
 

 

 

Rilis Pers - 6 July 2020 

 

Senior Fellow AIC Profesor Nunung Nuryartono ditunjuk sebagai 
dewan pengawas Bank Indonesia 

Australia-Indonesia Centre mengucapkan selamat kepada Senior Fellow AIC dan Dekan 
[Fakultas] Ekonomi dan Manajemen IPB, Professor Nunung Nuryartono, atas pengangkatannya 
sebagai [anggota] Badan Supervisi Bank Indonesia, BSBI, untuk 2020-2023.  

“Ini adalah penunjukan parlemen penting bagi Bank Indonesia,” ungkap Direktur Eksekutif AIC 
Dr Eugene Sebastian. “Profesor Nunung akan mewakili suara masyarakat Indonesia yang 
tinggal di pedesaan dan terpinggirkan dalam diskusi kebijakan strategis mereka.”  

Prof. Nunung memiliki spesialisasi dalam [bidang] keuangan mikro dan pengembangan ekonomi, 
serta memperoleh gelar doktor dari University of Goettingen di Jerman dengan fokus pada 
pengembangan pedesaan. 

Dewan pengawas mengawasi kegiatan Bank Indonesia, memastikan akuntabilitas, independensi 
dan transparansi, dan juga menyajikan keputusan kebijakan utama kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). 

Prof. Nunung saat ini menjabat sebagai Dekan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Ia 
bergabung dengan AIC pada 2017 sebagai kepala penelitian dalam studi dampak ekonomi 
perkebunan coklat dan pada 2019 sebagai Senior Fellow, sebagai pemimpin dalam Kemitraan 
untuk Penelitian Australia-Indonesia (PAIR) yang bertujuan untuk memfasilitasi manfaat 
maksimum bagi masyarakat pedesaan di sepanjang jalur kereta baru [di] Sulawesi Selatan.  

Sejak mempelajari Ekonomi Pertanian melalui jenjang sarjana dan magister di IPB, Prof Nunung 
telah menjalani banyak peran ekonomi. Ia saat ini bergabung dalam Dewan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi Nasional untuk 2019-2022 dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris untuk 
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Posisi sebelumnya di IPB termasuk sebagai Direktur Pusat Studi Internasional untuk Keuangan 
dan Ekonomi Terapan dan Kepala Program Ekonomi Pasca Sarjana. 

 

 

Informasi kontak dan lain-lain pada halaman berikutnya 

 



 

Hubungi 
Tim Fitzgerald 
AIC Digital Communications Manager 

communications@ausindcentre.org 
M: +61 491 064 960 

 

Tentang Australia-Indonesia Centre 
The Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium dari 11 universitas terkemuka dalam bidang 
riset di kedua negara. Misinya adalah untuk memajukan hubungan antar individu dalam sains, 
teknologi, pendidikan dan inovasi. 

 

Kunjungi AIC website untuk informasi lebih lanjut. 
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