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TUMPEK KANDANG SEBAGAI SARANA PELESTARIAN TERNAK 
Oleh Ni Putu Sri Wahyuni, S.P., M.M.A.9 

 
Abstrak: Dalam pelestarian ternak oleh peternak di Bali dapat dilakukan 
secara niskala dan sekala. Secara niskala dapat dilakukan dengan 
melakukan ritual yang dikenal dengan tumpek kandang. Ritual tumpek 
kandang ini biasanya dilakukan pada saniscara kliwon wuku uye. Dalam 
pelaksanaan ritual tumpek kandang, usaha pelestarian ini sudah 
termasuk dari tujuannya yakni bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah menciptakan ternak dan usaha melestarikan ternak. 
Sedangkan secara sekala dimaksudkan menjaga pelestarian satwa 
(termasuk ternak) sebagai salah satu bagian dari alam, tindakan yang 
dapat dilakukan adalah dengan jalan mengembangkan, memelihara, dan 
mencegah kepunahannya. 
 
Kata kunci: Tumpek kandang, pelestarian, dan ternak. 

 

Pendahuluan 

 Berbicara masalah lingkungan hidup manusia, tampaknya 

pertelaannya tidak bisa melepaskan diri dengan ternak. Hal ini disebabkan 

oleh ternak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fokus 

pembicaraan mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup secara sangat 

sederhana dan elementer sebagai oikos dalam bahasa Yunani, yang artinya 

habitat atau rumah tempat tinggal. Tetapi, oikos di sini tidak pertama-tama 

dipahami sekadar sebagai lingkungan sekitar di mana manusia hidup. Dia 

bukan sekadar rumah tempat tinggal manusia. Oikos dipahami sebagai 

keseluruhan alam semesta dan seluruh interaksi saling pengaruh yang 

terjalin di dalamnya di antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya 

dan dengan keseluruhan ekosistem atau habitat. Jadi, kalau oikos adalah 

rumah, itu adalah rumah bagi semua makhluk hidup (bukan hanya manusia) 

yang sekaligus menggambarkan interaksi dan keadaan seluruhnya yang 

berlangsung di dalamnya. 
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Oikos menggambarkan tempat tinggal, rumah, habitat yang 

memungkinkan kehidupan tumbuh dan berkembang. Singkatnya, lingkungan 

hidup tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik tetapi juga dengan 

kehidupan yang terjalin dan berkembang di dalamnya. Dengan demikian 

lingkungan hidup di sini pertama-tama dan terutama dipahami sebagai alam 

semesta, ekosistem, atau lebih sempit bumi tempat tinggal dan keseluruhan 

atmosfer yang menaunginya dan yang menunjang segala kehidupan. 

Lingkungan hidup di sini dipahami sebagai ekosistem, tempat makhluk hidup, 

termasuk manusia tinggal yang merupakan sebuah sistem yang terkait satu 

sama lain dan terus berkembang secara dinamis (Keraf, 2014). 

 Dalam pertelaan lingkungan hidup, tampaknya manusia dan 

kehidupannya tidak terpisahkan dari kehidupan binatang, dari dulu hingga 

kini. Sejarah peradaban manusia mencatat semua itu. Binatang mengambil 

peran sebagai teman hidup dan memberi beraneka manfaat bagi manusia, 

bukan sekadar sebagai sebuah panggilan takdir untuk sebuah 

keanekaragaman hayati. 

 Di dalam kitab suci Veda dijumpai informasi tentang binatang seperti 

garuda, angsa, naga, dan sebagainya. Binatang-binatang tersebut ada yang 

merupakan gambaran perwujudan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang 

Maha Esa, ada juga yang berfungsi sebagai wahana para dewata (vahana 

devata). Di punggung binatang-binatang dan burung-burung itu para dewa 

dan dewi duduk mengendarainya, seperti Visnu, manifestasi Tuhan sebagai 

pemelihara alam semesta, digambarkan mengendarai seekor burung garuda, 

Brahma di atas angsa, Devi (Durga) di atas seekor singa, Yama mengendarai 

kerbau, Surya mengendarai kereta yang ditarik tujuh ekor kuda, dan lain 

sebagainya. Penggunaan binatang dan burung sebagai wahana dewata tidak 

semata-mata merupakan mitos, tetapi mengandung makna simbolis tertentu 

dalam bingkai konseptual dan identifikasi, seperti burung garuda dengan 
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energi matahari, lembu jantan dengan dharma, angsa dngan gunasattvam, 

dan lain sebagainya (Wiana, 2006). 

 Tidaklah kecil, dan tentu saja tidak dapat diabaikan, peran binatang 

dalam menunjang kehidupan manusia. Demikian juga halnya bagi (manusia) 

Bali. Binatang membantu manusia, mulai sebagai teman hidup, sebagai 

penghibur, atau kelangenan (pet animal), bahkan membantu dalam 

meringankan pekerjaannya. Anjing dan kucing sebagai teman hidup, dan 

burung kicauan sebagai kelangenan (hiburan). Binatang yang lain seperti 

sapi dan kerbau, digunakan untuk membajak, bahkan „dikaryakan‟ untuk 

memutar mesin penggilas tebu (tebu digilas untuk diambil airnya sebagai 

bahan dasar pembuatan gula). Kuda dimanfaatkan sebagai pengangkut 

beban, bahkan digunakan sebagai teman berolah raga, dan lain sebagainya. 

 Waktu zaman susah dahulu, kuda dimanfaatkan oleh para pengalu 

(pedagang pengelana) untuk mengangkut barang dagangan. Barang-barang 

dagangan ditempatkan pada keranjang-keranjang panjang (semacam 

gerombong), yang disebut kalesan. Kalesan-kalesan ini, biasanya ada empat, 

disampirkan di kedua sisi dari tubuh jaran (kuda). Pedagang pengalu ini 

berjualan dengan sistem barter (barang ditukar barang). Hasil ladang mereka 

yang berupa bawang merah dan putih (kesuna), selain garam dan gule ental 

(gula merah) ditukar dengan beras yang tidak mereka hasilkan. Pedagang-

pedagang ini biasanya berasal dari Bali Utara (sekitar tahun 70-an). 

 Menurut Udayana (2008), sumbangsih binatang tidak hanya berhenti 

sampai di situ. Lebih dari itu, binatang bahkan mengorbankan dirinya buat 

manusia, untuk menyediakan protein hewani (daging, susu, telur), dan lemak. 

Menjadi tidak mengherankan apabila kemudian dirasakan bahwa manusia 

tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada binatang. 

 Sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai akal dan budi, tidaklah 

sepantasnya manusia hanya tahu menikmati manfaat kehadiran binatang. 

Sudah sepatutnya merasa bersyukur, kepada Ida Sang Hyang Widhi 
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Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas diciptakannya binatang sebagai 

pendamping hidup manusia, bahkan rela menjadi bahan pangan bagi 

manusia. Orang Hindu di Bali mempunyai cara yang khas untuk 

mengucapkan rasa syukur dan berterimakasih kepada Ida sang Hyang Widhi 

Wasa, yaitu dengan melakukan persembahan suci yang disebut yajna. 

Dengan cara ini orang Hindu di Bali berusaha mendekatkan diri pada Sang 

Pencipta, sekaligus mengucapkan rasa syukur atas segala apa yang telah 

dianugerahkan kepada manusia. Dalam konteks berterimakasih atas 

diciptakannya binatang, berikut segala manfaat yang dibawanya, 

persembahan itu dilakukan pada Saniscara Kliwon Uye, yang dikenal sebagai 

Tumpek Kandang, atau Tumpek Andang, dan kerap juga disebut Tumpek 

Uye. Ritual Tumpek Kandang „jatuh‟ setiap 210 hari, atau enam bulan Bali 

(setiap bulan Bali ada 35 hari). 

 Berpijak atas kenyataan-kenyataan yang sudah dikemukakan, dalam 

makalah ini, akan  dipertelakan mengenai tumpek kandang dan pelestarian 

ternak. 

 

Tumpek Kandang 

 Untuk bangsa yang berbahagia ini, hidup di dunia tampak sebagai 

sebuah pesta yang tak habis-habisnya, kegembiraan yang meluap-luap atas 

kebahagiaan hidup, serta syukur dan takwa pada para dewata (Krause, 

dalam Udayana, 2009). Pendapat dan kesan Krause boleh jadi mewakili cara 

pandang orang asing terhadap Bali pada masa awal Bali „ditemukan‟ (pada 

masa awal orang asing mengunjungi Bali). Terlepas dari pendapat beberapa 

pengamat bahwa ketertarikan (orang akan Bali) itu hasil sebuah kreasi, 

faktanya pesona Bali tetap berlanjut. Hal itu tidak semata karena keelokan 

pemandangan alamnya, terlebih karena keunikan budaya dan adat-

istiadatnya. Meskipun Bali hanyalah bagaikan sebuah titik dalam peta 

Nusantara, pesonanya sangat kuat melebihi ukurannya. 
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 Yang lebih menarik lagi adalah tatanan budayanya yang tidak lepas 

dari upacara-upacara keagamaan Hindu. Bali memang tidak lepas dari 

pelaksanaan upacara-upacara keagamaan Hindu, karena upacara itu 

memang merupakan salah satu unsur dari tiga kerangka agama Hindu 

(tatwa, susila, upacara). Semuanya dilaksanakan dengan ikhlas, dengan 

gembira. Lihatlah, betapa seorang Gregor Krause (dalam Udayana, 2009) 

mengatakan hal itu. Upacara-upacara itu menggunakan upakara (sarana 

upacara) yang disebut banten. Konon, karena keikhlasan melaksanakan 

upacara itulah, yang sejatinya merupakan ungkapan bersyukur kepada Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), bali mempunyai taksu 

(semacam inner beauty, kharisma) yang membuat orang takjub, kemudian 

terpikat. Bali memang tidak lepas dari upacara persembahan. Menurut Wiana 

(2004), dalam bukunya Mengapa Bali Disebut Bali? Bukankah Bali berarti 

persembahan, atau banten? 

 Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan mestilah didasari 

ketulusikhlasan dari pelaksananya, oleh karenanya upacara keagamaan di 

Bali dikenal dengan sebutan yajna, yaitu persembahan suci kepada Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang didasari rasa tulus ikhlas. 

„Ketika upacara yang dilakukan tidak didasari oleh ketulusikhlasan itu, maka 

daya angkatnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali,‟ kata seorang 

penekun spiritualitas Hindu pada suatu kesempatan. Artinya, ketika upacara 

itu dikerjakan secara terpaksa, terlebih didasari oleh keinginan atau ambisi 

untuk mendapat predikat „hebat‟ secara skala (penghargaan dari masyarakat 

sekeliling), maka upacara itu gagal mengusung semangat yajna. Ia hanya 

menjadi ajang pamer diri dari pelaksananya, dan hanya „bermain‟ pada 

tataran „kulit‟ luar. Demikian juga halnya pada upacara yang hanya 

menonjolkan dan berhenti pada kemeriahan upacaranya, tanpa keikhlasan 

dan pemahaman yang baik terhadap esensinya, tidak akan mencapai 

tujuannya. 
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 Mengapa umat Hindu melakukan yajna? Yajna dipersembahkan 

karena diyakini dan dipahami bahwa manusia sejatinya mempunyai tiga jenis 

hutang (yang dikenal sebagai tri rna), yaitu hutang kepada leluhur, kepada 

Maha Rsi, dan hutang kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang 

Maha  Esa. Hutang pada konteks ini tidak dapat dipersamakan dengan 

hutang dalam kehidupan nyata (fisik) sehari-hari. Hutang dalam kehidupan 

nyata sehari-hari umumnya berwujud fisik yang nyata pula (misalnya berupa 

uang), yang ketika sudah dibayar berarti lunas (impas). Namun, hutang 

dalam konteks yajna lebih kepada makna bersyukur kepada Tuhan atas 

segala yang diciptakan-Nya untuk kehidupan manusia. Hutang kepada Tuhan 

tidak pernah lunas, artinya manusia harus senantiasa bersyukur atas segala 

apa yang diciptakan Tuhan, dan memang harus begitu. Dengan pengertian 

seperti ini, artinya upacara yajna di Bali tidak pernah akan berakhir. Sekali 

lagi, bukankah karena itu Bali disebut Bali? 

 Ketika Saniscara dari Saptawara bertemu Kliwon dari Pancawara, 

maka hari itu disebut Tumpek. Tumpek jatuh manakala siklus tujuh harian 

(Saptawara) terpuncak, Saniscara (Sabtu) bertemu dengan siklus lima harian 

(Pancawara) terpuncak, yakni Kliwon. Pertemuan puncak (Saniscara-Kliwon) 

ini terjadi setiap wuku (35 hari, yaitu satu bulan menurut kalender Pawukon  

Bali), sehingga dalam kurun waktu 30 wuku (210 hari) terjadilah 6 kali 

Tumpek. Ini dimulai dari Tumpek Landep, lalu Tumpek Wariga, disambung 

Tumpek Kuningan, Tumpek Krulut, Tumpek Uye, dan terakhir Tumpek 

Wayang. Dari Tumpek Wayang siklus itu akan segera kembali nemu gelang 

(layaknya mata rantai, atau gelang yang tersambung) ke wuku paling awal, 

yaitu Sinta. Menurut Sumarta (2006), titik-titik momentum peralihan dan 

pertemuan waktu ini dalam peradaban Bali sangat istimewa. Di titik 

momentum itu akumulasi energi, daya, kekuatan, material maupun non-

material bakal terjadi. Akumulasi ini dipahami layaknya pisau bermata dua. 

Bila salah kelola, maka akumulasi energi ini bukan mustahil justru bakal 
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menimbulkan bencana penghancuran dahsyat. Sebaliknya, bila dikelola 

dengan baik, diarahkan secara tepat, akan menjadi energi kreatif-produktif 

dahsyat, gilang-gemilang, bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. 

 Di Bali, pada Saniscara Kliwon Uye (Sabtu Kliwon wuku Uye) ada 

sebuah upacara (ritual) yang dikenal sebagai Tumpek Kandang, Tumpek 

Uye, atau Tumpek Andang. Tumpek Uye atau Sabtu Klwion wuku Uye ini 

datangnya setiap 210 hari, atau enam bulan Bali (setiap bulan ada 35 hari). 

Dalam perhitungan kalender Pawukon Bali, Tumpek Uye adalah Tumpek ke-

5 dari enam jenis Tumpek yang ada (selengkapnya adalah Tumpek Landep, 

Tumpek Wariga, Tumpek Kuningan, Tumpek Krulut, Tumpek Uye, dan 

Tumpek Wayang). Dalam kurun satu putaran 30 wuku (210 hari) terjadi enam 

kali Tumpek. Sementara itu, Uye adalah wuku (pekan) ke-22 dari 

keseluruhan 30 wuku yang ada (Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tulu, Gumbreg, 

Wariga, Warigadean, Julungwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, 

Medangsia, Pujut, Paang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, 

Uye, Menail, Prangbakat, Bala, Ugu, Wayang, Kelawu, Dukut, dan 

Watugunung). Menurut Udayana (2008), Tumpek Kandang merupakan ritual 

(upacara) yang berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) binatang secara 

keseluruhan. Pada upacara Tumpek Kandang itu dihaturkan serangkaian 

sesaji (disebut banten) kehadapan Tuhan, Sang Pencipta, yang telah 

menciptakan binatang sebagai teman manusia. 

 Nitis (2008) mendefinisikan tumpek kandang sebagai upacara (ritual) 

yang dilakukan oleh pemelihara ternak kepada Betara Pasupati, dengan 

tujuan agar ternak yang dipelihara tidak kena penyakit dan tetap berproduksi. 

Ritual tumpek kandang termasuk bhuta yajna, yakni upacara untuk 

menyomiakan (berfungsi yang baik) bhuta kala dan sumber daya alam 

termasuk ternak dan tanaman. Dari dua definisi secara teoretis dari tumpek 

kandang, dalam makalah ini dapat dibuat definisi konseptual dari tumpek 

kandang. Definisi konseptual dari tumpek kandang adalah suatu jenis 
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upacara yang diselenggarakan oleh peternak atas eksistensi ternak yang 

tercipta, dengan tujuan agar ternak yang dipelihara tetap sehat dan 

berproduksi. 

 Terkait dengan tujuan dari tumpek kandang sebagai sarana agar 

ternak yang dipelihara berproduksi secara berkelanjutan, berarti tumpek 

kandang dapat disamakan sebagai sarana untuk pelestarian ternak. 

Sehubungan dengan hal itu, pada bahasan berikutnya akan dipertelakan 

mengenai tumpek kandang dan pelestarian ternak. 

 

Tumpek Kandang dan Pelestarian Ternak 

 Di Bali, secara tradisional, ternak dipelihara hanya sebagai pekerjaan 

sampingan, bukan yang utama. Khusus untuk kaitannya dengan 

pemeliharaan babi, orang Bali menyebutnya sebagai tatakan banyu, atau 

sekadar menampung sisa-sisa dapur. Ternak yang dipelihara dengan cara ini 

umumnya disiapkan untuk keperluan upacara. Babi misalnya, disiapkan 

untuk upacara-upacara manusa yajna, yaitu upacara yang berkaitan dengan 

daur hidup manusia, misalnya upacara ngotonin (upacara hari wetu, hari lahir 

menurut kalender pawukon Bali), dan upacara mepandes (potong gigi). 

Sementara itu, ternak-ternak besar, seperti sapi, dipelihara dan kelak dijual 

untuk keperluan upacara-upacara yang membutuhkan biaya yang lebih 

besar, misalnya ngaben (pembakaran jenazah), upacara mendak nuntun, 

dan pawiwahan (perkawinan). Selain untuk biaya upacara-uacara besar, sapi 

yang mereka pelihara kadang dijual untuk biaya membangun rumah. Untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, masyarakat tradisional memelihara ternak-

ternak kecil seperti ayam, bebek, dan entog. 

 Peternak memelihara ternak sebagai hiburan atau hobi. Peternak 

memelihara sapi bali untuk atraksi sapi gerumbungan, memelihara kerbau 

untuk atraksi pacuan kerbau (makepung) dan atraksi adu domba garut 

diadakan secara periodik di Garut. Di Mojokerto diadakan karapan kambing 
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sebagai sukuran atas hasil panen yang melimpah. Sesaat sebelum mulai joki 

memegang ekor kambing dan mencambuk dengan cemeti, sehingga 

kambing siap untuk berpacu. Para joki ikut berlari sambil mencambuk 

kambingnya, sehingga lari kencang. Kambing pacuan diberi ramuan 

tradisional yang berisi kunir dan telur, untuk menambah tenaga dan 

penampilan kambing, dan kambing untuk atraksi kambing aduan. Kera dan 

anjing dilatih kerjasama untuk atraksi sirkus. 

 Ada anggota masyarakat yang memelihara anjing, kucing, burung 

merpati, dan ayam pelung untuk hobi. Dari para penyayang binatang tersebut 

terbentuklah berbagai persatuan misalnya persatuan penyayang burung, 

persatuan penyayang anjing kintamani. Persatuan penyayang binatang 

(seperti persatuan burung perkutut) sering mengadakan lomba kicauan 

burung di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Burung-

burung perkutut yang dilombakan ini dikerek pada ketinggian tertentu, 

sehingga kicauannya tidak dipengaruhi oleh kegiatan di bawahnya (seperti 

kerumunan penonton, juri, persiapan makanan, dan minuman) (Nitis, 2008). 

 Hasil ternak dapat dijadikan upakara (bahan upacara) dalam bentuk 

mentah atau masak. Potongan babi yang mentah (seperti kepala, kaki, ekor, 

kulit, jeroan) direkonstruksi kembali menjadi jerimpen (sate sanggah) 

berbuntuk kuntum bunga, atau sarad, dan berbentuk pagoda (candi). 

Belulang ternak (terdiri atas kepala, kaki, ekor, dan kulit) dipakai sebagai alas 

pecaruan. Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur, kepala kerbau 

dibenam pada dasar jembatan saat peletakan batu pertama pembuatan 

jembatan. Pada hari raya Idul Adha, sapi dan kambing disembelih secara 

khusus dan dagingnya diberikan kepada mereka yang memerlukan utamanya 

fakir miskin. Di Jawa Barat, diadakan upacara sedekah bumi pada waktu dan 

tempat yang telah ditetapkan oleh musyawarah kepala-kepala desa. Saat 

upacara tersebut, tumpeng, hasil bumi, dan kepala kambing diarak ke lokasi 
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pohon bambu diiringi dengan musik dan tarian tradisional. Doa bersama 

dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan.  

 Ternak dapat dijadikan sarana upacara dalam keadaan hidup. Pada 

waktu upacara menyucikan bumi (tabuh gentuh), kerbau, sapi, dan ternak 

lainnya dibenamkan ke dasar laut atau dasar danau. Pada waktu menyucikan 

lokasi (tabuh rah), ternak ditusuk agar darahnya terpercik ke tanah. Ayam 

ditangkap secara sembunyi-sembunyi (colongan) untuk kelengkapan upacara 

lahir anak abulan pitung dina (42 hari). Pada waktu upacara satu suro di 

Yogyakarta, kerbau putih diarak bersama nasi tumpeng dan hasil bumi. 

Kerbau putih untuk upacara ini dipelihara khusus karena tidak boleh dipakai 

bekerja dan tidak boleh dikawinkan. 

 Hutan masyarakat di Desa Taro Gianyar dihuni sapi taro yang mirip 

dengan sapi ongole. Sapi ini tidak boleh dijual, dipotong, atau 

dikawinsilangkan dengan sapi bali yang ada di sekitarnya. Pada upacara 

Hindu Bali tingkat utama yang dilakukan di luar Desa Taro, salah satu dari 

sapi taro ini dipendak (diminta dengan sesajen) untuk dibawa ke tempat 

upacara. Sapi taro ini didandani dengan kain aseperadeg (paket kain khusus 

untuk suatu upacara) dan diarak bersama dengan hasil bumi dan sesajen 

untuk upacara tersebut (Nitis, 2008). 

 Sapi bali termasuk ternak yang subur sebab setiap tahunnya mampu 

menghasilkan anak sapi (pedet). Tingkat kesuburannya terlihat dengan jarak 

beranak yang pendek, yakni mendekati satu tahun (12-14 bulan). Di samping 

itu, persentase beranaknya pun relatif tinggi, berkisar antara 40-80%. Melihat 

potensi ini tak salah jika sapi bali sangat potensial dipakai sebagai plasma 

nutfah untuk menghasilkan bibit sapi bermutu (Bandini, 1997). 

 Untuk menjaga kelestarian dan mempertahankan mutu genetik sapi 

bali, pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan memasukkan bangsa 

sapi lain ke daerah-daerah pengembangan dan pusat bibit sapi bali. Daerah-



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.115-127. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-

17637-1-4   
 

125 

daerah tersebut adalah Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan 

Nusa Tenggara Timur. 

 Oleh karena berbagai keuntungan yang diberikan ternak kepada 

pemeliharanya, maka sebagai perwujudan terima kasih si pemelihara kepada 

Tuhan atas diciptakannya ternak, pada saniscara kliwon wuku uye dilakukan 

upacara yang diberi nama tumpek uye atau tumpek kandang. Tumpek 

kandang juga bermakna melakukan bhuta hita. Bhuta hita berarti 

mensejahterakan alam. Umat Hindu, dengan kasih sayang, wajib memelihara 

kelestarian alam dengan segala isinya. 

 Di dalam usaha melestarikan (alam) sudah tercakup ke dalamnya 

„menyeimbangkan.‟ Kelestarian itu tidak pernah akan terwujud ketika 

keseimbangan terganggu, atau tidak terjaga. Alam dan manusia, serta 

manusia dan manusia harus saling menjaga berdasarkan yajna. Manusia 

secara vertikal harus menjaga hubungan harmonis dengan Sang Pencipta 

(Ida Sang Hyang Widhi Wasa). Hubungan-hubungan itu dibangun 

berdasarkan yajna. Hubungan yang saling memelihara itu, di dalam 

Bhagavadgita (sloka III.16) disebut sebagai Cakra Yajna, yang bermakna 

memelihara kesejahteraan alam dengan cara sekala dan niskala.  

 Menjaga hubungan secara sekala (kasat mata) dijabarkan dengan 

menjaga kelestarian alam melalui upaya-upaya dan tindakan nyata. Dalam 

konteks pelestarian binatang (satwa) sebagai salah satu bagian dari alam, 

tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan jalan mengembangkan, 

memelihara, dan mencegah kepunahannya. Upaya mengembangkannya, 

dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitasnya, dapat dilakukan 

dengan memperbaiki reproduksi dari binatang yang bersangkutan. 

Sedangkan, memelihara termasuk ke dalamnya menyediakan pakan dan 

minum, serta segala yang berhubungan dengan perawatan (perkandangan, 

dan kesehatan). Kepunahan binatang dapat dicegah melalui usaha 
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mencegah eksploitasi binatang (perburuan, dan pemotongan berlebihan). 

Apabila dimungkinkan, tentu harus ada upaya-upaya penangkaran. 

 Secara niskala upaya melaksanakan bhuta hita dilakukan dengan 

melaksanakan upacara yajna. Upacara yajna, selain bermakna sebagai 

sarana permohonan yang vertikal kepada Tuhan, juga bermakna 

menanamkan nilai-nilai yajna dalam diri manusia itu sendiri. Ini berarti, 

penggunaan binatang (satwa) sebagai sarana upacara yajna bertujuan untuk 

menanamkan nilai pelestarian alam pada jiwa setiap umat Hindu. Dengan 

nilai tersebut akan tumbuh upaya nyata untuk memelihara secara sungguh-

sungguh kesejahteraan alam, khususnya binatang (satwa) tersebut. 

 Apa makna tumpek kandang dikaitkan dengan pelestarian alam, 

khususnya pelestarian binatang (satwa)? Tumpek kandang adalah sebuah 

upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan binatang 

sebagai pendamping manusia. Sebagai bagian dari alam, binatang memberi 

banyak manfaat bagi manusia. Adalah sebuah konsekuensi logis ketika 

manusia wajib menjaga keberadaan binatang. Tidak ada jalan lain bagi 

manusia selain melestarikan keberadaannya, baik secara sekala maupun 

niskala. Secara sekala, sudah disinggung terdahulu. Secara niskala adalah 

dengan upacara yajna. Tumpek kandang adalah bentuknya secara niskala. 

Artinya, dalam tumpek kandang itu sudah tersirat pesan-pesan pelestarian. 

Akan adanya pertanyaan, apakah penggunaan binatang sebagai sarana 

upacara tidak bertentangan dengan semangat tumpek kandang? Apakah 

justru tidak bertentangan dengan semangat pelestarian? Jawabnya, tidak! 

Ada penjelasan untuk itu yang harus dipahami dengan tenang, tanpa 

prasangka. 

 Dalam teologis (Hindu), pemakaian binatang sebagai sarana upacara, 

bahkan ada binatang yang harus dibenamkan di dasar danau (dalam upacara 

mapekelem), atau yang ditumpahkan darahnya (tabuh rah) adalah dalam 

rangka penyupatan (peruwatan) bagi binatang-binatang itu. Melalui proses 
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penyupatan, binatang itu kelak, dalam kehidupan mendatang (dalam proses 

punarbhawa, reinkarnasi), akan menitis (lahir kembali) dalam tingkatan yang 

lebih mulia. 

 

Simpulan 

 Pada saniscara kliwon wuku uye, para peternak di Bali biasanya 

melaksanakan suatu ritual yang dikenal dengan tumpek kandang atau 

tumpek uye. Tumpek kandang yang dilakukan peternak biasanya menyasar 

pada makna pelestarian ternak. Ternak yang dibunuh sebagai sarana 

upacara atau dikonsumsi oleh manusia tidak berarti harus dibiarkan 

mengalami kepunahan, melainkan harus tetap dijaga kelestariannya secara 

berkelanjutan. Upaya pelestarian ternak melalui ritual tumpek kandang 

termasuk upaya pelestarian secara niskala. 
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