Bootcamp Program

Full Stack JavaScript

Sekilas Tentang Hacktiv8
Tentang Hacktiv8
Hacktiv8 adalah tempat pelatihan yang mentransformasi seorang pemula menjadi
talenta digital terlatih dan berkompeten di Indonesia.

Instruktur Profesional

Siswa akan dibimbing oleh instruktur berpengalaman selama proses pembelajaran.

1-on-1 Mentoring

Siswa dapat bertanya dan diskusi seputar materi dengan instruktur buddy.

Engineering Empathy
Sesi konsultasi dengan topik pengembangan diri agar siswa memiliki growth
mindset.

Hiring Partner
Setelah lulus siswa akan dibantu mendapat pekerjaan di lebih dari 350 perusahaan
hiring partner Hacktiv8.

Hacktiv8 memiliki instruktur yang sangat
kompeten di bidangnya sehingga mampu
dan sabar mengajari para siswa yang tidak
memiliki latar belakang IT.

— Egy Fazri, Batch 47

Dengan adanya 1-on-1 mentoring saya bisa
mendapat solusi dari kesulitan yang saya
alami selama pembelajaran.

— Bima Nathanael, Batch 44

Di Hacktiv8 siswa dibekali dengan growth
mindset yang membuat saya untuk terus
belajar dan berkembang, serta tidak mudah
menyerah.

— Ahmad Waluyo, Batch 4

Materi yang Kamu Pelajari
Kami memiliki kurikulum terupdate yang dirancang sesuai kebutuhan di
dunia kerja

Dasar-Dasar
Programming

Membuat algoritma sederhana dengan
memanfaatkan sintaks dasar dalam
programming di JavaScript seperti data
type, conditional, loop, HTML dan CSS.

Membuat website
dengan monolithic
architecture

Belajar membuat sebuah website
menggunakan monolithic architecture dengan
OOP sebagai programming paradigmanya
dan juga express.js dan PostgreSQL sebagai
development toolsnya.

Membuat sebuah website
yang scalable dengan
menggunakan
client-server model

Mengetahui dan mampu menggunakan
modern frontend framework Vue.js, membuat
API pada server menggunakan express.js dan
menerapkan client-server model pada sebuah
sistem untuk skalabilitas yang lebih baik.

Membuat website dan
aplikasi mobile dengan
microservices architecture
menggunakan React.js

Pengenalan terhadap microservices
architecture dan menggunakan MERN
(Mongo, Express, React, Node) untuk
membuat sebuah aplikasi production ready.

Kata Alumni

Saya masuk Hacktiv8 di usia 33 tahun untuk
meningkatkan skill saya dari yang sebelumnya
cuma bisa mengawasi pengembangan
aplikasi, sekarang jadi bisa menciptakan
aplikasi sendiri.
— Robin Widjaja
Software Engineer
di PT. Andalan Informasi Global

Selang sebulan setelah lulus, saya mendapat
pekerjaan di salah satu perusahaan hiring
partner. Prestasi dan materi yang saya
dapatkan dari Hacktiv8 membuat saya tidak
kaget saat berkarir di industri teknologi.
— Jalu Wibowo Aji
Front-End Engineer di Sekolah.mu

Saya mendapatkan banyak ilmu di Hacktiv8,
terutama di hard skill pemrograman. Selain
itu, saya juga diberikan soft skill berupa time
management dan growth mindset untuk bisa
mengikuti pembelajaran dengan materi yang
padat dan cepat.
— Fauzan Adhim
Full Stack Engineer di Yummy Corp

Skill Lulusan Hacktiv8
1000+ lulusan kami dibekali dengan hard skill dan soft skill
untuk menghadapi segala tantangan di dunia kerja.

Hard Skill
Kemampuan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis
web dan mobile
Mampu mengimplementasikan requirements yang
diberikan menjadi sebuah sistem hingga live di
production server

Soft Skill
Growth Mindset untuk bisa terus belajar dan berkembang
di mana pun mereka berkarir.
Problem Solving untuk menyelesaikan setiap masalah
yang mereka hadapi dalam dunia kerja.
Time Management untuk menyelesaikan pekerjaan
mereka secara efektif dan efisien.
Stress Management untuk menyelesaikan masalah
mereka pribadi secara mandiri.

Susunan Silabus
Program ini memiliki Fase Persiapan dan Fase Bootcamp yang terdiri dari tiga fase.

Fase Preparation

Belajar fundamental pemrograman seperti
algoritma, HTML, CSS, dan JavaScript.

Fase 1

Belajar dasar-dasar Full Stack JavaScript dan
membuat sebuah monolithic website
menggunakan Express.js dan PostgreSQL
menggunakan sequelize ORM.

Fase 2

Belajar client-server model menggunakan
Vue.js dan Express.js

Fase 3

Belajar React dan React Native untuk dapat
membuat sebuah website dan aplikasi mobile
menggunakan microservices architecture
hingga melakukan deployment ke AWS.

Fase Pembelajaran
Fase Preparation

Fase ini berlangsung selama 4 minggu untuk Prep Immersive dan 6 minggu untuk
Prep Flex yang berfokus pada dasar-dasar pemrograman dan pengetahuan

mendasar untuk membantu siswa menjadi seorang programmer. Sisanya akan

mempelajari HTML, CSS, JavaScript, dan konsep programming seperti Algorithm,
Function, dan Array.

“Di Fase Preparation, saya diajarkan untuk memiliki pola pikir

sebagai programmer dengan diberikan challenge dan tugas di
setiap harinya.”

Safrul Setiawan, Batch 47

Fase Pembelajaran
Fase 1 (Bootcamp)

Siswa akan belajar cara berpikir seperti seorang developer dan menguasai

dasar-dasar Full Stack JavaScript. Pada akhir Fase ini, siswa akan dapat membuat
situs Web App sederhana yang terintegrasi dengan database.

“Di Fase 1 kita diberikan materi tentang back-end dan tugas
dari instruktur di setiap harinya untuk melatih
kemampuan siswa.”

Efrat Sadeli, Batch 23

Fase Pembelajaran
Fase 2 (Bootcamp)

Siswa akan mempelajari dasar-dasar arsitektur client-server untuk dapat membuat

struktur database yang lebih fleksibel di back-end. Siswa juga akan belajar kerangka
front-end menggunakan Vue.JS untuk dapat membuat User Interface yang lebih

canggih. Pada akhir fase ini, siswa akan memiliki portofolio proyek pribadi yang bisa
digunakan sebagai nilai tambah CV kepada hiring partner.

“Sebagai seorang yang pernah berkarir sebagai graphic designer saya
sangat menikmati fase 2 karena siswa difokuskan untuk belajar
front-end untuk membuat tampilan website yang menarik.”
Priambodo Nur Kurniawan, Batch 7

Fase Pembelajaran
Fase 3 (Bootcamp)

Siswa akan mempelajari layanan microservice yang berguna untuk membuat situs
web yang lebih kompleks dan dapat diskalakan. Siswa juga akan belajar dan

menguasai React, kerangka kerja front-end yang paling umum digunakan, dan React
Native untuk membuat aplikasi seluler. Pada akhir fase ini, siswa akan membuat

aplikasi web atau mobile sebagai tugas akhir group project untuk dipresentasikan
kepada Hiring Partner di Graduation Day.

“Fase paling seru karena di sini kita diberikan kesempatan tampil di stage
untuk mempresentasikan final projek dan menunjukkan apa yang sudah

dipelajari sehingga kita bisa mengukur sejauh mana sudah berkembang.”
Kokoh Tanamal, Batch 10

Career Program
Pelatihan Membuat CV
Setelah lulus siswa akan diberikan pelatihan singkat untuk
membuat CV dan profile LinkedIn yang menarik.

Persiapan Interview
Siswa juga akan diajarkan cara interview hingga negosiasi
yang baik dengan perusahaan.

Coaching & Sharing
Siswa dapat mengkonsultasikan kesulitan mereka
dalam
— Levina
mencari pekerjaan.

“Career Coaching yang diberikan Hacktiv8 sangat membantu saya
yang lulusan SMA untuk membuat CV yang baik hingga
menghadapi interview dan negosiasi dengan perusahaan, serta
cara aktif di LinkedIn.”
Nadya Patricia, Batch 47

Hiring Partner

“Lulusan HACKTIV8 memiliki kemampuan
logic dan analytics yang baik sehingga mereka
bisa solve technical questions yang diberikan
oleh TaniHub sebagai salah satu metode
seleksi.”
Radhika, HR TaniHub

Metode Pembayaran
Regular

Pembayaran dilakukan di awal dengan melunasi biaya Fase Persiapan dan Fase
Bootcamp jika lulus ke Fase 1.

Cicilan 0%

Pembayaran dengan opsi cicilan 0% melalui rekan finansial Hacktiv8 yang
terdaftar di OJK.

ISA (Income Share Agreement)

Pembayaran setelah siswa mendapat pekerjaan dengan bagi hasil dari
pendapatan.

Di program cicilan kita bisa lihat total yang
akan dibayarkan secara transparan. Semua
prosesnya sangat mudah karena bisa
dilakukan dari rumah, bahkan untuk unggah
dokumen pelengkap.

— Ahyana Rizky, Batch 4

“Dengan program ISA, aku bisa belajar
tanpa memikirkan biaya dan gampang
dapat kerja.”

— Faisal Firdani, Batch 36

FAQ
Apakah ada pilihan materi yang harus saya pilih?

Tidak, Hacktiv8 memberikan materi full-stack JavaScript yang meliputi masalah
yang umum terjadi di dunia kerja.

Apa yang harus saya persiapkan jika saya diterima?
Kamu setidaknya harus meluangkan waktu kurang lebih 9 jam per hari selama
5-6 hari seminggu untuk mengikuti Full Stack Immersive, dan
4 jam per hari selama 5-6 hari seminggu untuk mengikuti Full Stack Flex serta
pastikan kamu memiliki laptop sendiri.

Berapa lama proses seleksi pendaftaran?

Kurang lebih 1 minggu. Tim kami akan menyeleksi pendaftaran dan
mengundang tes bagi peserta yang memenuhi kriteria.

Apakah Hacktiv8 menyediakan akomodasi?

Tidak. Kami tidak menyediakan akomodasi seperti tempat tinggal, mobil, motor
dan lain lain untuk peserta pelatihan offline.

FAQ
Apakah saya harus punya latar belakang IT?

Tidak, kami akan memberikan pelatihan bagi semua calon peserta dengan
apapun latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Berapa lama pembelajaran di Hacktiv8 ini berlangsung?

Untuk Full Stack Immersive

Fase Persiapan berlangsung selama
4 minggu dan Bootcamp selama
12 minggu.

Untuk Full Stack Flex

Fase Persiapan berlangsung selama
6 minggu dan Bootcamp selama
24 minggu.

Apakah Hacktiv8 memberikan sertifikat setelah lulus?
Hacktiv8 memberikan digital sertifikat bagi para murid Hacktiv8 yang berhasil
menyelesaikan program pembelajaran Hacktiv8.

Apakah saya dijamin mendapatkan pekerjaan?

Kesuksesan dalam mendapatkan pekerjaan didukung salah satunya oleh
kemampuan dan kompetensi setiap peserta. Kami mendorong siswa untu
mengikuti dan menyelesaikan program pelatihan dengan sebaik-baiknya.
Kami akan berusaha membantu para siswa untuk mendapatkan pekerjaan.

