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Abstract 
 

This article aim to describe about Javanese society life in Serdang 
Bedagai district. The Javanese people have culture and philosophy value. There 
are spirituality, mentality and morality that constantly become life view. The 
culture activity in Serdang Bedagai is done by Javanese people everytime. Show 
of art as wayang purwa, kethoprak, ludruk, jathilan dance, campursari song and 
reyog often give entertainment. All fill life teaching to can used in global era. 
Traditional art is harmony between locality and modernity. 
 
Keyword: Serdang Bedagai, Javanese, culture. 

 
 
 

A. Pendahuluan 

Wilayah Serdang Bedagai yang menjadi kabupaten pemekaran sejak 2003 

dengan dasar Undang-Undang No 36 Tahun 2003 kini terdiri dari 17 kecamatan 

dan 243 desa. Pada awal pemekaran kabupaten ini hanya 11 kecamatan dan 

belakangan berkembang menjadi 17 kecamatan. Lambat tapi pasti, sejak menjadi 

status kabupaten di Propinsi Sumatera Utara, segala sarana dan prasarana 

pembangunan terus dilengkapi. Mulai pendidikan, kesehatan dan sarana 

perkantoran terus dibangun. Sarana pemerintahan seperti kantor DPRD, 
                                                             
1 Makalah ini disampaikan dalam International Conference ‘The Challenges of Cultural 
Revitalization in the 2015 ASEAN Economic Community Era’ yang diselenggarakan pada 8-9 
Oktober 2014 di Jember. 
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Kejaksaan negeri, Polres, BPN, Kemenag, BPS, kantor KPUD, dan lain 

sebagainya telah berdiri dan berfungsi dengan baik (Soekirman, 2013: 11). 

Orang Jawa banyak menempati dan tinggal menetap di kawasan  

Kabupaten Serdang Bedagai. Mereka berprofesi sebagai petani, pedagang, buruh, 

pegawai, polisi, tentara, guru, dokter, birokrat, politisi dan jaksa. Eksistensi orang 

Jawa sangat penting. Bahkan pejabat pemerintahan tertinggi dipegang oleh orang 

Jawa. Soekirman menjabat Bupati. Wakilnya bernama Sarianto. Kedua-duanya 

orang Jawa. 

Posisi-posisi strategis lainnya, seperti bidang perdagangan, perkebunan, 

transportasi dan perekonomian banyak dipegang orang Jawa. Namun demikian, 

mereka dapat hidup berdampingan dengan etnik Batak, Melayu, Cina, Arab dan 

Bali. Kehidupan yang harmonis ini secara faktual menunjukkan adanya praktik 

multikulturalisme di Kabupaten Serdang Bedagai. Interaksi sosial yang terjadi 

senantiasa menjunjung tinggi semboyan : Tanah Bertuah Negeri Beradat. 

Kontribusi orang Jawa dalam bidang yang beragam tersebut hendak 

dianalisis dalam makalah ini. Kebudayaan Jawa beserta nilai filosofisnya terkait 

erat dengan perilaku sehari-hari. Terlebih-lebih sebagai orang rantau, mereka 

mesti bisa ajur-ajer atau beradaptasi dengan lingkungan. Dengan demikian 

paparan ini diharapkan mampu menjelaskan sistem pergaulan yang berbhinneka 

Tunggal Ika, dengan pengakuan perbedaan dan keragaman. 
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B. Data dan Metode Penelitian 

Data dan metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan makna 

Kehidupan Seni Budaya Masyarakat Jawa di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 

metode hermeneutik, yakni metode yang menjelaskan penafsiran terhadap suatu 

teks yang dilakukan oleh penafsir dengan menyadari bahwa dirinya sendiri di 

tengah-tengah sejarah yang menyangkut baik penerimaan maupun penafsiran, 

serta cara mengerti sebuah teks peribahasa yang turut dihasilkan tradisi. Teori 

hermeneutik ini menjelaskan tentang penafsiran terhadap karya sastra yang 

dilakukan oleh penafsir dengan menyadari bahwa dirinya sendiri di tengah-tengah 

sejarah yang menyangkut baik penerimaan maupun penafsiran, cara dia mengerti 

sebuah teks yang turut dihasilkan tradisi.  

Selain itu, penelitian ditentukan oleh individualitas dan masyarakatnya. 

Penafsiran terjadi sambil meleburkan cakrawala masa silam dan masa kini, selain 

yang terjadi adalah si juru tafsir memahami teksnya dan menerapkan teks yang 

kaku dan lepas dari keterkaitan waktu pada situasinya sendiri (Jan Van 

Luxemburg, 1986:62-63). Untuk mendukung teori hermeneutik ini, digunakan 

pula teori semantik yang menelaah tentang makna. Semantik juga menelaah 

lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna 

yang satu dengan makna yang lainnya serta pengaruhnya terhadap manusia dan 

masyarakatnya (Henry Guntur Tarigan, 1983:1-13). Semantik merupakan disiplin 

ilmu bahasa yang menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun 

makna gramatikal. Makna leksikal yaitu makna semantik yang terkecil yang 

disebut leksem. Makna gramatikal yaitu makna yang berbentuk penggabungan 
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satuan-satuan kebahasaan (I Dewa Putu Wijana, 1996: 1). Makna dapat pula 

ditinjau dari pendekatan analitik atau referensial, yakni pendekatan yang mencari 

esensi makna dengan cara menguraikannya atas unsur-unsur utama (Fatimah 

Djajasudarma, 1999: 1). 

Dengan menggunakan metode hermeneutik akan diperoleh pemahaman 

yang sistematis, integral dan komprehensif. Sebagai metode ilmiah akademis, 

metode hermeneutik mampu memberikan interpretasi yang objektif dan memadai. 

Penafsiran atas teks dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jawa di Serdang 

Bedagai dapat dipakai sebagai referensi bagi pemangku kebijakan, baik yang 

duduk dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Fenomena sosial diberi 

deskripsi dengan baris kultural. 

Data-data kuantitatif dan kualitatif memang penting dalam menentukan 

kebijakan. Akan tetapi, analisis sosial politik dan ekonomi yang dihubungkan 

dengan deskripsi kultural hasilnya akan lebih sempurna. Di sinilah peran seni 

budaya menjadi lebih bermakna. Kehadiran seni budaya jangan dianggap sebagai 

tempelan, genep-genepan, pelengkap penderita dan asesoris saja. Seni budaya 

sungguh-sungguh diperlukan oleh orang Jawa di mana pun berada. Terbukti 

masyarakat Jawa di Serdang Bedagai aktif dalam pengembangan seni budaya 

warisan leluhurnya. 

Fenomena budaya yang terdapat dalam masyarakat Serdang Bedagai pasti 

mengandung arti mendalam. Dalam konteks ilmu pengetahuan, mereka 

melakukan refleksi filosofis. Ajaran budi pekerti, tata krama, sopan santun, 

toleransi, dedikasi dan empati banyak bersumber dari teks-teks budaya. Oleh 
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karena itu pemahaman atas budaya Jawa di Serdang Bedagai ini menjadi lebih 

utuh manakala memakai teori filsafat. Dengan teori filsafat ini pula pemikiran 

masyarakat Jawa dapat ditafsir sedalam-dalamnya, sehingga sikap saling 

memahami.   

C. Kegiatan Kesenian 

Pangkur 
 
Sadaya manungku puja 
Soekirman sebrayat nggennya lumaris 
Widada wibawa nemu 
Kamulyan lan kabagyan 
Peprentahan Sergai kawentar arum 
Karoban kajen keringan 
Sumuyud kawula dasih 
 
Rakyat lila legawa  
Cipta rasa karsa karya nyawiji 
Jawat asta renteng runtung 
Hanggayuh kemakmuran 
Mider kutha ngakutha dhusun ngadhusun 
Sami cancut tali wanda 
Ing Sergai bareng mukti. 
 
Terjemahan: 
 
Semua melakukan doa 
Soekirman melangkah maju 
Selamat sentosa selalu 
Kemuliaan dan kebahagiaan 
Pemerintahan Serdang Bedagai 
Selalu menjunjung kehormatan 
Didukung oleh masyarakat 
 
Rakyat rela legawa 
Cipta rasa karsa manunggal 
Bergandeng tangan satu padu 
Mencari kemakmuran 
Dari kota sampai pedesaan 
Semua ikut serta 
Di Serdang Bedagai bersama mulia 
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Lantunan tembang Pangkur tersebut kerap dipentaskan dalam berbagai 

tempat di Serdang Bedagai. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 pukul 14.00, Ir. 

Soekirman pentas wayang purwa dengan Lakon Wahyu Cakraningrat, sebuah 

cerita yang berkaitan dengan suksesi kekuasaan. Dalam membawakan seni 

pedalangan, beliau mengaitkan dengan proses di Kabupaten Serdang Bedagai. 

Tak heran bila humor ger-geran pun meledak. Suasana pecah dengan suka 

gembira.  

Pengiringnya paguyuban Seni Suko Budoyo yang terdiri atas wiyaga yang 

berasal dari beberapa daerah. Misalnya kecamatan Pegajahan, Perbaungan, Serba 

Jadi, Sei Rampah, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Dokok Masihul. Para 

pengrawit ini umumnya keturunan perantau Jawa yang sudah bermukim di Deli 

sejak jaman Belanda. Sebagian berasal dari Magelang, Banyumas, Purbalingga, 

Purworejo, Boyolali, Blitar dan Tulungagung. 

Mereka berbusana batik dengan kudung blangkon. Ada yang blangkon 

gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta. Buat mereka blangkon dianggap sama, tak 

tahu aliran dan gaya. Tetapi cara menabuh gamelan tetap gagrak Surakarta. 

Mereka lebih cocok dengan wayangan Solo. Katanya lebih meriah, dinamis dan 

sigrak. Dengan begitu gaya Surakarta memang lebih luas pengaruhnya. Hampir 

semua seni yang berkembang di Sumatra Utara bergaya gagrak Surakarta. Sudah 

selayaknya bila Surakarta diakui oleh pemerintah RI sebagai daerah istimewa. 

Apalagi hukum dan sejarahnya dijamin oleh konstitusi. 

Paguyuban Seni Suko Budoyo mempunyai seperangkat gamelan dan 

wayang. Untuk ukuran sederhana sudah cukup bagus. Sekedar obat kangen, 
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bolehlah. Bagi perantau memang perlu disediakan piranti untuk memenuhi 

kebutuhan rohani. Tidak harus mewah dan mahal, sekedar penyambung hati dan 

penjaga emosi antara tanah rantau dengan bumi asal usul leluhur.  

Melihat lagu-lagu yang disajikan, boleh dikata sangat sederhana. Lancaran 

Suwe Ora Jamu dan Srempeg Nem. Kemudian untuk mengiringi perang kembang 

juga bisa menabuh srempeg pathet sanga. Cocok untuk mengiringi gerak Buto 

Cakil. Nabuhnya lancar, jelas mereka sudah trampil dan akrab dengan gamelan. 

Setidak-tidaknya sudah kenal dengan wayang. Di samping trampil nabuh 

gamelan, rupa-rupanya banyak pula yang berprofesi sebagai pranata adicara. 

Kadang-kadang memberi ular-ular buat manten. Tak jarang orang yang punya 

hajad mantu minta tolong untuk menolak hujan.  

Rampung acara ternyata para anggota Suko Budoyo ini ingin diskusi 

dengan beragam topik, tentang seluk beluk sejarah budaya Jawa. Bertempat di 

Kecamatan Pegajahan, dengan dipandu oleh Pak Henry Suharto yang pernah 

menjabat Camat, diskusi berlangsung sampai pukul 23.00 malam. Peserta diskusi 

budaya antara lain pak Sukarman, Suwato randu alas, Syamsudin, Kaswadi, 

kartimin, mbah Gareng, pak Raden, pak Sujiran dan pak Misran. Umumnya 

mereka suka topik sejarah kerajaan Jawa, kesaktian para raja, cerita Ratu 

Kalinyamat, kisah Kanjeng Ratu Kidul, Patih Gajah Mada, asmara Panji Asmara 

Bangun dan Dewi Sekartaji Galuh Candra Kirana pun dibahas lama sekali. 

Puncaknya bercerita tentang Aryo Penangsang. Betapa sabarnya Sultan 

Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Meskipun hendak dibunuh, tetap memberi maaf.  
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Peserta diskusi ini orang berusia lanjut. Ternyata pecinta budaya Jawa 

tetap dari kalangan lansia. Seolah-olah mereka rindu pada kebesaran Tanah Jawa. 

selalu diulang-ulang bahwa nenek moyang orang Jawa itu punya tradisi luhur dan 

peradaban agung. Candi Borobudur dan Prambanan adalah contohnya, seni 

gamelan dan wayang tetap jadi kebanggaan (Purwadi, 2011: 30-35). 

Solidaritas orang Jawa rantau ternyata cukup untuk ngumpulke balung 

pisah. Menyatukan beragam trah, keturunan dan silsilah. Mereka merasa senasib 

dan seperjuangan. Dari cerita-cerita yang terucap, mereka berusaha untuk nlesih 

sisik melik, perjalanan sejarah leluhurnya. Para raja dan pujangga Jawa tetap 

dianggap wong linuwih, waskitha ngerti sadurunge winarah.  

Para raja dianggap orang sekti mandraguna, ora tedhas tapak palune 

pandhe, tanapi sisane gerindra. Prabu Jayabaya dari kerajaan Kediri dipercaya 

ramalannya. Kebo bule mulih marang kandhange, Belanda akan pulang ke 

negerinya, berarti Nusantara merdeka. Wong cebol saka negara Nusa Tembini 

dadi ratu ing Nuswantara saumure jagung, berarti orang Jepang memerintah 

Indonesia selama 3,5 tahun. Tanah Jawa sabukan wesi, berarti rel kereta api 

melintasi sekalian pulau Jawa. Semua ramalan tersebut sekarang terbukti.  

Pujangga Jawa berhasil mewariskan ajaran luhur yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Yasadipura, Ranggawarsita, Paku Buwono IV dan 

Mangkunegara IV adalah filsuf agung yang membuahkan karya sastra. Sampai 

sekarang dibaca, dikaji dan dianalisis dengan beraneka perspektif. Tidak pernah 

kering. Tak ada habis-habisnya, sehingga semakin mengokohkan nilai dan 

relevansinya. Pitutur luhur itu menjadi pedoman tingkah laku.  
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Kisah para Wali yang berhasil mengislamkan tanah Jawa, dipercaya 

sebagai tokoh legendaris yang punya ilmu tinggi. Daya linuwih para Wali Sanga 

itu sungguh mempesona. Wali Sanga dianggap guru suci ing tanah Jawi. 

Perjuangan para Wali di kerajaan Demak Bintara dengan cara menghormati 

budaya lokal. Wayang purwa yang mengandung unsur budaya asli Jawa dijadikan 

sarana dakwah Islamiyah. Penyebaran Islam di tanah Jawa dilakukan penuh 

kesantunan dan kedamaian.  

Karena kebanggaan atas budaya luhur warisan nenek moyang itu, warga 

rantau Jawa di Sergai tiap bulan mengadakan acara temu kangen. Contohnya pada 

tanggal 7 Juni 2011 bertempat di Kelurahan Tualang kecamatan Perbaungan 

diadakan temu kangen dengan peserta dari beragam daerah. Kecamatan tertentu 

mengirimkan wakil malah datang atas inisiatif sendiri. Sementara tuan rumah 

bergiliran. Semacam arisan, sekali tempo ada yang ngundhuh. Kali ini 

pengunduhnya adalah mas M Yamin beserta para anggotanya Sapridan, Sugilan, 

Rubiyo dan Amat Sukiran.  

Pagi-pagi semua orang sibuk, kaya wong duwe gawe mantu. Dapur 

mengepul, sayur-sayuran diolah dengan bumbu sedap. Ikan air tawar dari 

kolamnya dibakar, mirip sate. Rupanya kebiasaan ngingu iwak masih berlanjut, 

sebagai profesi sampingan. Bertanam padi sambil memelihara ikan darat. 

Meskipun Sergai dekat dengan kawasan pantai, orang Jawa tetap bertani, tidak 

mengubah profesi menjadi nelayan. Mungkin sudah takdir bahwa masyarakat 

Jawa Sergai hidup dengan mengolah tanah.  
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Hadirin hilir mudik. Kelompok jathilan atau kuda lumping ditabuh anak-

anak dan pemuda. Suara gamelan berkumandang. Orang-orang berkumpul. Bakul-

bakul sibuk menjajakan dagangan. Anak kecil riang bermain, seolah-olah suasana 

indah itu tak boleh berlalu. Muda-mudi menari jaran kepang. Ditengahnya 

berjoget barong thok. Disebut barong thok, karena suaranya thok-thok, thok, 

melonjak-lonjak kegirangan. Sementara itu, anak kecil lainnya meledak tangisnya 

karena ketakutan, tapi orang dewasa malah tertawa terbahak-bahak. 

Temu kangen ini selalu dihadiri oleh Bang Kirman. Setelah seremonial ala 

kadarnya, maka Bang Kirman tampil dengan gaya khas. Beliau membawa foto 

kopi kolom Pagelaran dari Majalah Joko Lodhang, majalah Jawa yang terbit di 

Yogyakarta seminggu sekali. Kolom Pagelaran ini mirip tajuk rencana yang 

membahas problem mutakhir dan disajikan penuh bobot berisi. Dengan media 

bahasa Jawa, ulasan Pagelaran terasa segar. Enak dibaca dan perlu. Bang Kirman 

membaca duluan. Kira-kira dua alenia, lantas digilir, masing-masing kebagian 

satu alenia bergiliran dari berbagai kecamatan. Forum refleksi yang partisipatif.  

Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang populer tahun 1987 diterapkan 

oleh temu kangen masyarakat Jawa. Metode CBSA ini membuat tiap-tiap orang 

senang dan merasa dihargai. Pantas saja jika semua orang berdatangan. Peran dan 

kehormatan mesti dibagi. Biar tidak ada monopoli Paguyuban akan berjalan terus. 

Rumangsa melu handarbeni  
Rumangsa wajib angrukebi 
Mulat sarira angrasa wani 
 
Terjemahan: 
 
Merasa ikut memiliki 
Merasa wajib menjaga 
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Berani untuk mawas diri 
 

Pepatah yang diajarkan Pangeran Sambernyawa itu dipraktekkan demi 

organisasi paguyuban. Semua anggota merasa memiliki. Di antara warga 

paguyuban ada yang terampil membaca doa secara Islam dan Jawa. Dia adalah 

ustad Sutrimo Handoyo dari desa Melati II. Doanya Khusuk dan memikat hati. 

Tidak panjang-panjang, namun suasana doa tercapai. Doa Islam dan Jawa diolah 

sedemikian rupa, sehingga diikuti oleh peserta. Amin, amin, amin. Semua hadirin 

berharap doanya dikabulkan oleh Allah SWT, Gusti Ingkang Murbeng Dumadi 

Maha Mirah lan Asih (Purwadi, 2011: 35-38).    

 

D. Membina Kerukunan Masyarakat 

Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara pada tanggal 7 Januari 2014 

genap berusia sepuluh tahun. Sebagai kabupaten pemekaran dari Deli Serdang 

mengalami perkembangan tidak mengecewakan. Dalam hal pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, kabupaten ini sering mendapat nilai urutan 

yang cukup memadai. Prestasi dan kinerja pemerintahan dan pelayanan publiknya 

kadang lebih menonjol dibanding kabupaten yang lebih tua. 

Luas kabupaten sekitar 190.000 hektar, didominasi perkebunan sekitar 

100.000 hektar, disusul pertanian pangan 40.000 hektar dan selebihnya digunakan 

sebagai areal pemukiman, industri, hutan belukar, sempadan pantai dan sungai. 

Perkebunan, merupakan potensi yang mewarnai ekonomi kabupaten ini. Secara 

ekonomi, dalam hal sumber pendapatan asli daerah (PAD), kontribusi perkebunan 

tidak sama dengan daerah yang mempunyai potensi pertambangan. Daerah yang 
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mempunyai potensi tambang (energi tak terbarukan), bagi hasil dari laba (devisa) 

dihasilkan daerah mendapat royalti yang cukup tinggi persentasenya. Dengan 

demikian makan bagi hasil keuntungan itu dapat dipakai membiayai 

pembangunan. Tidak demikian halnya dengan perkebunan sebagai sumber daya 

yang terbarukan (Soekirman, 2014: 297-298).  

Untuk mewujudkan kerukunan dalam hidup bermasyarakat, maka sering 

diadakan berbagai pertemuan. Bertempat di gedung BLPP Gedung Johor Medan, 

pada tanggal 5 Juni 2011 diadakan pertemuan Forum Komunikasi Warga Jawa 

(FKWJ). Pengurusnya terdiri dari para perantau warga Jawa yang berdomisili di 

Sumatra Utara. Ternyata wadah orang Jawa tidak hanya Pujakesuma. Tentu 

beragamnya organisasi kejawen ini akan menambah semarak. Kehadiran Bang 

Kirman cukup berarti. Pengurus FKWJ mendudukkannya sebagai penasihat, 

pembimbing dan pengayom. Meskipun cuma undangan biasa, tetap diberi posisi 

terhormat. Barangkali karena enthengan, perhatian dan mau srawung, maka warga 

FKWJ menempatkan sebagai warga yang perlu diajak rembugan.  

Pembicara dari Jakarta adalah Permadi SH. Seorang politikus dan 

paranormal kondang. Gaya orasi masih sama, menggebu-gebu, semangat, berapi-

api. Nyentil sana-sini, kritis pada penguasa dan suka menyinggung-nyinggung 

pemerintah. Hadirin semua ndlongop. Betah mendengarkan, seolah-olah terbius 

bahan pidato. Apalagi Permadi menyatakan diri sebagai Penyambung Lidah Bung 

Karno. Pantang baginya untuk punya rasa takut. Hubungan mereka rupanya sudah 

terjalin akrab dan erat. Keduanya sama-sama aktif dalam bidang sosial. Pada masa 

Orde Baru, dua orang ini terkenal dengan sikap oposisi. Setelah reformasi 
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Permadi menjadi anggota DPR, sementara Bang Kirman dua kali menjabat Wakil 

Bupati. Supaya FKWJ tetap lestari dan mendapat dukungan oleh semua pihak, 

diharapkan para pengurusnya tidak terjebak dalam permainan politik praktis 

(Purwadi, 2011: 28-29).  

Pada tanggal 5 Juli 2013 Ir. Soekirman resmi dilantik oleh Ir. Gatot 

Pujonugroho, Gubernur Sumatera Utara menjadi Bupati Serdang Bedagai. 

Segenap warga Paguyuban Sukobudoyo menyambut dengan alunan tembang 

macapat. 

Dhandhanggula 
 
Mahargya ing Serdang Bedagai 
Jroning tata cara pawiwahan 
Pangarsane kabupaten 
Soekirman wus tinamtu 
Katetepna dadya bupati 
Sagung pra nayaka praja 
Maringi pangestu 
Pak Gubernur amisuda 
Mapan gedung DPRD angestreni 
Ngawula nusa bangsa 

 
Jumat Kliwon tanggal gangsal Juli 
Nuju tahun rong ewu telulas 
Tandha sigratandang gawe 
Greget sengkut gumregut 
Suka gembira kakung putri 
Mesem guyu ing manah 
Sarta munjuk syukur 
Marang Kang Maha Kuwasa 
Mugi sami manggih rahayu lestari 
Slamet nir sambikala 

 
Terjemahan: 

 
Perayaan di Serdang Bedagai 
Dalam tatacara penghormatan 
Pemimpin kabupaten 
Soekirman telah ditentukan 
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Ditetapkan sebagai bupati 
Semua aparat pemerintahan 
Memberi doa restu 
Pak gubernur melantik 
Bertempat di gedung DPRD 
Mengabdi nusa bangsa 
 
Jumat kliwon tanggal 5 Juli 
Saat tahun 2013 
Tanda segera bekerja 
Tekad semangat menyala 
Suka gembira pria wanita 
Berseri-seri dalam hati 
Serta sujud syukur 
Pada Yang Maha Kuasa 
Semoga mendapat keselamatan 
Lestari jauh dari halangan 

 

Di samping FKWJ ada lagi organisasi Pujakesuma atau Putra Jawa 

Kelahiran Sumatera. Pujakesuma sebagai organisasi yang tidak bisa dilepaskan 

dari suku, kita tidak boleh anggar mayoritas, Jawa tidak pernah anggar mayoritas. 

Kalau kita mau anggar mayoritas bahasa Jawa itu sudah jadi bahasa Indonesia. 

Tapi orang Jawa adalah sangat-sangat toleran dan sangat-sangat menghargai 

kebersamaan dan  kualitas. Jadi budaya Jawa, apa pun kualitas yang ditentukan, 

tidak akan anggar mayoritas. Itulah orang Jawa. Tapi mayoritas kepemimpinan 

orang Jawa yang bisa diterima semua orang.  

Pujakesuma tidak untuk dukung mendukung. Tapi Pujakesuma akan coba 

mewarnai untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Memilih pemimpin terbaik 

contohnya. Tapi dia bukan untuk dukung mendukung. Untuk proses penyeleksian 

pemimpin yang terbaik dia (Pujakesuma, red) boleh ikut. Dalam pandangan 

Kasim menjadi pemimpin itu syaratnya harus taqwa dan ahlinya. Kalau tidak kita 

tinggal tunggu saja kehancurannya. Tapi harus yang terbaik dari orang Jawa itu 
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yang menjadi Gubernur atau wakilnya tetap memegang falsafah Jawa yang 

bunyinya ‘Ngluruk tanpo bolo, menang tanpo ngasorake’ (Kasim Siyo, dkk, 2008: 

205-206). Keragaman di Sergai sangat dihormati. Toleransi dan kerukunan 

beragama amat dianjurkan.  

Gunung Agung Bali meletus pada tahun 1962. Abunya bertebaran sampai 

Surabaya. Penduduk di kawasan sekitarnya mengungsi. Desa-desa yang 

terpendam lahar tidak bisa dihuni lagi. Sebagian warganya merantau ke Serdang 

Bedagai untuk memulai hidup baru. Masyarakat setempat pun menerima dengan 

tangan terbuka. Para pengungsi Bali benar-benar beradaptasi dan menyatu 

bersama lingkungan. Masyarakat Sergai menjadikan sebagai warga yang senasib 

dan seperjuangan. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, suku, agama, ras 

dan aliran atau SARA tidak pernah dijumpai. Masyarakat benar-benar majemuk 

dan multikulturalisme.  

Setelah lebih dari 15 tahun lamanya bermukim, dengan seijin masyarakat 

dan tokoh adat, saudara kita dari Bali ingin membangun tempat ibadah. Persoalan 

ini kalau tidak hati-hati tentu menciptakan suasana yang kurang enak pada 

akhirnya. Tapi berkat pengertian kedua belah pihak, maka pada tahun 1979 

dibangun tempat ibadah agama Hindu, namanya Pura Penataran. Jika ditilik dari 

namanya maka teringat pula Candi Penataran yang berada di Blitar Jawa Timur. 

Tempat kelahiran Bung Karno, Presiden RI pertama. Menurut pengakuan banyak 

orang, warga Bali memang keturunan Majapahit. Mereka ahli tata negara, militer, 

seni sastra dan budaya. Jawa Kuno dengan Bali sekarang mirip seni budayanya. 

Di Candi Penataran pula jenazah Prabu Hayamwuruk diperabukan. Bahkan semua 
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raja Majapahit, abunya disimpan di Candi Penataran. Maka Pura Penataran jelas 

bereferensi pada Kraton Majapahit.  

Kini Pura Penataran menjadi kebanggaan masyarakat dan Pemerintah 

Sergai. Pura ini digunakan oleh warga Bali rantau untuk beribadah. Sebulan sekali 

diadakan peringatan dan perkumpulan. Suasana Bali seolah-olah pindah ke desa 

Gajahan, Kecamatan Pegajahan, yang menjadi tempat dibangunnya pura. Gaya 

arsitekturnya mirip dengan pura yang ada di pulau Bali. Gapura, bentuk dan 

suasana betul-betul memindahkan suasana Bali yang bernuansa aroma Hindu. 

Gubernur Sumatra Utara pernah berkunjung di Pura Penataran. Bupati, 

Kapolda, Kapolres pun tak ketinggalan. Singkat kata Pura Penataran menjadi 

lambang Hindu satu-satunya. Mereka bangga, dimana saja dipromosikan. Inilah 

Pura Penataran, toleransi dan kebersamaan berjalan seiring selaras dan seimbang. 

Pura Penataran sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Diharapkan hadir dengan 

kedamaian, keramahan dan kesejukan. Kehadiran Pura Penataran sekaligus 

menjadi promosi pariwisata. Hanya Sergai yang punya pura peribadatan Hindu, 

itulah yang menjadi daya tarik serta keunikan yang ternyata layak jual. Strategi 

untuk mengenalkan diri yang ampuh (Purwadi, 2011: 33-35). 

 

E. Penutup 

Analisis terhadap kehidupan masyarakat Jawa di Kabupaten Serdang 

Bedagai termasuk contoh deskripsi kearifan lokal. Dalam konteks kehidupan 

berbangsa dan bernegara, interaksi sosial yang berpijak pada nilai kultural 

menjadi pengokoh jatidiri nasional. Butir-butir kearifan lokal yang tersebar di 
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seluruh penjuru nusantara menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat 

yang hidup rukun, berdampingan, tolong-menolong, tertib, damai dan saling 

menghargai. 

Kajian atas fenomena lokal secara komparatif pasti memperkaya khazanah 

kawasan nusantara. Kekayaan seni budaya yang beraneka ragam itu amat 

bermanfaat bagi negeri yang bermartabat. Kesadaran studi kewilayahan yang 

integratif pada masa depan memang diperlukan sekali. Dengan kekuatan lokal 

yang tangguh menjadikan kekuatan nasional lebih ampuh. Kearifan lokal diberi 

apresiasi, berarti kepribadian nasional setiap berkompetisi di era globalisasi. 

Prestasi gemilang yang telah dicapai masyarakat Jawa di Serdang Bedagai 

merupakan sebuah inspirasi. Kerja keras, ketekunan, keuletan dan kemauan 

menjadi syarat untuk sukses. Dipadu dengan nilai kultural filosofis, keberhasilan 

itu menjadi lebih agung dan anggun. Keselarasan antara lokal, nasional dan global 

bisa diperoleh dengan kesadaran mengembangkan seni budaya. 
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