PETUNJUK TEKNIS UPDATE KINERJA DOSEN DI SINTA
A. Masuk Akun Sinta
1. Buka browser dan masukan URL https://sinta.kemdikbud.go.id/ kemudian klik menu
AUTHOR LOGIN. Tampilan halaman seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Halaman Login Author
2. Masukkan email dan password kemudian klik “Login”. Apabila sudah berhasil akan muncul
halaman seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Halaman Author
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B. Update Profile Author
1. Klik Menu “Update Profile”, dan akan muncul halaman seperti pada Gambar 3.

2.

3.

Gambar 3. Halaman Menu Update Profile Author
Profil Author yang dapat diupdate secara manual adalah sebagai berikut :
a. Status
b. Scopus Scholar ID/URL
c. Researcher ID
d. Publon ID
e. Garuda ID
f. ID Card Number
g. Academic Grade (Jabatan Fungsional)
h. Title
i. Last Education Degree
j. Departement
k. Departement Degree
Profil Author yang update secara sistem adalah sebagai berikut:
a. NIND, dapat dirubah atau diganti dengan menghubungi verifikator sinta.
b. Google Scholar ID/URL, dapat di update atau dirubah ID nya melalui verifikator Sinta.
c. Academic Grade dan Departement (Sync PDPT), diupdate melalui klik menu “Sync
PDDIKTI” warna hijau di sebelah kanan atas.

C. Update Kinerja Publikasi
1. Untuk melihat data publikasi yang sudah terdapat di sinta dapat melalui menu
“Publications”. Dengan klik menu “Publications” akan muncul halaman judul publikasi yang
sudah terekam di sinta, seperti Gambar 4.
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Gambar 4. Halaman Menu Publications
2. Untuk update publikasi di sinta adalah melalui akun google scholar dan scopus masingmasing author. Setelah dalam akun google scholar dan scopus publikasi ditambahkan,
proses selanjutnya dapat menghubungi verifikator sinta untuk dilakukan sinkronisasi atau
menunggu jadwal proses sinkronisasi oleh verifikator sinta.
D. Update Data Kinerja Buku
1. Untuk update data kinerja berupa buku dapat melalui menu “Books” . Klik menu “Books”
apabila akan menambahkan kinerja buku, kemudian klik menu “Add Book” (warna hijau)
sampai muncul halaman isian ISBN seperti Gambar 5.

Gambar 5. Halaman Penambahan Kinerja Buku.
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2. Isikan nomor ISBN dari buku yang akan ditambahkan dan klik menu Search di sebelah kanan
isian nomor ISBN. Apabila ISBN benar maka akan muncul halaman identitas buku yang akan
ditambahkan seperti Gambar 6.

Gambar 6. Halaman Identitas Buku
3. Isikan tempat Buku dimana Buku diterbitkan dan berapa jumlah halamannya, kemudian
unggah cover buku dalam format jpeg. Setelah itu klik menu “Claim Book”. Apabila sukses
dalam proses input data buku maka buku yang telah ditambahkan akan muncul dalam
halaman Books, seperti Gambar 7.

Gambar 7. Halaman Buku yang Telah Berhasil Ditambahkan.
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E. Update Data Kinerja Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights/IPR)
1. Untuk menambahkan data kinerja HKI/IPR dapat melalui menu “IPR”, dengan klik menu
“Add IPR” akan muncul halaman pengisian nomor permohonan dari HKI/IPR, seperti
Gambar 8.

Gambar 8. Halaman Penambahan Data Kinerja HKI/IPR
2. Masukkan Nomor Permohonan HKI/IPR dalam kolom isian kemudian klik menu “Search”
disebelah kanan dari isian nomor permohonan. Apabila sukses dan dikenali oleh sistem
maka data HKI akan muncul data HKI tersebut, seperti Gambar 9.

Gambar 9. Halaman Identitas HKI yang akan ditambahkan.
3. Klik menu “Claim IPR” untuk menambahkan data kinerja HKI tersebut dan akan masuk
dalam halaman data kinerja IPR, seperti Gambar 10.
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Gambar 10. Data HKI/IPR yang telah berhasil dimasukkan.
Apabila setelah memasukkan nomor permohonan dan oleh sinta tidak dikenali maka akan
diarahan ke menu input data manual seperti Gambar 11.

Gambar 11. Halaman isian data HKI/IPR manual.
Isikan data HKI/IPR yang akan ditambahkan kemudian klik “Add IPR” untuk menambahkan
data HKI/IPR.
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F. Update Data Kinerja Publikasi terindeks Web of Science (WoS)
1. Untuk update kinerja publiksai terindeks WoS, maka pastikan isian Researcher ID dan
Publon ID pada menu profil author sudah terisi.
2. Untuk update kinerja Publikasi terindeks WoS dapat dilakukan melalui menu “WoS
Document”. Apabila kita klik menu “WoS Document” akan muncul halaman yang berisi data
publikasi WoS, seperti Gambar 12.

Gambar 12. Halaman Data Publikasi WoS.
3. Untuk menambahkan publikasi adalah dengan klik menu “Request Sync WoS” (warna hijau)
di sebelah kanan atas dan refresh halaman tersebut untuk memunculkan hasil sinkronisasi
di laman tersebut, seperti Gambar 13.

Gambar 13. Halaman Data Publikasi Terindeks WoS Hasil Sinkronisasi.
G. Update Data Kinerja Publikasi terindeks Garuda
1. Untuk update data publikasi terindeks Garuda, maka pastikan isian Garuda ID pada menu
Profil author sudah terisi.
2. Untuk update data publikasi terindeks Garuda, dapat dilakukan melalui menu “Garuda
Document”. Dengan klik menu “Garuda Document” akan muncul halaman yang berisi
publikasi terindeks Garuda, seperti Gambar 14.
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Gambar 14. Halaman Publikasi Terindeks Garuda
3. Untuk menambahkan data publikasi dengan klik menu “Request Sync Garuda” (warna hijau)
di sebelah kanan atas dan refresh halaman tersebut untuk memunculkan hasil sinkronisasi
di laman tersebut, seperti Gambar 15.

Gambar 15. Halaman Data Publikasi Terindeks Garuda Hasil Sinkronisasi
H. Update Data Karya Seni Budaya
1. Untuk update data karya seni budaya di sinta, dapat dilakukan melalui menu “Arts”. Ketika
kita klik menu ART, maka akan muncul halaman data karya seni budaya, seperti Gambar 16.

Gambar 16. Halaman Karya Seni Budaya.
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2. Untuk update kinerja karya seni budaya yaitu dengan menambahkan data melalui klik “Add
Arts”. Data karya seni budaya dapat dimasukkan dengan mengisi data pencarian karya seni
budaya seperti pada Gambar 17.

Gambar 17. Halaman Menu Pencarian Data Karya Seni Budaya.
3. Hasil pencarian karya seni budaya akan dimunculkan di bawah menu pencarian, seperti
pada Gambar 18. Kemudian pilih karya yang akan di tambahkan dengan memilih Occupation
(Role) dan klik menu “Claim Arts” (warna hijau) pada kanan bawah masing-masing data
karya

Gambar 18. Halaman Data Karya Seni Budaya.
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I. Update Data Kinerja Covid-19
1. Untuk update data kinerja Covid-19 dapat diunggah dalam menu “Covid-19”. Untuk
memulai input data dengan klik menu “Covid-19”, kemudian klik menu “Add” dan memilih
tipe karya kinerja Covid-19 yaitu Publication, Research, News dan Product.
2. Mengisi kelengkapan isian sesuai dengan masing tipe karya yang akan ditambahkan dan klik
“Add Covid Information” untuk menambahkan karya/kinerja Covid-19.
J. Update Data Kinerja Luaran Riset berupa Prototipe – Produk
1. Untuk update kinerja berupa Prototipe-Produk dapat dilakukan melalui menu “PrototipeProduct”. Untuk menambahkan data dengan klik menu “Prototipe-Product”, kemudian klik
menu “Add Researcher Output” di sebelah kanan atas (warna hijau). Setelah klik menu
tersebut akan muncul halaman yang berisi daftar penelitian yang telah dilakukan, seperti
Gambar 19.

Gambar 19. Halaman Daftar Penelitian.
2. Pilih penelitian yang menghasilkan prototip atau produk. Dengan klik pada pilihan
“Prototipe” atau “Product” yang berada di sebelah kanan dari setiap judul penelitian.
3. Lengkapi isian yang tersaji dan unggah dokumen yang diperlukan, kemudian klik “Add
Prototipe” atau “Add Product” untuk menambahkan karya/kinerja yang sudah dilengkapi
isian dan dokumennya.
4. Karya Prototipe-Product akan dapat menjadi data isian setelah diverifikasi oleh sinta.
Demikian petunjuk teknis update data kinerja di sistem sinta.kemdikbud.go.id. Semoga memberikan
manfaat dan kemudahan bagi Author dalam mengisi dan update data kinerja di sinta.
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