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 Perkenalkan, nama saya Martin Hutagalung. 

Saya yakin dari nama belakang tersebut sudah bisa 

diketahui berasal dari daerah mana saya. Betul sekali, 

saya berasal dari provinsi Sumatera Utara, lebih 

tepatnya  kota Tarutung yang terletak di kabupaten 

Tapanuli Utara. Meskipun merupakan sebuah kota 

kecil, namun Tarutung dikenal sebagai kota rohani,  

karena di Tarutung inilah agama Kristen pertama kali 

berkembang  di tanah Batak oleh seorang misionaris 

berkebangsaan Jerman terkenal yang bernama Dr. 

I.L. Nommensen. 

Tarutung terletak diantara dua gunung, yakni 

gunung Martimbang dan gunung Siatas Barita 

sehingga pemandangan di sekitarnya sangat indah 

dan memiliki hawa yang sejuk. Inilah yang membuat 

setiap orang yang pernah berkunjung ke Tarutung 

selalu ingin datang kembali dan menikmati suasana 

alam yang tenang dan damai. Tarutung memiliki dua 

lokasi obyek wisata yang terkenal, yakni pemandian 

alam Air Soda dan bangunan Salib Kasih.  

Pemandian Air Soda sesuai dengan namanya 

merupakan pemandian alam yang airnya merupakan 

air soda. Apabila kita berenang atau mandi di kolam 

tersebut, tubuh kita akan berbusa namun airnya tidak 

lengket ke tubuh seperti halnya minuman soda. Air 

sodanya sendiri juga terasa asin. Menariknya di dunia 

hanya ada dua pemandian alam air soda, yakni di 

Tarutung (Indonesia) dan yang lainnya berada di 

Venezuela.  
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 Salib Kasih adalah  kawasan yang dibangun 

khusus untuk mengenang Dr. I.L. Nommensen, 

penyebar agama Kristen pertama di tanah Batak. 

Lokasinya terletak tepat di atas bukit Siatas Barita. 

Dalam kawasan tersebut terdapat bangunan utama 

berbentuk salib berwarna putih dan berukuran besar. 

Selain bangunan Salib Kasih, di lokasi tersebut juga 

terdapat prasasti dan patung Dr. I.L. Nommensen 

serta rumah doa yang dipakai sebagai tempat berdoa 

oleh pengunjung. Kawasan Salib Kasih ini hampir 

sepanjang tahun selalu ramai dikunjungi peziarah 

dari berbagai daerah. 

 

Keluarga dan Masa Kecil 

Keluarga besar saya di Tarutung memiliki 

latar belakang profesi yang beragam, mulai dari 

pedagang hingga tentara. Bahkan kakak kandung dari 

ibu (paman saya) Junus Samosir merupakan salah 

satu perwira tinggi TNI angkatan darat asal Sumatera 

Utara yang cukup dikenal pada masanya. 

 Saya lahir di Tarutung pada tanggal 19 Maret 

1987 dan merupakan anak bungsu dari enam 

bersaudara pasangan Sagab Salvano Hutagalung dan 

Mutiara Samosir. Saya memiliki tiga orang saudara 

kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung 

wanita. Meskipun kami enam bersaudara, namun 

sejak kecil kami selalu rukun dan tidak pernah saling 

bertengkar. 
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Bersama keluarga besar di Tarutung. Saya duduk di barisan 

paling depan nomer tiga dari kiri. 
 

Sejak muda ayah saya dikenal memiliki 

keahlian memperbaiki barang elektronik. Dulu ayah 

saya sering dipanggil orang-orang untuk mengatasi 

masalah teknis yang muncul pada barang elektronik 

milik mereka. Ayah saya pernah dijuluki “MacGyver 

Tarutung” karena kemampuannya dianggap sama 

dengan kemampuan tokoh serial TV, MacGyver  

yang sangat terkenal tersebut.  

Ayah dikenal mudah bergaul dan berteman 

dengan banyak orang di Tarutung. Ayah saya kenal 

baik dengan orangtua dari mantan model dan VJ 

MTV Asia, Nadya Hutagalung serta penyanyi Joy 

Tobing. Setiap kali ayah saya bertemu dengan 

mereka pasti suasana langsung menjadi ramai. 
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 Ibu saya dulunya adalah pemilik usaha salon 

kecantikan pertama di Tarutung. Usaha tersebut 

dijalaninya ketika masih muda dan berjalan cukup 

sukses. Namun setelah menikah dan memiliki anak, 

ibu saya memutuskan meninggalkan usaha salonnya 

dan fokus mengurusi keluarga sembari berdagang 

makanan kecil di depan rumah. Saat masih kecil, 

saya sering membantu ibu menyiapkan dagangan 

dadar gulung berwarna hijau. Jangan tanya seperti 

apa rasa dadar gulung buatan ibu saya, karena sekali 

coba dijamin ketagihan, hehe… 

 Masa kecil saya dihabiskan di sebuah rumah 

tua yang dindingnya masih terbuat dari kayu. Rumah 

tersebut sebenarnya bukan milik kami, melainkan 

milik kakak kandung ibu saya, Junus Samosir. Kami 

diizinkan untuk menempati karena paman saya tidak 

tinggal di Tarutung sehingga rumahnya kosong. 

Meskipun kondisinya sangat sederhana, namun kami 

bersyukur dan bahagia tinggal di rumah tersebut. 

 Seperti anak kecil pada umumnya, saya juga 

senang bermain bersama saudara maupun teman-

teman. Biasanya kami bermain bola, layangan atau 

hanya sekedar berkumpul dan bercanda di ladang 

sawah. Aktivitas yang paling sering saya sukai adalah 

berenang di sungai karena seru dan menyenangkan. 

Bagi kami, semakin tinggi air sungai maka semakin 

seru berenangnya.  
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Saya pernah mengalami pengalaman buruk 

saat berenang di sungai. Saat itu saya hampir 

tenggelam karena derasnya arus sungai. Teman-

teman saya sudah berusaha keras menolong namun 

arus sungai tenyata jauh lebih cepat menggiring saya. 

Beruntung saya berhasil memegang akar-akar yang 

tumbuh di tepi sungai dan memanjatnya untuk naik 

ke daratan. Ternyata Tuhan masih menyayangi saya.  

  

Perkenalan dengan Musik 

 Saat berusia lima tahun, ayah saya mulai 

mengajarkan cara bermain gitar. Sebelumnya ayah 

memang sering bernyanyi dan bermain gitar. Saat 

kami sekeluarga berkunjung ke rumah saudara, 

terkadang secara spontan ayah memainkan gitar dan 

bernyanyi di hadapan semua orang. Apabila ayah 

sudah bernyanyi, semua keluarga pasti terhibur 

bahkan terkadang tertawa menyaksikan tingkah laku 

ayah yang jika sedang bernyanyi pasti lucu. Biasanya 

lagu yang sering dibawakan oleh ayah saya adalah 

“Bento”milik Iwan Fals dan beberapa lagu Spanyol. 

 Maka ketika ayah menawarkan diri untuk 

mengajari bermain gitar, saya pun langsung 

menyetujuinya. Bagi saya ini merupakan kesempatan 

yang sangat berharga karena pada umumnya banyak 

orang belajar gitar dari guru atau teman-temannya, 

sedangkan saya belajar dari tokoh yang sangat saya 

kagumi dan cintai yakni ayah saya sendiri. Bakat 

musik di keluarga kami berawal dari kakek saya, 
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Salmon Hutagalung. Sejak muda, kakek saya dikenal 

mahir memainkan beberapa alat musik seperti 

akordion, gitar dan piano. Sayangnya akordion dan 

piano kesayangannya sudah dijual. Ayah saya belajar 

memainkan gitar dari kakek dan kini ilmu musik 

tersebut diturunkan kepada saya. Tidak butuh waktu 

lama bagi saya untuk mengerti cara memainkan gitar. 

 Lagu pertama yang sangat saya sukai adalah 

“Please Forgive Me” yang dibawakan oleh penyanyi 

asal Kanada, Bryan Adams. Pada saat itu saya masih 

bersekolah SD dan lagu tersebut sangat populer 

karena sering diputar di radio. Saking seringnya, 

akhirnya saya ingat terus dengan melodi gitar pada 

lagu tersebut. Mengingat saat itu teknologi internet 

belum berkembang pesat, saya hanya mengandalkan 

radio atau meminjam serta mendengarkan kaset milik 

teman yang diputar berulang-ulang untuk mengetahui 

melodinya jika ingin mencoba memainkan lagu-lagu 

terkenal dengan gitar saya.  

 

Membentuk Band 

 Saya memiliki ide membentuk sebuah band 

musik setelah merasa sudah memiliki kemampuan 

bermain gitar yang lumayan. Tentunya saya bakal 

malu jika permainan gitar saya masih jelek tapi 

ngotot ingin memiliki band. Akhirnya tidak lama 

setelah saya lulus sekolah SD, terbentuklah Spider 

Band. Banyak orang yang bertanya kenapa band 

tersebut dinamakan Spider Band, atau apabila 
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namanya diterjemahkan menjadi band laba-laba. 

Orang-orang mengira nama tersebut dipilih karena 

kami menyukai tokoh jagoan komik Amerika Serikat, 

Spiderman. Sebenarnya kami juga suka tokoh 

Spiderman tapi bukan itu alasan dibalik pemberian 

nama Spider Band. Kisah yang sebenarnya adalah 

saat kami sedang berkumpul dan berdiskusi mencari 

nama untuk band yang akan dibentuk, mendadak 

turun seekor laba-laba tepat di tengah-tengah kami. 

Spontan saat itu semua langsung setuju memakai 

nama Spider Band. Personil band pertama saya ini 

adalah teman-teman bermain saya sejak kecil dan 

saling bertetangga karena rumah kami berdekatan.  

Awalnya personil Spider Band terdiri dari 

saya, Joshua Lumban Tobing, Berry Simanjuntak dan 

Boy Rumahorbo. Dalam perjalanannya, Febrico 

Ebert Sibarani menggantikan Joshua. Nama-nama 

lainnya yang pernah membantu dan menjadi bagian 

dari Spider Band adalah David Simanungkalit, Heri, 

Eben, Ricky Samosir dan Daniel Hutagalung. Pada 

awalnya Spider Band hanya membawakan musik 

underground namun setelah beberapa kali latihan 

bersama, ternyata kami merasa aliran tersebut kurang 

sesuai dengan kemampuan bermusik kami saat itu. 

Akhirnya kami memutuskan Spider Band berganti 

aliran menjadi pop rock. Band kami cukup aktif 

tampil di berbagai ajang festival musik yang 

diadakan di Sumatera Utara, diantaranya Festival 

Rock Kharisma, Mercury Park Medan, Pesta Danau 

Toba hingga A-mild Wanted. 
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Penampilan Spider Band dalam festival musik “Mercury 

Park” yang diadakan di Medan. 
 

Uniknya, band kami termasuk band yang 

paling sering meraih penghargaan, baik dalam bentuk 

piala, piagam maupun trofi. Bahkan dalam salah satu 

festival musik yang kami ikuti, saya berhasil 

mendapatkan penghargaan untuk predikat gitaris 

terbaik setelah membawakan lagu “Bed of Roses” 

milik Bon Jovi.  

Saya masih ingat betul momen saat panitia 

mengumumkan saya sebagai peraih penghargaan 

tersebut, personil Spider Band lainnya secara spontan 

langsung mengangkat tubuh saya saking gembiranya 

mereka. Sungguh sebuah momen yang tidak akan 

pernah saya lupakan. 


