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Bab 1. PENDAHULUAN 

 

           1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Karapan Sapi 
       Karapan Sapi (bulls race) sangat ‘kental’ Madura, walaupun di daerah lain juga mulai 

banyak ditiru. Karapan ini di pulau Madura sangat terkenal, awalnya adalah untuk 

menyambut musim tanam padi, dengan maksud membangun komunikasi dan informasi saat 

tanam, ketika hujan mulai jatuh di beberapa bagian pulau. Semua bagian masyarakat biasanya 

terlibat dan bergembira, baik pemilik sapi maupun pemilik tegal/sawah, walaupun Sebenarnya 

jarang masyarakat di Madura memiliki bersama-sama kedua barang ‘mewah’ tersebut. 

       Sawah di Madura sangat terkenal karena hanya ditanami padi 1 kali selama setahun 

(tadah hujan), demikian juga Sapi Madura juga sangat terkenal, selain di lindungi oleh 

pemerintah karena jenisnya yang istimewa (sapi betina Madura tidak boleh dibawa keluar 

pulau) juga larinya sangat kencang. Mereka membangun komunitas social dan pekerjaan yang 

solit diantara masing-masing kelompok. 

 

Gambaran Umum Pulau Madura 
        

Pulau Madura dapat ditempuh hanya 20-30 menit dengan memakai kapal feri dari 

Surabaya (Pulau Jawa) atau hanya berjarak lebih kurang 1,5 mil laut. Tetapi keduanya 

memiliki perbedaan seperti ‘Bumi dengan Langit’ orang mengatakan pulau ini seperti ‘black 

hole’ semua yang masuk akan terserap tapi tidak ada bekasnya (sisa pengaruh). 
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       Gugusan pulaunya mencapai 70-an, diantaranya Pulau Pagerungan (pusat minyak dan gas 

bumi), Pulau Masalembo (Kapal Tampomas) Pulau Madura sebagai pusatnya. Tanahnya 

tandus, jarang hujan, tanah berbukit kapur tertinggi 471M (G.Tamberu), juga dikenal sebagai 

Pulau Garam atau Pulau Kapur. Alam dan ekonominya kurang menguntungkan makanan 

pokok jagung (dahulu) menyebabkan diaspora/migrasi, tujuan utama Kalimantan, Malaysia, 

Timur Tengah, dan hingga Afrika. 

        Salah satu penggerak ekonomi tradisional rakyatnya terdapat sistem Paron Sapi 

(ngowan) tetapi di Madura tidak sama dengan sistim bagi hasil sapi (ternak) di daerah lain. 

Selain ruwet, karena sapi memiliki nilai ekonomi dan social yang tinggi di masyarakat sana, 

juga resiko pencurian, santet sapi, dan jenis kejahatan lainnya. Sepasang sapi di Pulau Madura 

dapat mencapai harga 100 juta rupiah. Ngowan ada 2 macam, pertama (ngowan) paron buduk; 

kedua paron ontong keduanya juga melibatkan hubungan dengan pihak lainnya lagi, yaitu: 

(tokang) tk. ngebir, tk. ngobing atau tk. tonton dan berakhir di tokang pangger (pedagang 

sapi). 

 

Kondisi Pertanian 

 

       Pembangunan pertanian di Madura berjalan sangat lambat dan tertinggal dari daerah lain, 

walaupun memiliki (universitas negeri Bangkalan/Trunojoyo) fakultas pertanian lahan kering 

sendiri. Falsafah dan sistem pertaniannya sama dengan daerah lain tetapi kondisi alamnya 

beda. 

       Filosofis pertanian: merupakan bentuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan 

yang secara ekplisit tercantum dan bentuk implementasi dari GBHN 1999-2004 dan UUD 

1945 (aspek filosofis), serta UU Nomor 7/1997 yaitu: dicapainya hal-hal pembangunan 

tersebut dengan memanfaatkan  sumberdaya; kelembagaan; dan budaya local (Nasionalisme) 

serta memperhatikan kesejahteraan para produsennya, petani; nelayan; dan lain-lain. (Achmad 

Suryana, 2004), dan lihat : Emil Salim, tentang S.D. 

 

 

Aspek Kearifan lokal 
         

Keterbatasan Alam dan Ekonomi juga kemiskinan menimbulkan sifat kreatifitas yang 

tinggi pada masyarakat Madura di Pulau Madura, tanpa disadari mereka telah dapat 

menciptakan suatu sistim kerja dan sistim ekonomi bersama yang saling menguntungkan 

(paron sapi/tanam) walaupun agak berbeda. Keterbatasan SDA dan lapangan kerja serta 

resiko pekerjaan menyebabkan kebersamaan cukup kuat diantara mereka dalam komunitas. 

        Lokal wisdom gaya Madura ini (paron sapi/ternak) tengah dicoba dan diterapkan oleh 

Pemprov Jatim dengan kegiatan sejenis yang dinamai ‘Sapi Kereman’ dalam rangka 

menciptakan lapangan kerja di Jatim hanya sapinya di datangkan dari Australia (sapi limosin, 

dll). 

 

 

Aspek Komunikasi 

 

        Terdapat banyak bentuk dan konsep komunikasi sejak zaman dahulu (kuno) hingga masa 

kini (modern) termasuk di Madura baik yang disadari maupun tidak disadari sebagai aspek 

komunikasi. Komunitas suku Indian di Amerika maupun suku Madura di Indonesia kadang 

memakai cara-cara berkomunikasi secara alami dan cenderung mistis konvensional, jauh dari 

iptek tetapi sama-sama efektif hasilnya serta lebih humanis dan multi aspek mungkin menurut 

mereka. 
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        Karapan sapi merupakan media komunikasi masyarakat Madura, untuk 

menginformasikan saat musim tanam ketika musim hujan mulai turun, saat dimana media lain 

seperti, TV, radio, dan media cetak masih jarang. Saat ini media komunikasi karapan sapi 

tersebut telah berubah berkembang mengarah pada aspek olahraga dan perkembangan 

pariwisata bersinergi dengan media informasi lainnya, dan meninggalkan aspek utamanya 

sebagai media komunikasi alami pertanian. Masyarakat lebih tertarik dengan 

mempertontonkan sapinya di lomba-lomba dan event pariwisata. 

       Salah satu konsep komunikasi adalah agenda setting. Penelitian emperis tentang teori 

Agenda Setting dilakukan McCombs dan Shaw pada tahun 1972. Mereka  menulis antara lain 

: “Dampak media atas kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-

individu telah dijuluki sebagai fungsi agenda setting dari komunikasi massa. Disinilah terletak 

efek komunikasi massa yang terpenting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat 

kita”. McCombs dan Shaw (dalam Rakhmat, 1988:260). 

Teori Agenda Setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, 

artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, penyunting, redaksi, bahkan 

wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus 

disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian 

(waktu dan ruang), penonjolan (ukuran headline, lokasi dalam surat kabar, frekuensi 

pemunculan, posisi dalam surat kabar), dan konflik (cara penyajian bahan). 

        Karena pembaca, pemirsa dan  pendengar memperoleh kebanyakan informasi melalui 

media massa, maka agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat (public agenda). 

Agenda masyarakat diketahui dengan menanyakan kepada anggota-anggota masyarakat, yaitu 

apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan dengan orang lain, atau apa yang 

mereka anggap sebagai masalah yang tengah menarik perhatian masyarakat (community 

cilence). Selain teori agenda setting, ada suatu teori komunikasi massa yang diterima luas, 

yaitu teori  Penggolongan Sosial, The Social Differentiation Theory dari (Defleur dan Ball-

Rokeach), dalam Deddy Mulyana menyatakan “Penggolongan sosial tersebut dapat 

didasarkan pada identitas, etnik, agama, jenis kelamin, kelas sosial, tempat tinggal (desa/kota) 

dan sebagainya. Berbagai kajian dengan melibatkan berbagai kategori sosial tersebut 

menunjukkan bahwa keanggotaan orang-orang dalam suatu kelompok tertentu menimbulkan 

dampak yang penting atas perilaku mereka.  

        Prinsip komunikasi ini tampaknya telah mempengaruhi perilaku masyarakat Madura, 

pergeseran  dalam melihat karapan sapi sebagai salah satu media komunikasi pertanian di 

Madura. Masyarakat Madura di era perubahan yang begitu cepat dan globalisasi dituntut 

untuk memilih. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 
       Rumusan masalah yang dapat dikemukakan di dalam penelitian ini adalah: 

Apakah factor penyebab minimnya produktifitas pertanian di Pulau Madura? 

Bagaimana sistem pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian di Madura? 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 
       Mengetahui dampak ekonomi dan social atas perubahan sudut pandang masyarakat 

Madura terhadap karapan sapi sebagai media komunikasi saat musim tanam di sector 

pertanian. 
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1.4. Kerangka pemikiran dan manfaat penelitian 

 
       Secara umum kerangka pemikiran perubahan media komunikasi karapan sapi, yaitu: 

-Pertumbuhan penduduk yang tinggi, diaspora, dan kemiskinan, 

-Perubahan politik dan pesatnya pembangunan nasional, dan 

-Kebutuhan iptek, informasi, dan ekonomi masyarakat/individu 

       Manfaat penelitian, dapat sebagai acuan perumusan kebijakan sector pertanian dan sector 

terkait lainnya. 

 

 

 

Bab 2. METODOLOGI 

 

           2.1.Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Lokasi dipilih di Pulau Madura dan kawasan-kawasan pemukiman komunitas masyarakat 

madura di luar Pulau Madura. 

 

           2.2. Metoda Penelitian 

 
       Metode yang  digunakan kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan penelitian survey, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan melalui pengambilan sample dari populasi yang diamati, 

dalam hal ini kuesioner digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data penelitian 

(Singarimbun,1989:3). 

 

 

 

Bab 3. PEMBAHASAN 
 

           3.1. Konsep Komunikasi 
 

       Karapan sapi merupakan media komunikasi alami dan teknik komunikasi di 

komunitasnya, yaitu tradisional masyarakat Madura terkait musim tanam pada sector 

pertanian. L.B. Becker menyatakan media mempengaruhi persepsi khalayak mengenai apa 

yang diangggap penting melalui teknik pemilihan dan penonjolan.  

       Dengan teknik-teknik tersebut, media memberikan tanda-tanda tentang mana isu yang 

dianggap penting (Rakhmat, 1989:92). 

       Terkait agenda setting, Bernard Cohen menyimpulkan model agenda setting sebagai 

berikut: “To tell what to think”, media membentuk persepsi khalayak tentang apa yang 

dianggap penting. Model agenda setting mengasumsikan adanya hubungan positif antara 

penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan 

khalayak pada persoalan tersebut. Sangat berbeda dengan media tradisional karapan sapi. 

Singkatnya dalam agenda setting apa yang dianggap penting oleh media massa akan penting 

juga bagi khalayak. 

          Walaupun semua media adalah sarana komunikasi, tetapi terdapat perbedaan yang 

mencolok antara keduanya. Brent D. Ruben: ”komunikasi manusia adalah suatu proses 

melalui mana individu dalam hubungannya dalam kelompok, organisasi dan dalam 

masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk 

mengkoordinasikan lingkungannya dan orang lain”. 
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3.2. Konsep Sosiologi 
 

        Peristiwa sosial atau kelompok dan perilaku manusia pada dasarnya bersifat kualitatif 

sebab bersifat dinamis/sekali terjadi (einmalig) atau ideografis, contoh peristiwa sejarah. 

Peristiwa perilaku manusia bersifat kualitatif karena berkaitan dengan 

motivasi/sikap/keputusan hati yang tidak dapat di ukur berdasarkan kuantitatif. Susunan pikir 

manusia itu lebih bersifat kuantitatif, sedang fakta dunia/benda/peristiwa bersifat kualitatif. 

      Hal tersebut relevan dengan penjelasan tentang batasan kelompok dalam 

konsep social sebagai berikut.  Kelompok dapat dibedakan sebagai,  yaitu  :  

1.kelompok  psikologis   dan, 2.kelompok organisasi  sosial.  Kelompok 

Psikologis: ”adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

saling bergantung  dan memiliki  ideologis tertentu”.  Karakteristik  kelompok   

psikologis   adalah  ditentukan oleh idiologinya, struktur dan kedudukan 

individu dalam strukturnya( David Krech dkk, chapter XI).  

       Konsep social masyarakat di Pulau Madura yang terletak di Jawa Timur,  

yaitu sebagai salah satu daerah dan bagian wilayah Propinsi di Indonesia yang 

sangat potensial,  Jawa Timur secara demografis dan geografis identik dengan 

Madura,  memiliki jumlah penduduk terbesar (2) di Indonesia.  Berbatasan 

dengan Jawa Tengah di barat,  Samudra Hindia di  selatan,  pulau Bali di  timur 

dan Laut Jawa di utara.  Luas keseluruhan Propinsi Jawa Timur 47.921 Km2.  

Penduduk sejumlah 32.487.744 jiwa (1990) meningkat secara signifikan 

menjadi 35 juta lebih jiwa (1999),  penyebabnya program Keluarga Berencana 

tidak berjalan dengan baik.   

       Gambaran Jawa Timur adalah gambaran Madura.  Kepadatan penduduk 

678 per Km2 (1990),  karakter penduduknya yang sangat terbuka dan dinamis 

serta sangat dikenal suka merantau dan berdagang. Sumber daya alam dan 

sumber daya manusia Propinsi Jawa Timur juga cukup besar bila dikelola 

dengan baik.            

       Data masyarakat miskin; tahun 2001 oleh BPS dengan PKIB./table/rumah tangga 

miskin/2.196.363. RT-7.267.843 s/d 10.046.943 jiwa/bandingkan dengan data dari lembaga 

lain (ditengarai 21 juta jiwa).  Data salah satu penggerak ekonomi utama per-awal tahun 2001 

yaitu BUMN. 188 BUMN yang eksis, 54 diantaranya beroperasi di jawa timur terdiri dari 6 

sektor usaha yaitu : 

-sector industri dan perdagangan, 

-sektor kawasan industri, jasa konstruksi dan konsultan, 

-sektor perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, 

-sektor jasa keuangan, 

-sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, dan 

-sektor pelayanan publik 

-Omset diperkirakan lebih dari 200 trilyun (nasional), laba tahun 2001 mencapai 20- trilyun, 2 

trilyun diantaranya di dapat dari operasi di jawa timur. Tetapi besaran angka BUMN tersebut 

tidak otomatis mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. 

 

3.3. Konsep Pertanian 

 

      Konsep pertanian modern, berkaitan dengan prinsip pertanian berkelanjutan pembangunan 

sector pertanian yang dikaitkan dengan sistim pertanian tanpa merusak atau mengurangi 

kemampuan sumberdaya alam/ Natural Resource. Tahan terhadap stress dan shock sector 

pertanian. Perkembangan teknik pertanian yang mempertahankan nilai tradisi lokal, bentuk 

refleksi penggunaan sumberdaya alam (SDA) masa kini yang efisien tanpa mengurangi 
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kemampuan SDA jangka panjang (masa datang). Intinya, adalah cara menyediakan bahan 

pangan dan makanan yang cukup dan ekonomis. 

      (Emil Salim, 2005),  Sustainable Development adalah pembangunan berkelanjutan yang 

mencakup hal-hal sebagai berikut:  

-beralih-nya dari proses pembangunan one track menjadi multi track. 

-beralih dari pola pikir jangka pendek menjadi jangka panjang. 

-merobah ‘ekonomi sebagai kendala utama’ menjadi ‘Ekologi K/Utama’. 

-merobah sasaran pembangunan dari ‘materi’ kepada keadilan fungsi alami. 

-maksimalisasi pemberantasan kemiskinan untuk mengganti kesejahteraan privat individual, 

diedit. 

       Kondisi lahan pertanian di Pulau Madura memang cukup sulit, karena gersang dan jarang 

hujan. 

 

 

Bab 4. KESIMPULAN 

 

 
      Lambatnya pemulihan ekonomi dan kesempatan kerja yang tidak 

signifikan dan kunjung baik. Kemudian kerasnya arus informasi dan teknologi 

yang masuk tanpa filtrasi melalui  berbagai macam aspek/media 

mengakibatkan kepada berubahnya nilai-nilai dan tatanan hidup dan 

kehidupan berbangsa dan bernegara,  termasuk perubahan perilaku 

golongan/kelompok masyarakat secara general di Madura.  

       Paling tidak ada tiga hal dalam tataran konsep yang dapat menjelaskan 

perubahan masyarakat Madura terkait media karapan sapi  sebagai media 

komunikasi musim tanam di sector pertanian yang cenderung berubah, yaitu:  

1). David Krech, 1995-1996: ”Kelompok cenderung   untuk   mengalami   

perubahan-perubahan kearah yang stabil    (self stabilizing changes),  

(kelompok dan individu)   dalam   struktur   dan  kepemimpinan   sebagai  

suatu   konsekuensi dari konflik-konflik internal,  kekuatan-kekuatan eksternal  

dan pergeseran-pergeseran dalam keanggotaan”.  2).  Dijelaskan: “Efektifitas 

kelompok  sebagian  ditentukan oleh tabiat saling mempengaruhi  antar 

sesama anggota,  seperti  gaya kepemimpinan, ketergantungan motivasi dan 

hubungan persahabatan “.  Dan, 3). Perubahan sikap individu pada 

hakekatnya, terjadi karena adanya stimulus (rangsangan ).  Perubahan tersebut  

dapat terjadi secara mudah atau secara sukar.  Perubahan sikap individu searah 

dengan pengaruh dan perkembangan pengetahuan/teknologi.  Perubahan sikap 

juga ada dua macam, yaitu :  

-perubahan sikap dua arah atau kongruen 

-perubahan sikap berlawanan atau inkongruen, dalam konteks ini terlihat 

masyarakat Madura berubah secara kongruen. 

       Paling penting adalah penjelasan hubungan antara individu dan 

lingkungannya dan pengaruh-pengaruhnya terhadap perubahan. Menurut  

David Krech, 1962:183: ”Dimana masyarakat sekarang ini hidup dalam kurun 

waktu yang ditandai  dengan beraneka ragam perubahan yang cepat,  seiring 

dengan perubahan tersebut  dalam kehidupan, terjadi perubahan cara 

memandang dan penafsiran terhadap norma-norma kehidupan. Apa yang dulu 

disimpan rapat-rapat kini mulai disingkap, bila dulu dianggap melanggar 

norma sekarang bergeser menjadi  suatu yang umum dan diterima”. 
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