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Thegreaterhub (www.thegreaterhub.id) SBM ITB merupakan pengembangan bisnis multi-platform di 

bawah Sekolah Bisnis dan Manajemen Sekolah Institut Teknologi Bandung untuk mahasiswa ITB pada 

khususnya dan generasi muda Bandung di umum dalam bentuk fisik (ruang kerja dan ruang pembuat *) 

dan non-fisik (program inkubasi, percepatan dan pengembangan keterampilan yang direncanakan). 

Selama kurang lebih 4 tahun beroperasi, The Greater Hub telah mengadakan 7 BATCH program inkubasi 

bisnis (startup). Program ini telah banyak membantu para inisiator bisnis muda, yang terdiri dari 

mahasiswa dan non mahasiswa, mengembangkan market dan memperluas jaringan kolaborasi dengan 

para stakeholders bisnis. Melihat perkembangan impact ini, Thegreaterhub merasa perlu terus 

mengembangkan fasilitas dan program untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik dan 

meningkatkan kolaborasi antara pelaku kreatif dan pelaku bisnis di Jawa Barat. Di tahun 2020 ini, 

rangkaian Incubation Program Batch VIII yang akan berlangsung selama 4 bulan efektif, telah dibuka 

secara resmi pada tanggal 24 Januari 2020. Rangkaian program ditandai dengan dimulainya pre-

incubation workshop yang mengundang general public, memberikan workshop bertemakan “Creating the 

impactful startup” yang disampaiakan oleh Muhamad Fajrin Rasyid Co-Founder dan President Bukalapak, 

dan workshop Idea Generation oleh Dr. Dina Dellyana, Director The Greater Hub Incubator SBM ITB. 

Workshop ini menginspirasi para generasi mudah untuk mengembangkan idenya dan memberikan impact 

terhadap Indonesia, dan mendorong pemanfaatan fasilitas inKubator bisnis pada batch VIII 2020 yang 

akan dibuka registrasinya sampai 1 FebruarI 2020. Kapasitas incubatee yang akan diberikan adalah 24 

startups, dan akan diumumkan pada 10 Februari 2020.   

Workshop dihadiri oleh 90 peserta yang berasal dari berbagai afiliasi. Beberapa diantanya merupakan 

founder startups dan sedang menyiapkan diri untuk berartisipasi dapam seleksi program inkubasi The 

Greater Hub Batch VIII 2020. Workshop diawali oleh pemaparan bagaimana Bukalapak merintis bisnis dan 

bekerjasama dengan pemerintah dan beberapa stakeholder bisnis Bersama-sama membangun Indonesia, 

memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Selanjutnya workshop dilanjutkan pemaparan oleh 

direktur The Geater Hub terkait pengembangan ide bisnis di berbagai sektor, dan diakhiri oleh peresmian 

pembukaan registrasi ide bisnis untuk Program Inkubasi Bisnis The greater Hub Batch VIII 2020.  


