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Gambaran Umum DOAJ (Directory of
Open Access Journal)
 DOAJ diluncurkan pada tahun 2003 di Universitas Lund,
Swedia.
 DOAJ adalah direktori daring (online) yang mengindekskan
dan menyediakan akses ke jurnal yang berkualitas, open
access, dan peer-reviewed.
 Laman resmi DOAJ adalah www.doaj.org
 Semua layanan DOAJ tidak dipungut biaya, termasuk jika
jurnal terindeks di DOAJ.
 Tujuan dari DOAJ adalah untuk meningkatkan visibilitas dan
kemudahan penggunaan jurnal ilmiah serta mempromosikan
peningkatan penggunaan dan dampak jurnal.

Persyaratan umum jurnal terindeks DOAJ
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 Pengelola jurnal harus mengisi form aplikasi secara daring.
 Sebelum mengisi aplikasi tersebut, sebaiknya pengelola jurnal
terlebih dahulu menyiapkan semua informasi yang diperlukan,
karena formulir tidak dapat diisi sebagian untuk kemudian
dilanjutkan di lain waktu.

Ketentuan umum aplikasi ke DOAJ
1) Subyek jurnal.
semua subjek atau bidang ilmu tercakup dalam DOAJ. DOAJ
menggunakan klasifikasi bidang ilmu dari Library of Congress
(www.loc.gov/catdir/cpso/lcco).
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Subyek jurnal pada DOAJ meliputi:
General Works; Philosophy. Psychology. Religion; Auxiliary Sciences
of History; World History ; History of the Americas ; History of the
Americas (termasuk Kanada dan Amerika Latin); Geography,
Anthropology. Recreation ; Social Sciences; Political Science ; Law;
Education; Music; Fine Arts; Language and Literature; Science;
Medicine; Agriculture; Technology; Military Science; Naval Science;
Bibliography. Library Science. Information Resources.

2) Jenis jurnal. semua jenis terbitan berkala yang mempublikasikan
penelitian atau kajian dalam bentuk teks lengkap (full paper).
3) Jenis penerbit. Jenis penerbit meliputi penerbit akademik,
pemerintah, komersil, nirlaba, dan privat.
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4) Tingkat ilmiah.
Kelompok sasaran pembaca jurnal adalah peneliti. Jika jurnal dikelola oleh
himpunan mahasiswa, jurnal tersebut harus memiliki minimum dua anggota
dewan penasehat berpendidikan Ph.D. atau setara S3.
5) Isi terbitan.
Minimum sepertiga dari jumlah artikel adalah original research dan/atau review
paper.
6) Bahasa.
Semua bahasa diterima.
7) Akses.
Semua isi jurnal harus tersedia secara penuh (open access) di situs web jurnal,
tanpa periode embargo. Jurnal tidak boleh mewajibkan pengguna atau
pembaca untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum membaca artikel. Jurnal
boleh menarik biaya untuk versi cetak jurnal.
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8) Situs web.
Jurnal harus memiliki situs web atau URL sendiri.
9) Di situs web jurnal, harus ada informasi mengenai hal berikut: aims
and scope, editorial board, instructions for authors, description of
the quality control system, Open Access statement, plagiarism
policy, dan licensing terms.

10) Situs web jurnal memiliki sistem navigasi yang berisi tautan (link)
ke Current Issue, Archive or Past Issues, Search, Browse, About,
Editorial Board dan Contact Us.
11) Setiap artikel harus memiliki URL sendiri dan tersedia dalam
bentuk HTML atau PDF.

12) Jurnal harus memiliki minimum satu ISSN yang terdaftar di
issn.org.
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13) Jurnal harus memiliki editor dan dewan editor (editorial board).
Untuk jurnal bidang ilmu Arts and Humanities, boleh hanya memiliki
dua editor, tanpa dewan editor. Nama dan afiliasi editor dan
anggota dewan editor harus disebutkan.
14) Jurnal harus menyebutkan bahwa publikasi artikel wajib melalui
proses review. Sistem peer-review yang digunakan juga wajib
disebutkan.
15) Author guidelines disarankan berisi informasi berikut ini:
A detailed style guide;
A description of the quality control processes;
Information about copyright;
the plagiarism policy;
description of how to submit an article;
a contact email address.
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16) Jurnal wajib memberikan informasi mengenai biaya yang dikenakan ke
penulis, misalnya biaya pemrosesan artikel (article processing charges – APC),
biaya submit (submission charges), biaya halaman berwarna, dan lain-lain.
Jika jurnal tidak menarik biaya, jurnal tetap wajib menyatakan hal tersebut di
situs web-nya.
17) Jurnal wajib menyebutkan kebijakan akses terbuka (open access). Berikut
ini adalah contoh Pernyataan Akses Terbuka (open access statement) yang
dapat disebutkan di situs web jurnal.
Contoh pernyataan tentang sifat open access.

This is an open access journal which means that all content is freely available
without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read,
download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or
use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the
publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open
access.
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18) Jurnal diwajibkan memiliki ketentuan Copyright, Licensing,
Publishing Rights, atau memiliki CC License.

Pada umumnya, jurnal terindeks DOAJ menggunakan CC
License (Creative Common License).
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Prosedur aplikasi ke DOAJ
 Aplikasi ke DOAJ hanya dapat dilakukan secara daring dengan
mengisi formulir yang tersedia di https://doaj.org/application/new
 Ada 58 isian pertanyaan pada formulir aplikasi ke DOAJ
Daftar Pertanyaan pada formulir aplikasi ke DOAJ

Nomor Pertanyaan
1

Journal title

Penjelasan
Judul jurnal sesuai yang terdaftar di
issn.org

2

URL

Alamat situs web jurnal

3

Alternative title

Diisi jika ada nama singkatan, terjemahan
atau nama lain dari jurnal.

4

Journal ISSN (print version)

ISSN versi cetak (jika ada).

Tulis ISSN beserta tanda hubung (-)
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Nomor
5
6

Pertanyaan

Penjelasan

Journal ISSN (online ISSN versi elektronik (jika ada).
version)

Tulis ISSN beserta tanda hubung (-)

Publisher

Nama organisasi, perusahaan atau institusi yang
bertanggung jawab atas kegiatan publikasi jurnal.
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Society or

Nama kelompok (Society) atau institusi yang

Institution

berafiliasi dengan jurnal ini. Kosongkan jika tidak

ada.
8
9

10

Platform, Host, or

Nama platform, host atau aggregator isi jurnal,

Aggregator

misalnya: OJS, HighWire Press, EBSCO, dll.

Name of Contact

Nama narahubung (contact person), misalnya

for this journal

nama editor.

Contact's email

Alamat email narahubung.

address
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Nomor
11

Pertanyaan

Penjelasan

Confirm Contact's Ketik ulang alamat email narahubung.
email address

12

In which country is Pilih nama negara tempat jurnal terbit.
the publisher of the
journal based?

13

Does the journal

Yes/No.

have article

APC (biaya pemrosesan artikel) adalah biaya untuk

processing charges mempublikasikan artikel dan hanya dikenakan
(APCs)?
untuk artikel yang sudah diterima (accepted).
14

Enter the URL

Sebutkan URL yang menyebutkan informasi APC.

where this

Jika jurnal tidak mengenakan APC, jurnal wajib

information can be menyatakan demikian. Contoh pernyataan bebas

found

APC: 'This journal does not charge APCs.'

Nomor Pertanyaan
15
Amount
14

Penjelasan
Jika ada APC (Nomor 13 dijawab Yes), sebutkan jumlahnya
(angkanya saja) di sini. Jika ada beberapa kategori APC,
sebutkan yang tertinggi saja.
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Currency

Mata uang untuk jumlah/angka yang disebutkan di nomor
15.

17

Does the journal Yes/No.
have article

Article submission charge (ASC) adalah biaya untuk submit

submission

artikel, termasuk biaya review yang wajib dibayarkan saat

charges?

awal submit. Biaya ini berlaku untuk semua artikel, baik yang
diterima (accepted) maupun yang ditolak.
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Enter the URL

Sebutkan URL yang menyebutkan informasi ASC. Jika jurnal

where this

tidak mengenakan ASC, jurnal wajib menyatakan demikian.

information can Contoh pernyataan bebas ASC: 'This journal does not charge
be found

submission charges.'
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Nomor Pertanyaan
19 Amount

Penjelasan
Jika ada ASC (Nomor 17 dijawab Yes), sebutkan
jumlahnya (angkanya saja) di sini. Jika ada beberapa
kategori ASC, sebutkan yang tertinggi saja.
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Currency

Mata uang untuk jumlah/angka yang disebutkan di
nomor 19.

21

How many research Jurnal wajib mempublikasikan minimum 5 artikel per
and review articles

tahun untuk tetap terindeks di DOAJ.

did the journal
publish in the last
calendar year?
22

Enter the URL where Sebutkan URL yang menunjukkan jumlah artikel yang
this information can dipublikasikan tahun lalu, atau URL terbitan

be found

sebelumnya.
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Nomor Pertanyaan
Penjelasan
23 Does the journal have a Yes/No
waiver policy (for

Diisi Yes jika jurnal memberikan kebijakan khusus

developing country

untuk penulis dari negara berkembang, atau

authors etc)?

kelompok penulis tertentu. Contoh kebijakan khusus
ini adalah bebas APC.

24

Enter the URL where this URL yang menjelaskan kebijakan khusus (diisi jika
information can be

nomor 23 dijawab Yes).

found
25

What digital archiving

Pilih yang sesuai, misalnya: The Keeper's Registry

policy does the journal

(http://thekeepers.org/thekeepers/keepers.asp)Pub

use?

Med Central (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc),
LOCKSS, CLOCKSS, dan Portico, atau pilih 'No policy
in place' jika tidak ada.
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Nomor Pertanyaan
Penjelasan
26 Enter the URL where this Tidak perlu dijawab jika jawaban Nomor 25 adalah
information can be

‘No policy in place’.

found
27

Does the journal allow

Yes/No

anyone to crawl the
full-text of the journal?
28

Which article identifiers Pilih yang sesuai, misalnya: DOI, Handles, ARK, atau
does the journal use?

tidak ada (None).

Nomor Pertanyaan
29
Does the journal provide, or intend to
18
provide, article level metadata to DOAJ?

Penjelasan
Yes/No.
Dijawab Yes jika jurnal bersedia menyediakan

metadata artikel ke DOAJ, paling lambat 3 bulan
setelah terindeks di DOAJ.
30
31

Does the journal provide article download

Yes/No.

statistics?

Jika dijawab 'No', lanjutkan ke Nomor 32.

Enter the URL where this information can be URL yang menunjukkan article download statistics.
found

32

What was the first calendar year in which a

Tahun pertama kali jurnal ini menyediakan akses full

complete volume of the journal provided

text secara online dan gratis. Gunakan format tahun 4

online Open Access content to the Full Text

digit, misalnya 2015.

of all articles? (Full Text may be provided as

PDFs. Does not apply for new journals.)

Nomor Pertanyaan
Penjelasan
33
Please indicate which formats of full text are Centang format yang disediakan oleh jurnal.
19
available
34

Add keyword(s) that best describe the journal Maksimum 6, pisahkan dengan tanda koma, dan

harus dalam bahasa Inggris.
35
36

Select the language(s) that the Full Text of

Bahasa yang digunakan pada full text. Boleh pilih

the articles is published in

lebih dari satu bahasa.

What is the URL for the Editorial Board

Sebutkan URL yang memuat informasi dewan editor.

page?

Dewan editor biasanya terdiri dari minimum 5 orang
(kecuali jurnal Arts & Humanities, boleh terdiri dari
2 orang saja). Nama dan afiliasi setiap anggota
dewan editor harus disebutkan. DOAJ mungkin akan
meminta alamat email masing-masing anggota
dewan editor untuk pengecekan.
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Nomor Pertanyaan
37 Please select the review process for
papers?
38
39
40

Penjelasan
Sebutkan jenis proses review untuk naskah yang
masuk.

Enter the URL where this information can Sebutkan URL yang memuat informasi proses

be found

review.

What is the URL for the journal's Aims &

Sebutkan URL yang memuat informasi Aims &

Scope?

Scope.

What is the URL for the journal's

Sebutkan URL yang memuat informasi

instructions for authors?

Instructions for Authors atau Guide for Authors.

21

Nomor Pertanyaan
Penjelasan
41 Does the journal have a policy Yes/No.

42

of screening for plagiarism?

Jika dijawab "No", lanjutkan ke Nomor 43.

Enter the URL where this

Sebutkan URL yang menyatakan bahwa jurnal memeriksa

information can be found

plagiarisme naskah dan rincian cara melakukannya. Misalnya,
jurnal adalah anggota COPE atau menggunakan software

untuk memeriksa plagiarisme.
43

What is the average number of Sebutkan rerata berapa minggu waktu antara submit hingga

weeks between submission and publikasi.
publication?
44

What is the URL for the

Sebutkan URL yang memuat pernyataan open access jurnal.

journal's Open Access

Pernyataan tersebut intinya harus menyatakan bahwa “users

statement?

have the right to read, download, copy, distribute, print,
search, or link to the full texts of these articles".

Nomor Pertanyaan
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45 Does the journal embed

Penjelasan
Yes/No

machine-readable CC licensing Penggunaan informasi lisensi CC di artikel yang
information in its article
dipublikasikan.

46

metadata?

Jika dijawab “No”, lanjutkan ke Nomor 47.

Please provide a URL to an

Sebutkan URL dari Abstrak atau Full Text yang menunjukkan

example page with embedded

informasi lisensi artikel.

licensing information

Nomor Pertanyaan
47 Does the journal allow reuse
23
and remixing of its content, in
accordance with a CC license?

Penjelasan
Pilih salah satu: (a) CC BY; (b) CC BY-NC;
(c) CC BY-NC-ND; (d) CC BY-ND; (e) CC BY-SA;
(f) No, (g) Other (enter details).

Jika artikel memiliki jenis lisensi yang berbeda-beda,
masukkan yang paling restriktif.
Jika memilih “No”, aplikasi kemungkinan besar akan ditolak.
Jika memilih “Other”, sebutkan secara jelas lisensi yang
digunakan.
Untuk informasi mengenai lisensi CC, lihat
http://creativecommons.org/licenses/
48

Which of the following does the Jawaban pertanyaan ini berkaitan dengan jenis lisensi yang

content require? (Tick all that
apply.)

dipilih pada pertanyaan Nomor 47.
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Nomor Pertanyaan
49 Enter the URL on your site where

50

Penjelasan
Sebutkan URL yang menyatakan jenis lisensi yang

your license terms are stated

digunakan.

Does the journal allow readers to

Yes/No.

'read, download, copy, distribute,
print, search, or link to the full texts'
of its articles?
51

52

With which deposit policy directory

Pilih kebijakan penyimpanan artikel:

does the journal have a registered

None; Sherpa/Romeo; Dulcinea; OAKlist; Héloïse;

deposit policy?

Diadorim; Other (enter details).

Does the journal allow the author(s)

Yes/No/Other (enter details).

to hold the copyright without

Apakah penulis diberi hak cipta artikel tanpa

restrictions?

pembatasan?
Jika dijawab “No”, lanjutkan ke Nomor 54.
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Nomor Pertanyaan
Penjelasan
53 Enter the URL where this information Sebutkan URL yang menyatakan hak cipta artikel.
can be found
54

Will the journal allow the author(s) to Yes/No/Other (enter details).
retain publishing rights without

Apakah jurnal mengizinkan penulis mempublikasikan

restrictions?

artikel tanpa pembatasan?
Jika dijawab “No”, lanjutkan ke Nomor 56.

55

Enter the URL where this information Sebutkan URL yang menyatakan hak publikasi artikel.
can be found

56

Your name

Nama narahubung atau editor
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Nomor Pertanyaan
57 Your email address
58

Confirm your email address

Penjelasan
Alamat email narahubung atau editor
Ketik ulang alamat email narahubung atau editor
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Untuk mendapatkan Seal yang menyatakan keterbukaan (open access),
keterindeksan, dan kemudahan pencarian jurnal, ketentuan berikut ini harus
terpenuhi:
(1) Memiliki sistem pengarsipan eksternal (pertanyaan Nomor 25).
(2) Memiliki nomor identifikasi artikel (pertanyaan Nomor 28).
(3) Menyediakan metadata artikel ke DOAJ (pertanyaan Nomor 29).
(4) Memasang informasi lisensi CC di metadata artikel (pertanyaan Nomor 45).
(5) Memiliki salah satu dari jenis lisensi berikut: CC BY, CC BY-SA, atau CC BY-NC
(pertanyaan Nomor 47).
(6) Memiliki kebijakan penyimpanan artikel (pertanyaan nomor 52).

Jurnal tidak dapat mengajukan permintaan pemberian Seal ke DOAJ. Pemberian
Seal dilakukan secara otomatis jika enam ketentuan di atas terpenuhi.

Proses penilaian dan keputusan DOAJ
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Setiap aplikasi jurnal untuk terindeks di DOAJ akan dinilai oleh empat anggota
tim DOAJ, sebagai berikut:
 Triage atau penilai awal kelayakan jurnal. Aplikasi duplikat akan ditolak
secara otomatis. Aplikasi yang berisi malware atau spyware akan ditolak
secara otomatis. Aplikasi yang tidak memiliki ISSN atau ISSN palsu, atau yang
berisi ISSN yang tidak terdaftar di www.issn.org akan ditolak secara otomatis.
 Managing Editor: meninjau kelayakan dan kelengkapan data di aplikasi.
Jika dinyatakan layak dan lengkap, aplikasi akan dikirim ke Editor.
 Editor: memilih Associate Editor yang sesuai untuk aplikasi yang diajukan.
Kesesuaian ini berdasarkan bidang ilmu, negara, atau bahasa yang
digunakan di jurnal tersebut.
 Associate Editor: melakukan review terhadap aplikasi jurnal dan akan
mengirimkan email ke editor jurnal jika ada yang ingin ditanyakan atau
dijelaskan lebih lanjut. Associate Editor akan membuat rekomendasi 'tolak'
atau 'terima' ke Editor. Keputusan akhir ada pada Editor.
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❑ Selama proses review, tim DOAJ (Managing Editor, Editor, atau Associate
Editor) dapat mengirimkan email ke narahubung atau edior jurnal untuk
menanyakan atau mengklarifikasi sesuatu.
❑ Narahubung jurnal harus siap menjawab email tersebut. Jika email belum
dijawab hingga satu bulan setelah dikirim, aplikasi akan langsung ditolak.

❑ Perlu diketahui juga bahwa Associate Editor adalah relawan dan
kemungkinan akan mengirim email tanpa menggunakan alamat email
DOAJ.
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Beberapa alasan mengapa aplikasi pengindeksan ke DOAJ ditolak:
(1) Tidak ada respons terhadap email yang dikirim ke narahubung
atau editor jurnal.
(2) Informasi ISSN salah.
(3) Formulir aplikasi tidak diisi dengan benar.
(4) Semua URL yang ada di formulir aplikasi identik (yaitu, semua
data jurnal hanya ada di satu halaman URL situs web saja).
(5) Aplikasi duplikat (yaitu, mengajukan aplikasi lebih dari sekali
dalam enam bulan).
(6) Jurnal tidak bersifat open access.
(7) Jurnal tidak mempublikasikan original research.

31

Terima kasih

