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PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

JURNAL TEKNOLOGI REAKTOR NUKLIR TRI DASA MEGA 
 

Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah diterbitkan di jurnal atau media publikasi 
lainnya. Naskah yang dapat dipublikasikan di Jurnal Teknologi Reaktor Nuklir Tri Dasa Mega adalah 
semua naskah tentang hasil kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
reaktor nuklir pada umumnya, yang meliputi fisika reaktor, termohidrolika reaktor, teknologi 
reaktor, keselamatan reaktor, instrumentasi reaktor, operasi reaktor dan lain-lain yang menyangkut 
reaktor nuklir. 

a. Format penulisan 

Format penulisan disesuaikan dengan format penulisan karya tulis ilmiah yaitu: diawali dengan 
Judul, Nama dan Alamat penulis. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, maksimum 200 
kata, yang memuat ringkasan karya tulis yang meliputi latar belakang penelitian, tujuan 
penelitian, hasil dan kesimpulan pokok penelitain. Pendahuluan yang memuat latar belakang 
penelitian, publikasi terkini terkait dengan penelitian yang dilakukan (state of the art), perumusan 
permasalahan dan tujuan penelitian,  serta metode penelitian yang digunakan. Teori bila 
diperlukan untuk membantu pembaca memahami penelitian yang dilakukan, yang kemudian 
diikuti oleh metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih (bila 
diperlukan) serta daftar pustaka. 

b. Tata cara penulisan 

Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau Inggris pada kertas ukuran A4 dengan margin atas, 
bawah dan kanan 2,5 cm serta margin kiri 3,5 cm. Naskah diketik dengan pengolah kata 
Microsoft Word for Windows, menggunakan jenis huruf times new roman, ukuran 11, jarak 
antar baris 1 spasi, maksimum 15 halaman termasuk gambar, tabel dan lampiran. 

Tabel dan gambar harus diberi nomor urut sesuai dengan urutan penampilannya, diikuti 
dengan judul yang representatif. Nomor dan judul tabel ditulis diatas tabel, sedangkan nomor 
dan judul gambar ditulis di bawah gambar. Setiap gambar dan tabel harus diacu di dalam 
tulisan. 

Persamaan ditulis dengan menggunakan “Microsoft Equation” yang telah tersedia dalam 
Microsoft Word for Windows. Jangan copy-paste dari file pdf karena hasil cetak akan memiliki 
resolusi yang rendah. Setiap persamaan dituliskan ditengah halaman sedangkan nomor 
persamaan dituliskan dengan rata kanan. Nomor persamaan harus berurutan dan dimulai dari 
angka 1 yang dituliskan dalam kurung kurawal. Setiap persamaan harus diacu di dalam tulisan. 
Variabel-variabel yang digunakan di dalam persamaan harus dijelaskan. 

Template naskah dapat diunduh dari http://jurnal.batan.go.id/index.php/tridam/index. 

c. Daftar acuan 

• Acuan dalam daftar pustaka minimal 80 % terbitan 5 tahun terakhir (atau 10 tahun terakhir 
jika tidak memungkinkan) dan berasal dari sumber acuan primer (jurnal ilmiah atau 
disertasi). 

• Daftar pustaka harus disitasi dalam teks dengan memberikan nomor urut dalam tanda 
kurung siku. 

• File gaya penulisan daftar pustaka Tri Dasa Mega ini baik untuk pengguna Mendeley 
maupun EndNote dapat diunduh dari http://jurnal.batan.go.id/index.php/tridam. 
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d. Penyerahan on-line 

Registrasi dan login dibutuhkan untuk memasukkan naskah dan kelengkapannya secara on-line 
dan untuk mengecek perkembangan status naskah terkini. Registrasi dan login dapat dilakukan 
melalui situs http://jurnal.batan.go.id/index.php/tridam/index. 

Jika sudah memiliki nama pengguna dan kata sandi untuk TRI DASA MEGA - JURNAL 
TEKNOLOGI REAKTOR NUKLIR? 
KE LOGIN 

Butuh nama pengguna dan kata sandi? 
KE REGISTRASI 

Petunjuk pengiriman dapat dibaca pada situs tersebut. 

e. Catatan redaksi 

1. Redaksi berhak menyeleksi dan mengoreksi setiap naskah yang masuk. Keputusan redaksi 
adalah mutlak dan redaksi akan mengirim cetak lepas kepada penulis bagi makalah yang 
dimuat. 

2. Jika nama Anda tidak ingin diketahui oleh reviewer, silahkan ikuti petunjuknya 
pada Memastikan Penulis Anonim. 

 


