CARA MENDAFTARKAN
SCIENCE AND TECHNOLOGY INDEX (SINTA)

Pendahuluan
Merujuk kebijakan baru bahwa untuk mengikuti penelitian di SIMLIBTABMAS harus
terdaftar di Science and Technology Indeks (SINTA), maka dengan ini Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas MH Thamrin memberikan pedoman
teknis untuk mendaftarkan Google Scholar dan Sinta bagi Dosen-dosen di Universitas MH
Thamrin.
Hal ini juga sebagai pengukuran dari keaktifan akademisi dilingkungan Universitas Mh
Thamrin dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian) didalam
kehidupannya sebagai dosen. Karena SINTA ini akan menjadi tolak ukur yang real bagi
akademisi untuk melihat sejauh mana dia memberikan sumbangsih yang nyata mengenai
keilmuan untuk bangsa dan negara.
Bagi LPPM sendiri, SINTA ini mampu meningkatkan prestasi Universitas Mh Thamrin di
tingkat nasional dan Internasional dalam penelitian. Karena, kelemahan perguruan tinggi
yang ada di Indonesia saat ini lemah dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Program ini akan menjadi bagian dalam upaya LPPM untuk meningkatkan prestasi
Universitas MH Thamrin dalam penelitian.
Selain itu, SINTA ini akan bisa terindeks dengan jurnal online. LPPM Univeristas Mh
Thamrin telah melakukan terobosan pada tahun 2018 ini dengan mendaftarkan jurnal offline
yang ada di Universitas MH Thamrin menjadi online (e-journalumht). Artinya LPPM
mencoba menghidupakan persaingan dan nilai kompetitif bagi dosen yang ada di Universitas
Mh Thamrin dalam penelitian dan jurnal. Yang akhirnya akan meningkatkan prestasi dari
Universitas MH Thamrin.

Langkah-langkah pendaftaran Google Scholar
Adapun langkah-langkah dalam mendaftarkan SINTA terdiri dari dua tahap. Pertama harus
memiliki akun email Universitas MH Thamrin dan tahap kedua harus memiliki akun google
Scholar. Berikut langkah-langkah dalam mendaftarkan sinta.
Pertama,
Mendatangi bagian IT Universitas MH Thamrin untuk dibuatkan alamata email Universitas
Mh Thamrin. Karena alamat email ini akan diminta ketika kita mendaftarkan diri di Google
Scholar. Contoh email dari universitas Mh Tharmin adalah endang.iryani@thamrin.ac.id.

Kedua,
Memiliki akun email dari google atau gmail. Tentunya akun email ini harus aktif.
Ketiga,
Mendaftarkan akun google scholar, berikut langkah-langkah dalam mendaftarkan google
scholar.
Langkah 1
Pertama buka browser, ketikkan scholar.google.co.id. Selanjutnya akan masuk ke halaman
berikut.

Halaman Utama Google Scholar
Untuk mengecek apakah nama kita sudah terdaftar atau aktif di Google Scholar, di atas teks
bertulis slogan Google Scholar ‘Berdiri di bahu raksasa’ ketikkan nama kita kemudian tekan
Enter atau Search. Berikut tampilan jika akun kita telah aktif di Google Scholar.

Sedangkan jika ternyata nama kita belum terdaftar di Google Scholar, maka tampilannya

seperti contoh berikut.

Selanjutnya untuk membuat profil di Google Scholar, login menggunakan email Google.
Setelah Masuk ke halaman utama seperti gambar berikut, klik pada link ‘Kutipan Saya’.

Lengkapi isian dari langkah 1 s.d 3. Langkah 1 isikan profil, Langkah 2 artikel, Langkah 3
pembaruan. Pada saat pembaruan, pilih opsi ‘Perbarui daftar artikel di profil saya secara
otomatis’.
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profil
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profil.

Untuk Menambahkan artikel yang belum ada, klik pada menu ‘Tambahkan’ di bawah Foto
Profil.

Artikel bisa ditambahkan secara otomatis, atau kita bisa menambahkan secara manual melalui
link di sebelah kiri ‘Tambahkan Artikel Secara Manual’. Selanjutnya kita tinggal mengisikan
sesuai

Selesai.

jenis

artikel

yang

mau

diinput.

PANDUAN REGISTRASI SINTA

1. Buka Browser dan masukan URL http://SINTA2.ristekdikti.go.id/author atau melalui
menu Registration pada halaman http://SINTA2.ristekdikti.go.id/. Tampilan halaman
seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 Halaman Registrasi Sinta

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

Gambar 2 Status Author

3. Isikan NIDN/NIDK untuk Lecturer atau NIP/NIK untuk Researcher.
4. Pada saat memasukan NIDN/NIDK, pilihlah data yang muncul pada autocomplete seperti
pada Gambar 3.

Gambar 3 Autocomplete pada 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

Gambar 4 Autocomplete pada 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. Format Google Scholar URL adalah
https://scholar.google.co.id/citations?user=XXXXXXXXXXXX
dimana “XXXXXXXXXXXX” adalah Google Scholar ID

8. Sistem akan menampilkan gambar profil Google Scholar jika ID valid seperti pada
Gambar 5. (Gambar Profil akan secara otomatis mengikuti dengan yang gunakan pada
Google Scholar)

Gambar 5 Contoh URL dan foto profil Google Scholar

9. Jika Google Scholar ID tidak valid maka registrasi tidak dapat dilanjutkan seperti pada
Gambar 6.

Gambar 6 Format yang dimasukkan salah
Catatan : untuk membuat Google Scholar Profile silahkan ikuti panduan yang disediakan di
halaman utama SINTA

8. Klik tombol Register untuk memproses data. Ingat, tanda bintang menunjukkan data yang
wajib harus diisi. Jika field tidak diisi secara penuh, maka akan muncul pop up dan field
akan berwarna biru yang menandakan bahwa field harus diisi, seperti yang ditunjukkan
pada gambar 8.

Gambar 7 Ada field yang belum diisi.

10. Jika registrasi berhasil dilakukan, maka author akan mendapatkan notifikasi Registration
Success seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 Registrasi berhasil

11. Selanjutnya, Anda dapat memeriksa email yang masuk, untuk melakukan aktivasi akun
SINTA Anda. Tautan aktivasi hanya berlaku selama 24 jam, sehingga, jika sudah
melewati, maka Anda perlu melakukan registrasi lagi dengan cara yang sama.

