanggal : Sabtu, 18 Maret 2023



Waktu : 09.30 WIB – selesai
SMP-SMA Semesta Kampus 1

b. Peserta akan mengerjakan 5 soal essay matematika dan IPA, bahasa inggris,
dan Tes wawancara

c. 3 peserta terbaik yang memenuhi syarat akan mendapatkan beasiswa
d. Pengumuman Peraih Beasiswa SST : Senin, 10 April 2023

2. SST SMP

❖ Babak Penyisihan

a. Babak penyisihan akan dilaksanakan luring / offline pada:
Hari/tanggal : Sabtu, 18 Maret 2023
Waktu : 07.00 WIB - selesai
SMP-SMA Semesta Kampus 1

b. Peserta akan mengerjakan 60 soal pilihan ganda dalam waktu 75 menit
c. 10 peserta  terbaik akan lolos ke final
d. Pengumuman babak penyisihan : Sabtu, 18 Maret 2023

❖ Babak Final

a. Babak final dilaksanakan secara online pada:
Hari/tanggal : Sabtu, 23 Januari 2021
Waktu : 09.30 WIB – selesai

b. Peserta akan mengerjakan 5 soal essay matematika dan IPA, bahasa inggris,
dan wawancara

c. 3 peserta terbaik yang memenuhi syarat akan mendapatkan beasiswa
d. Pengumuman Peraih Beasiswa SST : Senin, 10 April 2023

C. Hadiah
1. Tingkat Tes Masuk SMP

( Biaya Pendidikan Reguler SMP adalah Rp. 291.000.000/3 tahun)
- Juara 1

Full beasiswa sebesar Rp. 266.000.000
beasiswa tidak termasuk

- biaya perlengkapan pendidikan sebesar 25.000.000/3 tahun
- biaya wisuda sebesar 3.000.000/3 tahun



- Juara 2
75% beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp. 218.250.000
beasiswa tidak termasuk biaya wisuda sebesar 3.000.000/3 tahun

- Juara 3
50% beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp. 145.500.000
beasiswa tidak termasuk biaya wisuda sebesar 3.000.000/3 tahun

2. Tingkat Tes Masuk SMA
( Biaya Pendidikan Reguler SMA adalah Rp. 328.500.000/3 tahun)
- Juara 1

Full beasiswa sebesar Rp. 303.500.000
beasiswa tidak termasuk

- tidak termasuk biaya perlengkapan pendidikan sebesar 25.000.000/3
tahun)

- biaya wisuda sebesar 3.000.000/3 tahun
- Juara 2

75% beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp. 246.375.000
beasiswa tidak termasuk biaya wisuda sebesar 3.000.000/3 tahun

- Juara 3
50% beasiswa biaya pendidikan sebesar Rp. 164.250.000
beasiswa tidak termasuk biaya wisuda sebesar 3.000.000/3 tahun

D. Syarat dan Ketentuan
● Test terbuka untuk Tingkat SD (siswa SD kelas 5-6) dan Tingkat SMP (siswa SMP

kelas 8-9)
● mengisi formulir pendaftaran di website sekolah Semesta (www.semesta.sch.id)
● Share info & poster Beasiswa SST ke 5 grup Wa/Fb/Ig dsb. Kirim bukti share ke

nomor humas Sekolah Semesta (082150060035)
● Nilai minimal passing grade 65% untuk setiap mapel/materi yang diujikan

E. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian SST 2023

1. Peserta melakukan babak penyisihan dan final secara offline pada waktu yang telah
ditentukan.  

2. Peserta mengenakan baju bebas rapi.  
3. Peserta membawa dokumen data diri (kartu pelajar / surat keterangan dari sekolah

asal)
4. Peserta yang datang terlambat diperbolehkan mengikuti perlombaan dan mengerjakan

soal dengan waktu yang tersisa (tidak ada tambahan waktu).  
5. Peserta dilarang menggunakan kalkulator, gawai, tabel matematika, dan alat bantu

lainnya selama pengerjaan soal.

https://forms.gle/8c3v3Y5rjRaFxZ7W6


6. Peserta wajib mempersiapkan diri 15 menit sebelum ujian dimulai. 
7. Jika ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan selama pengerjaan soal, peserta 

hanya diperbolehkan bertanya kepada pengawas.
8. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan mengakibatkan gugurnya hak sebagai 

peserta.  
9. Jika melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yaitu diskualifikasi.
10. Peserta yang tidak hadir dinyatakan gugur dalam seleksi.  
11. Tidak boleh meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung
12. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


