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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) membuka 

kesempatan bagi peneliti muda Indonesia untuk menjadi delegasi Indonesia dan berpartisipasi pada 

event 72nd Lindau Nobel Laureate Meeting (Physiology/Medicine) yang akan diselenggarakan di 

Lindau, Jerman pada tanggal 25 – 30 Juni 2023. 

 
Lindau Nobel Laureate Meeting (LNLM) merupakan pertemuan tahunan para elit akademis dari 

berbagai negara yang diadakan oleh Lindau Council setiap tahunnya. The 72
nd

 LNLM Tahun 2023 

akan didedikasikan untuk bidang fisiologi/kedokteran dengan menghadirkan Peraih Nobel (Nobel 

laureate) dan sekitar 600 ilmuwan muda yang berasal dari kelompok: mahasiswa program sarjana, 

mahasiswa program magister dan doktoral, dan peneliti muda pascadoktoral dari bidang 

fisiologi/kedokteran serta disiplin ilmu terkait lainnya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada 

https://www.lindau-nobel.org/ . 

 

Ilmuwan muda yang berminat untuk dinominasikan dapat mendaftarkan diri sebagai calon delegasi 

Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut: 

 Mempunyai minat dan terlibat dalam kegiatan iptek, dan menunjukkan keunggulan dalam 

bidang Fisiologi/Kedokteran, 

 Termasuk dalam 5 % terbaik di bidang masing-masing dengan menunjukkan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dan jumlah mahasiswa pada tahun lulus/studi, sertifikat penghargaan, hasil 

penelitian/inovasi/kompetisi nasional dan internasional), 

 Fasih berbahasa Inggris dan siap berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan para penerima nobel 

dan ilmuwan muda, 

 Belum pernah berpartisipasi pada LNLM sebelumnya, 

 Memiliki komitmen untuk hadir pada keseluruhan agenda LNLM, 

 Berusia tidak lebih dari 45 tahun pada tanggal pertemuan, dengan pengecualian untuk kasus- 

kasus khusus (seperti cuti hamil), 

 Belum memiliki posisi permanen (dengan menunjukkan status profesi/ pekerjaan, atau kontrak 

perjanjian kerja), 

 Untuk 3 kandidat terbaik, biaya kepesertaan LNLM sebesar 2.500 euro serta biaya perjalanan, 
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akan ditanggung penuh oleh Ditjen Diktiristek, sementara biaya lumpsum saat di Lindau 

ditanggung oleh Perguruan Tinggi masing-masing, 

 Untuk 7 kandidat lainnya, Ditjen Diktiristek hanya akan menanggung biaya kepesertaan LNLM 

sebesar 2.500 euro untuk kandidat yang telah lulus seleksi dan akan diberangkatkan ke Lindau, 

sementara biaya perjalanan dan lumpsum saat di Lindau ditanggung oleh Perguruan Tinggi 

masing-masing, 

 Mendapat dukungan dari penasehat akademis dan/atau ilmuan internasional yang mengenal 

calon peserta dengan menyampaikan rekomendasi tertulis (dalam bahasa inggris), 

 Menyampaikan aplikasi dan CV (dalam bahasa Inggris), serta dokumen pendukung, 

 Menyampaikan essai (dalam bahasa inggris) yang memuat: 

 road map penelitian yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan rencana kedepannya 

 motivasi mengikuti kegiatan LNLM dan output yang diharapkan 

 rencana kegiatan sharing knowledge setelah mengikuti LNLM 

 Menyampaikan surat rekomendasi untuk menjadi nominasi delegasi Indonesia serta kesediaan 

pendanaan dari Perguruan Tinggi (dalam bahasa Inggris). 

 
Calon nominasi yang memenuhi syarat dari instansi Bapak/Ibu dapat mendaftarkan diri untuk 

mengikuti seleksi melalui registrasi online yang dibuka hingga tanggal 24 November 2022 melalui 

link pendaftaran http://ringkas.kemdikbud.go.id/lindaumeeting2022. Untuk informasi lebih lanjut 

dapat menghubungi Sdri. Rian Afriana di nomor telepon 0813-9404-0284 atau email: 

penelitian.drtpm@kemdikbud.go.id. 

 

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas dukungan dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. 
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