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 “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunia 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengam benar. Dan janganlah 

penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan 

kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan.” (QS. Al Baqarah 3:282). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Surat Al Baqarah Ayat 282, AlQur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 

hlm. 37.  
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ِحْیِم َ    ْحمِن الرَّ بِْسِم اّ�ِ الرَّ  

 ِ ْیِن اَْشَھدُ اَْن الَ اِلٰ  اْلَحْمدُ ِ�ّ  َواَْشَھدُ اَنَّ ھَ اِالَّ ا�ّٰ َرّبِ اْلعَالَِمْیَن َوبِِھ نَْستَِعْیُن َعلَى اُُمْوِر الدُّْنیَا َوالدِّ

ُسْوُل ا�ّٰ  دًا رَّ ٍد َوَعلَى اٰ  اَللّٰ ُمَحمَّ ا بَْعدُ  ِلِھ َوَصْحبِِھ اَْجَمِعیْ ُھمَّ َصّلِ َوَسلِّْم َعلَى َسیِِّد نَا ُمَحمَّ         ن اَمَّ
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