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Scopus  ini  sebenarnya  akan  muncul  dengan  sendirinya  ketika  nama

penulis/author diklik di laman  https://www.scopus.com 

Namun  sayangnya,  hal  tersebut  hanya  berlaku  bagi  penulis  yang  sudah

memiliki  lebih  dari  satu  artikel  terindeks  di  scopus.  Mengapa  demikian?

Kemungkinan inilah langkah preventif Scopus dalam penetapan Author Scopus

ID  bagi penulis baru, mengingat bagitu banyaknya kesamaan nama orang di

dunia.

Apa Kegunaan Scopus ID ?

Salah  satu  kegunaan  Scopus  ID  adalah  untuk  mengaitkan  atau

mengintegrasikan  semua  artikel  yang  terindek  di  Scopus  ke  Portal  Sinta.

Sedangkan Portal Sinta merupakan alat ukur prestasi peneliti di Indonesia yang

ditetapkan menurut pencapaian h-indeks Anda sebagai penulis di  scopus dan

geogle scholar/geogle cendekia. 

o Untuk  menghubungkan  akun  geogle  scholar  anda,  yaitu  dengan  cara

memasukkan alamat akun geogle scholar.

o Sedangkan untuk memasukkan artikel  jurnal  yang terindeks di  scopus

dengan cara memasukkan Scopus ID.

Persyaratan Memiliki Scopus ID

Banyak yang mengira kalau Scopus ID itu diperoleh dengan cara mendaftar

terlebih dahulu seperti halnya membuat akun di Geogle Scholar atau email.

Tetapi ini berbeda, Scopus ID tidak dapat Anda peroleh dengan cara mendaftar

seperti itu, melainkan akan diberikan secara otomatis oleh scopus jika Anda

sudah memiliki artikel baik jurnal, artikel atau penelitian yang sudah terindeks

di scopus.

Scopus ID Page 2

https://www.scopus.com/


Langkah-Langkah Mendapatkan Scopus ID

1. Buka laman scopus di https://www.scopus.com 

2. Klik Author Search

3. Kemudian isi kolom nama dan afiliasi Anda. 

Jika artikel Anda adalah pemula, sebaiknya kosongkan saja kolom afiliasi

karena  ada  kemungkinan  gabung  dengan  author  lain  (untuk  artikel

kolaborasi).

4. Nama  institusi/afiliasi  sebaiknya  diketik  sesuai   dengan  nama  yang

terdaftar di ristekdikti.

Contoh : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Lepisi

      Jangan ditulis STIE Bisma Lepisi 

5. Setelah itu Anda klik tombol search, maka nama Anda akan tampil disitu.

6. Untuk mengetahui Scopus ID, Anda dapat mengarahkan pointer mouse

Anda ke kotak disamping nama Author artikel yang menunjukkan angka

1 (artinya Anda sudah memiliki 1 buah artikel yang terindek di scopus).
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7. Klik kanan dan pilh Inspeksi Elemen

8. Scopus ID Anda akan muncul di input id

Contoh. Budi Karyanto_Scopus ID_57217871306

<input  id="auid_57217871306"  name="authorIds"

onclick="selectAuthorCheckbox(this,this.form)"  data-

doccount="1"  data-name="Karyanto,  Budi"

type="checkbox" value="57217871306">

9. No Scopus ID Anda akan muncul berupa kombinasi 11 angka
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Cara Mengecek Validitas Scopus ID

Laman untuk mengecek Scopus ID

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=....................

Isi titik-titik dengan Scopus ID Anda. Misalnya 57217871306

Semoga Bermanfaat

Tangerang, 27 Juli 2020

Budi BK Karyanto

Scopus ID 5721.7871.306
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