
RENCANA STUDI: Studi Lanjutan Dalam Bidang Matematika Murni  

Dalam dunia Pendidikan Tinggi Indonesia saat ini, jumlah Dosen maupun Profesor bidang 

Matematika Murni yang mempelajari tentang Ruang Topologi masih terbatas. Dosen 

pembimbing tugas akhir saya, pernah berkata bahwa hanya terdapat satu orang guru besar 

dalam bidang Matematika Murni yang secara khusus mempelajari Ruang Topologi yang 

menjadi topik tugas akhir saya. Selain itu, jumlah publikasi ilmiah seperti jurnal ilmiah yang 

berkaitan tentang topik dalam bidang Matematika Murni masih sedikit di Indonesia dan 

adanya keterbatasan dalam mengaksesnya secara bebas. Ketika saya mengerjakan tugas 

akhir, ditemui kesulitan seperti kurangnya referensi dalam negeri yang tersedia dan dapat 

diakses secara gratis. Hal ini sangat bertolak belakang ketika mencari referensi luar negeri 

yang cukup banyak tersedia dan dapat diakses secara gratis. Masalah tersebut dapat diatasi 

apabila ada kesadaran dari individu yang meminati matematika untuk menambah referensi 

dengan melakukan publikasi ilmiah tentang topik dalam Matematika Murni.  

Oleh karena itu, sebagai lulusan S1 dengan peminatan Matematika Murni. Saya berkeinginan 

untuk menambah pengetahuan saya dalam bidang tersebut dengan mengambil studi lanjutan 

pada tingkat Magister dengan rencana topik tugas akhir tentang Ruang Topologi. Alasan saya 

memilih topik tesis tentang Ruang Topologi selain untuk melanjutkan skripsi saya yang 

membahas tentang kajian aksioma separasi antara ruang-ruang topologi, akan tetapi juga 

untuk dapat memenuhi syarat sehingga dapat mangabdi sebagai Dosen bidang analisis dan 

Ruang Topologi di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknik (FST) Universitas Nusa 

Cendana (Undana) guna mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi demi mewujudkan 

peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Indonesia secara 

umum atas masalah-masalah yang sedang dihadapi seperti, keterbatasan jumlah dosen dengan 

spesialisasi pada topik tentang Ruang Topologi baik di NTT maupun di Indonesia, dan 

kurangnya referensi dalam negeri yang mendukung pelaksanaan riset di bidang tersebut. 

Sebagai realisasi dari rencana saya maka, saya memilih program Magister di School of 

Mathematics and Statistics, Universitas Melbourne (Unimelb) dengan spesialisasi dalam 

Matematika Murni dimana, menurut QS World University Rankings tahun 2015 untuk  

Matematika, Unimelb termasuk dalam Top 40 University dengan berada pada urutan 37. 

Alasan saya memilih Unimelb sebagai tujuan studi adalah selain karena kualitas 

pendidikannya yang sudah tidak diragukan, juga karena School of Mathematics and Statistics 

Unimelb mempunyai mata kuliah yang mendukung saya untuk melakukan riset dalam bidang 

kajian Ruang Topologi antara lain mata kuliah yang membahas tentang Ruang Topologi dan 

mata kuliah lainnya seperti, Struktur Aljabar dan Analisis Fungsional. Lebih lanjut, saya juga 

telah berkomunikasi dengan beberapa Doktor di Unimelb sebagai calon pembimbing tesis 

saya. Adapun, masa studi di School of Mathematics and Statistics Unimelb adalah dua tahun 

(dimulai pada bulan Februari 2017) dengan total 200 poin kredit dimana, alokasi antara 

coursework dan penulisan tesis ditunjukkan pada tabel berikut. 

Periode Studi Alokasi Kredit  

Semester 1 50 poin kredit coursework dan tanpa penelitian 

Semester 2 37,5 poin kredit coursework dan 12,5 poin penelitian  



Semester 3 37,5 poin kredit coursework dan 12,5 poin penelitian 

Semester 4 25 poin kredit coursework dan 25 poin penelitian 

Sumber: https://handbook.unimelb.edu.au/view/2015/MC-SCIMAT 

Adapun, daftar distribusi mata kuliah yang akan diambil pada tiap semester terlihat pada tabel 

berikut. 

Periode 

Studi 
Mata Kuliah Sifat Kredit 

Semester 1 

 Measure Theory. 

 Differential Topology and Geometry 

 Stochastic Calculus with Applications 

 Advanced Methods: Differential 

Equations   

Wajib 

Pilihan 

Pilihan 

Wajib 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

Semester 2 

 Representation Theory 

 Riemann Surfaces & Complex Analysis 

 Advanced Modelling: Case Studies 

 Research Project Part A 

Pilihan 

Pilihan 

Wajib 

Wajib 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

Semester 3 

 Algebraic Topology 

 Commutative and Multilinear Algebra 

 Research Project Part B 

Wajib 

Pilihan 

Wajib 

12,5 

12,5 

12,5 

Semester 4 

 Functional Analysis 

 Groups, Categories & Homological 

Algebra 

 Research Project Part C 

Pilihan 

Pilihan 

 

Wajib 

12,5 

12,5 

 

25,0 

Sumber: http://www.staff.ms.unimelb.edu.au/tiki-download_file.php?fileId=272 

Selama berada di Australia, saya ingin membangun berbagai jaringan dengan bergabung 

dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Unimelb dan Australia-Indonesia 

Youth Association (AIYA) Victoria. Saya berharap dengan bergabung dalam perhimpunan-

perhimpunan tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang saya miliki sehingga 

ketika saya sudah kembali ke Indonesia, saya dapat membagikan pengalaman dan wawasan 

saya untuk masyarakat dan pemuda di Indonesia Timur terkhususnya NTT melalui asosiasi 

Mahasiswa Indonesia Timur Relasi Asing (MITRA) dan AIYA NTT serta untuk 

mengembangkan asosiasi MITRA dan AIYA NTT menjadi lebih baik kedepannya. 


