Kriteria dan Syarat
Pendaftaran

2021

Kualitas Wirausaha Muda yang dicari !
ORIGINAL !

Berdampak !

Unik !

Originalitas bisnis peserta,
bukan merupakan bentuk
plagiarisme

Bisnis/usaha sosial/inovasi
yang didaftarkan dapat
memiliki dampak yang besar
bagi masyarakat

Bisnis/usaha
sosial/inovasi yang
didaftarkan unik

No Prize Hunter !

Willing to Learn

Brand Ambassador

Peserta bukan merupakan prize
hunter dan tidak pernah
mengikuti ajang kompetisi
serupa

Walaupun WMM adalah ajang
kompetisi, namun sebagian
kegiatan juga adalah proses
pembelajaran

BMRI
Setelah Kompetisi berakhir, para
peserta finalis bersedia untuk
menjadi BA Bank Mandiri/

Road Map

Good Attitude

Bisnis dan inovasi yang dimiliki
mudah untuk scaling up atau
telah memiliki road map scale up
yang jelas

Memiliki sikap pribadi yang baik
dan tidak pernah terjerat hukum
dalam menjalankan bisnis.

Kriteria Umum Peserta WMM 2021
WNI !

Usia Usaha !

Usia Peserta !

Omzet

Warga Negara Indonesia

Peserta mendaftar wajib memiliki usaha
yang relevan dengan kategori usaha.
Usaha yang didaftarkan minimal sudah
dijalankan selama 4 tahun per tanggal 1
Juli 2021.

Usia minimal adalah 18 tahun
dan maksimal 35 tahun per
tanggal 1 Juli 2021

Omset Rata Rata Gabungan
selama 4 tahun minimal sebesar
Rp 1.000.000.000,-

Bisnis yang Legal
Usaha yang didaftarkan bukan
merupakan usaha yang
dilarang atau melawan hukum
Negara Republik Indonesia.

Tidak Aktif di
Kompetisi lain
Usaha atau inovasi teknologi yang
didaftarkan tidak sedang
didaftarkan pada kompetisi lain
di saat yang bersamaan kecuali
kompetisi Mandiri Group.

Domisili Usaha
Lokasi badan usaha atau
kantor pusat badan usaha
calon peserta berada di
wilayah Indonesia.

Status Peserta

1 Usaha/1 Orang

Join lagi Yuk !

Peserta yang dapat mendaftar Program WMM
adalah pemilik bisnis/penemu/inovator, bukan
pemegang ijin franchise (franchise) atau bukan
pegawai yang ada di level senior manajemen
dalam suatu badan usaha.

1 usaha hanya boleh didaftarkan untuk 1 orang
peserta. Apabila ada 2 peserta mendaftarkan 1
perusahaan yang sama maka panitia akan
menggugurkan peserta tersebut.

Peserta yang telah mendaftarkan diri pada
penghargaan WMM/MYT/WSM di tahun-tahun
sebelumnya boleh mendaftar kembali pada
program WMM 2021.

Kriteria Khusus Peserta WMM 2021
Wirausaha Bidang Teknologi

Punya Prototipe

Teknologi Visioner &

Minimal telah memiliki prototype atas
inovasi teknologi yang didaftarkan untuk
bidang usaha Digital, Digital Financial
Technology, dan Non Digital. Informasi
waktu mulai usaha dapat diisi waktu
prototype selesai dibuat.

Memiliki inovasi teknologi tepat guna yang
dapat diimplementasikan secara masal dan
dapat memberikan dampak sosial dan
lingkungan serta mengakselerasi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Applicable

Wirausaha Bidang Sosial

Telah Berjalan

Telah Terimplementasi

Telah menjalankan social project
atau social enterprise yang
didaftarkan minimal selama 2 tahun
pada tanggal 1 Juli 2021

Memiliki inovasi teknologi tepat guna yang
dapat diimplementasikan secara masal dan
dapat memberikan dampak sosial dan
lingkungan serta mengakselerasi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

