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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat penulis sampaikan: 

3. Fenomena pengobatan acaramo di lau suku Bajo, tidak dapaat dipisahkan dari 

pandangan hidup suku Bajo yang memandang laut sebagai sumber kehidupan. 

Acaramo di lau adalah ritual pengobatan yang memiliki kaitan erat dengan 

laut, diawali dengan memanggil sandro untuk memeriksa kondisi si sakit. Jika 

menurut sandro si sakit perlu melakukan ritual acaramo di lau maka akan 

dilakukan ritual acaramo di lau. Ritual di awali dengan penyediaan bahan 

sesajen berupa beras, pisang, dupa, daun sirih, rokok yang terbuat dari daun 

sagu, dan buah pinang yang dibelah dua yang diletakkan di atas wadah yang 

disebut dupaa. Setelah dibaca-bacai oleh sandro selanjutnya dihanyutkan di 

laut, jika langsung tenggelam bermakna ritual tersebut diterima, sebaliknya jika 

masih terapung untuk waktu yang lama menandakan bahwa ritual tersebut 

belum diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 

4. Pandangan hukum Islam terhadap cara pengobatan acaramo di lau suku Bajo 

tidak sesuai dengan hukum Islam sebab terdapat beberapa hal yang menyalahi 

ajaran Islam, yang pertama harus dilakukan beberapa perubahan yang tampak 

dalam prosesi tradisi ritual ini, yakni menghanyutkan makanan di laut mesti 

diganti dengan ritual lain seperti membagikan sesajen tersebut pada tetangga 

atau masyarakat sekitar yang membutuhkan. Menghanyutkan makanan secara 
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sia-sia ke laut adalah tindakan mubazir yang dilarang dalam agama. Kedua, 

prosesi dalam tradisi ritual ini mutlak ditinggalkan, karena ada semacam 

pembahauran antara budaya Islam yang memang sengaja disisipkan dan 

budaya non muslim yang yang menggiring kepada faham dualisme yaitu 

monoteisme dan animisme, sementara Islam mengajarkan kemurnian dalam 

berbagai segi termasuk dalam manifestasi ajaran-ajaran Islam. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan pada penelitian ini adalah: 

1. Agar dalam pelaksanaan ritual acaramo di lau tidak melakukan tindakan 

mubazir yang mengarah pada animisme dan dinamisme, seperti 

menghanyutkan makanan ke laut. 

2. Agar dilakukan pembinaan terhadap masyarakat agar ritual yang dilakukan 

tidak mencampuradukan antara ritual ibadah kepada Allah dan kepercayaan 

animisme dan dinamisme. 

3. Agar dalam penyebuhan orang yang sakit lebih mengedepankan penanganan 

medis daripada penanganan oleh dukun atau tenaga tidak professional lainnya. 

  


	BAB V PENUTUP

