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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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Program RISE di Indonesia mengkaji tentang

1) Reformasi guru di tingkat nasional (Reform Area A)

2) Inovasi kebijakan pendidikan di daerah (Reform Area B)
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1. Perekrutan dan Penempatan Guru — akan selesai September 2019

2. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan — sedang berlangsung

3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru dalam Jabatan — selesai Maret 2019

4. Tunjangan atas Kinerja Guru — selesai Mei 2019

5. Analisis Dampak Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) — sedang berlangsung

6. Organisasi Profesi Guru — akan dimulai 2020

Reform Area A: Reformasi Guru di Tingkat Nasional



Reform Area B

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi 
pendidikan. Fokus Reform Area B adalah memahami inovasi kebijakan 
pendidikan di sejumlah kabupaten/kota.

Lingkup Penelitian Reform Area B

B1 – Faktor pendukung atau penghambat inovasi kebijakan pendidikan 
kabupaten/kota

B2 - Dampak kebijakan pendidikan kabupaten/kota terhadap pembelajaran

B3 - Penyebaran inovasi kebijakan pendidikan kabupaten/kota



Laboratorium Pembelajaran

RISE bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merancang, mengevaluasi, dan 
mengadaptasi kebijakan pendidikan pemerintah daerah agar lebih efektif dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan. 

Keempat daerah yang bermitra sebagai laboratorium pembelajaran adalah Kabupaten 
Way Kanan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, dan Kota Bukittinggi.

Studi di keempat daerah dimulai pada 2019, dengan hasil pertama pada 2020, dan 
berlanjut sampai 2022.

Metodologi yang akan digunakan adalah mixed methods, termasuk randomised control 
trials, double difference, political economy analysis, dan etnografi. 



Langkah Pertama: Studi Diagnostik
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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 dan masyarakat dalam pembelajaran

Yogyakarta:

- Menggali faktor pendukung dan penghambat inovasi daerah

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

- Persebaran inovasi ke daerah lain



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

InfografisKertas Kerja



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

Video BlogTulisan di Media Massa



Kami secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat

• Kemdikbud dan Kemristekdikti

• Konsultasi tentang arah, topik dan desain penelitian;

• Pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan perkembangan dan temuan
penelitian RISE;

• Data/informasi pendidikan; dan

• Surat pengantar penelitian di daerah.



Kami turut memberi masukan kepada pemerintah daerah

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

• Tentang rotasi kepala sekolah kepada Kabupaten Way Kanan.

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



Output studi pada September 2019 – September 2020

• Ekonomi politik perekrutan dan penempatan guru

• Aspek sosial dan budaya dari inovasi daerah

• Dampak ujian berbasis komputer terhadap hasil

pembelajaran

• Mekanisme seleksi pada program PPG




