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Pengenal yang unik memang penting untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. 

Misalnya saja seorang yang bernama ‘Budiman’, tentu sangat terbuka kemungkinan nama ini 

ada yang menyamainya. Kemudian, bila ada Budiman yang bekerja di institusi A dan ada juga 

Budiman yang bekerja di institusi B, maka yang menjadi masalah adalah apa yang bisa 

membedakan satu sama lain? Inilah yang menyebabkan lahirnya sebuah pengenal yang unik 

dengan nama ORCID.  

 

ORCID dengan kepanjangan Open Researcher and Contributor ID merupakan sebuah pengenal 

unik untuk para penulis artikel ilmiah atau para akademisi. Serupa dengan Digital Object 

Identifier yang digunakan untuk mengenali obyek-obyek digital di dunia komputer, ORCID 

digunakan untuk membedakan orang. Berikut ini dijelaskan cara membuat profil di ORCID 

yang beralamat di www.orcid.org.   

 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Cara Membuat Profil di ORCID   

1. Kunjungi situs ORCID yang beralamat di http://www.orcid.org. 

 

 
 

2. Klik SIGN IN. Anda akan masuk ke halaman Sign In. Klik pada link Register for an 

ORCID iD.  

3. Akan tampil form isian untuk dilengkapi. Isikan dengan data-data pribadi Anda.  

4. Beri tanda cek pada opsi Terms of Use. 

 

 
 

5. Klik Register untuk melakukan registrasi. 

6. Kemudian buka inbox email Anda untuk melakukan konfirmasi. 

 

Sekarang Anda telah mempunyai ID di ORCID. Perhatikan pada bagian di bawah nama Anda. 

ORCID ID tersebut bergandengan dengan alamat URL ORCID, seperti milik saya yaitu 
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http://orcid.org/0000-0003-3026-4464.  

 

 
 

Selanjutnya Anda dapat melengkapi data-data diri Anda yang lain, seperti Personal Information, 

Education, dll.  

 

Demikian, semoga bermanfaat.  
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