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AI PROJECTS

TERRA AI PORTFOLIO

SUSUNAN PROGRAM

AI BOOTCAMP
(5 hari)

SOLUTION
DEVELOPMENT

(3 minggu)

DEMO DAY
(1 hari)

FINALE
(1 hari)

UNIVERSITAS
INDONESIA
100 pelajar

3 Group Pemenang 

AI BOOTCAMP (5 HARI): Large-scale AI workshop dari  
Terra AI untuk ratusan peserta di  UNIVERSITAS 
INDONESIA.  8 half-day sessions (8 lecture + 8 labs) 
untuk mengaj arkan cara membangun aplikasi  AI dari
hulu ke hilir. Hari terakhir disiapkan untuk group 
consulta�on. 

SOLUTIONS DEVELOPMENT (3 MINGGU): sesi bebas 
bagi  para peserta untuk membangun aplikasi AI yang 
dapat menyelesaikan masalah dunia nyata (sebagai  
grup).  Terra AI berperan sebagai  mentor untuk 
membantu para peserta mengembangkan aplikasi  AI.

DEMO DAY (1 HARI): presentasi  dan demo aplikasi  AI 
oleh para peserta DATATHON .  Pani�a AI DATATHON 
mengseleksi  10 �m terbaik untuk maju ke babak Final.  

FINALE (1 HARI): acara puncak AI DATATHON.  10 �m 
terbaik mempresentasikan aplikasi  AI kepara juri ,  ahli 
industri ,  pemerintah dan para stakeholder lainnya.  
Prize ceremony akan di adakan untuk 3 group
pemenang.



PRA-SYARAT

Dengue Forecas�ng (Prediksi Demam Berdarah)
Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 390 juta orang menderita infeksi demam berdarah se�ap

tahunnya, dimana 2 dari 5 anak-anak beresiko terinfeksi virus demam berdarah. Grand Challenge AI 
Datathon ini, adalah untuk membuat sistem prediksi untuk mendeteksi perjangkitan demam berdarah 8-

16 minggu ke depan, yang sangat diperlukan untuk �ndakan pencegahan. Para par�sipan akan 
menggunakan open data dari Singapura untuk membangun prediksi sistem tersebut. 

Untuk kedepannya, dengan menggunakan data-data BMKG dan Kementerian Kesehatan, sistem prediksi 
demam berdarah peserta AI Datathon sangat memungkinkan untuk diaplikasikan di wilayah Indonesia.

Mempunyai  laptop.

Sedang menjalani  pendidikan (atau alumni) S1/S2/S3.

Menguasai  bahasa Inggris level conversa�onal  (materi pembelajaran serta kuliah akan di sampaikan 

dalam bahasa Inggris).

Terbuka untuk pelajar-pelajar 
yang �dak memiliki pengalaman programming

GRAND CHALLENGE



KURIKULUM

13 January 2020

14 January 2020

15 January 2020

16 January 2020
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