Program Wirausaha
Merdeka

AWMM
(Akademi
Wirausaha
Mahasiswa
Merdeka)

Mengapa harus
ikut A WMM 2 0 2 2 ?
Di AWMM 2022 mahasiswa bisa mendapatkan :
Pemahaman karakter
kewirausahaan

Konsep untuk menerapkan
kewirausahaan

Kemampuan mendemonstrasikan
inovasi dan ide bisnis kreatif

Kemampuan mengevaluasi ide
bisnis

Kemampuan menyusun rencana
bisnis

Kemampuan merepresentasikan
rencana bisnis

Keunggulan Program
AWMM 2 0 2 2


Mahasiswa akan memiliki kemampuan
untuk membangun ide bisnis kreatif
dari berbagai lintas disiplin ilmu



Mahasiswa mendapat jaminan konversi
20 sks.
10 tim terbaik akan lanjut mendapatkan
pembinaan dari DI2B UB





Mahasiswa mampu menghasilkan
prototype bisnis yang akan ditampilkan
dalam sebuah expo.

Skema Pembelajaran
AW MM 2 0 2 2

Jadwal Pelaksanaan Program

Verifikasi
peserta yg
lolos 5
agustus 2022
Sosialisasi dan
pendaftaran 18
juli 2022 - 1
agustus 2022

Proses penyusunan
modul dan rekrutmen
DPL, fasilitator,
evaluator 9 agustus Pembekalan
program bagi pst 30 agustus 2022.
yg lolos 8
agustus 2022

Pelaksanaan
program 3
september - 27
november 2022

Penilaian dan
evaluasi 2 Desember
– 11 Desember 2022

Tenaga Pengajar
AWMM 2 0 2 2
Tenaga Pengajar dan Praktisi AWMM
2022 adalah para professional akademisi
yg sudah berpengalaman dalam bidang
kewirausaahaan, selain itu beberapa
diantaranya juga sebagai pelaku bisnis.

Sistem Informasi
dan Media
AWMM 2022 akan menggunakan
Virtual Learning Management
System (VLMS) sebagai media
pembelajaran seperti :
- pengelolaan materi
pembelajaran mandiri
- pre test dan post test, serta
- pengumpulan tugas

Profil Tenant yang sukses yg
dibina oleh DI2B UB
Chickin adalah startup Solusi teknologi peternakan ayam berbasis IoT dan aplikasi
manajemen kandang, hingga produk ayam segar dan frozen yang berkuallitas. Pada Tahun
2022, Chickin mendapatkan penghargaan Forbes 30 under 30 serta mendapatkan
pendanaan 2,5 juta us dollar.
Bidang usaha : Peternakan, IoT
myECO adalah startup yang bergerak dibidang solusi teknologi smart home penghematan listrik
dengan produk solusi alat penghemat listrik otomatis berbasis AI internet of things.. Berbagai
penghargaan telah diraih oleh myEco salah satunya adalah most innovative startup dari
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2021. Pada Tahun 2022
mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek +- 250 Juta.

Bidang usaha : Energi, IoT
Sambeleo adalah startup dibidang pangan dengan berbagai produk sambal instan dengan
variasi udang, ikan, dll. Sambeleo mendapatkan pendanaan dari BRIN program Startup
Inovasi Indonesia atau yang sebelumnya disebut Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
Sambeleo juga memiliki legalitas BPOM dan Halal.
Bidang usaha : Pangan, Teknologi Pengolahan Pangan

Profil Tenant yang sukses yg
dibina oleh DI2B UB
Lobstech adalah startup budidaya lobster dengan teknologi IoT. Lobstech pernah
mendapatkan pendanaan dari Indigo – Telkom serta mendapatkan pendanaan dari BRIN
program Startup inovasi Indonesia pada tahun 2022
Bidang usaha : Perikanan, IoT
Senjani Kitchen adalah startup dibidang catering sehat. Pada tahun 2022, senjani kitchen telah
Kerjasama dengan Persada Hospital dalam supply makanan sehat. Selain itu Senjani juga memiliki
produk baru khusus untuk anak balita. Senjani berencana untuk ekspansi ke kota Surabaya dan
Bekasi

Bidang usaha : Pangan
Nauty adalah startup yang bergerak dibidang kosmetik yang memproduksi produk-produk
kecantikan dengan bahan alami. Nauty memiliki legalitas usaha berupa CV dan memiliki hak
merek. Saat ini nauty sedang fokus untuk pengurusan BPOM.
Bidang usaha : Kecantikan, kosmetik

Profil Tenant yang sukses yg
dibina oleh DI2B UB
Zerolim adalah startup yang menyediakan platform aplikasi pengelolaan sampah dan
limbah dari skala rumah tangga hingga industri yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular
melalui pemberdayaan masyarakat. Zerolim juga mendapatkan pendanaan dari venture
capital
Bidang usaha : IT, Social Enterprise
Hasel adalah startup yang memberikan solusi teknologi untuk manajemen keuangan
koperasi yang lebih mudah, dan terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi dan
produktivitas para anggotanya dalam membangun serta mengelola bisnisnya.

Bidang usaha : IT
Kilap Premium adalah startup yang memiliki berbagai produk untuk perawatan motor. Kilap
Premium sudah memiliki mitra di seluruh kota besar di Indonesia.
Bidang usaha : Rekayasa Keteknikan

