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MAKLUMAT 

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Nomor:  Maklumat-03/DP.P.XXI/XI/2022 

Tentang 

SENJATA TAJAM, BUSUR PANAH DAN SEJENISNYA 

 ِبْسمِ  ٱ�َِّ  ٱلرَّْمحَٰنِ  ٱلرَِّحيمِ 
Segala puji bagi Allah SWT dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, Sahabatnya serta 

seluruh pengikutnya.  

Bahwa Islam melarang penggunaan senjata tajam untuk melukai orang berdasarkan beberapa dalil 

antara lain hadis: “Barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata tajam, maka tidak termasuk 

golongan kami”. HR. al-Bukhari dan Muslim. “Barang siapa yang mengancam saudaranya dengan senjata 

tajam (dan sejenisnya), maka para Malaikat mengutuknya hingga ia meletakkan senjata itu meskipun yang 

diancam itu adalah saudara kandung sendiri”. HR. Muslim. 

Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan aksi teror menggunakan senjata tajam, busur 

panah dan sejenisnya di Sulawesi Selatan khususnya Makassar, Gowa dan Maros yang terjadi di 

ruang publik seperti jalan raya, warkop dan sebagainya yang pelakunya tidak hanya orang dewasa 

tetapi juga anak-remaja. Aksi teror tersebut menimbulkan keresahan, ketakutan dan kepanikan di 

tengah masyarakat bahkan telah mengakibatkan korban jiwa, luka-cacat dan kerugian materi. 

Maka, MUI Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan beberapa hal: 

1. Menegaskan keharaman memproduksi, membawa dan menggunakan senjata tajam, busur 

panah dan sejenisnya untuk meneror dan melukai orang lain. 

2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan aparat penegak 

hukum untuk mencegah dan menindak tegas orang yang memproduksi, membawa dan 

menggunakan senjata tajam, busur panah dan sejenisnya untuk meneror orang lain. 

3. Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban 

lingkungan sekitarnya. 

Demikian Maklumat ini dibuat untuk menjadi pedoman kepada pemerintah dan seluruh elemen 

masyarakat. 

Ditetapkan di  :  Makassar 

Pada tanggal :  19 Rabiul Akhir1444 H 

14 November 2022 M 
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