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epotong bambu yang dibentuk sedemikian rupa, lalu ditiup atau dimainkan 
dengan cara tertentu pula, akan dapat menirukan suara burung ruak-ruak 
(belekek), ursa (rusa), ijang (kijang) dan lain-lain. Begitu pula suara yang 

dihasilkan mulut dengan cara “bersiul” dapat menirukan suara berbagai jenis 
burung pipit seperti silopak, silisit, sikodit dan lain-lain. 

Upaya peniruan suara berbagai hewan dengan suatu alat – bambu dan mulut – 
ini bernaksud agar hewan yang mendengar imitasi suaranya itu terpikat dan 
mendekati sumber bunyi. Apabila hewan tersebut sudah berada dalam jarak 
tangkapan, barulah ditangkap oleh seseorang atau sekelompok orang yang 
“mamias” itu. 

Di zaman yang sophisticated – serba canggih – sekarang ini mungkin banyak 
orang berusaha menahan ketawanya ketika melihat sebuah alat sederhana yang 
dibuat dari sepotong bamboo yang dibentuk sedemikian rupa, lalu ditiup atau 
dimainkan dengan cara-cara tertentu, sehingga dapat menghasilkan imitasi suara 
hewan. 

Namun, apakah kita pernah berusaha untuk memahami bagaimana proses 
terciptaya alat bunyi sederhana tersebut, sehingga dapat menghasilkan atau 
menirukan suara yang dimiliki hewan? Tentu tidak sesederhana yang kita duga, 
karena orang yang pertama sekali menciptakan alat bunyi itu mungkin telah 
melakukan “eksperimen” berpuluh atau bahkan beratus ingá beribu-ribu kali – tidak 
ubahnya seperti seorang profesor físika di laboratoriumnya. Pertama ia mungkin 
menirukan suara binatang itu dengan mulutnya, tidak bisa, lalu dicobanya dengan 
menggunakan berbagai macam tumbuhan yang terdapat di alam sekitarnya dan hal-
hal lain yang erat kaitannya dengan proses penciptaannya. Setelah itu, apakah 
proses penciptaan alat yang sederhana itu masih dapat kita katakan tidak “canggih” 
atau “modern”? 

Bagi masyarakat Mandailing, pias adalah suatu alat yang digunakan untuk 
menirukan suara hewan dengan maksud menangkapnya. Lantas, apakah suara pias 
ini dapat dikatakan “musik”? Kalau tidak, apakah “musik” itu? 

Pertanyaan ini tentu membingungkan, karena meskipun ”musik” dapat 
dimengerti namun sulit buat mendefinisikannya. Menurut para ahli bahwa di dalam 
konteks ”musik dunia” akan memberikan dua altematif jawaban, Pertama bersifat 
'intra-kultural', yang mana ”runtungan bunyi” dapat disebut ”musik” apabila 
pendukung kebudayaan yang tergolong ”cendekia” menyebutnya sebagai ”musik”, 
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dan tentu defenisi ini tergantung kepada pendapat masyarakat pendukung suatu 
kebudayaan itu, tanpa memperdulikan pendapat orang luar tentang apa yang mere-
ka rasakan dari bunyi tersebut. Sementara pendapat kedua berpandangan bahwa se-
tiap “runtunan bunyi” dapat dikatakan musik apabila dikombinasikan dengan 
elemen nada, ritem, dan dinamika. Sehingga seeara emosional dapat berkomunikasi, 
mempunyai sifat keindahan atau secara fungsional masih dalam cara yang tidak 
begitu sederhana dan mengada-ada atau sama sekali tidak berhubungan dengan 
”ujaran bahasa lisan” yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-
hari. 

Bertolak dari dua defenisi yang diajukan para ahli ilmu pengetahuan di bidang 
ini, seseorang (etnomusikolog) dapat menganalisa ”suara atau bunyi” yang 
dihasilkan pias ini untuk menemukan ”karakter musikal” tanpa memperhatikan 
bagaimana permain atau pendengar dari masyarakat pemiliknya berpandangan 
atau bereaksi terhadap alat yang mempunyai imitasi sua'ra hewan ini.  

Sehubungan dengan hal di atas, pendekatan yang luas dan flexible untuk 
mempelajari kebudayaan musik – ”musik sebagai kebudayaan” dan atau ”musik 
dalam konteks  kebudayaan” – adalah disiplin ilmu 'etnomusikologi.  

Etnomusikologi pada hakekatnya adalah studi ilmiah tentang musik yang 
terdapat di dalam kebudayaan-kebudayaan dunia atau sub-kulturnva, baik yang 
berkaitan dengan suara aktual dan praktik pertunjukan, maupun dalam hu-
bungannya dengan kebudayaan seeara lebih spesifik atau membandingkannya 
dengan kebudayaan-kebudayaan musik lain (William P.Malm, 1976: 4).  

Sesuai dengan definisi ”etnomusikologi” yang diajukan oleh William P. Malm, 
maka dengan sendirinya ”dunia etnomusikologi” selalu bergelut dengan ”musik 
sebagai kebudayaan” dan ”musik dalam konteks kebudayaan”. Sementara 
membicarakan ke dua hal pokok itu akan tidak terepas pula dari terminologi use 
(penggunaan) dan function (kegunaan) di dalam suatu kebudayaan musik yang 
dimiliki oleh sukubangsa tertentu, yang dalam hal ini adalah suku-bangsa 
Mandailing.  

Di atas telah kita singgung bahwa upaya penangkapan hewan (marburu) dapat 
memakai alat pemikat perhatian seperti dari sepotong bambu, mulut, dan lain-lain 
buat menirukan suara binatang buruan. Imitasi suara hewan yang dihasilkan alat 
yang apabila dimainkan dengan cara-cara tertentu, pada gilirannJa dapat memikat 
perhatian hewan dan ia akan mendekati sumber bunyi, lalu, setelah hewan buruan 
mendekat dan berada pada jarak tangkapan, barulah ditangkap oleh para pemburu 
dengan alat lain seperti tombak, lading (parang), ketapel, pulut, ultop -- sejenis alat 
dari tabung bambu kecil yang berisi anak panah dari bambu yang di arit bulat kecil 
dan dibagian belakang mempunyai alat keseimbangan dari kapas, lalu ditiup 
(sejenis sumpit), dan lain- lain.  

Sehubungan dengan banyaknya alat pias ini, tentu kita tidak dapat mendeskripsikan semua 
aktifitas berburu yang memakai alat pemikat. Untuk itu kita hanya mencoba mendeskripsikan 
beberapa bentuk yang diuraikan secara ringkas pula. 

 

1. Pias untuk ruak-ruak.  

Alat ini disebut juga dokut yang terbuat dari sepotong bambu yang panjangnya 
sekitar 15 cm dan tube berdiameter 3 cm, demikian dijelaskan oleh Ir.Hafis 
Nasution. Di bagian yang ditiup dibentuk seperti 'pluit' yang didekat mulut permain 
terdapat lubang yang dikerat dengan lebaI sekitar1 cm dan kedalaman 1/2 cm. 
Sedangkan pada bagian ujung di dekat 'buku' dibuat pula sebuah lubang yang ber-
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ukuran kurang lebih 0,6 cm, di mana 'tutup' bukunya dibiarkan utuh .  

Berburu ruak-ruak biasanya dilakukan pada malam hari di sawah. Si pemias 
berdiri di tengah sawali pada tempat yang agak lapang dan terbuka, lalu ia 
membunyikan dokut tersebut. Ia memulai dengan pola bunyi seperti mencari 
kawan, dan beberapa saat didengar pula sahutan dari burung buruan. Selanjutnya si 
pamias mengikuti pola bunyi binatang buruan itu dan burung tersebut biasanya 
akan mendekati sumber bunyi. Setelah burung mendekat, si pamias membuat pola 
bunyi seperti membujuk sambil terus mendekati burung sambil menerangi bola 
matanza dengan sebuah senter, baru kemudian ditangkap atau disambar dengan 
tangan. 

 

2. Pias burung pipit 

Untuk memikat perhatian jenis burung pipit seperti silopak, silisit, sikodit, dan 
lain-lain dengan memakai mulut seperti orang bersiul. Peniruan suara burung 
dengan siulan ini 'dinamakan 'pias' saja dan dilakukan pada waktu pagi, siang, dan 
sore hari oleh seorang atau sekelompok anak-anak. Burung-burung kecil ini bia-
sanya terbang di udara berombongan, lalu si anak membunyikan suara imitasi 
burung sambil bersembunyi di tempat yang strategis untuk menghadang. Kawanan 
burung yang mendengar suara 'imitasi' itu akan turun dan mendekati sumber suara, 
karena ·mereka mengira ada kawan sejenis di temlpat tersebut. Dan pada saat itulah 
para pemburu berusaha menangkap burung dengan cara seperti memakai ketapel, 
ultop atau pun pulut (getah pohon) yang sudah ditebar terlebih dahulu. Dapat 
ditambahkan bahwa jenis burung pipit ini mempunyai kesukaan yang berbeda 
untuk hinggap pada tempat-tempat tertentu. Ada yang suka di tungkai padi sambil 
memakan buah padi, di semak-belukar, mau pun di ranting-ranting pohon bambu. 
Di samping itu, baik burung belekek maupun pipit biasanya ditangkap untuk 
dimakan, tapi jenis burung pipit ada juga yang dipelihara oleh anak-anak tersebut, 
demikian diuraikan Abd.Rahim Lubis.  

Dari uraian di atas tentu sudah jelas bagi kita berbagai hal tentang 'penggunaan' 
alat pemikat pias, sedangkan fungsi utamanya adalah untuk memikat perhatian 
binatang burlan sebagai van makanan dan juga untuk peliaraan sebagai hiasan. 

  

Penutup  

Sungguh sangat disayangkan karena hingga saat ini kita tidak memiliki 
dokumentasi (rekaman) suara yang dihasilkan berbagai ragam pias, sehingga 
menyulitkan kita membicarakannya lebih jauh, terutama aspek musikalnya. 
Perekaman suara yang dihasilkan pias ini cukup penting mengingat adanya 
kemungkinan hubungan antara konsep 'bunyi atau suara' dan suara yang dihasilkan 
produk lingkungan alam pada masyarakat Mandailing, seperti yang pernah diung-
kapkan oleh Ompung Sungkot Lubis dari Tamiang dan Ompung Bor (Burhanuddin 
Lubis) dari Huta Pungkut Jae.*  
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