2.800 Peserta Ikuti CfDS UGM x Progate Coding Experience
Bootcamp
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Untuk mempercepat transformasi digital di masa pandemi, CfDS UGM dan Progate menggelar
pelatihan untuk 2.800 peserta, pada hari Jumat (10/7). Program pelatihan ini sejalan dengan visi
misi pemerintah dan adanya kebutuhan nasional akan talenta digital.
Pelatihan dikemas dalam kegiatan bertajuk CfDS UGM x Progate Coding Experience Bootcamp.
Program pelatihan yang dilaksanakan selama 8 pekan ini memberikan kesempatan kepada
masyarakat secara umum untuk dapat belajar berbagai bahasa pemrograman dan berbagai tren
lainnya dalam industri teknologi secara gratis.
Melalui program ini peserta dapat mempelajari dasar-dasar 4 bahasa pemrograman yang populer
yaitu HTML & CSS, Javascript,SQL dan Node.js. Melalui kerja sama dengan Center for Digital
Society (CfDS) UGM, Progate berharap mampu memperkuat pengaruh dan dampak ekosistem
digital di Yogyakarta sebagai Kota Pelajar, tempat berkumpulnya generasi-generasi muda berbakat
yang akan memegang peranan penting dalam kemajuan dan masa depan negara melalui
kontribusinya di sektor digital.
“Kami bangga berkolaborasi dengan CfDS UGM dalam melakukan pelatihan yang dapat menjadi
sarana untuk membina para talenta teknologi yang dibutuhkan dalam ekosistem ekonomi digital
nasional. Progate sebagai platform pembelajaran online yang mudah digunakan, membuka akses
lebih luas terhadap coding sebagai jenis keterampilan yang dapat membuka pintu bagi karier yang
lebih baik bagi semua orang,” ungkap Norman Ganto, Country Manager, Progate.
Hingga saat ini, penyelenggaraan program ‘Coding Experience Bootcamp’ bersama CfDS UGM

berhasil mencapai lebih dari 2.800 peserta dari berbagai latar belakang mulai dari mahasiswa,
lulusan perguruan tinggi, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Sebagai platform yang menyediakan
pembelajaran coding secara online yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia, Progate
didesain secara khusus bagi pemula untuk memulai perjalanan ke dunia pemrograman yang seru.
Pengguna dapat mempraktikkan secara langsung apa yang sudah dipelajari, tanpa harus instal
sarana tambahan lainnya. Hal ini semakin menekankan visi dan misi Progate untuk memberdayakan
talenta digital untuk membuat perubahan melalui keterampilan coding.
“Kurangnya talenta digital merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia
terutama di era ekonomi digital seperti sekarang ini. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi
salah satu upaya untuk menjembatani tantangan ini. CfDS UGM bangga bisa menjadi bagian dari
upaya Progate dalam mengembangkan dan mendukung lahirnya talenta-talenta digital baru dalam
memajukan ekonomi digital Indonesia melalui Program ‘Coding Experience Bootcamp’ ini,” ungkap
Iradat Wirid, Project Officer Event & Training CfDS UGM.
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