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ama dengan seni tradisi lainnya, turi-turian yang dimiliki masyarakat Mandailing 
pun tercipta secara anonim (tidak diketahui siapa yang pertama sekali 
menciptakannya). Dan sudah sejak lama berbagai cerita rakyat ini dituliskan dengan 

aksara tradisional Mandailing yaitu surat tulak-tulak antara lain seperti Turi-turian Ni 
Raja Gorga Di Langit, Si Jahidin, Si Lundu Ni Pahu, Nan Sondang Milong-ilong, Si 
Sampuraga, Si Baroar, Si Aji Malim Deman, Si Raja Onas di Mandailing, dan lain-lain. 
Sementara yang belum pemah kita temukan secara tertulis seperti Turi-turian Ni Si Tapi 
Surat Tagan, Jalak Maribo dohot Ompu Sagadon, dan lain-lain.  
 
Bertolak dari ‘isi’ yang terkandung di dalam turi-turian yang dimiliki masyarakat 
Mandailing, rasanya kurang tepat apabila dikatakan bahwa budaya marturi hanya 
berfungsi sebagai ‘hiburan semata’. Hal ini karena turi-turian mengandung berbagai 
aspek, seperti sejarah, pendidikan, nilai-nilai budaya tradisional, dan lain sebagainya. 
Karenanya, fungsi marturi lebih tepat dikatakan sebagai katalisator untuk mempercepat 
proses sosialisasi kebudayaan Mandailing bagi masyarakat pendukungnya. 
  
Apabila kita tinjau dari segi bentuknya turi-turin adalah salah satu jenis Kesusastraan 
Lama Mandailing — sebagian ada yang klasik — yang berbentuk ‘prosa liris’, karena 
cenderung memilih kata-kata yang mengandung nilai-nilai sastra dan di-turi-kan secara 
berirama pula. Meskipun demikian, kita akan mengalami kesulitan apabila berusaha 
mengidentikkan beberapa folktale Mandailing ini ke dalam bentuk Prosa Melayu Klasik 
seperti Hikayat, Tambo, Dongeng, Legenda, Mite, dan lain-lain. Hal ini karena turi-turian 
sekaligus mengandung beberapa bentuk prosa Melayu Klasik tersebut, yang mana 
pemakaian beberapa bentuk prosa di dalam turi-turian ini merupakan satu kesatuan yang 
utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan.  
 
Meskipun jenis folktale ini masih dikenal di tengah-tengah dinamika kehidupan 
masyarakat Mandailing, namun seseorang yang dapat men-turi-kan berbagai folktale ini 
sudah sangat langka ditemukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain; 
kurangnya minat generasi muda untuk mempelajarinya, tidak adanya pewarisan, dan 
untuk menjadi seorang parturi haruslah memiliki beberapa keistimewaan yang telah 
dikemukakan di atas. Dari segelintir orang Mandailing yang dapat marturi pada masa 
sekarang ini, masih kita jumpau satu-dua orang yang dapat melakukannya. Salah satu 
diantaranya adalah Lukman Hakim Lubis, sering dipanggil Jatumaya, berusia 61 tahun 
dan bertempat tinggal di Maga Lombang, Mandailing Julu. 
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Aspek bahasa dan struktur teks 
 
Membicarakan perihal teks turi-turian tentu erat kaitannya dengan bahasa yang menjadi 
sumbernya, yaitu bahasa Mandailing. Dalam hal ini suku-bangsa Mandailing memiliki 
lima ragam bahasa, dimana selain ragam bahasa sehari-hari (hata somal) yang 
dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, ke empat ragam bahasa lainnya adalah hata 
andung, hata teas dohot jampolak, hata parkapur dan hata sibaso yang sudah mulai 
hilang dari kehidupan masyarakat Mandailing. 
 
Seperti yang dikemukakan oleh budayawan Z. Pangaduan Lubis bahwa dari kelima ragam 
bahasa itu, hata andung dikategorikan sebagai bahasa sastra, karena dipandang oleh 
masyarakat pemiliknya memiliki nilai-nilai keindahan. Dapat ditambahkan bahwa 
pemakaian hata andung sangat luas, ia dapat dipakai dalam berbagai upacara adat seperti 
markobar, marjamita, mangupa-upa, mangandung dan sebagainya. 
 
 
Aspek musikal 
 
Sungguh terlalu mengada-ada apabila kita mengatakn bahwa tradisi lisan marturi adalah 
”musik vokal” karena secara emic view oleh masyarakat Mandailing sebagai pemiliknya 
adalah ”budaya” atau ”tradisi” yang hidup dalam dinamikan kehidupan mereka. Meskipun 
demikian secara etic view (dunia etnomusikologi) kita dapat menkaji folktale Mandailing 
ini untuk menemukan karakteristik dan elemen-elemen musikalnya. 
 
 
Penutup  
 
Apabila ditinjau dari segi gaya ritmis dan melodis tradisi oral marturi yang terdapat di 
Mandailing, kita menemukan adanya perbedaan antara satu kampung dengan kampung 
lainnya yang bersifat variatif, dan perbedaan ini merupakan kekayaan khasanah budaya 
marturi di Mandailing.* 
 
 

 

Dimuat dalam Harian Waspada Medan, 1990 
 


