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Riau Daratan 
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Kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di tanah air ini merupakan 
warisan yang tak ternilai harganya. Berbagai etnis mempunyai kesenian yang 
memikat dan merupakan bagian dari kehidupan mereka, yang pada akhirnya 
merupakan khazanah budaya Indonesia seperti halnya Sempelong Buluh dari 
Pedalaman Riau Daratan yang perlu dilestarikan ini. 

   

 

i dalam bukunya Ungkapan Tradisional Melayu Riau (1989; 56-63), Tenas 
Effendy memaparkan berbagai corak alat musik tradisional yang dimiliki oleh 
masyarakat pribumi Melayu Riau. Ditambah pula keterangan tentang 

keterkaitan alat-alat musik tradisional tersebut dengan sistern budaya masyarakat 
pemiliknya, seperti dua bait ungkapan tradisional yang dikutip berikut ini;  

Keenam bernama Sempelong Buluh 
Lubang lima atau empat 
Nan berlagu dayudayuan  
Lubang berisi monto 'petunang  
Lubang nyawa budak kecil  
Yang mati membawa suara   
Satu lubang satu nyawa 

Buluhnya hanyut tengah sungai  
Buluh perindu-rindu hati  
Kalau ditiup malam-malam  
Kalau diberi manto petunang  
Yang tidur tersentak.sentak  
Yang jaga gila sasau  
Kan merompak-rompak dinding  
Kan terjun tak bertangga.  

Ashleh Turner MA selaku konsultan Ford Poundation-AS sekaligus tenaga pengajar 
di jurusan Etnomusikologi Fakultas Sastra USU mengatakan, kedua ungkapan 
tradisional tersebut merupakan “data mentah”, dan dapat "diinterpretasikan" buat 
memahami hubungan tradisi musik masyarakat pribumi Melayu Riau dengan 
kebudayaannya. Dapat dikemukakan, Ashley Turner MA yang berkebangsaan Australia 
ini selama setahun (1984-1985) secara intensif mengumpulkan data tentang 
kebudayaan masyarakat pribumi yang bermukim di daerah Kampar-Riau untuk 
Disertasi Ph.D. Dan pemilik alat musik tiup Sempelong Buluh ini adalah masyarakat 
pribumi Melayu Riau Daratan di Provinsi Riau.  
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Lubang, Nada dan Roh  

Bertolak dari folklor berupa "ungkapan tradisional" tersebut, diketahui alat musik tiup 
Sempelong Buluh terbuat dari "bambu" tertentu yang mempunyai lima atau empat 
lubang nada. Diyakini bahwa wujud halus dari bayi-bayi yang telah meninggal dan yang 
berada di alam gaib dapat dimunculkan dengan mengucapkan monto petunang -- 
sejenis mantra tertentu, agar datang dan bersemayam di lubang-lubang nada 
Sempelong Buluh, satu lubang nada dipelihara oleh satu nyawa dari bayi yang telah 
mati. Dan wujud halus dari bayi-bayi yang sudah meninggal itu dipercayai pula 
memiliki kemampuan untuk memikat dan mengikat hati kaum wanita. Ketika 
Sampelong Buluh yang berisi mantra itu dimainkan pada malam hari, dan apabila 
ditujukan lepada seorang wanita yang dirindukan akan membuatnya resah-gelisah dan 
akhirnya terpikat oleh sipeniup Sampelong Buluh. Pada gilirannya si wanita 
diharapkan keluar dari rumahnya lewat jendela, lalu menemui sang peniup Sampelong 
Buluh agar mereka berdua dapat memadu cinta. 

Kepercayaan masyarakat pribumi Melayu Riau Daratan terhadap kemampuan monto 
pitunang untuk menaklukkan hati kaum wanita mereka adalah “kepercayaan rakyat” 
atau “tahyul”. Karena “tahyul” menurut Jan Harold Brunvand – di dalam James 
Danandjaya, 1984:153 – bukan hanya menyangkut “kepercayaan”, tetapi juga 
“kelakuan”, “pengalaman-pengalaman”. Adakalanya juga terhadap “alat”, “sajak” 
maupun “ungkapan”. 

Pengisian monto pitunang terhadap Sampelong Buluh yang disengaja oleh kaum pria 
dari masyarakat pribumi Melayu Riau Daratan, diyakini mereka dapat menyebabkan 
kaum wanita mereka terpikat dan takluk. Perbuatan ini menurut James Danandjaya 
(1984:154) adalah praktek “ilmu gaib”, dan dasar pemikiran “tahyul” ini adalah 
kepercayaan mereka kepada “kekuatan sakti” (Koentjaraningrat, 1985:278-81) yang 
dimiliki oleh monto pitunang. 

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan pendapat Tenas Effendy (1982) bahwa, 
meskipun orang Melayu Riau Daratan sudah menganut agama Islam, namun pengaruh 
kepercayaan lama yang berbau animisme masih besar dalam kehidupan 
masyarakatnya. Dan kuatnya kepercayaan terhadap makhluk-makhluk gaib -- hampir 
seluruh aspek kehidupan mereka -- mencari jalan supaya tidak diganggu makhluk-
makhluk halus tersebut. Bahkan mereka berusaha untuk berkomunikasi dan bersahabat 
dengannya melalui "mantera", yang mereka sebut "monto" atau "jampi". Di dalam 
kehidunan sebari-hari dibutuhk:m agar disenangi, disegani, dihormati, atau pun supaya 
mudah mendapat jodoh. 

 

Monto Pitunang dalam konteks norma adat 

Mengapa orang Melayu Riau Daratan menggunakan Sempelong Buluh yang berisi 
monto pitunang untuk dapat memiliki seorang wanita? Mungkin saja seseorang (pria) 
itu memiliki sifat pemalu, atau takut perasaan cintanya ditolak. Dan mungkin pula si 
pria telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memiliki wanita pujaan, namun 
selalu gagal sehingga ia kehabisan akal. Menurut J.G. Frazer – di dalam 
Koentjaraningrat, 1985:223-24 – dengan ”teori batas akalnya” mengemukakan, bahwa 
apabila manusia tidak sanggup memecahkan persoalan hidupnya dengan akal, maka 
manusia itu cenderung mengambil jalan pintas lewat ilmu gaib, yaitu dengan berusaha 
menguasai dan menggunakan kekuatan supranatural. 

Namun Ashley Turner MA menjelaskan bahwa penggunaan Sempelong Buluh yang 
berisi mantera tidak sembarangan dipakai oleh masyarakat pemiliknya. Karena apabila 
tuJuan penggunaannya sematamata untuk mempermainkan kaum wanita, itu 
bertentangan dengan norma adat mereka. Perbuatan ini dianggap masyarakat tidak 
baik atau jahat, dan dikategorikan mereka sebagai "ilmu hitam". Sebaliknya, apabila 
seseorang itu memakai monto petunang adalah bermaksud untuk mendapatkan 
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seorang wanita yang dirindukan dan dicintainya untuk dipersunting kelak dapat 
dibenarkan, dan dikategorikan sebagai "ilmu putih". Oleh karena itu, penggolongan 
ilmu hitam atau putih dalam masyarakat pribumi Melayu Riau Daratan bergantung 
pada tujuan penggunaannya.  

Ditambahkan bahwa pergaulan antara kaum pria dan wanita dalam masyarakat 
diatur oleh norma-norma tertentu, yang tidak memungkinkan adanya pergaulan yang 
bersifat terbuka dan bebas sesama mereka. Biasanya perkenalan dua insan muda 
diawali dengan pandangan mata, saling mencuri pandang, lalu bermain mata. 
Selanjutnya si pemuda berusaha mendekati si wanita, misalnya dengan sengaja ia 
membantu bekerja di persawahan saudara atau sahabatnya yang dekat dengan tempat 
si wanita bercocok tanam. Pada malam hari, si pemuda pun sering meniup Sempelong 
Buluh, tidak jauh dari rumah si wanita yang selalu dirindukan. Setelah bertautnya dua 
hati, barulah pihak keluarga si pria mendekati keluarga si wanita, agar pasangan muda 
itu dapat dikawinkan.  

 

Tangisan bayi, kesedihan dan kaum wanita  

Alat musik tiup Sempelong Buluh yang berisi monto petunang berarti lobang-
lobang nadanya berisi atau dipelihara oleh wujud halus dari bayi-bayi yang telah 
meninggal. Ketika Sampelong Buluh dimainkan menghasilkan runtutan bunyi, yang 
menurut keyakinan mereka pada hakekatnya adalah suara dari bayi-bayi yang sedang 
menangis menghiba-hiba. Karena itu, kiranya dapat dipahami mengapa orang Melayu 
Riau Daratan menggunakan ”assosiasi” dengan wujud halus dari bayi-bayi yang telah 
meninggal untuk menaklukkan hati kaum wanita. Sebab naluri wanita lebih sensitif 
terhadap keberadaan bayi di lingkungannya. 

Kaum wanita melahirkan, menyusui dan dominan mengasuh anaknya, yang begitu 
diperhatikan dan disayangi sepnuh hati. Sehingga dapat diperkirakan bahwa naluri 
kaum wanita mereka peka terhadap suara tangisan bayi. Terlebih apabila ada bayi yang 
meninggal dapat menimbulkan keharuan yang dalam. Dan kesedihan ditambah dengan 
kenyataan bahwa si bayi yang telah meninggal sedang memanggil-manggil dirinya. 
Mungkin, begitulah ”suara” Sampelong Buluh yang berisi monto petunang itu didengar 
dan dirasakan oleh si wanita pada malam hari itu. Sehingga jiwa dan raganya pun 
tertawan oleh si peniup Sempelong Buluh. 

Dalam hubungan ini etnomusikolog Alan P.Merriam (1964) mengemukakan bahwa, 
suatu masyarakat yang memiliki nyanyian-nyanyian -- "musik" -- khusus untuk merayu 
wanita, pada hakikatnya adalah berfungsi untuk menjamin kesinambungan 
"keturunan" (biologis) dari masyarakat yang bersangkutan. Barangkali, begitu pula 
halnya dengan tradii musik Sempelong Buluh yang terdapat pada masyarakat pribumi 
Melayu Riau Daratan ini.  

 

Bambu, air dan kualitas suara  

Pada bait kedua ungkapan dipaparkan persepsi masyarakat pribumi Melayu Riau 
Daratan tentang bahan Sempelong Buluh yang dianggap mereka baik, yaitu bambu 
tertentu yang tumbuh di (pinggir) sungai. Ditambahkan Ashley Turner MA bahwa 
materi bambu buat Sempelong Buluh yang akan diisi monto petunang, biasanya 
diambil pada saat-saat tertentu dengan mengucapkan "mantera" tertentu pula. Dan ada 
kaitannya dengan sebuah "legende". Keterangan ini sungguh menarik perhatian, karena 
persepsi orang Mandailing di Kabupaten Tapanuli Selatan, justru berlaku sebaliknya. 
Alat musik tiup bernama sordam -- mirip dengan Sempelong Buluh, yang memiliki 
empat buah lubang nada, haruslah dibuat dari materi bambu yang tidak mendengar 
suara air. Artinya tempat tumbuh bambu itu jauh dari sumber air, agar sordam 
menghasilkan suara yang dianggap baik oleh mereka. Apabila sordam tersebut akan 
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diberi "mantra" (disebut pitunang), hendaklah bambu diambil ketika bulan Purnama, 
dan bersamaan dengan itu akan lebih baik pula bila ada seorang istri yang baru kema-
tian suami, dan pengambilan bambu pun disertai mantra pula.  

Kedua persepsi yang bertolak belakang ini tentu erat kaitannya dengan "konsepsi 
kualitas suara" yang dianggap baik menurut tradisi musik masing-masing dalam 
konteks kebudayaannya. Mungkin kualitas suara yang dianggap baik oleh orang Melayu 
Riau Daratan adalah suara dengan pitch rendah seperti suara bas. Sedangkan bagi 
orang Mandailing adalah ling (”bersih dan nyaring”), kira-kira seperti kualitas bunyi 
yang dihasilkan oleh suara burung "Kutilang Emas" dan ”Serindit Jantan”. 

Dalam hubungan ini Ashley Turner MA menambahkan bahwa, persepsi orang 
Melayu Riau Daratan yang demikian itu bertolak dari kesadaran tentang peranan 
"sungai" yang sangat vital bagi kehidupan mereka. Sungai merupakan sarana 
transportasi utama, sumber mata pencaharian hidup, dan lain sebagainya. Sehingga 
hampir semua aktivitas kehidupan mereka terpaut erat dengan keberadaan sungai. 
Maka dengan adanya sungai memungkinkan mereka saling berinteraksi dan 
berkomunikasi. Karenanya bahan Sempelong Buluh yang dianggap mereka baik adalah 
bambu yang tumbuh di (pinggir) sungai. Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa 
alat musik tiup Sempelong Buluh juga merupakan sarana komunikasi "jiwa'" antara 
kaum pria dan wanita. Melalui suara Sempelong Buluh yang dipergunakan sebagai 
"media" dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menyatakan perasaan cinta.**  
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