
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ritual Keagamaan Tabuh Rah dan Judi Tajen

1. Tinjauan tentang Ritual-ritual Keagamaan yang Menggunakan Tabuh

Rah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (beraneka ragam),

bentuk dari kemajemukan ini diwujudkan dalam beraneka ragam ritual keagamaan

dan upacara-upacara suci pada setiap suku dan wilayah tempat tinggal. Ritual

keagamaan maupun upacara suci memiliki bentuk, cara, dan tujuan yang berbeda-

beda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya sesuai denga kepercayaan

yang dianut.

Ritual merupakan seperangkat tindakan yang selalu melibatkan aspek agama dan

kekuatan magis yang dimantapkan oleh tradisi (Nugroho, 2010: 1), sedangkan

upakara merupakan gerakan atau pelaksanaan dari rangkaian perbuatan atau

upacara pada pelaksanaan yajna (upacara pengorbanan) yang dianggap suci. Bagi

masyarakat Hindu, kegiatan ritual khususnya ritual keagamaan sangat penting

bagi kehidupan mereka.

Ritual keagamaan merupakan perwujudan dari aktifitas-aktifitas manusia atau

tindakan manusia untuk menunjukkan kebaktian sekaligus menjalin komunikasi

dengan Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, dan makhluk-makhluk gaib



10

lainnya yang mereka percayai. Ritual keagamaan secara simbolik menggambarkan

tujuan manusia dalam mencari keselamatan dan ketenangan secara spiritual.

Pelaksanaan ritual keagamaan dilakukan secara khidmat, hati-hati, dan bijaksana

karena tindakan dan rangkaian kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang suci,

baik upacara maupun upakaranya. Semua tindakan manusia selalu berkaitan

dengan ritual, di manapun mereka berada dan bagaimana tipe dari manusia

tersebut. Beberapa ritual diurai sebagai sebuah kebudayaan karena merupakan

ciptaan, tindakan, atau kebiasaan dalam masyarakat.

Di Bali, ritual keagamaan dianggap sebagai kegiatan rutinitas yang dilakukan

masing-masing anggota masyarakat. Setiap hari mereka melakukan kegiatan

upakara ritual yang berkaitan dengan agama, seperti memberikan persembahan

dalam bentuk banten/sesajen di dalam rumah, halaman, dan sanggah mereka.

Tujuan dari persembahan tersebut adalah agar rumah dan pekarangannya

diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memberikan

ketenangan bagi setiap anggota keluarga.

Sanggah atau merajan merupakan tempat suci untuk beribadah bagi suatu

keluarga tertentu. Sanggah berasal dari kata sanggar yang artinya tempat suci, dan

merajan berasal dari kata praja yang artinya keluarga. Secara singkat etnis Bali

Hindu menyebut tempat persembahyangan keluarganya dengan sebutan sanggah

atau merajan. Di sanggah atau merajan, sering diadakan upacara ritual

keagamaan seperti piodalan atau pujawali yang dilaksanakan setiap tahun, sesuai

dengan perhitungan kalender saka Bali.
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Kegiatan ritual keagamaan juga dilakukan saat upacara atau acara-acara besar

umat Hindu, seperti nyepi, galungan, kuningan, saraswati, siwa ratri, dan hari

besar lainnya. Hari-hari perayaan tersebut memiliki makna dan fungsi yang

berbeda-beda, seperti galungan. Galungan merupakan hari raya umat Hindu

sebagai ucapan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terciptanya dunia

dan isinya. Dari berbagai hari besar umat Hindu tersebut, beberapa diantaranya

menggunakan ritual tabuh rah, seperti nyepi, piodalan atau pujawali yang

diadakan di Pura.

Nyepi merupakan hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka

berdasarkan penanggalan/kalender saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi.

Umat Hindu merayakan hari raya nyepi mulai tiga hari sebelum hari H, sampai

beberapa hari sesudah hari nyepi. Sehari sebelum nyepi, yaitu saat Tilem Sasih

Kesanga (bulan mati yang ke 9), umat Hindu melaksanakan upacara bhuta yajna

yang diikuti oleh semua masyarakat, mulai dari keluarga, warga banjar, desa,

kecamatan, dan seterusnya.

Masing-masing lapisan masyarakat memberikan persembahan sesuai dengan

kemampuan ekonomi yang dimiliki. Persembahan melalui pecaruan yang

dikorbankan merupakan nyomya, yaitu persembahan yang dapat menetralisir

kekuatan negatif bhuta kala agar segala kekotoran (leteh) yang menyebabkan

bahaya dapat hilang (Noviasih: 2).

Umat Hindu merayakan nyepi dengan cara tidak melakukan aktifitas apapun

seperti biasanya. Pada hari itu, suasana tampak seperti mati atau tak berpenghuni

(karena mereka melakukan catur brata penyepian, yang terdiri dari amati geni
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atau tidak menghidupkan api, amati karya atau tidak bekerja, amati lelungan atau

tidak berpergian, dan amati lelanguan atau tidak bersenang-senang).

Selain pada hari nyepi, acara lain yang menggunakan tabuh rah adalah piodalan

atau pujawali. Piodalan atau pujawali adalah sebuah upacara umat Hindu di Pura

atau tempat bangunan suci. Piodalan bertujuan untuk menjaga dan memelihara

secara spiritual tempat-tempat suci, yaitu suatu tempat pemujaan Sang Hyang

Widhi (Swarsi, 2003: 7).

Peranyaan piodalan atau pujawali biasanya dilakukan di pura dan sanggah atau

merajan. Piodalan merupakan upacara Dewa Yajna, terutama saat piodalan di

sanggah atau merajan. Perayaan semacam ini diartikan sebagai bentuk

perenungan atas kekurangan diri seseorang, karena kemampuan manusia yang

terbatas sehingga dapat mendekatkan diri kepada para leluhur, dewa atau betare

yang berada pada sanggah atau merajan di setiap rumah.

Upacara piodalan yang dilaksanakan di sanggah atau merajan tidak sebesar

seperti yang dilaksanakan di pura (karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit),

sehingga piodalan di sanggah tidak menggunakan tabuh rah, namun digantikan

dengan persembahan telur. Piodalan yang menggunakan ritual tabuh rah biasanya

dilakukan di pura.

Istilah pura berasal dari bahasa sansekerta yang artinya kota atau benteng. Pura

merupakan tempat ibadah umat Hindu, yaitu tempat untuk memuja Sang Hyang

Widhi (Tuhan Yang Maha Esa). Yang dimaksud dengan tempat ibadah adalah

sebuah tempat yang dipandang suci atau yang disucikan oleh umat Hindu dalam

suatu acara tertentu (Ambara, 2006: 21).
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Acara-acara seperti nyepi dan piodalan dilengkapi dengan pemberian sesajen

(umat Hindu menyebutnya dengan istilah banten). Banten berasal dari kata bang

yang artinya Brahma dan enten yang artinya ingat atau yang dibuat sadar. Banten

merupakan alat bantu dalam pemujaan. Sesajen atau banten yang biasanya ada

saat ritual keagamaan, diantaranya daun, bunga, buah, air, dan api. Fungsi dari

banten sendiri adalah sebagai ucapan terimakasih dan alat perantara untuk

berkomunikasi kepada Hyang Widhi. Disamping itu banten juga dimanifestasikan

sebagai alat pensucian, dan sebagai pengganti mantra.

Banten selalu berhubungan dengan upacara keagamaan, terutama agama Hindu.

Menurut Smith dalam teorinya berpendapat bahwa, terdapat tiga gagasan dalam

religi atau agama, yaitu pertama, sistem upacara merupakan suatu perwujudan

dari religi atau agama, kedua, bagi para pemeluk agama upacara religi atau

keagamaan yang dilaksanakan warga masyarakat secara bersama-sama

mempunyai fungsi sosial untuk menjaga solidaritas mereka, dan ketiga, fungsi

persembahan (bersaji) dalam upacara keagamaan (Smith dalam Widnyana, 2013:

9).

Dalam upacara keagamaan dimana manusia menyajikan sebagian dari tubuh

binatang, terutama darah kemudian dipersembahkan kepada dewa, roh nenek

moyang, dan makhluk gaib lainnya, menurut Smith merupakan bentuk solidaritas

kepada dewa-dewa. Bagi manusia, dewa-dewa dianggap sebagai sesuatu yang

istimewa sehingga selama melaksanakan upacara keagamaan selalu dilakukan

dengan khidmat, keramat, dan penuh hati-hati.
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Di dalam fungsi sesaji yang bentuknya menyajikan darah binatang kepada para

dewa, maksudnya adalah untuk menjalin hubungan atau bentuk solidaritas

manusia kepada para dewa. Berdasarkan konsep ini dapat disimpulkan bahwa

suatu upacara agama yang bersifat religius harus memiliki keyakinan untuk

menjaga hubungan yang harmonis, antara manusia dengan Tuhan, manusia

dengan sesama, dan manusia dengan alam. Menjaga keharmonisan antara

manusia dengan alam dapat diwujudkan dalam bentuk sesaji.  Dengan adanya

sesaji yang dipersembahkan, maka akan ada sebuah tingkat kepuasan tersendiri

dari pelaku yang melaksanakan ritual keagamaan dan meyakini bahwa upacara

yang mereka lakukan benar-benar diterima oleh para dewa.

2. Tinjauan tentang Tabuh Rah

Tabuh rah secara etimologis berasal dari kata majemuk tabuh dan rah. Tabuh

sama artinya dengan tabur, sedangkan rah artinya darah, jadi tabuh rah berarti

menaburkan darah. Tabuh rah merupakan ritual keagamaan (yadnya) yang

ditandai dengan taburan darah binatang sebagai pemberian persembahan kepada

bhuta dan kala (makhluk gaib yang sifatnya merusak) agar mereka tidak

mengganggu umat manusia.

Tabuh rah biasanya dilakukan dengan beberapa cara dan selalu berhubungan

dengan upacara bhuta yajna atau yang biasa disebut dengan mecaru (membuat

upacara korban). Bhuta yajna sering dilakukan dengan cara mecaru karena makna

dari upacara bhuta yajna adalah mengharmoniskan unsur-unsur Panca Maha

Bhuta di Bhuana Agung dan Bhuana Alit (Ginarsa, dalam Mertha, 2010: 14).
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Unsur-unsur Panca Maha Bhuta merupakan lima unsur yang menyusun alam

semesta, seperti pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa/ether. Pertiwi adalah sesuatu

di sekitar kita yang mewujud, berbentuk, dan dapat dirasakan, seperti besi,

logam, kayu, dan lain sebagainya. Biasanya pertiwi lebih dikenal dengan tanah.

Apah adalah segala sesuatu yang lentur, mengalir, fleksibel, luwes, mendinginkan,

dan tidak memiliki bentuk yang kokoh. Secara nyata wujud apah adalah elemen

air. Teja merupakan elemen api, yang dapat menghasilkan panas dan cahaya.

Bayu merupakan sesuatu yang menaungi atau melingkupi jagat raya. Bentuk dari

elemen bayu adalah angin yang melingkupi bumi. Akasa/ether merupakan unsur

ruang kosong, dengan kata lain alam tempat tinggal seluruh makhluk hidup.

Tabuh rah dilaksanakan dengan perantara hewan yang berhubungan erat dengan

kehidupan manusia, seperti bebek, kerbau, ayam, dan masih banyak lagi. Media

yang sering digunakan dalam ritual tabuh rah adalah ayam (ayam jantan), karena

ayam memiliki bermacam-macam warna, baik yang memiliki satu macam warna

maupun warna campuran. Begitu juga dengan bhuta dan kala memiliki warna

yang dapat disimbolkan dengan berbagai warna ayam (Hidayat, 2011: 30).

Ayam yang dipilih tidak sembarangan dan harus sesuai dengan caru panca sata,

yaitu upacara korban yang memiliki lima warna ayam yang masing-masing

berwarna putih, merah, siungan (ayam putih yang paruh dan kakinya berwarna

kuning seperti burung siung), hitam, dan brumbun (ayam yang warna bulunya

campuran, yaitu putih, merah, kuning, hijau, dan hitam). Seperti tabel di bawah

ini:
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Tabel. 1: Ketentuan Caru Panca Satha
No Ayam Arah Urip Warna Bhuta Dewa Askara

1 Putih Timur 5 Putih Jangitan Iswara Sa (sang)

2 Biying Selatan 9 Merah Langkir Brahma Ba (bang)

3
Putih

siungan
Barat 7 Kuning Lembukanya

Maha

Dewa
Ta (tang)

4 Hitam Utara 4 Hitam Taruna Wisnu A (ang)

5 Brumbun Tengah 8
Panca

Warna
Tiga Sakti Siwa I (ing)

Sumber: (Arista, 2011:7)

Ayam yang telah dipilih sesuai dengan warnanya (melambangkan bhuta dan

kala), yaitu bhuta putih yang bersemayan di Timur diberi suguhan korban ayam

yang bulunya berwarna putih, bhuta bang (merah) yang bersemayam di Barat

diberi suguhan korban ayam yang bulunya berwarna hitam, dan bhuta manca

warna yang bersemayam di tengah-tengah diberi suguhan korban ayam berwarna

brumbun (Mertha, 2010:17).

Awalnya ritual tabuh rah menggunakan darah manusia, namun lambat laun

berubah menggunakan darah binatang (karena tidak sesuai dengan

prikemanusiaan). Darah manusia dipersembahkan kepada dunia gaib atau

kekuatan besar dari alam yang dianggap sebagai roh. Selain digunakan sebagai

persembahan, darah dianggap sebagai penebusan dosa dan dapat mempererat
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hubungan antara manusia dengan alam semesta (salah satu hubungan dalam Tri

Hita Karana).

Tabuh rah umumnya diadakan di tempat pencaruan berlangsung dan dalam

pelaksanaannya dengan cara perang sata (adu tanding). Namun yang perlu

diperhatikan dalam ritual tabuh rah hanya dilakukan tiga seet (tiga kali

pertandingan) dan tidak boleh lebih dari itu. Adapun maksud dilakukannya tiga

pertandinagn tersebut, agar nantinya darah yang jatuh kepertiwi (tanah) sebanyak

tiga kali. Darah yang menetes tersebut dihaturkan pada tiga bhucari, yaitu darah

yang pertama dipersembahkan pada Dhurga Bhucari, percikan darah yang kedua

dipersembahkan pada Kale Bhucari, dan percikan darah yang terakhir

dipersembahkan pada Bhuta Bhucari (Widyana, 2013: 51).

Ritual tabuh rah dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan cara

perang sata (adu tanding) yaitu mengadu ayam yang satu dengan ayam yang

lainnya sampai salah satu meneteskan darah ke pertiwi (tanah). Cara

melaksanakan perang sata (adu tanding) adalah dua ayam jago dipilih terlebih

dahulu, kemudian dipasangkan alat berbentuk pisau kecil (taji) yang diikat dengan

benang dan diletakan di kaki ayam tersebut setelah itu kedua ayam tersebut diadu

di arena. Sebelum benar-benar dilepaskan di arena, kedua ayam tersebut

berhadapan satu sama lain, dihadap-hadapkan, diadu, tetapi belum dilepaskan di

arena (pura-pura), setelah kedua ayam terlihat marah barulah keduanya diadu di

arena. Taji yang dipasang pada ayam tersebut berfungsi sebagai alat yang

membuat ayam jago tersebut mengeluarkan darah pada saat diadu.
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Selain perang satha, persembahan dapat dilakukan dengan cara ayam disembelih

lehernya hingga mengeluarkan darah. Darah yang menetes ke tanah dianggap

sebagai yajna yang dipersembahkan untuk bhuta dan kala. Adapula dengan cara,

kerbau hitam yang telah diupacarai diikat di pohon kemudian ditusuk

menggunakan keris khusus. Menurut kepercayaan umat Hindu, ayam yang

dijadikan yajna nantinya akan naik derajatnya pada reinkarnasi yang selanjutnya

dan menjadi binatang dengan derajat yang lebih tinggi atau menjadi manusia.

3. Tinjauan tentang Tajen

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, perjudian sudah dikenal dan digemari

sebagian masyarakat di beberapa daerah sehingga perjudian telah menjadi

kebiasaan bahkan tradisi bagi penggemarnya. Judi diartikan sebagai suatu

kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari suatu pertandingan atau

permainan yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Menurut Kitab Undang-undang Pidana Pasal 303 ayat (3):

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya
kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena
pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan
antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan
lainnya”.

Salah satu kebiasaan yang harus dihilangkan namun masih dilakukan sampai

sekarang oleh masyarakat Bali adalah tajen. Tajen dipandang sebagian orang

sebagai media untuk mengubah nasib dan mengadu keberuntungan. Bagi sebagian

orang tajen dijadikan sebagai matapencahariaan seperti, berdagang, jasa

pemeliharaan ayam, dan lain-lain. Tajen merupakan fenomena sosial yang ada di
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kehidupan masyarakat, hampir setiap daerah seperti, Bali, Jawa, Sumatra ada

permainan judi tajen. Di Bali tajen telah berkembang atau sudah ada sejak jaman

dulu hingga sekarang sehingga tradisi atau kebiasaan tersebut tidak dapat

dilepaskan oleh sebagian mayarakat etnis Bali.

Tajen berasal dari kata taji yang dalam bahasa Indonesia berarti tajam (dengan

makna sesuatu yang runcing). Benda yang runcing tersebut berupa pisau kecil.

Taji atau pisau kecil inilah yang nantinya akan dipasang pada kaki ayam yang

akan diadu. Tajen merupakan pertarungan sabung ayam yang di dalamnya

mengandung unsur perjudian dan tidak ada unsur ritual keagamaannya. Namun

sebagian masyarakat etnis Bali ada yang menganggap bahwa tajen merupakan

bagian dari ritual keagamaan yang boleh dijalankan.

Tajen yang sudah lama tumbuh dan berkembang di Pulau Bali (sejak belasan

generasi sebelumnya) hingga saat ini telah merasuk ke sebagian warga di Bali,

terutama kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki, tajen dianggap sebagai simbol

kemaskulinan mereka. Kebiasaan bertajen berawal dari sebuah upacara ritual

keagamaan yang disebut dengan tabuh rah. Tabuh rah merupakan kegiatan yang

menyenangkan dan memiliki nilai hiburan sehingga lama-kelamaan kegiatan

ritual keagamaan ini menjadi digemari.

Agar permainan lebih menarik dan menambah kegairahan para pemain, akhirnya

mereka menambahkan unsur taruhan uang sebagai hadiah bagi siapa saja yang

menang. Akibatnya, aktivitas yang dianggap suci sebagai ritual keagamaan ini

kini sering di salahgunakan menjadi ajang perjudian. Pelaku atau pemain tajen

disebut dengan bebotoh atau pakembar. Bebotoh atau pakembar berfungsi sebagai
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pemegang ayam sebelum ayam diadu. Bebotoh atau pakembar harus dapat

memiliki keahlian dalam melihat atau membaca situasi apabila bebotoh atau

pakembar tersebut ingin memenangkan permaianan tajen.

Pelaksanaan dari permainan tajen ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

perang sata dalam melaksanakan ritual tabuh rah. Sebelum memulai

pertandingan bebotoh atau pakembar terlebih dahulu mengikat/memasangkan taji

di kaki ayam yang akan diadu. Bebotoh atau pakembar sesudah memasangkan

taji, kemudian harus memperkenalkan ayamnya dengan cara mengelilingi arena.

Kedua bebotoh atau pakembar kemudian membawa ayam mereka ke tengah-

tengah arena, sehingga kedua ayam akan saling berhadap-hadapan, kemudia

kedua ayam tersebut diadu namun tidak dilepaskan (berpura-pura).

Ada tiga golongan pemain dalam permaianan sabung ayam menurut mentalnya,

yaitu:

1. Pemain profesional, adalah para pemain yang memandang sabung ayam

sebagai lapangan pekerjaan sehari-hari dan selalu aktif melakukan

permainan sabung ayam.

2. Pemain amatir, adalah pemain yang menganggap permainan sabung ayam

sebagai hiburan dan kesenangan belaka dan bagi mereka sabung ayam

merupakan hal yang menyenangkan.

3. Pemain pelarian atau insidental, adalah pemain yang melakukan sabung

ayam sebagai pengadu nasib. Pemain ini menganggap sabung ayam sebagai

permainan yang tidak baik, namun karna desakan ekonomi keikutsertaan

dalam permainan sabung ayam hanya sebagai pelarian (Hasil penelitian
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Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Udayana dalam Mertha,

2001: 35).

Selain bebotoh atau pakembar, orang yang juga berperan penting dalam

permainan tajen adalah saya. Istilah saya di sini artinya bukanlah aku, namun

artinya adalah juri di dalam judi tajen maupun ritual tabuh rah. Saya mempunyai

peran penting, yaitu sebagai pembuat keputusan. Saya dituntut untuk adil dan

bijaksana, tidak memihak pada salah satu bebotoh atau pakembar.

Peraturan dalam permainan judi tajen hanya diketahui oleh para bebotoh atau

orang-orang yang menggemari tajen tersebut. Istilah-istilah yang ada dalam

permainan tajen hanya dapat dipelajari oleh orang-orang yang ingin menekuni

bidang tersebut, hal itu berarti tidak diberikan atau diwariskan secara turun-

temurun. Di dalam permainan judi tajen ada beberapa istilah atau sistem taruhan

yang digunakan seperti, cok, gasal, dapang, ngelimin, telewin, dan teludo.

Dulu tajen biasa dilakukan di tempat khusus, yakni sebuah arena yang dilengkapi

dengan panggung penonton yang terbuat dari bambu dengan ukuran 50×50 meter.

Dibuat berundak-undak menurun ke tengah, namun persis di tengah dibuat

meninggi lagi. Area tajen berbentuk bujur sangkar dengan sisi sepuluh kaki orang

dewasa. Namun sejak ada larangan pemerintah terhadap segala bentuk perjudian

di tahun 1981, tajen tidak lagi dilakukan di tempat khusus tersebut. Judi tajen kini

dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti di rerimbunan kebun kopi, kebun

kelapa, ladang jagung, lahan sawah, kebun karet, bahkan sudut pekuburan, yang

terpenting sulit dari pantauan pihak kepolisian.
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Tajen sifatnya dinamis dan selalu mengikuti perkembangan jaman. Jenis ayam

yang digunakan mulai dari ayam kampung biasa, kemudian meninkat ke ayam

keker, bekisar, dan bahkan ayam bangkok. Apabila dulu ayam hanya diberi

makanan dari ketela (singkong), namun sekarang yang diberikan adalah nasi,

jagung dan konsentrat yang memiliki kandungan gizi tinggi yang lebih bagus.

Selian itu, beberapa ayam jago diberikan obat kuat tambahan (supplement)

sebelum diadu di arena tajen sehingga mampu mematikan lawannya dalam

sekejap. Begitu juga dengan alat pertaruhannya, apabila mungkin dahulu bertaruh

menggunakan pis bolong namun sekarang menggunakan uang (Subadra, 2008:2).

Tajen atau segala bentuk perjudian merupakan sesuatu yang berdampak

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika terbukti tertangkap basah

melakukan perjudian dalam bentuk apapun maka akan dihukum kurungan penjara

dan mendapatkan denda dengan jumlah uang yang tidak sedikit (Undang-undang

No. 7 Tahun 1974). Di samping itu, judi tajen juga dapat berdampak kematian,

seperti yang terjadi pada Sudin alias Paco dalam contoh kasus berikut ini:

Dalam koran Tribun diberitakan bahwa:

Sudin alias Paco (50), seorang warga Jalan Kapten Mulyono, Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas seusai polisi
menggerebek judi sabung ayam di Jalan Pelita Barat.

Setelah polisi pergi, kami menemukan paman (Sudin) meninggal di semak-semak.
Mungkin beliau meninggal akibat serangan jantung saat polisi melakukan
penggerebekan, kata Matraji, keponakan almarhum, Rabu (30/10/2013).

Informasi yang dihimpun, penggerebekan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.
Petugas dari Polres Kotim datang menggerebek perjudian yang kabarnya sudah
sering digelar di kawasan tersebut sehingga membuat para pelaku kocar-kacir
kabur.
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Menurut keterangan warga, saat itu polisi sempat melepaskan beberapa kali
tembakan peringatan. Bunyi tembakan membuat sebagian warga yang ada di
lokasi itu kabur ke berbagai arah, termasuk Sudin yang diduga berusaha kabur.

Diduga karena terkena serangan jantung, Sudin mengembuskan napas terakhir
tidak jauh dari lokasi. Dia ditemukan di semak-semak sekitar 200 meter dari
lokasi penggerebekan.

Saat itu, sabung ayam belum dimulai, yang datang itu baru mau memasang taji
ayam. Tiba-tiba polisi datang dan sebagian sempat kabur, kata Matraji.

Dalam penggerebekan itu, polisi menahan lima pelaku beserta barang bukti
berupa sembilan ekor ayam, taji ayam, dan sejumlah sepeda motor. Saat ini,
kasusnya masih dalam penyelidikan dan belum ada yang ditetapkan sebagai
tersangka.

Kapolres Kotim AKBP Himawan Bayu Aji yang dikonfirmasi wartawan
membenarkan adanya warga yang meninggal seusai penggerebekan judi sabung
ayam tersebut. Korban diduga ikut berada di lokasi dan terkena serangan jantung
ketika hendak kabur.

Keterangan dokter, tidak ada ditemukan luka atau tanda-tanda kekerasan. Yang
bersangkutan diduga meninggal akibat hipertensi dan serangan jantung. Kasus ini
masih dalam penyelidikan, ujar Himawan”.

4. Catatan Tentang Sabung-Ayam di Bali (Clifford Geertz)

Pada tahun 1958 di Bulan April, Geertz dan istrinya mendatangi salah satu desa

yang ada di Bali sebagai seorang antropolog untuk melakukan studi. Desa tersebut

merupakan sebuah tempat yang kecil dengan jumlah penduduk kira-kira hanya

500 orang, menurut Geeertz desa tersebut seakan memiliki dunianya sendiri.

Pertama kali Geertz dan istrinya tiba di desa tersebut mereka tidak diterima

dengan baik oleh penduduk sekitar. Geertz dan istrinya tinggal bersama dengan

salah satu keluarga yang termasuk salah satu dari empat golongan besar dalam

kehidupan desa tersebut.
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Setelah sepuluh hari saat Geertz dan istrinya di desa tersebut, diadakan sebuah

sabung ayam besar-besaran di alun-alun. Sabung ayam saat itu diadakan untuk

penggalangan dana bagi sebuah pembangunan sekolah baru. Pada saat itu sabung

ayam dilarang oleh pemerintah setempat, karena menurut mereka sabung ayam

merupakan sesuatu hal yang primitif, keterbelakangan, dan progresif (membuat

negara tidak maju). Pemerintah atau aparat yang melarang sabung ayam sebagian

besar bukan Etnis Bali (Jawa) berusaha keras untuk menghapuskan sabung ayam

dengan cara mengadakan penggerebekan, menyita ayam jago dan taji-taji,

mendenda para pemain.

Larangan-larangan yang dilakukan pemerintah tidak menjadikan para pemain

sabung ayam jera. Kebanyakan dari mereka (pemain sabung ayam) justru

mengadakan permainan sabung ayam secara sembunyi-sembunyi. Sabung ayam

dilakukan di sudut desa yang sedikit dirahasiakan. Orang Bali (pemain sabung

ayam) tidak pernah ambil pusing atas larangan pemerintah tentang sabung ayam.

Menurut Geertz ayam jago merupakan simbol bagi laki-laki terutama disaat ayam

jago yang mereka miliki menang dari ayam jago orang lain. Kata sabung untuk

ayam jantan dipakai untuk menggantikan kata pahlawan, serdadu, pemenang, man

of parts, calon politisi, jejaka, pesolek, pembunuh perempuan, atau orang kuat.

Sehingga tidak salah jika sabung ayam dapat dijadikan sebagai simbol bagi setiap

laki-laki. Bagi laki-laki terutama pemain sabung ayam, ayam jago merupakan

salah satu benda hidup yang sangat berharga. Hal itu dibuktikan dari prilaku

mereka, seperti mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengurus
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ayam jago mereka, memberi makanan dengan gizi yang terbaik, merawat, bahkan

mereka hanya menatap ayam-ayam mereka dengan penuh kekaguman.

Geertz memaparkan awalnya sabung ayam merupakan sebuah kurban darah yang

dipersembahkan dengan mantra-mantra dan puji-pujian yang layak ditujukan

kepada roh-roh jahat supaya dapat memuaskan kelaparan mereka yang kemaruk

dan kanibal. Tidak akan ada perayaan di pura yang akan diselenggarakan sampai

sabung ayam ini diadakan. Pelaksanaan sabung ayam yang dilegalkan oleh

pemerintah hanya pada saat hari keheningan (nyepi). Pada saat nyepi sabung ayam

diadakan secara besar-besaran dan hampir disetiap desa yang ada di Pulau Bali

melaksanakannya.

Sabung ayam (tajen) diadakan di dalam sebuah ring kira-kira lima puluh kaki

persegi. Biasanya sabung ayam diadakan saat mulai menjelang tengah hari dan

berlangsung selama tiga atau empat jam sampai matahari terbenam. Di dalam

permaiana sabung ayam tersebut kira-kira sembilan atau sepuluh pertandingan

mengisi satu acara tersebut.

Ayam jago yang dipilih untuk melakukan sabung ayam, pertama-tama dipasang

taji terlebih dahulu. Taji merupakan pisau cukur yang tajam atau pedang-pedang

baja yang lurus, yang panjangnya empat atau lima inci. Taji dipasang dengan cara

melilitkan seutas tali panjang di kaki ayam jago. Bagi Etnis Bali taji diasah hanya

saat gerhana bulan dan bulan tidak penuh, taji yang telah diasah harus disimpan

dengan baik dan tidak boleh terlihat oleh perempuan.
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Setelah taji dipasang kemudian kedua ayam berhadapan satu sama lain di dalam

pusat ring pertandingan. Sebutir kelapa yang telah dilubangi di tengahnya

diletakan di dalam seember air, kira-kira dua puluh satu detik (ceng) lamanya

kelapa itu tenggelam. Ceng merupakan tanda memulainya sebuah pertarungan

sabung ayam dan di akhiri dengan bunyi gong. Selama dua puluh satu detik

tersebut atau saat pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh

ayam jago mereka. Sabung ayam dipimpin oleh seorang wasit yang disebut

dengan saja komong atau juru kembar. Saja komong atau juru kembar merupakan

orang yang mengurus buah kelapa dan wewenangnya bersifat mutlak.

Permainan sabung ayam memiliki sistem taruhan agar permainan mereka lebih

menarik. Di dalam sabung ayam ada dua macam pertaruhan atau yang sering

orang Bali menyebutnya dengan toh. Pertama, taruhan pusat tunggal di tengah-

tengah di antara uang-uang pokok (toh ketengah) adalah taruhan resmi yang

dibatasi lagi dengan jaringan aturan-aturan dan dibuat diantara kedua pemilik jago

dengan wasit sebagai pengawas dan saksi publik.

Menurut Geertz toh ketengah merupakan taruhan yang paling besar dan dapat

dipastikan menjadi penyumbang yang paling penting. Menurut data yang telah

dikumpulkan Geertz, besarnya uang yang dipertaruhkan adalah lima belas ringgit

sampai lima ratus ringgit dengan rata-rata delapan puluh lima ringgit. Kedua,

kumpulan taruhan pinggiran di sekeliling ring diantara anggota-anggota penonton

(toh kesasi).
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B. Kerangka Pikir

Upacara ritual keagamaan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dapat

dihilangkan, khususnya bagi etnis Bali beragama Hindu. Ritual keagamaan

digunakan saat perayaan umat Hindu, salah satunya hari raya nyepi dan piodalan

atau pujuwali. Rangkaian kegiatan (upakara) dilakukan di dalam perayaan nyepi

maupun piodalan, salah satunya adalah memberikan persembahan korban

(mecaru) kepada bhuta dan kala. Bhuta kala merupakan makhluk gaib yang

sifatnya merusak. Etnis Bali yang beragama Hindu meyakini bahwa apabila tidak

ingin diganggu bhuta kala maka mereka harus memberikan persembahan berupa

darah dari hewan (ayam) yang lebih dikenal dengan sebutan tabuh rah.

Kehidupan manusia selalu bersifat dinamis artinya selalu berubah, begitu pula

dengan tabuh rah. Tabuh rah lambat laun kini telah bergeser menjadi sebuah

ajang perjudian yang lebih dikenal dengan tajen. Tajen berawal dari nilai tabuh

rah sebagai ritual keagamaan yang digeser, diambil unsur hiburannya saja. Agar

permainan lebih menarik maka unsur taruhan uang digunakan. Permainan tajen

juga timbul akibat kebiasaan masyarakat yang selalu bermain tajen. Biasanya

setelah masyarakat melakukan ritual tabuh rah yang ada di dalam pura, mereka

melanjutkan kembali di luar pura yaitu tajen.
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Skema Krangka Pikir

UPACARA
Ritual Keagamaan

Hari Raya Nyepi Piodalan/Pujawali

Mecaru
untuk
Bhuta dan
Kala

Ritual Tabuh Rah

1. Dilaksanakan 3
set

2. Disertai
upakara yajna

3. Tidak adanya
motif judi

4. Ayam yang
digunakan
sesuai caru
panca warna

Nilai Ritual Tabuh rah
Bergeser

Kebiasaan

Permaiana tajen
1. Dilaksanakan

lebih dari 3 set
2. Tidak disertai

upakara yajna
3. Adanya motif

judi
4. Ayam yang

digunakan
sesuai
keinginan
pemilik


