LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN AKUN DAN SUBMIT
ARTIKEL UNTUK AUTHOR
1. Masuk

di

website

Dinamika

:

Jurnal

Ilmiah

Teknik

Mesin

http://ojs.uho.ac.id/index.php/dinamika/index

2. Klik REGISTER

3. Isi data sesuai keterangannya dengan beberap hal yang perlu diperhatikan:
 Perhatikan dan baca petunjuk pengisian secara cermat dan jelas.
 Isi username dan password yang mudah diingat.
 Isi salutation dengan “MR. atau MRS.” Atau boleh dikosongkan.
 Jika nama teridiri dari Satu Kata maka isi kotak “First Name dan Last
Name” dengan nama yang sama.
 Kotak “Signature” tidak perlu diisi.
 Gunakan email institusi/perguruan tinggi author atau email yang aktif jika
tidak punya email institusi.

 Isi kotak “URL” dengan alamat lengkap profil Google Scholarnya, bukan
hanya ID nya.
 Isi kotak “Phone” dengan nomor hp/WA author.
 Gunakan Fax kantor.
 Isi kotak “Mailing Address” dengan alamat lengkap institusi author.
 Pilih country sesuai negara author.
 Isi kotak “Bio Statement” dengan nama program studi atau jurusan.

4. Setelah

semua

“REGISTER”.

data

diisi,

lakukan

pemeriksaan

dan

kemudia

klik

5. Username dan Password secara otomatis akan terkirim ke email yang telah
didaftarkan saat registrasi.
6. Untuk melakukan submit artikel ke Dinamika : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin,
maka author masuk kembali ke http://ojs.uho.ac.id/index.php/dinamika/index
7. Kemudian klik “LOGIN” dan isi username dan password yang didaftarkan,
kemudian klik login.

8. Klik “NEW SUBMISSION”, kemudian bacalah secara cermat dan teliti serta
berikan tanda centang untuk semua “SUBMISSION CHECKLIST”.

9. Jika ada catatan untuk editor maka tulislah di kotak “COMMENTS FOR
THE EDITOR” dan kemudian klik “SAVE AND CONTINUE”.

10. Kemudian masuk kepersiapan upload artikel. Gunakan artikel dalam bentuk
Microsoft Word. Karena dalam proses review dilakukan metode Blind
Review, maka diharapkan untuk mengklik “Ensuring A Blind Review”
terlebih dahulu. Artikel yang diupload untuk direview adalah artikel yang
tanpa nama author, email dan asal institusi.

11. Setelah author melakukan submit artikel, maka akan dilakukan review oleh
editor dan mitra bestari. Informasi lanjutan dari pengelolah Dinamika ke
author akan dilaksankan melalui whatsapp, email dan ojs Dinamika.

