
BAB III

PENYAJIAN DATA

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, bahwa

yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui makna

simbol komunikasi yang terkandung dalam tradisi Tabuik di Pariaman.

Data yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk hasil observasi dan

wawancara secara kualitatif, yaitu dengan mengurutkan, mengelompokkan dan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dan untuk

mendapatkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan tersebut, maka

penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap pelaksanaan

tradisi Tabuik di Pariaman.

Untuk mengetahui makna dari tradisi Tabuik di Pariaman, maka terlebih

dahulu perlu ditegaskan bahwa tradisi Tabuik penuh dengan simbol- simbol dan

pemaknaan yang sampai saat sekarang makna-makna tersebut masih dipegang

teguh dan dipercayai oleh masyarakat setempat. Tradisi ini sudah melekat dan

menjadi suatu kebudayaan yang sangat dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat

Pariaman. Tradisi Tabuik sudah dijadikan sebagai suatu tradisi yang setiap

tahunnya selalu diadakan di Pariaman, yaitu pada 1 Muharam.

Disamping itu tradisi Tabuik ini memiliki makna yang dipercayai oleh

masyarakat yaitu sebagai perang karbala memperingati meninggalnya cucu Nabi

Husen. Makna simbol dalam tradisi Tabuik dari dulunya sampai sekarang masih

sama. Tidak ada terdapat perubahan-perubahan yang berarti dalam prosesinya.



Upacara Tabuik sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Pariaman,

yang digelar pada tanggal 1 Muharam sampai 10 muharam. Maksud dan tujuan

diselenggarakannya tradisi Tabuik dari dulu sampai sekarang adalah untuk

meminta keselamatan dan meminta ridha kepada sang pencipta, berupa syukur

atas rezeki dan anugrah yang telah diberikan kepada masyarakat Pariaman serta

memelihara kerukunan antara masyarakat baik yang berdomisili Pariaman

maupun perantau.

Mengenai simbol dari prosesi Tabuik yaitu pertama, adalah pra Tabuik

meliputi, pembentukan panitia, pengumpulan dana dan proses pengumpulan

bahan-bahan pembuatan Tabuik. Kedua, Proses pembuatan Tabuik meliputi,

mambuek daraga (membuat daraga), maambiak tanah (mengambil tanah),

manabang batang pisang (menebang batang pisang), maatam (ekspresi

kesedihan), maarak panja atau jari (mengarak jari-jari), maarak sorban

(mengarak sorban). Ketiga, hari H (Acara puncak) meliputi, Tabuik naiak pangkek

(Tabuik naik pangkat), pesta hoyak Tabuik(tanggal 10 muharam), mambuang

Tabuik(membuang Tabuik), semuanya memiliki makna yang diyakini bagi

masyarakat Pariaman dan masih dijaga keasliannya.

Didalam prosesi Tabuik terkandung makna, diyakini sebagai perang

Karbala yang menyebabkan tewasnya cucu Nabi yaitu Imam Husen secara tragis,

kepalanya dipancung serta jari-jarinya di cincang. Bentuk Tabuik disesuaikan

dengan masyarakat Pariaman yang menganut kehidupan “Adaik basandi syarak,

syarak basandi kitabullah”, artinya adat yang didasarkan atau berpondasi kepada

Agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pada Alquran dan Hadist.



Jadi untuk mengetahui makna simbol komunikasi dalam tradisi Tabuik,

penulis akan menjelaskannya berdasarkan tahapan-tahapan dari tradisiTabuik

tersebut.

Rangkaian dari tradsi Tabuik di Pariaman terdiri dari  3 tahapan yaitu:

1. Pra Tabuik

2. Pembuatan Tabuik

3. Hari H (acara puncak)

Adapun  penjelasan dari tahapan-tahapan tradisi Tabuik di Kota Pariaman

adalah sebagai berikut:

1. Pra Tabuik

Pra Tabuik adalah kegiatan atau acara yang dilakukan sebelum

proses pembuatan Tabuik. Didalam pembentukan panitia, pengumpulan

dana dan pengumpulan bahan-bahan, dilakukan terlebih dahulu

rapat/musyawarah yang tujuannya untuk menemukan satu keputusan yang

akan dilaksanakan dalam prosesi Tabuik. Rapat atau musyawarah dikenal

dengan “barantam”. Ketika melakukan barantam banyak terjadi adu

pendapat, kecekcokan sehingga menimbulkan emosi.

Dalam tahapan pra Tabuik adalah yang menentukan berjalannya

proses pembuatan Tabuik dan acara puncak.Pra Tabuik meliputi tiga

tahapan, yaitu:

a) Pembentukan panitia

Pembentukan panitia dipilih atau ditetapkan oleh Ninik Mamak,

Tertua Kampung, dan Sesepuh Tabuik. Yang menjadi panitia dalam



proses pelaksanaan Tabuik adalah anak nagari dan Pemerintah Kota

Pariaman. Dahulunya tradisi Tabuik ini yang menjalankan adalah anak

nagari dan masyarakat yang saling bahu membahu untuk menjalankan

tradisi Tabuik. Tetapi seiring berjalannya waktu Tabuik dikelolaoleh

Pemerintah, sehingga pelaksanaan Tabuik mengikutsertakan Pemerintah.

Untuk menjadi panitia Tabuik tidak bisa sembarangan orang bisa ikut

dalam proses pembuatannya, hanya masyarakat yang memiliki kriteria

yang bisa menjadi panitia  Yaitu harus Anak nagari dan Anak Tabuik

(Wawancara, Alfred Mossadeq, Panitia Tahunan Tabuik, 15 April 2014).

Perlu dibedakan antara Anak Nagari dan Anak Tabuik, Anak

Nagari adalah masyarakat yang berada di Kota Pariaman yang memiliki

kemampuan dan pengetahuan tentang Tabuik, sedangkan Anak Tabuik

adalah masyarakat yang memiliki garis keturunan Tabuik/pembuat

Tabuik, dimana dilihat dari nenek moyangnya yang dulunya ikut menjadi

panitia Tabuik dan di warisi sampai habisnya keturunan mereka

(Wawancara, Syamsurizal, Panitia Tahunan Tabuik, 22 April 2014).

b) Pengumpulan dana

Untuk membuat Tabuik sangat memerlukan dan menghabiskan

dana yang cukup besar. Dimana bisa mencapai ratusan juta rupiah antara

120-130 juta. Besaran persentase untuk masing-masing Tabuik adalah

50% untuk subarang dan 50% untuk Tabuik pasa.Dana tersebut bukan

hanya untuk kerangka Tabuik, tetapi untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

Misalnya, untuk Gandang Tasa, tenda, baliho, pentas, pembuatan baju



serta biaya prosesi acara dari awal sampai selesai. Bangunan Tabuik

sendiri bisa berkisar antara 35-40 juta (Wawancara, Asnul, PNS, 2 April

2014).

Dahulunya dana yang didapatkan dalam tradisi Tabuik adalah dari

anak nagari dan sumbangan perantau. Ketika pengumpulan dana juga

dilakukan kegiatan barantam yang didalamnya terdapat pertikaian

sehingga memancing emosi dan meninggikan gengsi untuk bersaing

dalam menyumbangkan dana. Ketika barantam pemimpin rapat bertugas

untuk mencairkan suasana sehingga suasana menjadi lebih nyaman.

Masyarakat yang menyumbang akan disebutkan/diteriakkan secara keras

berapa besarnya dana yang disumbangkan. (Wawancara, Zuraini,

Pewaris Keturunan Tabuik, 7 Mei 2014).

Tabuik sendiri sudah dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah

(Anggaran tahunan), disamping itu juga menerima sumbangan-

sumbangan dari anak nagari, perantau dan sponsor (Wawancara, Benny

Surya, Ninik Mamak Suku Mandailiang, 20 April 2014).

c) Pengumpulan bahan- bahan pembuatan Tabuik

Setelah dana terkumpul, maka bahan-bahan untuk pembuatan

Tabuik akan dipersiapkan. Bahan-bahan disediakan oleh panitia yang

telah dipilih sebelumnya. Bahan-bahan yang digunakan dalam

pembuatan Tabuik dipilih langsung oleh Anak Nagari, tetapi selalu di

kontrol oleh Pemerintah (Wawancara, Asnul, PNS, 2 April 2014).



Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan Tabuik yaitu:

bambu, kayu balok, kain beludru, kertas hias mengkilat, kertas warna,

kertas hvs, rotan, paku, lem, kertas minyak serta bahan-bahan lain yang

diperlukan (Wawancara, Alfred Mossadeq, Panitia Tahunan Tabuik, 15

April 2014).

Bahan-bahan dalam pembuatan Tabuik diletakkan di rumah

Tabuik, tujuiannya agar memudahkan si pembuat Tabuik mengambil

bahan. Rumah Tabuik dijadikan sebagai tempat pengumpulan bahan,

karena rumah Tabuik memiliki jarak yang sangat dekat dengan lokasi

pembuatan Tabuik (Wawancara, Alfred Mossadeq, Panitia Tahunan

Tabuik, 15 April 2014).

2. Proses Pembuatan Tabuik

Prosesi pembuatan Tabuik dibuka dengan pawai 1 Muharam yang

digelar dari Balai Kota Pariaman sampai Pantai Gandoriah. Pembuatan

Tabuik diawali dengan pemahatan pada balok Tabuik, setelah itu jeruk

dipotong dimasukkan kedalam ember serta ayam yang disembelih satu

ekor yang darahnya disiramkan kebagian awal Tabuik. Tujuannya agar

proses pembuatan Tabuik dari awal sampai Tabuik dibuang dilindungi oleh

Allah. Ritual ini bukan hal yang syirik, tapi  meminta kepada Allah supaya

pelaksanaan Tabuik berjalan dengan lancar (Dokumen Video Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman , Pesta Budaya Tabuik Piaman,

Tahun 2013).



Dalam Anjah Pahlawan, 1997:7, proses pembuatan Tabuik

dahulunya dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong royong. Jiwa

gotong royong ini sudah tertanam di jiwa masyarakat bahkan sudah

membudaya. Dan juga masyarakat dengan pemerintah melakukan kerja

sama dalam pembuatan Tabuik ini.

Di dalam proses pembuatan Tabuik ada enam ritual yang harus

dijalani, yaitu:

1) Mambuek daraga (membuat daraga)

Daraga adalah suatu tempat berukuran kurang lebih panjang dan

lebarnya 5 x 5 m, yang dipagar dengan pimpiang/palupuah dan atapnya

ditutupi oleh kain putih. Pimpiang/palupuah adalah bambu yang

dibelah kecil-kecil. Daraga juga disebut sebagai tempat lambang tanah

atau kuburan/pusara Imam Husen. Pembuatan daraga berlangsung 3

hari sebelum 1 Muharam. Anak nagari dan anak Tabuik akan

mempersiapkan daraga untuk Tabuik pasa dan Tabuik subarang. Daraga

memiliki empat batang tonggak yang menjadi tumpuan atap daraga

(Wawancara, Zuraini, Pewaris Keturunan Tabuik, 7 Mei 2014).

Menurut Dokumen Video Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Pariaman (Pesta Budaya Tabuik Piaman 2013) daraga merupakan

rumah khusus yang dipersiapkan untuk proses mempersiapkan Tabuik.

Daraga suatu tempat segi empat, ditengahnya dikasih lambang, seolah-

olah seperti kuburan Husen.



Didalam daraga tersebut terdapat kuburan yang melambangkan

kuburan Imam Husen yang berukuran kurang lebih panjang dan

lebarnya  1 x 1 m, kuburan dipagar dengan bambu yang dibelah kecil-

kecil. Pada bagian atas pusara dibentangkan kain putih sebagai

pelindung dan penutup. Posisi kuburan yaitu menghadap kiblat

mengarah ke arah pintu masuk daraga (Syamsurizal, Wawancara,

Panitia Tahunan Tabuik, 22 April 2014).

2) Maambiak tanah (mengambil tanah)

Maambiak tanah adalah proses awal dari acara ritual Tabuik,

maambiak tanah dilakukan di dasar sungai. Rombongan Tabuik Pasar

mengambil tanah ke Batang Aia Pampan di Kelurahan Alai Gelombang

berjarak lebih kurang 1,5 km dari lokasi Rumah Tabuik. Sedangkan

rombongan Tabuik subarang mengambil tanah ke Batang Piaman yang

berada di Desa Pauh Timur dengan jarak yang sama yaitu kira- kira 1,5

km dari lokasi rumah Tabuik Subarang (Wawancara, Syofyan Mursyid,

Pensiunan PNS, 4 April 2014).

Prosesi maambiak tanah dilakukan pada 1 Muharam yang

dilakukan pada saat menjelang magrib. Untuk pengambilan tanah

dilakukan oleh orang tua Tabuik (pawang)/ keturunan orang Tabuik.

Keturunan orang Tabuik adalah pewaris dari pelaksanaan upacara

Tabuik dan ini diberikan secara turun temurun (Wawancara, Masril Dt.

Rangkayo Rajo Putiah, Pensiunan PNS, 2 Mei 2014).



Menurut Dokumen Video Tabuik 2010, semua prosesi yang

dilakukan menjelang Magrib dikarenakan Nabi Adam diciptakan dari

tanah dan diciptakan ketika menjelang magrib. Makanya segala prosesi

yang dilakukan ketika Magrib melambangkan kita manusia ini adalah

keturunan Nabi Adam.

Pada proses pengambilan tanah pawang Tabuik harus memakai

jubah berwarna putih dan tempat penyelaman harus ditutupi kain putih

yang melambangkan sebagai kesucian. Kemudian pawang tersebut

menyelam ke dasar sungai untuk mengambil tanah yang ada di dasar

sungai, diletakkan di dalam belanga (periuk) dan tanah tidak boleh

dilihat oleh masyarakat umum kecuali 3 orang saksi. 3 orang saksi ini

adalah sidi, bagindo dan sutan (Wawancara, Syamsurizal, Panitia

Tahunan Tabuik, 22 April 2014).

Proses pengambilan tanah diiringi oleh Gandang Tasa dan

diawali dengan membakar kemenyan. Kemenyan dibawa mengelilingi

daraga dengan dulang. Selanjutnya diarak menuju tempat pengambilan

tanah (Dokumen Video Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Pariaman , Pesta Budaya Tabuik Piaman, Tahun 2013).

Pengambilan tanah tersebut mengandung makna simbolik

bahwa manusia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah.Sebelum

ritual dilakukan Pawang mengucapkan kalimat “Allahuakbar,

Allahuakbar”. Pengambilan tanahpun dilakukan sesudah adzan Magrib.

Magrib dijadikan waktu pengambilan tanah, karena menurut sejarah



pada hakikatnya Nabi Adam diciptakan pada saat Magrib. Setelah tanah

diambil oleh pawang Tabuik,tanah tersebut dibungkus dengan kain

putihdan diarak berkeliling oleh rombongan yang terdiri dari panitia,

anak nagari, anak Tabuik, pawang dan ratusan masyarakat yang diiringi

oleh musik Gandang Tasa. Setelah itu, tanah disimpan ke daraga

(Wawancara, Alfred Mossadeq, Panitia Tahunan Tabuik, 15 April

2014).

Saat pawang mengambil tanah, harus menggunakan kain putih.

Kain putih melambangkan kejujuran dari kepemimpinan Husen.

Kemudian tanah diambil dibungkus dalam kain putih yang

melambangkan simbol pengkafanan jasad imam husen (Dokumen

Video Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman , Pesta Budaya

Tabuik Piaman, Tahun 2013).

3) Manabang batang pisang (menebang batang pisang)

Menebang batang pisang dilakukan pada tanggal 2 Muharam

menjelang magrib. Menebang batang pisang dilakukan oleh orang tua

Tabuik. Prosesi menebang batang pisang dimulai dari ditanamkan ke

tanah,empat  batang pisang dan ada satu Tabuik lenong. Tabuik lenong

adalah sebuah Tabuik yang berukuran mini (kecil) yang tidak memiliki

buraq. Lalu batang pisangditebas dengan pedang samurai sekali putus.

Setelah batang pisang ditebas, batang pisang diletakkan di empat sisi

daraga. Menebas batang pisang sekali putus melambangkan ketajaman

pedang yang memenggal kepala Imam Husen waktu perang Karbala



(Wawancara, Benny Surya, Ninik Mamak Suku Mandailiang, 20 April

2014).

Dalam Dokumen Video Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Pariaman, Pesta Budaya Tabuik Piaman, Tahun 2013, pada prosesi

manabang batang pisang masyarakat akan pergi beramai-ramai

ketengah ladang mencari batang pisang dan kemudian dibawa

mengelilingi daraga sambil membawa Tabuik lenong. Sebelum batang

pisang ditebas, dilakukan pembacaan doa (alfatihah). Pedang diasapi

kemenyan yang dilakukan oleh pawang Tabuik. Batang pisang

ditanamkan ditanah dengan keadaan sejajar, lalu ditebas secara

bergantian. Setelah prosesi selesai pembacaan doa pun dilakukan

kembali dan batang pisang dibawa ke daraga dan ditanamkan kedaraga

masing-masing Tabuik.

Manabang batang pisang dimulai sesudah Ashar, proses

dilakukan oleh Tabuik pasa sama dengan mengambil tanah, yaitu di

Batang Aia Pampan di Kelurahan Alai Gelombang, tetapi untuk Tabuik

subarang lokasinya berbeda dari proses pengambilan tanah, yaitu di

Kelurahan Lohong. Perubahan lokasi yang dilakukan, karena pada saat

proses selesai, perjalanan kedua belah pihak menuju rumah Tabuik

masing-masing harus berlawanan arah (Wawancara, Alfred Mossadeq,

Panitia Tahunan Tabuik, 15 April).

Ketika kedua rombongan bertemu di perempatan jalan (tepatnya

di tugu TabuikPariaman, sekaligus dijadikan sebagai Padang Karbala),



kedua rombongan bertemu, disitu akan terjadi

perselisihan/pertengkaran antara rombongan Tabuik Pasa dengan

Tabuik Subarang. Di dalam pertengkaran terjadi aksi dorong

mendorong, melempar batu, pukul memukul dan sebagianya.

Dahulunya antara rombongan Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang

dibedakan melalui baju/kostum yang digunakan, tetapi seiring

berjalannya waktu, kostum yang digunakan tidak ditentukan, sehingga

rombongan saat melakukan pertengkaran tidak mengenali mana yang

kawan dan mana yang lawan. Saat terjadinya pertengkaran, Gandang

Tasa akan dimainkan secara sangat semangat.Pertengkaran tidak akan

berakhir sebelum diselesaikan oleh urang tuo Tabuik dan menghentikan

musik Gandang Tasa. Selanjutnya kedua rombongan akan

bermusyawarah untuk mencari jalan damai, agar bisa pulang ke rumah

Tabuik (Wawancara, Syamsurizal, Panitia Tahunan Tabuik, 22 April

2014).

Dalam dokumen Video Tabuik 2010 menurut Asril Muchtar,

pemicu perkelahian yang terjadi karena adanya musik. Musik yang

digunakan adalah tasa. Tasa perannya sebagai komando yang

membangun suasana emosional peperangan menjadi bergejolak. Pola

sosoh mampu mengantarkan kedua kubu kedalam peperangan. Pola

sosoh adalah pukulan satu-satu, ritme yang sederhana, hanya satu-satu

dan serempak, seperti menyatukan derap langkah. Pemicu emosional



perkelahian ini adalah gandang. Kalau gandang tidak memainkan sosoh

tidak akan terjadi perkelahian.

Menurut Zuraini, Pewaris Keturunan Tabuik (Wawancara, 7

Mei 2014), pertengkaran yang terjadi antara Tabuik pasa dan Tabuik

subarang hanya berlangsung ketika saat kejadian saja, setelah dari

pertengkaran tersebut, kedua belah pihak akan kembali seperti

sebelumnya. Intinya tidak ada dendam yang berarti dalam pertengkaran

tersebut.

Pertengkaran tersebut hanya sebagai simbol perang karbala yang

terjadi antara Husen dan tentara Muawiyah. Memberitahukan kepada

masyarakat bahwa begitulah lihainya Husen memainkan pedang yang

sekali tebas musuh langsung mati. Melambangkan bahwa Husen adalah

seorang ahli pedang (Dokumen Video Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Pariaman, Pesta Budaya Tabuik Piaman, Tahun 2013).

4) Maatam (ekspresi kesedihan)

Maatam adalah meratapi/bersedih memperingati wafatnya Imam

Husen. Proses maatam dilakukan pada 4 Muharam siang hari kira-kira

jam 12 siang. Yang ikut dalam maatam adalah ibu-ibu, bapak-bapak,

orang Tabuik dan keturunan Tabuik. Tetapi didalam prosesi maatam

harus ada orang rumah Tabuik. Ibu-ibu (masyarakat) mengelilingi

daraga sambil menangis seperti kerasukan (Wawancara, Nursyam,

Alim Ulama,3 Mei 2014).



Dahulunya prosesi maatam ini memang terjadi suatu yang gaib,

dimana orang Tabuik yang ikut maatam, akan kerasukan oleh roh-roh,

mengeluarkan bahasa-bahasa lain, seperti bahasa belanda, inggris,

india, melayu dan arab (Wawancara, Alfred Mossadeq, Pewaris

Keturunan Tabuik, 15 April 2014).

Maatam adalah sebagai wujud menangisi/meratapi kematian

Imam Husen. Kesedihan diiringi dengan iringan musik (Gandang Tasa)

yang sangat lambat, membuat merinding dan membuat perasaan

menjadi haru. Gandang Tasa adalah alat musik gandang yang terbuat

dari kulit Kerbau atau Kambing sudah dikeringkan yang sangat

berperan dalam berlangsungnya prosesi Tabuik serta dimainkan

pemuda beramai-ramai, dan pemuda tersebut memakai baju berwarna

hitam. Gandang Tasa memilliki ibarat gendering perang di zaman

Rasululah untuk memeberikan semangat yang berkobar kepada tentara

di medan perang (Wawancara, Syamsurizal, Panitia Tahunan Tabuik,

22 April 2014).

Warna hitam pada pemakaian kostum pemain Gandang

Tasammelambangkan kepemimpinan Ninik Mamak/Penghulu yang

tahan uji, ulet dan sabar.

Kelompok yang memainkan Gandang Tasa bertugas mengiringi

acara maatam. Maatam dilakukan sangat khidmad, ini menyimbolkan

kekejaman Yazid bin Muawiyah dan tentaranya terhadap Imam Husen.

Jari-jari dari anggota tubuhnya yang lain dipotong satu persatu serta



dibuang ditempat yang terpisah (Wawancara, Benny Surya, Ninik

Mamak Suku Mandailiang, 20 April 2014).

Acara ritual maatam dilakukan sampai adzan zhuhur

berkumandang, setelah itu para rombongan keluarga ahli waris Tabuik

akan meninggalkan daraga (Wawancara, Zuraini, Pewaris Keturunan

Tabuik, 7 Mei 2014).

5) Maarak panja (mengarak jari-jari)

Maarak Panja berawal dari rumah Tabuik mengelilingi wilayah

Tabuik, baik Tabuik pasa maupun Tabuik subarang. Maarak panja

yaitu prosesi melihatkan kepada masyarakat bahwasannya jari-jari

Imam Husen telah ditemukan. Panja diisi oleh jari-jari palsu. Maarak

Panja dilakukan menjelang magrib (hari ke-5). Maarak Panja dilakukan

oleh pawang Tabuik diikuti oleh masyarakat yang diiringi dengan

Gandang Tasa (Wawancara, Syofyan Mursyid, Pensiunan PNS, 4 April

2014).

Tempat yang dijadikan tempat penyimpanan jari-jari dinamakan

dengan panja. Didalam panja terdapat jari-jari, yang diberi hiasan,

kelambu dan dilihatkan ke masyarakat bahwa beginilah kekejaman

tentara Yazid terhadap Husen. Kepalanya dipancung dan tangannya di

cincang (Dokument Video Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Pariaman, Pesta Budaya Tabuik Piaman, Tahun 2013).

Pawang dan rombongan Gandang Tasa melakukan pengarakan

tersebut mulai dengan memasuki daraga. Pawang meletakkan panja



yang berisi jari-jari palsu diatas kepala mengelilingi daraga. Setelah

mengelilingi daraga, pawang beserta rombongan Gandang Tasa akan

membawa panja kepada masyarakat. Masyarakat sangat antusias,

sehingga masyarakat akan memberikan sumbangan seikhlasnya kepada

pawang yang membawa panja (Wawancara, Zuraini, Pewaris

Keturunan Tabuik, 7 Mei 2014).

6) Maarak sorban (mengarak sorban)

Maarak sorban dilakukan pada hari ke-7 sesudah magrib yang

dilakukan oleh anak nagari yang berawal dari rumah Tabuik, untuk

kemudian membawa sorban berkeliling ke wilayah bagian Tabuik.

Wilayah bagian Tabuik ini adalah wilayah Tabuik Pasa dan Tabuik

Subarang. Tabuik Pasa meliputi daerah: Kampuang Perak, Karan Aur,

Lohong, Pasiah, sedangkan Tabuik Subarang meliputi: Pauh,

Kampuang Balacan, Galombang, Kampuang Baru (Wawancara,

Syamsurizal, Pnitia Tahunan Tabuik, 4 April 2014).

Maarak sorban di bawa berkeliling kampung dengan Tabuik

lenong dan diiringi dengan Gandang Tasa. Menurut (Dokumen Video

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, Pesta Tabuik

Piaman, Tahun 2013), maarak sorban diibaratkan dengan sorban Husen.

Sorban adalah sesuatu yang sakral, karena Husen adalah manusia yang

istimewa. Maka sorbannya diarak ke seluruh kampung. Melambangkan

seorang sosok cucu Nabi Muhammad.



Maarak sorban melambangkan kebesaran dan penghormatan

kepada seorang pemimpin, yaitu pemberian penghormatan kepada

Imam Husein. Sorban diletakkan di atas kepala. Ini menggambarakan

kedudukannya yang tertinggi. Orang yang memakai sorban mempunyai

kedudukkan yang lebih tinggi di bidang keagamaan yaitu agama Islam

(Wawancara, Masril Dt. Rangkayo Rajo Putiah, 2 Mei 2014).

3. Hari H (Acara Puncak)

1) Tabuik Naiak Pangkek (Tabuik Naik Pangkat)

Tabuiknaik pangkat adalah penyatuan-penyatuan bagian Tabuik

yang telah dibuat sehingga menjadi satu. Penyatuan bagian bawah dan

bagian atas serta pemasangan hiasan lainnya, seperti: sayap, kepala

patung wanita dan bunga. Tabuik yang semula dibuat dua bagian,

dengan bahan rangka dari bambu dihias kain dan kertas yang indah

mengkilat disatukan dengan mengangkat bagian bagian Tabuik

(Wawancara, Alfred Mossadeq, Panitia Tahunan Tabuik, 15 April

2014).

Prosesnya pun dilakukan pada pagi hari, yaitu sesudah subuh

bertepatan tanggal 10 Muharam.Kedua Tabuik, baik Tabuik pasa

maupun Tabuik subarang dipindahkan/diangkut menujuke lokasi acara

Naiak Pangkek. Tabuik naik pangkek dilakukan di sekitar rumah

Tabuik. Tabuik pasa Naiak Pangkek berlokasi di lapangan merdeka

(Pasar Pariaman), sedangkan Tabuik subarang melakukan naiak

pangkek di Tugu Tabuik. Jarak kedua Tabuik ini hanya berkisar



200meter. Tabuiknaiak pangkek dipimpin oleh pawang Tabuik dan

diikuti anak nagari(Wawancara, Syamsurizal, Pensiunan PNS, 22 April

2014).

Pada prosesi Tabuik naiak pangkek sudah banyak masyarakat

perantau, asing dan setempat yang menyaksikkan prosesi ini. Seperti di

dalam (Dokumen Video Tabuik 2010) disebutkan pantun:

“Batingkah tasa nan jo gandang, pasa jo subarang maadu jati, nagari

piaman tadanga langang, jikok baTabuik makoe rami”

“Bertingkah tasa dan gandang, Pasar dan Seberang diadu Jati, Negeri

Pariaman terdengar sepi, karna berTabuik makanya ramai”

Selama proses penyatuan bagian-bagian Tabuik akan diiringi

oleh atraksi Gandang Tasa. Prosesnya dimulai sesudah subuh dan

diakhiri sampai jam 10.00 pagi (Wawancara, Benny Surya, Ninik

Mamak Suku Mandailiang, 20 April 2014).

2) Hoyak Tabuik

Hoyak Tabuik adalah pengarakan Tabuik di lokasi yang telah

ditentukan, yaitu di Simpang Tabuik sampai tepi laut pantai Gandoriah.

Proses hoyak Tabuik sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat lokal

maupun mancanegara. Pada setiap tahunnya banyak sekali turis

mancanegara yang datang, apalagi turis Iran (Wawancara, Nursyam,

Alim Ulama, 3 Mei 2014).

Hoyak Tabuik dilakukan 10 Muharam pada siang hari. Yang

mahoyak Tabuik adalah anak nagari yang telah ditunjuk oleh panitia



Tabuik baik Tabuik pasa maupun Tabuik Subarang berjumlah 70 orang.

Atraksi yang sangat ditunggu adalah memutar, mengangkat,

merebahkan Tabuik yang membuat penonton merasa takut Tabuik akan

jatuh. Bagaimana tidak, Tabuik yang memili tinggi 13 Meter diputar-

putar dan diangkat. Dalam atraksi hoyak Tabuik akan diiringi oleh

Gandang Tasa (Wawancara, Alfred Mossadeq, Panitia Tahunan

Tabuik, 15 April 2014).

Panitia, anak nagari, anak Tabuik dan penenton  upacara Ma-

hoyak Tabuik semuanya berada di pasar dan secara bersama-sama

mengiringi Tabuik menuju tempat terakhir di Pantai Gandoriah. Makna

dari proses hoyak Tabuik adalah Tabuik ibarat keranda peti mati jasad

Imam Husen yang dibawa oleh Buraq (kilat) terbang ke langit

(Wawancara, Syamsurizal, Panitia Tahunan Tabuik, 22 April 2014).

3) Mambuang Tabuik (membuang Tabuik)

Setelah prosesi ma-hoyak Tabuik, Tabuik akan dibuang ke laut,

tepatnya di Pantai Gandoriah yang dari dulunya menjadi satu-satunya

tempat pembuangan Tabuik. Mambuang Tabuik dilakukan pada 10

Muharam menjelang magrib (matahari terbenam). Pembuangan Tabuik

dipimpin oleh anak nagari dan team yang bertugas yang telah dipilih

sebelumnya (Wawancara, Zuraini, Pewaris Keturunan Tabuik, 7 Mei

2014).

Menurut (Dokumen Video Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Pariaman, Pesta Budaya Tabuik Piaman, Tahun 2013), tujuan



Tabuik adalah mengangkat suatu hasanah, satu-satunya yang paling

meriah diseluruh dunia. Semata-mata hanya untuk menggalakkan,

menumbuhkan seni dan budaya yang dimiliki oleh Pariaman. Jadi kalau

ada yang mengatakan Pemerintah Pariaman mengadakan aliran-aliran

agama tertentu, itu adalah pendapat yang sangat keliru. Karna Tabuik

adalah budaya bukan agama. Jadi di Pariaman menganut agama yang

sudah diyakini sebelumnya, mayoritas Islam.

Pengunjung yang datang mulai berdatangan dari seluruh penjuru

baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengunjung yang datang banyak

dari perantau untuk pulang kampung menyaksikan acara ini. Pulangnya

orang rantau menambah eratnya jalinan tali silahturrahmi dalam

keluarga dan bermasyarakat. Nyanyian tentang Pariaman yang

dilantunkan oleh Elly Kasim, (Wawancara, Asnul, 2 April 2014).

“Piaman tadanga langang baTabuik makonyo rami, tuan kanduang

tadanga sanang baok tompang badan kami”.

“Pariamanterdengar sepi dengan adanya acara Tabuik barulah

ramai,Sanak saudara (keluarga/orang terdekat) kedengaran senang

Tolong diperhatikan dan dilihat nasib kami (keluarga yang di kampung)

Posisi Tabuik pasa mendahului Tabuik subarang setelah di

hoyak Tabuik, karna dari dulunya proses pembuangan Tabuik ke laut

terlebih dahulu adalah Tabuik Pasa. Pembuangan Tabuik akan diiringi

oleh jutaan penonton yang saling berdesakan satu dengan yang lainnya



(Wawancara, Benny Surya, Ninik Mamak Suku Mandailiang, 20 April

2014).

Saat pembuangan Tabuik masyarakat dan penonton akan

berebut dan berdesakan ke arah Tabuik. Sebagian masyarakat Pariaman

masih mempercayai bahwa setiap bagian-bagian dan kepingan-

kepingan Tabuik yang telah dibuang bisa dijadikan sebagai obat

penyembuh sakit, jimat dan ramuan. Mereka masih mempercayai

adanya hal gaib didalam bagian-bagian Tabuik tersebut, karenanya

sampai sekarang setiap proses pembuangan Tabuik masyarakat akan

berbondong-bondong berebutan mengambil bagian-bagian Tabuik

(Wawancara, Yosef, Wiraswasta, 6 Mei 2014).


