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Pengantar
Sinta-Science & Technology Index merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti/penulis/author,
kinerja jurnal, kinerja institusi Iptek.

Menristekdikti menyebutkan sistem yang selama ini sudah ada sebelumnya di Indonesia tidak
operasional disebabkan beberapa hal. Pertama karena inkosistensi dukungan tidak digunakan
sebagai instrumen penentu dalam implementasi kebijakan seperti akreditasi, jabatan fungsional,
dan lain-lain, sehingga data tidak ter-update dan akhirnya mati. Kemudian mekanisme
pengolahan data tidak sinergis dengan instansi yang memiliki tugas dan fungsi. Lalu sistem input
data belum digital sehingga sulit berkembang.

Lalu apa yang membedakan Sinta dengan sistem lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia?
Hal tersebut diantaranya, pada Sinta terdapat fungsi relasi, sitasi dan pengindex sementara yang
lain hanya relasi dan sitasi saja. Sinta juga menggunakan sistem entry exit digital dan dikelola
secara multisektor yang mempunyai tugas dan fungsi sinergis yakni Kemenristekdikti dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menristekdikti menegaskan adanya sistem ini tidak lain adalah untuk terus mendukung para
peneliti dapat terus melakukan penelitian.

Sistem ini ke depan juga akan menjadi bagian untuk mendorong kenaikan jabatan fungsional
dosen dan juga peneliti. Lebih lanjut Menristekti mengemukakan target publikasi pada tahun
2017 sendiri sebesar 15.000 – 17.000 jumlah publikasi. Sistem ini diharapkan mampu memotivasi
para peneliti untuk lebih giat menghasilkan publikasi.

(Sumber: http://www.dikti.go.id/kenalkan-penelitian-anak-negeri-dengan-sinta/)
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Website Sinta

http://sinta1.ristekdikti.go.id

❶
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Alur Pendaftaran Author

(Sumber: sinta1.ristekdikti.go.id/images/RegisterSinta.pdf)
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Registrasi Author
1. Buka alamat Url berikut : http://sinta1.ristekdikti.go.id/author/

2.
3.
4.
5.

Masukkan institusi/singkatan/kode institusi kelembagaan Anda.
Masukkan nama lengkap (tanpa gelar)
Klik “Search”
Jika data tidak ditemukan (sesuai dengan data yang ada pada PDDIKTI), pilih “New
Registration Here” .

Rencananya, verifikasi akan dilaksanakan bulan April 2017. Akan tetapi sebaiknya kita
daftarkan nama kita yang sudah tercantum.

4

Secara default, SINTA mengambil data NIDN, nama, dan affiliation dari forlap dikti. Untuk
registrasi, kita tinggal mengarahkan nama dan NIDN yang sesuai.
6. Berikut contoh jika data ditemukan.

Klik tombol
Registrasi

7. Selanjutnya, pilih tombol “Register this Author”
8. Berikutnya akan muncul halaman form entry data Personal (sebelah kiri) dan isikan
dengan lengkap gelar dan alamat Email untuk aktivasi nanti
9. Bagian sebelah kanan untuk data umum (NIDN, ID index yang lain – Inasti ID, Scopus ID,
Google Scholar dan IPI Author portal Garuda).
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Masukkan NIDN, kemudian masukkan ID tempat publikasi anda, sebagai contoh
beberapa ID berikut ini :
https://scholar.google.co.id

Copy alamat URL
sebagai Google
Scholar ID

www.scopus.com
Scopus Author ID

jika Anda belum pernah menjadi Author maupun Co-Author, tidak akan memiliki Scopus
ID. Untuk kasus tidak memiliki ID dari entry form ini, Anda dapat mengkosongkannya!!.
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http://id.portalgaruda.org/

IPI Author ID

10. Setelah melakukan entry Form Personal dan ID diatas, selanjutnya klik tombol “Register”.
11. Kemudian buka email yang sudah didaftarkan pada langkah diatas, dan lakukan aktivasi
pada link yang dikirimkan dari SINTA.

Klik untuk aktivasi

12. Selanjutnya akan muncul dialog Login, masukkan email dan password Anda.

Atau dengan link: http://sinta1.ristekdikti.go.id/author/?mod=login
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13. Demikian tahapan registrasi di SINTA dan Anda mendapatkan Halaman Desktop sistem
pengindeks peneliti asli Indonesia.
All registered users will be
verified on April 2017.
Please be patient.

Terima kasih
Semoga bermanfaat
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