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 Hadirnya Islam di Indonesia yang sering diceritakan dengan cara yang 

damai dan bersentuhan langsung dengan tradisi-tradisi yang telah berkembang 

lama sebelum Islam hadir. Islam tidak serta merta merubah apalagi 

menghilangkan tradisi tersebut melainkan mempertahankannya sampai pada 

proses mewarnainya dengan nilai-nilai Islam secara perlahan. Termasuk tradisi 

selamatan laut di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah 

Laut yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan perpaduan antara 

unsur lokal dan unsur Islam. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

akidah dan simbol-simbol ritual dalam tradisi selamatan laut di Desa Tanjung 

Dewa Kecamatan Panyipatan  Kabupaten Tanah Laut.  

 Metode yang peneliti lakukan berjenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh 

agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, 

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan akidah dan 

simbol-simbol ritual dalam tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa 

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai-nilai pendidikan akidah 

dalam tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan 

Kabupaten Tanah Laut yaitu terdiri dari nilai-nilai pendidikan akidah Ilahiyat, 

yaitu meliputi berdoa, bersyukur, dan berzikir. Nilai Nubuwat¸ meliputi 

musyawarah, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, berselawat kepada Nabi 

Muhammad SAW, membaca surah Yasin, dan membaca surah Al-Fatihah. Nilai 

Ruhaniyat, memercayai adanya jin sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. (2) 

Simbol-simbol ritual dalam tradisi selamatan laut di Desa Tanjung Dewa 

Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut di antaranya yaitu ketupat, kopi 

pahit dan kopi manis, pisang, roti manis, nasi ketan, bubur merah dan bubur putih, 

ayam kampung, tepung tawar, beras kuning, dan dupa. 

 

 

  


