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13 Dosen Muda Matematika Berangkat ke Belanda  
 
 
Nuffic - Neso Indonesia melalui program beasiswa Studeren in Nederland (StuNed) 
memberikan beasiswa penuh kepada 13 dosen muda untuk mendalami pendidikan 
matematika realistik selama 12 bulan di Freudenthal Institute, University of Utrecht. 
Belanda. Para dosen muda tersebut terdiri dari sepuluh orang perempuan dan tiga 
orang pria  direkrut oleh Institut Pengembangan Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia (PMRI) ITB dari sepuluh universitas yang tersebar di Indonesia. Selama 8 
bulan terakhir mereka belajar bahasa Inggris dan mata kuliah dasar pada Program 
Magister Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Unsri Palembang (7 orang) 
dan Unesa Surabaya(6) orang.  Seluruh peserta dilepas secara resmi hari ini (5/2) oleh 
Marrik Bellen, Direktur Nuffic - Neso Indonesia didampingi oleh Direktur Ketenagaan 
Dikti Bapak Muchlas Samani di kantor Direktorat Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 
Senayan Jakarta 
 

Program master Pendidikan Matematika Realistik (PMR) atau International Master Program on 
Mathematics Education (IMPoME) adalah hasil kerjasama cost sharing antara Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Nuffic- Neso Indonesia. Sebelum berangkat ke Belanda, para 
mahasiswa tersebut mengikuti tahapan persiapan selama delapan bulan di Universitas Negeri 
Surabaya (Unesa) dan Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang dengan beasiswa dari Dikti. 
Setelah selesai mendalami pendidikan di Utrecht, mereka akan kembali ke Indonesia untuk 
melakukan penelitian selama enam bulan. Kegiatan penelitian ini dibiayai oleh beasiswa Dikti.  
Program ini bertujuan untuk ikut mendukung  peningkatan mutu pendidikan matematika di 
sekolah dasar di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada para dosen pendidikan 
matematika di lembaga pendidikan keguruan untuk mempelajari PMR atau Realistic Mathematic 
Education (RME) di negeri asalnya. Sejak awal 1970-an RME lahir dan berkembang di Belanda, 
di mana salah satu ahlinya adalah Hans Freudenthal.  

 
“Keikutsertaan peserta dalam program pendidikan ini merupakan bentuk kepercayaan 
masyarakat Indonesia terhadap Belanda, baik sebagai tempat referensi dan pengetahuan 
tentang pendidikan matematika. Ilmu dan pengalaman yang akan didapatkan dapat diterapkan 
sesuai dengan kondisi di Indonesia,. Matematika menjadi pelajaran yang mudah dimengerti dan 
menyenangkan.”  demikian sambutan Bapak Marrik Bellen Direktur Nuffic – Neso Indonesia..  
 

“Program IMPOME ini merupakan kerjasama pertama antara Neso dan Dikti. Program yang 
direncanakan berlangsung paling tidak 5 tahun, tujuan utamanya untuk mensupport program 
implementasi dan diseminasi PMRI di Indonesia. PMRI yang telah tersebar di 18 provinsi terbukti  
dapat membuat anak senang matematika yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan 
mutu pembelajaran matematika di sekolah. Setelah tamat,para master diharapkan dapat 
berkiprah di LPTK atau di PGSD di seluruh Indonesia. Selain itu,program ini dapat meningkatkan 
mutu program studi pendidikan matematika di Unesa dan Unsri karena dapat bekerjasama 
dengan University Utrecht yang merupakan universitas terbaik di Belanda dan jajaran 50 besar 
dunia.” kata Bapak Muchlas Samani, Direktur  Jenderal Sumber Daya Manusia Direktorat  
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.  



 
PMRI  
Bagi calon mahasiswa baru, para sarjana pendidikan matematika atau sarjana matematika, 
angkatan ke-2, pendaftaran masih dibuka sampai akhir Februari 2010. Syarat-syarat detail dan 
kontak dapat dilihat pada website www.pmri.or.id atau www.p4mri.net, www.pps.unsri.ac.id. 
atau di www.unesa.ac.id.  Setelah dilakukan seleksi (berkas, interview, dll), perkuliahaan akan 
dimulai dengan kursus bahasa Inggris pada tanggal 1 bulan Mei 2010.  
 

 
Beasiswa StuNed 
StuNed, singkatan dari Studeren in Nederland, atau studi di Belanda, adalah program beasiswa yang 
merupakan bagian dari kebijakan kerja sama pembangunan pemerintah Belanda yang bertujuan 
untuk mendukung pencapaian  “UN Millenium Development Goals” pada tahun 2015. Kerangka kerja 
sama bilateral dengan Indonesia tercantum dalam Multi-Annual Strategic Plan 2008-2011 (MASP) 
yang bertujuan meningkatkan kerja sama bilateral dan memberikan dukungan kepada Indonesia 
dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah.  

 
 
 

Nuffic - Neso Indonesia 
Nuffic - Neso Indonesia adalah organisasi non-profit yang ditunjuk resmi dan didanai oleh pemerintah 
Belanda (biasa disebut Neso Indonesia) untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan 
pendidikan tinggi Belanda. Neso Indonesia adalah perwakilan Nuffic, organisasi Belanda yang 
menangani kerja sama internasional di bidang pendidikan tinggi. Neso Indonesia menyediakan 
informasi serta memberikan konsultasi secara cuma-cuma mengenai lebih dari 1.450 program studi 
yang diberikan dalam bahasa Inggris. Neso Indonesia juga memprakarsai dan memfasilitasi kerja 
sama di bidang pendidikan tinggi antara institusi di Indonesia dan Belanda. Bersama dengan 
Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, Neso Indonesia menawarkan setiap tahun program 
beasiswa bagi sekitar 300 warga negara Indonesia dalam bentuk program master dan pelatihan. 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
 
Dede Herland / Nuffic Neso Indonesia 
Menara Jamsostek 20th floor 
Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710 
Tel. +(62) (21) 5290 2172  
E-mail: dede.herland@nesoindonesia.or.id 
 
 


