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ABSTRAK 

Di Pulau Madura terdapat beberapa jenis sapi dari sektor peternakan sebagai wujud ciri khas budaya 
Madura diantaranya sapi potong, sapi karapan dan sapi sonok. Melalui wisata budaya sapi sonok dapat 
menarik  wisatawan luar untuk mengenal lebih jauh dan mengetahui sapi sonok dengan berkunjung ke 
desa Dempo Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonsep wisata budaya sapi sonok di Dempo 
barat dan menjelaskan pertunjukan sapi sonok jika dilihat dari aspek nilai budaya pariwisata, dengan 
menggunakan metode kualitatif. Jenis data sebagian besar deskriptif melalui wawancara peternak sapi 
yang tergabung dalam paguyuban sapi sonok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pertunjukan sapi 
sonok adalah pertunjukan budaya khas Madura yang berlatar belakang pertunjukan sapi sonok dari 
sepasang sapi yang seakan menjadi modelling dengan diiringi musik tradisional saronen. Pertunjukan 
tersebut memiliki daya tarik wisata yang menggambarkan nilai budaya yang ada di dalamnya seperti 
nilai kehidupan manusia, nilai hubungan manusia dengan alam sekitar, nilai manusia dari aspek waktu, 
nilai manusia dari makna kerja dan amal perbuatan, serta nilai hubungan manusia dengan manusia 
yang lain. Nilai-nilai budaya tergambar dari kegiatan kontes pertunjukan sepasang sapi sonok dengan 
paduan hiasan kecantikan, penari (sinden), para pemain dan Musik saronin sebagai pengiringnya. 
Maka dari itu pertunjukan sapi sonok cukup berpotensi dalam pengembangan wisata budaya.   

Kata kunci: Budaya, Sapi, Sonok, Nilai, Wisata 

PENDAHULUAN 

Indonesia terdapat beraneka ragam kebudayaan dari masing-masing daerah yang berpotensi untuk 
dikembangkan. Bentuk kebudayaan adalah ciri khas yang menggambarkan keadaan atau situasi 
penduduk setempat. Madura yang dikenal dengan daerah kepulauan atau pulau garam menyimpan 
banyak budaya lain, mulai dari pertunjukan topeng, batik, keris, dan budaya sapi Madura. Sapi Madura 
merupakan suatu bangsa sapi yang banyak berintegrasi dengan kehidupan sosial ekonomi khususnya 
masyarakat petani atau tenaga tarik, tabungan, sekaligus sebagai sarana olahraga dan sumber hiburan 
yaitu sapi kerapan bagi yang jantan dan sapi sonok dengan kriteria sapi bagus khusus betina (Zali, 
Zaenal, 2019). Menurut masyarakat Madura, sapi Madura memiliki nilai khusus bagi status sosial 
bahkan mempunyai potensi yang sangat besar sebagai destinasi wisata. Potensi tersebut dapat dilihat 
dari pertunjukan sapi sonok sebagai wujud cinta budaya madura dalam pengembangan sapi 

Destinasi wisata budaya dikonsep  untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya serta para 
wisatawan bisa tinggal lebih lama di destinasi yang dikunjunginya (Sarifuddin, 2016). Selain untuk 
menyaksikan pertunjukan sapi madura, budaya madura lainnya bisa menjadi peluang untuk dikenalkan 
pada wisatawan luar seperti tarian yang bisa dipentaskan saat pembukaan acara. Hal ini juga bisa 
menjadi peluang dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dalam memeriahkan wisata budaya 
melalui kegiatan penjualan aksesoris sapi dan aksesoris lainnya sebagai gambaran wujud khas 
Madura. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan saat kontes berlangsung dengan target pembeli yaitu 
pengunjung dari wisatawan luar.   

Kabupaten Pamekasan pada umumnya dikenal dengan kawasan pengembangan peternakan salah 
satuya sapi sonok yang mampu memberikan sumbangsi terbesar dalam penyediaan bibit unggul sapi 
Madura. Jumlah sapi sonok di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 sebanyak 74.815 ekor (Nurlaila 
dan Kurnadi, 2018).Salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Pamekasan yang masih menerapkan 
tradisi sapi sonok yaitu di Desa Dempo Barat. Desa Dempo Barat merupakan sentra dari sapi sonok 
dikarenakan masih banyak para peternak yang melestarikan budaya sapi sonok hingga melakukan 
pembibitan. Wilayah ini juga termasuk salah satu OVOP sapi Madura yang unggul (Kutsiyah, 2017). 
Disisi lain pencetus atau penemu sapi sonok ialah asli masyarakat Dempo Barat.  
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Pertunjukan sapi sonok diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa sebagai wujud hobi dan sumber 
pendapatan sampingan. Festifal sapi sonok pada umumnya berlangsung di berbagai daerah di Madura. 
Setiap dusun dalam seminggu terdapat Taccek (pajengan) sehingga menjadi kebiasaan masyarakat 
setempat. Konsep taccek ialah setiap anggota klompok membawa sapinya untuk di pajang. Ritual 
pembahasan peternak biasanya seputar pemeliharaan sapi dan tawar menawar harga sapi, serta 
persiapan untuk ajang festival terdekat. Sapi sonok merupakan cermin keberhasilan seseorang dalam 
memelihara sapi hingga disukai banyak orang. Sapi sonok juga dijadikan sebagai salah satu sarana 
mengangkat status sosial masyarakat. Kepemilikan sapi sonok rata-rata dari lingkungan atau peternak 
dengan kondisi ekonomi yang baik. Sebagai sapi yang unggul terdapat pemeliharaan khusus yang rutin 
dilakukan oleh para pemilik sapi agar sapi tetap dengan keadaan postur tubuh ideal.  

Sapi Madura sebagai plasma nutfah bagi sapi sonok merupakan salah satu kebanggaan secara 
nasional yang perlu dipertahankan keberadaannya. Budaya sapi sonok mulai memikat banyak orang 
wisatawan budaya. Hal tersebut terjadi karena tampilan dan peragaaan sapi yang berjalan berirama 
dan lenggak-lenggok, kecantikan, dan keterpaduan irama gerak sapi betina. Aksesoris sapi sonok 
lengkap dengan pernak-pernik perhiasan diiringi dengan tarian seakan menyihir mata masyarakat 
dalam kontes sapi sonok. Sapi sonok merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional masyarakat 
pulau Madura yang mementingkan segi keindahan, keserasian, dan keterampilan sapi betina. 
Pertunjukan sapi sonok sebagai budaya Madura tentunya terdapat nilai budaya pariwisata dikarenakan 
setiap kontes berlangsung banyak penonton yang menyaksikan kontes tersebut.  

Pemeliharaan sapi sonok dapat difungsikan sebagai salah satu upaya perbaikan mutu genetic sapi 
Madura karena pada prinsipnya sapi sonok merupakan sapi-sapi pilihan walaupun standarisasinya 
cukup beragam. Budaya sapi sonok mempunyai nilai menjauhkan masyarakat atau peternak dari unsur 
penganiayaan terhadap hewan, sekaligus memelihara dari kepunahan dan menjadikan sebuah 
inspirasi penghargaan terhadap hewan di Madura serta dapat melahirkan kekayaan tradisi. 
Permasalahan saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya budaya sapi sonok bagi 
masyarakat Madura sebagai upaya pembentukan wisata budaya sapi sonok agar ciri khasnya tidak 
hilang. Pengembangan dalam daya tarik wisata sangat tergantung dari jenis kegiatan yang sedang 
dikembangkan (Wahyudi.Isa, 2019). Kebudayaan ini tentunya perlu diangkat dan ditelusuri makna lebih 
dalamnya sehingga bisa mewujudkan wisata budaya yang sesungguhnya. Koentjaraningrat (1994:85) 
menyatakan nilai budaya merupakan sesuatu konsep hidup masyarakat sekitar yang dianggap amat 
mulia (Syarifuddin, 2017). 

Berdasarkan undang-undang kepariwisataan No.10 tahun 2009, wisata dapat diartikan sebagai 
kegiatan perjalanan yang ditempuh oleh seseorang untuk berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan 
rekreasi, eksplorasi diri atau mempelajari keunikan yang dikunjungi untuk sementara waktu. 
Berdasarkan fungsi kepariwisataan, wisata adalah wujud pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan 
intelektual wisatawan yang melakukan rekreasi dan perjalanan (Hariyanto, 2016). Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa pertunjukan sapi sonok dapat dilakukan secara rutin dengan desain konsep wisata 
budaya. Pengembangan budaya sapi sonok dapat menggandeng para komunitas taccek di Dempo 
barat agar tercipta wisata budaya sapi sonok. Tujuan penelitian ini ialah untuk 1) Mengkonsep wisata 
budaya sapi sonok di Desa Dempo barat, 2) Mengetahui nilai wisata budaya pariwisata yang tercermin 
bagi masyarakat Dempo barat.  

MATERI DAN METODE 

Kebudayaan dalam masyarakat diyakini sebagai sesuatu yang harus dipercayai atau diketahui 
seseorang agar bisa berperilaku yang dapat diterima oleh sekelompok masyarakat (Keesing, 2018). 
Sementara nilai merupakan hasil bentuk pertimbangan yang dibuat masyarakat secara kelompok untuk 
menentukan penting atau tidaknya suatu gagasan, atau praktek (Prayogi & Danial, 2016). Kebudayaan 
didalamnya berisikan perangkat model pengetahuan atau sistem-sistem makna yang terjalin secara 
menyeluruh dalam simbol yang ditransmisikan secara historis. Kebudayaan dapat diartikan sebagai ide 
yang dimiliki masyarakat sehingga dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat (Parhani, 
2016). Nilai budaya merupakan suatu konsep kehidupan dalam alam fikiran dari Sebagian besar warga 
masyarakat (Verulitasari, 2016). Berdasarkan pemaparan diatas dapat dinyatakan bahwa bentuk nilai 
budaya memicu tumbuhnya nilai kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Hal ini bisa dilihat dari bekerja 
keras, sikap toleransi, dan gotong royong. Selain itu, Sistem nilai budaya bersifat universal, sehingga 
nilai budaya sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara 
(Merdiyatna, 2019). 
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Berikut pernyataan Nilai budaya Pariwisata menurut C Kluckhon yang dilihat dari lima aspek, yaitu (1) 
Karakter manusia ditinjau dari kehidupan manusia; (2) Karakter manusia ditinjau dari hubungan 
manusia dengan alam sekitarnya; (3) aspek waktu, dilihat dari persepsi manusia terhadap waktu; (4) 
aspek aktivitas, untuk melihat persepsi manusia terkait kerja dan amal perbuatan; dan (5) aspek 
hubungan, untuk melihat hubungan manusia dengan manusia yang lain (Sarifuddin, 2016). Beberapa 
aspek berikut yang akan bisa menetukan apakah nilai budaya disuatu wilayah bisa berpotensi dalam 
pengembangan wisata budaya sapi sonok.  

Penelitian ini dilakukan di desa Dempo Barat menggunakan Teknik purpose sampling dengan memilih 
masyarakat yang tergabung dalam kelompok taccek atau paguyuban sapi sonok. Objek penelitian ini 
yaitu pertunjukan sapi sonok sebagai wujud wisata budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap peternak yang 
tergabung dalam kelompok taccek dan paguyuban sapi sonok.  

Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal atau artikel ilmiah 
dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sementara data primer diperoleh dari 
proses wawancara dengan responden. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan data 
primer mengenai nilai budaya pada pertunjukan sapi sonok. Sementara diawal penelitian dilakukan 
Forum Group Discusiion (FGD) bersama Kelompok Ternak di rumah kepala Desa Dempo Barat selaku 
Ketua paguyuban sapi sonok. Informasi tersebut lalu di kumpulkan dan dilanjut wawancara satu-
persatu ke masing-masing peternak sapi sonok. Penelitian Alwi, (2018) menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif diperlukan sampel sebanyak 10% dari ahli atau pakar. Sehingga jumlah sampel sapi sonok 
yang diambil sebanyak 10 responden atas dasar teori yang menyatakan untuk sampel kualitatif bisa 
menggunakan data dari sumber yang dianggap penting. Hasil wawancara lalu dilakukan pengolahan 
data atau analisis data melalui reduksi dan penyajian data. Penayaijian dimulai dari konsep pemetaan 
wisata budaya, lalu analisis nilai budaya pariwisata sapi sonok. Sehingga diakhir dapat ditemukan 
gambaran konsep perencanaan sapi sonok dan makna nilai wisata budayanya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Sentra Sapi Sonok 

Desa Dempo barat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pasean Kabupaten 
Pamekasan. Wilayah ini dikenal dengan sentra sapi sonok yang masih unggul. Terdapat banyak 
peternak yang masih melakukan penjualan dari hasil Pembibitan sapi sonok sebagai pendapatan 
sampingan. Sentra sapi sonok di Pamekasan dikenal dengan istilah PAPABARU (Kecamatan Pakong, 
Pasean, Batu marmar dan Waru). Terkhusus di Kecamatan Pasean Desa Dempo barat yang masih 
mendominasi peternak sapi sonok sekaligus wilayah sebagai sejarah pencetus Sapi sonok.  

Kehidupan sosial masyarakat di Dempo Barat cukup sederhana yang mayoritas sebagai petani dan 
peternak. Hasil tani diperoleh dari tanaman jagung, tembakau dan cabe jamu. Setiap tahunnya yang 
mendominasi usahatani masyarakat diperoleh dari tanaman jagung, sehingga keseluruhan tanah rata-
rata ditanami jagung. Pendapatan dari hasil tani setiap tahunnya dibawah Rp 10.000.000 dengan rata-
rata Rp, 5.000.000 per tahun. Beberapa peternak sapi sonok memanfaatkan tanaman jagung mulai 
dari pohon, jagung, bonggol jagung dan kulit jagung sebagai pakan ternak disaat musim kemarau. 
Beberapa kondisi tanah yang bukan persawahan tidak cocok untuk ditanami padi, sehingga untuk beras 
setiap tahunnya membeli. Kondisi ekonomi yang kurang stabil membuat masyarakat memelihara sapi 
sonok sebagai pendapatan sampingan. Selain sebatas hobi sapi sonok dijadikan sebagai sumber 
pendapatan dari hasil anakan sapi lalu dijual untuk membantu kestabilan ekonomi.  

Para peternak sapi sonok pada umumnya dari kategori umur lansia dengan pengalaman memelihara 
sapi sonok kisaran 30 tahunan. Sebagai bentuk hobi acara festival menjadi salah satu ajang yang 
sangat dinanti-nanti oleh para pemain sapi sonok. Rata-rata usia peternak sapi sonok diatas 40 tahunan 
dengan tingkat pendidikan Sekolah dasar (SD). Kebiasaan atau budaya menjadi tradisi masyarakat 
untuk tetap melestarikan budaya sapi sonok. Wujud cinta terhadap sapi sonok rela merawat dan 
memelihara sapi sepenuhnya mulai dari pemberian pakan, memandikan sapi, pembersihan kandang, 
pelatihan, dan juga tergabung dalam komunitas sapi sonok. Budaya ini perlu terus dikembangkan agar 
para remaja mampu meneruskan budaya sapi sonok sepanjang tahun sebagai ciri khas Madura 
khususnya Dempo Barat.  
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Konsep Pemetaan Wisata Budaya 

Sapi sonok merupakan salah satu sapi kecantikan dengan mengutamakan postur tubuh ideal layaknya 
model. Ajang festival sapi sonok diiringi oleh music saronin yang langsung dimainkan oleh para pemain 
ahli. Musik ini pada umumnya sebagai pengiring acara pernikahan. Namun lambat laun music saronen 
sudah menjadi kebiasaan sebagai pengiring sapi sonok di acara festival. Pengiring saat kontes sapi 
sonok terdiri dari para pemain sebagai pemegang sapi, penari (Sinden), dan para pemain musik 
saronin. Artinya masing-masing pemain, bertugas sesuai dengan perannya, yang saling melengkapi 
dalam bunyi sehingga berhasil mengiringi sapi yang sedang berjalan dalam lintasan garis hingga 
menuju pamanggung. Keindahan inilah memberikan nilai bagi para penonton dan dapat 
menggambarkan nilai pemainnya dan beberapa pertunjukan rutin yang disuguhkan dalam festival sapi 
sonok. Pertunjukan sapi sonok dalam acara besar dilaksanakan setahun 2 kali dengan mengundang 
para pemilik sapi sonok se Madura untuk memeriahkan acara tersebut. Namun untuk acara rutinnya di 
Dempo Barat berlangsung seminggu sekali yang dikonsep dalam arisan taccek. Saat festival besar, 
pakaian yang digunakan yaitu pakaian khas madura sementara penari(sinden) menggunakan kebaya 
madura dengan rambut disanggul. Merujuk pada penelitian Kutsiyah, (2019) terdapat beberapa konsep 
destinasi sapi sonok yang fokus pada konsep acara atau destinasi wisata yang akan disajikan pada 
pengunjung. Sementara pada penelitian ini ialah memuat rangkaian koordinasi hingga terbentuk nyata 
wisata budaya dengan koordinasi ke beberapa pihak. Berikut skema dalam pemetaan wisata budaya 
di Desa Dempo Barat. 

 

Gambar 8. Skema Pemetaan Wisata Budaya 

Berikut gambaran perencanaan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi pengembangan wisata 
budaya sapi sonok: 

▪ Paguyuban  

Paguyuban merupakan salah satu komunitas pecinta sapi sonok se Madura yang terdiri dari 
keanggotaan pemilik sapi sonok se Madura. Paguyuban menjadi pihak utama yang 
bertanggungjawab dalam penyelanggaraan festival atau kontes sapi sonok yang dapat 
dilaksanakan setahun 4 kali dalam sekala besar. Panitia inti dari paguyuban juga mengkordinir 
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pemilik sapi sonok yang akan menghadiri kontes melalui surat undangan secara resmi. Wisata 
budaya dapat dinaungi oleh paguyuban untuk mewujudkan wisata budaya sapi sonok. Dalam 
pelaksanaannya koordinasi yang penting dilakukan ialah terhadap dinas pariwisata 
dikarenakan berkaitan dengan wisatawan luar. Paguyuban sapi sonok meliputi anggota pecinta 
sapi se-Madura. Paguyuban selaku panitia perlu memiliki nomor kontak antar wilayah dengan 
nama panggung sapi sonok dari masing-masing peternak.  

▪ Kelompok Taccek  

Kelompok taccek merupakan salah satu komunitas atau kelompok sapi yang identik dengan 
pajengan. Acara kelompok taccek ialah pemilik ternak membawa sapi lalu dipajang bersamaan 
dengan sapi para peternak lainnya. Dalam konsep wisata budaya ini kelompok taccek ialah 
sebagai partisipan atau para pemain sapi sonok yang akan mengisi acara festival lewat kontes 
sapi sonok. Kelompok taccek A,B,C,D adalah gambaran kelompok taccek dari masing-masing 
dusun di Dempo Barat. Melalui kelompok taccek akan memudahkan koordinasi pihak 
paguyuban dalam menghubungi ketua taccek antar dusun untuk mensukseskan festival sapi 
sonok yang dikonsep dengan wisata budaya.  

▪ Dinas pariwisata dan Dinas Peternakan 

Dinas Pariwisata adalah pihak yang bekerjasama dengan paguyuban sebagai pihak yang 
mengahandlle tamu dari luar. Dinas pariwisata akan berkordinasi dengan pihak paguyuban dan 
dinas peternakan selaku tim inti dari pihak penyelenggara. Dinas pariwisata juga dapat 
membuatkan website resmi terkait dengan alur pelaksanaan acara festival sapi sonok mulai 
dari pembelian tiket, alur pelaksanaan dan fasilitas yang akan diberikan untuk memuaskan 
para pengunjung dari luar. Sementara dinas peternakan adalah sebagai pihak yang akan 
menjelaskan secara detail terkait sapi sonok kepada para wisatawan atau pengunjung.  

▪ Hotel  

Hotel adalah sarana penginapan sementara untuk para wisatawan mancanegra yang di 
siapkan khusus untuk pengunjung festival sapi sonok. Hal ini diterapkan karena di wilayah 
Dempo Barat tidak ada fasilitas penginapan. Pihak penyelanggara festival sapi sonok 
diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pihak hotel untuk menyiapkan sarana 
transportasi menuju lokasi kontes dilapangan Dempo Barat sebagai pusat festival. 

▪ Paket wisata  

Pakat wisata disini dapat diartikan sebagai bonus keliling wisata Madura menuju wisata-wisata 
lain yang sudah bekerja sama sebelumnya dengan pihak paguyuban. Paket wisata ini akan 
dikordinir langsung oleh dinas pariwisata untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya 
madura dengan pilihan wisata yang ada di Madura dan tentunya dalam pelaksanaanya tetap 
didampingi oleh pihak dinas pariwisata. 

▪ Wisatawan  

Wisatawan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu wisatawan lokal dan wisatawan luar. Bagi 
wisatawan luar diperlukan pemesanan tiket jauh-jauh hari di website yang telah disediakan. 
Tarif pembelian tiket dibagi menjadi 2, paket utama yaitu festival sapi sonok dan paket kedua 
paket festival+paket wisata. Sementara wisatawan local bisa langsung mendatangi lokasi 
festival dengan melakukan pembelian tiket langsung di lokasi.   

Pertunjukan sapi sonok 

Pertunjukan sapi sonok dapat dilaksanakan di lapangan desa Dempo Barat dengan melibatkan banyak 
pihak. Saat pertunjukan berlangsung memerlukan penanggung jawab dari masing-masing persiapan 
festival seperti pamandu acara, keamanan, penjurian, perlengkapan, dan dokumentasi atau media. 
Berikut penjelasan dari masing-masing kepanitiaan atau penanggungjawab saat pertunjukan 
berlangsung. 

a. Pemandu acara: Pihak ini dapat bertanggung jawab dalam susunan acara yang akan 
ditampilkan saat acara berlangsung seperti rangkaian acara, pengisi acara, dan tata letak 
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lapangan. Berikut beberapa rekomendasi dalam rangkaian acara seperti pembukaan dengan 
tarian moang sangkal, penampilan musik tong-tong, sambutan ketua paguyuban, dinas 
peternakan dan dinas pariwisata serta pertunjukan utama sapi sonok. 

b. Keamanan: pihak ini dapat bertanggung jawab dalam keamanan saat acara seperti ketertiban 
penonton, mengatur kondisi penempatan kendaraan penonton, mengkondisikan semua sapi 
agar aman saat pertunjukan berlangsung. 

c. Penjurian: pihak ini dapat bertanggung jawab dalam penjurian sapi sonok, dimana dalam 
kontes sapi sonok terdapat pengurangan khusus bagi sapi yang melanggar peraturan. 

d. Perlengkapan: pihak ini dapat bertanggung jawab dalam menyediakan peralatan saat kontes 
berlangsung seperti, gapura, karpet, lintasan, terop, panggung, dan beberapa jenis 
perlengkapan lainnya.  

e. Dokumentasi: pihak yang dapat bertanggung jawab dalam mengabadikan moment pertunjukan 
sapi sonok dalam bentuk gambar, video, maupun siaran langsung. Output yang diharapkan 
ialah dokumentasi video yang disajikan dalam bentuk DVD atau video yang diunggah pada 
YouTube channel paguyuban sapi sonok.  

Keuntungan Pembentukan Wisata Budaya bagi masyarakat Dempo Barat  

1. Menciptakan wisata budaya yang unggul dan unik terutama dari sektor peternakan. Wisata 
budaya menjadi trend pariwisata yang diminati oleh para pengunjung sekaligus mengangkat 
citra Desa Dempo Barat. 

2. Membuka peluang bisnis terutama kuliner madura, cemilan tradisional madura, penjualan baju 
tradisonal madura dan penjualan aksesoris sapi sonok. Hal ini membuka peluang bagi para 
pedagang untuk memanfaatkan situasi yang ada untuk menambah hasil ekonomi.  

3. Menambah pemasukan para peternak dari masing-masing dusun sebagi wujud pasrtisipan 
yang ikut andil dalam mensukseskan pertunjukan sapi sonok. Sehingga untuk setiap peternak 
yang mebawakan sapi diberi uang sebagai uang transportasi. Karena pada umumnya untuk 
festival sapi sonok seluruh biaya ditanggung peternak pribadi 

4. Membuka peluang pasar bagi pecinta sapi sonok sehingga harga jual sapi sonok terus 
meningkat 

Pengembangan wisata budaya sapi sonok merupakan acara besar sehingga terdapat beberapa 
pertimbangan yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan dijalankan 

▪ Melaksanakan pendampingan administrasi umum bagi pemerintah desa, paguyuban berbasis 
komputerisasi 

▪ Membuat rancangan pemetaan secara terkonsep dalam draft proposal resmi serta Menyusun 
program berkelanjutan dan berintegrasi terkhusus wisata budaya sapi sonok.  

▪ Menggandeng para pemuda atau mahasiswa sebagai penggerak dalam mensukseskan acara 
wisata budaya sebagai penyumbang ide-ide kreatif dalam pertunjukan sapi sonok.  

▪ Mengajukan bantuan dana terhadap beberapa lembaga yang selaras dengan pelaksanaan 
wisata budaya 

▪ Menjadikan Desa Dempo Barat sebagai wisata edukasi sapi sonok 
▪ Mempunyai draft daftar pemilik atau peserta sapi sonok dalam lingkung Desa maupun se-

Madura 
▪ Melakukan sosialisasi ke masing-masing kelompok taccek terkait pelaksanaan wisata budaya 
▪ Membuat desain lokasi atau peta lokasi wilayah wisata budaya dan membuat pamflet promosi 

khusus pertunjukan sapi sonok. Promosi perlu dimaksimalkan di sosial media agar menarik 
wisatawan luar 

▪ Membuat inovasi makanan kuliner khas madura atau khas Dempo Barat untuk mendukung 
wisata budaya 

▪ Melakukan pendampingan dalam pelatihan fotografi dan videografi sebelum pelaksanaan 
dimulai 

▪ Mempertimbangkan waktu festival yang akan diselengarakan setiap setahun 4 kali, terutama 
untuk bulan bulan yang pas untuk weekend.  

▪ Merencanakan pembangunan infrastruktur penginapan bagi pengunjung untuk jangka 
Panjang. Namun untuk sementara alternative solusi bisa bekerja sama dengan pihak hotel di 
Kota Pamekasan. Hal ini yang menjadi pertimbangan pembuatan tempat menginapan 
membutuhkan waktu yang lama dan menguras biaya yang tinggi. 

▪ Membentuk tim khusus sebagai pemandu wisatawan manca negara yang fasih dalam 
komunikasi Bahasa inggris.  
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▪ Melakukan publikasi pertunjukan sapi sonok disemua media massa dan media social untuk 
menunjang perluasan informasi terkait sapi sonok. 

Nilai Wisata Budaya 

Pertunjukan sapi sonok pada umumnya meliputi beberapa pihak yang ikut menyempurnakan acara 
berlangsung seperti saronen dan penari. Berikut beberapa Analisa menurut C Kluckhon terkait nilai 
wisata budaya sapi sonok.  

Human nature or the meaning of human life. Karakter manusia yang ditinjau dari kehidupan 
manusia. Dalam arti luasnya manusia ingin selalu dianggap unggul dan berbeda dari yang lain. Sifat 
seseorang yang ingin memiliki sesuatu namun orang lain tidak memilikinya. Jika dihubungkan dengan 
pertunjukan sapi sonok dan manusia sebagai penikmatnya maka dapat dinyatakan sesama manusia 
menyukai suatu hal yang berbeda. Sapi sonok adalah seni pertunjukan yang relative berbeda dengan 
seni pertunjukan yang lain, karena memadukan unsur manusia sebagai pemain atau pemilik sapi dan 
hewan sebagai objeknya. Dalam pertunjukan sapi sonok terdapat banyak pemain yang terlibat, hal ini 
menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa lepas dari manusia yang lain. 
Diantaranya pengiring music saronin dan penari untuk menambah indahnya pertunjukan sapi sonok. 
Dilihat dari hal tersebut manusia satu akan membutuhkan manusia yang lain dan saling melengkapi 
hingga alunan music saronin yang disampaikan menyatu dengan pertunjukan sapi sonok.  

Man's nature, about the meaning of man's relationship with the natural surrounding. Karakter 
manusia, tentang makna hubungan manusia dengan alam sekitar. Pementasan sapi sonok, ibarat 
terciptanya hubungan manusia dengan alamnya. Manusia dapat memanfaatkan sumberdaya alam 
seperti pepohonan yang dapat dijadikan sebagai alat musik saronin. Pada musik saronin terdapat 
beberapa alat yang juga terbuat dari kayu sebagai pegangan atau sanggahan dari alat utama. 
Sementara untuk aksesoris sapi sonok terbuat dari kayu jati atau kayu akasea sebagai pangonong 
yang menghubungkan antar kedua sapi. Kayu tersebut lalu dibuat ukiran se menarik mungkin hingga 
mencapai kisaran harga 2-6 juta. Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan manusia 
dengan alam untuk mewujudkan karya seni menjadi kegunaan atau unsur estetika.  

Time, human perception of time. Persepsi manusia terhadap waktu. Pertunjukan sapi sonok, adalah 
seni pertunjukan yang dibatasi oleh waktu, baik waktu pertunjukannya maupun waktu untuk setiap 
segmen music saronin yang dibawakan. Artinya dalam pertunjukan dibatasi oleh waktu baik saat acara 
maupun waktu untuk pengadaan kontes sapi sonok. Pertunjukan sapi sonok rutin digelar seminggu 
sekali di setiap dusun dalam bentuk taccek (Pajengan), biasanya dimulai pada sore hari atau pagi hari 
kisaran 1 jam an. Namun untuk festival besar rata-rata diadakan setahun 1 atau 2 kali se-Madura.   

Activity, about the meaning of work, work and charitable deeds. Makna kerja, bekerja dan amal 
perbuatan. Pertunjukan sapi sonok merupakan aktivitas kerja setiap pemainnya yang menyuguhkan 
kesenian atau kegiatan kesenian yang dipertunjukan oleh para pemainnya. Melalui pertunjukan sapi 
sonok para pemain hanya mengkondisikan jalannya sapi, agar dapat beriringan dengan music saronin. 
Pementasan sapi sonok termasuk kategori amal perbuatan karena disitu termasuk wujud pemeliharaan 
sapi yang baik sehingga disana menjadi perkumpulan para penggemar sapi sonok dengan ciri khas 
kecantikan masing-masing sapi. Acara festival sapi sonok dapat memberikan kedamaian, kesenangan, 
dan kegembiraan bagi para penontonnya, serta untuk sapinya. Para penggemar sapi sonok adalah 
salah satu bentuk apresiasi budaya yang melstarikan atau menunjukkan betapa berharganya dan 
canttiknya sapi dengan bentuk pemeliharaan yang intensif.  

Relational, man's relationship with fellow human beings. Hubungan manusia dengan manusia 
yang lain. Makna kelima dari system nilai budaya secara universal berkaitan dengan pertunjukan sapi 
sonok, bahwa pertunjukan ini menggambarkan adanya hubungan manusia yang satu dengan manusia 
yang lain. Hubungan ini bisa dalam bentuk hubungan antara pemain satu dengan pemain yang lain, 
atau antara pemain dengan penonton, atau antara pemain dengan pemain yang lain. Interaksi sosial 
tiga bentuk inilah, dituntut untuk terjalin dengan baik, karena lantunan music saronin yang baik adalah 
hasil dari adanya hubungan sosial yang baik, dalam bentuk hubungan social kerjasama. Bentuk 
kenyaman terhadap penonton dilihat dari pertunjukan sapi sonok yang antar pemilik sapi sonok tidak 
ada ajang perlombaan yang menetukan menang atau kalah. Melainkan semua sapi memiliki skor 100 
pada awal pelaksanaan sehingga jika sapi melanggar aturan maka ada pengurangan tersendiri dari 
point-point yang sudah diberitahukan sebelumnya. Bentuk acara festival sapi sonok adalah sebatas 
hoby untuk mempererat silturrahmi antar pecinda budaya sapi sonok. Tidak ada penentuan juara 
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dengan tujuan menghindari konflik antar pemain sehingga festival ini ditujukan untuk silturrahmi dan 
sebatas hiburan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat banyak peluang dalam mewujudkan wisata 
budaya sapi sonok. Konsep pemetaan wisata budaya meliputi, pihak yang terlibat, perogram yang perlu 
dipersiapkan dan sarana edukasi bagi pengunjung. Selain itu terdapat nilai wisata budaya di dalamnya, 
meliputi nilai kehidupan manusia, nilai hubungan manusia dengan alam, nilai manusia dari aspek 
waktu, nilai manusia dari makna kerja dan amal perbuatan, serta nilai hubungan manusia dengan 
manusia yang lain. Bagi masyarakat diharapkan tetap mempertahankan budaya sapi sonok untuk 
Madura.  
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