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Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjalin kerjasama yang erat dengan lebih 
dari delapan puluh negara mitra di dunia, melebihi jumlah negara-negara anggotanya. Dalam 
perekonomian yang sangat global sekarang ini, keterlibatan aktif para mitra dalam kegiatan OECD sangat 
penting dalam menyusun kebijakan serta mengembangkan pedoman dan standar untuk  mengatasi 
berbagai tantangan global, seperti krisis keuangan dan ekonomi serta perubahan iklim. Sebaliknya, 
semakin eratya hubungan dengan OECD dan sistem kerjanya akan memungkinkan Indonesia untuk 
mendapatkan berbagai studi banding dan kekayaan pengetahuan dari negara anggota OECD dan para 
mitranya.

Melihat semakin pentingnya peran para mitra dalam ekonomi dunia, OECD telah meluncurkan Program 
Kerjasama Tingkat Lanjut (Enhanced Engagement, EE) pada bulan Mei 2007 dengan Indonesia dan 
empat negara lainnya (Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Afrika Selatan). EE mencakup 
kerjasama yang lebih terstruktur dengan setiap negara dan mengikuti pola yang berbeda, lebih fleksibel 
dan bertahap, tergantung pada kepentingan masing-masing negara. 

Melalui keterlibatan langsung dalam program kerja OECD, 
setiap mitra EE memperkaya pembahasan kebijakan antar 
komunitas internasional dan memastikan bahwa analisis 
dan standar kebijakan OECD mencerminkan luasnya 
kepentingan dan praktik yang dijalankan.
 
Dengan berpartisipasi dalam survei ekonomi dan kajian 
obyektif OECD, Indonesia dapat memperoleh manfaat 
dari evaluasi mendalam terhadap kinerja ekonomi dan 
sosialnya berdasarkan praktik-praktik terbaik internasional 
(international best practices). Dihasilkan melalui 
kerjasama erat dengan pemerintah, kajian ini 
memfasilitasi dialog obyektif (peer dialogue) dan 
pembelajaran dengan negara lain dan menghasilkan 
rekomendasi kebijakan praktis.

Dengan berpartisipasi dalam Komite, Kelompok Kerja dan proyek 
pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan masa depan dari OECD 
seperti pertumbuhan berwawasan lingkungan (green growth), inovasi, 
dan keterpaduan kebijakan, Indonesia diundang untuk ikut dalam 
diskusi isu-isu kebijakan yang sedang berkembang dalam tatanan 
multilateral terbuka, belajar dari pengalaman kebijakan negara lain, 
menyampaikan pandangan dan pengetahuannya sendiri, dan pada 
akhirnya memberikan kontribusi pada penjabaran standar dan 
pedoman global yang sedang berkembang.
 
Dengan masuk ke dalam sistem statistik OECD, Indonesia dapat membuat perbandingan dengan 
anggota dan mitra OECD di berbagai bidang kebijakan sehingga meningkatkan mutu kebijakan 
publiknya. Database (basis data) ini sering menjadi dasar dari berbagai publikasi utama OECD, seperti 
Gambaran ke Depan Ekonomi OECD (OECD Economic Outlook), Menuju Pertumbuhan (Going for 
Growth), dan Sekilas tentang Pensiun (Pensions at a Glance), yang memantau, menganalisa, dan 
mengukur kinerja negara dan memprakirakan kecenderungan kebijakan masa depan. 

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan Indonesia 
dengan Angel Gurría, Sekretariat Jenderal OECD dalam 
Pertemuan Menteri-Menteri Kesehatan OECD, Oktober 2010.
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Survei Ekonomi Indonesia terlengkap pertama ini telah mengidentifikasi 
beberapa tantangan ekonomi utama yang dihadapi Indonesia dan 
menganalisa pilihan kebijakan untuk mengatasinya.  Indonesia telah 
mencapai kemajuan yang signifikan di bidang eknonomi dan sosial selama 
dekade terakhir. Kedepannya, sejumlah reformasi kelembagaan dan 
perubahan kebijakan, beberapa diantaranya dijelaskan dengan rinci dalam 
survei, diperlukan guna mengatasi tantangan tercapainya target jangka 
menengah yang ambisius dari pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 
kemiskinan.

Kerangka ekonomi makro meningkat: Kinerja ekonomi selama kurun waktu 
2009-10 telah sangat mengesankan dan Indonesia berhasil keluar dari krisis 

global dengan mulus (relatif tanpa masalah) jika dibandingkan dengan saat krisis ekonomi sebelumnya 
maupun dengan negara lain yang sedang berkembang. Namun, beberapa kelemahan masih 
memperlambat kemajuan dan Indonesia harus menjalankan agenda reformasinya untuk dapat 
meningkatkan pertumbuhan jangka panjangnya.

Penghapusan bertahap subsidi energi akan mengurangi beban sumber daya fiskal: Pemerintah harus 
menepati komitmennya untuk menghapus subsidi terhadap bahan bakar fosil pada tahun 2014 dan 
juga mengurangi subsidi listrik. Sosialisasi secara luas tentang manfaat penghapusan subsidi serta 
peralihannya kepada skema bantuan tunai langsung yang tepat sasaran akan dapat membantu 
mengatasi hambatan reformasi.

Peningkatan investasi di bidang infrastruktur akan mengatasi hambatan terhadap potensi 
pertumbuhan yang lebih cepat: Dalam tahap pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini, 
penyediaan dana investasi untuk pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang besar. 
Survei menguraikan secara singkat sejumlah tindakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat 
kerangka peraturan dan menghadapi tantangan dalam menarik investasi swasta.

Jaring pengaman sosial yang luas dan pendidikan serta pelayanan kesehatan bermutu tinggi akan 
mendukung pertumbuhan menyeluruh: Indonesia sedang berusaha memperluas cakupan jaring 
pengaman sosial sebagai satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Survei mengkaji berbagai kebijakan 
Pemerintah Indonesia tentang pasar tenaga kerja, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan 
perlindungan sosial serta berbagai tantangan utama yang akan dihadapi oleh para pembuat kebijakan 
dalam tahun-tahun mendatang.   

Survei Ekonomi OECD: Indonesia (2010) 

Untuk informasi lebih lanjut: 
www.oecd.org/indonesia
www.oecd.org/eco/surveys
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Kajian pertama OECD tentang Kebijakan Investasi Indonesia mengkaji iklim 
investasi Indonesia dengan membandingkannya terhadap tolak ukur OECD 
dalam Kerangka Kebijakan Investasi (Policy Framework for Investment) yang 
tercantum pada: www.oecd.org/daf/investment/pfi.

Kajian ini merupakan bukti semakin meningkatnya hubungan antara OECD 
dengan Indonesia, baik melalui proses Kerjasama Tingkat Lanjut (Enhanced 
Engagement) OECD dengan mitra utama negara-negara berkembang maupun 
sebagai bagian dari kemitraan strategis Asia Tenggara dengan OECD.  Kajian ini 
menjelaskan reformasi ektensif yang dilakukan di Indonesia selama dekade 
yang lalu untuk meningkatan iklim investasi.

Kajian ini mendokumentasikan peningkatan kepercayaan investor dan menekankan bidang-bidang yang 
apabila diperbaiki dapat mendorong investasi. Kajian ini juga menyediakan pilihan kebijakan bagi 
Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa rekomendasi OECD antara lain adalah sebagai berikut: 

•    Tetap berusaha meningkatkan konsistensi berbagai kebijakan dan peraturan perundang-udanganan.
•    Terus mengurangi restriksi dan meningkatkan pelaporan investasi asing di Indonesia.
•    Terus menyederhanakan proses perijinan usaha.
•    Menyusun kebijakan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan backward linkages (kaitan

ke belakang) serta spillover (manfaat lebih) dari Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct 
Investment, FDI) ke ekonomi daerah.   

•    Memperkuat regulasi sektor-sektor terkait.
•    Memastikan agar insentif investasi tidak distorsi, selalu transparan, dan bersifat luas (broad-based).
•    Mendorong perusahaan-perusahaan domestik dan asing memenuhi standar tata laku bisnis yang

bertanggung jawab.
•    Melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kompetisi Indonesia bersama-sama dengan OECD.

Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/daf/investment
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Kajian OECD mengenai Sistem Anggaran Indonesia dilaksanakan dengan 
dukungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara. Kajian ini membahas kinerja ekonomi 
dan fiskal Indonesia setelah krisis keuangan 1997/98 dan transisinya ke 
demokrasi.Selain itu, OECD mengkaji juga proses penyusunan anggaran 
dan peran DPR, serta berbagai aspek implementasi anggaran.

Kajian ini menemukan bahwa krisis telah secara nyata menyebabkan 
perubahan transformatif pada sistem anggaran di Indonesia. Dengan  
terbentuknya kerangka legal modern, anggaran telah disatukan dan dibuat 
lebih komprehensif dan program desentralisasi besar-besaran telah 
diluncurkan.

Kajian ini juga memuji Indonesia atas dijaganya disiplin anggaran selama kurun waktu tersebut. Lebih 
lanjut, kajian ini juga mencatat bahwa peran aktif DPR RI dalam proses anggaran dan adanya sebuah 
perencanaan nasional untuk anggaran telah mendukung sehatnya keuangan Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi, kajian ini menyarankan adanya aturan keuangan berbasis 
pengeluaran yang lebih operasional dan menghindari konsentrasi pembelanjaan pada bulan-bulan 
terakhir tahun anggaran. Tantangan lainnya yang teridentifikasi adalah adanya penekanan atas sangat 
rincinya input dalam pendokumentasian resmi anggaran pemerintah, yang pada gilirannya dijadikan 
dasar oleh DPR RI dalam pembahasan anggaran. Tingkat kerincian ini mungkin memperlambat 
beberapa inisiatif reformasi yang dilaksanakan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/indonesia dan www.oecd.org/gov/budget
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Keikutsertaan dalam Komite dan Kelompok Kerja OECD 
Indonesia merupakan anggota dari Pusat Pembangunan OECD (OECD Development Centre), Forum 
Global OECD tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak (OECD Global Forum 
on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), Kelompok Kerja Efektivitas Bantuan 
OECD (OECD Working Party on Aid Effectiveness), dan Dewan Pengurus Program Pengkajian Pelajar 
Internasional OECD (Governing Board of the OECD Programme for International Student Assessment, 
PISA). Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam Komite Kompetisi OECD (OECD Competition 
Committee) dan Proyek Kebebasan Investasi dari Komite Investasi OECD (Freedom of Investment Project 
of the OECD Investment Committee). Berkat partisipasinya yang terus menerus, Indonesia telah ikut 
berperan dalam penyusunan agenda dan pedoman berbagai Badan tersebut, berbagi pengalamannya, 
serta belajar dari pengalaman negara-negara lain.

Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/competition

Indonesia telah berpartisipasi dalam kegiatan Komite Kompetisi OECD sejak tahun 2005. Badan ini 
mempromosikan reformasi berorientasi pasar dengan secara aktif untuk membantu pembuat kebijakan 
menangani praktik dan peraturan yang sifatnya anti kompetisi. Komite ini menyediakan analisis 
kebijakan dan saran bagi pemerintah dalam merancang undang-undang kompetisi, penegakan hukum 
yang efektif, dan peraturan-peraturan yang mendukung kompetisi sehingga dapat memberikan 
kontribusi terhadap efisiensi ekonomi dunia dan kesejahteraan yang lebih baik.

Disamping itu, Badan ini telah memformulasikan delapan Rekomendasi dan Best Practices yang tidak 
mengikat tentang peraturan dan kebijakan kompetisi, seperti Rekomendasi atas Pengkajian Kompetisi 
tahun 2009 (2009 Recommendation on Competition Assessment) dan Pedoman Memerangi Manipulasi 
Tender dalam Pengadaan Barang Pemerintah tahun 2009 (2009 Guidelines for Fighting Bid Rigging in 
Public Procurement). Komite Kompetisi mengumpulkan wakil-wakil berbagai otoritas kompetisi dari 34 
negara OECD, 17 negara non-anggota OECD (termasuk Indonesia), dan berbagai organisasi internasional 
seperti Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association), Organisasi Perdagangan 
Dunia (World Trade Organisation), dan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UN Conference 
on Trade and Development).

Indonesia juga mengambil bagian dalam Program OECD untuk Peningkatan Kapasitas Kompetisi (OECD’s 
Competition Capacity Building Programme) yang menyediakan bantuan teknis dalam kebijakan dan 
peraturan kompetisi, serta dalam Forum Global OECD tentang Kompetisi (OECD Global Forum on 
Competition).
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Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/pisa

Program OECD untuk Pengkajian Pelajar Internasional dan 
Database PISA 

Indonesia berpartisipasi dalam Dewan Pengurus (Governing Board) Program OECD untuk Pengkajian 
Pelajar Internasional (PISA) sejak tahun 2006. PISA merupakan suatu pengkajian berstandar 
internasional yang memfokuskan pada berbagai kompetensi pokok dalam bidang pembacaan, 
matematika, dan pemahaman ilmu pengetahuan (scientific literacy). Pengkajian ini telah dikembangkan 
oleh OECD dan para negara peserta dan setiap tiga tahun telah diterapkan pada pelajar berumur 15 
tahun.

PISA mengupayakan pengembangan pemahaman tentang cara meningkatkan mutu dan pengaruh dari 
hasil pembelajaran, pemerataan kesempatan belajar, serta efektivitas dan efisiensi proses pendidikan.  
Implementasi reguler dari pengkajian ini setiap tiga tahun telah menghasilkan suatu indikator 
kecenderungan yang memungkinkan negara peserta memantau peningkatan hasil pendidikan. Sasaran 
akhir dari PISA adalah untuk membantu negara peserta mencapai pembelajaran seumur hidup (lifelong 
learning) berkualitas tinggi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi, pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan, dan kerukunan sosial.

Sampai saat ini, telah dilakukan empat pengkajian yang melibatkan 
partisipasi Indonesia yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, dan 2009. 
Dengan berpartisipasi dalam Dewan Pengurus PISA, Indonesia telah 
ikut berperan dalam penentuan prioritas kebijakan dan cakupan 
pekerjaan PISA, penentuan anggaran dan aktifitasnya, serta 
mengambil bagian dalam memantau kualitas hasilnya. 
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Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/dac/effectiveness 

Kelompok Kerja OECD untuk Efektivitas Bantuan

Indonesia berpartisipasi dalam Kelompok Kerja OECD untuk Efektivitas Bantuan sejak tahun 2005. 
Kelompok Kerja, yang ditempatkan pada Komite Perbantuan Pembangunan OECD (OECD Development 
Assistance Committee), merupakan kerjasama internasional dari delapan puluh negara donor OECD dan 
non-OECD serta negara penerima bantuan yang bersama-sama memastikan bahwa bantuan yang 
diberikan sangat efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan.

Salah satu misi utama dari Kelompok Kerja ini adalah untuk memantau implementasi dari Deklarasi Paris 
tahun 2005 tentang Efektivitas Bantuan (Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005) dan Agenda Aksi 
Accra tahun 2008 (Accra Agenda for Action, 2008) yang diikuti oleh lebih dari 100 negara pemberi dan 
penerima donor bilateral dan multilateral, termasuk Indonesia. Kedua instrumen internasional utama ini 
meliputi komitmen untuk meningkatkan kepemilikan dan akuntabilitas kebijakan pembangunan, 
memperkuat pemakaian sistem anggaran dan manajemen negara yang ada sekarang, memperbaiki 
pembagian pekerjaan diantara negara pemberi donor, meningkatkan tingkat keprediksian aliran dana 
bantuan, dan memberikan hasil nyata pembangunan. Pada tahun 2009, Kelompok Kerja ini 
direstrukturisasi dengan memasukkan negara penerima bantuan dalam struktur pengelolaannya.

Dengan berpartisipasi aktif dalam Kelompok Kerja, Indonesia telah berkontribusi dalam membentuk 
agenda efektivitas bantuan internasional dan kerangka evaluasi dan pemantauannya yang unik. 

Pusat Pembangunan OECD 
Indonesia bergabung dengan Pusat Pembangunan OECD pada Februari 
2009. Dibentuk pada tahun 1962, Pusat ini telah membantu para 
pembuat kebijakan di OECD dan negara-negara berkembang untuk 
menemukan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan 
global, penghapusan kemiskinan, dan meningkatnya ketidakmerataan 
melalui dialog dan penelitian kebijakan.

Pusat ini bekerjasama erat dengan bidang-bidang lain di OECD, terutama yang bekerja di Bidang 
Pembangunan. Dewan Pengurus Pusat Pembangunan OECD terdiri dari 39 negara (25 negara anggota 
OECD dan 14 negara berkembang non-OECD, termasuk Indonesia), ditambah dengan Komisi Eropa 
(European Commission) dan Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank).

Dengan menjadi anggota Dewan Pengurus dari Pusat Pembangunan OECD, Indonesia berpartisipasi 
dalam  menyusun perencanaan dan implementasi program kerja dua-tahunannya.

Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/dev
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Pada akhir tahun 2009, Indonesia menjadi peserta dalam Forum Global OECD tentang Transparansi dan 
Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak. Forum tingkat tinggi ini memantau implementasi standar 
pajak yang telah disepakati secara internasional untuk pertukaran informasi yang efektif, dengan tujuan 
memerangi penghindaran pajak lintas batas negara di lebih dari delapan puluh yurisdiksi negara-negara 
OECD dan non-OECD. Forum ini melakukannya melalui penerbitan secara reguler publikasi hasil ulasan 
negara (country review).

Sebagai partisipan, Indonesia mengambil bagian dalam proses peer review ini dan dengan demikian, 
membantu memastikan bahwa standar internasional tentang transparansi dan pertukaran informasi 
untuk keperluan pajak tidak hanya dibuat, tetapi juga diimplementasikan secara efektif.

Indonesia juga berpartisipasi dalam Program Perpajakan OECD yang menyediakan pelatihan teknis dan 
mengadakan acara-acara tentang berbagai isu kebijakan dan administrasi pajak domestik maupun 
internasional, yang memungkinkan negara peserta berbagi pengalaman kebijakan dengan 
negara-negara OECD dan negara-negara Asia Tenggara.

Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/tax/transparency dan www.oecd.org/taxation 
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Integrasi ke dalam Sistem Statistik OECD 
Data resmi Indonesia dimasukkan ke sejumlah database statistik OECD, yang selanjutnya membentuk 
dasar dari publikasi utama OECD seperti Buku Fakta OECD (OECD Factbook), Gambaran ke Depan OECD 
(OECD Outlooks), Menuju Pertumbuhan (Going for Growth) dan seri Sekilas (At a Glance). Hal ini 
memungkinkan Indonesia untuk membandingkan dirinya dengan berbagai negara OECD dan non-OECD 
dalam berbagai macam bidang kebijakan seperti ekonomi makro, akun nasional, pensiun, pendidikan, 
energy, dan lingkungan.

Semua data statistik tentang Indonesia dapat diakses di portal statistik OECD yaitu.
OECD.Stat: http://stats.oecd.org

Statistik Pensiun OECD
Database Statistik Pensiun OECD dan laporan terkaitnya berjudul Sekilas tentang Pensiun di 
Negara-Negara OECD (Pensions at a Glance in OECD Countries) dan Sekilas tentang Pensiun / Asia Pasifik 
(Pensions at a Glance / Asia-Pacific) mencakup data lintas negara dan membandingkan sistem pensiun 
di negara-negara OECD dan non-OECD di wilayah Asia Pasifik. Berbagai isu tentang umur pensiun dan 
sistem pendapatan, laju penggantian (replacement rates), kesejahteraan pensiunan, dan demografi 
yang umum juga diteliti.

Untuk informasi lebih lanjut: www.oecd.org/els/social/pensions
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Statistik Energi OECD 
OECD dan Badan Energi Internasional (International Energy Agency) mengumpulkan data tentang 
kinerja lingkungan, emisi gas rumah kaca, dan kecenderungan energi di berbagai negara OECD dan 
non-OECD. Data ini kemudian menjadi sumber informasi dalam berbagai diskusi kebijakan penting 
seperti yang diselenggarakan dalam konteks negosiasi iklim internasional.
Sebagai contoh, Database Statistik Energi OECD (OECD Energy Statistics 
Database) dan laporan terkaitnya berjudul Gambaran ke Depan Energi Dunia 
(World Energy Outlook) yang memantau perkembangan berbagai sumber 
energi sampai dengan tahun 2030.

Untuk informasi lebih lanjut: www.worldenergyoutlook.org

Mendatang
Kajian OECD tentang kebijakan Sektor Pertanian di Indonesia
Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, OECD akan mengkaji perubahan-perubahan 
yang terjadi di sektor pertanian selama kurun waktu dua dekade terakhir, mengevaluasi reformasi 
kebijakan-kebijakan, dan memberikan berbagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja kebijakan. Akan terbit 
pada bulan September 2012.

Kajian OECD tentang Reformasi Regulasi di Indonesia
Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, OECD akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk meningkatkan 
kapasitas dan perbaikan proses Pemerintah Indonesia dalam menyusun dan menerapkan regulasi untuk 
menarik dan mempertahankan investasi, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan publik. 
Fokus dari kajian ini adalah pada pengaturan administratif dan insitusi untuk menjamin bahwa berbagai regulasi 
tersebut efektif dan efisien. Akan terbit awal tahun 2012.



OECD didirikan hampir 50 tahun yang lalu dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan 
kebijakan ekonomi yang diminati oleh penduduk negara anggotanya dan negara lain di dunia. OECD 
menggabungkan 34 negara untuk mengadakan komitmen dalam mengadakan berbagai kesempatan 
terbaik yang paling memungkinkan bagi penduduknya.

Negara anggota OECD bersama negara mitranya menetapkan standar dan mendesain berbagai 
kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara. Instrumen-instrumen seperti Prinsip OECD  
tentang Tata Kelola Korporat (OECD Principles of Corporate Governance), Pedoman OECD untuk 
Perusahaan Multinasional (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), dan Konvensi Anti Suap 
OECD (OECD Anti-Bribery Convention) telah membantu dalam membentuk dasar bagi ekonomi global 
yang terbuka dan adil. Seperti yang sering diucapkan, OECD berarti kebijakan yang lebih baik untuk 
kehidupan yang lebih baik.

OECD telah menyusun strategi-strategi kebijakan untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong 
inovasi dan pertumbuhan, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan. OECD juga berkontribusi 
dengan memberikan input analitis yang logis dalam berbagai diskusi global untuk membahas 
tantangan-tantangan pokok seperti perubahan iklim serta krisis ekonomi dan finansial. OECD juga 
berperan aktif menunjang kegiatan G20.

Melalui jaringan kerjasama 250 Komite Khusus dan Kelompok Kerja, OECD menyediakan wahana yang 
memungkinkan berbagai pemerintahan membandingkan pengalaman dalam berbagai kebijakan, 
mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bersama, serta mengidentifikasi good practice 
dan menetapkan standar global.

Karena sifatnya yang multi-disiplin, OECD telah mengakumulasi sejumlah keahlian di berbagai bidang 
kebijakan publik seperti pertanian, kompetisi, pendidikan, ketenagakerjaan, migrasi, ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan inovasi. OECD juga merupakan satu dari sumber terbesar dan paling 
dapat diandalkan dalam penyediaan data statistik tentang ekonomi dan sosial di dunia.
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