
A. Kcsimpulan. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SA itAN. 

I. Scjarah erpangir ku tau Ielah lama ada pada etnis Karo. Menurut penctua

penetua adat karo, bahwa erpangir ku lau di l.clahui sckitar abad Xyang di 

bawa olch para irnigran yang berasal dari negcn Balkan kc desa Scberaya 

Kecarnatan Tiga Panah Kabupatcn Karo. Mcrcka rncmbawa ajaran agama 

Hindu dalam upacara pembakaran mayat yang pcrtama sekali di perkcnali'an 

kepada kelompok marga Sembiring Singombnk bcrupu trndisi crpangir, 

kcrnudian dijadikan scbagai altematif pengobatan olch ctnis Kuro. 

2. Adapun proses pelaksanaan erpangir Ku tau di desa Doulu di awali dengan 

mclihat hari baik (nil.'iik wari rnehuli), menentukan ternpat pelaksanaan 

upacara, menentukan pelaksanaan upacara crpangir ku tau, mcnycdiakan 

scsajian dan perlengkapan upacar bcrupa tambul dan cibal-cibalcn yang 

diberikan kepada penghuni alam gaib. Maka dilaksanakanlah upacara erpangi r 

ku tau yang dipirnpin olch Guru Si Baso sebagai perantara yang 

rncnyampaiakn maksud si erpangir kepada penghuni roh- ron alam gaib. 

Selesai melakukan erpangir, Guru Si Baso memanggil kemberahen kuta 

(penghuni kampung) untuk menyampaikan bahwa pelaksanaan crpangir sudan 

sclesai dilakukan. 
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Upacara erpangir ku lau masih bertahan dalam kehidupan ctnis Karo, karena 

keya ki• ,an merckn terhadap altcrnatif pcnycmbuhan ini sangat tinggi dan 

85% penyakit yang di dcrita dapat di sembuhkan melalui erpangir. 

3. Adapun masyarakat yang cenderung menolak pcrubahan itu dan tetap 

empcrtabankannya deng;.n sistem rcligi yang tradisional, karena anggapan 

bahwa mencrima kebudayaan yang sudah mendapat pcngaruh dari luar berarti 

menghilangkan kcaslian tradisi masa lulu. Denukian juga dcngan etnis Karo 

yang ada didcsa Doulu yang masih tctap mcmp.:-rtahankan upacam erpangir 

yang sudah di sosialisasikan oleh lcluhur mereko 

B. Saran 

I. Sebaiknya upacara Erpangir Ku Lau yang ada pada Etnis Karo tetap 

dipertahankan menjadi salah satu alternatif dalam proses penyembuhan 

tradisional sebagai warisan budaya lcluhur, tanpa harus mcngikuti seluruh 

mantra-mantra yang berbau mistis. Karcna dengan ramuan erpangir saja 

yang digunakan dapat bermanfaat bagi proses penyembuhan. 

2. Erpangir Ku Lau dapat di jadikan sebagai salah satu altematif 

penyembuhan tradisional disamping pengobatan modem yang ada. 

3. Pcrlu di usahakan adanya suatu badan yang mengclola upacara- upacara 

tradisional sepcrti Erpangir Ku Lau, schingga pelaksanaannya dapat 

tcrarah kepada hal- hal yang bcrsifat positif . 
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