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Uning-uningan ni Ompunta 

na parjolo sundut i 

by Edi Nasution 

 

 

rang Mandailing menyebut musik tradisional mereka dengan ungkapan “uning-
uningan di ompunta na parjolo sundut i”. Artinya, seni musik dari para leluhur, yang 
diwariskan secara turun-temurun. Tradisi musik yang cukup terkenal dari Mandailing 
adalah seni pertunjukan gordang sambilan dan gondang boru1  yang dimainkan pada 
berbagai upacara adat dan ritual. 

Pada horja siriaon2  (upacara adat perkawinan) dan horja siluluton (upacara adat kematian 
juga disebut mambulungi), selain gordang sambilan, biasanya gondang boru juga dimainkan 
untuk mengiringi tortor (tarian adat). Dalam upacara adat ini, pihak-pihak yang menarikan 
tarian adat tortor antara lain adalah kelompok kekerabatan mora, kahanggi (suhut)3 dan anak 
boru. Karena itulah tortor yang ditarikan oleh kelompok-keleompok kekerabatan itu dinamakan 
tortor mora, tortor suhut dan tortor anak boru. 
Selain itu, dalam setiap horja biasanya kalangan 
raja-raja juga menarikan tarian adat tortor, 
sehingga tortor tersebut dinamakan tortor 
rajaraja, dan tortor yang ditarikan oleh kalangan 
muda-mudi disebut tortor na poso na uli bulung. 

Di masa lalu, gordang sambilan dimainkan 
ketika suatu huta atau banua sedang mengalami 
bencana seperti merebaknya wabah penyakit 
menular. Upacara ritual ini dinamakan paturun 
sibaso atau pasusur begu. Melalui perantaraan 
seorang medium (tokoh shaman) yang disebut 
sibaso, seorang datu (tokoh supranatural sebagai 
pemimpinan ritus tersebut) melakukan komunikasi dengan sibaso untuk mengetahui penyebab 
bencana sekaligus solusinya. Selain itu, gordang sambilan atau gordang tano4 juga dimainkan 
untuk meminta hujan turun ketika terjadi kekeringan yang cukup parah, dengan maksud agar 
aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat dapat pulih kembali. 

                                                 
1 Di beberapa huta, gondang boru dinamakan juga gondang dua , gondang topap, atau tunggu-tunggu 

dua. 
2 Untuk menghias rumah tempat pelaksanaan horja siriaon, salah satu bahan yang digunakan adalah 

bulung ni bargot (daun muda pohon enau). Dari daun pohon enau beserta lidinya, orang-orang dewasa 
seringkali membuat sebuah alat musikal untuk dimainkan anak-anak yang disebut eor-eor.  

3 Suhut adalah kelompok kekerabatan semarga (kahanggi) yang melaksanakan suatu upacara adat atau 
upacara ritual tersebut. 

4 Gordang tano dibuat di atas permukaan tanah yang bagian bawahnya dilobangi dan kemudian 
ditutup dengan beberapa belah kayu (papan). Di bagian atasnya diregangkan empat buah senar yang terbuat 
dari otang (rotan) dan dimainkan oleh empat orang dengan menggunakan stik dari kayu. 
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Ensambel gordang sambilan terdiri dari sembilan buah gendang besar dengan ukuran yang 
relatif cukup besar dan panjang (drum chime) yang dibuat dari kayu ingul dan dimainkan oleh 
empat orang. Ukuran dan panjang dari kesembilan gendang tersebut bertingkat mulai dari yang 
paling kecil sampai kepada yang paling besar. Tabung resonator dibuat dengan cara melobangi 
kayu, dan salah satu ujung lobangnya (bagian kepalanya) ditutup dengan membran yang terbuat 
dari kulit lembu kering (disebut jangat) yang diregangkan dengan rotan sekaligus sebagai alat 
pengikatnya. 

Kesembilan gendang tersebut mempunyai nama sendiri yang tidak sama di semua tempat di 
Mandailing. Di Gunungtua-Muarasoro, nama gendang secara berurutan dari yang paling kecil 
sampai kepada yang paling besar bernama: eneng-eneng, udong-kudong, paniga dan jangat. 
Selain itu, ada pula sejumlah peralatan musik metalofon yang dinamakan: ogung jantan dan 
ogung boru-boru yang dimainkan oleh satu orang; mongmongan (tiga buah gong kecil) yang 
dimainkan satu orang; doal (satu buah gong yang lebih besar sedikit dari mongmongan) yang 
dimainkan satu orang; dan talisasayat (simbal) yang dimainkan oleh satu orang; serta sebuah 
alat musik tiup dimainkan satu orang yang disebut saleot atau sarune. Gondang (repertoar lagu) 
yang dimainkan dengan ensambel gordang sambilan ini antara lain: sabe-sabe, horja, 
sampuara batu magulang, roba na mosok, aek magodang, mamele begu dan sarama babiat.5  

Sedangkan ensambel gondang boru terdiri dari dua buah gendang dua sisi berbentuk barrel 
yang masing-masing dimainkan oleh satu orang. Ensembel gondang boru juga dilengkap 
dengan berbagai alat musik metalofon dan 
aerofon seperti yang ada pada ensambel 
gordang sambilan. Meskipun ensambel 
gondang boru biasanya hanya dipergunakan 
untuk mengiringi tarian adat tortor, akan 
tetapi gondang (repertoar lagu) yang 
dimainkan dengan ensambel gordang 
sambilan dapat pula dimainkan dengan 
ensambel godang boru. 

Di beberapa sopo (dangau) baik di 
sawah maupun di ladang petani dapat 
dijumpai sebuah alat musik yang terbuat dari seruas bambu yang disebut etek. Alat musik ini, 

pada bagian bawahnya dilobangi untuk resonansi suara dan pada 
salah satu bagian ujungnya diarit untuk membuang bagian 
dalamnya sehingga membentuk huruf “U”. Etek dimainkan oleh 
satu orang dengan memakai dua buah stik dari kayu. Di samping 
dapat digunakan untuk menghalau berbagai macam hama 
tanaman seperti burung dan kera, Etek juga digunakan sebagai 
sarana untuk melatih pola-pola ritmik yang biasa dimainkan 
pada gordang sambilan. Oleh sebab itulah ada satu ungkapan 
“etek do mulo ni gondang”, yang artinya etek lah asal mula dari 
gondang. Sedangkan untuk melatih pola-pola ritmik yang 
dimainkan pada gondang boru, alat musik yang digunakan 
adalah gondang bulu. Alat musik ini terbuat dari seruas bambu 
yang pada bagian bawahnya sembilunya dibuang dan disayat 
lebar untuk resonansi suara, dan sembilu pada bagian atasnya 
dicungkil untuk membuat senar sebanyak tiga buah yang 

                                                 
5 Gondang sarama babiat dapat dimainkan dengan ensambel gordang sambilan dan gondang boru 

pada saat seekor harimau yang selalu mengganggu ketenteraman penduduk suatu huta telah mati setelah 
diburu dan dibunuh oleh warga setempat. Seiring dengan kematian harimau tersebut dilaksanakan suatu 
upacara adat karena orang Mandailing memandang harimau sebagai mahluk yang memiliki kekuatan magis 
yang juga memiliki adat. Ketika gondang dimainkan, seorang laki-laki menarikan tarian (disebut 
manyarama) yang mirip dengan gerakan-gerakan seekor harimau yang sedang marah. 
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diregangkan dengan pasakpasak (potongan-potongan kayu). Alat musik ini dimainkan oleh satu 
orang dengan memakai satu buah stik yang terbuat dari sepotong bambu. Selain kedua alat 
musik tersebut, di sopo tersebut adakalanya seseorang juga menyembunyikan berbagai alat 
musik tiup agar tidak diambil orang lain, seperti suling, salung, sordam, katoid dan tulila. 

Ketika musim tanam padi tiba, para petani ada yang membuat sebuah alat musikal yang 
dinamakan gondang aek (kincir air) yang dapat berfungsi sebagai alat pengontrol debit air 
sawah agar padi yang baru ditanam dapat tumbuh dengan baik. Dan ketika musim panen panen 
tiba, seringkali didengar bunyi alat musik tiup yang disebut uyup-uyup durame atau olanglio 
yang terbuat dari puput batang padi. 

Baik di areal sawah maupun di ladang dapat ditemukan 
kolam ikan milik petani yang disebut tobat. Jenis ikan yang 
dipelihara di dalam tobat antara lain ihan mas, kalu, mujair 
dan siroken. Di tobat ini biasanya ditanam secara tersembunyi 
sebuah alat musikal yang terbuat dari bambu yang disebut 
dongung-dongung. Alat musikal ini dapat berfungsi sebagai 
pengontrol debit air tobat. Apabila debit air tobat semakin 
berkurang, secara otomatis dongung-dongung tersebut 
mengeluarkan suara berdengung yang cukup keras dan lama, 
sehingga si pemilik tobat dapat mendengar dan mengetahui 
bahwa debit air kolam ikannya mengalami gangguan yang 
dapat berdampak pada kehidupan ikan peliharaannya.  

Pada waktu siang hari biasanya suasana huta terasa sepi 
dan lengang karena warga huta umumnya pergi bekerja di 
sawah ataupun di ladang masing-masing. Begitupun, tetap ada 
orang yang tinggal di huta seperti orang-orang yang sudah 
cukup tua dan beberapa anak gadis yang mengasuh adik-
adiknya yang masih kecil-kecil. Tidak jarang, di siang hari yang lengang itu terdengar suara 
musikal yang dimainkan oleh seorang anak gadis. Alat musikal ini disebut juga uyup-uyup yang 
terbuat dari selembar bulung tarutung bolanda (daun pohon sirsak) atau terbuat dari sepotong 
bulung pisang (daun pohon pisang) yang digulung membentuk kerucut, lalu dimasukkan ke 
dalam mulut untuk ditiup dengan cara dan teknik tertentu. Di samping itu, adakalanya sang 
kakak (perempuan) menyanyikan nina bobok bue-bue (lublaby) sembari mengayun-ayun 
adiknya untuk menidurkannya. 

Di puncak tor (bukit-bukit kecil) tidak jauh dari huta dapat pula ditemukan sebuah alat 
musikal yang disebut pior (kincir angin). Selain berguna untuk menunjukkan arah hembusan 

angin, ternyata pior ini pun dapat menghasilkan bunyi yang 
cukup merdu. Di masa lalu, suara pior ini dimanfaatkan oleh 
para pemuda dengan memakai mantra-mantra tertentu, 
disebut pitunang, untuk menaklukkan hati anak gadis yang 
didambakannya. 

Nyanyian tradisional yang disebut ende sesungguhnya 
tidak banyak ditemukan di Mandailing. Ende yang dikenal 
luas di Mandailing Godang adalah sitogol, sementara di 
Mandailing Julu adalah ungut-ungut, sedangkan jenis ende 
yang disebut jeir biasanya dinyanyikan dalam upacara adat 

perkawinan sebagai salah bagian terpenting dari kegiatan tortor (manortor) yang diiringi 
dengan ensambel gondang boru. 

Sama seperti keadaan ende, bentuk sastra lisan pun amat sedikit ditemukan di Mandailing. 
Sastra lisan yang cukup dikenal luas adalah ende-ende atau pantun dan turi-turian (cerita 
bertutur). Turi-turian yang cukup dikenal luas antara lain Raja Gorga Di Langit dan Nan 
Sondang Milong-ilong. Seseorang yang memiliki keahlian menuturkan turi-turian ini disebut 
parturi, yang sekarang ini sudah langka ditemukan di Mandailing, bahkan mungkin saat ini 
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tidak ada lagi. Sewaktu melakukan penelitian di Maga Lombang, saya masih sempat 
menyaksikan keahlian marturi yang disajikan oleh Abdul Hakim Lubis, beliau ini juga seorang 
datu, yang telah berusia 51 tahun. 

Artifak peninggalan sejarah orang Mandailing yang 
berkaitan dengan seni patung dan pahat adalah tagor, 
yang di masa lalu ditempatkan pada areal pemakaman 
kuno yang disebut lobu atau huta lobu. Dan ada pula 
patung yang disebut pangulu balang, yang ditempatkan 
di empat sudut huta. Kedua patung batu ini dipercayai 
oleh masyarakat Mandailing memiliki tuah (keramat). 
Selain itu, ada artifak lain berupa patung diberi nama 
sangkalon yang terbuat dari kayu yang biasanya 
ditempatkan di depan bagas godang dan sopo godang. 
Bagi orang Mandailing, artifak bernama sangkalon ini 
merupakan simbol keadilan, sesuai dengan ungkapan 
yang melekat padanya, yaitu “sipangan anak sipangan 
boru”. Artinya, siapapun yang telah melakukan kesalahan 
pasti diberi sanksi sesuai dengan ketentuan adat dan 
uhum (hukum) yang berlaku. 

Pada bagian atap bagas godang dan sopo godang 
yang disebut bindu atau tutup ni ari terdapat ornamen tradisional yang umumnya berbentuk 
simetris (garis-garis lurus) diberi warna hitam, putih dan merah yang pada hakikatnya 
mengandung makna-makna penting dan mendalam bagi masyarakat Mandailing.*** 
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