Syarat dan Ketentuan Berlaku:
Indonesia EDGE AI Challenge 2021 adalah rangkaian acara yang diselenggarakan oleh PT Synnex
Metrodata Indonesia (SMI) dan Intel serta berkolaborasi dengan Asosiasi IoT Indonesia yang diperuntukan
bagi perusahaan yang memiliki solusi yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Acara ini
tidak dipungut biaya apapun (GRATIS). Masyarakat dihimbau untuk berhati – hati dengan modus penipuan
yang mengatasnamakan SMI dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan acara ini.

Syarat Peserta:
1. Perusahaan Anda dapat melakukan pendaftaran pada website
https://edgeaichallenge.id/#register
2. Peserta wajib mengisi setiap kolom data yang tersedia pada halaman registrasi.
3. Melakukan registrasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
4. Setelah melakukan registrasi, peserta akan diberikan pengarahan untuk tahap selanjutnya yaitu
pengumpulan proposal.
Pelaksanaan Kompetisi:
1. Informasi mengenai kompetisi ini dapat diperoleh pada situs resmi Indonesia EDGE AI Challenge
2021: https://edgeaichallenge.id/
2. Kompetisi ini diperuntukan bagi perusahaan yang sudah memiliki solusi EDGE AI yang
menggunakan teknologi apapun tidak hanya teknologi Intel.

Terdapat Tahapan Pada Kompetisi:
Stage 1: Registrasi, Pengumpulan Proposal & Validasi, Seleksi, Awarding Top 10
Stage 2: Partner Program Value, Training 1 -3, Development menggunakan Intel
Stage 3: Pengumpulan Proposal, Demo Solusi, Seleksi, Grand Final & Awarding

Pengiriman Proposal:
Setiap proposal dikirimkan menggunakan format PDF dengan menyangkut topik:
1. Latar Belakang Solusi
2. Solusi Perusahaan
3. Teknologi
-

Pengiriman proposal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Penyelenggara berhak untuk meminta peserta mengirimkan kelengkapan data perusahaan terkait
dengan kompetisi yang diselenggarakan.
Penyelenggara akan menjaga data yang telah diberikan peserta untuk tidak disebarluaskan.

Penjurian:
1. Finalis akan diundang untuk mempresentasikan dan melakukan demo secara online yang nanti
akan diberikan informasi selanjutnya oleh penyelenggara.
2. Skor dan ranking yang didapatkan oleh peserta akan dinilai oleh para juri berdasarkan kriteria
penjurian.
3. Penjurian dilakukan secara tertutup. Penyelenggara / juri tidak melayani korespondensi
sehubungan dengan kompetisi ini.
4. Semua keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
5. Penyelenggara berhak untuk memeriksa setiap solusi yang dikumpulkan atau dokumentasi terkait
untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Indonesia EDGE AI
Challenge 2021

Kriteria Penilaian:
Terdapat 8 kriteria yang menjadi penilaian dalam Indonesia EDGE AI Challenge 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Customize / Scalable
Number of Implementation
Pricing
Coverage
Supporting Platform
User Friendly
AI Accuracy
Open Platform Technology

Hak Cipta
-

-

-

Hak cipta tetap menjadi hak milik peserta. Namun peserta mengizinkan penyelenggara dalam hal
ini PT Synnex Metrodata Indonesia, setuju bila setiap ide, konsep, maupun solusi yang telah
dikembangkan untuk dipromosikan ke berbagai media atau bentuk publikasi lainnya.
Hasil karya yang diikutsertakan tidak boleh mengandung unsur pornografi, menyinggung SARA,
mengandung muatan politis dan /atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan mendaftarkan diri pada kompetisi ini, setiap peserta wajib menjamin bahwa semua hasil
karya dan pengembangan ide yang dikumpulkan adalah karya asli dan hasil pengembangan
peserta sendiri, tanpa melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau hak apapun dari pihak
ketiga.
Hasil karya yang dikumpulkan dilarang mengandung virus, trojan horse, worm, time bombs,
cancelbots atau program komputer lain yang dimaksudkan untuk merusak, mengganggu,
mengambil alih sistem, data atau informasi lainnya.

Ketentuan Lain
-

-

-

-

-

-

Penyelenggara menurut pertimbangannya sendiri, berhak untuk mendiskualifikasi peserta
maupun pemenang yang tidak memenuhi dan /atau melanggar dan /atau dicurigai melakukan
kecurangan terhadap syarat dan ketentuan ini.
Jika karena alasan tertentu, kompetisi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk
karena adanya gangguan infeksi oleh virus komputer, tampering, unauthorized intervention,
kegagalan teknis, atau penyebab lain yang merusak atau mempengaruhi kelancaran kompetisi,
keamanan, fairness, serta integritas, maka penyelenggara atas kebijakannya sendiri, berhak untuk
mendiskualifikasi peserta yang bertanggung jawab atas gangguan tersebut. Penyelenggara juga
berhak untuk membatalkan, mengubah, atau mengakhiri kompetisi.
Penyelenggara memiliki hak untuk meminta informasi sehubungan dengan investigasi atas
dugaan mengenai adanya kecurangan. Kegagalan untuk menanggapi permintaan ini (termasuk
kegagalan untuk menyediakan informasi yang diminta) dalam 7 (tujuh) hari kerja merupakan
alasan untuk diskualifikasi.
Peserta wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas semua peralatan, termasuk komputer dan
koneksi internet yang digunakan untuk mengakses situs resmi kompetisi, serta untuk
mengembangkan dan mengunggah atau mengirimkan aplikasi. Peserta juga wajib bertanggung
jawab terhadap biaya telepon, data, lisensi, hosting atau biaya lainnya yang terkait dengan
kegiatan tersebut.
Peserta menjamin bahwa dirinya telah dan selalu akan memenuhi syarat dan ketentuan untuk
berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peserta dengan ini menyatakan menerima dan mengikatkan
diri terhadap segala ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan EDGE.AI Challenge
2021 ini, termasuk pada keputusan dewan juri.
Penyelenggara berhak untuk mengubah dan /atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan Indonesia
EDGE AI Challenge 2021 dari waktu ke waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
ContactUs@metrodata.co.id

