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Dengan hormat, 
 
Bersama ini kami sampaikan bahwa Ecofined Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Nasional 
dan Lomba Kreatifitas Pendidikan Ekonomi & Keuangan untuk yang pertama kalinya. Ecofined Indonesia 
adalah lembaga nir-laba yang fokus pada pendidikan ekonomi dan keuangan bagi anak-anak setingkat 
SMA.  
 
Kegiatan yang didukung oleh Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia serta The Indonesia Capital 
Market Institute (TICMI) ini akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 - 21 Juni 2013. Kegiatan 
mencakup Diskusi Panel, Presentasi Karya Ilmiah serta Pameran dan Lomba Kreativitas tentang 
Pendidikan Ekonomi & Keuangan. Lomba terbuka bagi dosen dan guru, mahasiswa D3, S1 serta siswa 
SMA/SMK/MA dan sederajat dari seluruh Indonesia.  
 
Lomba bagi dosen dan guru mencakup: 
(1) Lomba penulisan karya ilmiah, dan  
(2) Lomba pembuatan materi ajar. 
 
Sedangkan, lomba bagi mahasiswa D3 & S1 serta siswa SMA/SMK/MA & sederajat mencakup: 
(1) Lomba Poster, dan  
(2) Lomba Video.  
 
Topik lomba mencakup konsep pokok ekonomi dan keuangan yang terkandung dalam mata pelajaran 
ekonomi, keuangan pribadi, perbankan, bisnis, kewirausahaan serta pasar modal, baik dalam sistem 

ekonomi konvensional maupun Islam. Detil informasi dapat dilihat di situs Ecofined Indonesia.  
 
Mereka yang terpilih sebagai finalis akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan konferensi. Fasilitas akomodasi selama mengikuti kegiatan di Jakarta akan disediakan oleh 
panitia. Pemenang akan menerima tropi bergilir dan karyanya akan dipublikasikan secara nasional.  
 
Demikian kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat dimanfaatkan bersama.   
 
Terima kasih. 

 
 
 
 

Komara Djaja, PhD 
Ketua Pelaksana 
Konferensi Nasional dan Lomba Kreativitas 
Pendidikan Ekonomi dan Keuangan 
 
 
Tembusan: 
- Pertinggal 
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