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Seminar Bisnis yang di adakan oleh Wardaya 
College di awal bulan November yaitu 
“Mengungkap potensi bisnis dan karir dengan 
tulisan tangan” dengan pembicara yang 
sudah ahli di bidangnya antara lain; Yosandi 
LS (1. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di 
bidang Grafologi, 2. Narasumber di berbagai 
media cetak, online, radio dan televisi, 3. 
Penulis buku) dan Yuli Gloria,SE,M.Psi, 
Psikolog (Business Owner 
“berpengalaman lebih dari 25 tahun).
Peserta yang datang sekitar 90 orang terbagi 
atas dua sesi, sesi pertama dimulai dari pukul 
09.00-12.00 WIB dan sesi kedua mulai pukul 
13.00 - 16.00 WIB. 
Peserta terdiri dari Orang tua murid, siswa/i 
serta anggota HIPMI 
(Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). 
Baik disadari maupun tidak disadari, sering 
kali dijumpai tulisan tangan dan bahkan tanda 
tangan yang tidak sama persis sehingga 
mengesankan tulisan tangan dan tanda 
tangan itu palsu. Hal demikian 

merupakan sesuatu yang wajar. Kalau garis 
tangan bisa berubah-ubah karena perkembangan 
kehidupan (misalnya banyak beramal atau berbuat 
kebaikan), tulisan tangan bisa berubah-ubah 
karena kondisi psikologis seseorang.
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MInggu, 03 November 2019 pukul 15.00 - 17.00 
Wardaya College bersama dengan Sasame 
membuka seminar bisnis yang bertajuk 
“Seminar Usaha Kopi: Tips Memulai Gerai & 
Cafe Kopi” dengan menghadirkan pembicara 
yang sudah memiliki pengetahuan dalam 
memilah milah kopi yang berkualitas yang 
mampu di terima oleh pasar, beliau adalah 
Lambang Prakoso selaku 
CEO & Co-Founder Sasame Cofee.
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 Coffee sebagai rintisan kopi 
yang berkembang pesat, dengan pengunjung 
situs web >100 ribu/bulan.
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Belajar dan hidup di Kanada memberi 
pengalaman kehidupan yang tidak akan 
terlupakan. Penelusuran akan budaya baru 
dan unik akan memperkaya cerita dunia 
perkuliahan anda. Anda mungkin pernah 
mendengar tentang kualitas seperti 
keramahan dan kebaikkan orang-orang 
Kanada secara garis besarnya, dan itu 
bukanlah sebuah hiperbola melainkan 
kenyataan. Waterloo adalah rumah bagi 2 
universitas, sebuah perguruan tinggi, dan 2 
pusat penelitian terkemuka 
yang menawarkan kuliah umum.
Pusat Inovasi Tata Kelola Internasional 
percaya bahwa tata kelola internasional yang 
lebih baik dapat meningkatkan kehidupan 
orang di mana pun dengan meningkatkan 
kesejahteraan, memastikan keberlanjutan 
global, mengatasi ketidaksetaraan dan 
melindungi hak asasi manusia, dan 
mempromosikan dunia yang lebih aman.The 
Perimeter Institute adalah salah satu pusat 
terkemuka dunia untuk 
penelitian ilmiah, pelatihan dan penjangkauan 
pendidikan dalam fisika teoretis.
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SIM adalah salah satu universitas swasta 
terbesar di Singapura. SIM didirikan pada 
tahun 1964. Saat ini SIM menawarkan lebih 
dari 80 jurusan kuliah yang bisa dipilih oleh 
calon pelajar. SIM banyak diminati oleh 
pelajar international terutama dari Indonesia. 
Salah satu fakultas yang paling diminati 
adalah fakultas bisnis. Di fakultas bisnis 
sendiri, SIM bekerja sama dengan berbagai 
universitas asing seperti Birmingham 
University, University of Wollongong, RMIT 
University dan masih banyak lagi. Program 
kerjasama ini memungkinkan pelajar untuk 
mendapatkan ijasah dari partner university 
tanpa perlu pergi langsung ke negara 
asalnya seperti Australia, United Kingdom 
dan USA. Singkatnya, student bisa tetap 
kuliah di SIM Singapore tetapi tetap 
mendapat ijasah dari luar negeri. Program 
seperti ini yang juga menjadi alasan utama 
pelajar dari Indonesia 
dalam menentukan pilihan mereka untuk 
kuliah di SIM Singapore. 

SIM merupakah pilihan yang tepat untuk pelajar yang 
ingin melanjutkan kuliah sarjana S1 atau pascasarjana 
S2 di Singapore. SIM sudah dipercaya oleh 124,500 
alumni.Jika, impian kamu memilih kampus ternama 
dengan standard international yang baik, SIM 
Singapore lah jawabannya.
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Workshop Hydroponic. AyoTanam Sayurmu Sendiri 
SEMINAR EDUKASI
Wardaya  College bekerja sama dengan 
Alpenindo (Alumni Penabur Indonesia) 
mengadakan seminar bisnis atau Workshop 
Hydroponic “Ayo Tanam Sayurmu Sendiri!” oleh 
pembicara Yulia Y Djajasastra pada hari Sabtu, 
23 November 2019 pukul 13.00 - 16.00 WIB 
dengan di hadiri sebanyak 14 orang, seluruh 
peserta terdiri dari orang tua murid dan umum.
Hidroponik (hydroponics) Merupakan cara 
bercocok tanam tanpa menggunakan tanah 
sebagai media tanamnya. Tanah adalah sumber 
daya alam utama yang ada di planet bumi serta 
merupakan kunci kerberhasilan makhluk hidup. 
Pengertian Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi 
yang terletak paling luar. Tanah terjadi karena 
hasil pelapukan atau 
erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur 
dengan bahan organik.
Secara awam dikenal sebagai “bercocok tanam 
tanpa tanah”. Awalnya para peneliti yang 
Mencoba air sebagai media tanam dengan 
tujuan uji coba bercocok tanam tanpa tanah. Uji 
coba tersebut ternyata berhasil.
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PELATIHAN HOTS
Pelatihan Matematika untuk siswa/i SMAN 8 Jakarta

Ujian Nasional telah diberlakukan dengan 
standar High Order Thinking Skills (HOTS). 
Rendahnya HOTS (Higher Order Thinking 
Skills) siswa dalam matematika bisa 
disebabkan karakteristik pembelajaran 
matematika masih terbiasa dengan soal-soal 
Lower Order Thinking Skills (LOTS). Untuk 
merespon ketertinggalan peserta didik di 
dalam matematika, SMAN 8 Jakarta 
mengundang  Dr Anton Wardaya untuk 
mengajarkan siswa/i kelas XII IPA dan IPS 
untuk lebih mengusai soal - soal High Order 
Thinking Skills (HOTS) . High Order Thinking 
Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir 
tingkat tinggi ( HOTS ) adalah konsep 
reformasi pendidikan berdasarkan kaidah 
dan prinsip  pembelajaran. Idenya adalah 
bahwa beberapa jenis pembelajaran 
membutuhkan lebih banyak pemrosesan 
kognitif daripada yang lain, tetapi juga 
memiliki manfaat yang lebih umum. HOTS 
pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 
untuk menghadapi abad 21.
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PELATIHAN GURU OLIMPIADE
SEKOLAH TERPADU PAHOA TINGKAT SMP DAN SMA

Rabu, 27 November 2019 merupakan pelatihan 
terakhir yang di adakan oleh sekolah Terpadu 
Pahoa untuk pelatihan guru olimpiade bidang studi 
Matematika untuk tingkat SMP dan SMA di tahun 
2019 ini. Materi terakhir yang akan di bahas pada 
pelatihan tersebut adalah Kombinatorik.
Kombinatorik adalah suatu cara untuk menentukan 
banyaknya susunan dari obyek. Kombinatorik ini 
mempunyai banyak penerapan dalam kehidupan 
sehari-hari. Secara umum ada dua teknik dasar 
dari kombinatorik yang disebut dengan 
kaidan/aturan penjumlahan dan kaidah/aturan 
perkalian. Dari aturan perkalian dapat diturunkan 
teknik kombinatorik permutasi dan kombinasi.
Yang dipelajari dalam kombinatorik bukanlah 
benda-bendanya, melainkan susunannya. Sebagai 
contoh, kamu punya hewan peliharaan bernama 
Sinta, Johan, dan Heri, yang semuanya sedang 
memperebutkan sebuah bola (seperti pada 
permainan sepak bola). Kombinatorik tidak 
membicarakan mengenai siapakah Sinta itu, apa 
makanan yang disukainya, acara televisi apa yang 
disukainya, ataupun account facebooknya. Hal-hal

ni bisa dibicarakan dalam matematika relasi 
dan teori fungsi. Yang dibicarakan dalam 
kombinatorik misalnya: siapa saja yang 
mungkin mendapatkan bola, 
ada berapa macam 
kemungkinan tersebut, dan semacamnya.
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KERJA MAGANG

Terima kasih kepada Wardaya College 
terutama kepada Pak Anton Wardaya
karena telah memberi kesempatan pada 
saya untuk magang sehingga saya bisa 
menambah pengalaman dan juga 
pengetahuan yang sebelumnya saya 
belum pernah dapatkan.Kegiatan 
magang ini cukup menyenangkan karena 
saya magang mengajar bersama 
teman-teman saya di wardaya. 
Pengalaman ini adalah pengalaman yang 
tak akan terlupakan. Kegiatan magang ini 
benar-benar membuatku merasa seperti 
guru sehingga saya bisa mengetahui 
rasa suka dan dukanya menjadi guru. 
Inilah yang membuatku kagum dengan 
para guru. Magang ini adalah salah satu 
kegiatan terbaik yang diadakan Wardaya 
karena memberi kesempatan kepada 
murid-muridnya untuk bisa mempunyai 
pengalaman mengajar adik kelas.

Nama
Sekolah
Tempat 
Posisi
Waktu

Testimoni :

: Nathalie Victoria Jacob
: SMA Kristen 1 PENABUR Jakarta
: Wardaya College
: Pengajar Bidang Matematika
: 30 September 2019, dan 
  01 Oktober 2019

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

Dengan kegiatan magang ini, saya mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan baru. Saya akhirnya
bisa merasakan bagaimana menjadi seorang guru dan 
ternyata itu tidak semudah yang saya pikir.
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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 :

: Mikha Kristofer
: SMA Kristen 1 PENABUR Jakarta
: Wardaya College
: Pengajar Bidang Matematika 
: 30 September 2019, dan 
  02 Oktober 2019

Magang di Wardaya College tentu 
bukanlah suatu pengalaman yang 
mudah. Banyak hambatan dan rintangan 
yang harus dihadapi. Pada awalnya saya 
mengalami kesulitan untuk membuat soal 
sebab saat ini banyak sumber soal, baik 
yang ada di buku maupun di internet 
yang serupa dan mungkin berulang, 
sehingga saya sempat bingung ingin 
mengambil soal dari buku mana. Saat 
mengajar pun, mungkin saja ada anak 
yang tidak dapat mengerti materi yang 
sedang diajarkan dengan mudah. 
Kadang pula ada anak yang tidak 
memperhatikan, sehingga kita sebagai 
pengajar harus mengulang kembali 
bagian yang telah dijelaskan.Walaupun 
demikian, saya tetap merasa bangga dan 
senang bisa mengajar adik kelas untuk 
pertama kalinya di Wardaya 
College.Banyak hal yang saya pelajari 
melalui kegiatan magang ini,
yaitu ketepatan waktu, 

selalu semangat dan tidak pernah berhenti untuk 
melanjutkan pembuatan soal, serta tidak merasa 
tertekan ataupun stres ditengah-tengah urusan lainnya. 
Namun, saya yakin dan percaya bahwa pengalaman 
magang ini mempunyai nilai yang besar, terutama agar 
kita terbiasa memasuki dunia 
kerja saat kuliah atau  sesudah lulus S1.

KERJA MAGANG
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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 :

: Audrey Suhadinata
: Mahatma Gandhi School
: JCC (Jakarta Convemtion Center)
: SPG 
: 14 - 15 September 2019

Pada awalnya, saya melakukan magang 
ini dengan tujuan hanya untuk 
mendapatkan surat keterangan magang 
yang akan digunakan dalam mendaftar 
ke universitas. Namun secara tidak
terduga, saya mendapatkan pengalaman 
baru yang tidak akan saya peroleh 
dengan hanya pergi pulang sekolah, dan 
juga pelajaran -pelajaran tentang hidup. 
Saya mendapatkan pengalaman
bekerja dengan rekan kerja yang lain, 
juga bagaimana cara menjelaskan 
franchise untuk menarik pelanggan. Saya 
awalnya juga tegang dan gugup pertama 
kali menawarkan franchise-nya kepada 
pelanggan, tetapi semakin lama rasa 
gugup itu menghilang tanpa Disadari. 
Saya juga bertemu dengan berbagai 
banyak macam sifat pelanggan seperti, 
pelanggan yang hanya mengambil 
brosur, yang hanya ingin mencoba tester,

yang hanya Bertanya-tanya, dan masih banyak lagi 
tipe-tipe orang yang tidak akan ditemukan tanpa adanya 
kesempatan dalam magang ini. Tetapi, satu hal yang 
harus diingat dari hal tersebut adalah bahwa pelanggan 
adalah raja, jadi bagaimanapun sifat mereka, saya 
harus belajar untuk bersabar dan tabah dalam 
menghadapi pelanggan. Pelajaran hidup tentang 
pergaulan, dan janganlah putus asa juga saya peroleh. 
Walaupun saya tidak mendapatkan deal dengan 
customer tetapi, saya tidak putus asa dan selalu 
semangat. Saya menjadi percaya bahwa semua akan 
berhasil jika melakukannya dengan giat, niat, dan jika 
belum berhasil saya harus berusaha lebih baik lagi.
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DONOR DARAH
Dono r  D a rah  Be r s ama  Pa l a ng  Me rah  I n do ne s i a  ( PM I )

Sabtu, 16 November 2019 Wardaya 
College bekerja sama dengan Palang 
Merah Indonesia (PMI) mengadakan 
kegiatan Donor Darah di Wardaya College. 
Acara tersebut berlangsung dari pukul 
11.00 hingga 13.30 WIB, di ikuti lebih dari 
50 peserta yang terdiri dari Alumni 
Penabur Indonesia (ALPENINDO), Staff 
Wardaya College, Orang tua Murid, siswa/i 
dan umum. Donor darah adalah orang 
yang menyumbangkan darahnya untuk 
maksud dan tujuan transfusi darah.
Menurut caranya diperolehnya, Donor 
darah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
1. Donor Darah Bayaran, 2. Donor Darah 
Pengganti, 3. Donor Darah Sukarela. Kami 
sendiri mengadakan donor darah secara 
sukarela (DDS). Donor Darah Sukarela 
(DDS) merupakan seseorang yang 
menyumbangkan darahnya secara 
sukarela  tanpa pamrih untuk 
berkepentingan masyarakat tanpa 
membedakan agama, suku bangsa, 
golongan, warna kulit, dan jenis kelamin. 
DDS inilah yang paling dianjurkan karena 

selain halal, juga aman dan berperikemanusiaan. 
Dengan berdonor darah secara sukarela, darah di 
UDD PMI akan selalu tersedia untuk keperluan 
penyembuhan dan penyelamatan bagi pasien siapa 
saja yang memerlukan tanpa pandang bulu. 
Disamping itu keamanan darah terjamin karena 
sudah dilakukan skrining terlebih dahulu.
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KOMPETISI
Amer i can  Mathemat i c s  Compet i t i on  (AMC)  8

Wardaya Colege bekerja sama dengan 
Mathematical Association of Amerikca (MAA) 
mengadakan American Mathematics Competition 
(AMC) 8 yang telah dilaksanakan pada Selasa,12 
November 2019 di laksanakan di 6 (enam) lokasi 
berbeda yaitu Jakarta (Wardaya College) 
sebanyak 51 peserta , Magetan sebanyak 5 
peserta, Batam sebanyak 13 peserta, medan 
sebanyak 17 peserta, Bandung sebanyak 7 
peserta dan Surabaya sebanyak 18. Total Peserta 
yang mengikuti American Mathematics 
Competition (AMC) 8 dari 6(enam) Kota berbeda 
yaitu sebanyak seratus sebelas peserta. Waktu 
pelaksanaan di lakukan serentak secara 
bersamaan selama 2 (dua) jam dari pukul 09.00 - 
10.00 WIB. American Mathematics Competition 
(AMC) merupakan yang pertama dari serangkaian 
kompetisi dalam matematika sekolah menengah 
yang menentukan tim Amerika Serikat untuk 
Olimpiade Matematika Internasional (IMO). 
Proses seleksi berlangsung selama kira-kira 
empat tahap. Pada tahap terakhir, Program Musim 
Panas Olimpiade Matematika (MOP), pelatih 
Amerika Serikat memilih enam anggota untuk 
membentuk tim IMO. Tim Matematika Amerika 
Serikat tahun 1994 adalah satu-satunya tim yang

pernah mencapai skor sempurna (semua 
enam anggota mendapat nilai sempurna), dan 
secara sehari-hari dikenal sebagai "tim impian" 
Siswa yang berprestasi baik pada ujian AMC 
10 atau AMC 12 diundang untuk berpartisipasi 
dalam Ujian Matematika 
Undangan Amerika (AIME).  
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Wardaya College Bekerja sama 
dengan Waterloo University kembali 
mengadakan Canadian Mathematics 
Contest untuk tingkat senior (Grade 12 
or 11 or below) and Intermediate 
(Grade 10 or 9 or below) pada hari 
Kamis, 21 November 2019 yang 
dimulai pukul 16.00 sampai dengan 
18.00 WIB. Canadian Mathematics 
Contest untuk tingkat senior 
dilaksanakan di 2 (dua) tempat 
berbeda yaitu Jakarta  atau Wardaya 
College sebanyak 42 peserta dan 
Surabaya sebanyak 27 peserta.
Peserta terdiri dari siswa - siswi yang 
belajar di Wardaya College dan Umum. 
Setiap tahunnya kami selalu 
mengadkan perlombaan matematika 
baik itu dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Seluruh peserta yang
mengikuti perlombaan Canadian 

Mathematics Contest untuk tingkat senior akan 
mendapatkan sertifikat resmi yang akan berguna untuk 
apply universitas di ldalam negeri maupun luar negeri.

KOMPETISI
canadian Mathematics Contest Senior & Intermediate
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SIDANG PROMOSI DOKTOR
Doctorate Program DRM (Doctor of Research in Management)

Selamat atas pencapaiannya kepada Bapak 
Anton Wardaya  selaku pemilik dan pendiri 
Wardaya College yang telah menyelesaikan 
studi S3 nya dengan memperoleh gelar 
Doktor dalam program Doctor of Research in 
Management. Dengan judul disertasi yang 
disusun yaitu “kinerja Perusahaan Melalui 
Orientasi Kewirausahaan dan Kapabilitas 
Dinamis yang Dimediasi Kapabilitas 
Teknologi Digital dan Pemasaran Digital : 
Studi Metode Campuran Pada UKM 
Makanan dan Minuman di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang dan Bekasi 
(Jabodetabek)”. Sidang promosi Doktor 
tersebut berlangsung hingga kurang lebih 
tiga jam yang disaksikan oleh tamu 
undangan, terdidri dari para akademisi, 
teman atau sahabat terdekat, orang tua, para 
staff Wardaya College hingga mantan 
Menteri Perdagangan periode 2016 sampai 
2019 yaitu Bapak Drs. Enggartiasto Lukita.
Bapak Anton Wardaya sendiri lulus dengan 
nilai huruf “A” dengan predikat High Merit 
atau sangat memuaskan .
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INFO SEMINAR BISNIS
How to  Make the  Good Bus i nes s  From Zero

WARDAYA EDU TOUR (WET)
Wardaya College Goes to Sampoerna University

Komunitas Pengusaha Indonesia 
(KPI), ALPENINDO dan Wardaya 
College mengadakan Seminar Bisnis 
dengan tema
"How to Make the Good Business 
From Zero"

yang diadakan pada
Hari/Tgl: Sabtu 14 Desember 2019
Waktu: pukul 15-17 WIB

Tempat: Wardaya College
Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren blok 
A no. 8, Jakarta Barat 11470 (dekat 
Central Park)

Pembicara: Dr. Anton Wardaya, M.Sc 
(Praktisi, Profesional dan Akademik)

Terbuka untuk UMUM dan GRATIS !!!

TERBUKA UNTUK ORTU, SISWA/I, 
ALUMNI TOP UNIVERSITAS & TRUST 
WARDAYA COLLEGE. GRATIS !!!

WARDAYA COLLEGE dengan 
SAMPOERNA UNIVERSITY mengadakan 
WARDAYA EDU TOUR (WET) GOES TO 
SAMPOERNA UNIVERSITY 
www.sampoernauniversity.ac.id pada
Hari /Tanggal : Sabtu /   7 Desember 
2019
Waktu : pukul 08.00 - 14.00
AGENDA
1. Kuliah dari Dosen Sampoerna 
University tentang REVOLUSI INDUSTRI 
4.0 dan Scholarship and how to apply
2. Demo Robotik dan Mesin
3. Campus Tour
DRESS CODE:
Atas batik.
Bawah bebas. Sepatu
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FAMILY GATHERING
Wardaya College Goes to Taman Safari Indonesia

LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU
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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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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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KELAS BAHASA JEPANG

PROGRAM WARDAYA COLLEGE

Wardaya College bekerjasama 
dengan Jelly�sh membuka 
CLASS JAPANESE LANGUAGE

Kelas dimulai di Bulan Januari 2020

Terbuka untuk tingkat SD - Umum

Tes masuk diadakan pada :

Hari/Tgl : Sabtu, 07 Desember 2019

Waktu : pukul 09.00-10.00

Registrasi Online click :
https://www.wardayacollege.com/
blog/kelas-bahasa-jepang/

Pendaftaran PALING LAMBAT 
JUMAT 06 DESEMBER 2019 Pukul 
12.00 WIB

TES MASUK FREE
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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

ALUMNI UPDATE
ALUMNI  TOP  UN IVERS I TAS  WARDAYA COLLEGE

Alvin Theodorus

Saya merasa kelas top universitas sangat membantu dalam
persiapan saya untuk masuk NUS karena saya dilatih 
dengan berbagai macam soal sulit yang melampaui apa 
yang bisa saya capai dengan usaha sendiri. Berkat 
bimbingan guru guru di wardaya dan juga para alumni 
yang sudah berpengalaman di bidang A level, saya bisa 
mendapatkan beasiswa di NUS. Terima kasih Pak Anton dan 
guru guru Wardaya College, saya yakin kedepannya alumni 
Wardaya College akan sukses di bidang masing- masing

Penabur Secondary School Kelapa Gading
Life Science, NUS 2018
ASEAN Scholarship

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

Education Center for Concepts and Olympiads wardayacollege
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