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LANGKAH UPDATE PROFIL SINTA
(GARUDA-ID DAN PUBLONS-ID)

1. Membuat/Mencari Garuda-ID

2. Membuat/Profil Publons-ID

3. Meperbaharui Profil Sinta (Garuda-ID dan Publons-ID)



MENCARI GARUDA-ID
Jika bapak/ibu telah memiliki artikel yang terbit di jurnal nasional dan terindeks di 
portal Garuda (https://garuda.kemdikbud.goid), maka bapak/ibu secara otomatis
sudah memiliki Garuda-ID.

Untuk menemukan Garuda-iD, bapak/ibu dapat mengikuti langkah berikut:

• Kunjungi situs portal Garuda (https://garuda.kemdikbud.goid). 

https://garuda.kemdikbud.goid/
https://garuda.kemdikbud.goid/


MENCARI GARUDA-ID
• Klik Advance Search



MENCARI GARUDA-ID
• Klik “authors” untuk mencari berdasarkan nama author.

• Isi kata pencarian (nama dan afiliasi) dengan data yang bersesuaian. 

• Klik “Search”



MEMBUAT/MENCARI GARUDA-ID
• Sistem akan menampilkan hasil

pencarian. 

• Jika hanya terdapat satu profil yang sesuai, bapak/ibu dapat klik pada nama
profil yang berseusian.



MEMBUAT/MENCARI GARUDA-ID

• Garuda-ID bapak/ibu tercantum di bagian yang dilingkari merah



MENCARI GARUDA-ID: MERGING PROFILE

• Jika terdapat beberapa profil, 
bapak/ibu dapat
menggabungkan terlebih dahulu, 
dengan mencentang profil yang 
hendak digabung.



MEMBUAT/MENCARI GARUDA-ID: MERGING PROFILE

• Kemudian klik tombol “Merge Authors Request/Exclude Article”



MENCARI GARUDA-ID: MERGING PROFILE

• Pilih author-ID, nama, dan afiliasi yang 
akan dipertahankan sebagai profil. 

• Isi email untuk verifikasi

• Kemudian klik tombol “Send Request”



MENCARI GARUDA-ID

• Setelah permohonan penggabungan diterima dan diselesaikan oleh pengelola
Garuda, profil selesai digabungkan.



MEMBUAT GARUDA-ID
Jika bapak/ibu tidak dapat menemukan nama bapak/ibu dengan sebelumnya, akan tetapi bapak/ibu yakin
telah memiliki artikel yang terbit pada jurnal nasional ber-ISSN (dan terdaftar di Garuda), Bapak/Ibu dapat

Untuk menemukan Garuda-iD, bapak/ibu dapat mengikuti langkah berikut:

• Kembali ke laman muka Garuda, (https://garuda.kemdikbud.goid). 

• Kemudian ketikkan judul artikel dimaksud di bagian pencarian, dan tekan Enter.

https://garuda.kemdikbud.goid/


MEMBUAT GARUDA-ID
• Setelah menemukan nama yang bersesuaian, klik pada nama tersebut.



MEMBUAT GARUDA-ID
• Setelah menemukan nama yang bersesuaian, klik pada nama tersebut.



MEMBUAT GARUDA-ID
• Maka akan muncul laman seperti sebelumnya.

• Garuda-ID bapak/ibu tercantum di bagian yang dilingkari merah


