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Sebagai praktik yang baik, pengarang mengakui dukungan 
atas dan sumbangsih kepada risetnya di dalam artikel yang 
diterbitkan. Dukungan ini dapat bersifat keuangan, seperti 
hibah atau imbalan gaji, atau praktis seperti penggunaan 
atau peminjaman fasilitas dan peralatan spesialis. 
Pengarang melakukannya dengan mencantumkan lembaga 
pendanaan dan nomor hibah di suatu tempat di dalam 
artikel—biasanya di halaman pertama atau terakhir, atau di 
bagian ucapan terima kasih atau catatan kaki.

Penerbit menyertakan informasi ini di metadata saat 
mendaftarkan konten pada kami, sehingga informasi dapat 
dicocokkan dengan ribuan donor dan ID unik mereka yang 
tercatat di Funder Registry kami. Ini berarti bahwa setiap 
orang dapat membuat hubungan, misalnya untuk mengenali 
penyandang dana yang berinvestasi di bidang riset tertentu.

Funder Registry memungkinkan banyak pihak lebih 
memahami lanskap pendanaan riset.
• 	Periset bisa membaca dan menilai kepustakaan dalam

konteks mengetahui pihak yang mendanainya;
• 	Lembaga riset dapat memantau keluaran yang diterbitkan

dari para perisetnya;
• 	Penerbit dapat melacak siapa yang mendanai para

pengarangnya dan memeriksa apakah mereka memenuhi
mandat pendanaan;

• 	Penyedia	jasa	dapat	menawarkan	fitur-fitur	penghemat
waktu terpadu kepada pengguna; dan

• 	Penyandang dana dapat melacak dengan mudah.
jangkauan dan imbal hasil karya yang sudah didukungnya.

Register	dimutakhirkan	sekitar	4-6	minggu	dengan	
penyandang dana baru dan yang dimutakhirkan. Terima 
kasih kepada Elsevier atas dukungan yang disumbangkan 
untuk sumber daya komunitas yang amat berharga ini.

Mulai memanfaatkan – hubungkan 
pendanaan dengan konten

Siapa saja yang tertarik dapat sekadar memasukkan 
nama organisasi ke dalam bilah pencarian di 
search.crossref.org/funding untuk menampilkan konten 
yang terkait dengan sumber pendanaan. Metadata di 
Funder Registry juga tersedia secara terbuka lewat API 
REST kami dan sebagai fail RDF yang dapat diunduh. Fail 
RDF memberikan nama penyandang dana, negara, jenis 
(federal, privat, dsb.) dan setiap hubungan dengan badan 
lain. Maka, organisasi dapat membangun dengan mudah 
metadata pendanaan ke dalam alat miliknya sendiri 
seperti sistem pelacakan manuskrip, atau jasa analitika.

Praktik terbaik
Kami mendorong penerbit untuk mengumpulkan nama 
penyandang dana dan nomor pemberian dari pengarang 
melalui sistem pelacakan manuskrip (atau mengambilnya 
dari bagian ucapan terima kasih) dan mencocokkan 
dengan ID Penyandang dana yang terkait dari Register. 
Sekali ini dilakukan, akan mudah menambahkan ID nama 
penyandang dana dan nomor hibah sebagai metadata 
tambahan di setoran pendaftaran konten Crossref biasa.

Funder Registry memungkinkan setiap orang mendapatkan transparansi tentang 
pendanaan riset dan hasil-hasilnya. Register pengenal persisten ini terbuka dan unik 
bagi organisasi pemberi hibah di seluruh dunia.

Cari 30,000+ penyandang dana yang 
terhubung dengan 6,000,000 karya yang 
diterbitkan beserta data pendanaan

Cari penyandang dana...



search.crossref.org/funding

Nama 
penyandang 
dana

Funder Registry: cara kerjanya

Anda mungkin pernah melihat 
nama penyandang dana 

di dalam artikel riset.

Cukup masukkan nama organisasi ke dalam 
bilah pencarian untuk menampilkan konten 

yang terkait dengan sumber pendanaan.

Dengan Funder Registry, setiap orang 
dapat memperoleh transparansi terhadap 
pendanaan	keilmuan	dan	hasil-hasilnya.

Pengarang meletakkannya di berbagai tempat 
seperti halaman pertama, halaman terakhir, 

ucapan terima kasih, atau catatan kaki.

Kami membuat data pendanaan tersedia 
secara terbuka, sehingga orang bisa 

memanfaatkannya ke dalam alat miliknya.

Periset bisa membaca dan menilai 
kepustakaan dalam konteks mengetahui 

pihak yang mendanainya. Lembaga 
riset dapat memantau hasil yang 
diterbitkan dari para perisetnya.

Penerbit dapat melacak siapa yang mendanai 
para pengarangnya dan memeriksa apakah 

mereka memenuhi mandat pendanaan; 
Penyedia	Jasa	dapat	menawarkan	fitur-fitur	

penghemat waktu terpadu kepada pengguna.

Penyandang dana 
dapat melacak dengan 
mudah.jangkauan dan 
imbal hasil karya yang 
sudah didukungnya.

Informasi itu dapat dicocokkan dengan 
ribuan penyandang dana dan ID unik mereka 

yang tercantum di Funder Registry.

Penerbit dapat menyertakan informasi 
pendanaan ini di dalam metadata ketika 

mendaftarkan konten pada kami.


