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KETENTUAN UMUM
Kepengurusan Buletin Al Fata, Majeedr :
a. Kordinator Umum
: Akh Isma’il (id line : muh.ismail.hamidiy)
b. Desaigner
: Akh Agung
c. Publikasi
: Akh Soni, Akh Galih, dan Akh Didib
Tulisan berisi tema dan materi yang menarik, interaktif dan mudah dipahami dengan
bahasa yang santai untuk kalangan remaja.
Target penulisan ditujukan kepada pelajar dan remaja, sehingga dapat menggunakan
kata seperti, “Wahai pelajar yang semoga dirahmati Allah.”
Wajib disertai dengan dalil dari Al-Qur’an dan Hadits.
Artikel merupakan tuliasn pribadi bukan sekedar copy paste dari artikel-artikel terkait.
Artikel akan di muraja’ah baik dari ustadz maupun tim majeedr. Apabila terdapat
penulisan yang mengandung konten yang kurang baik seperti perpecahan,
penghujatan pada pemerintah, kecenderungan pada partai, golongan atau kelompok
tertentu dan semisalnya, maka akan direvisi oleh pihak muraji’ sebelum dipublikasi
dan penulis tidak diperkenankan untuk merevisi kembali.

KETENTUAN PENULISAN
1. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 (21x29,7 cm).
2. Tulisan latin pada artikel menggunakan huruf times new roman 12pt, adapun judul
dengan ukuran 14pt dan berwarna hitam.
3. Tulisan arab menggunakan huruf Traditional Arabic berukuran 18pt dicetak tebal
(bold), align center dan berwarna hitam.
4. Margin yang digunakan adalah left-right-top-bottom = 4-3-3-3.
5. Jarak antar line adalah 1,15 spasi.
6. Setiap kalimat awal dalam paragraf menjorok 1,25 cm.
7. Kerapian paragraf menggunakan justify (rata kanan-kiri).
8. Jumlah halaman minimal 1 halaman dan maksimal 2 halaman (jika berlebih dapat
dibikin “series” atau “part”).
9. Tidak ada spasi sebelum atau sesudah paragraf.
10. Penomoran Ayat Al Qur’an, misal : “Segala puji hanya milik Allah, Rabb Semesta
Alam” (QS.Al Fatihah : 1).

11. Penulisan lafazh-lafazh khusus :
- Nama “Allah” dengan huruf a.
- “Rasulullah” dengan huruf a.
- Nama untuk Allah cukup dengan “Ta’ala” saja (cetak miring).
- Shalallahu ‘alaihi wa sallam, rahimahullah, ‘alaihis salam (cetak miring dengan
huruf kecil).
- Istilah arab atau bahasa asing dicetak miring, contoh : release, ayyamul bidh.
12. Penulisan footnote :
- Nomor footnote pada tulisan dengan menggunakan angka dengan tanda kurung
kurawal [ ] dan dicetak tebal (bold). Contoh :[1].
- Penulisan rujukan dengan ukuran font 10pt, diletakkan dibawah tulisan dan
dipisah dengan garis horizontal.
- Format rujukan : judul rujukan, juz/jilid/halaman, pengarang. Contoh : Jami’ul
‘Ulum wal Hikam, 2/127, Ibnu Rajab Al Hambali.
13. Nama penulis serta nama SMA/universitas/instansi dan diharapkan untuk tidak
menggunakan nama inisial, contoh :
Penulis,
Abdurrahim
Alumni SMA N 3 Yogyakarta
Atau :
Penulis,
Abdurrahman
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
Atau :
Penulis,
Abdurrahman
Pengajar Ma’had Ali Yogyakarta
KETENTUAN PENGUMPULAN
1. Artikel dikirim ke-email, muiz.ilham@gmail.com dengan format :
BMP_(nama)_(angkatan)_(asal sekolah/universitas/instansi).
Atau ke id line : muh.ismail.hamidiy

Semoga Allah memudahkan antum dalam segala urusan termasuk dalam penulisan buletin ini
serta membalas amalan antum dengan balasan yang paling mulia disisi Allah dan pahala yang
akan terus mengalir atas ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiikum wa jazakumullah
khoiron.
Koordinator Umum

