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ersama seorang teman, kami mengunjungi sebuah desa bernama Huta Lombang di 
Mandailing. Di sana, kami temukan sebuah alat musikal yang dirakit sedemikian rupa, 
sehingga dapat menghasilkan suara yang berdengung-dengung. Alat sederhana itu terdiri 

dari miniatur ”kincir air” berdiameter sekitar 45 cm. Diletakkan di bawah curahan air pancuran 
bambu dari sebuah kolam ikan milik warga desa setempat. Pada sumbunya terlilit seutas tali. Salah 
satu ujungnya terikat pada pasak kayu di atas tanah, sedangkan ujung lain dihubungkan dengan 
sebuah ”tabung” berbentuk silinder yang terbuat dari bahan seng dan bagian atasnya terbuka. 
Tabung atau tube silinder itu digantung pada dahan pohon mangga yang tumbuh di dekat tobat 
(kolam ikan, empang) yang letaknya sekitar 6 meter dari permukaan tanah.  
 
Curahan air dari pancuran mengisi ‘sudut-sudut’ kincir, sehingga kincir dan sumbunya berputar. 
Akibatnya terjadi ‘pergesekan’ antara lilitan tali dengan ’sumbu’ yang berputar. Adanya pergesekan 
inilah yang menghasilkan ‘bunyi’. Kemudian bunyi merambat pada rentangan tali menuju tabung 
silinder yang berfungsi sebagai ’resonator’. Sebagai akibat dari hasil resonansi, kita dapat men-
dengar suara berdengung-dengung, yang mana suara dengungannya itu dapat mencapai radius 
setengah kilo meter, namun jangkauannya lebih luas dan jauh lagi pada malam hari.  
 

 
Untuk selanjutnya, bunyi yang 
berdengung-dengung ini disebut ’drone’. 
Sedang alat musikal tersebut dapat 
dikategorikan ke dalam klasifikasi 
’idiofon’. 
  
Kalau diperhatikan dari segi teknis, 
mungkin dapat dikatakan bahwa alat 
musikal yang menghasilkan drone ini 
tergolong sederhana. Tetapi yang menjadi 
pertanyaan bagi kita adalah untuk tujuan 
apakah si petani membuat alat musikal 
idiofon itu di empangnya? Sementara ja-
rak antara rumah dan empangnya itu 
kurang lebih setengah kilo meter.  
 
 

 
Dahulu hampir setiap ”keluarga batih” memiliki paling tidak satu buah kolam ikan di samping 
rumahnya dan setiap tobat (empang) di Mandailing biasanya memiliki dua buah pancuran bambu. 
Satu digunakan sebagai saluran air ke dalam empang dan satu lagi digunakan sebagai saluran air 
buang. Artinya pancuran kedua ini berfungsi untuk menstabilkan genangan air empang, yang 
disesuaikan untuk kebutuhan pemeliharaan ikan. Ikan yang banyak dipelihara di kolam antara lain: 
ihan mas, kalu dan siroken. 
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Dan alat musikal yang menghasilkan drone ini, biasanya diletakkan di bawah pancuran bambu 
yang kedua tersebut. Dengan sendirinya, apabila curahan air dari pancuran kedua berjalan normal, 
maka alat musikal itu tetap bekerja dan menghasilkan drone. Sebaliknya, apabila alat musikal 
dimaksud tidak berbunyi, berarti terdapat gangguan aliran air empang, dimana air tidak lagi 
mengalir melalui pancuran kedua, yang bertugas untuk memutar kincir.  
 
Tidak adanya air yang mengalir melalui pancuran kedua karena laju aliran air dalam empang tidak 
normal. Dan ketidaknormalan laju aliran air empang karena tidak adanya air yang masuk ke dalam 
empang melalui pancuran pertama. Hal ini terjadi mungkin karena bagian atau tempat tertentu 
pada irigasi tersumbat, yang menghalangi kelancaran arus air. Mungkin pula para ”maling ikan” 
sedang beraksi. Karena cara yang paling efektif untuk mencuri ikan empang adalah dengan terlebih 
dahulu menguras air empang. Melalui sebuah pembuanganair empang khusus yang disebut 
pambungkasan. Dalam hubungan ini, terhentinya suara drone dari arah empang berarti suatu 
pertanda bagi si petani untuk segera memeriksa kolam ikannya. Dengan memperhatikan ”ide” — 
alat yang dibuat — si petani ikan Mandailing ini, kita teringat kepada: mobil-mobil di jalanan kota 
yang membunyikan klakson; musik tertentu yang selalu 4iperdengarkan kepada penonton bioskop 
apabila pertunjukan akan dimulai; ataupun raungan sirene di kota-kota TelukPersia ketika dilanda 
perang. Meskipun ke empat aktivitas musikal di atas dapat digolongkan ke dalam ’bahasa isyarat’, 
namun disadari bahwa kegunaannya berbeda Karena konsepsi dan prosesnya berbeda, yang 
dipengaruhi oleh ruang dan waktu.  
 
Aktifitas musikal orang Mandailing yang lain masih banyak kita jumpai diberbagai tempat dan 
waktu. Misalnya, upaya penangkapan ikan dengan alat sarir atau sulambo di Batang Gadis, juga 
menghadirkan alat musikal yang menghasilkan drone dengan maksud agar orang lain tidak 
mengganggu areal penangkapan ikan mereka. Alat musikal seperti ini terbuat dari bambu (bulu 
lomang atau poring) yang dibentuk sedemikian rupa, lalu diletakkan ke dalam air di dekat sarir 
atau sulambo. Lebih dari itu, alat musikal yang sama dapat pula diletakkan di tengah-tengah saba 
(sawah) untuk mengkontrol laju aliran airnya. Begitu pula di (dalam) empang dapat ditanam, 
dengan tujuan yang sama seperti alat musikal yang memakai kincir tersebut di atas. Alat musikal 
yang seperti ini ada yang menyebutnya tulila aek.  
 
Gondang aek dibuat para petani dari galoga (gelagah) dan material lain untuk mengkontrol laju 
aliran air sawah mereka. Dorang yang terbuat dari kaleng-kaleng bekas, dan Dopak yang terbuat 
dari bambu (dibelah), lalu kedua alat dihubungkan dengan tali yang dapat disentak-sentak dari 
sopo saba (dangau saba) untuk mengusir burung-burung pipit, disertai ’ende’ tertentu adalah 
aktivitas yang disebut mamuro. 
  
Hotuk angin dan salibung yang sama-sama terbuat dari bambu biasanya digunakan parkauma 
(petani ladang) untuk menjaga tanaman muda seperti jagung atau kaeang-kaeangan. Alat musikal 
itu digunakan untuk mengusir binatang pengganggu seperti burung, kera, monyet, ataupun babi.  
 
Begitulah, aktivitas musikal petani Mandailing yang beraneka ragam. Dari satu sisi, dapat 
dikatakan bahwa kesemuanya itu, adalah suatu upaya untuk menunjang aktivitas perekonomian 
mereka. Memang, petani yang menciptakan alat musikal idiofon di empang tersebut tidak banyak 
kita jumpai. Orang-orang yang berprilaku seperti si petani ini dalam masyarakat Mandailing 
disebut alak nabahat uti-utian, yang kalau dalam Bahasa Indonesia-nya kurang lebih berarti 
“orang yang sangat kreatif”.**  
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