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Peserta dapat melampirkan gambar
prototype dari produk atau task flow jasa
sebagai visualisasi produk atau jasa. 

Melampirkan Business Model Canvas. Peserta
diberikan kebebasan untuk mendesain
Business Model Canvas sekreatif mungkin.

Melampirkan hasil scan dari SURAT
PERNYATAAN LEGITIMASI BISNIS yang sudah
diisi, ditandatangani, dan diberikan materai
Rp10.000,00 oleh ketua tim. SURAT
PERNYATAAN LEGITIMASI BISNIS dapat
diunduh di sini. 
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Tim yang akan masuk dalam seleksi Tim yang akan masuk dalam seleksi FinalFinal
PresentationPresentation adalah 5 tim dari setiap kategorinya, adalah 5 tim dari setiap kategorinya,
yaitu SMA/SMK dan universitas yang lolos tahapyaitu SMA/SMK dan universitas yang lolos tahap
seleksi seleksi Rocket PitchRocket Pitch..
Bagi peserta yang lolos ke tahap Bagi peserta yang lolos ke tahap Final PresentationFinal Presentation
akan diumumkan oleh pihak akan diumumkan oleh pihak BusinessBusiness  PlanPlan
CompetitionCompetition (BPC)  (BPC) EURECA 2022 EURECA 2022 dan diharapkandan diharapkan
untuk segera mengumpulkan materi untuk segera mengumpulkan materi FinalFinal
Presentation Presentation dengan bentuk PowerPoint (PPT)dengan bentuk PowerPoint (PPT)
dalam format (.pdf) melalui Google Classroomdalam format (.pdf) melalui Google Classroom
dengan batas akhir pengumpulan pada dengan batas akhir pengumpulan pada Jumat, 2Jumat, 2
September 2022September 2022 pukul  pukul 23.59 WIB23.59 WIB..
Bahan presentasi Bahan presentasi Final Presentation Final Presentation dikirimkandikirimkan
dengan nama dengan nama filefile: BPC_(SMA/Universitas)_(Nama: BPC_(SMA/Universitas)_(Nama
Tim)_(Nama Bisnis)_(TahapanLomba).pdfTim)_(Nama Bisnis)_(TahapanLomba).pdf                                                                               
Contoh: BPC_Universitas_Asik_Kopaku_FinalContoh: BPC_Universitas_Asik_Kopaku_Final
Presentation.pdfPresentation.pdf
File File presentasi yang sudah dikirim tidak dapatpresentasi yang sudah dikirim tidak dapat
diubah dengan alasan apapun. Jika ditemukandiubah dengan alasan apapun. Jika ditemukan
terdapat perbedaan, tim akan didiskualifikasi sesuaiterdapat perbedaan, tim akan didiskualifikasi sesuai
dengan kebijakan panitia.dengan kebijakan panitia.
Peserta menampilkan bahan presentasi secaraPeserta menampilkan bahan presentasi secara
mandiri. Pihak panitia tidak memberikan toleransimandiri. Pihak panitia tidak memberikan toleransi
atas kendala teknis yang dialami peserta.atas kendala teknis yang dialami peserta.
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Saat pergantian tim, tim yang akan melakukanSaat pergantian tim, tim yang akan melakukan
pitching pitching diberikan waktu 1 menit untukdiberikan waktu 1 menit untuk
mempersiapkan presentasi.mempersiapkan presentasi.
FFinal Presentation inal Presentation akan dilakukan dalam bahasaakan dilakukan dalam bahasa
Indonesia. Peserta diperbolehkan menggunakanIndonesia. Peserta diperbolehkan menggunakan
bahasa Inggris jika mengutip perkataan atau katabahasa Inggris jika mengutip perkataan atau kata
tersebut merupakan kata-kata yang bersifat teknis.tersebut merupakan kata-kata yang bersifat teknis.
Tim yang sudah melakukan presentasi wajib tetapTim yang sudah melakukan presentasi wajib tetap
berada di dalam berada di dalam main room main room dan menunggudan menunggu
informasi selanjutnya melalui informasi selanjutnya melalui Liaison OfficerLiaison Officer
masing-masing tim.masing-masing tim.
Pada sesi Q&A, juri akan mengajukan pertanyaanPada sesi Q&A, juri akan mengajukan pertanyaan
yang berbeda. Peserta akan diberi kesempatanyang berbeda. Peserta akan diberi kesempatan
untuk menjawab setelah semua juri selesaiuntuk menjawab setelah semua juri selesai
memberikan pertanyaan mereka.memberikan pertanyaan mereka.
PerPermasalahan terkait jaringan menjadi tanggungmasalahan terkait jaringan menjadi tanggung
jawab peserta dan tidak akan mendapatkanjawab peserta dan tidak akan mendapatkan
toleransi dari pihak panitia.toleransi dari pihak panitia.
RuRubrik penilaian brik penilaian Final Presentation Final Presentation akanakan
diumumkan saat diumumkan saat Technical Meeting FinalTechnical Meeting Final
PresentationPresentation..
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DESKRIPSI TEMA BUSINESS PLAN COMPETITION EURECA 2022
“Forging Digital Transformation to Accelerate

Economic Recovery”



Alasan dibalik pentingnya peran transformasi digital dalamAlasan dibalik pentingnya peran transformasi digital dalam
perkembangan ekonomi Indonesia adalah meningkatnyaperkembangan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya
ketergantungan masyarakat kepada teknologi digital.ketergantungan masyarakat kepada teknologi digital.
Generasi Z dan milenial yang lahir dari tahun 1980 hinggaGenerasi Z dan milenial yang lahir dari tahun 1980 hingga
2012, juga dikenal sebagai generasi 2012, juga dikenal sebagai generasi digital nativesdigital natives karena karena
generasi baru tersebut telah berhasil mengintegrasikangenerasi baru tersebut telah berhasil mengintegrasikan
sebagian besar hidup mereka dengan teknologi digital.sebagian besar hidup mereka dengan teknologi digital.
Terlebihnya, generasi tersebut juga diperkirakan akanTerlebihnya, generasi tersebut juga diperkirakan akan
mendorong setengah dari konsumsi negara pada tahunmendorong setengah dari konsumsi negara pada tahun
2030. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pebisnis2030. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pebisnis
untuk melakukan transformasi digital agar dapatuntuk melakukan transformasi digital agar dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi.mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Mengutip sebuah artikel dari McKinsey & Co. (Mengutip sebuah artikel dari McKinsey & Co. (OctOct 2020) 2020),,
konsumen dari 45 negara, termasuk Indonesia telah secarakonsumen dari 45 negara, termasuk Indonesia telah secara
drastis merubah pola berbelanja mereka ke saluran digitaldrastis merubah pola berbelanja mereka ke saluran digital
selama pandemi Covid-19. Perubahan tren belanjaselama pandemi Covid-19. Perubahan tren belanja
konsumen pun akhirnya mendorong perusahaan dankonsumen pun akhirnya mendorong perusahaan dan
industri untuk beradaptasi dengan saluran distribusi yangindustri untuk beradaptasi dengan saluran distribusi yang
lebih teknologi sentris. Hal ini mengakibatkanlebih teknologi sentris. Hal ini mengakibatkan
perkembangan digitalisasi saluran distribusi menjadi lebihperkembangan digitalisasi saluran distribusi menjadi lebih
cepat beberapa tahun dari estimasi sebelum pandemi,cepat beberapa tahun dari estimasi sebelum pandemi,
terutama di daerah Asia.terutama di daerah Asia.  



Oleh karena itu, dengan tujuan agar para pesertaOleh karena itu, dengan tujuan agar para peserta
diharapkan dapat membuat sebuah perencanaan bisnisdiharapkan dapat membuat sebuah perencanaan bisnis
yang dapat melayani para generasi digital natives danyang dapat melayani para generasi digital natives dan
mengakomodasi preferensi konsumen yang bergesermengakomodasi preferensi konsumen yang bergeser
setelah pandemi. Berikut adalah beberapa contoh modelsetelah pandemi. Berikut adalah beberapa contoh model
bisnis yang dapat mempercepat proses transformasibisnis yang dapat mempercepat proses transformasi
digital dalam perekonomian Indonesia dengandigital dalam perekonomian Indonesia dengan
menyediakan jasa atau layanan yang mengakomodasimenyediakan jasa atau layanan yang mengakomodasi
keadaan yang baru seperti di bawah ini:keadaan yang baru seperti di bawah ini:

Bisnis berbasis Bisnis berbasis MetaverseMetaverse
Metaverse Metaverse merupakan sebuah dunia virtual ketika paramerupakan sebuah dunia virtual ketika para
individu dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam duniaindividu dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam dunia
nyata, seperti bertemu teman dan berbelanja di dunianyata, seperti bertemu teman dan berbelanja di dunia
maya bersama para penghuni maya bersama para penghuni Metaverse Metaverse lainnya.lainnya.
Keberadaan dari Keberadaan dari Metaverse Metaverse dapat merubah iklim bisnisdapat merubah iklim bisnis
dan ekonomi di masa yang mendatang dan semakindan ekonomi di masa yang mendatang dan semakin
banyak perusahaan akan dipaksa untuk memasuki duniabanyak perusahaan akan dipaksa untuk memasuki dunia
MetaverseMetaverse. Salah satu contohnya adalah perusahaan asal. Salah satu contohnya adalah perusahaan asal
Beijing, yaitu Decentraland, sebuah perusahaan berbasisBeijing, yaitu Decentraland, sebuah perusahaan berbasis
Metaverse Metaverse yang memperjual-belikan yang memperjual-belikan real-estatereal-estate dan dan
digital assetdigital asset di  di MetaverseMetaverse..  



Bisnis Bisnis Cloud KitchenCloud Kitchen
Perkembangan teknologi telah menghasilkan sistemPerkembangan teknologi telah menghasilkan sistem
bisnis berbasis bisnis berbasis cloudcloud dalam berbagai bidang, termasuk dalam berbagai bidang, termasuk
industri industri Food and Beverage Food and Beverage (F&B). Konsep dari bisnis F&B(F&B). Konsep dari bisnis F&B
dengan sistem dengan sistem cloud kitchencloud kitchen hanya berfokus pada hanya berfokus pada
pesanan makanan pesanan makanan onlineonline dan tidak melayani pesanan dan tidak melayani pesanan
dine-indine-in. Pada umumnya, seorang pengelola atau pemilik. Pada umumnya, seorang pengelola atau pemilik
cloud kitchencloud kitchen membangun sebuah dapur besar yang membangun sebuah dapur besar yang
terdiri atas sejumlah bilik dan kemudian disewakanterdiri atas sejumlah bilik dan kemudian disewakan
kepada para pelaku bisnis F&B.kepada para pelaku bisnis F&B.  

Digitalisasi Digitalisasi Supply ChainSupply Chain
Infrastruktur digitalInfrastruktur digital    yang kuat memungkinkanyang kuat memungkinkan
perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dalam bisnis.perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dalam bisnis.
Digitalisasi rantai pasok global telah mengalamiDigitalisasi rantai pasok global telah mengalami
perkembangan pesat akibat adanya tekanan bagiperkembangan pesat akibat adanya tekanan bagi
perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan dayaperusahaan-perusahaan untuk mempertahankan daya
saing selama pandemi. Beberapa implementasi darisaing selama pandemi. Beberapa implementasi dari
perkembangan ini dapat dilihat dari pemesanan berbasisperkembangan ini dapat dilihat dari pemesanan berbasis
onlineonline, otomatisasi proses, analisis , otomatisasi proses, analisis big databig data, dan, dan
penggunaan penggunaan Artificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI) untuk memprediksi (AI) untuk memprediksi
tren hingga peningkatan jumlah pekerja jarak jauh yangtren hingga peningkatan jumlah pekerja jarak jauh yang
didukung oleh teknologi canggih.didukung oleh teknologi canggih.
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Berikut adalah rangkaian acara dan tanggal penting
Business Plan Competition (BPC) EURECA 2022:

6 Juni – 24 Juni 2022 

25 Juni – 29 Juli 2022

14 Agustus 2022

27 Agustus 2022 

Periode pendaftaran early bird Business Plan Competition
(BPC) 2022.

Periode pendaftaran normal price Business Plan
Competition (BPC) 2022.

Batas terakhir peserta melakukan pengumpulan proposal
business plan.

Pengumuman top 15 semifinalis dari setiap kategori, baik
itu SMA/SMK maupun universitas Business Plan
Competition (BPC) EURECA 2022.



31 Agustus 202231 Agustus 2022

1 September 20221 September 2022

Grand Opening Grand Opening acara acara EURECA 2022EURECA 2022, dilanjutkan dengan, dilanjutkan dengan
acara acara Business RaceBusiness Race dan  dan Technical Meeting Technical Meeting yang wajibyang wajib
diikuti oleh diikuti oleh toptop 15 semifinalis dari setiap kategori, baik itu 15 semifinalis dari setiap kategori, baik itu
SMA/SMK maupun universitas SMA/SMK maupun universitas Business Plan CompetitionBusiness Plan Competition
(BPC) (BPC) EURECA 2022EURECA 2022..

Setiap peserta akan mengikuti sesi Setiap peserta akan mengikuti sesi Virtual Company VisitVirtual Company Visit,,
Business CoachingBusiness Coaching oleh perusahaan yang telah ditentukan oleh perusahaan yang telah ditentukan
oleh panitia, dan oleh panitia, dan Technical MeetingTechnical Meeting untuk keesokan untuk keesokan
harinya. Para peserta diharapkan mendapat gambaranharinya. Para peserta diharapkan mendapat gambaran
mengenai susunan manajemen operasional pada sebuahmengenai susunan manajemen operasional pada sebuah
perusahaan dan melihat secara perusahaan dan melihat secara virtualvirtual mengenai situasi mengenai situasi
dalam dunia kerja melalui kegiatan ini.dalam dunia kerja melalui kegiatan ini.



2 September 20222 September 2022

3 September 20223 September 2022

Para peserta melakukan Para peserta melakukan Rocket Pitch business planRocket Pitch business plan selama selama
5 menit untuk masing-masing tim kemudian dilanjutkan5 menit untuk masing-masing tim kemudian dilanjutkan
dengan sesi dengan sesi feedbackfeedback selama 2 menit secara  selama 2 menit secara closeclose
presentationpresentation. Setelah itu, dilanjutkan dengan. Setelah itu, dilanjutkan dengan
pengumuman peserta yang lolos ke tahap final sebanyak 5pengumuman peserta yang lolos ke tahap final sebanyak 5
tim, masing-masing dari kategori SMA/SMK dan kategoritim, masing-masing dari kategori SMA/SMK dan kategori
universitas, kemudian ditutup oleh universitas, kemudian ditutup oleh Technical MeetingTechnical Meeting pada pada
hari berikutnya.hari berikutnya.  

Para finalis melakukan Para finalis melakukan Final PresentationFinal Presentation selama 15 menit selama 15 menit
dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menitdan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit
secara terbuka untuk publik. Rangkaian acara kemudiansecara terbuka untuk publik. Rangkaian acara kemudian
ditutup dengan sesi ditutup dengan sesi Awarding NightAwarding Night..
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