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Abstract

Bali province has many cultural aspects that are very unique and distinctive from one

culture in the province of Bali there is the so-called Red tabuh tradition but most Balinese call

Glossary Tajen, Tradition Red tabuh is done by the people of Bali in particular the Hindu religion

to complete sequence Yajna ceremony held by Hindu. Percussion Rah is one Yajnya or

complementary ceremony in the Hindu community in Bali. As time goes by percussion tradition

rah shifted meaning into Tajen (cockfight) which has now become a gambling game that is

misused there are elements of a sum of money in it, Tajen (cockfighting) is an act or unlawful

activity. To overcome Tajen (cockfighting) the police, especially the Police singaraja may

cooperate with community leaders, religious leaders and entered into legal education to the

community to combat and overcome Tajen (cockfighting) and Perform sudden raids into

suspected as a Tajen (cockfight) as well as working with the community to embed information in

order to find out who became the city's cockfight gambling.
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