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A. Pendahuluan

Verifikator adalah
administrator yang bertugas
untuk melakukan verifikasi data
penulis,

penulis yang sudah
melakukan
registrasi dan
diverifikasi

muncul pada
tampilan publik
SINTA

Gambar 1. Pendahuluan Verifikasi SINTA

B. Tahapan Verifikasi SINTA
3. Pengecekan Profil
Penulis
2. Penelusuran
Penulis

1. Update
Afilliasi

Gambar 2. Tahapan Verifikasi SINTA
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4. Pengecekan
akun, dokumen
dan publikasi
penulis (GS, Scopus
dll)

5. verifikasi, aktivasi &
delete akun penulis
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C. Langkah Verifikasi
1.

Login ke http://sinta2.ristekdikti.go.id/authorverification/?mod=login lalu isi User name
password

Gambar 3. Tampilan login verifikator

2.

Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan Dashboard

Gambar 4. Tampilan Dashboard atau beranda verifikator

Pada tampilan dashboard ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu:
a. Fitur penelusuran penulis yang terdiri dari dua kategori penelusuran yaitu NIDN dan Nama
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Gambar 5. Fitur penelusuran penulis

b. Fitur informasi jumlah penulis yang sudah terdaftar. Unverified Authors adalah jumlah penulis yang
sudah mendaftar dan aktif tetapi belum diverifikasi. Verified Authors adalah jumlah penulis sudah
mendaftar, aktif dan diverifikasi. Activated Authors adalah jumlah penulis sudah mendaftar tetapi
belum melakukan aktivasi.

Gambar 6. Fitur informasi jumlah penulis yang sudah terdaftar

3.

Verifikator dapat melakukan update data institusi dengan cara klik link “Update
Affiliation”

Gambar 7. Fitur informasi jumlah penulis yang sudah terdaftar
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4.

Tampilan halaman edit institusi, Isi form sesuai dengan petunjuk pada gambar berikut lalu
klik tautan Update

Gambar 8. Tampilan halaman edit institusi

5.

Verifikator dapat melihat penulis yang sudah melakukan aktivasi pada menu Registered
Author. Pada tampilan ini verifikator dapat mengecek daftar status verifikasi dan aktivasi
penulis

Gambar 9. Tampilan daftar penulis yang sudah terdaftar
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6.

Verifikator dapat mengakses detail data penulis dengan cara klik salah satu nama, NIDN
dan email penulis yang belum diverifikasi, maka akan muncul tampilan detil penulis. Pada
halaman ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu: a. fitur jumlah dokumen karya penulis; b.
Fitur detail profil penulis; c. fitur Dokumen Penulis; d. tautan aksi untuk verifikasi, aktivasi,
pesan, edit dan hapus penulis.

Gambar 10. Tampilan detil penulis yang sudah terdaftar dan diverifikasi

7.
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Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi pada penulis yang sudah terdaftar tetapi
memiliki status belum diverifikasi (Unverified Authors). Pada halaman ini jika
dibandingkan dengan halaman detil penulis yang sudah diverifikasi perbedaan nya
terletak pada tautan verifikasi, jika di halaman detil penulis yang sudah diverifikasi adalah
“Unverify This Author” dan “Verified”, sedangkan pada halaman detil penulis yang belum
diverifikasi berubah menjadi tautan “Verify This Author” dan “Unverified”. Selain itu pada
halaman detil penulis yang sudah diverifikasi akan muncul tautan “Request Syncronize
Google”, “Request Syncronize Scopus”, “Reset Google” dan “Reset Scopus”, sedangkan
pada halaman detil penulis yang belum diverifikasi tidak akan muncul tautan sinkronisasi
atau reset apapun
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Gambar 11. Tampilan detil penulis yang sudah terdaftar dan belum diverifikasi

8.

Tugas Verifikator selanjutnya adalah melakukan pengecekan google scholar dan scopus
penulis dengan mengklik tautan check maka secara otomatis akan menuju halaman profil
google scholar penulis.

Gambar 12. Tautan check google scholar dan scopus
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Gambar 13. Profil Google Scholar

Gambar 14. Tautan Profil scopus

9.
a.
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Selanjutnya Lakukan pengecekan berdasarkan beberapa poin sbb:
Kebenaran dan kecocokan profil google scholar dengan penulis yang bersangkutan, untuk
lebih yakin verifikator dapat melakukan penelusuran kembali pada fitur penelusuran
google scholar dengan mengetikkan nama penulis
b. Kebenaran dan kecocokan judul konten publikasi ilmiah dengan nama penulis yang
bersangkutan, karena sering terjadi penulis mengklaim konten publikasi ilmiah yang
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bukan karya mereka sendiri (nama profil berbeda dengan nama penulis), jika terjadi
seperti ini verifikator berhak memberikan notifikasi penulis melalui fitur send email
message untuk memperbaiki profil google scholar

Gambar 15. Tautan Send Email Message

Adapun contoh kasus profil google scholar yang bermasalah, seperti pada contoh profil google
scholar berikut, terdapat perbedaan nama penulis pada bagian atas dan daftar dokumen

Gambar 16. kasus profil google scholar salah

c.

kebenaran dan kecocokan profil scopus dengan penulis yang bersangkutan (nama, afiliasi,
kepakaran dan lainnya), untuk lebih yakin verifikator dapat melakukan penelusuran lanjut
pada fitur penelusuran scopus
(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=authorLookup) dengan mengetikkan
nama belakang, nama depan dan atau afiliasi penulis

Gambar 17. Penelusuran profil penulis di Scopus
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10. Jika terjadi kesalahan ID Google Scholar dan ID Scopus atau bahkan pada data profil
penulis lainnya seperti instansi, maka verifikator dapat melakukan update data dengan
mengklik link Edit Author

Gambar 18. Tautan Edit Author

11. Lalu akan muncul halaman Update Profile, klik tautan biru Update Profile untuk
menyimpan perubahan

Gambar 19. Update profil penulis
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12. Selanjutnya secara otomatis akan dilakukan penarikan data publikasi dari GS dan Scopus
oleh mesin, maka data publikasi penulis akan muncul pada bagian Author Statistics

Gambar 20. Statistik Publikasi Penulis di Scopus, Google Scholar, IPI dan Inasti

13. Jika sudah terlanjur sinkronisasi dengan GS dan Scopus, tetapi ada laporan atau masih
ada kesalahan pada profil google scholar atau scopus penulis, maka verifikator berhak
melakukan Reset akun dan memberikan notifikasi email kepada penulis (seperti pada
langkah 9) untuk memperbaiki profil google scholar data publikasi ilmiah

Gambar 21. Link reset data Google dan Scopus

14. Selanjutnya Verifikator mengecek dokumen penulis pada bagian bawah halaman, pada
bagian tersebut terdapat 4 bagian menu, yaitu Scopus & GScholar, Books, Intelectual
Property dan Statistics.
a. Pada bagian Scopus & GScholar menampilkan daftar dokumen yang terindeks Scopus &
Google Scholar
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Gambar 22. Daftar dokumen yang terindeks Scopus & Google Scholar

Panduan Verifikator

b. Pada bagian Books menampilkan daftar buku karya penulis yang sudah diterbitkan

Gambar 23. Daftar buku karya penulis yang sudah diterbitkan

c. Selanjutnya Verifikator dapat mengakses daftar Kekayaan Intelektual penulis pada bagian
Intelectual Property

Gambar 24. Daftar Kekayaan Intelektual penulis
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d. Pada bagian terakhir verifikator dapat mengecek statistik jumlah artikel, sitasi, H-index dan
i10-index

Gambar 25. Statistik jumlah artikel, sitasi, H-index dan i10-index

15. Verifikator dapat melakukan penghapusan (Delete Author) , aktivasi (Activate Author)
atau deaktivasi (Deactivate Author) jika akun Sinta penulis terjadi permasalahan
kepemilikan, duplikasi atau hal lainnya

Gambar 26. Tautan nonaktif, aktivasi dan hapus akun penulis

16. Jika data penulis sudah benar, Verifikator melakukan verifikasi dengan mengklik tautan
Verify This Author, maka akan muncul dialog box Verify, klik tautan Verify

Gambar 27. Link Verify This Author dan dialog box Verify
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17. Penulis yang sudah diaktivasi dan diverifikasi, akan berubah status menjadi Activated dan
Verified

Gambar 28. Status akun dan data publikasi penulis

18. Setelah berhasil diverifikasi, untuk melakukan update data publikasi klik tautan hijau
Request Syncronize Google dan tautan orange Request Syncronize Scopus untuk
menarik data publikasi dari dengan Google dan Scopus

Gambar 29. Link Sinkronisasi Google Scholar dan Scopus

19. Verifikator dapat melakukan update password pada akunnya dengan cara klik pada menu
Edit Password

Gambar 30. Tautan Edit / Update Password
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20. Penulis yang sudah diaktivasi dan diverifikasi dapat login dan melakukan pembaharuan
data profil

Gambar 31. Halaman update profil penulis

Gambar 32. Publikasi penulis di Scopus dan Google Scholar
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Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi
http://sinta.ristekdikti.go.id
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung 2 BPPT Lantai 20, Jl. MH Thamrin, Jakarta
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