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Abstrak

Kerapan Sapi di Madura

Pengaruh motivasi pemilik sapi pada perubahan-perubahan sosio-budaya

dalam kerapan sapi.

Ada olahraga tertentu yang unik di Pulau Madura, di bagian utara Jawa Timor. Yaitu,

pacuan antara sapi yang tersebut kerapan sapi. Pacuan ini bukan olahraga murah, jadi merupakan

investasi yang berat, tetapi bahkan petani miskin yang mengikuti. Kalau memang begitu mahal,

bagaimana petani miskin dan orang Madura lain mampu mengikuti kerapan sapi. Apa motivasinya

untuk menginvestasikan dalam olahraga yang kadang-kadang menghabiskan uang. Selanjutnya,

bagaimana motivasi ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kerapan sapi
sampai masa kini.

Pertandingan sapi

Pada akhir musim hujan orang Madura mulai melatih sapi kerapnya setiap minggu.

Kebanyakannya mengantar sapinya ke stadiun di ibu kota, supaya bisa dilatih bersama-sama

dengan sapi kerap lain. Sapi kerap diternakkan khususnya untuk pacuan, dan dipelihara dengan

sangat baik. Pada umumnya, ada dua macam pacuan sapi di Madura. Yang paling terkenal adalah

pacuan tahunan besar yang diorganisasikan oleh pemerintah Madura. Pacuan ini terbuka untuk

semua pemilik sapi yang ingin mengikuti. Pertandingan mulai pada bulan Juli, dan setiap minggu

pada suatu tempat, bisa menonton kerapan sapi. Pertandingan tersebut memuncak dengan

pertandingan terakhir, yaitu Piala Presiden, pada bulan October.

Sistem tarikan yang dipakai dalam kerapan sapi berarti ada enam pemenang dari setiap

pertandingan yang akan maju ke tingkat kabupaten berikutnya. Ada 4 kabupaten di Madura dan

pertandingan untuk tingkat kabupaten diadakan di ibu kota masing-masing. Pasangan sapi

bertanding untuk hadiah-hadiah utama bersama dengan prestise yang terkait dengan menjadi
pemilik sapi yang menang kerapan sapi besar tersebut. Semacam pacuan sapi lain tidak terbuka
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untuk pemilik sapi sembarangan, cuman untuk orang yang sudah diundangkan. Pertandingan begitu
diadakan kapan saja ada kebutuhan untuk merayakan sesuatu. Kerapan sapi undangan juga
termasuk perayaan tahunan dari organisasi tertentu, misalnya Polisi. Pemenang biasanya diberikan
piala.

Sepanjang hari peristiwa kerapan sapi, banyak pacuan diadakan. Pacuan sapi sangat cepat,
dan memang sangat menyenangkan. Panjangnya lapangan kerapan adalah 120m, dan dibatasi
banyak pendukung yang semuanya berteriak-teriak dan bersorok. Cuman 10 detik lewat sampai
sapi mencapai garis finis, si menang ditentukan karena kakinya menyeberang garis finis dulu.

Biasanya dua pasangan sapi saling bertanding. Ada 4-5 ronde dalam satu pertandingan,
tergantung pada jumlah pasangan sapi yang mengikuti. Setiap pasangan lari sekurang-kurangnya
dua kali dalam pertandingan. Kerapan sapi Madura berdasarkan pada sistem gugur. Setelah ronde
pertama, tarikan dibagikan menjadi dua golongan: golongan atas dan golongan bawah. Ada dua
pacuan terakhir dan pada akhir peristiwa kerapan sapi ada 6 pasangan sapi yang diumumkan
sebagai si menang.

Perubahan dalam kerapan sapi

Dari penelitian ini bisa dilihat bahwa beberapa perubahan sudah terjadi dalam kerapan sapi
sejak awalnya. Sapi tidak lagi merupakan sapi yang dipakai oleh petani untuk membajak tanah.
Resim dan makanan khusus yang dibangunkan oleh masing-masing pemliki dan disesuaikan untuk
masing-masing pasangan sapi membutuhkan lebih banyak uang dari pada dulu. Oleh karena harga
perawatan sapi dan inflasi, olahraga ini masa kini makin mahal Sekarang sapi dipelihara dan
dilatih supaya menang, padahal dulu tujuan pacuan adalah membangunkan sapi. Sekarang harga
pasangan sapiyang menang langsung naik.

Selama 2minggu sebelum kerapan sapi, harga perawatan sehari-hari naik. Biasanya selama
musim kerapan kalau sapinya tidak akan diadukan, suatu pasangan besar makan kira-kira 100 telur
setiap malam. 2minggu sebelum kerapan jumlah telur ditambah sampai 2-300 setiap malam. Telur
dicampur dengan macam-macam, misalnya kopi pahit, sprite, dan campuran jamu yang rahasia,
terus diberikan pada sapinya. Selain makanan khusus dan jamu, sapi juga diberikan rumput.

3



Kerapan Sapi di Madura

Rumput itu dicari oleh perawat sendiri setiap hari, atau dibeli dari orang lain. Pemilik sapi hams
menginvestasikan banyak waktu untuk perawatannya. Sapi terus-menurus dipelihara - dimandikan
dan diberikan makan pada pagi hari dan pada malam hari. Kandangnya dibersihkan terus-menerus
sepanjang hari. Sapi dilatih sekali seminggu di stadium, tetapi ada pemliki sapi yang melatih
sapinya secara ringan setiap hari. Sapi juga dipijat setiap 3 atau 4hari.

Keuntungan darikerapan sapi

Karena ada banyak harga untuk perawatan dan latihan sapi kerap, mesti ada cara yang
dipakai oleh pemilik sapi, khusunya yang tidak begitu kaya, untuk mendukung keluarganya
bersama-sama dengan sapinya. Pemilik sapi yang dikenal saya tidak mengakui bahwa bagi mereka
sendiri, tidak ada motivasi komersial dalam keikutsertaan dalam kerapan sapi. Namun, semuanya
menyetujui bahwa ada orang yang mengikuti kerapan sapi supaya bisa beruntung. Jadi, bagaimana
orang Madura beruntung dari kerapan sapi? Ada beberapa cara yang dipakai oleh baik pemilik sapi
maupun penonton.

Nenek-moyang orang Madura pernah memakai sistem lottere supaya bisa menentukan
nomor sapi dan posisinya untuk pacuan, tetapi sekarang sistem lelang sudah mengganti sistem
dahuluan. Pemilik sapi yang terkenal sering diberikan kesempatan untuk memilih nomor dan posisi
di lapangan yang diinginkannya, yang lebih sesuai dengan kondisi sapinya, sebelum pemilik lain.
Yang lain harus menawar untuk nomor dan sebelah lapangan yang cocok dengan sapinya.

Pemilik sapi yang tidak menang di tingkat kewedanan masih ada kesempatan untuk maju ke
tingkat kabupaten. Mereka bisa membeli nomor dari pemilik sapi lain, karena pemilik sapi bisa
mengikuti setiap kerapan sapi tingkat kewedanan kalau mau. Oleh karena itu, waktu satu pasangan
sapi menang di tiga kewedanan, pemiliknya bisa menjual 2nomor, atau posisi di tingkat kabupaten
kepada pemilik sapi lain. Masalahnya adalah bukan semua orang yang mampu beli nomor, jadi
sulit untuk pemilik sapi baru atau miskin maju ke tingkat lebih tinggi.

Ada beberapa cara yang dipakai supaya beruntung dari penyelewengan pacuan dan
penyuapan oleh penjudi. Kadang-kadang joki dibujuk penjudi sampai akan mengakibatkan sapinya
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kalah dengan sengaja, supaya penjudi akan menang taruhannya. Salah satu cara penyelewengan
lain adalah menyuap anggota juri. Kadang-kadang pemilik sapi akan membantah hasil pacuan,
walaupun camera menunjukkan sebetulnya mereka kalah, karena ada perjudian dengan orang lain.

Hampir semua pemilik sapi pernah pakai dukun, dan banyak pemilik sapi berkonsultasi

dengan dukun sebelum setiap peristiwa kerapan sapi. Mereka melakukan ini agar memastikan
keselamatan sapi dan jokinya, agar sapinya tidak akan jatuh atau belok selama pacuan. Tentu saja
pemilik juga berkonsultasi sama dukun untuk kemenangan. Katanya ada yang pakai dukun untuk
mengakibatkan lawannya gagal.

Alasan orang Madura menjadipemilik sapi

Jadi, mengapa orang Madura menjadi pemilik sapi? Kalau memang merupakan investasi
yang berisiko, dan pemilik sudah sadar bahwa ada kemungkinan akan berugi, mengapa mengikuti
olah raga ini? Hampir semua orang yang bicara sama saya mengatakan bahwa kerapan sapi
terutama merupakan hobi, dan orang Madura mengikuti untuk kesenangan.

Selain kesenangan, orang Madura menjadi pemilik sapi supaya bisa mencoba meningkatkan
statusnya dalam masyarakat. Karena memiliki sapi, walaupun tidak mampu, pemilik sapi
mengumumkan investasinya dan tangung jawabnya pada tradisi Madura. Selanjutnya, kemenangan
dan keterkenalan menimbulkan undangan untuk kerapan lain yang diadakan selama tahun, di mana
pemilik sapi sempat meningkatkan statusnya dan nilai sapinya lagi.

Kesimpulan

Kerapan sapi adalah salah satu olahraga yang unik di Madura. Terutama ada dua macam

pacuan: yaitu pacuan terbuka dan pacuan undangan. Walaupun ada banyak kesamaan antara

peristiwa masa kini dan yang diadakan pada zaman nenek-moyang, kerapan sapi sudah berubah
sedikit. Menurut laporan ini perubahan ini ditimbulkan karena ada keinginan untuk gengsi.
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Laporan ini mengusulkan bahwa kenaikan harga perawatan sapi dan biaya pacuan
diakibatkan karena pemilik-pemilik sapi berusaha menjadi pemilik pasangan sapi yang paling baik.
Kebanyakan orang mengatakan bahwa mengikuti kerapan sapi karena kesenangan. Tetapi
kenyataannya adalah tidak mungkin mengikuti kegiatan yang begitu mahal kalau tidak ada cukup
uang untuk olahraga ini yang sangat mahal. Selanjutnya, sapi yang menang begitu sangat
diinginkan jadi nilainya lebih tinggi lagi.

Pencarian prestise sudah begitu penting dan mengakibatkan olahraga ini menjadi
perusuhaan komersial bagi beberapa orang, selain merupakan tradisi yang kebanggaan masyarakat
Madura. Perusahaan termasuk beruntung dari penjualan sapi yang sangat dinilai, pembelian dan
penjualan nomor, perjudian, penyelewengan, penyuapan dan pemakaian dukun. Kegiatan-kegiatan
ini bisa menurunkan sikap sportif dan kesenangan kerapan sapi. Syukurlah, kebiasaan kegiatan
tersebut belum begitu luas, jadi belum bisa mempengaruhi kepentingan kerapan sapi bagi
kebanyakan masyarakat Madura. Walaupun peningkatan statusnya adalah aWbat yang bagus,
banyak pemilik sapi, dan kebanyakan masyarakat juga, masih memfokuskan pada kebutuhan untuk
melestarikantradisi unik ini.

NB. Pada saat penulisan laporan ini, AU$1 bemilai kira-kira Rp. 6. 000.
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Bab I: Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Penulis laporan ini pernah membaca mengenai olahraga tertentu yang unik di pulau

Madura, di bagian utara Jawa Timor. Yaitu, pacuan antara sapi yang tersebut kerapan sapi.

Walaupun ada cukup banyak informasi tentang olahraga ini dalam buku-buku yang sudah

diterbitkan, tidak ada informasi mengenai alasan-alasan orang Madura mengikuti kerapan sapi.

Pacuan ini bukan olahraga murah, jadi merupakan investasi yang berat. Yang penulis ingin tahu

adalah, kalau memang begitu mahal, bagaimana petani miskin mampu mengikuti kerapan sapi. Apa

motivasinya untuk menginvestasikan dalam olahraga yang kadang-kadang menghabiskan uang.

Selanjutnya, bagaimana motivasi ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam
kerapan sapi sampai masa kini.

2. Rumusan Masalah

Pengaruh perubahan-perubahan sosio-budaya dalam Kerapan Sapi pada motivasi pemilik
sapi di Madura.

3. Tujuan Penelitian

Seperti banyak tradisi di seluruh dunia, kerapan sapi di Madura mempertahankan makin

banyak tekanan dari modernisasi dan globalisasi. Sifat tertentu dan rupanya masih ada yang sama

dengan pacuan yang muncul 500 tahun yang lalu (Sulaiman, 1984: 9) pada waktu petani-petani

dulu memacukan sapinya sedangkan membajak tanah supaya mempercepatkan kerjanya yang
membosankan dan berat.

Walaupun dekatnya dengan Jawa, pusat ekonomi dan politik Indonesia, pulau Madura tidak

ada rangka dasar dan dorongan untuk perkembangan yang sudah mengonsumpsikan tetangganya
yang lebih besar. Malahan, orang dan kebudayaan Madura masih punya suasana seperti pulau-
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pulau ke arah timor dari Bali, yang belum ditemukan dan dirusakkan oleh perusahaan berbagai

bangsa atau gerombolan pariwisata.

Namun, kerapan sapi di Madura sudah mengalami perubahan, yang walaupun cerdik dan

kelihatannya tidak penting, sudah dapat mengubah salah satu olahraga sederhana menjadi baik

bentuk seni maupun perusahaan komersial.

Ada dua tujuan pertama dalam laporan ini. Yang pertama adalah mencari alasan-alasan

orang Madura mengikuti kerapan sapi, dan khususnya, mengapa mereka menjadi pemilik sapi.

Tujuan yang kedua adalah supaya menggambarkan bagaimana motivasinya orang Madura yang

mengikuti olahraga inimempengaruhi dan menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Daripada menggambarkan pacuan sapi saja, laporan ini akan mencoba memberikan

wawasan dalam pengalaman orang Madura dalam tradisi yang menjadi kebanggaan semua

masyarakat Madura.

4. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian untuk laporan initerjadi terutama di pulau Madura selama 5 minggu

mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei, tahun 2001, dan penelitian kedua dilaksanakan di

Malang. Mencari informasi persiapan mengenai kerapan sapi agak sulit, pelajaran antropologi

Madura jarang ada di perpustakaan, pelajaran kerapan sapi pun lebih jarang lagi. Kebanyakan yang

ada di perpustakaan kurang terperinci dan sudah ketinggalan jaman.

Salah satu combinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dipakai untuk

mengumpulkan informasi dari informan dan masyarakat umum mengenai pengalaman dan

pengetahuannya kerapan sapi. Wawancara yang lama dilaksanakan dengan pemilik sapi dan wakil

dari Dinas Petemakan dan Dinas Pariwisata. Kedua-duanya adalah sumber anggota panitia kerapan

sapi yang setiap tahun mengurus kegiatan kerapan sapi besar. Selain itu rakyat umum

diwawancarai juga. Wawancara tersebut menjadi dasar laporan ini, ditambah dengan informasi
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kedua dan informasi dari angket yang dilaksanakan antara penonton dan peserta yang menghadiri

latihan di stadiun kerapan sapi di Sumenep pada bulanMei.

Bab 2: Kerapan Sapi

/. Gambaran

Bahkan sebelum terlihat, banyak penonton terdengar. Banyak orang datang dari dimana-

mana di pulau pada pagi hari Minggu itu ke desa kecil di tengah Kabupaten Pamekasan. Semua

penonton ke sana supaya menonton tradisi yangsudah ada sejakbanyakabad yanglalu(gambar 1).

Suara besar dari lapangan pacuan terdengar ke.atas pohon dan lewat ladang singkong yang

menyusur jalan sempit. Semua penumpang dalam bis kecil itu segera akan berpengalaman sesuatu

yangunik di pulaukecil ini yangterletakdi kepulauan terbesar di dunia.

Sebentar lagi sudah kelihatan. Lapangan pacuan timbul dari ladang singkong, bangunan

yang dibangun untuk sapi dan timnya muncul dari tanaman. Orang berdesak-desakan antara

pacuan, sedangkan makan, bergaul dan melihat binatang halus yang menunggu dipanggil untuk

pacuannya sendiri. Memang adalah pemandangan sesuai dengan pesta rakyat atau perayaan -

berwarna-warna dan ramai sekali (gambar 2). Kegiatan-kegiatan untuk hari itu diurus oleh kepala

desa supaya menyambutHaji dan Hajjah yangbaru pulang dari Mecca.

Sambil turun dari mikrolet, penumpangnya segera didekati sapi kerap sampai berhadap-

hadapan (gambar 3). Terangsung karena balsem yang dimasukkan dalam mata-matanya, ditakutkan

oleh suara berderap dari penonton dan disakitkan dengan paku yang digunakan untuk mendorong

sapi, pasangan sapi, yang sangat bersemangat dan sedang berlari terlalu cepat untuk berhenti,

membelok dengan tajam dari ujung lapangan. Melewati penonton yang minggir dengan cepat, dan

melewati pasangan orang asing yang sangat bingung, sapi itu menyeberang jalan dan masuk ke

ladang singkong. Sebelum menghilang dalam tanaman, seorang anak lelaki, umurnya tidak lebih

dari 10 tahun, kelihatan mengimbangkan badannya di kaleles, yaitu bajak yang terbuat dari bambu,

di antara sapi besar itu. Joki tersebut sedang berusaha tetap di atas bajak sambil mendorong dua

tali, yang terkait lewat hidung sapi, dengan seluruh kekuatannya supaya bisa menghentikan sapi.
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Gambar 1: Pulau Madura terletak di sebelah utara timur Jawa

Sumber: Madura, Pulau Pesona; Dinas Pariwisata Jawa Timor

Gambar 2: Kerapan Sapi adalah suatu peristiwa yang unik di Madura

Sumber: Madura, Pulau Pesona; Dinas Pariwisata Jawa Timor
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Lapangan besar, yang terletak di pinggir desa, khusunya berada untuk kerapan sapi dan

biasanya dipakai untuk latihan (gambar 4). Untuk pertandingan hari itu, tempat juri dibangunkan di
garis finis dan banyak warung makan, yang menyusur pinggir lapangan, sudah penuh dengan

penonton yang sedang makan dan minum. Di tengah lapangan adalah lapangan pacuan, panjangya

120 meter, rumputnya baru dipotong. Dua pagar, yang terbuat dari kayu yang dianyam dan

kelihatannya agak tipis, itu saja yang memisahkan penonton di pinggir lapangan pacuan dan
pasangan sapi yang bertanding.

Di garis finish banyak orang berusaha maju ke depan penonton supaya bisa menonton

pertandingan dan melihat pasangan yang menang. Di garis start ada dua tim, terdiri dari kira-kira

15 orang yang menyiapkan pasangan sapinya. Penonton terpaksa menunggu... dan menunggu...

Kerapan sapi tidak seperti pacuan kuda, tidak ada pagar untuk melepaskan pasangan sapi.
Tugasnya tim sapi adalah memastikan posisi sapi tepat, kakinya disiapkan untuk start yang baik,
dan memegang sapi dalam posisi itu sampai lawannya sudah siap dan pertandingan dimulai
(gambar 5a). Tugasnya sering sulit Supaya sapi cukup terangsang untuk berlari dengan cepat, sapi-
sapi dipecut dan disodok dengan paku sebelum tiap pertandingan mulai. Balsem dan cabai

dimasukkan pada mata dan lukanya, yang merasa pedas dan lebih merangsangnya lagi. Dalam
keadaan terangsang ini, sapi tidak sabar dan pacuan kadang-kadang terlambat 30 minit karena sapi
bergerak, minggirataubalik.

Sesudah kedua pasangan sapi siap, pemulai pacuan menaikkan bendera merah untuk

memulaikan pacuan. Pasangan sapi dilepaskan dengan sorokan dari pemulai, angotta tim dan
penonton (gambar 5b). Selain pemulai pacuan dan angotta tim, ada orang lain di tengah lapangan,
belakang pemulai, yang menunggu start (gambar 6a). Orang ini berlari di belakang pasangan sapi
setelah pasangan sapi dilepaskan dari garis start, sampai sepertiga lapangan. Orang tersebut berlari
sambil berteriak-teriak dan menggerakkan kaleng dan botol yang berisi baru, atau saling
memukulkan dua potongan kayu, atau apa saja yang akan menakutkan sapi supaya berlari secepat-
cepatnya gambar 6b).
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Joki muda yang naik di antara pasangan sapi mengimbangkan badannya di atas bajak

bambu, kakinya terkait dengan lengkungan kayu di atas bajak, tangannya memegang ekor sapi

dengan kuat (gambar 7). Di dalam tangannya juga ada dua alat kecil, seperti tangkai, yang

bertatahkan dengan paku. Seperti pemukulan dari pecut mendorong kuda, melukakan kulit sapi

dengan paku mendorong sapi berlari secepat mungkin. Joki juga menggunakan ekor sapi sebagai

pecut dan juga untuk mengimbangkan badannya. Ada pita kulit di dasar ekor sapi. Ada paku kecil

muncul dari masing-masing pita yang diarahkan kepada badan sapi. Pada waktu joki menarik

ekornya, akibatnya pita kulit itu sama dengan tangkai yang bertatahkan dengan paku dalam tangan
joki.

Walaupun setiap pacuan cepat sekali, jarang lebih lama 10 detik, kalau orang pertama kali

menonton olahraga ini, yang jelas adalah sapi kerap terpaksa bertahan pengalaman yang
menakutkan dan menyakitkan. Pada akhir pacuan sapi kerap capai, takut, dan berdarah karena

dipukul dengan paku. Darah merah kental yang keluar dari pantat dan ekornya kelihatannya
menyakitkan (gambar 8a). Yang lebih buruk lagi, setiap pasangan sapi harus bertahan tusukan

tajam dari paku dalam lukanya, yang terbuka dan pedih, sekurang-kurangnya selama ronde kedua,
mungkin selama ronde ketiga dan keempat, dalam pertandingan kalau terus-menerus menang. Pada
akhir setiap pacuan sapi ditenangkan, mata dan lukanya dicuci dengan baik. Semua sapi berparut
parah, tetapi sapi beristirahat selama beberapa minggu dan lukanya diobati sampai sembuh (gambar
8b). Pemilik sapi dan jokinya mengetahui bagian badan sapi tepat yang sebaiknya dipukul. Kalau
dipukul terlalu tinggi, misalnya di punggung, sapi akan terluka parah dan tidak bisa bertanding
selama lama. Luka yang lebih rendah, di pantat atau ekor misalnya, lebih cepat menjadi sembuh
dan sapi bisa bertanding lagi (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001).

Meskipun ada kegegeran penonton, sapi yang tidak bertanding kelihatan tenang. Pastilah
sapi menyadari apa yang akan terjadi pada hari itu, karena sapi kerap hidup untuk bertanding saja.
Sapi kerap Madura berasal dari keturunan khusus dari pulau kecil ke arah timor Madura. Dulu,
semua sapi kerap berasal dari pulau Sapudi itu (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; A.N.: 21
April 2001; Sulaiman, 1984: 8) dan diantar ke tanah daratan supaya bisa dijual di pasar sapi.
Dewasa ini sapi kerap sudah diternakkan di Madura, tetapi kepercayaan masyarakat Madura adalah

15



Gambar 3: Kalau berkedip, sapi dan
jokinya akan melewati

Gambar 5a: Bersiap-siap terhadap
kerapan sapi

Gambar 6a: Tukang gubra menunggu
permulaan pacuan
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Gambar 4: Lapangan kerapan sapi,
sesudah hujan

Gambar 5b: Pasangan sapi kecil
baru dilepaskan

Gambar 6b: Tukang gubra menakutkan
sapi supaya larinya cepat
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sapi dari Sapudi yang paling cepat dan keturunan lain tidak secepat, walaupun ada yang
dipelihara (hasil wawancara, A.B.: 20Maret 2001).

2. Sejarah Kerapan Sapi

Kurang tentu asal kerapan sapi sebetulnya kapan, akan tetapi disetujui bahwa sudah ada

sekurang-kurangnya 500 tahun yang lalu, pada akhir abad ke-16 (Sulaiman, 1984: 9). Tidak ada

catatan tertulis mengenai permulaan kerapan sapi. Dipercayai bahwa pada awal abad ke-16, tradisi

kerapan sapi dipakai dalam pengajaran Islam. Dalam suatu pacuan, sapi di kiri dan kanan dari satu

pasangan harus berlari dengan cepatnya yang sama dan irama yang sempurna supaya memastikan

larinya lurus. Joki harus memegang ekornya dengan kuat dan kakinya harus terkait dengan baik di
atas kaleles supaya tidak jatuh. Aspek-aspek ini dari kerapan sapi dipakai untuk menggambarkan

cara baik untuk mengadakan perjalanan selama kehidupan dan mendorong masyarakat memeluk

agama Islam (Sulaiman, 1984: 9). Pengajaran ini membukrikan bahwa sudah ada pacuan sapi
dalam salah satu bentuk yang sama dengan kerapan sapi yang ada dewasa ini sejak lebih dari 500
tahun yang lalu.

Sudah disetujui bahwa asal kerapan sapi bisa ditemui dalam gaya kehidupan orang Madura
dan geografi pulau Madura (hasil wawancara, A.N. and R.I.: 21 April 2001; R.A. and A.N.: 16

Maret 2001; Sulaiman, 1984: 7-8). Masyarakat Madura terutama adalah masyarakat pedesaan.
Kebanyakan tanah adalah padang rumput terbuka, dan banyak orang menternakkan binatang atau
menanam di tanah kering (Sulaiman, 1984: 7). Kebanyakan penduduk memakai sapi ternaknya
untuk membajak ladangnya, daripada memakai mesin modern. Ada dua hewan piaraan terutama
yang dipakai dalam pertanian, yaitu kerbau dan sapi. Pada umumnya kerbau terletak di daerah yang
lebih mengandung air, terutama di pulau Kangean ke arah timor Madura (Sulaiman, 1984: 7-8).
Sapi yang dipakai di daerah yang lebih kering, termasuk tanah daratan dan pulau-pulau kecil yang
lain di kelilingnya yangtermasuk keresidenanMadura.

Katanya, kerapan sapi terjadi karena pertandingan antara anggota keluarga yang sedang
membajak ladangnya supaya bisa menentukan siapa yang akan selesai dulu (Sulaiman, 1984: 9).
Kegiatan ini mempercepatkan kerja yang pasti lama dan membosankan, dan menyebabkan kerjanya
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lebihmenyenangkan. Pertandingan persahabatan ini dikembangkan menjadi pacuan antara keluarga

dan selama abad ke-18 menjadi perayaan daripada perlengah waktu kerja. Pacuan tersebut tidak

lagi diadakan di ladang petani itu tetapi di lapangan terbuka. Pada akhir abad ke-18 kerapan sapi

sudah menyebar ke seluruh pulau (ibid: 10). Pada waktu itu pacuan diadakan supaya mendorong

petani memelihara sapi yang kuat dan sehat. Petani-petani memacukan sapinya di antara mereka

sendiri supaya membesarkan ternaknya (hasil wawancara, H.I.: 01 Mei 2001).

3. Macam Kerapan Sapi

Dewasa ini kerapan sapi sudah mengembarig menjadi olahraga bersaingan skala yang lebih

besar daripada yang ada 500 tahun yang lalu. Ada beberapa macam pacuan sapi, dan selama satu

tahun banyak peristiwa kerapan sapi diadakan di seluruh pulau. Katanya Kepala Dinas Petemakan,

"pada tahun 1952 pemerintah Madura mengumumkan kerapan sapi menjadi peristiwa budaya

resmi" (hasil wawancara, H.I.: 01 Mei 2001). Ada peraturan yang harus diikuti, ada penjaga garis

dan juri yang menentukan pemenang, juga ada panitia khusus yang mengurus setiap peristiwa

kerapan sapi.

3a, Pacuan Terbuka

Pertandingan yang terkenal adalah kerapan sapi besar yang diadakan setiap tahun oleh

pemerintah Madura. Pertandingan ini terbuka, maksudnya siapapun boleh mengikuti dengan

pasangan sapinya. Pertandingan mulai pada bulan Juli dan setiap hari Minggu ada peristiwa

kerapan sapi. Pertandingan kerapan sapi besar tersebut memuncak pada bulan Oktober dengan

pertandingan terakhir, dan pemenangnya ambil Piala Presiden. Ada tiga tingkat pertandingan dalam

Piala Presiden berdasarkan kewedanan dan kabupaten di keresidenan Madura (gambar 9). Ada
empat kabupaten di Madura, dan kerapan sapi tingkat kabupaten diadakan di ibu kota masing-

masing kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Setiap kabupaten terdiri-

dari kewedanan - ada 5 di Bangkalan, 4 di Sampang dan Pamekasan, dan ada 6 di Sumenep. Jadi

setiap tahun ada 19 peristiwa kerapan sapi dalam tingkat pertama, dan empat peristiwa kerapan sapi
dalam tingkat kedua sebelum tingkatterakhir.
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(36 pasangan)
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Sampang Pamekasan Sumenep

Gambar9: Tingkat Pertandingan Kerapan Sapi Besar (Piala Presiden)

Sistem yang dipakai dalam kerapan sapi artinya selalu ada enam pemenang sesudah setiap

pertandingan. Maksudnya, dalam Piala Presiden ada enam pemenang dari setiap peristiwa kerapan

sapi di tingkat kewedanan yang maju untuk bertanding di tingkat kabupaten. Karena ada kira-kira

30 pasangan sapi saling bertanding setiap peristiwa kerapan sapi, berarti ada 570 pasangan sapi
yang saling bertanding untuk enam posisi yang ngetop di Madura. Dalam kerapan tingkat

kabupaten Bangkalan ada 30 pasangan sapi yang saling bertanding, di Sampang dan Pamekasan

ada 24, dan di Sumenep ada 36 pasangan sapi bertanding. 24 pasangan sapi yang menang dari
semua pertandingan ini maju ke tingkat keresidenan di ibu kota Madura, Pamekasan. Pasangan sapi
tersebut bersaing untuk hadiah utama, termasuk piala, dan untuk gengsi yang terkait dengan

menjadi juara satu dalam kerapan sapi se-Madura. Pada akhir hari itu, enam pasangan sapi
diumumkan sebagai pemenang Piala Presiden.
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Selama peristiwa kerapan sapi, banyak pacuan diadakan (Gambar 10). Biasanya, dua
pasangan sapi saling bertanding, tetapi kadang-kadang tiga pasangan sapi diadukan kalau jumlah
pasangan sapi yang mengikuti tidak genap. Ada empat atau lima ronde dalam satu pertandingan,
tergantung padajumlah pasangan sapi, dan setiap pasangan sapi diadukan sekurang-kurangnya dua
kali selama hari itu. Tarikan untuk kerapan sapi agak berbeda daripada olahraga seperti pacuan
kuda. Kerapan sapi di Madura berdasarkan pada sistem gugur. Sesudah ronde pertama, tarikan
dibagikan menjadi dua golongan - menang dan kalah. Si menang menyaingi si menang, si kalah
menyaingi si kalah selama ronde kedua dan ketiga sampai tinggal tiga pasangan finalis dari
masing-masing golongan. Ada dua pacuan terakhir pada akhir pertandingan, dan enam pasangan
sapi diumumkan pemenang pertandingan.

Setiap pacuan sangat cepat dan menyenangkan. Pasangan sapi berlari di lapangan yang
panjangnya 120 meter yang dijajar penonton yang bersorak-sorak. Tidak lebih 10 detik sampai
pasangan sapi mencapai garis finis, yang menang adalah pasangan sapi yang kakinya menyeberang
garis finish dulu. Sering ada protes mengenai pemenang. Kadang-kadang protes mengakibatkan
kelambatan lama sekali selama juri dan pemilik sapi bertengkar mengenai keputusan. Kalau tidak
bisa mencapai persetujuan, pacuan diadakan sekali lagi. Karena ada 24 pasangan sapi yang harus
diadukan dan oleh karena ada kelambatan dari protes dan cuaca buruk, ada kemungkinan salah satu
pertandingan kerapan akan sampai malam.

3b. Pacuan Undangan

Macam peristiwa kerapan sapi lain tidak terbuka untuk semua pemilik sapi. Cuma terbuka
untuk pemilik sapi yang menerima undangan. Pertandingan seperti itu diadakan kapan saja
seseorang ingin merayakan sesuatu. Ada kerapan sapi undangan setahun, misalnya Piala Kodam
dan Piala Kapolda, yang diadakan supaya bisa merayakan ulang tahun masing-masing kantor (hasil
wawancara, H.I.: 01 Mei 2001). Ada pertandingan lain yang diorganisasikan untuk memperingati
peristiwa, misalnya baru-baru ini ada tambahan di penanggalan kerapan sapi, yaitu pertandingan
setahun yang disponsori oleh Partai Demokrasi Indonesia untuk memperingati pertentangan politik
yang mengakibatkan banyak kematian pendukungnya (hasil wawancara, H.I.: 01 Mei 2001).
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Gambar 7: Joki di atas kaleles

Gambar 8a: Ekor sapi teriuka
sesudah pacuan

Gambar 8b: Parutdari lukayang
sudah sembuh
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Selain itu ada kerapan undangan yang lebih kecil, yang diadakan oleh seorang atau

masyarakat kalau ada sesuatu yang perlu dirayakan. Dulu, kerapan sapi diadakan untuk merayakan

akhir musim panen, dewasa ini diadakan untuk perayaan umum lain juga, misalnya pembangunan

jembatan atau pembukaan mesjid (hasil wawancara, AN. and R.I.: 21 April 2001), atau Haji dan

Hajjah yang baru pulang dari Mecca. Kalau ada seorang yang ingin mengadakan kerapan sapi,

harus melaporkan dulu kepada kepala desa atau camat sebelum boleh diadakan. Untuk pengurus

kerapan sapi ada kemungkinan dia akan beruntung dari mengadakan pertandingan karena pemilik

sapi yang harus membayar biaya mengikuti pertandingan.

Biaya untuk pertandingan se-Madura bermacam-macam, antara 100,000 rupiah di tingkat

kewedanan, 200,000 rupiah di tingkat kabupaten, sampai 500,000 rupiah untuk tingkat keresidenan

(hasil wawancara, R.A. and A.N.: 16 Maret 2001). Untuk pacuan lain daripada Piala Presiden,

biaya daftar lebih banyak bermacam-macam, mulai dari 10,000 rupiah untuk kerapan kecil di desa,

sampai setinggi satu juta rupiah untuk peristiwa besar yang diadakan untuk sponsor atau seorang

terhormat yang berkunjung ke Madura, atau yang diadakan oleh seorang kaya (hasil wawancara,

R.A. and A.N: 16 Maret 2001).

Biaya daftar nama kadang-kadang mahal, tetapi bukan biaya ini saja yang harus dibayar

oleh pemilik sapi. Selain itu ada harga yang cukup besar untuk pemeliharaannya sebelum bisa

bertanding. Harga perawatan ini mungkin akan menghalangi pemilik sapi mendaftarkan untuk

semua pertandingan yang terjadi. Untuk kebanyakan kerapan undangan 36 pemilik yang diundang,

tetapi tidak semuanya yang mengikuti kerapan karenabeberapaalasan. Sapinya mungkin sakit atau

teriuka dari pertandingan atau latihan dulu dan perlu lebih banyak waktu untuk kesembuhan, atau

kondisinya belum siap untuk pertandingan. Biasanya perlu sekurang-kurangnya dua minggu untuk

persiapannya sapi untuk peristiwa kerapan sapi. Selama waktu itu ada perubahan dalam makannya

dan perawatan sehari-hari. Oleh karena itu, walaupun ada tempat kosong dalam pertandingan

karena salahseorang pemilik sapitidak mendaftarkan namanya, masih ada kemungkinan akantetap

kosong. Kerapan undangan sering diadakan di Madura, jadi ada banyak kesempatan untuk pemilik

yang ingin mendaftarkan namanya dan sapinyadalam pertandingan lain.
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Bab 3: Kepemilikan Sapi Kerap Madura

1. Studi kasus

Untuk laporan ini, tiga pemilik sapi, yang keadaan uang masing-masing berbeda,

diwawancarai mengenai keikutsertaan dalam kerapan sapi. Mereka ditanya mengenai

pengalamannya dalam olahraga tersebut, termasuk asalnya dalam kerapan sapi dan alasan-alasan

mereka menjadi pemilik sapi. Juga mereka ditanya mengenai harga kerapan sapi, termasuk harga

beli pasangan sapinya, nilainya sekarang, berapa harganya untuk perawatan dan persiapannya

untuk pertandingan, dan harga lain misalnya gaji perawat dan biaya pertandingan. Pemilik sapi

tersebut juga ditanya mengenai pacuan sapi, macam pertandingan yang ada, dan pendapatnya

mengenai kerapan sapi pada dewasa ini. Misalnya, sudah ada perubahan dalam olahraga, sifat-sifat

masyarakat dan pemilik sapi terhadap kerapan sapi, dan apa yang mereka sendiri dapat dari

keikutsertaannya.

Kebanyakan pemilik sapi di Madura adalah orang lelaki. Tidak ada pembatasan mengenai

siapa boleh menjadi pemilik sapi, bahkan orang Indonesia lain atau orang asing boleh memiliki

sapi kerap kalau diinginkan. Syarat utama adalah sapi yang diadukan adalah sapi dari keturunan

Madura. Perempuan juga boleh menjadi pemilik sapi, dan pernah ada (hasil wawancara, H.I.: 01

Mei 2001) tetapi kebanyakannya adalah laki-laki yang mengikuti karena memang merupakan

olahraga yang keras. Namun, perempuan masih tertarik pada kerapan sapi, dan di peristiwa kerapan

sapibaik laki-laki maupun perempuanmenghadiri.

Memang, kerapan sapi adalah olahraga yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga, dan di

suatu peristiwa ada baik orang tua maupun orang muda hadir. Setiap pemilik sapi yang

diwawancarai mengatakan bahwa istri dan keluarganya semua mendukung keikutsertaan dalam

hobinya. Kalau tidak mendapat dukungannya, katanya sapi tidak bisa bertanding, temyata akan

gagal (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001; S.I.: 01 Mei 2001). Katanya

salah seorang pemilik sapi, alasannya dia tidak menjual pasangan sapinya, pada saat ditawar 75 juta

rupiah, adalah karena anaknya sangat menyenangkan dan sayang sapinya. Jadi tidak mungkin dia
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menjualnya, walaupunakan beruntunghampir70 rupiah dari penjualannya (hasil wawancara, A.B.:

20 Maret 2001).

2. Perawatan Sapi Kerap

Sapi-sapi yang dikerap pada dewasa ini diternakkan khususnya untuk kerapan sapi, jadi

perawatannya berbeda daripada hewan piaraan lain (gambar 11). Tidak lagi merupakan sapi yang

digunakan untuk membajak tanah. Kerapan sapi sekarang bersifat bersaingan dan sapi kerap dilatih

dengan tujuan menjadi pemenang. Masing-masing pemilik sapi mempunyai rezim pribadi yang

diikuti dengan taat supaya memastikan sapinya mencapai puncak kondisi. Pemilik sapi di seluruh

Madura mengikuti rezim perawatan dan makanan yang pada umumnya sama. Namun masing-

masing pemilik sapi memakai beberapa unsur jamu berbeda yang dirahasiakan dengan hati-hati.

Laporan ini akanmenguraikan perawatan umum untuk sapi kerap supaya bisa merahasiakan rezim

sendiri pemilik sapi yang diwawancarai.

Pada akhir musim hujan, pemilik sapi Madura mulai melatih sapinya dan menyiapkannya

untuk musim kerapan yang akan datang. Ada dua rezim khusus yang dipakai oleh pemilik sapi

dalam penyiapan sapi. Yang pertama adalah perawatan biasa yang dilakukan untuk sapi yang

berlatih, yang kedua adalah program yang lebih intensif yang dimulai dua minggu sebelum

pertandingan. Yang diwawancarai untuk laporan ini menyatakan bahwa ada aspek tertentu dalam

program makanan danlatihan sapi kerap yang sama untuk kebanyakan pemilik sapi.

2.1. Makanan Sapi Kerap

Setiap sapi kerap makan rumput yang kualitasnya bagus, tetapi tidak seperti sapi biasa, sapi
kerap tidak biasanya diangon makan rumput (gambar 12). Walaupun rumputnya tidak ditanam

khususnya untuk sapi kerap, masih dikumpulkan setiap hari oleh perawatnya, atau dibeli dari orang

lain yang mengumpulkan rumput untuk penjualan kepada pemilik sapi. Pemilik sapi yang
diwawancarai, semuanya mengatakan bahwa seekor sapinya makan 2-3 karung rumput setiap hari
(hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001; S.I.: 01 Mei 2001).
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Jumlah air yang diminum sapi kerap kadang-kadang diatur. Sebelum pertandingan, jumlah

air yang diberikan pada sapi dikurangi supaya lebih ringan untuk pacuannya dan bisa berlari lebih

cepat (hasil wawancara, S.I.: 01 Mei 2001). Selama musim hujan, jumlah air yang diberikan pada

sapi dikurangi lagi karena rumputnya lebih mengandung air, dan selama musim kering airnya

ditambah. Salah seorang pemilik sapi yang diwawancarai mengatakan bahwa sapinya minum satu

ember air setiap hari. Sebelum pertandingan airnyadikurangi sampai 3/4 ember (hasil wawancara,

S.I.: 01 Mei 2001). Peraturan air dan rumput terjadi supaya sapi menerima cukup banyak makanan

supayabisa memperkuat badannyasambil memelihara badanyang halus dan ringan.

Namun, makanan yang terdiri dari rumput dan air saja tidak begitu berbeda dari makanan

sapi biasa yang kerjakan tanah. Jadi makanan untuk sapi kerap bertambahan dengan makan jamu

dua kali sehari. Campuran cair ini terdiri dari macam-macam bahan. Masing-masing pemilik sapi

mempunyai resep jamunya sendiri yang rahasia, tetapi ada beberapabahan yang biasanya dipakai

(gambar 13 a, b, c). Bahan-bahan ini termasuk telur ayam kampung, kopi pahit, madu, sprite,

minuman tenaga misalnya Hemaviton, minuman keras misalnya malaga, bir danarak, beras kencur

(yaitu, campuran beras dan bumbu), dan campuran lain yang terbuat dari bumbu dan akar-akar

(hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001; S.I.: 01 Mei 2001). Setiap hari pada

pagi dan malam, pemilik sapi atau perawat sapinya mencampurkan jamu dan memberikan pada

sapi dengan pipa pendekyangdibuat dari plastic atau bambu(gambar 13d).

Selama musim latihan kalau tidak menghadapi pertandingan, pasangan sapi besar, umurnya

kira-kira 2 tahun, akan makan sebanyak 100 butir telur setiap malam. Selama dua minggu sebelum

pertandingan, jumlah telur bisa ditambah sampai sebanyak 200-300 butir telur per malam (hasil

wawancara, A.B.: 20 Maret 2001). Sapi yang lebih muda makan separuh jumlah telor yang

dimakan sapi besar. Salah seorang pemilik sapi mengatakan bahwa pada waktu sapinya masih

muda, waktu badannya masihkecil, dia berikan 42 butirtelur setiap malam (hasil wawancara, S.I.:

01 Mei 2001).
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Gambar 11: Sapi kerap asli Madura

Kerapan Sapi di Madura

Gambar 12: Makannya sapi kerap
termasuk rumput

Gambar 13a, b, c: Jamu untuk sapi kerap termasuk telur, kopi pahit dan sprite

Gambar 13d: Jamu diberikan pada sapi dengan alat plastik atau bambu
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Salah seorang pemilik sapi lain mengatakan bahwa dia tidak menambahkan jumlah telur
dalam diet sapinya sama sekali. Selama musim latihan dia bikin campurannya sendiri ramuan
Madura, yaitu campuran terbuat dari bahan-bahan misalnya kunyit, jahe dan bahan ramuan lain,

selain 100 butir telur yang dimakan sapinya. Dua hari sebelum pertandingan telur tidak termasuk
dalam makanan sapi. Daripada, pagi hari sprite atau Hemaviton dipakai "supaya sapi segar selama
hari" (hasil wawancara, I.M.: 03 Mei 2001) dan pada malam hari malaga dipakai. Walaupun
banyak pemilik sapi lain menambahkan jumlah telur yang dimakan sapinya dua minggu sebelum
pertandingan, dia percaya bahwa sapi tidak bisa tahan sepanjang hari kalau makan telur saja.
Walaupun sapi akan tahan selama dua ronde pertama, akan gagal dalam ronde berikutnya (hasil
wawancara, I.M.: 03 Mei 2001).

Minuman tenaga dan minuman keras pada umumnya tidak termasuk makanannya sapi

kerap sehari-hari selama musim latihan. Pada dua minggu sebelum pertandingan sudah termasuk

dalam dietnya sapi masing-masing pemilik sapi yang diwawancarai. Segera sebelum pacuan, ada

pemilik sapi yang memberikan sapinya satu atau dua seloki minuman seperti yang tersebut supaya

merangsang sapi. Katanya ada pemilik sapi kaya yang memakai obat-obatan (tersebut "doping")
supaya larinya lebih cepat. Salah seorang pemilik sapi mendorong percayaan, sedangkan yang lain

mengatakan bahwa pemakaian doping tidak terjadi. Ada salah seorang pemilik sapi lain yang

tertarik sekali pada pemakaian doping, dan akan mencoba kalau ada kesempatan (hasil wawancara,

A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001; S.I.: 01 Mei 2001). Pemakaian perangsang buatan tidak

terlarang dalam kerapan sapi, namun harga tinggi terkait mungkin adalah alasan pemakaian
perangsang tidak begitu biasa.

2.2. Mandikan Sapi Kerap

Sapi kerap di Madura dirawat berbeda dari sapi biasa. Sapi kerap tinggal di kandang, yang
dibangunkan khususnya, dan yang terus-menurus dibersihkan oleh perawatnya (gambar 14). Kalau

dikotori sapi, kandang langsung dibersihkan karena kebanyakan waktunya sapi dihabiskan didalam

kandangnya. Jadi mestilah bersih dan menjamin kesehatan badan supaya sapi tidak kena penyakit.
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Gambar 14: Sapi kerap kebanyakan waktu
tinggal di kandangnya

Gambar 16: Perawat sapi memijat
sapi setiap 3-4 hari
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Gambar 15: Sapi kerap dimandikan
dua kali sehari

Gambar 17: Pemilik dan perawatsapi
mengantar sapi ke latihan
setiap Hari Sabtu

•-.s

Gambar 18: Memanaskan badan sapi
sebelum latihan
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Setiap hari pada pagi dan sore sapi dikeluarkan dari kandangnya supaya bisa dimandikan,
dikeringkan dan dipijat (gambar 15). Di pedesaan sapi kadang-kadang diantar ke sungai yang dekat
supaya dimandikan, tetapi di kota sapi dimandikan di depan kandangnya saja dengan memakai
ember air. Sapi biasanya dibancang di bingkai berbentuk huruf "H" dengan tali yang dimasukkan
hidung sapi. Dua pemilik sapi yang diwawancarai memakai air hangat dan langir untuk
memandikan sapinya setiap hari, yang lain memakai sabun tiga kali seminggu, biasanya lebih suka
memakai jahe (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001; S.I.: 01 Mei 2001).
Sesudah dimandikan, sapi dikeringkan dari matahari dan diberikan jamu. Setiap tiga atau empat
hari sapi dipijat oleh perawatnya (gambar 16).

Petemakan dan perawatan sapi menghabiskan banyak waktu. Terus-menurus dirawat,
dimandikan dan diberikan makanan pada pagi dan sore hari, dan kandangnya dibersihkan terus-
menurus sepanjang hari. Untuk salah seorang pemilik sapi kaya yang memiliki 6 pasangan sapi,
rezim perawatan sapi mulai pada jam 5pagi setiap hari. Perawatan dan sapi dibagikan antara tiga
perawat. Pekerjaannya cuman memandikan dan memberi makanan pada sapi dua kali sehari,
mengumpulkan rumputnya, melatih sapi secara ringan, memijatnya setiap tiga hari dan
membersihkan kandangnya (hasil wawancara, I.M: 03 Mei 2001)

2.3. Latihan Sapi Kerap

Biasanya sapi kerap tidak dilatih lebih dari satu kali per minggu. Untuk kebanyakan pemilik
sapi, satu-satunya kali sapinya akan berlatih pada waktu diantar ke tempat lokal di daerahnya untuk
latihan (gambar 17). Pada sore hari Sabtu pemilik sapi yang ingin melatih sapinya bisa
mengantamya ke latihan dan sapinya akan dipacu dengan pasangan sapi lain. Latihan diadakan
persis seperti pacuan yang akan diadakan di pertandingan benar. Ada dua atau tiga pasangan sapi
yang saling bertanding sepanjang lapangan. Sebelum dipacu, perawat menggosokkan balsem di
atas punggung dan kaki sap. Setelah itu sapi dipecut beberapa kali dan dijalankan sekeliling
lapangan supaya melemaskan ototnya sapi (gambar 18). Latihan duluan ini terjadi supaya
menghindari luka-luka. Kebanyakan sapi berdiri terus dalam kandangnya selama satu minggu, dan
tidak dilatih sebelum latihan seminggu ini, jadi waktu pemanasan ini sangat penting.
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Di latihan seminggu sapi disiapkan sama dengan persiapan untuk pertandingan benar. Sapi

dipecut dan ditusuk dengan paku, balsem dan cabai dimasukkan dalam matanya dan lukanya,

supaya akan berlari secepat-cepatnya. Pada akhir latihan ada kemungkinan sapi akan banyak

berdarah dan teriuka. Ternyata, luka-luka yang diderita kebanyakan sapi yang menghadiri suatu

peristiwa latihan akan lebih parah daripada yang akan diderita di pertandingan, karena semua

pasangan sapi bertanding tiga atau empat kali di latihan. Dalam pertandingan, kebanyakan

pasangan sapi sudah gugur setelah ronde kedua, jadi tidak harus disakiti lagi. Sesudah setiap

pacuan, baik di latihan maupun di pertandingan, lukanya sapi dicuci dengan air atau jamu khusus

yang terbuat dari jahe(gambar 19). Matanya juga dicuci supaya mengeluarkan balsem dan cabai.

Latihan tersebut adalah kesempatan baik untuk melatih joki, dan kadang-kadang salah

seorang joki akan naik beberapa pasangan sapi. Menjadi joki adalah tugas yang sangat sulit dan

berbahaya. Kebanyakan joki adalah anak kecil berani yang berumur 7 sampai 12 tahun (gambar

20). Joki-joki yang lebih muda terlalu kecil dan kurang kuat untuk mengarahkan dan

mengendalikan sapi. Joki-joki yang lebih tua agak besar dan berat, dan akan melambatkan larinya

sapi terlalu banyak. Namun, ada salah seorang joki yang sudah berumur kira-kira 20 tahun. Dia

merupakan joki yang tertua, dan mestilah joki yang paling berpengalaman dalam kerapan sapi.

Alasannya adalah pertumbuhannya terhalang, jadi tinggi badannya tidak lebih dari 1,5 metre. Oleh

karena itu, dia masih cukup ringan untuk naik sapi kerap, dan bisa terus naik sapi selama dia dapat

dan cukup berani. Di latihan setiap minggu, joki berlatih mengimbangkan badannya di atas kaleles,

mengendalikan arah pasangan sapi dengan memakai ekomya, dan naikkaleles antara sapi yang

berlari cepat dengan merangkak. Sambil naik joki harus memegang tali yang dimasukkan

hidungnya supaya bisamenghentikannya sapi (gambar 21).

Latihan juga adalah kesempatan baik untuk mencari dan melatih sapi muda, yang belum

pernah diadukan. Sapi seperti itu diantar ke lapangan juga setiap minggu supaya bisa berlatih di

samping sapi yang lain (gambar 22). Proses persiapan sapi sangat lama, supaya sudah biasa

memakai kaleles dan berlari dengan beratnya dan berat badan joki juga. Sapi yang baru mulai

dilatih tidak dipecut atau ditusuk paku, cuma dilari di lapangan, jokinya mengendalikannya dengan

ekomya, dan berteriak-teriak pada sapi supaya larinya lebih cepat. Sapi muda ini kadang-kadang
berlari dengan sapiberpengalaman lain atau sendirian.
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Gambar 19: Mencuci lukadan badan sapi
denganjahe

Gambar 21: Di ujung lapangan joki
harus naik ke depan kaleles
supaya menghentikan sapi

Kerapan Sapi di Madura

Gambar 20: Joki biasanya
berumur 7-12 tahun

Gambar 22: Pasangan sapi berlatih
di stadiun kerapan sapi
di Sumenep
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Latihan tersebut juga merupakan kesempatan baik untuk pemilik sapi yang ingin menguji
sapinya sendiri dengan calon sapi untuk kecocokannya sebagai pasangan. Sapi sering dibeli
sendiri-sendiri dan dicocokkan dengan sapi lain. Walaupun ada hal tertentu yang dicari pemilik
sapi, tidak jelas kalau dua sapi akan cocok, dengan irama dan kecepatan yang sama. Kadang-
kadang sapi yang tidak begitu sesuai dibeli, jadi pemilik sapi akan menjualnya secepat mungkin
supaya bisa mencari dan membeli yang lebih cocok. Latihan juga adalah kesempatan untuk pemilik
sapi dan orang yang ingin menjadi pemilik sapi melihat kondisi sapi yang menarik perhatiannya.
Oleh karena ada orang yang mungkin sekali akan menjadi pembeli sapinya, penting sekali kalau
pemilik sapi menang pacuannya di latihan (hasil wawancara, T.O.: 20 Maret 2001) karena mungkin
mereka akan ditawar harga beli yang bagus.

Walaupun berlatih setiap minggu, masalah kadang-kadang terjadi, dan baik joki maupun
sapi kerap mungkin akan sangat teriuka selama pacuan. Bahkan dalam keadaan paling baik,
pasangan sapi, yang berat badannya 600 kilo, terangsang dan takut, yang berlari dengan kecepatan
sampai 50 kilometer per jam (www.kiev.kbri.org/iava/htm: 21 Februari 2001), sulit sekali

dikendalikan, apalagi dihentikan. Kalau cuaca buruk, lebih sulit lagi. Lapangan menjadi sangat
licin dan becek, dan kadang-kadang sapi jatuh atau terpleset, melukai mereka sendiri dan

membahayakan joki kecil di antaranya. Di salah satu pertandingan di Madura pada bulan Maret,
salah seorang joki yang kecil sekali dihancur di bawah pasangan sapi yang sedang berguling. Pada
hari itu berhujan keras sekali selama 2jam dan sapi di sebelah kiri terpleset dan menarik joki, yang
pertama, kemudian sapi di sebelah kanan, sampai jatuh ke atas sapi kiri. Sapi kanan berguling di
atas, mengakibatkan ketiga-tiganya terbalik sedangkan sapi kiri berusaha berdiri. Di antara kaki

mencambuk dan badan berat, joki kecil tidak bisa membantu dirinya sampai dikeluarkan oleh
tangan penyelemat. Dia beruntung sekali karena bisa keluarkan kecelakaannya dengan memar dan

otot sakit saja. Sapi atau joki yang teriuka mungkin akan menghalangi pemilik sapi masuk
pertandingan selama beberapa minggu.
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5. Harga Perawatan Sapi Kerap

Mengikuti kerapan sapi tidak merupakan keputusan mudah untuk kebanyakan pemilik sapi

karena harga yang terkait dengan olahraga ini sangat tinggi. Pada waktu kerapan sapi mulai,

pertandingan terbuka untuk siapapun yang memiliki pasangan sapi biasa. Artinya, bahkan petani

yang sangat miskin mampu mengikuti. Namun, dewasa ini kerapan sapi sudah berkembang

menjadi olahraga yang dikuasai orang kaya. Alasannya adalah karena ada perubahan yang terjadi

dalam kerapan sapi. Selama abad-abad kerapan sapi berkembang dari pacuan ramah antara saudara

dan tetangga, supaya mempercepatkan tugas yang membosankan, sampai menjadi peristiwa rakyat

untuk merayakan musim panen. Oleh karena itu suatu olahraga yang sangat bersaingan sudah

muncul. Sebagai usaha menjadi pemilik sapi yang menang, pemilik-pemilik sangat berusaha, dan

membelanjakan banyak, supaya memastikan sapinya mencapai puncak kondisinya.

Pembelian pasangan sapi kerap merupakan investasi yang berat sekali, penuh dengan risiko,

dan bukan keputusan yang bisa dibuat dengan mudah. Pemilik sapi menyadari harga-harga yang
termasuk olahraga ini sebelum mereka mulai mencari pasangan sapi, dan semuanya mengetahui

bahwa ada kemungkinan akan berugi karena usahanya. Harga usaha untuk mengembangkan sapi

menang mungkin akan menjadi beban yang berat pada keadaan uang pemilik sapi. Rezim

perawatan dan makanan khusus yang dikembangkan oleh masing-masing pemilik sapi dan yang

disesuaikan supaya cocok dengan sapinya perlu lebih banyak uang dan waktu daripada yang

diperlukan dulu. Di samping itu adalah harga perawatan sapi, biaya mengikuti pertandingan
termasuk harga alat-alat, perhiasan, transpor, dan gaji untuk perawat danjokinya.

Jumlah uang yang diperlukan untuk memelihara pasangan sapi kerap tergantung pada

pemilik sapi sendiri, dan memang berbeda untuk masing-masing pemilik. Satu dari tiga pemilik
sapi yang diwawancarai mengakui bahwa dia tidak mampu mendorong baik sapi maupun keluarga
dengan gajinya sekarang. Gajinya untuk pekerjaannya dalam pemerintah daerah yang mesti adalah
satu juta rupiah per bulan. Menurut dugaannya, harga memelihara pasangan besamya kira-kira
600,000 rupiah per bulan, sedangkan harga perawatan pasangan yang kecil adalah 2-300,000 rupiah

33



Kerapan Sapi di Madura

perbulan (hasil wawancara, A.B: 20 Maret 2001). Pada saat ditanyakan mengapa terus mengikuti

kerapan sapi, walaupun tidak mampu, dia mengatakan,

"...karena merupakan hobi saya. Saya mengikuti karena menyenangkan. [Kerapan

sapi] khusus di Madura. Oleh karena itu, walaupun saya ditawar harga tinggi untuk

sapi saya, tidak akan dijual... Ada yang tidak setujui dengan perawatan sapi kerap

dalam keluarga saya, tetapi anak saya senang sekali... istri saya juga fanatik" (ibid,

20 Maret 2001).

3.1. Sapi Kerap

Berikutnya adalah contoh-contoh harga perawatan kerapan sapi. Pemakaian contoh ini

cuma untuk menggambarkan investasi yang dibuat oleh pemilik sapi kalau mengikuti kerapan sapi

dan tidak sama sekali bersengaja menggambarkan harga rata-rata olahraga tersebut. Ketiga pemilik
sapi yang diwawancarai untuk laporan ini semuanya dengan keadaan uang yang berbeda.

Yang pertamamenanggap dirinya sebagai pemilik "randan" atau miskin. Dia memiliki dua

pasangan sapi, dan dia sudah mengikuti kerapan sapi selama 20 tahun. Segera sesudah menikah dia

menjual satu-satunya pengangkutnya, sepeda motor yang pada waktu itu nilainya 450,000 mpiah.
Pada waktu itu harga sapi kerap mulai dari 3,5 juta mpiah. Dengan uang dari penjualan sepedanya
dia mampu membeli sapi biasa dari pasar sapi yang berharga 195,000 mpiah. Sapi itu dilatih,
menang, dan akhimya dijual dengan harga 650,000 mpiah. Hasilnya yang paling baik sampai

sekarang adalah pemenangan di tingkat kabupaten yang berarti dia masuk tingkat keresidenan,
supaya bertanding untuk Piala Presiden (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001).

Kedua pemilik sapi lain sudah terlibat dalam kerapan sapi sejak anak kecil. Yang lebih kaya
sudah memiliki pasangan sapi pertama waktu berumur enam tahun saja, yang diberikan orang
tuanya. Dia tidak mengikuti kerapan sapi secara aktif sampai mencapai SMP, dan sekarang
memiliki enam pasangan sapi. Dia sendiri merawat pasangan sapinya yang paling cepat, yang dulu
dibeli untuk 18 juta mpiah. Kelima pasangan sapi lain dirawat oleh perawat yang disewa pemilik
sapi itu. Dia pemah mengikuti pertandingan se-Madura enam kali, dan menang Piala Presiden lima
dari enam kali tersebut. Pada tahun 1999 dia menerima mobil sebagai hadiah pemenang, dan
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berikutnya masing-masing sapi menang dijual untuk 90 juta mpiah. Dulu kedua sapi tersebut dibeli

untuk enamjuta mpiah(hasilwawancara, I.M.: 03 Mei 2001).

Orang ketiga adalah mantan pemilik sapi, yang dulu mulai dalam kerapan sapi sebagai joki

waktu umurnya sembilan tahun saja. Sekarang dia tidak merawat sapi kerap selama dua tahun

karena tidak lagi mampu membeli rumputnya. Sekarang dia memelihara burung pacu, tetapi masih

terkenal dalam masyarakat kerapan sapi sebagai ahli perawatan untuk sapi yang sakit atau teriuka.

Dia dicari oleh pemilik sapi di selumh Madura yang membayar 50-100,000 mpiah per

kunjungannya. Dia mencampurkan jamu untuk sapinya dan menghabiskan paling lama satu jam

dengan sapi sebelum pergi ke mmah pemilik lain. Dia pemah menang Piala Presiden beberapa kali

dengan pasangan sapi yang dulu dibeli dengan harga lima juta mpiah, akhirnya dibeli untuk 30juta

mpiah.

3.2. Jamu dan Rumput

Harga sapinya sendiri merupakan permulaan perawatan sapi kerap saja. Supaya bisa

membesarkan sapi yang bisa bertanding dengan sapi kerap lain, pemilik sapi hams

menginvestasikan banyak uang dalam perawatannya. Makanan sapi kerap menghabiskan banyak

uang. Diet sederhana yang terdiri dari rumput saja mungkin akan menghabiskan banyak uang

pemilik sapi, khusunya kalau terpaksa membayar orang lain yang mengumpulkan rumput bagi

mereka. Menumt salah seorang pemilik sapi, harganya rumput 50,000 mpiah per karung. Kalau

setiap sapi makan dua karung mmput per hari, berarti pemilik sapi menghabiskan hampir 2 juta

mpiah untuk rumput saja (hasil wawancara, S.I.: 01 Mei 2001). Ada pemilik sapi yang tidak usah

membayar untuk rumput karena mereka sendiri, atau perawatnya, mengumpulkan rumput setiap

hari.

Selain harga rumput tersebut, ada harga bahan-bahan untuk jamu. Harga telur saja sangat

tinggi. Kalau satu butir berharga kira-kira 500 mpiah, pemilik sapi yang memakai 40 telur per hari

untuk pasangan sapi besar selama musim latihan akan membayar 600,000 mpiah setiap bulan untuk

telur saja.
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Selama dua minggu sebelum pertandingan harga perawatan sapi sehari-hari naik karena ada

pembahan dalam dietnya supaya menyiapkannya untuk pertandingan besar. Yang menambahkan

harga perawaan selama waktu tersebut adalah penambahan telur dan minuman tenaga atau

minuman keras yang dibeli di toko, yang kadang-kadang dicampurkan dengan jamu supaya

merangsang sapi. Juga ada harga bahan-bahan alami yang dipakai untuk ramuan Madura atau beras

kencur. Salah seorang pemilik sapi mengatakan bahwa harga perawatannya naik sampai sejuta

mpiah per bulan kalau sapinya menghadapi pertandingan (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001).

3.3. Waktu

Tidak hal terkait dengan harga perawatan sapi saja, tetapi waktunya juga yang dihabiskan.

Untuk pemilik sapi yang memiliki enam pasangan sapi kerap yang hams dirawat, tidak bisa

menghindari mempekerjakan perawat. Rezim perawatan sapinya mulai dari jam 5 pagi sampai
malam. Sapi dan kerja dibagikan antara tiga perawat, dan pemilik membayar 900,000 mpiah per
bulan untuk gajinya (hasil wawancara, I.M.: 03 Mei 2001).

3.4. Perawat Sapi

Oleh karena kebanyakan pemilik sapi dewasa ini adalah pengusaha, tidak lagi adalah petani
(hasil wawancara, S.A. and S.U.: 15 Maret 2001), ada keperluan mempekerjakan orang lain atau

saudara-saudara yang akan memelihara sapi kerap (gambar 23). Pemilik tersebut terpaksa
melakukan ini karena ada pekerjaannya sendiri, dan tidak mampu mencurahkan waktunya sepenuh-
penuhnya yang diperlukan oleh juara sapi kerap. Ada perawat yang sukarelawan dan membantu

pemilik sapi karena menyenangkan. Yang lain dipekerjakan khususnya untuk merawat, dan

tugasnya mungkin satu-satunya mereka mencari nafkah. Bersama dengan perawat dan kelurganya,
pemilik sapi membesarkan sapinya dan menghadiri latihan dan pertandingan. Kalau tidak ada
bantuan dari orang tersebut dulu, keputusan menjadi pemilik sapi sangat sulit.

Perawat adalah orang yang sangat penting bagi pemilik sapi karena mereka mengetahui dan
mengerti banyak mengenai sapi kerap. Ada yang berpengaruh dalam penjualan dan pernilaian sapi
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dan sering dikonsultasi mengenai kecocokan sapi kalau pemilik sedang mencari pasangan untuk

sapinya (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001). Perawat salah seorang

pemilik sapi tidak menerima gaji untuk merawat sapinya, tetapi kalau sapi itu dijual, pemilik sapi

membagikan sepamh untung dari penjualan antara tiga perawatnya. Misalnya, kalau dia beruntung

empat juta mpiah dari penjualan sapi yang dulu dibeli untuk 6 juta mpiah, dan akhirnya dijual

untuk 10 juta mpiah, 2 juta mpiah dibagikan antara perawat (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret

2001).

3.5. Peralatan

Selain harga dasar makanan sapi dan gaji untuk perawat, juga ada harga bermacam-macam

yang terkait dengan kerapan sapi. Tali-tali dan pecut berwarna-warna yang sangat diperlukan

menghabiskan banyak waktu karena dibuat dengan tangan pemilik dan perawat sapi (gambar 24 a,

b). Salah seorang pemilik sapi menunjukkan tali yang berwama merah terang, tebalnya kira-kira

1,5 centi dan panjangnya 25 meter, mengatakan bahwa perbuatannya menghabiskan enam minggu

(hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001). Alasannya adalah karena tali wol yang dipakai dikepang

secara rapat sekali supaya tali sangat kuat. Kalau kualitas tali terlalu rendah dan lemah, tali akan

mudah putus (hasil wawancara, A.B.:20 Maret 2001).

Selain itu adalah harga balsem yang digosokkan pada otot sapi untuk memanaskannya.

Salah seorang pemilik sapi mengatakan bahwa dia memakai 2-3 bungkus kecil per minggu untuk

pasangan sapinya (hasil wawancara, S.I.: 01 Mei 2001). Kalau harga rata-ratanya 5,000 mpiah per

bungkus, dia membelanjakan sampai 60,000 mpiah per bulan untuk perincian kecil ini. Suatu

peralatan yang tidak menghabiskan uang setiap kali ada pertandingan adalah harga perhiasan yang

dipakai oleh sapi selama parada pada pagi hari pertandingan (gambar 25). Baju emas dan beludu ini

sangat mahal. Katanya salah seorang pemilik sapi, dia membeli perhiasan untuk pasangan besar

dengan 2,5 juta mpiah (hasil wawancara, A.B: 20 Maret 2001). Hal yang baik adalah perhiasan ini

dipakai di pertandingan saja, dan disimpan dengan baik sekali, jadi bisa berada lama sekali.
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3.6. Harga Pertandingan

Kalau dua minggu perawatan sebelum pertandingan tidak termasuk, satu hari di

pertandingan menghabiskan banyak uang lagi. Harga utama dalam pertandingan adalah biaya

daftar nama. Menumt salah seorang guide di museum Sumenep, yang sering menjadi anggota

panitiakerapan sapi untuk Piala Presiden, pada waktu pertandingan diumumkan,

"...pemilik sapi harus mendaftarkan namanya dan nama sapinya, dan bayar biaya

daftar nama, terns menerima nomor untuk sapinya. Jumlah biaya tergantung pada

tingkat pertandingan, berarti tingkat kewedanan lebih murah daripada tingkat

keresidenan... [mulai dari] 100,000 [mpiah] sampai 500,000 untuk pacuan terakhir"

(hasil wawancara, R.A. and AN.: 16 Maret 2001).

Biasanya, biaya yang lebih tinggi berarti hadiah lebih mahal dan luarbiasa. Biaya daftar nama

untuk pertandingan undangan bermacam-macam, kadang-kadang sampai satu juta mpiah, tetapi

seringkali hadiah lebih besar, misalnya sepeda motor ataumobil (ibid).

Sesudah harga daftar nama, dan harga persiapan sapi untuk pertandingan, masih ada

beberapa harga yang hams dibayar. Harga ini termasuk gaji joki, harga pengangkutan pulang-pergi

sapi, pembayaran kepada dukun untuk pelayanannya, balsem yang dibeli di toko untuk

memanaskan otot sapi, penyewaan saronen yang mengantar sapi, merangsangnya dan

menambahkan suasana perayaan, dan perhiasan yang dipakai oleh sapi. Masing-masing pemilik

sapi mungkin ada hargalain tergantung padapreferensinyasendiri.
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Bab 4: Motivasinya Pemilik Sapi

1. Risiko Keterlibatan

Bagi pemeilik sapi, selalu ada risiko akan berugi karena mengikuti kerapan sapi. Pembelian,

pembesaran dan perawatan sapi, dan keikutsertaan dalam pertandingan si Madura menghabiskan

banyak juta mpiah. Tidak ada banyak cara beruntung dari keikutsertaan ini kecuali kalau berhasil

membesarkan sapi yang menang. Hadiah-hadiah yang diberikan di pertandingan tidak seberapa
jumlah waktu, usaha dan uang yang diinvestasikan dalam perawatan sapi kerap (hasil wawancara,

A.B.: 20 Maret 2001; H.I.: 01 Mei 2001; I.M.: 03 Mei 2001; R.A. dan A.N.: 16 Maret 2001; S.I.:

01 Mei 2001). Kalaupun nilainya hadiah sama dengan harga keikutsertaan dalam bahkan satu

pertandingan, tidak semua pemilik sapi yang bisa menang dan menerima hadiah. Temyata,
kebanyakan pemilik sapi yang mengikuti pertandingan pulang dengan tangan kosong.

Oleh karena ada banyak harga terkait dengan olahraga ini dan karena ada potensi akan
berugi, mengapa orang Madura begitu fanatik terhadap kerapan sapi dan menjadi pemilik sapi?
Mestilah ada alasan selain hadiah-hadiah yang menarik orang Madura mengikuti kerapan sapi.

Laporan ini menyarankan bahwa harga-harga tinggi yang terkait dengan kerapan sapi
dewasa ini mempakan akibat langsung dari sifat bersaingan yang bertambah dari orang Madura
yang berusaha diumumkan sebagai pemilik sapi yang paling cepat di Madura

2. Suatu Hobi

Menumt angket yang diadakan antara penonton-penonton di latihan di stadiun kerapan sapi
di Sumenep, ada tiga alasan utama orang Madura menjadi pemilik sapi. Kebanyakannya
mempercayakan bahwa pemilik sapi ingin melestarikan kebudayaan Madura (97.2%). Setengah
responden juga mengatakan bahwa kesenangan (47.2%) dan kebanggaan karena tradisi unik (50%)
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mempakan dua alasan lain orang Madura mengikuti kerapan sapi. Pewawancara juga menjawab

sama dengan responden lain mengenai alasan-alasan untuk keikutsertaannya dalam kerapan sapi,

dan menegaskan kesenangan sebagai alasan utama.

Namun, kenyataannya adalah tidak mungkin siapapun di Madura dewasa ini mampu

mengikuti olahraga yang begitu mahal tanpa kemampuan. Katanya salah seorang perawat, "...kalau

takut bemgi, tidak akan mengikuti kerapan sapi" (hasil wawancara, T.O.: 20 Maret 2001). Salah

seorang pemilik sapi mengatakan bahwa dia sudah bemgi karena mengikuti kerapan sapi, tetapi dia

menems karena baik dia maupun keluarganya senang sekali olahraga tersebut (hasil wawancara,

A.B: 20 Maret 2001). Pemilik sapi seperti dia mestilah beralasan lain, selain kesenangan, untuk

mengikuti olahraga yang mungkin akan memgikanhya.

3. Kedudukan

Selain mempakan suatu hobi, disadari antara masyarakat Madura bahwa kebanyakan orang

menjadi pemilik sapi karena gengsi yang terkait dengan pemilik sapi, dan supaya berusaha

meningkatkan gengsinya dalam masyarakat Madura. Pemilik sapi yang mengatakan bahwa dia

bemgi dari keikutsertaannya dalam kerapan sapi mengatakan bahwa salah satu motivasinya, selain

kesenangan dan kebanggaan waktu menang, adalah karena dia ingin supaya sapinya menjadi
terkenal di seluruh Madura (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001).

Dengan memiliki sapi, walaupun tidak mampu, orang yang menjadi pemilik sapi membuat

pernyataan umum. Yang pertama, mempakan pernyataan kekayaannya karena sudah diketahui

dalam masyarakat bahwa kerapan sapi adalah olahraga yang sangat mahal. Yang kedua, mereka

menuntut kenalan umum terhadap investasinya dalam kerapan sapi, dan tanggung jawabnya pada
kelestarian kebudayaan unik di Madura. Namun, mendapatkan kedudukan lebih tinggi tidak dari
memiliki sapi saja.

Sedangkan mobil dan sepeda motor memang hadiah yang berharga, kebanyakan pemilik

sapi tidak begitu tertarik pada menang pertandingan untuk hadiah itu saja. Pemilik sapi menang
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yang bangga menerima tingkat kedudukan yang lebih tinggi, tidak saja di kotanya, atau

kabupatennya, tetapi di seluruh pulau. Yang lebih penting mungkin adalah kenyataan bahwa sapi

menang sangat diinginkan bahwa nilainya bertambah, dan sapi sangat diinginkan oleh pemilik sapi

lain. Sering pemilik sapi akan ditawar pemilik lain yang ingin membeli sapinya, dan dengan

penjualan sapinya, orang Madura bisa beruntung sekali, dan mungkin mengimbangkan harga-harga

olahraga ini. Salah seorang pemilik sapi yang diwawancarai pernah ditawar 75 juta mpiah untuk

pasangan sapi yang dulu dibeli untuk enam juta mpiah. Dia tidak menjual sapi itu karena

keluarganya sayang sekali pada sapinya (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001).

4. Alasan Komersial

Laporan ini menyarankan bahwa keinginan untuk kedudukan dalam masyarakat yang lebih

tinggu sudah menjadi sangat penting, perubahan dalam motivasi pemilik sapi terjadi karenanya.

Kebanyakan pemilik sapi tidak akan menang, tetapi masih akan berusaha mengikuti sebanyak

mungkinkerapan sapi setiap tahun supaya bisamenang (hasil wawancara, R.A. andA.N.: 16 Maret

2001). Ada pemilik sapi yang berbuat apa saja supaya meningkatkan kedudukannya, bahkan
sampai bemgi.

Namun, ada yang sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa

dinyampai dengan mengikuti kerapan sapi - yaitu, untung. Untuk orang tersebut, olahraga ini sudah

menjadi perusahaan komersial. Kepala Dinas Petemakan di Sumenep menyetujui bahwa ada orang

di masyarakat Madura yang tertarik pada kerapan sapi untuk alasan komersial saja. (hasil

wawancara, H.I.: 01 Mei 2001). Bidang bisnis dalam kerapan sapi termasuk dua cara mencari

untung. Yang pertama adalah dengan berjudi terlarang, yang kedua adalah dengan menjadi
pemenang.

Pemilik sapi yang mempunyai cuma satu keinginan saja, yaitu menang dan beruntung,

mempekerjakan orang lain merawat dan melatih sapinya, malahan menginvestasikan waktunya
sendiri dalam perawatan sapi. Mereka tidak tertarik pada proses perawatan dan latihan yang
mengakibatkan sapi menang. Sesudah menang dan ditawar harga yang tinggi untuk sapinya, akan
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langusung menjualnya. Salah seorang pemilik sapi mengatakan bahwa orang seperti ini tidak

begitu mengerti olahraga sama dia atau pemilik lain yang mengikuti karena kesenangan dan

kebanggaan (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001). Cuma salah seorang pemilik sapi yang secara

terbuka mengakui bahwa dia mempunyai motivasi komersial untuk keikutsertaan. Namun, dia

mengatakan bahwa dia menjadi pemilik sapi karena kesenangannya, tetapi dia berharap akan

menang, jadi nilai sapinya akan naik dan bisa dijual, beruntung dan membeli pasangan sapi yang

masih muda dan mulai lagi dengan perawatannya (hasil wawancara, S.I.: 01 Mei 2001).

Perjudian, yang walaupun terlarang, sering terjadi dalam kerapan sapi (hasil wawancara,

A.B.: 20 Maret 2001; A.N. and R.I.: 21 April 2001; H.I.: 01 Mei 2001; I.M.: 03 Mei 2001; R.A.

and AN.: 16 Maret 2001; S.I.: 01 Mei 2001) dan" kegiatan ini tidak terbatas pada kaum pemilik

sapi saja. Perjudian sudah biasa antara penonton-penonton di peristiwa kerapan sapi, khususnya

perjudian kecil untuk pacuan. Namun, ada segi perjudian yang lebih serius, yang melibatkan

jumlah uang yang lebih besar, sebanyak jutaan mpiah (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001).

Penjudi yang serius melihat kondisi, gaya dan kecepatan sapi sebelum bertaruh, atau akan

membayar tukang judi yang menghadiri latihan dan pacuan supaya melihat sapi dan

mengumpulkan informasi untuk penjudi (hasil wawancara, I.M.: 01 Mei 2001).

5. Cara Menang

Karena ada banyak uang yang dipertaruhkan penjudi, dan banyak uang bisa'diperoleh

pemilik sapi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kedua-duanya kaum ini, supaya

meningkatkan kemungkinan menang.

5.1. Sistem Nomor

Ada pemilik sapi yang mengeluh karena katanya sistem penentuan nomor yang dipakai

masa kini tidak adil. Nenek-moyangnya pemah memakai sistem lottere supaya menentukan nomor

sapi dan pasangan yang mana yang akan dihadapinya dalam pacuan. Dewasa ini, sistem lelang
sudah mengganti sistem lama, dan pemilik sapi hams menawar untuk nomor yang diinginkannya.
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Hal yang kurang baik dengan kegiatan ini adalah pemilik sapi yang kaya lebih sempat dapat nomor
yang diinginkannya, sedangkan yang lain terpaksa menerima apapun yang mampu didapatkannya.
Harga nomor kadang-kadang sampai satu juta rupiah.

Kadang-kadang pemilik sapi yang lebih terkenal ditawar nomor sebelum pemilik yang
kurang kenal, jadi pemilik kaya mempunyai keuntungan lebih besar. Diberikan pilihan mempakan
keuntungan karena pemilik sapi boleh memilih nomor yang berarti sapinya akan menghadapi lawan
yang lebih lemah, dan berarti dia boleh menentukan sebelah lapangan untuk bertanding. Ada sapi
yang larinya lebih cepat di sebelah kiri, ada yang lain yang lebih cepat kalau di kanan (hasil
wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001; S.I.: 01 Mei 2001). Kalau sapi larinya tidak
berirama, atau bersama, sebaiknya sapi yang lebih pelan berlari di sebelah pagar, jadi pasangan
tidak belok ke tengah lapangan selama pacuan. Kadang-kadang seekor sapi takut pada orang, kalau
begitu, sebaiknya sapi itu berlari di luar, jauh dari pagar dan penonton. Kadang-kadang kalau
sapinya bertanding di sebelah yang tidak cocok, ada kemungkinan pasangan itu akan kalah, oleh
karena itu, penentuan nomor mempakan strategi yang sangat penting.

5.2. Penjualan Nomor

Selama pertandingan Piala Presiden setahun, pemilik sapi yang tidak mencapai enam posisi
juara di tingkat kawedanan bisa mengikuti pertandingan lagi yang diadakan di kawedanan lain

untuk kesempatan kedua menang dan masuk tingkat kabupaten. Walaupun kegiatan ini tidak
didorong oleh pemerintah dan panitia kerapan sapi, mempakan kegiatan yang sudah biasa, dan di
tingkat kewedanan orang tidak ketahuan. Pada tingkat yang lebih tinggi, pertandingan sangat
diumumkan, jadi lebih sulit tidak ketahuan karena lebih diatur oleh panitia kerapan sapi (hasil
wawancara, R.A. andA.N.: 16Maret 2001).

Tidak pemilik sapi yang gagal saja yang mengikuti lebih dari satu pertandingan pada tingkat
kewedanan. Kadang-kadang pemenang juga mengikuti lagi sebagai usaha menang lebih dari satu
posisi dalam pertandingan tingkat kabupaten. Posisi tambahan biasanya nanti dijual kepada pemilik
sapi lain yang tidak maju ke tingkat berikutnya. Satu-satunya cara pemilik sapi bisa dapat beberapa

44



Kerapan Sapi di Madura

^ posisi dalam tingkat kabupaten adalah dengan mendaftarkan satu pasangan sapi saja di masing-

f» masing tingkat kawedanan dan menang. Kegiatan ini cara yang baik kalau ingin beruntung dari

^ kerapan sapi. Salah seorang pemilik sapi yang maju ke tingkat keresidenan dalam Piala Presiden

pemah ditawar 5,5 juta mpiah untuk posisinya. Penawar bersudikan membayar 15 juta mpiah

untuk posisinya tetapi tawarannya ditolak. Walaupun pemilik posisi tidak begitu kaya, dia lebih

suka berada kesempatan dalam pacuan akhir daripada menjual posisinya supaya beruntung.

Selanjutnya, pemilik sapi tersebut pemah menawar 6,5 juta mpiah kepada pemilik sapi lain untuk

f posisinya dalam Piala Presiden, karena sapinya sendiri sakit pada waktu tingkat kabupaten
p. diadakan, dan kalah (hasil wawancara, A.B.: 20Maret 2001).

f* 5.3. Kalah dengan Sengaja

p> Salah satu strategi yang dipakai oleh pemilik sapi supaya meningkatkan kesempatannya

menjadi pemenang di pertandingan adalah kalah dengan sengaja dalam ronde pertama. Alasannya

karena setiap pasangan sapi diadukan sekurang-kurangnya dua kali, jadi ronde pertama seperti

ronde memanaskan sapi. Sebelum pertandingan, pemilik sapi melihat lawannya, memperhatikan

sapi yang paling kuat, yang mungkin akan menang pacuannya. Kalau sapinya sendiri tidak begitu

kuat, mungkin ada kesempatan yang lebih baik untuk menang dalam golongan kalah, daripada

dalam golongan menang. Kalau begitu, salah seorang pemilik sapi mungkin akan menyumh
jokinya mengkalahkan dalam ronde pertama dengan sengaja. Pasangan sapinya langsung akan

masuk golongan kalah dengan kesempatan yang lebih baik maju ke pacuan akhir, dan mungkin
menang.

(S\

5.4. Penyelewengan Pacuan

Penyelewengan pacuan dan penyuapan oleh penjudi dan pemilik sapi kadang-kadang terjadi

dalam kerapan sapi. Penyelewengan terjadi waktu seorang joki disuapkan oleh lawannya atau
penjudi untuk dikalahkan dengan sengaja Kegiatan ini jarang terjadi menumt salah seorang
pemilik, tetapi pasti terjadi. Katanya, pemah ada joki yang pemah diberikan rumah karena dia

gagal dengan sengaja untuk penjudi yang mempertaruhkan banyak uang kalau lawannya joki
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menang (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001). Biasanya joki diberikan sekian uang kalau gagal.
Oleh karena ada risiko ini untuk kaum pemilik sapi, sebelum pertandingan besar, misalnya Piala
Presiden, joki-joki sering dikunci dalam kamamya, dan tidak boleh keluar tanpa izin. Bahkan tidak
boleh bertemu dengan orang tuanya, karena sering si orang tuanya yang didekati oleh lawan, dan
orang tua yang meyakinkan joki mengakibatkan sapinya gagal (ibid).

Pemilik sapi sendiri juga kadang-kadang disuapkan oleh penjudi supaya tidak gagal, karena
mempertaruhkan besar kalau pemilik sapi itu menang. Kadang-kadang kalau dikalahkan, pemilik
sapi tersebut akan memprotes sangat kuat. Katanya Kepala Dinas Petemakan, walaupun ada
shooting dari camera yang menunjukkan jelas bahwa pasangan sapi itu memang dikalahkan,
pemilik sapi tersebut akan tetap berpendapat bahwa pasanganya menang, dan camera berbohong,
atau membingungkan kebenaran (hasil wawancara, H.I.: 01 Mei 2001).

5.5. Cara Yang MeningkatkanHasil

Pergunaan dukun dalam olahraga adalah tradisi yang dilakukan di seluruh Indonesia, dan
Madura tidak mempakan kekecualian. Dukun tentu akan digunakan oleh pemilik sapi setidaknya
sekali, dan kebanyakannya berkonsultasi dengan dukun sebelum setiap pertandingan. Menumt
pemilik sapi yang diwawancarai, ada beberapa alasan pemilik sapi menggunakan dukun. Untuk
meminta start yang bagus, memastikan keselamatan sapi dan joki, yang mudah teriuka kalau sapi
jatuh. Pemilik sapi juga mencari informasi mengenai hasil pacuan, dan meminta saranan mengenai
persiapan untuk pertandingan, misalnya, sebaiknya jam berapa berangjcat dari rumah ke lapangan
(hasil wawancara, I.M.: 03 Mei 2001). Katanya ada pemilik sapi yang menggunakan dukun supaya
mengakibatkan lawannya gagal. Dari ketiga pemilik sapi yang diwawancarai, tidak ada yang
mengakui menggunaan dukun berlawan pemilik sapi lain.

Salah satu kegiatan yang belum begitu bersebar luas sampai sekarang adalah pergunaan
perangsang buatan untuk meningkatkan hasil sapi kerap. Dua pemilik sapi mengatakan bahwa
katanya ada orang yang menggunakan perangsang yang didatangkan dari luar negeri, yang sangat
mahal, tetapi belum kegiatan biasa (hasil wawancara, A.B.: 20 Maret 2001; I.M.: 03 Mei 2001).
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Kebanyakan pemilik sapi masih mengunakan campuran jamu yang tradisional, karena lebih murah

dan berhasil.
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Bab 5: Kesimpulan

Kerapan sapi adalah salah satu olahraga yang unik di Madura. Kerapan sapi dl Madura

dewasa ini menetapkan aspek-aspek dari pacuan dahuluan yang diadakan oleh petani 500 tahun

yang lalu. Struktur pacuan ini masih sama, walaupun ada pembahan dalam perrincian tertentu.

Menumt salah seorang yang sudah mengikuti kerapan sapi selama 35 tahun dan masih sangat

berperan penting dalam perawatan sapi pemilik lain, "...tidak ada banyak pembahan [dalam

kerapan sapi dewasa ini]. Masih sama dengan kerapan nenek-moyang kita" (hasil wawancara, S.I.,

01 Mei 2001). Sudah ada banyak kemajuan dalam teknologi yang digunakan tetapi masih

tradisional, dan pertandingan yang diadakan di pedesaan akan menunjukkan bagaimana sifatnya

pacuan dahulu.

Sambil kelihatannya sama, ada beberapa sifatnya kerapan sapi yang belum pemah ada pada

waktu nenek-moyang mulai bertanding di ladang. Banyak orang Madura yang diwawancarai untuk

laporan ini mengatakan bahwa memang ada pembahan dalam olahraganya, dalam sifatnya dan

perbuatannya.

Mengenai kebudayaan, kerapan sapi sudah maju sejak ratusan tahun yang lalu pada waktu

mulai sebagai olahraga antara anggota keluarga sampai menjadi peristiwa sosial yang diadakan

untuk merayakan musim panen. Dewasa ini ada kerapan sapi tahunan yang besar, misalnya Piala

Presiden, yang menarik peserta dari selumh Madura dan menarik penonton dari Indonesia dan

selumh dunia.

Laporan ini mengusulkan bahwa kenaikan harga perawatan sapi dan biaya pertandingan

diakibatkan karena pemilik-pemilik sapi berusaha menjadi pemilik pasangan sapi yang paling baik,

paling cepat. Kebanyakan orang mengatakan bahwa orang Madura mengikuti kerapan sapi karena

kesenangan, tetapi kenyataannya adalah tidak mungkin mengikuti kegiatan yang begitu mahal

kalau tidak ada cukup uang. Sapi kerap ditemakkan khususnya supaya diadukan dan dipelihara

lebih baik daripada sapi biasa. Akibamya diet dan rezim perawatan khusus, pemeliharaan sapi
kerap lebih mahal.
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Selanjutnya, sapi yang menang begitu diinginkan jadi nilainya naik dan sangat diinginkan
oleh pemilik lain. Pencarian gengsi sudah begitu penting dan mengakibatkan olahraga ini menjadi
pemsahaan komersial, selain mempakan tradisi yang kebanggaan masyarakat Madura. Segi bisnis
kerapan sapi termasuk beruntung dari penjualan sapi yang sangat bernilai, pembelian dan penjualan
nomor dalam pertandingan, perjudian, penyelewengan, penyuapan dan penggunaan dukun dan
perangsang buatan.

Semua kegiatan tersebut, sambil memanfaatkan beberapa orang saja yang melakukannya,

temyata mengurangi sikap sportif dan kesenangan kerapan sapi bagi banyak orang. Syukurlah,

kebiasaan kegiatan tersebut belum begitu luas jadi belum berpengaruh kepentingan budaya dan

alasan temyata orang Madura mengikuti olahraga ini. Sedangkan ide status tinggi mempakan salah
satu penjelasan untuk pembahan yang terjadi sejak awalnya kerapan sapi, menumt orang Madura

alasan-alasan utama untuk keikutsertaan dalam olahraga ini adalah supaya menikmati dan

berbangga padanya, sambil secara aktifmelestarikan kebudayaan unik Madura.
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Bab 6: Daftar Pustaka
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4. I.M. (Pemilik sapi). Hasil wawancara. 03 Mei 2001.

5. Masyarakat Madura yang menghadiri latihan kerapan sapi. Angket. 28April 2001.

6. R.A. and A.N. (Guide, Museum Sumenep). Hasil wawancara. 16Maret2001.

7. S.A. and S.U. (Bagian Perekonomian, Kantor Pemerintah Daerah, Pamekasan).
Hasil wawancara. 15 Maret 2001.

8. S.I. (Bekas Pemilik Sapi). Hasil wawancara. 01 Mei 2001.

9. T.O. (Perawat sapi). Hasil wawancara. 20 Maret 2001.

2. Sumber Kedua:

10. Sulaiman, BA. 1983-1984. Kerapan Sapi. Proyek Media Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

11. (Kedutaan Besar Indonesia di Kiev, www.kiev.kbri.org/iava/htm: 21 Februari 2001)
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