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Oleh: Edi Nasution (etnomusikolog)

PENGANTAR
Pada semua masyarakat manusia secara universal musik memang merupakan salah
satu aspek yang sangat penting. Dalam kehidupan manusia musik tidak hanya
sekadar kegiatan rekreasi atau hiburan semata, tetapi juga digunakan untuk
berbagai alasan mulai dari kepentingan adat dan ritual seperti menyambut kelahiran
seorang anak, merayakan pesta perkawinan anak, dan penghormatan atas kematian
orang tua; meminta berkah dan ungkapan rasa syukur kepada penguasa alam
semesta; hingga kepada persiapan untuk berperang dan merayu seorang gadis pada
malam hari. Uniknya, setiap kelompok etnis di dunia pada umumnya memiliki
konsep, peraturan dan prosedur tertentu dalam membuat dan menggunakan musik.
Untuk apa dan bagaimana musik digunakan (dihasilkan) dalam konteks kebudayaan
kelompok etnis bersangkutan, adalah sebagian pertanyaan yang cukup menarik
untuk dijawab oleh kalangan yang bergelut dalam bidang studi etnomusikologi.[1]
Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa musik adalah ”bahasa universal”
karena ”musik” dapat dipahami dan dinikmati oleh siapa pun yang hidup di atas
permukaan bumi kita ini. Namun dalam konteks budaya musik tradisional yang
dimiliki oleh setiap kelompok etnis di dunia, pandangan yang demikian itu tidak
berlaku.[2] Sebab fungsi dan makna ”musik tradisional” yang dimiliki oleh suatu
kelompok etnis hanya dapat dipahami seutuhnya oleh warga kelompok etnis
bersangkutan. Untuk dapat mengapresiasi musik tradisional itu, paling tidak kita
(outsider) harus memahami dua komponen utama dari setiap kebudayaan kelompok
etnis yaitu bahasa dan tradisi musiknya.

Setiap kelompok etnis di dunia ini umumnya menggunakan bahasa dan musik
sebagai alat komunikasi. Untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran manusia,
bahasa memakai kata-kata sebagai medianya, sedangkan musik memakai kombinasi
kata-kata (biasanya dalam bentuk puisi) dan komponen ritmis-melodis untuk
berkomunikasi.[3] Bahkan adakalanya musik dapat dipakai untuk tingkatantingkatan komunikasi yang lebih mendalam, seperti untuk mengungkapkan hal-hal
yang tidak dapat dikatakan secara langsung karena pertimbangan moral dan etika.
Oleh sebab itulah peran dan fungsi musik (melalui puisi dan ritmis-melodis) menjadi
sangat penting dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan perasaan dan pikiran
mereka tentang berbagai macam hal sehubungan dengan kehidupan di dunia dan
akhirat.
Sekalipun benar bahwa (alat) musik yang dipandang paling tua adalah ”suara
manusia” itu sendiri, namun makhluk manusia dari segala penjuru dunia dan dalam
berbagai tahapan sejarah peradaban mereka, ternyata juga menciptakan musik
dengan menggunakan berbagai macam material antara lain dari tulang-belulang,
kulit dan rambut binatang, kayu, bambu, kerang dan bahan lain yang tersedia.
Sementara di antara para ahli dan beberapa peminat yang mengagumi alat-alat
musik kuno masih diperdebatkan tentang alat musik yang dianggap paling tua dalam
sejarah peradaban manusia. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang perlu
diketahui sebelum kita terlalu jauh mendalami persolan sejarah alat-alat musik yang
dianggap paling tua di dunia ini.Pertama, adanya kemiripan alat-alat musik modern
dan kontemporer dengan beberapa artifak musik yang digambarkan dalam lukisan
dan atau dokumen-dokumen kuno, sehingga membuat banyak orang percaya bahwa
beberapa alat musik yang ada sekarang sudah digunakan pada ribuan tahun lalu.
Namun masalahnya adalah bahwa dalam banyak kasus, tidak ada bukti historis atau
arkeologis yang menunjukkan bahwa alat musik kuno dan modern (kontemporer) itu
sama persis. Kedua, beberapa alat musik modern atau kontemporer dianggap
sebagai ”keturunan” dari artefak musik kuno tersebut. Anggapan ini bisa diterima
mengingat banyaknya alat musik berupa gendangdan suling. Beberapa alat musik
yang ada saat ini secara terus menerus masih tetap eksis mulai dari ribuan tahun
yang lalu, dimana para ahli musik tradisional, sejarah, dan arkeologi masih terus
berupaya mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung klaim mereka ini. Ketiga,
sehubungan dengan adanya temuan arkeologi atas alat-alat musik tradisi kuno yang
pada suatu masa tertentu pernah digunakan namun tidak dapat bertahan
menghadapi tantangan zaman[4] oleh karena pengaruh faktor-faktor internal dan
eksternal.
Perkusi Sebagai Alat Musik Kuno
Alat musik adalah suatu perangkat khusus yang digunakan oleh manusia untuk
menciptakan musik.[5] Berdasarkan cacatan sejarah diketahui bahwa manusia telah
membuat alat musik dari berbagai macam material, mulai dari yang sangat
sederhana seperti penggunaan selembar daun tumbuh-tumbuhan[6] di masa-masa
lalu hingga kepada pembuatan alat musik dengan konstruksi yang sangat kompleks
dan canggih seperti syntisizer di era modern sekarang. Kendati belum ada ahli
sejarah alat-alat musik kuno yang bisa memastikan secara tepat sejak kapan
manusia mulai menyadari bahwa ”suara” atau ”bunyi” dapat diubah ke dalam bentuk
musik, akan tetapi dengan ditemukannya beberapa artifak budaya musik kuno

seperti di Mesir, Cina, India, Romawi dan Yunani, yang kemudian dipublikasikan
secara luas sebagai hasil penelitian, ini menunjukkan dengan jelas kepada kita
tentang keberadaan alat-alat musik ketika itu.
David Zed juga sependapat bahwa “suara manusia” adalah “alat musik” yang
pertama sekali digunakan dalam sejarah peradaban kita. Kalaupun sejumlah ahli
antropologi dan sejarah berpendapat bahwa alat musik yang pertama sekali adalah
“perkusi”, itu sebenarnya mengandung spekulasi. Sebab perangkat perkusi seperti
kaki, tangan, batu, tongkat dan kayu itu muncul pada evolusi musik yang kedua.[7]
Ketika manusia mengembangkan peralatan untuk berburu dan pertanian, dengan
memiliki pengetahuan di samping keterampilan, sehingga memungkinkan mereka
untuk menciptakan alat musik yang lebih kompleks, seperti “slit drum” yang terbuat
dari kayu yang berongga.[8] Di dunia ini, alat musik perkusi sudah ada selama
ribuan tahun di setiap kebudayaan dan telah digunakan oleh ummat manusia
dengan berbagai cara, seperti berkomunikasi dengan komunitas tetangga, untuk
mengiringi tari-tarian, serta memfasilitasi upacara adat dan ritual.[9] Di samping
suara manusia, alat musik pukul (perkusi) seperti gendang adalah salah satu artefak
yang paling mendasar dan penting. Ada banyak contoh gendang di seluruh dunia
yang digunakan untuk agama, hiburan atau sebagai sarana komunikasi. Misalnya di
Afrika, dimana musik merupakan interpretasi atas kehidupan manusia,gendang
mereka gunakan sebagai ”pidato”. Dalam hal ini, pola beat yang dimainkan dengan
cara tertentu dapat mengkomunikasikan sejumlah besar informasi. Di bagian
tertentu di Afrika, gendang sangat dihormati, serta juga diberikan entitas dan
gender. Karena kesederhanaan desainnya sejak awal sehingga gendang tetap tidak
berubah selama ribuan tahun, adalah instrumen tertua yang ada sampai sekarang.
Gendangtertua di dunia ditemukan dari zaman Neolitik (6.000 SM).[10]
Di Mandailing ternyata tano (tanah) tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk
bercocok tanam di sawah dan ladang, melainkan juga dipakai sebagai komponen
utama dari alat musik tertentu untuk menghasilkanya bunyi musikal, yaitu gordang
tano. Untuk membuat gordang tano ini tanah keras digali dengan ukuran panjang 3
meter, lebar 25 sentimeter dan dengan kedalaman 40 sentimeter. Lubang galian
ditutup rapat dengan papan tipis setebal 2 sentimeter, sehingga dengan demikian
lubang galian tersebut berfungsi sebagai resonator untuk menghasilkan resonansi
bunyi. Lalu pada kedua ujung lubang dibenamkan pasak kayu keras, dan rotan tua
yang halus, yang digunakan sebagai dawai, melintasi kuda-kuda di atas lubang yang
ditutup dengan papan itu. Dengan alat pemukul (stik) sebesar ibu jari yang
panjangnya sekitar 30 sentimeter, sebanyak lima orang pemainnya menabuh dawai
dengan teknik dan pola-pola ritmik tertentu.
Dalam memainkan gordang tano ini, seseorang bertindak sebagai ”master”
(”pemimpin”) yang bermain pada bagian bunyi paling besar, sedangkan keempat
penabuh lainnya berada di depannya yang bertindak sebagai panduai
(”pengikut”).[11]

Gordang Tano

Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang pernah memimpin Program Studi
Etnomusikologi di Fakultas Sastra USU, secara kebetulan menemukan kembali
gordang tano tersebut sewaktu menggarap Paket Budaya bersama TVRI Medan
berjudul ”Gondang” yang akan menampilkan beberapa musik tradisional dari
Tapanuli Selatan untuk siaran lokal. Seorang petani di Tamiang – Kotanopan
(Mandailing Julu) yang akan direkam untuk memainkan alat musik tiup uyup-uyup
dari daun kopi, tiba-tiba sakit maka harus dicari penggantinya. Secara kebetulan
seorang warga Tamiang lain bernama P. Lubis bercerita tentang gordang (tano)
yang pernah diceritakan oleh orangtuanya kepadanya, selain itu katanya ia juga
pernah memainkan gordang (tano) untuk upacara ritual mangido udan (meminta
hujan turun).[12]
Berdasarkan pengamatan Rizaldi Siagian, dawai-dawai (rotan) yang ditabuh oleh
para pemainnya itu menciptakan bunyi yang paling komplet dan untaian iramanya
persis suara bas berukuran rakrasa. Diperkirakan gordang tano tergolong alat musik
yang usianya cukup tua kalau dipandang dari segi ciri-ciri dan karakter pola
ritmisnya, serta pengulangan-pengulangan melodi dengan nada yang sangat
terbatas. Hal ini sejalan dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Curt Sach
dalam buku The History of Musical Instruments (W.W. Norton edition, 1940)
sehubungan dengan ciri-ciri musik prasejarah, dimana musik di zaman itu masih
dalam proses ransangan untuk menciptakan melodi.[13]
Salah seorang tokoh masyarakat Mandailing yang pernah menjabat Rektor USU,
yaitu Prof. Dr. Adi Putra Parlindungan Lubis (berasal dari Pakantan), memperkirakan
gordangtelah berusia 300 tahun lebih. Gordang sudah dikenal lebih dari empat
generasi di Mandailing, dimana gordang digunakan pada upacara ritual memanggil
hujan dan berfungsi untuk membangkitkan semangat dalam pertempuran.[14]
Gordang sebagai Musik Kumunitas Petani
Di Mandailing banyak ditemukan tempat pemukiman penduduk yang disebut huta.
Nama-nama huta di kawasan Mandailing Julu antara lain Huta Dangka, Huta
Pungkut, Huta Godang, dan Huta Padang, sedangkan Huta Namale, Huta Bargot,

dan Huta Siantar terdapat di kawasan Mandailing Godang. Di suatu huta biasanya
juga terdapat tempat-tempat pemukiman penduduk yang disebut banjar; lebih besar
sedikit dari banjardinamakan lumban, dan pagaran adalah tempat pemukiman yang
lebih besar darilumban. Di masa lalu setiap huta memiliki wilayah kekuasaan dan
sistem pemerintahan sendiri yang otonom. Pemimpin adat (tradisional)pada setiap
huta adalah Namora Natoras[15] yang dikepalai oleh seorang raja bernama Raja
Pamusuk. Sedangkan gabungan dari beberapa huta, sebagai pengembangan
(pecahan) dari satu ”huta induk” yang sama[16], yang disebut Janjian adalah
merupakan suatu ”kerajaan kecil” yang dipimpin oleh Raja Panusunan Bulung.
Seperti Kerajaan Tamiang[17] di Mandailing Julu dahulu dipimpin oleh Raja
Panusunan Tamiang gelar Patoean Dolok III (1932-1946) meliputi 14 (empat belas)
”huta anak” yaitu Tobang, Botung Dolok, Botung Julu, Botung Lombang, Gudang
Botung, Muara Botung, Husortolang, Patialo, Pagaran Dolok, Muara Tagor, Huta
Dangka, Huta Pungku Jae, Huta Pungkut Tonga, dan Huta Pungkut Julu. Setiap
kerajaan (kecil) di Mandailing memiliki balai sidang adat yang disebut Sopo Godang,
yang letaknya berdekatan dengan Bagas Godang yang digunakan sebagai tempat
tinggal sang raja.
Orang-orang yang hidup sebagai warga komunitas huta di Mandailing umumnya
adalah petani. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka
menanam padi di sawah dan berkebun di ladang. Namun tidak semua warga
memiliki sawah di sekitar tempat tinggal mereka karena keterbatasan areal
persawahan di setiap huta. Karena itu mereka membuka areal persawahan di
tempat-tempat lain meskipun agak jauh dari tempat pemukiman. Bahkan tidak
sedikit warga huta yang menaman padi di daerah perbukitan yang disebut
marhauma. Selain menanam padi di ladang itu, mereka juga menanam tanaman
palawija seperti jagung, cabai, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran.
Di antara mereka ada yang tinggal (menetap) di situ untuk menjaga tanamtanamanya agar tidak dirusak atau dimakan habis oleh binatang liar seperti kera dan
babi hutan.
Beberapa orang yang sudah cukup tua usianya pernah mengatakan bahwa leluhur
mereka dahulu sebenarnya menetap di daerah perbukitan yang disebut tor. Namun
dalam perkembangannya kemudian para leluhur mereka itu turun ke lembah-lembah
perbukitan dan di dataran rendah itu leluhur mereka menanam padi dengan sistem
irigasi persawahan yang airnya bersumber daribatang (sungai) atau aek (anak
sungai). Selanjutnya mereka mendirikan rumah dan menetap serta beranak-pinak di
situ, yang semakin lama semakin ramai, hingga akhirnya menjadi tempat
pemukiman (kampung) yang baru. Keterangan dari orang-orang tua tersebut dapat
diyakini kebenarannya mengingat banyaknya tempat-tempat pemukiman lama di
Mandailing yang disebut lobu atau huta lobu. Di huta lobu ini dapat ditemukan
kuburan-kuburan tua sebagai tempat pemakaman para leluhur mereka dahulu,
seperti area tertentu bernama Mandala Sena di banua Maga terdapat huta lobu dari

leluhur marga Rangkuti.

Dalam aktivitas bercocok tanam padi di ladang (marhauma) tersebut, dan juga
untuk menanam tanaman palawija, diperlukan satu alat khusus semacam ”tugal”.
Alat ini terbuat dari sepotong kayu, yang panjangnya satu meter lebih dan
berdiameter sekitar tiga sampai empat sentimeter, dan pada salah satu ujungnya
diruncingkan untuk melobangi tanah. Di Mandailing, alat ini dinamakan ordang, dan
kegiatan menanam tanaman tersebut disebut mangordang. Dalam kaitannya dengan
kegiatan mangordang ini ada satu ungkapan tradisional (disebut uling-kulingan)
dalam bentuk tanya-jawab yang cukup populer di kalangan remaja sebagai berikut:
A: Uling-kulinganca, taksipatuktak tolu do indega, aha mai ?
B: Anca, alak na mangordang !
Perkataan taksipatutak tolu do indegena yang terdapat pada uling-kulingan tersebut
menarik perhatian kita manakala dalam pengucapannya cenderung bersifat ritmis
(musikal), terlebih-lebih mengingat tradisi musik orang Mandailing adalah tradisi
oral, yang dalam teori dan praktek (pengajarannya) hanya disampaikan secara lisan,
dari mulut ke mulut. Seperti kata Rizaldi Siagian: “Semua berlaku oral dan informal,
…Tidak seperti di Jawa dan India. Walaupun oral, guru musiknya mempunyai
formalitas dalam proses pengajarannya. Jadi, saya harus merekonstruksi sesuatu
yang abstrak, karena pola ritmenya tersimpan di benak penabuh”[18], itulah yang
diungkapkan beliau ketika secara kebetulan menemukan kembali gordang tano
sebagai salah satu alat musik prasejarah Mandailing di Tamiang. Dalam hal ini,
perkataan taksipatuktak tolu do indegena tersebut dapat ditranskrisikan (secara
subjektif) untuk mengetahui pola ritmis yang terkandung di dalamnya sebagai
berikut:Pola ritmik yang terkandung dalam perkataan taksipatuktak tolu do indegena
tersebut tampaknya memang kelihatan sangat sederhana karena bersifat leitmotivic
(motif-motif kecil) dengan empat buah not triplet.[19] Begitupun, bukankah suatu
untaian ritmik (komposisi musik) yang panjang dan kompleks itu pada umumnya
dibangun dengan menggunakan motif-motif yang relatif kecil dengan penggarapan
yang bervariasi pula? Tidak perlu diragukan lagi karena cukup banyak fakta yang
menunjukkan bahwa di dalam permainan alat musik perkusi dengan untaian (bunyi)

ritmik yang panjang dan kompleks itu umumnya ditemukan motif-motif kecil yang
mendasarinya. Justru itu, pengidentikasian motif-motif kecil tersebut sangat penting
sehingga dapat dipahami bagaimana motif-motif kecil itu dirangkai dan dengan
berbagai variasi pula maka terciptalah suatu struktur ritmik (musik) yang cukup
kompleks. Namun kalau kita hanya dapat mengidentifikasi motif-motifnya saja,
sekalipun enak didengar dan dirasakan serta dianggap unik, itu tidak akan
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang musik itu sendiri, terlebih-lebih
musik tradisional yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis tidak hanya berfungsi
sebagai hiburan semata. Menggunakan musik tradisional dalam konteks upacara
ritual mangido udan misalnya, fungsinya bermacam-macam antara lain sebagai
simbol, sarana pengungkapan emosial dan juga sebagai alat komunikasi.[20]

Dari segi bahasa, kata ordang dan gordang memang secara harafiah artinya tidak
sama, namun keduanya adalah “alat” yang sama-sama terbuat dari sepotong kayu
dan sangat berguna bagi orang Mandailing. Ordang adalah suatu alat yang
digunakan (semacam “tugal”) untuk membuat “lobang kecil” pada permukaan tanah
lalu ke dalamnya dimasukkan benih tanaman yang kemudian ditutup dengan tanah,
sedangkan gordangadalah alat musik yang dipukul (perkusi) seperti gordang tano
(kordofon) dan gordangsambilan (membranofon). Dari sisi lain, misalnya dari akar
katanya mungkin dapat ditemukan hubungan erat antara kedua istilah tersebut.
Akar kata “gordang” adalah “gor” dan “dang”, sedangkan akar kata “ordang” adalah
“or” dan “dang”, dimana keduanya sama-sama memiliki akhiran ”dang”. Sejumlah
kata yang memakai akhiran “dang”, yang ada kaitannya dengan kata “ordang” dan
“gordang”, yaitu: ”godang” (besar), “padang” (ilalang), dan “lidang” (lurus). Dalam
hal ini, gordang sambilan terdiri dari sembilan buah “gendang besar” (drum chime),
dan salah satu repertoar gondang yang sering dimainkan dalam upacara adat adalah
padang na mosok (irama ilalang yang terbakar) atau roba na mosok (semak belukar
yang terbakar)[21], sedangkan “ordang” yang dipandang baik adalah yang terbuat
dari kayu yang lurus. Untuk akar kata “gor” pada “gordang”, artinya “menyala”. Akar
kata ”gor” ini juga terdapat pada sejumlah kata antara lain: ”gorgor” (menyalanyala) dan ”tagor” yaitu sebuah patung keramat yang terdapat pada areal
pemakaman kuno yang disebut lobu atau huta lobu, yang sewaktu-waktu akan
berbunyi gemuruh (sebagai pertanda, seperti bunyi gordang ketika dimainkan) akan
ada kaum bangsawan yang akan meninggal dunia. Sedangkan akar kata ”or” pada
kata ”ordang”, juga terdapat pada kata lain seperti kata: ”por” (keinginan yang kuat,
hujan yang deras), ”tapor” (pecah), ”matuporpor” (menggelepar-gelepar seperti aksi
yang sering dipertunjukkan oleh tokoh shaman Sibaso dalam setiap upacara ritual),
dan ”siapor” (belalang) yang sesekali melompat terbang kurang lebih seperti yang
sesekali dipertunjukkan oleh “panjangati” yang memainkan dua atau tiga gordang
yang paling besar bernama “jangat”. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka
pengertian kata “gordang” adalah alat musik besar yang kalau dimainkan semakin
lama bunyinya bergemuruh.

Orang-orang yang hidup sebagai warga komunitas huta di Mandailing berlandaskan
adatDalian Na Tolu atau disebut juga adat Markoum-sisolkot. Mereka
mengelompokkan diri ke dalam tiga kelompok kekerabatan fungsional, yaitu mora
(pemberi gadis), anak boru(penerima gadis) dan kahanggi (abang-adik yang bermarga sama atau disebut jugasisolkot). Sesuai dengan kedudukan dan peran
masing-masing kelompok kekerabatan tersebut dalam sistem sosial Dalian Na Tolu,
mora diibaratkan sebagai ulu bondar(sumber air kehidupan), anak boru adalah
sitamba naurang siorus nalobi (manambah yang kurang dan mengurangi yang
lebih), dan kahanggi atau sisolkot adalah jait domu-domu yang mempertautkan atau
sebagai kelompok penengah (perantara) antara kelompok kekerabatan mora dan
anak boru. Dalam hal ini, setiap individu orang Mandailing pada suatu saat
berkedudukan sebagai mora, namun di saat lain bisa pula berkedudukan sebagai
anak boru karena adanya hubungan perkawinan di antara keduanya, dan pada
kesempatan lain bisa pula berkedudukan sebagai kahanggi karena memiliki pertalian
darah dengan orang yang ber-marga sama dengan dirinya. Orang-orang Mandailing
yang ber-marga sama memiliki satu kakek bersama yang disebutsaompu parsadaan
seperti Sibaroar bagi marga Nasution dan Namora Pande Bosi bagi marga Lubis.
Gordang sambilan sebagai musik tradisional orang Mandailing, dahulu dimainkan
pada berbagai upacara adat dan ritual. Seperti dalam penyelenggaraan adat
perkawinan orja haroan boru (disebut juga orja Markaroan Boru), meskipun setiap
orang tidak memiliki tingkat keterampilan yang sama tetapi orang-orang yang sudah
dewasa boleh memainkannya, kecuali memainkan gordang terbesar yaitu jangat
karena hanya alak namalo mangatak mangetong (“orang yang pandai mengaturberhitung”) saja yang boleh dan mampu memainkannya, yaitu kalangan Namora
Natoras, Raja Pamusuk dan Raja Panusunan Bulang, sebab hanya mereka inilah
yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang adatistiadat orang Mandailing. Di samping jangat, pada gordang sambilan juga ada
gordang yang disebut udong-kudong, paniga dan panulus yang masing-masing
dimainkan oleh satu orang pemain.

Dalam membangun ritme bunyi (musik) pada permainan gordang sambilan, yang
pertama sekali memukul gordang adalah pemain udong-kudong dengan
menggenggam sebuah stik kayu pada tangan kanan dan sebuah stik kayu lagi pada
tangan kirinya. Umumnya “pukulan pertama” yang dilakukan oleh pemain udongkudong adalah dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri digunakan untuk
melakukan “pukulan kedua”. Setelah pemain udong-kudong memukul gordang
secara terus-menerus dan konstan, barulah kemudian pemain panulus menyusul
dengan mengambil “ketukan pertama” di antara “pukulan pertama” (tangan kanan)
dan “pukulan kedua” (tangan kiri) dari pemainudong-kudong secara terus-menerus
dan konstan pula. Selanjutnya, menyusul pula pemain paniga yang memukul
gordang dengan mengambil ”pukulan pertama” di antara ”pukulan pertama” dari
panulus dan ”pukulan kedua” dari udong kudong, sedangkan untuk ”pukulan kedua”
dari paniga diambilnya antara ”pukulan kedua” dari panulus dan ”pukulan kedua”
dari udong-kudong. Perpaduan dari pukulan dari ketiga pemain gordang(udongkudong, panulus dan paniga) itu, yang dimainkan secara konstan dan terus-menerus
untuk menghasilkan pola ritme tertentu, yang di dalamnya terkandung motif-motif
kecil berbentuk triplet.[22] Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut ini:
Setelah ketiga orang pargordang (pemain gordang) itu dapat bermain dengan penuh
kekompakan, serasi dan harmonis, yang dalam bahasa Mandailing disebut domu,
barulah kemudian pemain gordang jangat (panjangati) memukul dua atau tiga buah
gendangnya yang paling besar yaitu jangat. Sesuai dengan tradisi musik orang
Mandailing yang bersifat oral (lisan), ada beberapa ”ungkapan” atau kata-kata
”kiasan” (metonymy)[23] yang cukup populer (namun terkesan jenaka) sehubungan
dengan ”bunyi” gordang yang dimainkan oleh panjangati, antara lain: “godang
godang baen korot korotan na i godang-godang baen korot korotan na i” (besarbesar buat sayatan dagingnya 2x), dalam konteks upacara adat perkawinan
misalnya dengan pemotongan hewan korban seperti kerbau yang disebut longit. Ada
pula kata-kata kiasan yang juga cukup populer sehubungan dengan bunyi musikal
yang dihasilkan dari permainan tiga buah gong kecil berpencu (disebut momongan)
yaitu ”gule torung gule torung gule torung” (gulai terung 3x). Selain itu ada katakata kiasan seperti ”saba jae saba julu saba jae saba julu” (sawah hilir sawah hulu
2x), “patujolo kecepati patujolo kecapi” (kedepankan kecap itu 2x) dan masih
banyak lagi kata-kata kiasan lainnya.
Di Mandailing terdapat banyak huta, dan nama-nama gordang yang ada pada
gordang sambilan, mulai dari yang paling kecil dan pendek hingga kepada yang
besar dan panjang, tidak semuanya sama antara satu huta dengan huta yang
lainnya[24], dan juga terdapat banyak sekali variasi pola-pola ritmik yang dibangun
dalam permainan gordang sambilan, sebagaimana digambarkan oleh Jasinaloan
(Ahmad Bakhsan Parinduri) dalam salah satu cerita pendeknya yang berjudul ”Si Oto
Na Bisuk” (2008) sebagai berikut :”… Tai sindok i, gorarna mantong jolma manusia.
Nangkon be jolo nidok alak na sabanjar na saluat, salang na saamang-sainang pe
marbeso do pangalahona. Arambir na samayang i pe marnagodang do, suang muse
songon tokok ni gordang sambilan i. Muda di Pakantanudor gorarna, di Manambin
jogo-jogo ningna, ditaan boto pakutili de i idokon dongan. …”(Tetapi begitulah,
namanya juga manusia. Jangankan orang yang sama-sama tinggal di satu banjar
dan satu luat, sedangkan orang-orang yang seayah-seibu sekalipun berbeda
kepribadian dan tingkah lakunya. Buah kelapa yang setandan itu pun tidak sama

besarnya, begitu pula halnya dengan cara-cara memainkan gordang sambilan. Kalau
di Pakantan dinamakan udor, di Manambin disebut jogo-jogo, di kampung kita –
Tombang Bustak — dinamakan patukili oleh kawan-kawan).
Sampai akhir abad ke-20, sisa religi kuno orang Mandailing yaitu pelebegu yang
menggunakan ensambel musik gordang sambilan untuk upacara ritual, masih
tampak bekasnya dalam kehidupan masyarakat Mandailing meskipun agama Islam
telah merata menjadi anutan mereka. Di beberapa tempat misalnya masih dilakukan
orang upacara pemanggilan roh (disebut pasusur begu atau marsibaso) yang sangat
dikutuk oleh para ulama Islam. Sesuai dengan tradisi pelebeguupacara ritual
tersebut dilakukan untuk meminta pertolongan roh leluhur guna mengatasi suatu
keadaan yang sulit, misalnya ketika musim kemarau panjang terjadi sehingga
merusak tanaman padi penduduk. Orang-orang yang menyaksikan upacara ritual
mangido udan tersebut sulit membantah bahwa mereka memang melihat turunnya
hujan lebat di tengah kemarau panjang setelah selesainya upacara ritual itu.[25]

Pada masa sekarang gordang sambilan selalu dimainkan seminggu sebelum dan
sesudah Hari Lebaran (Idul Fitri) di bererapa huta[26], dan juga dipertunjukan
dalam perayaan-perayaan nasional seperti peringatan Hari Proklamai Kemerdekaan
Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Pendidikan Nasional tanggal
2 Mei. Selain itu juga digunakan untuk penyambutan tamu-tamu pemerintah daerah
Kabupaten Mandailing Natal (Madina), bahkan beberapa kali kesempatan gordang
sambilan telah dipentaskan di beberapa negara (luar negeri)[27] sebagai “seni
pertunjukan”. PENUTUPOrang-orang Mandailing yang mengetahui bahwa gordang
adalah “uning-uningan ni ompunta na jumolo sunduti” (musik para leluhur yang
diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya) maka
dengan sendirinya mereka telah mengakui sejarah dan kebudayaannya. Pada
momen-momen tertentu dan dengan tingkatan-tingkatan tertentu pula bisa jadi
gordang menjadi lebih penting dan bermakna dalam mengaktualisasikan dirinya
ketimbang menggunakan “bahasa ibu” (Hata Mandailing). Dengan kata lain, gordang
tidak hanya merefleksikan siapa dirinya sesungguhnya, tetapi juga dapat
merekonstruksi identitas kemandailingannya itu sendiri. Mungkin saat ini sudah
terjadi bahwa ketika seseorang menyaksikan pertunjukan musikhard rock yang

hingar-bingar, atau sewaktu dia membaca kata gordang pada sebuah buku, seketika
itu juga dia teringat kepada kenalan, sahabat atau saudaranya yang bermukim nun
jauh di sana … Tano Sere (Mandailing) di pedalaman pesisir pantai barat Pulau
Sumatra.***
Catatan kaki:
[1] Alan P. Merriam (1964:7) seorang ahli antropologi mendefenisikan
ethnomusicology sebagai “studi musik di dalam kebudayaan”. Data-data yang
dikumpulkan antara lain dari berbagai kemungkinan adanya hubungan dengan
aspek-aspek dari tingkah laku manusia, kemudian fakta-fakta tersebut dapat
dipergunakan untuk menjelaskan mengapa musik seperti itu, dan mengapa pula
dipergunakan seperti itu. Selain itu, musik itu sendiri dikumpulkan, ditranskripsikan
dan dianalisis, tetapi ada penekanan di dalam peranan musik sebagai “tingkah laku
mahluk sosial”. Seorang juru bicara dari ahli musikologi, yaitu George List
(1969:195) mendefeniskan ethnomuscology sebagai suatu studi musik tradisional,
contohnya musik yang berkembang secara oral (lisan), tanpa tulisan, dan selalu di
dalam perubahan yang berlangsung secara terus-menerus (flux). Kerja lapangan
dilakukan dengan penelitian dan data-data kontekstual yang dikumpulkan
sebagaimana musik; tetapi itu tidaklah perlu sepenuhnya diterima bahwa musik
harus dipelajari hanya sebagai tingkah laku manusia. Sementara Marcel Dubois
(1965:39), seorang etnomusikolog Francis, melengkapinya dengan beberapa tujuan
dasar ethnomusicology, dimana ethnomusicology sebenarnya sangat terbuka kepada
ethnology, meskipun dalam kenyataannya itu adalah keistimewaan dari spesialisasi
musikologi. Ethnomusicology mempelajari kehidupan musik; mempertimbangkan
praktek musik di dalam lingkup mereka yang lebih luas; kriteria pertama tersebut
menunjukkan adanya fenomena tradisi oral. Ethnomusicology mencoba
menempatkan kembali fakta-fakta musik di dalam konteks sosio-kultural mereka,
berdasarkan situasi di dalam pemikiran mereka, aksi dan struktur dari sekelompok
manusia dan menentukan pengaruh timbal-balik antara yang satu dengan yang
lainnya; dan membandingkan fakta-fakta itu dengan setiap persilangan beberapa
kelompok lain dari analogi individual atau tingkatan kebudayaan yang tidak sama
dan tata cara pergaulan dalam masyarakat. Lihat Stanley Sadit (ed), Grove
Dictionary of Music and Musicians, (Macmillon, 1980). Lihat juga Bruno Nettle yang
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metode-metode yang dikembangkan dalam musikologi dan antropologi budaya.
Meskipun secara relatif baru dikenal pentingnya data-data etnomusikologi pada
sejarah musik, namun peranannya telah ada pada bidang musikologi dalam
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manusia dan bahkan (jika menyerupai benda) perwujudan musik dunia binatang.
Bruno Nettl,Theory and Method in Ethnomusicology, (New York: The Free Press,
1964).
[2] Lihat juga Espie Estrella yang mengatakan bahwa “There are a lot of
definitions for music and it will take a whole book to explore the subject of music. If
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relative and subjective. What may be music to one may not be so to another”. Espie
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hal. 5-6. Dan keterangan yang cukup rinci tentang marga (clan) lihat Z. Pangaduan
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siklus yang “tepat” (yaitu bersamaan dengan jatuhnya ketukan yang pertama dari
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