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Minggu, 6 Oktober 2019 Wardaya College mengadakan 
seminar edukasi “The Hong Kong Polytechnic University 
(PolyU) dengan mengundang admission office dari 
PolyU. Peserta yang hadir pada seminar tersebut 
sebanyak 30 orang yang terdiri dari orang tua murid dan 
siswa/I wardaya college . Beberapa point yang di bahas 
seminar “The Hong Kong Polytechnic University (PolyU)” 
yaitu berkaitan tentang Info session tentang admission 
S1 dan beasiswa yang ditawarkan  dan penerimaan 
mahasiswa semua jurusan. Hong Kong Polytechnic 
University (PolyU) adalah institusi moderen dengan 
reputasi luar biasa dalam penelitian, fasilitas canggih 
dan para tenaga pengajar yang merupakan para 
pemimpin dalam bidang mereka. Menempati peringkat 
ke-7 dalam QS World University Rankings 2018 di 
antara 50 universitas terbaik 
di bawah usia 50 tahun, PolyU secara konsisten semakin 
berkembang dalam dunia pendidikan tinggi. 



Prospek dan Karir Di Jurusan Aktuaria

Aktuaris adalah sebuah profesi yang 
mengestimasikan kemungkinan terjadinya sebuah 
kejadian atau resiko di masa yang akan datang. 
Pekerjaan Aktuaris ini terkait sangat erat dengan 
matematika dan statistika. Aktuaris paling banyak 
bekerja di perusahaan asuransi dan konsultan 
aktuaria. Bagaimana mengenai prospek 
penghasilan / gaji aktuaris ini? Nah kalau kita cari di 
Google dengan keyword "gaji aktuaris" maka 
seharusnya tinggi banget penghasilan seorang 
Aktuaris ini. Di luar negeri profesi aktuaris 
termasukkelompok profesi elit dengan gaji sangat 
besar. Di dalam negeri pun demikian. Pada 
Seminar Edukasi yang kami adakan di hari Sabtu 
tanggal 12 Oktober 2019 berkaitan dengan 
Aktuaria yang berjudul “prospek dan karir di 
jurusan aktuaria” dengan peserta yang hadir yaitu 
mencapai 50 orang yang terdiri dari siswa/siswi 
dan para orang tua murid. Aktuaria adalah salah 
satu profesi yang belum begitu di ketahui 
kebanyakan orang, dan pada seminar tersebut 
para peserta yang hadir sangat antusias untuk 
mengetahui lebih dalam
 apa itu aktuaria dan prospek karir yang akan di raih 
setelah menjadi seorang aktuaris.
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Para siswa/siswi Wardaya College 
begitu menarik perhatian beberapa 
universitas terbaik dunia, terbukti salah 
satu universitas terbaik yang ada  di 
jepang yaitu Kyoto University 
menawarkan diri untuk mengadakan 
seminar edukasi dengan judul  “Studi di 
Kyoto University, Jepang” beberapa 
info yang di sampaikan antara lain 
tentang bagaimana caranya 
mendapatkan beasiswa secara penuh 
atau gratis dan penerimanan 
mahasiswa baru semua jurusan serta 
tata cara mendaftarkan diri di Kyoto 
university. Pembicara untuk seminar 
edukasi tersebut adalah Mr. Fukurama 
Shiro selaku President Director of 
Jellyfish Education Indonesia , Peserta 
seminar Kyoto Universtiy termasuk 
yang terbanyak karena mencapai 65 
Orang peserta, Semua peserta yang 
hadir sangat antusias dan
sangat focus untuk mendengarkan 
pemaparan yang di sampaikan , 

S tud i  d i  Kyo to  Un i ve r s i t y,  Jepang
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Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah 
cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan 
intelijen mesin, pola berpikir dan bekerja seperti manusia. 
Misalnya, pengenalan suara, pemecahan masalah, 
pembelajaran, dan perencanaan. Artificial Intelligence (AI) 
adalah bahan diskusi yang sangat populer yang banyak 
dibahas di kalangan teknologi dan bisnis. Banyak ahli dan 
analisis industri berpendapat bahwa AI atau kecerdasan buatan 
adalah masa depan , tetapi jika kita melihat sekeliling, kita yakin 
bahwa itu bukan masa depan itu adalah masa kini. Dengan 
kemajuan teknologi, kita sudah terhubung dengan AI dalam 
satu atau lain cara ,apakah itu Siri, Watson atau Alexa. Ya, 
teknologi ini sedang dalam tahap awal dan semakin banyak 
perusahaan yang menginvestasikan sumber daya dalam 
penelitian mesin, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam 
produk dan penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam 
waktu dekat. Tidak seperti persepsi umum, contoh penerapan 
Artificial Intelligence (AI) tidak terbatas hanya pada industri IT 
atau teknologi; sebaliknya, banyak digunakan di bidang lain 
seperti medis, bisnis, pendidikan, hukum, dan manufaktur.

Appl i ca t ion  Ar t i f i c ia l  I n te l l igence  (A I )  i n  I ndus t ry  and Da i ly  L i fe
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Studi In The University of British Columbia (UBC), Canada and Grab Scholarship

Setelah kedatangan perwakilan universitas Kyoto, 
jepang pada 19 Oktober 2019 lalu, kali ini Wardaya 
College kembali di kunjungi oleh salah satu 
universitas terbaik Eropa yaitu Universitas British 
Columbia (UBC). Ms Linda Bong adalah seorang 
International Recruitment and Advising Officer UBC 
yang akan menggelar seminar edukasi dengan 
Tema “Study In The University of British Columbia 
(UBC), Canada, and Grab Scholarship” dengan 
jumlah peserta sekitar 60 orang. Seminar UBC 
sangat di minati para siswa/siswi yang hadir dalam 
acara tersebut, antusiasme para peserta sangat 
baik. Universitas British Columbia merupakan 
sebuah universitas riset negeri dengan beberapa 
kampus dan fasilitas di provinsi British Columbia, 
Kanada. Didirikan pada tahun 1908 sebagai McGill 
University College of British Columbia, universitas ini 
menjadi independen dan mengadopsi namanya 
yang sekarang pada tahun 1915. Universitas ini 
adalah institusi pendidikan tinggi tertua di British 
Columbia dan menerima lebih dari 58 ribu 
mahasiswa di kampus-kampusnya yang terletak di 
Vancouver dan Lembah Okanagan. 



Wardaya Customer Care (021) 293 360 36 / 0816 950 875 6

www.wardayacollege.com wardayacollege wardayacollege wardayacollege wardayacollege_1LINE

PELATIHAN MATEMATIKA
SMA Labschool kelas XII IPA dan IPS Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills)

HOTS (Higher Order Thinking Skills) bukan 
sekedar model soal, tapi juga mencakup model 
pengajaran. Model pembelajaran harus 
mencakup kemampuan berpikir, contoh, atau 
pengaplikasian pemikiran, dan diadaptasikan 
dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. 
Ada pula model penilaian dari HOTS yang 
mengharuskan siswa siswa tak familiar dengan 
pertanyaan atau tugas yang diberikan. Ini 
dimaksudkan agar siswa memiliki cukup 
pengetahuan awal untuk menggunakan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada 
Senin, 21 Oktober 2019 yang lalu, Bapak 
Anton Wardaya di undang untuk mengulas 
berbagai soal HOTS untuk Bidang Studi 
Matematika tingkat SMA di Labschool 
Rawamangun, Jakarta. Peserta terdiri dari 
kelas XII IPA dan XII IPS yang di mulai dari 
pukul 07.45 sampai dengan 12.00 WIB, 
seluruh peserta yang mengikuti pelatihan 
Matematika tersebut sangat antusias dan 
sangat aktiv menjawab soal soal yang di 
berikan saat pelatihan berlangsung.
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KERJA MAGANG
L a p o r a n  K e r j a  M a g a n g  S i s wa / i  Wa r d a ya  C o l l e g e
Nama
Sekolah
Tempat 
Posisi
Waktu

Testimoni :

: Albert Sutiono
: SMA Kristen 1 PENABUR Jakarta
: Wardaya College
: Pengajar Bidang Kimia 
: 30 September 2019, dan 
  05 Oktober 2019

Mengajar di Wardaya College adalah 
salah satu wadah yang cukup menarik. 
Hal ini karena Wardaya College 
menawarkan untuk membuat “legal” hal 
yang telah saya lakukan selama cukup
lama, yaitu mengajar murid di sekitar 
saya. Kegiatan ini tidak hanya melahirkan 
berbagai kesan-kesan yang didapat, 
tetapi ada juga berbagai pengalaman dan 
pembelajaran yang saya pelajari. Saya 
bekerja magang selama 2 hari, yaitu 
pada tanggal 30 September 2019 dan 5 
Oktober 2019. Pada kesempatan itu, 
saya mengajar kelas pengayaan kimia 
untuk kelas 10 sebanyak satu kali dan 
kelas regular untuk kelas 11 sebanyak 
satu kali. Karena mengajar adalah salah 
satu kegiatan yang cukup saya senangi, 
saya tidak terlalu keberatan ataupun 
kesulitan yang terlalu besar ketika 
melaksanakan kegiatan mengajar ini. 
Tidak hanya mengajar, tentunya saya 
juga perlu mempersiapkan materi-materi 
dan hal-hal yang menunjang program 
pengajaran saya agar berhasil. Oleh 
karena itu saya juga ditugaskan untuk
mengerjakan modul-modul dan membuat 
soal-soal yang berhubungan dengan 
materi yang sedang diajarkan di sekolah, 
yang tentunya menjadi materi ajaran 
saya juga. Hal ini merupakan suatu hal
yang cukup unik karena saya mendapat 
pengalaman berada di lingkungan 
pengajar yang juga bekerja pada bidang 
mereka masing-masing. Menjadi suatu 
bagian dari pengajar Wardaya College,

menjadi suatu bagian dari kelompok yang lebih besar 
dari saya sendiri adalah pengalaman yang
sangat unik dan berharga. Tidak terlalu terasa 
hambatan-hambatan yang muncul saat menjalankan 
kegiatan magang. Hanya mungkin ada sebagian kecil, 
yaitu ketika adanya beberapa bagian dari murid yang 
sedang saya bina, tidak terlalu mendengarkan atau 
terfokus pada hal yang lain. Hal ini kadang mengganggu 
jalannya pengajaran karena mereka menjadi tertinggal 
sehingga ada beberapa materi yang harus diulang. 
Adapun hambatan lain yaitu kurangnya pengalaman 
dalam membuat materi dan soal membuat saya secara 
pribadi cukup kesulitan saat menentukan format dari 
modul dan soal yang sedang dibuat. Tingkat kesulitan 
dan hal-hal teknis seperti jumlah soal, menentukan 
konsep, membuat soal yang original, adalah beberapa 
hal yang cukup membuat saya terkaget awalnya, tetapi 
seiring waktu, saya berhasil untuk menyelesaikannya 
dan akhirnya tidak terganggu jalan bekerjanya. 
Pada kegiatan magang ini, cukup banyak hal yang 
dapat saya pelajari. Hal terutama yang
dapat langsung terasa adalah rasa tanggung jawab. 
Menjadi pengajar mungkin tidak terlihat terlalu
sulit, tetapi membutuhkan rasa tanggung jawab yang 
cukup tinggi, menahan rasa jenuh dan memiliki
rasa tanggung jawab agar murid saya dapat mengerti 
materi yang telah diajarkan, sangatlah penting.
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Working in Wardaya College was a whole 
new experience for me. Prior to my 
internship I did not have any idea about 
how was teaching others feel
like. Although I have thought a number of 
my friends in school before, this 
experience is still very eye-opening. In 
Wardaya College, the system of teaching 
is well-developed. I was required to make 
our own modules and practice questions. 
Being ready is one of the key points that 
is concerned by Mr. Anton Wardaya, both 
the founder of Wardaya College and my 
teacher, during my internship. I need to 
prepare all of the materials before hand 
so that we know what we are going to 
teach to the students. Not only that, 
Wardaya College also offers WOL 
(Wardaya Online Learning) for students 
who prefer to study from their home. The 
distance between the two parties is no 

longer a problem since the special teaching method has 
been well thought before applied.So, basically a group 
between the teacher and the students are made and we 
start a group call when the course starts. We teachers 
can do the teaching with the help from a unique device 
that allow to transcript our writing to the screen. All we 
need to do is write the equations and it will appear both 
in our screens and the students’ screen. This is the most 
interesting throughout my internship at Wardaya 
College. Having an experience to work as a teacher in 
one of the best learning places in 
Indonesia really makes me proud.

KERJA MAGANG
L a p o r a n  K e r j a  M a g a n g  S i s wa / i  Wa r d a ya  C o l l e g e
Nama
Sekolah
Tempat 
Posisi
Waktu

Testimoni :

: Radian Krisno
: SMA Kristen 1 PENABUR Jakarta
: Wardaya College
: Pengajar Bidang Kimia 
: 30 September 2019, dan 
  05 Oktober 2019
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Magang di Wardaya College sebagai 
tenaga pengajar adalah pekerjaan 
pertama saya, dan ini merupakan 
pengalaman yang sangat berharga untuk 
saya. Bisa bekerja dan berkontribusi 
sebagai guru di institusi pendidikan yang 
berkelas tinggi, inovatif, dan berkembang 
pesat adalah suatu pengalaman kerja 
yang tidak bisa saya dapatkan di 
tempat-tempat lain. Lingkungan tempat 
saya bekerja pun memadai, fasilitas 
lengkap, ruangan yang bersih, dan 
rekan-rekan yang ramah menjadi 
unsur-unsur utama yang menjadikan 
suasana tempat bekerja jadi lebih 
nyaman dan menyenangkan.

KERJA MAGANG
L a p o r a n  K e r j a  M a g a n g  S i s wa / i  Wa r d a ya  C o l l e g e

KERJA MAGANG
L a p o r a n  K e r j a  M a g a n g  S i s wa / i  Wa r d a ya  C o l l e g e

Nama
Sekolah
Tempat 
Posisi
Waktu

Testimoni :

: Ivander Lemuel Teno
: SMA Kristen 1 PENABUR Jakarta
: Wardaya College
: Pengajar Bidang Kimia 
: 30 September 2019, dan 
  05 Oktober 2019

Bekerja sebagai guru di Wardaya 
College tidak semudah yang saya 
bayangkan. Kita harus dapat berkoneksi 
dengan murid dengan baik sehingga 
murid dapat mengerti dengan baik. 
Ketika mengajar juga diperlukan konsep 
yang sangat kuat dalam materi tersebut 
sehingga dapat mengerjakan semua 
soal tanpa terkecuali. Dalam membuat 
materi , diperlukan ketekunan dalam 
mengetik dan melihat laptop.

Nama
Sekolah
Tempat 
Posisi
Waktu
Testimoni :

: Juan Samuel Sugianto
: SMA Kristen 1 PENABUR Jakarta
: Wardaya College
: Pengajar Bidang Kimia 
: 1 - 2 September 2019
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PENDAFTARAN KELAS PRE TOP UNIVERSITAS
J a l u r  N o n  Te s t  U n t u k  K e l a s  P r e  To p  U n i v e r s i t a s

Wardaya College membuka Jalur Non Test Untuk Kelas Pre Top Universitas.
Kelas Pre Top Universitas adalah kelas persiapan Universitas Luar Negeri.
Syaratnya :
Berasal dari 30 SMA Terbaik tingkat Nasional tahun 2019 berdasarkan Data dari Kementerian 
Pendidikan 
(https://www.liputan6.com/news/read/3993360/ini-daftar-100-sma-terbaik-berdasarkan-hasil-un-2
019)
MINIMAL nilai rata-rata keseluruhan 5 mapel Mat Minat, Fis, Kim, Bio, B.Inggris adalah 87 per 
semester
Nilai tiap subject dari 5 mapel yang disebutkan di atas, MINIMAL 85
Apabila tidak memenuhi kualifikasi di atas, harus mengikuti TES MASUK pada :

Hari / Tanggal SABTU, 14 DESEMBER 2019
Pukul 08.00 – selesai
Tempat Wardaya College
Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren blok A no 8
Jakarta Barat 11470 (dekat Central Park Mall)
https://goo.gl/maps/dMHmJVEgbpS2
Pendaftaran forms.gle/1GzNL6jB7871eymw5
Pendaftaran & Submit Rapot Paling Lambat 20 Desember  2019 pukul 19.00 WIB

Jika ada sekolah yang bagi rapotnya bulan Januari 2020, harap menghubungi Wardaya College
PENGUMUMAN JALUR NON TES dan TES DIUMUMKAN PADA RABU 15 JANUARI 2020 
PUKUL 18.00 WIB di www.wardayacollege.com
Kelas Pre Top Universitas dimulai hari Minggu, 19 Januari 2020
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NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.
Men te r i  Pend id i kan  dan  Kebudayaan  Repub l i k  I ndone s ia
seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet 
Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H Mar'uf 
Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Dia merupakan 
pendiri Go-Jek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia 
jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah 
negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam dan Thailand.
Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono 
Anwar Makarim dan Atika Algadri. Ayahnya adalah seorang 
aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan 
Minang-Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri 
dari Hamid Algadri, salah seorang 
perintis kemerdekaan Indonesia.
Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SLTA 
berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis 
menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 
2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown 
University, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti 
pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah 
memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, tiga tahun 
kemudian ia mengambil pasca-sarjana dan meraih gelar Master 
of Business Administration di Harvard Business School

Pada tahun 2006, Nadiem memulai kariernya 
sebagai konsultan manajemen di McKinsey & 
Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia 
terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan 
Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut ia juga 
menjabat sebagai Managing Editor. Setelah 
keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat 
sebagai Chief Innovation O�cer (CIO) Kartuku, 
sebelum akhirnya fokus mengembangkan 
Go-Jek yang telah ia rintis sejak tahun 
2011.[9][10] Saat ini Go-Jek merupakan 
perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada 
bulan Agustus 2016, perusahaan ini 
memperoleh pendanaan sebesar USD 550 juta 
atau sekitar Rp 7,2 triliun dari konsorsium yang 
terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, 
Rakuten Ventures, NSI Ventures, Northstar 
Group, DST Global, Farallon Capital 
Management, Warburg Pincus, dan Formation 
Group, 2011-2012 sebagai Co-Founder dan 
Managing Director Zalora Indonesia, Chief 
Innovation O�cer di Kartuku pada 2013-2014, 
kemudian berhasil mengembangan aplikasi 
gojek yang di mulai dari 2010 -2019 dan puncak 
karir beliau di tunjuk menjadi Mendikbud RI 
pada  Kabinet Indonesia Maju.
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WINTER OLYMPIAD CAMP

Winter Olympiad Camp (WOC) 2019 Tingkat SD, SMP dan SMA

Winter Olympiad Camp adalah camp atau kelas belajar untuk persiapan siswa/i SD, SMP, dan SMA menghadapi 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2019.

Kelas Camp Olimpiade secara khusus dirancang untuk mempersiapkan siswa/i yang akan mengikuti olimpiade. 
Kelas ini diadakan pada liburan panjang/periode tertentu dan lebih dikenal dengan nama Summer Camp, Winter 
Camp, dan Spring Camp.
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Tujuan kelas Wardaya Online Learning (WOL) 
adalah mempersiapkan siswa/i di LUAR 
JABODETABEK, menuju Olimpiade Sains 
Nasional 2020 baik Kabupaten/Kodya (OSK), 
Propinsi (OSP) dan Nasional (OSN) serta 
Olimpiade Internasional.
Wardaya yakin dan percaya banyak anak 
Indonesia yang berpotensi. Wardaya ingin 
memajukan pendidikan sampai daerah pelosok. 
Belajar kapan saja dan dimana saja menjadi 
Mudah, Jelas dan Efektif.

Fasilitas di Wardaya Online Learning (WOL) :
1. Video pembelajaran
2. Modul dan latihan soal
3. Tes Bulanan dan Ulangan Umum 
4. Forum diskusi dan tanya jawab 
5. Laporan hasil belajar dan Serti�kat 

Dalam rangka meningkatkan kualitas 
pembelajaran di Indonesia sampai daerah 
pelosok, Wardaya College membuka program 
WARDAYA ONLINE LEARNING (WOL) untuk 
beberapa mata pelajaran antara lain :
1. Olimpiade SD Matematika
2. Olimpiade SD Sains
3. Olimpiade SMP Matematika
4. Olimpiade SMA Matematika
5. Olimpiade SMA Fisika
6. Olimpiade SMA Kimia
7. Top Universitas (Matematika & Fisika)
8. Top Universitas (Matematika & Kimia)
WARDAYA ONLINE LEARNING (WOL) KHUSUS 
UNTUK SISWA/I DARI LUAR DAERAH 
JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi)
TEMPAT TERBATAS !!!

WARDAYA ONLINE LEARNING (WOL)
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PROMO WOL DI TOKOPEDIA
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INFO SEMINAR
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INFO SEMINAR
Mengungkap Potensi Bisnis dan Karir 
Dengan Tulisan Tangan, 
Sabtu 2 November 2019.
Graphology merupakan salah satu cabang 
ilmu yang juga digunakan untuk “membaca” 
karakter diri seseorang melalui bentuk 
tulisan tangan.graphology adalahilmu yang 
mempelajari tentang tulisan tangan. 
Graphology berasal dari bahasa Yunani, 
yaitu grafo yang berarti saya menulis dan 
logos yang artinya ilmu.

Yang Diulas dalam Seminar Bisnis ini
1. Sudahkah saya melakukan SWOT analysis 
pada Bisnis dan Kompetensi saya?
2. Bagaimana management emosi dan stress 
yang positif bagi bisnis saya?
3. Sebaiknya apa “Sense of Business” diri 
saya?
4. Apakah pencapaian omset dan 
keuntungan saya yang optimal?
5. Bagaimana merancang tanda tangan 
yang menguntungkan bagi bisnis saya?

Saat ini, usaha kopi di Indonesia tengah 
naik daun dengan banyak kisah sukses 
gerai kopi baru di seluruh Indonesia. 
Fenomena tersebut membuat cafe kopi 
menjadi pilihan bisnis 
dengan potensi keuntungan yang 
sangat menggiurkan.

Tentunya, bila ingin cafe shop yang 
Anda bangun meraih omzet yang besar, 
Anda harus mengetahui teknik-teknik 
bisnis kopi, seperti manajemen, 
marketing, resep dasar, peralatan, dan 
pemilihan tempat yang bagus.

Sasame Co�ee sebagai rintisan kopi 
yang berkembang pesat, dengan 
pengunjung situs web >100 ribu/bulan 
dan follower instagram 
aktif >18 ribu orang, mengajak
Anda untuk 
mendalami potensi bisnis kopi.

INFO SEMINAR
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University of Waterloo mulai beroperasi pada tahun 
1957 di puncak perang dingin. Universitas merupakan 
salah satu yang pertama di dunia menawarkan 
mahasiswa akses kepada komputer canggih pada era 
tersebut. Pencapaian pengalaman dan inovasi berlanjut 
sampai saat ini dan University of Waterloo menawarkan 
program menarik dan inovatif kepada mahasiswanya. 
Fasilitas yang baik, klub mahasiswa yang aktif, 
kesempatan penelitian yang memuaskan dan biaya 
yang terjangkau membuat Waterloo adalah tempat 
menakjubkan untuk kuliah. Rekanan akademik baru 
dengan universitas terkemuka dunia menjadikan 
pengalaman menarik bagi mahasiswa.

WARDAYA COLLEGE, WATERLOO UNIVERSITY, CANADA 
dan SUN EDUCATION mengadakan SEMINAR EDUKASI 
tentang WATERLOO UNIVERSITY, CANADA pada :
Hari / Tgl 
Waktu 
Tempat :

Pembicara

Waterloo University Website www.uwaterloo.ca
Grab Full Scholarships !!!

: Selasa, 05 November 2019
: pukul 16.00 - 18.00 WIB
: Wardaya College
  Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok A No.        
  8, Jakarta Barat 11470 
: Ms. Valerie Herteis
  International Recruitment Specialist

INFO SEMINAR

INFO SEMINAR
ALUMNI PENABUR INDONESIA mengadakan 
SEMINAR BISNIS dengan tema   "BISNIS SEHAT : 
HIDROPONIK RUMAHAN"

Sabtu, 19 oktober 2019
Pukul  09.00 - 12.00
Ruko Sentra Bisnis Blok A No 8 Tanjung Duren,
Jakarta Barat ( Wardaya College )

Pembicara : 
Yulia Y Djajasastra
- Penggiat hidroponik rumahan

Fasilitas : 
- Materi Hydroponik, Praktek dan Pelatihan 
Hydroponik ( Menyemai Benih ), Serti�kat, Snack
*Alumni yang memiliki Kartu Tanda Anggota 
ALPENINDO 
Rp 200.000*

 Untuk UMUM dikenakan biaya Rp. 350.000
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Wardaya College dan Palang Merah Indonesia (PMI) 
mengadakan kegiatan Donor Darah pada :
Hari / Tgl
Waktu 
Tempat 

Terbuka untuk Orang tua, Siswa/i dan UMUM
Tersedia serti�kat donor darah, bingkisan dan makan 
siang bagi yang sudah mendonorkan darahnya
Registrasi Online :
www.wardayacollege.com/blog/wardaya-college-donor-
darah

: Sabtu, 16 November 2019
: pukul 11.00 - 13.30 WIB
: Wardaya College
  Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok A No.        
  8, Jakarta Barat 11470

Darah merupakan salah satu komponen terpenting 
dalam tubuh manusia. Keputusan Anda untuk 
menyumbangkan darah melalui donor darah dapat 
menyelamatkan satu kehidupan, atau bahkan 
beberapa nyawa sekaligus. Namun, tidak hanya 
menguntungkan bagi penerima darah, donor darah 
juga memberikan manfaat bagi pendonornya. 
Penyumbang darah atau pendonor darah adalah proses 
pengambilan darah dari seseorang secara sukarela 
untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk 
kemudian digunakan untuk transfusi darah. Terdapat 
dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti, 
dan donor darah langsung. 

DONOR DARAH

PROGRAM WARDAYA COLLEGE
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KOMPETISI LUMAT
L O M B A  U N I K  M AT E M AT I K A  A L A  T O B I
Soal- soal yang disajikan di LuMaT 
sangat autentik dan ide - ide untuk 
menyelesaikan soalnya dijamin 
bagus dan fresh. Dengan tipe 
soalnya yang orisinil, peserta dapat 
dilatih untuk mengeksplorasi lebih 
banyak ide untuk menyelesaikan 
suatu soal Matematika.
kebetulan ? Tapi korelasi bukan 
kausasi! kalau mau dapat medali 
OSN SMA, ya harus mengikuti OSN 
SMA, tapi kalau mau dapat medali 
LuMaT, ya harus ikut LuMaT! Apakah 
anda cukup punya nyali dan 
keberanian yang cukup untuk 
menghadapi lomba LuMaT ?

KOMPETISI LEMA
LOMBA MATEMATIKA ONLINE NON - OLIMPIADE
Wardaya College bekerjasama dengan Tobi 
Moektijono mengadakan Lomba Matematika 
ONLINE Non-Olimpiade, pada :

Lomba diadakan: 08 DESEMBER 2019. (20 pg 
dan 20 isian - waktu 2 Jam)
Biaya : Rp 75.000,- / peserta.
Transfer biaya lomba ke No. Rek 
BCA 076-767-676-3 a/n PT Wardaya Guna 
Indonesia atau 
Bank Mandiri 1-650-078-777-787 a/n PT 
Wardaya Guna Indonesia

Pendaftaran ditutup 05 Desember  2019 Pukul 
17.00 WIB

Info dan pendaftaran hub Wardaya Customer 
Care 0816950875 / 02129336036

Wardaya College
Education Center for Concepts and Olympiads
www.wardayacollege.com
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ALUMNI UPDATE

Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok A No. 8, Jakarta barat 11470 |www.wardayacollege.com | www.antonwardaya.com

A Gateway to the Top Universities and Scholarships in the World
Bridging Academics and Industries

Education Center for Concepts and Olympiads

ALUMNI  TOP  UN IVERS I TAS  WARDAYA COLLEGE
Adrianzka Mayeswara Dewa R
Sejak kelas 12, saya masuk ke dalam kelas Top Universitas.
Materi yang diajarkan sangat mendalam, disertai dengan
penjelasan yang detil tentang setiap konsep baru yang diajarkan.
Kami sering diikutsertakan dalam seminar-seminar penting dan
presentasi pengalaman serta universitas dari para alumni.
Menjelang tes masuk universitas, disediakan kelas intensif penuh
dengan drill soal-soal yang sangat menantang.
Pengalaman saya di Wardaya College sangatlah menyenangkan
dan membantu saya dalam mendapatkan hasil yang baik pada tes
masuk Universitas, sehingga saya berhasil diterima di NTU dan
mendapatkan beasiswa ASEAN. Semoga Wardaya College terus
Berjaya dan terus-menerus berprestasi dalam membawa
murid-muridnya menuju masa depan yang cerah.

Electrical Engineering in minor Business, NTU 2018

PARTNERSHIP
Wardaya College With Nuansa Cultural Productions
NUANSA adalah kelompok produksi budaya 
yang berbasis di National University of 
Singapore. Melalui teater musikal 
kontemporer, kami berupaya menampilkan 
keindahan dan keanekaragaman budaya 
Indonesia. Kami secara konsisten berusaha 
untuk membawa penonton melalui 
perjalanan mendalam dengan memastikan 
keaslian budaya dan integritas artistik dari 
acara dan acara kami. Sejak awal kami pada 
tahun 2008, kami telah berkembang dari 
kekuatan ke kekuatan: dari kelompok kecil 
kinerja independen Indonesia menjadi salah 
satu produksi siswa terbesar di Singapura, 
menampilkan komunitas besar dan beragam 
dari berbagai negara. 
Wardaya College mendukung kegiatan acara 
kebudayaan indonesia di singapore, kegiatan 
ini diadakan oleh perhimpunan mahasiswa 
indonesia yang sedang kuliah di NUS (National 
University of Singapore)
Kegiatan tersebut berlangsung  pada tanggal, 
28 Oktober 2019 di Singapore


