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Seseorang dari suku-bangsa tertentu bisa memahami musik tradisional yang 
dimiliki suku-bangsa lain, misalnya orang Mandailing dapat memahami 
musik tradisional masyarakat Melayu atau sebaliknya, apabila ia bersedia 
mempelajari adat dan bahasa serta mendengarkan musik tradisi itu 
sebagaimana setiap individu modengarkan musik mereka.  

 
 
 

entu saja musik tradisional kita tidak dapat dibandingkan dengan musik diatonis 
Barat karena keduanya sama sekali berbeda. Meskipun demikian masing-masing 
musik itu dapat dinikmati dan diapresiasi. 

Keadaan ini menunjukkan “musik” bukanlah “bahasa universal”, karena meskipun 
keduanya memiliki “logika” yang sama tetapi mempunyai “sistem” yang berbeda. 

Demikian kira-kira maksud yang dikemukakan oleh William P. Malm dalam bukunya Music 
Cultures of the Pacific, The Near East, and Asia, edisi kedua, 1976:3. 

Masyarakat Huta Pungkut di Mandailing Julu memiliki berbagai jenis alat musik tradisional, 
dan salah satu diantaranya adalah jenis uyup-uyup. Ada uyup-uyup yang dibuat dari batang 
tumbuhan padi yang disebut uyup-uyup durame (puput padi dalam bahasa Mandailing: 
durame); dan adapula yang dibuat dari ranting pohon bambu yang disebut uyup-uyup saja yang 
memiliki sebuah lidah (reed) dan empat buah lobang nada. Kedua jenis uyup-uyup ini memakai 
lilitan daun pohon kelapa atau enau yang semakin membesar ke arah ujung (berbentuk kerucut) 
yang berfungsi untuk memperbesar volume suaranya. 

Di samping kedua jenis uyup-uyup tersebut di atas, yang dinamakan uyup-uyup dapat pula 
berasal dari berbagai daun tumbuhan, seperti dari selembar daun pohon kopi, pisang, durian 
belanda (zirzak) dan lain-lain. Daun digulung melingkar dan berbentuk kerucut, lalu dimasukkan 
ke dalam rongga mulut dan ditiup. Oleh karena itu, berangkat dari segi pemakaian bahan atau 
material yang digunakan untuk pembuatan uyup-uyup ini, Z Pangaduan Lubis mengatakan, 
bahwa salah satu pengertian uyup-uyup bagi warga Huta Pungkut adalah suatu alat musik tiup 
yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. 

Perkataan uyup-uyup dapat kita jumpai pada lirik musik vokal Mandailing, yaitu ende, yang 
tertuang dalam bentuk ende-ende (pantun) “ab-ab” seperti berikut: 

uyup-uyup parupuk uyup-uyup parupuk 
na solot di sopo saba yang terselip di dangau sawah 
oli-oli mapukpuk tulang-tulang semakin rapuh 
nai opkop aha pe suada yang dipelihara pun tidak ada 
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Baris pertama dari pantun tersebut diawali dengan ”uyup-uyup parupuk”, dimana perkataan 
uyup-uyup dipadukan dengan ”parupuk”, yaitu sejenis tumbuhan perdu yang mirip dengan padi 
yang banyak tumbuh di pinggir sungai. Beberapa orang Mandailing mengatakan, bahwa pada 
masa lalu memang ada uyup-uyup yang dibuat dari tumbuhan parupuk, dimana hal ini 

memungkinkan karena ada berbagai tumbuhan yang termasuk 
jenis parupuk. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa 
perkataan ”parupuk” dalam pantun tersebut hanya merupakan 
sebuah ”nama”, namun menurut penulis mungkin ada kaitannya 
dengan proses terwujudnya struktur pantun atau ende-ende 
tersebut di atas. 

Sewaktu penulis bersama musisi tradisional dari Huta 
Pungkut (Jabondar, Dingin dan anak beliau yang tuna netra), 
dimana salah seorang dari mereka meminta kepada seorang 
rekannya yang sedang memainkan suling (block flute) untuk 
memainkan uyup-uyup dengan mengatakan: ”baen jolo 
uyup-uyup i kahanggi”. Semula penulis bingung karena di 
tempat tersebut tidak terdapat satu pun alat musik yang 
termasuk ragam uyup-uyup. Namun setelah mendengar suara 
suling yang memainkan irama uyup-uyup, barulah disadari 
bahwa perkataan uyup-uyup dapat pula bermakna irama atau 
pola melodi yang mempunyai karakter tertentu. 

Pada suatu huta, seorang wanita tersebut tidak akan 
memainkan uyup-uyup bulung tarutung apabila ia mengetahui 
ada orang lain yang akan mendengar, terlebih bagi kaum pria, 
bahkan terhadap sesama kaum wanita pun ia akan enggan atau 
malu, kecuali dengan kawannya yang sudah cukup akrab. 
Karena apa yang dilakukannya adalah suatu hal yang bersifat 
pantang (tabu) apabila terdengar pihak lain, sementara uyup-
uyup ini dapat pula dimainkan oleh anak-anak, tetapi tidak 

dianggap tabu di dalam sistem nilai budaya masyarakat Mandailing.  

Hilangnya tradisi maruyup-uyup ini dari tengah-tengah budaya masyarakat Huta Pungkut 
disebabkan oleh berbagai faktor: salah satu diantaranya adalah pengaruh sistem kepercayaan 
baru yaitu agama Islam.. Konsekuensinya kaum wanita di kampung sekarang merasa enggan, 
malu, risih atau dengan perasaan lain sehingga mereka tidak pernah lagi meruyup-uyup.  

Kelangkaan tradisi meruyup-uyup bulung tarutung ini menyulitkan kita untuk 
mendeskripsikannya. Meskipun demikian kita memiliki dokumentasi uyup-uyup bulung 
tarutung yang dimainkan oleh musisi tradisional Supri Lubis (30 tahun), Arman Lubis (25 
tahun), dan Asman Lubis (23 tahun) dari Huta Pungkut.  

Ketika penulis memperdengarkan hasil rekaman ini kepada beberapa orang tua baik wanita 
maupun pria di kampung tersebut, langsung mereka berkata bahwa rekaman tersebut adalah 
suara yang dihasilkan dari uyup-uyup bulung tarutung yang biasanya dimainkan oleh seorang 
wanita, padahal yang memainkan sebenarnya adalah seorang pria dewasa, di siang hari di dalam 
kampung, seperti yang sering terdengar di masa-masa lalu.  

 
 
Organologi dan Klasifikasi  
 

Uyup-uyup bulung tarutung dibuat dari selembar daun durian belanda (zirzak) yang tidak 
terlampau tua dan tidak pula terlampau muda, demikian dijelaskan Supri Lubis. Ujung daun 
dipotong sedikit dengan memakai kuku ibu jari, agar daun dapat digulung dengan baik. Daun 
digulung mulai dari ujung daun yang dipotong ke arah dalam, dan harus diperhatikan pula bahwa 
‘tulang daun’ mesti digulung melingkar seperti lilitan pegas yang semakin besar ke ujung 
membentuk kerucut. Agar gulungan semakin baik, dapat pula dipilin, setelah terlebih dahulu 
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digulung, di antara kedua telapak tangan, dan baru digulung kembali. Kemudian ujung gulungan 
kerucut dikepit di antara ibu jari dan telunjuk dari tangan kanan atau kiri, tergantung kemahiran 
dan kebiasaan musisinya, agar uyup-uyup (gulungan daun) tidak terbuka, sementara ujung 
uyupuyup yang lain (yang lebih kecil) dipencet dengan ibu jari dan telunjuk tangan yang satu 
lagi.  

Sebelum uyup-uyup dimasukkan ke dalam rongga mulut, lebih dahulu tangan yang mengjepit 
uyup-uyup digenggamkan dan tangan yang satu lagi menutup atau merangkul tangan yang 
menggenggam uyup-uyup, sementara bagian uyup-uyup yang dua pertiga terjulur ke luar 
dimasukkan ke dalam mulut dan pangkalnya diletakkan di bawah lidah, dan kedua tangan yang 
dipadukan ini dirapatkan ke bibir menutupi mulut.  

 

Udara yang terus ditiup akan memenuhi rongga mulut dan bergerak menuju ‘lubang tipis’, 
setelah dipencet dengan jari tangan akan berbentuk elips dan tipis, dan masuk ke dalam rongga 
uyup-uyup yang berupa lilitan. Pada lipatan-1ipatan atau lilitan uyup-uyup ini udara dipecah, 
dimana udara ada yang masuk melalui lilitan uyup-uyup dan ada pula yang terus bergerak di 
dalam rongga uyup-uyup, kemudian ‘suara musik’ pun dihasilkan.  

Di dalam seni tradisi ini, seorang paruyup-uyup haruslah mempunyai pernafasan yang 
panjag, dan selanjuTnya ia mampu menciptakan melodi dengan cara: membuka dan menutupkan 
tangan yang menempel pada tangan yang menggenggam uyup-uyup, memperbesar dan 
memperkecil kolom udara di dalam rongga mulut, dan menggerakkan ujung lidah ke kanan-kiri. 
Perlu juga ditambahkan bahwa apabila air liur memasuki rongga uyup-uyup sampai jumlah 
tertentu akan dapat menyumbat lubang-Iubang tipis antara lilitan, dan hal irii akan menghambat 
udara terbelah, yang pada gilirannya uyup-uyup tidak dapat menghasilkan bunyi. Oleh karena 
itu, bertolak dari metode yang ditawarkan Hornbostel dan Curt Sachs (1881- 1969) untuk 
mendeskripsikan dan mengklasifikasikan semua jenis alat musik dunia, maka uyup-uyup bulung 
tarutung dari Huta Pungkut ini dapat kita masukkan ke dalam klasifikasi aerofon dengan sub-
klasifikasi block flute atau sering disebut juga rekorder.  

 

Aspek Musikal  

Dari apa yang didengar, dimana uyup-uyup ini dimainkan dengan tempo andante, dan irama 
yang merangkum unit-unit waktu kelihatannya mempunyai panjang atau jarak yang sama 
(isometris), serta memiliki tendensi pengulangan dari pola ritem yang sarna (isoritem).  

Sesungguhnya kita akan mengalami kesulitan ketika melakukan analisis ”sistem tonal” 
terhadap melodi, juga gaya ritmik, yang dihasilkan uyup-uyup ini dengan memakai metode yang 
diciptakan oleh orang Barat. Khusus mengenai nada yang dihasilkan dengan memakai metode 
‘tempered twelve tones’, dimana kita sering menemukan ‘nada-nada yang tidak selaras’ dengan 
sistem kromatis tersebut. Nada-nada yang tidak selaras yang dihasilkan uyup-uyup ini bukanlah 
suatu kesalahan atau kekeliruan karena konsep ‘nada standard’ akan berbeda secara kultural bagi 
setiap kelompok etnik di dunia. Bahkan orang Barat sendiri yang menciptakan ‘sistem kromatis 
atau dua belas nada’ ini tidak akan pernah dapat dengan persis menyanyikan nada-nada kromatis 
sesuai dengan ukurannya.  

Sehubungan dengan usaha untuk menentukan nada-nada yang dihasilkan lewat uyup-uyup 
ini, penulis pertama sekali mendengarkan suara yang paling rendah. Dan oleh karena ‘kantur 
melodis’ permainan uyup-uyup bersifat ‘ascending’ (naik), sehingga memudahkan untuk 
menentukan nada root dan nada lainnya. Dengan alat bantu sebuah guitar (sementara dianggap 
sebagai monokord) dan menganggap ‘nada pertama sebagai ‘nada dasar’ yang dimisalkan pula 
sebagai nada ‘C’, maka nada-nada yang dihasilkan adalah C - Db – D – Eb, di mana wilayah 
nada berada dalam ‘satu oktaf’, dan nada-nada yang telah berurutan sekaligus sebagai ”tangga 
nada”  (modus) yang dihasilkan untaian melodi uyup-uyup dengan satu suara. 
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Sedangkan gaya melodis mempunyai motif yang kecil (leitmotivic) dan cenderung diulang-
ulang (ostinato), serta ’improvisasi’ dilakukan dengan pengembangan variasi. Selanjutnya 
interval yang dipakai adalah sekunde minor dan mayor, dan melodi mempunyai pola kadensi     
C -Db yang diulang-ulang pula.  

 

Kesimpulan  

1.  Uyup-uyup bulung-tarutung dari Huta Pungkut adalah alat musik yang dimainkan secara 
solo dan bersifat ’rahasia’ yang erat kaitannya dengan sistem nilai ’tabu’ di dalam 
masyarakatnya pada masa dahulu.  

2.  Dijumpainya beberapa kendala dalam penelitian uyup-uyup ini antara lain karena: (i) tidak 
terdapatnya rekaman uyup-uyup yang dimainkan oleh kaum wanita; (ii) langkanya paruyup-
uyup bulung tarutung pada masa sekarang ini di Huta Pungkut, Mandailing Julu; (iii) 
jarangnya uyup-uyup bulung tarutung muncul dalam kehidupan masyarakatnya, yang hal ini 
mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu.  

3.  Uyup-uyup ini mungkin terdapat juga di beberapa kampung lain dengan ’nama’ yang 
berbeda.  

4.  Analisa musik diduga kurang sempurna karena keterbatasan sarana dan pengetahuan 
penulis, dan layak untuk didiskusikan.  

 

 

* Dimuat dalam Harian Waspada Medan, 1991. 
 


