
PETUNJUK JURNAL NEUTRINO 

PETUNJUK UMUM 

Artikel harus ditulis pada kertas HVS ukuran A4 (210 x 297 mm). Artikel ditulis tanpa nomor 

halaman dan disusun dengan urut-urutan topik bahasan: Pendahuluan, Metode Penelitian, 

Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka dan Ucapan terima Kasih (untuk 

sponsor dana penelitian). Abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. 

PETUNJUK  PENULISAN 

[1] Naskah merupakan tulisan hasil penelitian atau tinjauan pustaka dalam Bahasa Indonesia 

atau Bahasa Inggris yang belum pernah dipublikasikan. 

[2] Jumlah halaman naskah minimal 6 (enam) halaman dan maksimal 15 (limabelas) 

halaman. 

[3] Format Naskah: 

 Ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku atau Bahasa Inggris 

 Diketik dalam bentuk 1 (satu) kolom untuk setiap halaman. 

 Jarak penulisan antar baris adalah 1.15 spasi. 

 Format margin :atas (25 mm), bawah (25 mm), samping kanan (25 mm), samping kiri 

(30 mm) 

 Kata-kata asing ditulis dengan huruf miring (italic). 

 Tulisan meggunakan jenis huruf Times New Roman 12, format Ms Word (minimal 

MS Word 2007). 

 Gambar atau grafik diberi nomor urut dan judul serta ditulis di bawah gambar dengan 

jarak 1 (satu) spasi. 

 Tabel diberi nomor urut tabel dan judul tabel serta ditulis di atas tabel dengan jarak 1 

(satu) spasi. 

 Tabel yang ditampilkan tanpa garis vertikal, sedangkan garis horisontal hanya 

ditampilkan 3 garis horisontal utama yaitu 2 garis horisontal untuk item judul kolom 

dan garis penutup dari baris paling bawah. 

 Gambar dalam format grayscale dan diletakkan ditengah. 

 Persamaan ditulis rata tengah dan diberi nomor yang ditulis di dalam kurung. Nomor 

tersebut ditempatkan di akhir margin kanan dari kolomnya. 

[4] Naskah yang dikirim ke redaksi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa 

Inggris. 

[5] Harus disertai abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Abstrak tersebut ditulis menggambarkan secara umum tentang isi naskah dengan 

ketentuan 100-200 kata, diketik dengan jarak spasi 1 (satu) dengan jenis huruf Times 

New Roman (font 10) dalam bentuk format normal. Kata kunci paling sedikit 3 kata dan 

maksimal 9 kata. 

[6] Judul naskah ditulis secara singkat dan informatif (maksimal 15 kata) dengan huruf 

tebal format UPPER CASE, jenis huruf Times New Roman 16 (enam belas) dan jika ada 

sub judul maka jenis hurufnya sama dengan judul utama tetapi ukuran font adalah 14 

(empat belas). 

[7] Nama penulis naskah ditulis lengkap tanpa gelar akademik beserta afiliasinya dengan 

jenis huruf Times New Roman 12 (dua belas). 



[8] Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format UPPER CASE dan disusun rata kiri 

tanpa nomor dan garis bawah. Sub sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format 

Title Case dan disusun rata kiri tanpa nomor 

[9] Daftar Pustaka disusun secara berurutan berdasarkan nomor urut pada kutipan. Penulisan 

daftar pustaka menggunakan metode citasi Vancouver. 

[10] Kutipan acuan daftar pustaka yang digunakan dinyatakan dengan menuliskan nama 

pengarangnya atau menuliskan nomor pustaka yang diacu pada akhir kalimat. 

PUBLIKASI ARTIKEL 

Artikel ditulis  dalam program Microsoft Word dan disubmitted secara online. Selain itu juga 

dilampirkan Data Pribadi Penyaji yang meliputi nama penulis (lengkap dengan gelar 

akademis), tempat dan tanggal lahir, instansi tempat bekerja, alamat korespondensi, alamat 

email, pendidikan, pengalaman penelitian dan publikasi. 

Proses review akan dilaksanakan oleh Dewan Redaksi dan/atau Mitra Bestari. Korespondensi 

akan ditujukan kepada penulis pertama. Penulis harus segera memperbaiki artikel sesuai 

petunjuk reviewer. 

Redaksi berhak menolak artikel yang dikirim apabila tidak relevan dengan bidang Fisika, 

tidak up to date atau sudah pernah dipublikasikan dalam majalah ilmiah lainnya. 

Isi tulisan bukan tanggung jawab redaksi dan redaksi berhak melakukan pengubahan dan 

memperbaiki tata bahasa setiap naskah yang dimuat. 

Semua proses dari pengiriman naskah sampai penerbitan jurnal tidak dipungut biaya 

(GRATIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


