
 

PANDUAN SINGKAT 
 

PEMBUATAN ORCID ID 
 

LANGKAH 1 
  

Dan tekan enter. 
 

Maka akan muncul tampilan seperti di sebelah ini. 



 

 

LANGKAH 2 
  

“For 

Researchers” maka akan muncul 

kalimat “Register for an ORCID ID”, 

dan Klik Kalimat tersebut. 



 

LANGKAH 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Isi dengan nama belakang e.g. Multazam (dari Mochammad Tanzil Multazam) 

Isi dengan alamat email aktif ber-domain institusi e.g. tanzilmultazam@umsida.ac.id 

Ulangi email sebelumnya untuk kondirmasi 

Isi dengan password yang diinginkan untuk membuka ORCID ID kedepannya 

Ulangi password sebelumnya untuk konfirmasi 

Pilih salah satu setting. Pilih Public (hijau) jika anda ingin ORCID ID and bisa di lihat 

siapapun. Pilih Limited (kuning) jika anda ingin ORCID ID anda hanya bisa dilihat oleh 

member orcid. Pilih Private (merah) jika anda ingin ORCID anda hanya bisa dilihat oleh 

anda sendiri. (mohon pilih hijau). 

Jangan lupa centang captcha 

Klik register 

Setelah di klik sebelumnya akan muncul menu seperti ini 

Isi dengan nama depan. e.g. Mochammad Tanzil (dari Mochammad Tanzil Multazam) 

Centang  berapa waktu sekali anda menerima notifikasi perubahan/penambahan data 

akun anda dari ORCID. 

Centang terms & condition. 

mailto:tanzilmultazam@umsida.ac.id


 

LANGKAH 4 
  
 
 
 

email yang dikirim oleh support@verify.orcid.org 

mailto:support@verify.orcid.org


 

LANGKAH 5 

 

 
 

Akan muncul tampilan seperti di sebelah ini, setelah anda 

klik “verify” pada langkah sebelumnya 



 

   LANGKAH 6 
 
 
  

 

 

 
 
v  

 
 
 

Isi dengan nama lain yang biasa 

digunakan untuk memanggil 

anda. klik “save changes” 

Isi dengan nama yang biasa anda 

gunakan ketika menulis artikel. 

klik “save changes” 

Klik setiap anda ingin 

menambahkan nama panggilan 

baru. 



 

LANGKAH 7 
 
 
 

 
 

Pilih negara asal anda. Klik save 

changes. 

penelitian, bidang ilmu, atau 

subject penelitian anda. Klik 

“save changes” 

Klik setiap anda ingin 

menambahkan keywords baru. 

KLIK 

KLIK 



 

 LANGKAH 8 
  

Menu ini untuk merubah email utama dan 

kesepakatan yang telah di masukkan pada 

langkah 3 

Menu ini bisa diisi dengan link google scholar, 

linkedin, publon, situs pribadi, atau link lainnya 

yang terkait dengan kegiatan ilmiah 

Ini akan muncul 

dengan 

sendirinya jika 

anda memiliki ID 

lain yang 

terintegrasi 

dengan publons. 

Seperti Scopus ID 

(Elsevier), 

Researcher ID 

(Thomson 

Reuters), Loop 

(Frontier), etc. 



 

Arahkan kursor pada kalimat “+add 

education”. Maka akan muncul 

tersebut. 

 

 

 

Menu ini untuk menentukan level 

anda. Lihat langkah 3. 

 



 

 

LANGKAH 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semua data akan terisi otomatis kecuali 4 

informasi. “Department”, “Degree”, “start date”, 

dan “end date”. Isilah semua informasi tersebut 

dengan tepat. Department = fakultas, 

degree=strata. 

Isi dengan institusi 

pendidikan anda. Setelah 

mengisi. Akan muncul secara 

otomatis institusi anda. Dan 

klik pilihan institusi yang 

muncul tersebut. 



 

LANGKAH 11 
Prinsip pengisian pada langkah 11 ini sama dengan 

langkah 10. Perlu diingat, employment yang 

dimaksudkan hanya terkait dengan kegiatan 

akademik. Baik yang sedang djalankan atau sudah 

dijalankan. 



 

 

LANGKAH 12 
 

(Se uai dengan contoh) 

Arahkan kursor pada "add funding", Klik 

"add manually". (Jika anda pernah 

Link", dan anda akan diarahkan untuk 

melakukan konfigurasi ke Uber Wizard 

(Grant and Fund Database). 



 

metode" search &link" dan memilih "Crossref 

memilih" add manually" 

Arahkan kursor pada " add work". dan Pilih 

"Search & Link" jika anda pernah publish di jurnal 

anda sudah memiliki Researcher ID. atau pilih 

"Import BibTeX" jika anda memiliki data BibTeX 

2 opsi sebelumnya. 



 

 


