




The SMERU 
Research Institute
adalah sebuah lembaga 
penelitian independen 
dan tepercaya yang 
memiliki keahlian dan 
pengetahuan di bidang 
kajian sosial-ekonomi.

“Dengan keahlian 
kami dalam penelitian 
dan analisis sosial-
ekonomi, SMERU 
membantu 
mengembangkan 
strategi dan kebijakan 
guna mencapai 
tujuan klien”



Tentang Kami
Sejak didirikan pada 2001, 
SMERU merupakan lembaga 
terdepan di bidang penelitian 
sosial-ekonomi di Indonesia. 
SMERU melakukan kajian-
kajian dengan menggunakan 
metode kuantitatif, kualitatif, dan 
kombinasi keduanya (mixed-
method) mengenai berbagai isu 
sosial-ekonomi di Indonesia.

SMERU mendukung wacana 
kebijakan sektor publik dan 
swasta yang inklusif melalui 
analisis kebijakan pembangunan 
dan potensi dampaknya. 
SMERU juga memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan 
program dan kebijakan 
pembangunan.

Dengan layanan riset berkualitas 
yang kami miliki, SMERU 
menyediakan data dan informasi 
yang akurat untuk dimanfaatkan 
berbagai pihak. Berdasarkan 
informasi tersebut, lembaga 
pemerintah, nonpemerintah, 
dan pelaku usaha dapat 
mengembangkan strategi 
dan kebijakan yang 
tepat sasaran.



Pengetahuan
Memiliki pengetahuan mendalam dan keahlian tinggi

Objektivitas
Temuan berdasarkan bukti 

Independensi
Tidak berafiliasi dengan pihak mana pun 

Dampak Nyata
Berkontribusi positif terhadap masyarakat 

Inklusif
Terbuka dan melibatkan semua kelompok

Nilai Utama Kami



Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar  
SMERU melakukan berbagai studi untuk mengevaluasi berbagai kebijakan 
dan program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur dasar. 

Tata kelola pemerintah dan keuangan publik 
SMERU telah melakukan studi-studi tentang analisis dampak desentralisasi 
terhadap iklim usaha, ketenagakerjaan, dan perumusan kebijakan di daerah.

Ketenagakerjaan, migrasi, dan sektor informal
SMERU melakukan berbagai studi untuk mengevaluasi dampak berbagai 
kebijakan terhadap ketenagakerjaan, migrasi, dan sektor informal. 

Gender, anak, dan remaja 
SMERU secara khusus menyoroti isu gender, anak, dan remaja dalam 
beberapa studi terkait lingkungan, dampak berbagai kebijakan, dan pekerjaan 
perawatan/pengasuhan.

Penelitian Kami



Pangan, pertanian, dan pembangunan desa 
SMERU telah melakukan berbagai studi di bidang ketahanan pangan dan gizi, 
kebijakan sektor pertanian, dan pembangunan perdesaan, termasuk 
pelaksanaan Undang-Undang Desa dan program pemberdayaan masyarakat.

Industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah
Berbagai studi SMERU menganalisis potensi yang dimiliki dan tantangan yang 
dihadapi oleh sektor industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk 
keuangan dan asuransi mikro.

Kemiskinan, ketimpangan, dan perlindungan sosial 
SMERU memiliki pengalaman yang luas dalam mengkaji masalah-masalah 
penanggulangan kemiskinan, ketimpangan, dan perlindungan sosial.



SMERU menyediakan informasi akurat dan berbasis bukti, 
melakukan penelitian sosial-ekonomi, dan memberikan konsultasi 
data dan penelitian.

Kami melakukan beragam layanan untuk berbagai sektor, termasuk 
pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan bisnis, di antaranya:

 Penelitian
 ‣ Analisis kebijakan
 ‣ Rapid appraisal
 ‣ Pemetaan sosial-ekonomi

 Survei dan pengumpulan data

 Monitoring dan evaluasi
 ‣ Pemantauan sosial
 ‣ Evaluasi kebijakan

 Pengembangan kapasitas/pelatihan
 ‣ Teknik pengumpulan dan analisis data
 ‣ Penulisan laporan, rekomendasi kebijakan, dan catatan kebijakan
 ‣ Metodologi penelitian

 Komunikasi kebijakan
 ‣ Dialog publik
 ‣ Diseminasi hasil penelitian

Layanan Kami





“SMERU menyediakan data yang 
lengkap dan akurat untuk membantu Anda 
membuat keputusan tepat terkait strategi, 
kebijakan, produk, dan layanan Anda”
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