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KATA PENGANTAR

Kerapan Sapi merupakan ajang lomba balapan sapi yang 
diadakan di lapangan terbuka untuk memeriahkan keberhasilan 
panen di Pulau Madura. Namun dalam perkembangannya, 
Kerapan Sapi tidak sekadar menjadi ajang adu cepat lari 
pasangan sapi, tetapi sudah menjadi adu gengsi, prestise dan 
harga diri bagi pemilik sapi kerapan. Kerapan Sapi merupakan 
acara khas masyarakat Madura yang di gelar pada bulan Agustus 
atau September, dan akan di lombakan lagi pada final di akhir 
bulan September atau Oktober setiap tahunnya. 

Arena ini menjadi pesta rakyat yang digunakan beberapa 
tokoh masyarakat untuk memamerkan sapinya. Jika seseorang 
menerima penghargaan di ajang ini, harga diri dan status sosial 
tokoh tersebut menjadi naik dan dihormati di lingkungan 
masyarakat. Dalam lomba Kerapan Sapi ini, si pemilik sapi kerap 
rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memelihara 
sapinya agar dapat menang dalam Kerapan Sapi ini. Beberapa 
cara dilakukan untuk memelihara sapi agar terlihat sehat, kuat 
dan elok dipandang

Dalam buku ini dibahas tentang sejarah Kerapan Sapi, 
sistem yang digunakan dalam Kerapan Sapi, pelaku Kerapan 
Sapi, musik pengirim saronen hingga pernak-pernik dalam 
Kerapan Sapi. Selain itu, penulis juga menyinggung tentang 
kontes “sapi sono”, cara pemeliharaan “sapi sono” dan sejarah 
diadakan “sapi sono” ini. 


