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Abstract 
 

Cockfighting in Bali had functioned earlier as a way for the Balinese Hindu community to offer 
the blood, as one of the rituals in Hinduism. This kind of cockfighting is known as Tabuh Rah. 
Tabuh Rah is not the only cockfighting within the Hindu community in Bali. There is another 
kind of cockfighting, which is used widely for gambling. Therefore, it is necessary to make an 
affirmation to distinct the cockfighting activities in Bali. In general, cockfighting in Bali is 
known as tajen. Tajen which is related to the religious activities, Tabuh Rah, is increasingly 
misused. Nowadays people also conduct tajen as an event to gamble, which is frankly contradict 
the norms in Hindu religion. It is interesting to recognize how tajen as a gambling activity could 
contaminate the meaning of Tabuh Rah and can even hide behind this religious ritual. Not 
surprisingly, there is a potential conflict between the Hindu community and the police that could 
happen, because there are gamblers who use Tabuh Rah as a ‘mask’ to hide from the law 
enforcement by the police. Government’s efforts to crack down the gambling activities are still 
ongoing. It is necessary to have an in-depth understanding to be able to slowly erode the 
gambling activities. One of the famous ethnologists who have examined tajen is Clifford Geertz 
by his thick description. His research results include the notion of several tajen’s functions in 
the societies in Bali, which may be used or at least considered in the attempt of gambling 
embattlement. 
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A.  Pendahuluan 

Sabung ayam bisa ditemui di berbagai belahan dunia dan sudah ada sejak lama. 
Kegiatan ini diketahui memiliki beberapa fungsi yang menarik untuk ditelaah. Sabung 
ayam juga bisa ditemui di Bali dan bahkan jauh sebelum agama Hindu masuk ke Bali1. 
Beberapa ahli pernah melontarkan pendapatnya tentang kegiatan yang di Bali dikenal 
dengan istilah tajen. Salah satu yang terkenal adalah Clifford Geertz, seorang etnolog 
Amerika Serikat yang terkenal dengan gaya analisis interpretatifnya. Melalui tajen, 
Geertz berusaha mengupas karakter masyarakat Bali. Geertz meneliti tajen karena 
anggapannya, bahwa tajen sebagai kegiatan yang populer di masyarakat belum diteliti 
secara mendalam (Geertz, 1999: 208). Penelitian tajen Geertz dengan gaya thick 
description ini dinilai  sebagai salah satu penelitian etnografi sukses dan menjadi dasar 

                                                 
1 Pujaastawa, I  B. G.: Tajen, Mengapa Sukar Diberantas? 
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untuk penelitian-penelitian dengan pendekatan bersifat interpretatif (Gottowik, 1997: 
265). 

Tajen adalah salah satu wahana yang memberikan peluang bagi seorang peneliti 
untuk melakukan penelitian-penelitian sosial. Penelitian sosial sangat penting untuk 
dapat membantu memahami masyarakat dan proses perubahan yang terjadi di dalam 
masyakarat. Eiseman berpendapat, sulit bagi peneliti (asing) yang terjun langsung untuk 
meneliti karakter suatu masyarakat, sebab masyarakat itu menutup dirinya terhadap 
pihak yang dianggap bukan bagian dari mereka2. Eiseman menambahkan, pada tajen, 
penghalang ini tidak ada, sehingga tajen menjadi media terbaik untuk meneliti tingkah 
laku dan nilai-nilai masyarakat Bali. 

Tajen menarik untuk diteliti, sebab dalam tajen terjadi tumpang tindih, ketidak 
jelasan dan kerancuan, terutama bagi pihak yang tidak familiar dengan tajen dan 
kebudayaan Bali. Kebingungan yang mencuat adalah, tajen diangap ritual keagamaan 
dalam agama Hindu, sebagai atraksi kebudayaan yang banyak menarik perhatian 
masyarakat dan turis, tetapi juga diperangi oleh kepolisian karena di dalamnya 
ditemukan perjudian. Tidak heran, setelah pelarangan judi oleh pemerintah Indonesia di 
tahun 1981, banyak terjadi konflik antara masyarakat dan kepolisian3. Benarkah 
masyarakat Hindu Bali melegalkan judi? Apakah fungsi tajen bagi masyarakat Bali? 
Seberapa penting tajen, sehingga masyarakat terlibat konflik dengan kepolisian yang 
ingin membubarkan tajen? Mengapa sejak 1981 sampai tahun 2013 ini tajen sukar untuk 
diberantas total? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang berusaha dijawab melalui makalah 
ini. 

B.  Metodologi 

Makalah ini menggunakan pendekatan studi pustaka dalam mencari teori-teori 
yang akan digunakan untuk menganalisis korpus data yang berupa pemberitaan dan 
essay bertemakan tajen dalam media internet. Untuk lebih memperdalam pemahaman, 
informasi dari seorang narasumber yang menjelaskan tentang tajen melalui media e-
mail akan digunakan dalam analisis. 

C.  Perbedaan Tabuh Rah dan Tajen 

Di berbagai media, cukup sulit untuk membedakan istilah-istilah sabung ayam di 
Bali. Bahkan, ada juga yang bisa menimbulkan kesalahpahaman istilah, sebab memang 
pada pelaksanaan di lapangan, istilah-istilah ini disalahgunakan demi kepentingan 
tertentu. Terkadang, istilah yang digunakan memang benar, tetapi pada penyeleng-
garaannya terjadi pelanggaran, dalam hal ini perjudian. Untuk itu, penting untuk 
memahami benar istilah-istilah yang digunakan untuk menamai sabung ayam di Bali. 

Professor Nyoman Sirtha dari Universitas Udayana menjelaskan, sabung ayam 
di Bali bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yakni Tabuh Rah, Tajen Terang dan Tajen 
Branangan4. Tabuh Rah adalah ritual agama Hindu yang sebenarnya, biasanya ditemui 
dalam upacara Bhuta Yadnya. Sedangkan tajen terang merupakan bentuk tajen yang 
didukung oleh desa adat dengan tujuan untuk menggalang dana bagi pelaksanaan 

                                                 
2 Eiseman Jr., Fred B.: Cockfighting in Bali.  
3 Pujaastawa, I  B. G.: Tajen, Mengapa Sukar Diberantas? 
4 Winata: Tertibkan Tajen, Tertibkan Polisi dan Sadarkan Desa Adat Dulu 
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upacara maupun pembangunan. Pada Tajen Terang, unsur judinya sudah ada, tetapi 
dianggap tidak terlalu penting sebab yang lebih diutamakan adalah sisi hiburannya. 
Jenis tajen yang dianggap buruk adalah Tajen Branangan, sebab pada tajen ini tujuan 
utamanya adalah bermain judi, jadi pelaksanaannya memang sembunyi-sembunyi. Di 
sumber yang sama, seorang bebotoh (pelaku tajen yang bertaruh) bernama Nyoman 
Raka menerangkan, bahwa pembagian tajen menjadi Terang dan Branangan tidak 
begitu berarti, sebab di keduanya sama-sama ada judinya. Bahkan menariknya, jumlah 
taruhan di Tajen Terang justru sangat tinggi, bisa mencapai puluhan juta rupiah, 
sedangkan di Tajen Branangan hanya ratusan ribu rupiah, karena yang mengikutinya 
bebotoh kelas teri. 

Setelah pelarangan judi diberlakukan, jumlah Tajen Branangan menurun drastis 
karena gencarnya polisi memerangi tajen yang jelas-jelas judi ini. Namun, bara bebatoh 
berusaha mencari jalan lain untuk menyalurkan kegemaran berjudinya. Mereka 
memodifikasi jumlah pertarungan Tabuh Rah, dari yang aslinya tiga, menjadi delapan, 
bahkan 10 pertarungan. Pelaksanaan Tabuh Rah sebenarnya tidak boleh sembarangan, 
hanya ada tiga pertarungan dan di dalam agama Hindu tidak dibenarkan adanya 
taruhan5. Ini sama dengan yang dituliskan Eiseman (1996: 233), yakni Tabuh Rah hanya 
terdiri dari tiga pertarungan dan tidak diperkenankan adanya taruhan. Namun, pada 
kenyataannya tidak demikian. Pertarungan bisa berlanjut menjadi lebih dari tiga set. 
Sebenarnya, pertarungan setelah pertarungan yang ke-tiga ilegal. Pihak kepolisian yang 
menyadari hal ini pun memperketat pengawasannya. Di beberapa kesempatan, setelah 
pertarungan ke-tiga, acara sabung ayam pun dibubarkan. Menanggapi hal ini, para 
bebotoh pun mencari jalan lain. Tempat pelarian mereka adalah beberapa pura di Bali 
yang memang terkenal dengan Tajen Terangnya sampai 42 hari lamanya6. Di pura-pura 
semacam ini, penyelenggaraan tajen dianggap sebagai sebuah kewajiban. Para pengurus 
pura (pemaksan pura) diwajibkan untuk menyelenggarakan tajen, sebab jika tidak, 
mereka akan menerima hukuman dari para dewa. Yang terkanal menyelenggarakan 
tajen selama 42 hari setiap enam bulan adalah Pura Hyang Api. Pura Hyang Api pun 
menjadi tempat favorit para bebatoh dari berbagai penjuru pulau dewata. Keuntungan 
finansial yang diperoleh dari penyelenggaraan tajen terang ini diperuntukkan bagi 
kepentingan pura. Dari hal semacam ini, orang awam akan mendapat kesan, bahwa 
agama dijadikan alat untuk melegalisasi perjudian. 

Sidarta Wijaya menjelaskan, bahwa untuk penyelenggaraan Tajen Terang 
semacam ini, izin bisa diperoleh dari kepolisian. Di sini terlihat adanya kerancuan dan 
ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam menindak perjudian di tajen7. Menurut 
kepercayaan orang Bali, tajen dilindungi oleh dewa-dewa penguasa pura itu. Oleh 
karena itulah, polisi tidak bisa menghentikan tajen, dan memang ada kesan, bahwa 
polisi enggan menghentikan Tajen Terang dan memang memberikan izin untuk 
pelaksanaan Tajen Terang. Polisi sebenarnya juga pernah menghentikan, tetapi petugas-
petugas yang menghentikan itu mengalami kecelakaan atau menderita penyakit 
misterius yang sembuh, setelah mereka bersembahyang meminta ampunan dari dewa-
dewa pura itu. Bahkan pernah sampai ada polisi yang kehilangan nyawanya setelah 
sebelumnya membubarkan Tajen Terang. Sidarta Wijaya menjelaskan, ada kecelakaan 
lalu lintas yang menimpa beberapa polisi yang menyebabkan polisi-polisi ini meninggal 

                                                 
5 Pujaastawa, I  B. G.: Tajen, Mengapa Sukar Diberantas? 
6 Wijaya, Sidharta: Tajen Cockfighting Today  
7 Wijaya, Sidharta: Tajen Cockfighting Today  



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 254 

dunia. Sebelumnya, polisi-polisi ini melakukan razia Tajen Terang di Pura 
Pengerebongan8. Tidak heran, kejadian-kejadian semacam ini bisa jadi salah satu faktor 
penyebab, mengapa pihak kepolisian terkesan kurang tegas dalam memberantas 
perjudian tajen. 

D.  Fungsi Tabuh Rah dan Tajen 

Perlawanan yang sering timbul dari masyarakat terhadap razia kepolisian yang 
ingin memberantas perjudian dalam tajen menyiratkan, bahwa tajen memang memiliki 
fungsi yang tidak bisa diremehkan. Pemahaman yang baik tentang fungsi-fungsi tajen 
diharapkan bisa membantu membersihkan atraksi kebudayaan ini dari perjudian. Tajen 
memang sudah ada sejak lama di Bali. Di abad ke-17 dan ke-18, sabung ayam di Bali 
merupakan alat yang digunakan para bangsawan dan raja-raja Bali untuk membuat 
petani menjadi budak mereka (Vickers, 1996: 81). Para raja dan bangsawan ini 
menyelenggarakan sabung ayam yang akan diikuti para petani. Para petani yang kalah 
dan hutangnya bertumpuk-tumpuk sehingga tak sanggup membayar akan dijadikan 
budak. Bahkan istri dan anak-anak petani itu pun bisa turut dijadikan budak dan dijual 
ke Jawa. Di abad ke-19, sabung ayam diselenggarakan para raja dan bangsawan ketika 
hari pasar (Geertz, 1980: 199). Para penguasa ini memungut uang pajak dari 
penyelenggaraan sabung ayam yang diselenggarakan di wantilan (arena sabung ayam) 
yang biasanya dekat dari tempat tinggal si penguasa. Dengan adanya larangan perjudian 
di Indonesia sejak tahun 1981, wantilan banyak yang berubah fungsi menjadi panggung 
pertunjukkan kebudayaan. Perubahan fungsi ini terjadi, sebab sabung ayam yang ilegal 
diselenggarakan tidak lagi terbuka, tetapi sembunyi-sembunyi dari pihak kepolisian9.  

Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, Tabuh Rah merupakan salah 
satu ritual dalam upacara keagamaan agama Hindu di Bali. Tabuh Rah biasanya 
dilaksanakan sebagai prasyarat sebuah upacara. Yang penting di dalam Tabuh Rah 
adalah tetesan darah ayam, karena memang makna kata Tabuh Rah adalah 
mempersembahkan darah. Tabuh Rah adalah suatu ritual persembahan darah pada 
elemen negatif yang terdapat di alam10. Menurut penjelasan Sidarta Wijaya, dalam 
setiap upacara Hindu Bali, elemen positif dan negatif mendapatkan persembahan. 
Misalnya pada perayaan hari jadi sebuah pura. Elemen positif (dewa yang berstana di 
pura tersebut) mendapatkan persembahan berupa sesajen, musik, tarian dan sebagainya, 
sedangkan elemen negatif (Bhuta Kala) mendapatkan persembahan darah melalui 
Tabuh Rah, jadi terdapat keseimbangan antara elemen positif dan negatif dalam suatu 
upacara.  

Namun, Tabuh Rah seringkali disalahgunakan untuk menutupi perjudian. Tajen 
yang sebenarnya dilaksanakan untuk tujuan berjudi ditutupi dengan mengatakan, bahwa 
tajen yang diselenggarakan itu adalah Tabuh Rah11. Sebenarnya Tabuh Rah sendiri 
adalah salah satu bagian dari upacara Bhuta Yadnya, tetapi tidak pada semua Bhuta 
Yadnya memerlukan ritual Tabuh Rah. Tabuh Rah sendiri bersifat opsional dan bisa 
digantikan dengan cara lain.Yang perlu digarisbawahi adalah, Tabuh Rah sendiri 
sebenarnya tidak harus dengan cara pertarungan ayam, tetapi bisa dengan penyambleh, 
yakni dengan memotong kepala seekor anak ayam hingga darahnya mengucur ke tanah 
                                                 
8 Sidharta Wijaya (personal communication, December 24, 2007) 
9 Wijaya, Sidharta: Wantilan: From Cockfight Arena to Art Performance stage 
10 Sidharta Wijaya (personal communication, December 24, 2007) 
11 Pujaastawa, I  B. G.: Tajen, Mengapa Sukar Diberantas?  
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dengan diiringi persembahan dan doa. Tabuh Rah yang merupakan bagian dari ritual 
Perang Sata juga bisa diganti dengan cara lainnya, yakni dengan adu kemiri dan adu 
kelapa12. Pada contoh ini bisa kita lihat, bahwa masyarakat Hindu Bali memilih cara 
yang lebih kompleks, selama cara itu bisa dilakukan, seperti yang diungkapkan Geertz 
(1999: 220). 

Bagi masyarakat Hindu Bali yang ingin menghilangkan judi dan membersihkan 
pura dari perjudian, Tabuh Rah memang seharusnya diganti dengan adu kemiri dan adu 
kelapa, atau kalau memang masih memegang teguh konsep Tabuh Rah yang harus 
mempersembahkan darah, ritula Penyambleh lah yang sebaiknya dilaksanakan. Namun, 
cara ini akan bertentangan juga dengan konsep tidak resmi yang disebut “rame“ yang 
ada di upacara masyarakat Bali13. Berdasarkan konsep ini, upacara itu sebaiknya ramai, 
penuh hingar bingar dan suka cita. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam Tabuh Rah 
sekali dua kali bertaruh untuk meramaikan suasana. Jika dari sudut pandang luar, 
sangatlah mungkin orang mendapatkan pandangan, bahwa perjudian dalam agama 
Hindu tidak dilarang, sebab di pura-pura dan upacara-upacara yang ada ritual Tabuh 
Rahnya, bisa ditemukan perjudian. Tentunya anggapan ini ingin ditepis oleh kalangan 
yang berusaha meluruskan ajaran agama Hindu yang melarang perjudian. Sidarta 
Wijaya memiliki pendapat pribadi menceritakan alasan, mengapa umat Hindu di Jakarta 
tidak menyelenggarakan Tabuh Rah dengan cara sabung ayam14. Menurutnya, ini 
dikarenakan kekhawatiran munculnya anggapan dari umat agama lain yang negatif 
karena ketidakpahaman umat agama lain, bahwa sabung ayam dalam Tabuh Rah adalah 
untuk kepentingan upacara, bukan untuk perjudian. 

Sulitnya untuk membasmi perjudian tajen dan membersihkan sabung ayam 
Tabuh Rah bisa dipandang dari sudut pandang ekonomi. Dengan adanya tajen ataupun 
Tabuh Rah yang tidak murni, banyak pihak yang mendapatkan keuntungan finansial. 
Bukan hanya para bebatoh, pura dan pengurusnya saja yang memperoleh keuntungan, 
tetapi masyarakat luas dengan profesi terkait juga diuntungkan, misalnya para peternak 
ayam aduan, para pembuat anyaman kandang ayam dan tas untuk membawa ayam. 
Selain itu juga ada pedagang pangan dan obat ayam, pengumpul bulu ayam dan 
pedagang-pedagang kaki lima yang diuntungkan dengan adanya keramaian15. Tidak 
heran, kepolisian akan banyak mengalami pertentangan dari masyarakat luas ketika 
mereka merazia tajen atau Tabuh Rah yang disinyalir kedok untuk perjudian. Bahkan, 
hingga tahun 2013 ini masih terjadi permasalahan yang sama. Misalnya dengan kejadian 
di bulan Faberuari 2013 ini di kabupaten Badung, Bali. Di satu sisi polisi ingin 
memberantas perjudian, tetapi di sisi lain ada masyarakat yang menganggap, polisi 
membubarkan upacara agama16. 

Selain keuntungan finansial, kuatnya kepercayaan manfaat Tabuh Rah semakin 
menyulitkan pemberantasan judi tajen, sebab pelaksanaannya tidak dianggap salah dan 
bahkan dianggap tradisi yang bisa membawa kerugian, kalau sampai tidak 
dilaksanakan17. Motif keuntungan finansial ini dimanfaatkan oleh para bebotoh untuk 
melindungi bisnis perjudian mereka. Bahkan mereka menggunakan teknik kamuflase 

                                                 
12 LUN:2004.Agar Tak Ditunggangi Judi--” Tabuh Rah” Perlu Diganti dengan Penyambleh 
13 Sidharta Wijaya (personal communication, December 22, 2007 
14 Sidharta Wijaya (personal communication, December 24, 2007) 
15 Pujaastawa, I  B. G.: Tajen, Mengapa Sukar Diberantas?  
16 Mahaputra, Sandy Adam. Bubarkan Sabung ayam, Polres Badung Diprotes Warga 
17 Budhiana, Nyoman. Kuningan Di Pura Hyang Api Dimeriahkan Tajen Massal.  
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dengan berpakaian adat dan atribut upacara untuk mengelabui aparat kepolisian18. 
Selain itu, mereka juga menyiapkan orang-orang yang berjaga dan siap menjadi 
negosiator, kalau polisi hendak membubarkan acara mereka. Bahkan di dalam berbagai 
kasus, para mafia tajen ini menjalin kolusi dengan oknum-oknum polisi. Ini tentu 
menjadi tugas kepolisian untuk menertibkan aparat yang melanggar kewenangannya itu, 
sebab mereka mencerminkan ketidakseriusan, bahkan mengambil keuntungan dari judi 
tajen. 

Besarnya kepentingan terselenggaranya tajen bahkan sempat memunculkan 
wacana legalisasi tajen. Ada pihak-pihak di Tabanan, Gianyar dan Badung yang 
meminta legalisasi tajen melalui peraturan daerah19. Mereka mendesak dengan 
mengedepankan alasan, bahwa tajen adalah tradisi dan melestarikan tajen dianggap 
melestarikan seni budaya. Selain itu, tajen dianggap menghibur masyarakat dan bukan 
kejahatan karena tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika disinggung soal perjudian, 
tajen dianggap beda dengan judi yang menguntungkan satu dua orang saja. Dengan 
tajen, banyak tenaga kerja yang terserap. Selain itu, dengan tajen, dana sumbangan ke 
kas desa atau untuk pembangunan pura dan balai banjar bisa didapatkan. Karena 
keresahan akan upaya pembubaran tajen oleh polisi, maka pihak-pihak itupun meminta 
pelegalan tajen. 

Yang menarik dalam pro dan contra tajen adalah tidak terjadinya konflik 
horizontal di masyarakat Bali. Yang ada hanya konflik antara masyarakat yang 
berkepentingan dengan pihak kepolisian. Masyarakat yang menghendaki umat Hindu 
benar-benar menaati ajaran Hindu tetap bisa harmonis dengan masyarakat yang 
menyelenggarakan sabung ayam dan turut berjudi di ritual Tabuh Rah maupun dalam 
ajang Tajen Terang. Keduanya sama-sama beribadah, hanya saja, pihak yang ingin 
memurnikan ajaran Hindu tidak ikut bertaruh.Berbeda ketika tajen terselenggara di luar 
area tempat suci. Sidarta wijaya menjelaskan, tajen di semacam ini bisa diikuti siapa 
saja kecuali pemangku (temple priest) dan peranda (high priest)20. Larangan bagi 
pemangku dan peranda berpartisipasi dalam tajen adalah lebih karena tanggung jawab 
moral pada masyarakat dari pada mematuhi aturan agama. Pemangku kadang ikut 
bertaruh dalam Tabuh Rah (kasus yang jarang terjadi), tetapi peranda sama sekali tidak 
mau dan sebaiknya tidak bertaruh atau terlibat dalam tajen atau Tabuh Rah yang 
bermuatan judi. 

Seorang ahli yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan, Klaus P. Hansen 
(2000: 196), menyatakan, bahwa kohesi yang ada di masyarakat bisa timbul karena 
adanya kesamaan identitas di masyarakat dan anggota masyarakat tidak menyoroti dan 
menonjolkan perbedaan yang bertentangan di antara mereka. Pada pertentangan 
persepsi yang tidak sampai berwujud konflik horizontal di Bali bisa kita lihat, bahwa 
pendapat Hansen memang benar. Geertz (1999: 250) juga pernah menilai karakter 
masyarakat Bali ini, yakni mereka memang jarang melibatkan diri mereka dalam sebuah 
konfrontasi. Masyarakat Bali sebisa mungkin menghindari konflik, selama mereka 
masih bisa menghindarinya. Ini bisa dilihat di lapangan, bahwa sulit mendeteksi adanya 
konflik horizontal di masyarakat Bali sendiri yang diakibatkan karena tajen ataupun 
Tabuh Rah yang diwarnai judi. Sedangkan dalam Tabuh Rah sendiri yang bisa saja 

                                                 
18 Pujaastawa, I B. G.: Tajen, Mengapa Sukar Diberantas?  
19 Hasan, Rofiqi: Desakan Legalisasi Judi Sabung Ayam di Bali Meluas. 
20 Sidharta Wijaya (personal communication, January 02, 2008) 
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diwarnai judi, konflik juga tidak terjadi, meskipun ada pihak yang menentang 
pertaruhan dalam sabung ayam yang berkaitan dengan Tabuh Rah. Ini sesuai dengan 
pendapat Hansen (2000: 200), bahwa faktor individu yang paling menentukan, individu 
yang menentukan karakter suatu kelompok, membina solidaritas atau sebaliknya 
menimbulkan permusuhan di antara mereka. 

E.  Interpretasi Kultural Geertz  

Clifford Geertz adalah seorang etnolog asal Amerika Serikat yang pernah 
mendalami karakter masyarakat Bali melalui penelitiannya atas tajen. Berbeda dengan 
penelitian yang sebatas mengamati dan mengumpulkan data saja, Geertz berusaha 
menginterpretasi fenomena budaya yang diamatinya. Pendekatan interpretatif ini 
dikenal dengan nama thick description (dichte Beschreibung). Geertz mengatakan 
(1999:9), bahwa penelitian kebudayaan merupakan penelitian yang bersifat interpretatif 
demi mencari makna. Thick description bukan sebatas menggambarkan sebuah 
kegiatan, tetapi berusaha memahami makna sebuah kegiatan dengan melihat konteks 
kebudayaan dan dengan menginterpretasikannya. Sebuah thick description tidak sebatas 
mengumpulkan data, tetapi sang etnolog juga menginterpretasi masyarakat. Geertz 
memaparkan imajinasi dan apa yang ada di pikiran masyarakat dengan bantuan 
interpretasi mereka sendiri, kemudian hasilnya disistemasikan dengan memaparkan 
kembali pikiran masyarakat dengan kata-kata sendiri dan melalui interpretasi pribadi 
(Gottowik, 1997: 269).Cara pendekatan Geertz ini juga mendapat kritikan-kritikan, 
misalnya ketidakjelasan, bagaimana si etnolog bisa sampai kepada sebuah kesimpulan 
(Kumoll, 2006: 88). Selain itu, ada pandangan kritis, mengapa seakan-akan pendapat 
objek penelitian selalu senada dengan sang etnolog karena tidak adanya pembedaan 
antara pernyataan sang etnolog dan narasumbernya (Gottowik, 1997: 275). Penjabaran 
Geertz yang tidak menyoroti perbedaan pendapat mengenai tajen juga dinilai bisa 
menggiring ke kesalahpahaman pembaca tentang objek penelitian (Gottowik, 
1997:312f.). Terlepas dari kritik-kritik ini, cara interpretatif Geertz dinilai sebagai 
sebuah terobosan untuk mendapatkan hasil yang tidak bisa didapatkan dengan cara 
mengamati hal-hal yang lahiriah dan mengumpulkan data semata. 

Banyak karakter masyarakat Bali yang diungkapkan Geertz melalui metode 
thick description-nya. Namun, yang akan diangkat dalam makalah ini beberapa yang 
terpenting saja. Geertz membagi tajen menjadi dua, yakni pertarungan yang sifatnya 
biasa (flaches Spiel) dan pertarungan yang melibatkan status, harga diri dan kehormatan 
(tiefes Spiel/ deep play). Dalam flaches Spiel, yang dipentingkan di adalah uang, 
sedangkan apa yang membuat pertarungan ayam menjadi sebuah deep play adalah 
adanya pengaliran status hierarkis si pemilik ayam ke dalam pertarungan (Geertz, 1999: 
235). Deep play terjadi, karena bebotoh memiliki keterikatan kuat dengan ayamnya. 
ayamnya menjadi representasi dirinya di arena tajen. Dalam agama Hindu, dikenal 
adanya sistem kasta. Sedangkan, di dalam sabung ayam di Bali, kasta pemilik ayam 
tidak menentukan. Jadi, dalam tajen, seperti ada kesetaraan, seakan-akan kasta yang 
tinggi bisa ditantang oleh kasta yang lebih rendah.Tentu bisa dikritisi pendapat Geertz 
ini, sebab dalam Tabuh Rah murni, ayam yang akan diadu disediakan oleh pengurus 
pura. Namun, karena tak jarang melibatkan unsur taruhan, yang diadu adalah ayam yang 
dinilai memiliki kemampuan seimbang. 

Geertz menambahkan (1999: 242), orang-orang Bali dapat mengaktifkan dan 
mewujudkan rivalitas dan permusuhan antar pedesaan atau kerabat melalui sebuah 
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bentuk permainan riskan dan menarik, yakni adu ayam. Melalui adu ayam ini, orang 
Bali memiliki peluang untuk mengalami pelompatan status, meskipun sifatnya imajiner 
(Kumoll, 2006: 85). Dengan pandangan ini, bisa diinterpretasi menggunakan hasil 
interpretasi Geertz, bahwa tajen bisa menjadi wahana konflikt sosial yang dialihkan 
dalam konteks sebuah ritual. Dengan cara ini, konflik sosial yang terpendam tidak 
termanifestasi menjadi konflik frontal dan nyata di masyarakat. Berdasarkan sudut 
pandang ini, tajen bisa dianggap berfungsi sebagai suatu cara masyarakat untuk 
menstabilkan kehidupan sosial masyarakat dan meredam terjadinya konflik frontal antar 
sesama anggota masyarakat. Fungsi ritual, dalam hal ini Tabuh Rah, semacam ini 
dijelaskan oleh Turner (1989: 30). Menurutnya, ritual-ritual menandai fase-fase tertentu 
dalam proses-proses sosial yang di dalamnya kelompok-kelompok masyarakat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pertentangan internal seperti perbedaan 
pendapat dan ketidaksepahaman antar kelompok. Tajen bisa dipahami sebagai drama 
sosial. Turner berpendapat, drama sosial terjadi jika kehidupan yang sesuai norma-
norma terusik dengan adanya norma atau aturan yang tidak lagi dipatuhi. Ini mungkin 
terjadi karena adanya kontak masyarakat Bali dengan nilai-nilai dari luar. Bali sebagai 
tujuan wisata tentu sering bersinggungan dengan wisatawan asing yang membawa nilai-
nilai kebebasan, demokrasi, kesetaraan dan kebebasan bicara. Beberapa nilai bisa 
bertentangan dengan norma yang selama ini dianut masyarakat Bali. Turner 
menjelaskan (1989: 145), pihak-pihak yang memiliki legitimasi atau mewakili 
masyarakat akan mengatasi krisis semacam ini dengan mekanisme tertentu, salah 
satunya dengan tindakan yang melibatkan agama. Berdasarkan pendapat ini, tajen bisa 
diinterpretasi sebagai salah satu mekanisme masyarakat Bali untuk menjaga nilai-nilai 
di masyarakatnya dan cara mereka untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. 
Jika tajen dianggap sebagai pelampiasan tempat pengalihan yang menampilkan konflik, 
maka tajen bisa dianggap sebagai alat untuk menghindari terjadinya konflik terbuka. 

Geertz berpendapat (1999: 254), bahwa ketika seorang pria Bali mengunjungi 
dan berpartisipasi dalam tajen, maka tajen berfungsi seperti tempat baginya untuk 
melatih mentalitasnya. Pria Bali pergi ke tajen untuk mengalami, bagaimana rasanya 
ketika dirinya diserang, disiksa, ditantang, dihina dan dibuat menjadi sangat marah. Ia 
merasakan, bagaimana rasanya mengalami kemenangan sempurna, dan bagaimana 
perihnya kekalahan total. Tajen bisa dipandang sebagai media bagi para pria Bali, di 
mana mereka bisa melatih kesabaran dan pengendalian diri mereka dari amarah. Geertz 
menambahkan (1999: 255), tiap masyarakat memiliki kecenderungan kekerasan, dan 
tajen adalah wahana yang menjadi penyaluran kecenderungan masyarakat Bali pada 
kekerasan. Melihat interpretasi Geertz ini, perlu dicermati lebih teliti lagi, apakah fungsi 
peredam kekerasan dan konflik pada tajen itu benar adanya. Dengan demikian, pihak-
pihak yang berkepentingan bisa lebih maksimal dalam menyikapinya. 

F.  Kesimpulan 

Tabuh Rah dan tajen memang dapat dipisahkan dengan definisi, tetapi pada 
pelaksanaannya di lapangan, sulit untuk memisah-misahkan antara ritual agama, atraksi 
kebudayaan bagi turis dan arena judi. Perjudian di dalam tajen memang sulit diberantas 
karena sudah sedemikian menyatunya tajen dengan judi. Umat beragama yang terlibat 
di dalamnya masih bisa menerima pendapat sesamanya yang berjudi dan kedua belah 
pihak bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik terbuka. 
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Tajen terbukti memiliki berbagai fungsi. Sebagai ritual agama, tidak mungkin 
melarang penyelenggaraan tajen. Keuntungan finansial yang bisa diperoleh berbagai 
pihak melalui tajen pun menjadi salah satu akar masalah, mengapa sulit untuk 
membersihkan tajen dari perjudian. Ditambah lagi dengan adanya unsur masyarakat 
yang tidak memandang judi sebagai sesuatu yang dilarang di dalam agamanya. Hasil 
penelitian dan interpretasi Geertz terhadap tajen juga menunjukkan, bahwa fungsi tajen 
tidak sebatas ritual, atraksi kebudayaan dan memberikan keuntungan finansial semata. 
Tajen bisa dipahami sebagai alat bagi masyarakat Bali untuk meredam terjadinya 
konflik sosial di masyarakat. Tajen juga menjadi medium bagi pria-pria Bali untuk 
melatih kesabaran dan pengendalian diri mereka. Karakter-karakter ini penting untuk 
dimiliki anggota masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas di masyarakat dalam 
menghadapi proses perubahan sosial. Pandangan-pandangan para ahli dan hasil 
penelitian Geertz tentu perlu diperhatikan pemerintah dan pihak-pihak yang ingin 
memisahkan Tabuh Rah dan tajen dari perjudian dan bisa memberikan dasar pemikiran, 
apa konsekuensinya jika tajen secara drastis dihapuskan dari masyarakat Bali. 
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