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Pesan dari
kak anton
Adik-adik pelajar, alumni dan para orang tua,
Wabah COVID-19 ini mempengaruhi kita semua, termasuk Wardaya –
kegiatan belajar mengajar terhenti dan beralih ke online, yang
memang sudah lama persiapkan kami.
Wardaya juga berusaha membantu dengan menggalang dana
untuk pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) pejuang-pejuang
di lini terdepan: para dokter dan perawat.
Kami juga mempergunakan masa ini untuk memperkuat
aspek-aspek lain dalam organisasi kami – salah satunya adalah
Ikatan Alumni Wardaya.
Para alumni Wardaya College telah tersebar di banyak universitas
terkemuka. Saya sangat berharap bahwa mereka dapat membantu adik-adik kelas. Di kemudian hari, hubungan ini dapat
berlanjut pada waktu mereka meniti karir.
Kami juga mengajak adik-adik semua, baik yang masih belajar di
Wardaya, yang sekarang menimba ilmu di universitas, maupun
yang bekerja untuk memberi masukan dan berbagi pengalaman
melalui artikel yang dapat dimuat di buletin ini.
Dr. Anton Wardaya, M.Sc.
November 2020

eUREKA

November 2020
Eureka adalah bulletin bulanan Wardaya
College
yang
memberitakan
kegiatan-kegiatan yang diadakan
oleh Wardaya College.
Edisi bulan November tahun 2020 –
No. 16

Alamat:

Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren
Blok A No. 8
Jakarta Barat

Website:

www.wardayaonline.com
www. wardayacollege.com
Ikuti kami melalui media sosial:
Instagram: wardayacollege
Facebook: wardayacollege
Youtube: wardayacollege
Line: wardayacollge_1
Ikatan Alumni:
E: alumni@wardayacollege.com
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INFORMASI

Hari Pi atau Pie Day,
Apakah Itu?

Hari Pi atau Pie Day diperingati setiap tanggal 14 Maret, yang
merupakan tradisi perayaan tahunan konstanta matematika yang
merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Pi
memiliki digit awal 3.14, maka terpilihlah bulan 3 (Maret) dan
tanggal 14 sebagai peringatannya. Perayaan ini dicetuskan oleh
Larry Shaw, seorang fisikawan di Exploratium Museum San
Fransisco, Amerika Serikat.

Perayaan Pie Day dirayakan dengan
memakan kue pai, kenapa kue pai? Ada 2
alasan yang dapat menjawab pertanyaan
tersebut yang pertama, karena cara
membaca π (pi) dan pai (pie) yang mirip.
Kedua angka 3,14 jika dibalik seperti tulisan
pie.

Pi adalah konstanta dengan digit yang jumlahnya tidak terhitung,
nilai Pi sebenarnya adalah “3,141592653589…”. Titik-titik di
belakangnya memiliki arti bahwa serangkaian angka ini tidak
berujung, oleh karena itu dilambangkan dengan π. Pi mulai
dikenalkan oleh ahli matematika Yunani, Archimedes (sekitar 287
SM- 212 SM). Ia menentukan nilai pi sekitar 22/7 atau dalam
desimal senilai dengan 3,14.

Pie Day yang dirayakan pada 14 Maret
sama dengan hari peringatan Ulang tahun
Albert Einstein dan juga sama dengan
tanggal meninggalnya Stephen Hawking.
Selain dirayakan pada tanggal 14 Maret, Pie
Day juga dirayakan pada tanggal 22 Juli
sesuai dengan nilai pi 22/7.

www.wardayacollege.com | www.wardayaonline.com
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Informasi Prestasi

Tuymaada
Olympiad

Hari Pertama dari acara kompetisi yang
jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020 ini
diawali dengan opening ceremony, hari
kedua dan ketiga yang merupakan
tanggal 2 dan 3 Oktober merupakan hari
dimana kompetisi ini berlangsung.
Tangal 4 Oktober merupakan hari
dimana pengecekan hasil kompetisi
berlangsung, serta pada tanggal 5
Oktober yang merupakan hari kelima di
laksanakanlah final meeting para juri.
Hari terakhir yaitu hari ke enam diadakan
closing ceremony dan pengumuman
pemenang kompetisi ini.
Kompetisi yang dimulai sejak tahun 1993 ini merupakan salah satu
ajang kompetisi bergengsi yang diadakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Sains Republik Sakha (Yakutia), Russia untuk siswa
dengan usia maksimal 18 tahun. Perlombaan akademis ini
diadakan setiap tahun dan mengujikan mata pelajaran
matematika, fisika, kimia dan komputer. Namun, pada tahun 2020
hanya mengadakan kompetisi di bidang studi matematika saja,
yang dikarenakan pandemi Covid-19, dan perlombaan tahun ini
dilakukan secara daring.
Soal-soal dalam kompetisi ini dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Rusia
yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Wardaya College telah
mengirimkan siswa/i-nya di tahun 2017 lalu dan berhasil
memenangkan 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Tahun ini
Kompetisi Tuymaada diadakan pada tanggal 1-6 Oktober 2020
dan diikuti oleh 53 peserta untuk kategori Senior League serta 99
peserta untuk kategori Junior League, 9 peserta diantaranya
merupakan murid Wardaya College dari Indonesia, 4 peserta
untuk kategori Senior League dan 5 peserta untuk kategori Junior
League.
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Presentasi indonesia
Tiga siswa/i Wardaya College berhasil
mengukir prestasi pada ajang kompetisi
akademis
bergengsi
Olimpiade
Tuymaada. Ketiga siswa/i tersebut
adalah:
1. Valentio Iverson:
memenangkan medali perunggu
untuk kategori Senior League mata
pelajaran matematika,
2. Edgar Sulaeman:
memenangkan medali perunggu
untuk kategori Senior League mata
pelajaran matematika, dan
3. Felicia Grace Angelyn Ferdianto:
memperoleh Honourable Mention
untuk kategori Junior League mata
pelajaran matematika.

Yang sangat membanggakan bagi Wardaya College atas prestasi ini
adalah bahwa siswa-siswa tersebut bukan berasal dari Jakarta;
Valentio Iverson bersekolah di Medan, Edgar Sulaeman di Cirebon,
dan Felicia di Kudus. Hal ini membuktikan bahwa murid-murid dari
luar Jakarta, jika diberikan kesempatan, dapat mencapai prestasi
yang tidak kalah dengan siswa-siswa Jakarta. Di samping itu,
Wardaya College juga bangga atas prestasi Felicia, yang sebagai
siswa wanita, berhasil mengukir prestasi di kompetisi yang biasanya
didominasi oleh murid pria.
Persiapan menghadapi kompetisi ini dilakukan secara daring
berdasarkan kurikulum persiapan olimpiade yang telah
dikembangkan dan disiapkan Wardaya khusus untuk tujuan ini.
Berhasilnya siswa-siswa dari luar Jakarta dan siswi wanita
memenangkan kompetisi yang bergengsi seperti Olimpiade
Tuymaada merupakan bagian dari perjalanan panjang Wardaya
untuk merealisasikan misinya untuk meratakan pendidikan
berkualitas.

Wardaya College sudah megikuti Tuymaada Olympiad sejak tahun
sejak 2017, foto diatas diambil saat tahun 2017 di Rusia.

www.wardayacollege.com | www.wardayaonline.com
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q&a bersama
edgar sulaeman

Peraih medali perunggu tuymaada olympiad
Q: Kenapa ikut kelas Olimpiade sejak masih SD? Sedangkan
saat itu, anak-anak seusiamu sedang bermain. Dapat inspirasi
dan dukungan dari siapa?
Saya mengikuti kelas Olimpiade sejak SD karena merasa tertarik,
apalagi kedua kakak saya juga mengikuti olimpiade. Saya tidak
ingin kalah dari mereka. Uniknya, walaupun mereka juga
mengikuti olimpiade, mereka tidak pernah mengajari saya. Bukan
karena pelit ilmu, tapi karena perbedaan umur kami cukup jauh.
Ketika saya SD mereka sudah SMA dan ketika saya SMA mereka
sudah lupa dengan materi yang saya tanyakan. Tapi mereka selalu
mendukung saya, juga kedua orang tua saya yang selalu
menemani saya belajar ke Wardaya College.

1. Teknologi Batik

Q: Kamu berasal dari Cirebon, bagaimana rasanya belajar di
Wardaya College dengan jarak sejauh itu? Berapa lama waktu
yang diperlukan untuk menempuh perjalanan ke Wardaya
College dari daerahmu? Biasanya apa yang kamu lakukan saat
perjalanan?
Perjalanan sebelum adanya tol dari daerah saya ke Wardaya
college membutuhkan waktu kira-kira 5 jam. Tapi, untuk saat ini
karena tol telah dibangun waktu yang diperlukan hanya 2,5-3 jam
sekali jalan. Saat perjalanan, biasanya saya suka mengamati jalan
atau tidur karena saya berangkat dari pagi jadi sekalian isi tenaga,
agar tidak kelelahan. Dan karena melakukannya secara rutin, jadi
sudah menjadi kebiasaan dan juga kalau ke Wardaya College bisa
ketemu teman-teman yang bisa buat saya jadi semangat lagi. Tapi
karena adanya pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara
online.

Q: Adakah hal yang bisa kamu
sampaikan untuk anak-anak olimpiade
lainnya yang juga sedang ingin meraih
mimpinya?

Q: Kemarin kamu ikut kompetisi Tuymaada, dari semua
kompetisi matematika yang ada seperti IMO dan lainnya,
kenapa sih pilih Tuymaada? Dan kalau milih kompetisi yang
akan kamu ikuti harus kompetisi yang seperti apa kriterianya?
Saya mengikuti kompetisi Tuymaada Olympiad karena memang
sudah terkenal bergengsi. Juga, sekalian menambah CV untuk ke
Universitas impian saya yaitu NTU dan NUS. Kalau milih kompetisi
yang akan saya ikuti biasanya kompetisi yang sudah terkenal
bergengsi dan kalau bisa yang memberikan banyak uang hadiah
hehehe….
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Q: Bisa ceritakan pengalaman ikut
Tuymaada Olympiad?
Lomba Tuymaada Olympiad awalnya
dilaksanakan pada hari Sabtu dan
Minggu, namun saat hari Jumat tanggal
2 Oktober 2020 pukul 10:00 WIB, kami
diberitahu bahwa jadwal lomba
dimajukan menjadi hari Jumat, 2
Oktober 2020 pada pukul 13:00 sampai
18:00. Walaupun lomba dilakukan secara
daring, namun tidak ada perubahan
yang signifikan.
Tapi kalau boleh
memilih saya lebih memilih untuk
dilaksanakan secara onsite karena bisa
mengunjungi
tempat
baru
dan
merasakan
suasana
lomba
sesungguhnya.

Untuk anak-anak olimpiade, semangat
terus belajarnyaangan mudah menyerah
karena perjalanan kalian masih panjang.
Juga, jangan malas dalam menimba
ilmu, tetap rutin belajar setiap harinya,
karena dari rutinitas itu, nantinya akan
membawakan hasil yang maksimal.

Informasi Prestasi

Prestasi sisWA/I WARDAYA COLLEGE
DI KSN 2020 JENJANG SMA


  

         

    

1.

Andrew Daniel Janong

Matematika

Emas

2.

Edgar Sulaeman

Matematika

Emas

3.

Elbert Benedict

Matematika

Emas

4.

Vannes Wijaya

Matematika

Emas

5.

Edward Humianto

Fisika

Emas

6.

John Howard Wijaya

Fisika

Emas

7.

Joseph Oliver

Fisika

Emas

8.

Akira Mishima

Kimia

Emas

9.

Carin Abbie Reyhani

Biologi

Emas

10.

Leonard Hartanto J.

Biologi

Emas

11.

Muhammad Raja Dzulhijjah Jauhari

Biologi

Emas

12.

Ananda Ugracena Dharmayoga

Matematika

Perak

13.

Andreas Reynard Samisco

Matematika

Perak

14.

Ferdinand Halim Santoso

Matematika

Perak

15.

Kanaya Padma Yudewo

Matematika

Perak

16.

M. Rafi Adzikra

Matematika

Perak

17.

Samuel

Matematika

Perak

18.

Sandy Kristian Waluyo

Matematika

Perak

19.

Audrey Averina

Fisika

Perak

20.

Dave Christopher Hong

Fisika

Perak

21.

Fabian Timothy Judohandoko

Fisika

Perak

22.

Jonathan Tjandra

Fisika

Perak

23.

Gerald Hendrika

Kimia

Perak

24.

Kevin Lius Bong

Kimia

Perak

25.

Muhammad Dihya Aby Abdi Manaf

Kimia

Perak

www.wardayacollege.com | www.wardayaonline.com
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26.

Jessica Martin

Biologi

Perak

27.

Jonathan Lee

Komputer

Perak

28.

Joshua Andrian Cahyono

Komputer

Perak

29.

Matthew Allan

Komputer

Perak

30.

Fatih Akthar Rahmanto

Astronomi

Perak

31.

Daffa Al Fathan Zaki

Matematika

Perunggu

32.

David Shane Goh

Matematika

Perunggu

33.

Denzel Elden Wijaya

Matematika

Perunggu

34.

Edric Boby Tri Raharjo

Matematika

Perunggu

35.

Fredy Lawrence

Matematika

Perunggu

36.

Gabriela Erin Mariangel

Matematika

Perunggu

37.

Gian Aristo Lim

Matematika

Perunggu

38.

M. Enrizky Brillian S.

Matematika

Perunggu

39.

Michelle Chrisalyn Djunaidi

Matematika

Perunggu

40.

Sultan Alta Alvaro Valencia

Matematika

Perunggu

41.

Vanneshia Swiegl Lee

Matematika

Perunggu

42.

M. Nabiel Shafa

Fisika

Perunggu

43.

Savero Lukianto Chandra

Fisika

Perunggu

44.

Vincentius Roger Kuswara

Fisika

Perunggu

45.

Nicholas Jimmy Alden

Kimia

Perunggu

46.

Raivata Paramananda

Biologi

Perunggu

47.

Adelia Putri

Komputer

Perunggu

48.

Aurelius Bryan Yuwana

Komputer

Perunggu

49.

Clayton Fernalo

Astronomi

Perunggu

50.

Nicholas Matthew Tenadi

Astronomi

Perunggu
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ALUMNI

ALUMNI
update
Aditya David Wirawan
(Wardaya College student
circa 2019). Mulai mengikuti
kuliah Universitas Harvard
secara daring di Surabaya.
Jika
kalian
ingin
menghubungi dapat contact
Aditya
di
47adityawirawan@gmail.co
m.

Jason Jonathan (Wardaya
College
student
circa
2016).
Mendapatkan
pernghargaan Dean List
jurusan computer science di
NTU tingkat 3

Kevin Tarjono (Wardaya
College
student
circa
2016). Berada di NTU dan
mendapatkan penghargaan
A d r i a n z k a ( W a r d a y a dean List computer science.
College
student
circa Kevin saat ini berada di
2018).
Mendapatkan tingkat 3
penghargaan Dean List
jurusan teknik elektro di
Nanyang
Technological
University. Adrianzka saat ini
berada di tingkat 3.
Felix
Utama
Kokasih.
sedang menyelesaikan gelar
doktornya,
di
Material
Science
dengan
topik:
“Perovskite Photovoltaics”.
Fransisca Susan. Sedang
menyelesaikan
gelar
doktornya dengan program
studi Mathematics dan
Computer Science di MIT,
2018. Jika kalian ingin
menghubungi dapat contact
Susan di fsusan@mit.edu
a
t
a
u
fransiscasusanwu@gmail.co
m

www.wardayacollege.com | www.wardayaonline.com

09

Kegiatan

sYUKURAN atas persetujuan sertifikasi
dari kemendikbud
Pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu,
segenap staff dan pengajar Wardaya
College mengadakan syukuran. Acara
syukuran ini dilaksanakan atas
beberapa
keberhasilan Wardaya
College yaitu persetujuan sertifikasi
dari Kemendikbud untuk Wardaya
School, dan keberhasilan siswa/i
Wardaya College dalam berbagai
olimpiade
seperti
Tuymaada
Olympiad, IMO, IBO, IPHO, dan KSN
2020. Tak sampai disitu saja, Wardaya
College juga merayakan acara ulang
tahun bagi staff yang berulang tahun
pada bulan September dan Oktober.

Seminar edukasi “Kuliah
di Jurusan Data Science
dan Computer Science”
Seminar yang diadakan oleh Wardaya College dan EduBridge
untuk menerangkan dua program belajar dI CUHK: Data Science
dan Computer Science. Pembicara juga menerangkan proses
penerimaan siswa baru dan program beasiswa yang ditawarkan.
Seminar yang dipandu oleh Dr. Anton Wardaya ini, menghadirkan
pembicara yang merupakan associate dean, education and studen
affairs CUHK SZ, yaitu Ms. Mr Murray Johnson juga ikut serta dalam
seminar. Dalam seminar ini, terdapat informasi-informasi penting
yang harus diketahui untuk siswa/i yang tertarik untuk
mendaftarkan diri di CUHK. Untuk lebih jelasnya, siswa/i dapat
melihat tayangan ulang seminar di akun Youtube Wardaya
College.
https://www.youtube.com/watch?v=R6Wu98hJaoM.
10
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Kegiatan

Summer Olympiad camp SD
Oktober 2020
Setelah menggelar Summer Olympiad
Camp untuk SMA dan SMP di bulan
September lalu, Wardaya College
kembali membuka program belajar
singkat selama 3 hari yaitu Summer
Olympiad Camp Oktober. Summer
Olympiad Camp kali ini diperuntukan
untuk SD dengan mata pelajarannya
yaiu matematika dan IPA. Summer
Olympiad Camp ini dilaksanakan pada
tanggal 10 sampai 13 Oktober 2020.
Program belajar ini bertujuan untuk
mempersiapkan siswa/i menuju KSN
2021 tingkat SD.

Seminar edukasi
“studi di university
of alberta, canada”
Seminar yang diadakan oleh Wardaya College dan SUN Education
untuk menerangkan proses pendaftaran dan program beasiswa
yang ditawarkan oleh University of Alberta (#4 in Canada).
Seminar yang dipandu oleh Dr. Anton Wardaya ini, menghadirkan
pembicara yang merupakan International Recruitment & Relations
Coordinator dari University of Alberta, yaitu Ms. Katherine Melnyk.
Dalam seminar ini, terdapat informasi-informasi penting yang
harus diketahui untuk siswa/i yang tertarik untuk mendaftarkan
diri di university of Alberta. Untuk lebih jelasnya, siswa/i dapat
melihat tayangan ulang seminar di akun Youtube Wardaya
College.
https://www.youtube.com/watch?v=sMCwylqS0Ks.

www.wardayacollege.com | www.wardayaonline.com
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KEGIATAN

Seminar Edukasi “The Intelligence
Revolution: Impact and Future of
Artificial Intelligence (AI): Kuliah di
Xiamen University, Kuala Lumpur”
Acara ini diadakan oleh Wardaya College
dan Sun Education untuk menerangkan
salah satu program belajar di Xiamen
University:
Artificial
Intelligence.
Pembicara juga menerangkan proses
penerimaan siswa baru dan program
beasiswa yang ditawarkan. Untuk lebih
jelasnya, siswa/i dapat melihat tayangan
ulang seminar di akun Youtube Wardaya
College.
https://www.youtube.com/watch?v=q7V
m6EVDhM4

Summer Olympida Camp SMP
oKTOBER 2020
Tak hanya menggelar Summer Olympiad Camp untuk SD, Wardaya
College juga mengadakan Summer Olympiad Camp untuk SMP
yang diselengarakan pada tanggal 26-28 Oktober 2020 dengan
mata pelajaran matematika dan IPA (fisika & biologi). Summer
Olympiad Camp Jenjang SMP bidang studi matematika dan IPA ini
bertujuan untuk mempersiapkan Kompetisi Sains Nasional (KSN)
2020. Summer Olympiad Camp ini diajar oleh tim pengajar yang
sudah berpengalaman, para peraih medali Olimpiade tingkat
Nasional dan Internasional.
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Kegiatan

seminar edukasi wardaya
“Undergraduate Admissions
Webinar the University of
Macau and its Scholarship”
Seminar yang diadakan Wardaya College dan The University of Macau
menerangkan proses penerimaan mahasiswa baru. Seminar yang
diadakan pada Sabtu, 31 Oktober 2020 menghadirkan pembicara
Professor Joseph SY-CHANGCO yang merupakan Asisstant Professor
in Marketing University of Macau. Nantinya seminar ini juga akan
dapat dilihat di Youtube Wardaya College.

Kelas online
Wardaya College
Saat ini New Normal dilakukan untuk menekan
penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi
beberapa tempat harus tetap ditutup. Akibatnya
sistem pendidikan konvensional berubah menjadi
online dan digital. Pembelajaran secara online juga
diberlakukan oleh Wardaya College, guna untuk
menecegah penularan virus Corona.
Proses pembelajaran secara online sudah dimulai dari akhir Maret, hingga saat ini. Wardaya College
menggunakan berbagai aplikasi untuk memudahkan pembelajaran kepada murid tertutama zoom. Ada dampak
positif maupun negatif dengan diadakannya pembelajaran secara online seperti ini. Salah satunya ialah
gangguan terhadap koneksi internet, yang dapat merugikan kedua belah pihak, pengajar maupun murid. Disisi
lain terdapat dampak positif, murid jadi lebih aktif dan tidak malu bertanya kepada guru, Dan penghematan uang
untuk ongkos pulang pergi. Namun yang terpenting ialah proses pembelajaran siswa tetap dapat dilakukan
secara baik dan kreatif.

www.wardayacollege.com | www.wardayaonline.com
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Wardaya online
learning (wol)
Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di
Indonesia ke berbagai daerah sampai ke daerah pedalaman, Wardaya College membuka program Wardaya
Online Learning (WOL).
Mata pelajaran untuk
program Wardaya Online Learning berupa :
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)

Fasilitas di Wardaya Online Learning (WOL)
1.
2.
3.
4.
5.

Video Pembelajaran
Modul dan Latihan Soal
Tes Bulanan dan Ulangan Umum
Forum Diskusi dan Tanya Jawab
Laporan Hasil Belajar dan Sertifikat

PROGRAM WARDAYA
COLLEGE
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Top Universitas
Kelas untuk mempersiapkan
siswa/i menuju universitas luar
negeri seperti NUS, NTU, HKU,
HKUST, Amerika, Jepang, Jerman,
dan lainnya serta meraih
beasiswa Internasional.

Top Regional Universitas
Kelas untuk mempersiapkan
siswa/i menuju universitas dalam
negeri seperti UI, ITB, UGM serta
meraih beasiswa-beasiswa dalam
negeri

Kelas Olimpiade
Kelas untuk mempersiapkan
siswa/i dari tingkat SD, SMP, SMA
yang akan mengikuti olimpiade
baik tingkat regional, nasional
maupun internasional.

Kelas Regular
Kelas untuk mempelajari materi
yang diajarkan sesuai dengan
kurikulum Nasional atau Internasional (Cambridge/IB). Khusus
siswa/i SMP dan SMA

Edu Tour
Memperkenalkan dan menambah wawasan siswa/i mengenai
sistem pendidikan di universitas
unggulan baik dalam maupun
luar negeri.

Pelatihan Guru/Siswa
Untuk meningkatkan kualitas
pendidikan khususnya pada
daerah daerah tertinggal di Indonesia, dengan memperkuat
pemahaman guru/siswa.
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