
 
Crossmark

Riset tidak diam di tempat; bahkan setelah penerbitan, 
artikel dapat dimutakhirkan dengan data pelengkap atau 
koreksian. Penting untuk mengetahui apakah konten yang 
sedang dikutip sudah dimutakhirkan, dibetulkan, atau 
ditarik—dan itulah jaminan yang bisa ditawarkan penerbit 
kepada pembaca dengan menggunakan Crossmark. Ini 
sebuah tombol yang dibakukan, konsisten di seluruh 
platform, mengungkapkan status suatu butir konten, dan 
dapat menampilkan metadata lain yang dipilih anggota, 
seperti pendanaan, ulasan sejawat, atau informasi lisensi.
Yang krusial, tombol Crossmark juga dapat ditanam 
di dalam PDF, yang berarti anggota memiliki cara 
memperingatkan pembaca terhadap perubahan berbulan-
bulan, bahkan bertahun-tahun, setelah naskah diunduh.

Cara menggunakan Crossmark
Penerbit meletakkan tombol Crossmark dekat judul artikel 
daring dan di PDF, lalu berjanji untuk memberi tahu kami 
apabila/jika ada pemutakhiran penting seperti pembetulan 
atau pemberitahuan penarikan. Penerbit juga bisa 
menyesuaikan kotak sembul agar mencakup tanda-tanda 
penyuntingan lainnya, seperti jenis ulasan sejawat yang 
digunakan, apakah dokumen disaring terhadap keaslian 
dengan menggunakan Similarity Check, dlsb.

Bukti kepercayaan
Crossmark dapat dikenali di seluruh konten dan memberi 
anggota cara menyediakan bukti kepada pembaca tentang 
alasan konten harus dipercaya, sehingga pembaca bisa 
menggunakan dan mengutipnya dengan yakin.
Siapa saja dapat mengakses metadata Crossmark 
melalui API REST publik kami, sehingga menyediakan 
banyak sekali peluang untuk integrasi dengan sistem-
sistem lain, dan analisis perubahan pada rekam keilmuan 
bersangkutan.

Mulai memanfaatkan—
cara menggunakan Crossmark
Anggota dapat berpartisipasi di Crossmark dengan 
mendaftarkan dan menetapkan DOI pada pernyataan 
kebijakan Crossmark. Anggota lalu menambahkan 
potongan kode program ke halaman awal dan PDF 
miliknya. Ini akan menghasilkan tombol dan jendela 
sembul Crossmark. Pernyataan kebijakan adalah sebuah 
halaman di situs webnya yang menjelaskan kesertaan di 
dalam layanan, komitmen pihaknya untuk memelihara 
versi setiap rekam yang menampilkan ikon Crossmark, 
dan kebijakan pihaknya tentang pembetulan, penarikan, 
pencabutan, dan pemutakhiran lainnya.

Persyaratan minimal untuk metadata Crossmark adalah:
– DOI untuk halaman kebijakan Crossmark penerbit,
– DOI untuk konten yang disasar untuk penerapannya, dan
– DOI setiap pemberitahuan pembetulan atau penarikan.

Praktik terbaik
Anggota yang berpartisipasi di Crossmark harus 
memelihara kontennya, mendaftarkan dengan segera 
setiap pemutakhiran, dan menyertakan tombol Crossmark 
pada semua format digital (HTML, PDF, ePub).

Tombol Crossmark memungkinkan pembaca melihat status suatu karya dengan 
menampilkan setiap pembetulan, penarikan, atau pemutakhiran pada rekam itu.



Crossmark: cara kerjanya

Riset tidak diam di tempat; riset berubah 
dan berkembang seiring dengan waktu.

Tombol Crossmark digunakan di 
semua penerbit dan platform.

Tombol itu memberikan cara 
baku menyampaikan informasi ini 

kepada pembaca dan menunjukkan 
komitmen berlanjut penerbit 

terhadap pengurusan konten.

Bahkan setelah penerbitan, artikel dapat 
dimutakhirkan dengan data pelengkap atau 
koreksian, atau pemberitahuan penarikan.

Informasi ini dapat ditampilkan 
dengan mengklik tombol Crossmark, 

secara daring atau di dalam PDF.

Kami membuat informasi ini tersedia 
secara gratis sehingga sistem-sistem lain 
dapat menggunakannya, dan para periset 
dapat menafsirkan dan mengakui karya 
itu dengan layak, melihat pemutakhiran 

penting, dan menemukan dengan mudah 
informasi tambahan yang berfaedah.

Informasi tambahan—yang mencakup data 
pendanaan, rincian lisensi, informasi uji 

coba klinis, ORCID iD, ulasan sejawat, dsb., 
dapat memberikan konteks kepada terbitan.

Ini penting untuk diketahui jika Anda 
ingin memercayai riset itu. Penerbit 

memberi tahu kami tentang hal-hal ini di 
dalam metadata yang disediakannya.


