
PANDUAN SETTING 
DOI PADA OJS 



Login ojs

• Masukan user dan password ( Manajer Jurnal ) lalu klik login



• Klik Manajer jurnal yang ingin di setting DOI nya



• Klik Sistem Plugins



• Klik PubIds pada lingkaran merah



• Klik Aktif pada DOI

• Klik Setting pada DOI



• Sesuaikan Setting DOI pada gambar berikut lalu klik simpan lalu selesai

• Untuk awalan DOI 
disesuaikan



HAL YANG HARUS 
DIPERHATIKAN 

SEBELUM 
DOWNLOAD XML DI 

OJS



DOI BERBEDA DENGAN 
VOLUME, ISSUE DAN 

CARA 
PENYELESAIANNYA

LANGKAH INI BISA DILEWATKAN JIKA VOLUME , ISSUE SUDAH SESUAI 
DENGAN DOI



Login di website OJS

• Masukan User dan Password  ( EDITOR ) lalu klik Login



• Klik terbitan akan datang jika jurnal belum dipublish

• Klik Terbitan terdahulu jika jurnal sudah dipublish

• Untuk panduan ini saya klik terbitan
terdahulu dikarenakan terbitan
sudah di publish



• Klik Terbitan yang ingin di setting DOI nya



• Klik “Terbitan yang tidak diterbitkan”  agar saat setting tidak
terganggu.



• Setelah itu terbitan akan berubah menjadi “ Terbitan Akan 
Datang” setelah itu klik terbitan yang ingin di setting



• Klik Data Terbitan



• Klik Data Terbitan



• Centang keduanya , lalu klik button keduanya setelah itu
simpan



• Selanjutnya Unceklis lalu klik button keduanya

• Tampilan setelah dilakukan langkah diatas, setelah itu klik simpan



• DOI SUDAH BERUBAH



• Klik Terbitan Akan Datang untuk publish terbitan yang sudah
disetting tadi.



• Setelah selesai bisa dilihat hasilnya di ARSIP 



DOI ITEM TIDAK SESUAI DENGAN 
TERBITAN YANG SUDAH DIPUBLISH

UNTUK LANGKAH INI BISA DILEWATKAN APABILA DOI DAN JURNAL SUDAH SESUAI ITEM NYA



Untuk melihat list dibawah ini bisa dilihat panduannya di halaman 36 - 41

Untuk melihat list dibawah ini bisa dilihat panduannya di halaman 24 - 28



CARA PENYELESAIANNYA

Login di website OJS
Masukan User dan Password  ( EDITOR ) lalu klik Login



• Klik terbitan akan datang jika jurnal belum dipublish

• Klik Terbitan terdahulu jika jurnal sudah dipublish

• Untuk panduan ini saya klik terbitan
terdahulu dikarenakan terbitan
sudah di publish



• Klik Terbitan yang ingin di setting DOI nya



• Klik “Terbitan yang tidak diterbitkan”  agar saat setting tidak
terganggu.



• Setelah itu terbitan akan berubah menjadi “ Terbitan Akan 
Datang” setelah itu klik terbitan yang ingin di setting



• Klik Judul yang DOI nya tidak ada di Jurnal

• DOI Tidak terseting • DOI sudah terseting



• Klik Pengeditan



• Klik Metadata Review



• Unceklis Pada Lingkaran merah untuk Setting DOI lalu simpan



• Klik Simpan lalu klik terbitan umum untuk cek hasilnya



• DOI Sudah aktif dan tersetting dengan benar



DOWNLOAD XML DI 
OJS



Login di website OJS

• Masukan User dan Password  ( Manajer Jurnal ) lalu klik Login



• Cari jurnal yang di download XML nya lalu klik Manajer jurnal



• Klik Impor/Ekspor Data



• Klik Plugin Ekspor CrossRef XML 



• Klik ManageDOI



• Klik ManageISSUE



• Pilih terbitan yang ingin di aktifkan DOI nya , lalu klik lingkaran
merah untuk mendownload XML nya


