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Abstract— Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

bagaimana identitas masyarakat Batak Mandailing di 

Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dibangun melalui 

pertunjukan musik. Fokus pembahasan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kontruksi identitas masyarakat Batak 

Mandailing di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, 

bagaimana masyarakat Batak Mandailing 

mempertahankan nilai-nilai budaya mereka sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari Batak, dan bagaimana 

perubahan identitas yang mereka alami setelah menempati 

wilayah baru, yang diamati  melalui pertunjukan musik. 

 Masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten 

Rokan Hulu, Propinsi Riau mempertahankan hal-hal yang 

esensi dari kebudayaan Batak  yaitu rasa kebersamaan dan 

solidaritas yang kuat dalam sistem kekerabatan dalihan na 

tolu  yang diwujudkan melalui pertunjukan manortor  atau 

tari tor-tor. Perpindahan orang-orang Mandailing ke 

wilayah Rokan Hulu yang dahulunya merupakan wilayah 

kerajaan Minangkabau ikut mempengaruhi identitas 

mereka, hal tersebut dapat dilihat dengan dijadikannya 

ansambel gondang ogung Minangkabau sebagai bagian dari 

kebudayaan Batak Mandailing. Musik gondang ogung 

Mandailing merupakan bagian dari proses pencarian 

identitas mereka sebagai ‘Mandailing Riau’. 

Keywords— Identitas,  Mandailing, Manortor, Gondang 

ogung 

I. LATAR BELAKANG 

Batak merupakan kelompok etnis yang mendiami 
daerah Tapanuli, Propinsi Sumatera Utara. Toba yang 
terletak di selatan danau dipercayai  sebagai daerah asal 
mereka. Orang Batak mempercayai bahwa mereka 
keturunan dari Raja Batak dari Gunung Pusuk Bukit yang 
berada di sebelah Barat Danau Toba. Etnis Batak 
kemudian menyebar dan membentuk sub- etnis  yang 
terdiri dari Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Dairi, 
Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Pada 
masa pra-kolonial sulit untuk membedakan batas-batas 
antar etnis Melayu, Minangkabau dan Batak, setelah 
masuknya Belanda batas-batas etnis mulai terbentuk dan 
perbedaan di antara mereka menjadi jelas (Tanjung, 
Purwanto, and Setiawati 2016, 104). Berkaitan dengan ini 

Barth mengatakan bahwa batas-batas etnis merupakan 
hasil interaksi antar kelompok. Batas-batas etnis tidak 
diberikan tetapi dibangun, dimanipulasi dan situasional. 

Tiap-tiap sub etnis Batak mendiami wilayah masing-
masing, seperti yang dapat dilihat melalui gambar berikut: 

 

Gambar 1. Wilayah Sub Etnis Batak 

(Sumber: Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, diunggah 
pada tanggal  5 Juni 2019, Pukul 18.53 WIB) 

 

Diantara sub-etnik Batak ada kepercayaan bahwa  
mereka memiliki kesatuan silsilah yang disebut klan 
(marga) yang menjadi simbol ikatan kekerabatan dari satu 
kelompok dengan yang lain. Marga yang terdapat di tiap-
tiap sub etnis berbeda satu sama lain, misalnya marga 
yang terdapat di Batak Toba berbeda dengan marga yang 
terdapat di Batak Simalungun, dan seterusnya. Selain 
wilayah dan marga yang berbeda tiap - tiap sub etnis  juga 
memiliki simbol identitas lain yang meliputi , agama, dan 
budaya.  Identitas etnis yang dibentuk oleh ikatan silsilah 
dan budaya memiliki akar yang kuat dan tidak 
terpengaruh oleh apapun, karena indra kelompok etnis 
merasa puas secara psikologis (Colombijn and Erdentug 
2002, 2) 
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Masyarakat Batak memiliki rasa kebersamaan dan rasa 
sosial yang kuat, terutama  kebersamaan dan rasa sosial 
dalam sistem kekerabatan dalihan na tolu. Dalihan na tolu 
atau tiga tungku sejarangan merupakan sistem 
kekerabatan berdasarkan pada marga dan kekerabatan. 
Rasa kebersamaan tersebut antara lain dapat dilihat 
melalui manortor atau tari tor-tor. Setiap sub etnis Batak 
memiliki manortor yang juga berbeda antara satu sub etnis 
dengan sub etnis lainnya. Griswold dalam hal ini 
mengungkapkan bahwa objek budaya dan bentuk budaya 
semestinya memang harus mencerminkan dan merupakan 
batas antar kelompok sosial (Griswold 1987). Walaupun 
terdapat perbedaan dari segi bentuk, fungsi, makna dan 
musik pengiring manortor, di tiap – tiap sub etnis Batak, 
namun pada dasarnya melalui manortor masyarakat Batak 
membangun kebersamaan dalam sistem kekerabatan 
dalihan na tolu.  

Perpindahan orang-orang Mandailing dari Toba, 
daerah asal mereka menuju ke selatan hingga mencapai 
perbatasan Minangkabau terjadi pada awal abad ke XIV  
M (Kato 2005, 25), perpindahan orang Batak dari marga 
Lubis   dan Siregar  sudah mencapai daerah Mandailing 
Utara pada abad ke XVI M dan mereka terus bergerak ke 
arah selatan menuju perbatasan Minangkabau. Pernyataan 
Tsuyoshi Kato ini diperkuat oleh Taufik Abdullah dalam 
catatan pengantarnya untuk tulisan J. Keuning yang 
berjudul ’Batak Toba dan Batak Mandailing Hubungan 
Kebudayaan dan Pertentangan yang Mendasar.’ Taufik 
Abdullah menjelaskan bahwa sub-kultur Mandailing 
berdasarkan rekontruksi antroplogi sejarah lebih dahulu 
mengalami masa perpindahan dari tanah asal mereka 
menuju ke selatan atau daerah Minangkabau. Perpindahan  
tersebut lanjut Taufik Abdullah, memberi kemungkinan 
bagi terjadinya corak perkembangan yang berbeda dari 
tanah asal dan menyebabkan lebih mudah terkena 
pengaruh oleh pergolakan sosial dan kultural yang terjadi 
di daerah yang kini disebut Sumatera Barat (Abdullah 
1990, 279). 

Kehadiran  orang-orang Mandailing di Kabupaten 
Rokan Hulu, Propinsi Riau juga disertai dengan 
membawa kesenian manortor.  Pertunjukan manortor 
menjadi bagian dari kehidupan mereka utamanya dalam 
acara pernikahan. Dan tidak ada perbedaan antara 
manortor yang terdapat di Rokan Hulu dengan manortor 
yang terdapat di Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera 
Utara. Akan tetapi tidak seperti saudara mereka yang 
berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki 
ansambel musik gondang sambilan sebagai kebudayaan 
mereka, ansambel musik yang dimiliki oleh masyarakat 
Mandailing di Rokan Hulu adalah ansambel gondang 
ogung,  yang merupakan pengaruh dari kebudayaan 
Minangkabau. Dari struktur alat musik, tidak ada 
perbedaan antara gondang ogung Minangkabau dengan 
gondang ogung Mandailing, bahkan para pemain musik 
gondang ogung Mandailing juga memainkan lagu yang 
sama dengan lagu yang terdapat dalam musik gondang 
ogung Minangkabau.  

Musik gondang ogung  merupakan bagian dari proses 
pencarian identitas masyarakat Mandailing di Rokan 
Hulu, Riau, sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. 
Gondang sambilan  dan gondang ogung mewakili 
identitas yang berbeda, seperti juga setiap jenis musik 
lainnya  juga mewakili identitas yang berbeda. Hal ini 
ditegaskan oleh Frith bahwa setiap jenis musik akan 

menghasilkan identitas yang berbeda, perbedaan jenis 
musik bukan disebabkan oleh selera akan tetapi 
merupakan pengaruh dari kegiatan sosial (Frith 1996, 
112). 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Desa Menaming, Kecamatan 
Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, yang 
merupakan daerah hunian orang-orang Mandailing. 
Teknik pengumpulan data selain dilakukan melalui 
wawancara mendalam dan terstruktur juga dilakukan 
melalui observasi atau pengamatan. Data-data penelitian 
diperkuat dengan berbagai literatur yang berhubungan 
dengan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian, antara 
lain hubungan antara Batak, Mandailing dan 
Minangkabau dan literatur juga dilengkapi dengan 
berbagai kajian tentang musik sebagai kontruksi identitas. 
Kajian musik sebagai identitas dibatasi sesuai dengan 
konsep penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Data-data yang didapatkan melalui wawancara, observasi 
dan pengamatan kemudian dianalisa menggunakan 
pendekatan studi etnomusikologi. 

III. PEMBAHASAN 

A. Penelitian Musik Sebagai Kontruksi Identitas 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
membangun identitas masyarakat Mandailing di 
Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau melalui pertunjukan 
musik.  Identitas adalah jati diri,  ciri-ciri atau keadaan 
khusus seseorang atau sekelompok orang. Stella Ting 
Toomey menjelaskan bahwa identitas merupakan refleksi 
diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, 
budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada 
dasarnya merujuk pada refleksi pada diri kita sendiri, dan 
persepsi orang lain terhadap kita. Identitas merupakan 
bentuk pernyataan diri atau kelompok yang merupakan 
suatu proses yang berkelanjutan dan terus menerus. 
Melalui musik identitas diri atau kelompok diwujudkan. 

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan musik 
sebagai kontruksi identitas antara lain menitikberatkan 
musik dalam kaitannya dengan ras. William G. Roy 
Aesthetic Identity, Race and American Folk Music 
membahas konsep identitas estetika untuk menginterogasi 
hubungan antara genre musik, gerakan sosial dan identitas 
ras. Andreana Clay melalui tulisannya yang berjudul 
Keepin' it Real: Black Youth, Hip-Hop Culture, and Black 
Identity (Clay 2003) memfokuskan penelitiannya pada 
hubungan antara pemuda kulit hitam dan  musik hip hop. 
Brian George yang berjudul Raping at the Margins : 
Musical of Identities in Contemporary France, 
menyatakan bahwa rap memainkan peran penting dalam 
penegasan rasa identitas baru di kalangan anak muda yang 
merupakan imigran kulit hitam (George 2007, 93). 
Kemudian Stepanie Shonaken dalam Soul, Country and 
the USA, Race and Identity American Music Culture 
memaparkan bahwa cuontry merupakan identitas dari 
orang-orang kulit putih yang biasanya juga diikuti dengan 
gaya yang khas seperti topi koboi,  sepatu bot dan denim, 
sedangkan soul  dan hip hop melambangkan gaya Afrika – 
Amerika, Rhytm and Blues (R & B) sebagai  musik kulit 
hitam ( Shonekan 2015).  

Penelitian lainnya berkaitan dengan perubahan 
identitas diamati melalui musik yang dianalisa ketika 
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terjadi perpindahan kelompok.  Andrew Bennet dalam 
Bhangra in Newcastle: Music, Ethnic identity and the 
Role of Local Knowledge (1997) mengungkapkan 
bagaimana bangra,  musik yang berasal dari Punjab 
menyatukan kelompok etnis Asia yang berasal dari 
Pakistan, India, dan Bangladesh dengan latar belakang 
agama yang berbeda (Hindu, Sikh, Muslim, Jain, dan 
Kristen), dan secara simbolis melawan marginalisasi, 
penindasan dan permusuhan yang mereka hadapi sebagai 
kelompok minoritas di Inggris (1997, 108). Roy Hudson 
melalui artikelnya Regional and Place: Music Identity and 
Place menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat 
antara musik dan citra tempat dengan identitas (Hudson 
2006, 626). 

B. Kontruksi  Identitas Mandailing Riau 

Asumsi-asumsi yang melatarbelakangi sekaligus 
merupakan alur pemikiran dalam penelitian ini secara 
garis besar digambarkan dalam bagan berikut:. 

 

Gambar 2. 
Proses Pembentukan Identitas Mandailing Riau 

 

Batak Mandailing merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Batak. Berdasarkan pada sejarah asal usul 
nenek moyang, silsilah garis keturunan (klan), bahasa dan 
budaya maka Batak Mandailing adalah Batak.  Walaupun 
pada umumnya orang-orang Batak Mandailing 
menyatakan diri mereka sebagai orang Mandailing tanpa 
menyertakan kata ‘Batak’, namun hubungan antara Batak 
dengan Batak Mandailing sangan erat dan tidak 
terbantahkan. 

Sub etnis Batak Mandailing kemudian bergerak ke 
arah selatan hingga mencapai perbatasan wilayah 
Minangkabau,  sebagian diantara mereka sampai 
mendiami wilayah kerajaan Minangkabau yang sekarang 
masuk sebagai wilayah, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi 
Riau. Kehadiran orang-orang Mandailing di Propinsi Riau 
disertai juga dengan membawa kebudayaan mereka, 
termasuk manortor. Sebagai pendatang atau kelompok 
minoritas etnis Mandailing menyesuaikan diri dengan 
Minangkabau. Fenomena selanjutnya yang terjadi adalah 
perubahan pada budaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
bagaimana membangun  identitas masyarakat Mandailing 
Riau  melalui pertunjukan musik.  Identitas adalah jati 
diri,  ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau 
sekelompok orang. Stella Ting Toomey menjelaskan 
bahwa identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri 
yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan 
proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada 
refleksi pada diri kita sendiri, dan persepsi orang lain 
terhadap kita. Identitas merupakan bentuk pernyataan diri 
atau kelompok yang merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan dan terus menerus. Melalui musik identitas 
diri atau kelompok diwujudkan. 

Kontruksi identitas Mandailing Riau dilihat melalui 
gambar berikut: 

 

Gambar 3. 
Konsep Identitas Mandailng Riau 

 

Kontruksi identitas masyarakat Mandailing merupakan 
satu kesatuan dan saling keterkaitan antara identitas 
sebagai budaya bersama yang diwujudkan dalam sistem 
kekerabatan dalihan na tolu  dan identitas Mandailing 
sebagai bagian yang berbeda dengan Batak. Aspek 
pertama identitas budaya bersama, dalam pandangan 
Stuart Hall dikategorikan semacam ‘diri kolektif’, 
bersembunyi di dalam banyak ‘diri’ lain yang lebih 
dangkal atau secara artifisial, yang dimiliki oleh orang-
orang dengan sejarah dan leluhur yang sama  (1990, 223). 
Dalam kerangka defenisi pertama ini,  identitas  
mencerminkan pengalaman sejarah yang sama dan kode 
budaya bersama yang menjelaskan orang Mandailing 
sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari Batak.  ‘satu 
orang’ dengan kerangka acuan dan makna yang stabil, 
tidak berubah dan terus menerus. 

Aspek kedua dari pembentukan identitas masyarakat 
Mandailing di Riau merupakan suatu perbedaan dengan 
Batak, dalam pengertian disamping memiliki beberapa 
kesamaan dengan Mandailing lainnya di Sumatera Utara, 
Mandailing Riau memperlihatkan beberapa perbedaan, 
proses sejarah, perbauran dengan budaya Minangkabau 
yang lebih intens menyebabkan mereka memiliki 
beberapa perbedaan dengan Batak.  

i) Identitas Mandailing Sebagai Budaya Bersama 

Identitas Mandailing sebagai budaya bersama 
berkaitan  dengan sejarah dan leluhur yang berhubungan 
erat dengan Batak. Walaupun pada umumnya orang-orang 
Mandailing menolak untuk disebut sebagai Batak 
Mandailing, akan tetapi hubungan sejarah dan leluhur 
antara Batak dengan Mandailing sangat jelas dan nyata. 
Orang-orang Batak mengembangkan mitos bahwa mereka 
adalah keturunan dari raja Batak dari Gunung Pusuk Bukit  
yang berada di sebelah Barat Laut, Danau Toba. 
Keturunan sebagai salah satu penanda identitas menurut 
Geertz (1973) merupakan identitas yang ‘diberikan’, 
berakar dalam, dan hampir tidak rentan terhadap 
perubahan. 

Dari Toba orang-orang Batak kemudian melakukan 
migrasi ke daerah sekitarnya mulai dari Pulau Samosir, 
dataran tinggi di barat danau, lembah Silindung dan ke 
pantai barat. Penyebaran orang-orang Batak dikenal 
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dengan istilah marserak, yaitu migrasi spontan di dalam 
wilayah marga seseorang atau ke tanah yang belum 
ditempati oleh marga lain (Andaya 2002, 382). Batak  
kemudian terbagi menjadi 6 (enam) sub etnis, yaitu Batak 
Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, 
Batak Angkola dan Batak Mandailing. Di antara sub-etnis 
ada kepercayaan bahwa mereka memiliki kesatuan silsilah 
yang disebut klan yang menjadi simbol ikatan kekerabatan 
dari satu kelompok dengan yang lain (Tanjung, Purwanto, 
and Setiawati 2016, 110). Batas-batas antara enam sub 
etnis ini dapat dilihat berdasarkan  batas wilayah, tiap-tiap 
sub etnis menempati wilayah tertentu.  

Selain menempati wilayahnya masing-masing, setiap 
sub etnis Batak memiliki simbol identitas masing-masing 
yaitu sistem kekerabatan berdasarkan pada garis 
keturunan yang disebut dengan marga, bahasa, pakaian, 
agama, dan seni. Tiap-tiap sub etnis memiliki marga, 
bahasa, pakaian, dan seni yang berbeda satu sama lain. 
Misalnya berkaitan dengan marga, marga yang terdapat di 
sub etnis Batak Toba berbeda dengan marga yang terdapat 
di sub etnis Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak 
Pakpak, Batak Karo maupun Batak Mandailing, demikian 
juga halnya dengan bahasa, pakaian, dan seni.  Namun 
demikian, walaupun dalam beberapa hal memiliki 
perbedaan dengan Batak Toba sebagai pusat kebudayaan 
Batak, tetapi ke enam sub etnis tersebut adalah bagian 
yang tidak terpisahkan dari Batak. 

Berkaitan dengan batas-batas diantara sub etnis Batak 
ini Frederik Barth (1969)  menyatakan bahwa  bahwa: 

‘Ethnic boundaries are the outcome of social 
interaction between groups. Groups identify themselves 
vis-à-vis other groups and need the contrast, or mirror, of 
other groups to point out their own particular qualities and 
those of others. The criteria that are used to categorize 
‘Us’ and ‘Them’ are not objective differences, but 
features that the actors themselves regard as significant. 
Ethnic boundaries in this view are not given, but 
constructed, manipulated, subject to change and 
situational. Various groups can interpret boundaries 
differently.’ (Barth 1969, 10). 

Batas-batas etnis menurut Barth merupakan hasil 
interaksi sosial antar kelompok. Kelompok 
mengidentifikasi diri mereka berhadapan dengan 
kelompok lain dan membutuhkan kontras, atau cermin, 
dari kelompok lain untuk menunjukkan kualitas khusus 
mereka sendiri dan orang lain. Kriteria yang digunakan 
untuk mengkategorikan 'Kami' dan 'Mereka' bukan 
perbedaan obyektif, tetapi fitur yang para aktor sendiri 
anggap signifikan. Batas-batas etnis  tidak diberikan, 
tetapi dibangun, dimanipulasi, dapat berubah dan 
situasional. Berbagai kelompok dapat mengartikan 
batasan secara berbeda. 

Masyarakat Batak memiliki rasa sosial dan 
kebersamaan yang kuat, terutama kebersamaan dalam 
sistem kekerabatan dalihan na tolu. Dalihan na tolu  atau 
tungku tiga sejarangan adalah sistem kekerabatan 
berdasarkan marga dan garis keturunan. Pada masyarakat 
Mandailing dalihan na tolu  terdiri dari  mora (pemberi 
anak gadis) , kahanggi (kerabat satu marga),  dan  anak 
boru (penerima anak gadis), pada masyarakat Batak Toba 
dalihan na tolu  terdiri dari hula-hula (keluarga laki-laki 
dari pihak istri atau ibu), dongan tobu (kerabat satu 

marga),  dan boru (kelompok orang-orang dari saudara 
perempuan). 

 Rasa kebersamaan yang kuat tersebut dapat 
dilihat melalui pertunjukan manortor  atau tari tor-tor, 
yang merupakan tari tradisional Batak. Semua sub etnis 
Batak memiliki tari tor-tor  dengan berbagai persamaan 
dan perbedaan. Pada awalnya manortor merupakan bagian 
dari sistem kepercayaan animisme dan dinamisme 
masyarakat Batak yang diiringi ansambel musik gondang 
sabangunan  atau  gondang hasapi, manortor kemudian 
mengalami berbagai perkembangan dan perubahan 
termasuk di Batak Toba. Namun manortor tetap 
merupakan tarian yang berfungsi untuk membangun rasa 
kebersamaan di dalam sistem kekerabatan dalihan na tolu. 
Manortor yang berhubungan dengan sistem kepercayaan 
animisme dan dinamisme masih diselenggarakan di Batak 
Toba akan tetapi hanya dalam acara tertentu yang sifatnya 
sangat sakral dan waktu pelaksanaan yang terbatas. 

Melalui manortor  semua elemen dalam  dalaihan na 
tolu disatukan dalam satu panggung pertunjukan, 
membangun rasa kebersamaan.  Biasanya manortor  
diawali dengan manortor raja-raja,  yaitu manortor yang 
dilakukan oleh para ketua marga, kemudian secara 
bergantian dilanjutkan dengan manortor  Manortor suhut, 
(manortor keluarga pengantin laki-laki), manortor namora 
(keluarga pengantin perempuan), manortor anak boru, 
(ipar pengantin laki-laki),  manortor naposo bulung  
(manortor muda-mudi yang belum mempunyai pasangan) 
dan manortor pengantin. Rasa kebersamaan yang 
didapatkan melalui pertunjukan manortor jelas 
memberikan kesan yang berbeda dengan kebersamaan 
yang dijalin dalam kehidupan biasa, bukan saja karena 
manortor menghadirkan emosi yang mendalam bagi para 
pelakunya tetapi rasa kebersamaan yang dibangun melalui 
manortor  melebihi kebersamaan dalam sistem 
kekerabatan dalihan na tolu. 

Hal ini dilihat berdasarkan pada jenis-jenis manortor, 
khususnya manortor raja-raja dan manortor naposo 
bulung. Para ketua marga berada di luar sistem dalihan na 
tolu,  begitu juga halnya dengan muda-mudi. Setiap 
muda-mudi  boleh menari tanpa memandang marga, juga 
tidak harus memiliki hubungan kekeluargaan dengan 
orang yang mengadakan acara manortor.  

ii) Identitas Mandailing Sebagai Kelompok yang Berbeda 
dengan Batak 

 Perpindahan orang-orang Mandailing dari tanah asal 
mereka Toba, diperkirakan terjadi pada abad ke- 16 M 
ikut mempengaruhi identitas masayarakat Mandailing.  
Taufik Abdullah menjelaskan perpindahan orang-orang 
Batak dari marga Lubis dan Siregar telah mencapai daerah 
Mandailing Utara pada abad ke- 16 M. Mereka terus 
bergerak mencapai perbatasan Minangkabau,  hingga 
menempati beberapa daerah yang sekarang termasuk ke 
dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. 
Perpindahan etnik Mandailing dari tanah asalnya lanjut 
Taufuk Abdullah menyebabkan mereka secara kultural 
dan keagamaan banyak dipengaruhi oleh Minangkabau.  

Pengaruh kebudayaan Minangkabau terhadap 
Mandailing dapat dilihat melalui pertunjukan musik 
gondang ogung yang dilakukan oleh masyarakat 
Mandailing di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. 
Gondang ogung merupakan ansambel musik yang berasal 
dari Minangkabau, dari struktur alat musik tidak ada 
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perbedaan antara gondang ogung yang dimiliki oleh 
masyarakat Minangkabau dengan Mandailing. Bahkan di 
Mandailing disamping mengembangkan bentuk musik 
sesuai dengan nilai-nilai budaya Mandailing, pemusiknya 
memainkan lagu yang sama dengan lagu yang terdapat di 
Minangkabau. Pertunjukan musik gondang ogung  
dilakukan tidak saja dalam rangkaian acara adat 
masyarakat Mandailing akan tetapi juga dipertunjukkan 
untuk acara-acara lainnya yang dihadiri oleh orang-orang 
Melayu Riau dan Minangkabau.  

Konsep budaya bersama dan perbedaan dengan Batak  
merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu 
sama lain dalam pembentukan identitas masyarakat 
Mandailing Riau. Seperti yang juga dipaparkan lebih 
lanjut oleh Stuart Hall dalam penelitiannya mengenai 
orang-orang Karibia, bahwa identitas dibingkai oleh dua 
sumbu atau vektor, yang secara bersamaan bekerja, yaitu 
vektor kesamaan dan kontuinitas; dan vektor perbedaan 
dan pecah. Kesamaan dan kontuinitas memberi landasan 
beberapa kesinambungan dengan masa lalu, perbedaan 
dan pecah merupakan pengalaman mendalam dari sebuah 
proses. Mandailing Riau sebagai identitas baru dari 
Mandailing yang berada di Riau merupakan kehadiran 
dari Batak dan Minangkabau dalam satu wujud. 

IV. KESIMPULAN 

Kontruksi identitas masyarakat Mandailing  Riau 
merupakan satu kesatuan dan saling keterkaitan antara 
identitas sebagai budaya bersama yang diwujudkan dalam 
sistem kekerabatan dalihan na tolu  dan identitas 
Mandailing sebagai kelompok yang berbeda dengan 
Batak. Persamaan-persamaan antara Mandailing dengan 
Batak dan sekaligus perbedaan antara  Mandailng dengan 
Batak membentuk identitas  Batak Mandailing  menjadi 
‘Mandailing Riau’.  

Aspek pertama identitas budaya bersama, 
dikategorikan semacam ‘diri kolektif’, bersembunyi di 
dalam banyak ‘diri’ lain yang lebih dangkal atau secara 
artifisial, yang dimiliki oleh orang-orang dengan sejarah 
dan leluhur yang sama. Aspek pertama ini dapat dianalisa 
melalui pertunjukan manortor  atau tari tor-tor, dimana 
semua unsur-unsur yang terdapat dalam sistem 
kekerabatan dalihan na tolu disatukan dalam manortor. 

Aspek  perbedaan dalam pengertian di samping 
memiliki beberapa kesamaan dengan Batak dan 
Mandailing lainnya di Sumatera Utara, Mandailing Riau 
memperlihatkan beberapa perbedaan.  Proses sejarah, 
perbauran dengan budaya Minangkabau yang lebih intens 
menyebabkan mereka ‘menjadi Mandailing Riau’.  
Pengaruh Minangkabau yang kuat terhadap masyarakat 
Mandailing Riau dapat dianalisa melalui pertunjukan 
musik gondang ogung yang menjadi bagian dari 
kebudayaan Mandailing Riau. 
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