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Gondang Aek Magodang  
dan Riwayatnya 

 
by Edi nasution 

 

Pendahuluan  

Gondang yang berasal dari perkataan margondang menurut budayawan 
Drs.Z.Pangaduan Lubis mengandung beberapa arti. Di mana pengertian Gondang 
secara konseptual bagi masyarakat Mandailing dapat berarti; 1). Irama, 2) Nama 
lagu, 3) Gendang kecil (Gondang boru/topap) atau gendang besar (gordang 
sambilan), 4) ensembel (ada gondang, ogung, epong-epong, momongan/doal, 
tali sasayat, suling/saleot/sarune, dan jeir), dan 5) sebagai ”musik” itu sendiri.  

Sedangkan perkataan ”Aek Magodang” yang dipadukan dengan kata ”gondang” 
menurut Sutan Singasoro dan Sutan Baringin dari Ulu Pungkut-Mandailing Julu 
erat kaitannya dengan 'sejarah'. Maka dalam hal ini, perkataan GondangAek 
Magodang sekaligus mengandung ke lima pengertian gondang di atas, tetapi 
tanpa nyanyian adat jeir.  

 

Bahasa dan simbolik  

Puluhan tahun silam bencana alam pernah melanda sebuah perkampungan yang 
bernama Mompang di Mandailing. Begitu hebatnya peristiwa banjir yang 
menghanyutkan p.erkampungan itu, sehingga para orang tua di sana sering 
menceritakan kejadian tersebut kepada keturunannya. Dan, perkataan mayup 
(hanyut) mompang atau karom (karam) mompang masih sering kita dengar 
disebut-sebut dalam kehidupan masyarakat Mandailing sampai sekarang.  

GondangAekMagodang ini sering pula disebut dengan Gondang Mayup 
Mompang dan penamaan ini tentu erat kaitannya dengan kejadian di maksud. 
Menurut beberapa orang tua Mandailing di Ulu Pungkut, bahwa paduan bunyi 
Gondang Aek Magodang ini merupakan perwujudan dari suara-suara yang terde-
ngar pada saat kejadian tersebut (emic view). Seperti adanya suara dari batu-batu 
yang menggelinding dan saling bertubrukan, hujan lebat, dan angin kencang. 
Sesekali diiringi suara pohon tumbang dan sambaran petir, dan ada pula suara 
katak yang bersahutsahutan. Akhirnya, kombinasi atau paduan suara-suara dari 
bencana alam itu terwujud di dalam Gondang Aek Magodang. Apabila 'gondang 
ini dimainkan seakan-akan menyampaikan pesan -- melukiskan keadaan peristiwa 
banjir, tidak ubahnya seperti ”bahasa” yang ingin mengungkapkan kepada 
khalayak ramai.  
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Karena itulah Sutan Singasoro dan Sutan Baringin mengatakan bahwa 
penciptaan Gondang Aek Magodang oleh warga Ulu Pungut, adalah perwujudan 
dari rasa 'solidaritas' masyarakat Mandailing, yaitu olong dohot domu (saling 
menyayangi, seia sekata dan bersatu padu). Dan, dengan lahirnya gondang yang 
baru ini pada beberapa puluhan tahun yang lalu, semula diharapkan agar warga 
Ulu Pungkut khususnya, maupun masyarakat Mandailing umumnya agar selalu 
mengingat dan mengenang peristiwa hanyutnya perkampungan itu.  

Dalam hubungan ini Alan P.Meriam (1964) seorang ahli Etnomusikologi 
mengemukakan bahwa ”musik” erat kaitannya dengan 'bahasa'. Di mana bunyi 
gondang ada yangdigunakan untuk menyampaikan 'pesan', melalui semacam 
”bahasa nada dan ritem”. Ditambahkan pula bahwa ”musik” dapat berfungsi 
sebagai lambang dari ide-ide, hal-hal dan tingkah laku manusia pada satu 
masyarakat. Dalam kata lain, musik dalam konteks penggunaannya ada yang ber-
kaitan dengan 'bahasa', dan dalam konteks fungsinya ada yang berkaitan dengan 
simbol-simbol.  

 

Gondang dan pemainnya  

Gondang Aek Magodang ini semula dimainkan dengan memakai ensembel 
Gondang Boru, namun di dalam perkembangan selanjutnya sudah pula 
dimainkan dengan ensambel Gordang Sambilan.  

Di dalam Gondang Born ini dipakai dua buah gondang berbentuk barrel yang 
masing-masing dimainkan 1 orang, dua buah ogung (jantan dan boru-born) 
dimainkan 1 orang, 1 buah momongan dimainkan 1 orang, 1 buah tali sasayat 
dimainkan 1 orang, 3 buah epong-epong dimainkan masing-masing 1 orang, dan 1 
buah saleot dimainkan 1 orang.  

Sedang dalam Gordang Sambilan menggunakan 9 buah gondang besar (drum 
chime), di mana 1 buah untuk pemain eneng-eneng, 1 buah untuk pangindik, 2 
buah untuk pemain udong-kudong, 2 buah untuk panulus, dan 3 buah untuk 
panjangati. Ke lima pemain itu masing-masing memakai 2 buah stik. Sementara 
untuk pemain ogung, momongan, epong-epong, talisasayat, dan saleot sama de-
ngan yang digunakan dalam Gondang Boru.  

 

Aspek musikal  

Berangkat dari yang dapat didengarkan dan diamati dari bunyi musik Gondang 
Aek Magodang, baik dengan memakai ensembel Gondang Boru maupun 
Gordang Sambilan ini dibawakan dengan tempo cepat (allergo). Memakai 
struktur interloking/hoket yang berdaya ostinato, dan jumlahketukan untuk satu 
unit atau ”gong-an” (dari ketukan pertama ogung jantan kepada ketukan 
pertama ogung jantan berikutnya) adalah 12 ketukan.  

Di dalam ensembel Gondang Boru, di mana 3 buah epong-epong masing-masing 
memiliki ritme konstan, berbentuk kanon dan bervariasi; ke dua buah ogung 
berirama konstan, dan permainan momongan dua kali lebih cepat dari ogung 
jantan. Tali sasayat memainkan ritme variasi, dan saleot memainkan ritme 
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melodi. Sementara gondang yang satu memainkan ritme konstan, (sesekali ritme 
variasi), dan gondang yang satu lagi memainkan ritme improvisasi.  

Untuk ensembel Gordang Sambilan pemain eneng-eneng memainkan ritme 
konstan, pangindik memainkan ritme kanon (terkada:ng ritme variasi), pemain 
udong-kudong memainkan ritme konstan (dasar), panulus memainkan ritme 
kanon (terkadang ritme variasi), dan panjangati memainkan ritme improvisasi. 
Sedangkan ritme ogung, epong-epong, momongan, tali sasayat, maupun saleot 
sama dengan permainan dalam Gondang Boru.  

Selanjutnya, apabila Gondang Aek Magodang ditinjau dari segi ”tekstur” dan 
”timbre” dapat dikategorikan dengan ”musik polyfoni”. Dan meskipun terdapat 
berbagai alat musik memainkan gaya ritmik yang berbeda pula di dalam kesatuan 
ensembel ini, namun secara relatif masih terikat dengan ”ritem dasar” yang sama. 
Sehubungan dengan hal ini, oleh para musisinya disebut dengan perkataan sapa-
ngoban, yang kira-kira sama pengertiannya dengan istilah ”harmoni” di dalam 
musik diatonis barat 

 

Penutup  

Di atas telah kita paparkan tentang Gondang Aek Magodang tercipta dengan 
latar belakang historis. Oleh karena itu gondang ini adalah satu gondang yang 
baru dan hanya dikenal masyarakat Ulu Pungkut - Mandailing Julu. Namun pada 
beberapa bulan terakhir ini telah diperkenalkan dan sekaligus diajarkan oleh 
Aspan dan Ottop Matondang dari Ulu Pungkut kepada pemuda-pemuda yang 
selalu aktif berlatih kesenian Mandailing di Sopo Godang seperti Di Maga, 
Mandailing Godang.  

Selain kedua musisi tradisional itu, Sutan Baringin, yang juga bertempat tinggal di 
Ulu Pungkut (Habincaran) cukup 'handa!' dalam perihal gondang ini.  

Seperti di Huta Godang (Ulu Pungkut), kita temukan kebiasaan warganya 
memainkan gondang beberapa hari sebelum dan sesudah Lebaran (ldil Fitri). Dan 
menurut keterangan dari beberapa warga di sana, pada saat-saat seperti inilah 
diperdengarkan Gondang Aek Magodang tersebut kepada khalayak ramai.**  

 

Dimuat dalam Harian Waspada Medan, 1990 

 

 


