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Manual	untuk	Author	(V.2)	
	

Registrasi	Author	

	

1. Buka	 Browser	 dan	 masukan	 URL	 http://SINTA.ristekdikti.go.id/author	 atau	 melalui	

menu	Registration	 >	Author	 pada	halaman	http://SINTA.ristekdikti.go.id/.	 	 Tampilan	

halaman	seperti	pada	Gambar	1.	

	
Gambar	1.	Halaman	Registrasi	Author	

	

2. Pilih	salah	satu	Status	Author	(Lecturer	atau	Researcher)	seperti	pada	Gambar	2	

	
Gambar	2.	Status	Author	
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seperti	pada	Gambar	3.	

	

	
Gambar	3.	Data	pada	Autocomplete	NIDN/NIDK	

	

5. Pada	Affiliation,	silahkan	memilih	dari	data	yang	muncul	pada	autocomplete	Affiliation	

seperti	pada	Gambar	4,	jika	tidak	maka	registrasi	tidak	dapat	dilanjutkan	

	

Catatan	 :	 apabila	 data	 Affiliation	 tidak	 tersedia,	 silahkan	 kirimkan	 permohonan	 ke	

info@sinta.ristekdikti.go.id	dengan	subject	email:		[Affiliation]		

	

	
Gambar	4.	Data	Autocomplete	Affiliation	

	

6. Silahkan	melengkapi	data	yang	lain,	terutama	data	yang	diharuskan	(required	*	)	mulai	

dari	Academic	Grade	hingga	ID	Card	Number.	

7. Pada	 isian	 Google	 Scholar	 URL	 hanya	 diperlukan	 copy	 dan	 paste	 URL	 Profil	 Google	

Scholar.	Sistem	akan	menampilkan	gambar	profil	Google	Scholar		 jika	ID	valid	seperti	

3. Isikan	NIDN/NIDK	untuk	Lecturer	atau	NIP/NIK	untuk	Researcher.	

4. Pada	 saat	 memasukan	 NIDN/NIDK,	 pilihlah	 data	 yang	 muncul	 pada	 autocomplete	

Se7en
Sticky Note
Untuk Dosen UNS disarankan untuk menggunakan NIDN agar dapat di sinkronisasi dengan PDDIKTI.
Bagi Dosen yang belum memiliki NIDN/NIDK dapat menggunakan NIP, namun setelah memiliki NIDN segera melapor ke Verifkator SINTA UNS.

Se7en
Sticky Note
Pengisian nama akan secara otomatis muncul ketika memasukkan NIDN/NIDK.

Se7en
Sticky Note
Silahkan mencari affiliation "Universitas Sebelas Maret"
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pada	Gambar	5.	(Gambar	Profil	akan	secara	otomatis	mengikuti	dengan	yang		gunakan	

pada	Google	Scholar)	

	

	
Gambar	5.	Google	Scholar	ID	

	

8. Jika	Google	Scholar	ID	tidak	valid	maka	registrasi	tidak	dapat	dilanjutkan	seperti	pada	

Gambar	6.	

	

	
Gambar	6.	Google	Scholar	ID	tidak	ditemukan	/	tidak	valid	

	

Catatan	 :	 untuk	 membuat	 Google	 Scholar	 Profile	 silahkan	 ikuti	 panduan	 yang	

disediakan	di	halaman	utama	SINTA	

	

9. Klik	 tombol	Register	 untuk	memproses	 data.	 Gambar	 7	 field	 yang	 berwarna	merah	

menunjukkan	data	yang	wajib	harus	diisi.	

	

Se7en
Sticky Note
Caranya adalah dengan login terlebih dahulu ke google scholar, kemudian copy URL dan paste ke dalam kolom yang tersedia di SINTA.
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Gambar	7.	Field	yang	wajib	diisi	

	

10. Jika	 registrasi	 berhasil	 dilakukan,	 maka	 author	 akan	 mendapatkan	 notifikasi	

Registration	Success	seperti	pada	Gambar	8.	

	

	
Gambar	8.	Notifikasi	Registration	Success	

	

	

	

	

	

Se7en
Sticky Note
Sebelum klik register, silahkan cek kembali alamat email yang dimasukkan, email yang diisikan disarankan email dengan alamat isntitusi (@staff.uns.ac.id). Email tersebut akan mendapat kiriman link aktivasi akun SINTA yang telah dibuat.



5	
	

Aktivasi	Akun	SINTA	

	

11. Setelah	proses	registrasi	berhasil,	maka	author	akan	mendapatkan	email	 (pada	point	

Gambat	 7	 diatas)	 yang	 berisi	 link	 untuk	 mengaktivasi	 akun	 SINTA	 	 seperti	 pada	

Gambar	9	dibawah	ini.	

	

	
Gambar	9.	Email	berisi	aktivasi	akun	SINTA	

	

Catatan	 :	 	 harus	melakukan	aktivasi	 dalam	waktu	24	 jam	 setelah	 registrasi.	Apabila		

tidak	 melakukan	 aktivasi	 maka	 link	 aktivasi	 akan	 expired	 dan	 	 harus	 melakukan	

registrasi	ulang.	

	

12. Jika		tidak	mendapatkan	link	untuk	aktivasi	akun	SINTA,		pendaftar	dapat	melakukan	

permintaan	pengiriman	ulang	 link	aktivasi	dengan	mengklik	Resend	Activation	Link	

pada	 sebelah	 kanan	 bawah	 aplikasi	 di	 http://sinta1.ristekdikti.go.id/author	 seperti	

pada	Gambar	10.	

	

	
Gambar	10.	Resend	Activation	Link	dan	Reset	Password	Link	
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13. Selanjutnya	 pada	 halaman	 yang	 muncul	 tuliskan	 email	 yang	 valid	 kembali	 dan	

kemudian	tekan	Send	Link,	seperti	pada	Gambar	11.	

	
Gambar	11.	Resend	Activation	Link	Form	

	

14. Setelah	 itu	pendaftar	 akan	mendapatkan	email	 link	 aktivasi	 baru,	 seperti	 ditunjukan	

pada	gambar	12.	

	
Gambar	12.	Link	aktivasi	akun	SINTA	baru	

	

15. Setelah	 	 proses	 aktivasi	 maka	 	 pendaftar	 akan	 mendapatkan	 email	 pemberitahuan	

bahwa	akun		sudah	teraktivasi	(bukan	terverifikasi)	seperti	pada	gambar	13	

	

	
Gambar	13.	Email	pemberitahuan	aktivasi	akun	SINTA.	
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Update	Profile	Akun	SINTA	

	

16. Selanjutnya	 dapat	melakukan	 login	 dengan	 email	 dan	 password	 yang	 sudah	 	 dibuat	

pada	 saat	 registrasi,	 setelah	 pendaftar	 teraktivasi	 di	 SINTA.	 Pada	 gambar	 14	

ditampilkan	menu	login	pengguna.	

	
Gambar	14.	Form	Login	

	

17. Setelah	berhasil	login	dapat	melihat	halaman	statistik	sementara.	Selain	itu	pengguna	

dapat	mengupdate	data	sebelum	diverifikasi	oleh	tim	verifikasi	RISTEKDIKTI.	Gambar	

15	 menunjukkan	 halaman	 statistic,	 sedangkan	 Gambar	 16	 menunjukkan	 halaman	

Update	Profile.	

	
Gambar	15.	Halaman	statistic	author	
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Gambar	16.	Halaman	update	profile	author	

	

18. Setelah	 akun	 dinyatakan	 sah	 oleh	 tim	 verifikasi	 RISTEKDIKTI	 maka	 data	 dokumen		

akan	 disinkronkan	 dengan	 Google	 Scholar	 ID	 dan	 Scopus	 ID	 pengguna.	 Halaman	

Publication	 akan	 menampilkan	 daftar	 dokumen	 seperti	 terlihat	 pada	 Gambar	 17	

dibawah	ini.	

	

	
Gambar	17.	Publikasi	Author	
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19. Sedangkan	pada	halaman	statistik		akan	menampilkan	jumlah	article,	citation,	H-Index	

dan	i10-Index	berdasarkan	pengindex	Scopus	dan	Google	Scholar	seperti	gambar	18	

	
Gambar	18.	Statistik	Author	

	


