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Nomor : 1791/E4/KD.02.01/2021 29 Juni 2021 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : Tawaran Partisipasi Peneliti Muda Indonesia dalam 

  the 10th Anniversary Edition of the Global Young Scientists Summit
 

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor: 

B-00185/Singapura/210615 tanggal 16 Juni 2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami 

kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. National Research Foundation Singapore (NRF) menyampaikan informasi tentang 
penyelenggaraan The Global Young Scientists Summit (GYSS) edisi ke-10 tahun yang akan 
dilaksanakan pada 18 s.d. 21 Januari 2022.

2. GYSS merupakan pertemuan tahunan para peneliti dan ahli teknologi dari berbagai lintas disiplin 
keilmuan dari berbagai negara. Para pembicara dalam acara ini antara lain penerima hadiah Nobel, 
medali lapangan (field medal), Millenium Technology Prize dan Turing Award.

3. Mengingat situasi pandemi saat ini, GYSS 2022 akan dilakukan secara daring dan telah 
mendapatkan konfirmasi dari 15 pembicara utama dunia. Pertemuan ini akan membahas isu-isu 
sains, riset, dan teknologi terkini secara komprehensif dan intensif, selain memperluas kerja sama 
antar-peneliti dunia.

4. Panitia GYSS mengundang peneliti muda dari Indonesia untuk berpartisipasi dalam acara ini, 
dengan ketentuan:

5 orang peneliti sebagai participants; dan
5 orang peneliti sebagai viewers.
Participants dapat berdiskusi secara informal di berbagai kelompok kecil dengan 
pembicara yang telah disiapkan sesuai topik bahasan. Selain itu, akan ditayangkan 
berbagai video singkat tentang penelitian yang akan menjadi ajang kompetisi keilmuan 
dan penelitian dengan hadiah menarik.

http://www.dikti.kemdikbud.go.id/


5. Syarat mengikuti GYSS ini, yaitu mahasiswa S1, S2, dan S3, atau peneliti muda post-doctoral
. Selain itu, usia tidak lebih dari 35 tahun, memiliki ketertarikan di bidang ilmu sains dan riset, 
diusulkan oleh organisasi atau universitas, memiliki kemampuan berbahasa Inggris, dan tidak 
pernah mengikuti kegiatan GYSS sebelumnya. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: 
secretariat@gyss-one-north.sg atau cek laman: www.nrf.gov.sg/gyss/home/.

6. Pengumuman penerimaan peserta GYSS akan dilakukan pada pertengahan Agustus 2021, 
sedangkan pengumuman hasil seleksi peserta pada Oktober 2021.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

                                      
Direktur Sumber Daya,

Mohammad Sofwan Effendi

Tembusan: NIP 196404031985031008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
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