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Program RISE di Indonesia adalah bagian dari inisiatif 
global dalam melakukan penelitian di bidang pendidikan 

guna mendukung peningkatan pembelajaran siswa.



Program RISE di Indonesia
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Disponsori oleh:



Kami bermitra dengan penggiat pendidikan lain



Kami meneliti 13 topik tentang sistem pendidikan di Indonesia,

7 berfokus pada guru.



Penelitian kami tentang guru meliputi

Perekrutan dan 
penempatan guru

Pendidikan Profesi Guru 
(PPG) Prajabatan

Organisasi Profesi GuruTunjangan atas Kinerja GuruPengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB)

Mengembangkan sistem
rekrutmen guru honorer di 

Kota Bukittinggi
Kisah menjadi guru baru di 

Indonesia



Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah, sesuai
konteks dan kebutuhan tiap daerah
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02

Mencari tahu hambatan mendasar (binding constraint) dan potensi daerah 
terkait hasil belajar lewat diskusi kelompok

Menelusuri akar dari hambatan mendasar tersebut

03 Mengidentifikasi peluang untuk perubahan yang dapat dilakukan untuk 
perbaikan hasil belajar dan membuat rumusan usulan kebijakan



Fokus RISE di Laboratorium Pembelajaran

Way Kanan: Peningkatan kinerja kepala sekolah melalui mekanisme rapor sekolah 
dan insentif berbasis kinerja

Bukittinggi: 

- Mekanisme perekrutan guru honorer

- Menggali faktor pendukung dan penghambat inovasi daerah

Kebumen: Menggiatkan peran orang tua dalam pendidikan

Yogyakarta:

- Menggali faktor pendukung dan penghambat inovasi daerah

- Dampak kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhadap 
pembelajaran



Kami menerbitkan temuan studi seputar pembelajaran dan sistem pendidikan untuk
berbagai pihak

5 infografis4 kertas kerja



21 video 36 blogposts, artikel pendek dan
e-newsletter85 kali diliput media massa



Kami bekerja sama dengan Kemdikbud dan Kemristekdikti



Kami turut memberi masukan kepada pemerintah daerah

• Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogyakarta dan DKI Jakarta.

• Penilaian kinerja kepala sekolah di Kabupaten Way Kanan.

• Seleksi guru honorer yang akan menerima tunjangan daerah di Kota Bukittinggi.



Kami turut aktif dalam forum mitra pembangunan

• The Indonesian Regional Science Association (IRSA)

• The International Symposium of Journal Antropologi Indonesia (ISJAI)

• The Indonesia Development Forum (IDF)

• VOICE Conference (PUSKAPA dan Care and Protection of Children (CPC) Learning Network)

• Temu INOVASI

• Deklarasi Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika (Gernas Tastaka)



Pendidikan di Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan.

RISE terbuka untuk bermitra dengan lebih
banyak pegiat pendidikan.




