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 Indeksasi adalah pendaftaran jurnal pada lembaga
pengindeks bereputasi. 

 Lembaga pengindeks akan membantu mempromosikan
jurnal yang diindeksasikan kepada publik. 

 Jika jurnal telah terindeks di banyak database, maka
secara tidak langsung akan memudahkan sitasi secara
global. 

 Dengan meningkatnya sitasi jurnal, maka reputasi jurnal
otomatis akan meningkat/ naik.



Pengindeks Bereputasi Tinggi

Kategori Tingkatan Reputasi Lembaga

Pengindeks

Pengindeks Bereputasi Sedang

Pengindeks Bereputasi Rendah



 Lembaga pengindeks bereputasi tinggi umumnya ditandai

dengan: 

1. Bidang ilmu yang diindeks beragam; 

2. Mempunyai database yang sangat besar; 

3. Mempunyai perangkat untuk analisis sitasi dan pemeringkat

jurnal; 

4. Menjadi acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi

tingkat dunia; 

5. Relatif sangat selektif untuk terindeks. Contoh pengindeks

jurnal bereputasi tinggi adalah Web of Science (Thomson 

Reuters) dan Scopus (Elsevier). 



 Lembaga pengindeks bereputasi sedang umumnya

ditandai dengan: 

1. Dapat meliputi dan menjadi acuan indeksasi di bidang

ilmu tertentu; 

2. Mempunyai database yang cukup besar; 

3. Tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan

pemeringkat jurnal; 

4. Relatif selektif untuk bisa terindeks. 

5. Salah satu yang termasuk di sini adalah agregator jurnal. 

Contoh pengindeks jurnal bereputasi sedang adalah

Directory of Open Acces Journal (DOAJ); EBSCO; Google 

Scholar; PubMed; Gale; ProQuest; Chemical Abstract 

Services (CAS); CABI; Compendex; Engineering Village; 

Inspec; dan/atau pengindeks lainnya yang setara. 



Lembaga pengindeks bereputasi rendah baik nasional

maupun internasional umumnya ditandai dengan: 

1. Dapat menjadi acuan indeksasi di bidang ilmu tertentu; 

2. Mempunya database yang cukup besar; 

3. Tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan

pemeringkatan jurnal; 

4. Relatif tidak selektif untuk dapat terindeks. Contoh

lembaga pengindeks bereputasi rendah, yaitu Portal 

Garuda; ISJD; Moraref; Mendeley; CiteULike; WorldCat; 

SHERPA/RoMEO; dan/atau pengindeks lainnya yang 

setara.
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