PROSEDUR PENDAFTARAN SINTA

Mengenal SINTA
SINTA merupakan singkatan dari Science and Technology Index, yakni pusat indeks,
sitasi dan kepakaran terbesar yang ada di Indonesia. Sinta digunakan sebagai
standar produktivitas riset dan pengabdian dosen di Indonesia. Sinta juga
dimanfaatkan sebagai pengindex oleh masyarakat luas dari negara lain.

Gambar 1. Beberapa contoh sistem daring indeksasi yang kita kenal.

Mengapa PENTING
Sinta secara otomatis terhubung dengan SIMLITABMAS (Sistem Informasi Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dan SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya
Terintegrasi) Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi) di Indonesia.
Semua sistem ini terintegrasi hingga dinilai sangat penting bagi seorang dosen
untuk kepentingan sistem pendataan dan penilaian kinerja di Perguruan Tinggi,
diantaranya adalah memberikan “score” untuk menghitung kinerja penelitian
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nasional, penelitian institusi, penelitian dosen/peneliti, serta terkait proses sistem
database yang terintegrasi dengan Dikti.

Prinsip Dasar SINTA
SINTA, merupakan peng-index (indeksasi) yang dibentuk oleh DIKTI, yang
terintegrasi dengan sistem indeksasi lain yakni Google Scholar (GS) dan Scopus.
Oleh karena itu, kita harus terdaftar pada kedua sistem indeksasi tersebut, atau
minimal salah satu dari kedua sistem tersebut. Dari kedua sistem indeksasi tersebut
dapat kita link-kan dengan SINTA.

Gambar 2. Logo identitas Scopus dan Google Scholar.

Prosedur pendaftaran


Untuk dapat terintegrasi pada SINTA, Langkah pertama adalah kita harus mulai
dengan cara mendaftar atau menelusuri ID Google Scholar (GS) dan Scopus.



Langkah kedua, setelah mendapatkan alamat website-nya (URL), kita
memperbaiki data yang telah ada. Hal ini perlu dilakukan karena data yang
masuk pada akun kita belum tentu sesuai dengan apa yang kita kerjakan.
Prosedur umum yang dilakukan sesuai dengan gambar 3.



Langkah ketiga adalah meng-input form registrasi SINTA
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Gambar 3. Prosedur dan langkah - langkah pendaftaran SINTA



Pendaftaran dilakukan dengan cara daring (online), dengan membuka website:
http://sinta2.ristekdikti.go.id/

Alamat website

Klik: Pendaftaran
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Gambar 4. Alamat website dan memulai pendaftaran di Sinta



Pendaftaran dimulai dengan meng-klik REGISTRATION (gambar 3), dan
selanjutnya mengisi Form yang telah disediakan (Gambar 4).

Pilih Lecture dan Isi NIDN
copy dan paste alamat URL

GS (website) di sini
copy dan paste alamat URL

Scopus (website) di sini
(jika ada)
Form ini diisi semua

Gambar 5. Pengisian form pendaftaran SINTA. Semua bagian ini sebaiknya diisi
sesua data kita. Termasuk salah satu atau kedua URL Google scholar dan/atau URL
Scopus.



Setelah pengisian form, langkah selanjutnya adalah Klik Register.



TIM Verifikator Uncen akan bekerja untuk verifikasi data saudara.
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Gambar 6. Verifikator akan membantu saudara dalam proses registrasi.

Bagaimana Kalau Belum Punya Google Scholar (GS) atau ID Scopus


Pada prinsipnya GS akan mendeteksi berbagai publikasi yang telah diterbitkan,
sehingga secara otomatis kita akan memperoleh ID GS (Catatan: Publikasi
dilakukan secara daring/online).



Untuk Scopus, ID scopus secara otomatis akan diperoleh apabila kita
mempublikasikan minimal 2 naskah publikasi pada jurnal terindex Scopus
dengan catatan sebagai penulis pertama (First Author).



Bagaimana jika belum punya akun (ID keduanya)….?



Mulailah

dengan

cara

https://www.researchgate.net/

sederhana,
atau

misalnya

membuat

membuat

website

akun

(blog.spot)

di
dan

meng-unggah hasil karya penelitian tulisan kita.

5
TIM VERIFIKATOR-LPPM UNCEN



Silahkan membuka website https://www.researchgate.net/ dan mendaftar
sebagai anggota (Gambar 7).



Berbagai fasilitas untuk meng-unggah hasil karya kita berupa buku, laporan
penelitian atau publikasi jurnal (yang selama ini tidak online) dapat kita unggah
(upload) di sini.

Gambar 7. Tampilan reseachgate.net
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Gambar 8. Pilih salah satu dari tampilan yang ada di gambar, misalnya kita pilih
Academic or student.

Gambar 9. Silahkan lanjutkan mengisi form yang telah disediakan


Apabila telah selesai mengisi, kita dapat membuka akun kita dan
menambahkan berbagai hasil karya ilmiah kita.

Semoga Bermanfaat
Catatan:
Apabila mengalami kesulitan, silahkan bapak/ibu untuk tidak segan-segan
menghubungi TIM VERIFIKATOR UNCEN.
1. Akhmad (HP/WA: 081227223327)
2. Octolia Togibasa (HP/WA: 0811484877)
3. Lazarus Ramandey (HP/WA:

085244325000)

4. Teman/rekan sekerja
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