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KATA PENGANTAR 

 

Buku ini memiliki kesan tersendiri dan sangat menarik 

untuk dibaca, dilihat dari paparan mahasiswa KKN tentang 

Pelepasan Mahasiswa KKN dari kampus menuju lokasi KKN 

di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur. 

Mahasiswa KKN dilepas oleh Rektor dan Ketua Yayasan 

Tafaqquh Fiddin Dumai, dan langsung menuju ke kantor 

lurah Gurun Panjang. Kemudian menuju posko KKN. 

Suasana tersebut menggambarkan kehangatan karena di 

sambut oleh pihak Lurah dan perangkat kelurahan dengan 

penuh khidmat dan penuh kehangatan. 

Kelurahan Gurun Panjang adalah salah satu dari 7 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, 

Kelurahan Gurun Panjang adalah Kelurahan terpinggir dari 

kelurahan yang lain. Dari pusat kecamatan perjalanan 

menuju Kelurahan Gurun Panjang membutuhkan waktu 

sekitar 40 menit. Akan tetapi akses jalan menuju lokasi 

sudah bagus. Kelurahan Gurun Panjang memiliki penduduk 

yang majemuk karena didalamnya ada berbagai macam 

suku, mulai dari suku jawa, minang, melayu, batak dan 

bugis. Dalam sisi agama juga demikian, ragam agama ada 

didalamnya, mulai islam, Kristen protestan, katolik. Akan 

tetapi walaupun ada perbedaan, masyarakat Gurun Panjang 

hidup berdampingan  dengan baik. Toleransi  dalam ranah 



vi | Catatan Pengabdian untuk Desa Gurun Panjang 

 

sosial mereka junjung tinggi, sehingga pada tahun 2017 

Gurun Panjang mendapatkan gelar Kampong Rukun tingkat 

Provinsi Riau. 

KKN IAI Tafaqquh Fiddin Dumai Tahun Akademik 

2020/2021 mengusung tema “Moderasi Beragama”. Tema ini 

menarik, karena masyarakat perlu tahu, bahwa setiap 

perbedaan itu tidak perlu dijadikan penyebab perpecahan 

dan permusuhan, baik antar agama maupun sesama 

pemeluk agama itu sendiri. Dalam hal ini cicik dengan 

kondisi Gurun Panjang menjadi kampung percontohan 

dalam kerukunan. 

Program KKN berawal dari silaturahmi ke berbagai 

tokoh-tokoh yang ada di kelurahan Gurun Panjang mulai 

dari tokoh agama, ketua RT, karang taruna, LPMK sampai 

pada anggota DPRD. Pendataan yang dilakukan juga sampai 

kepada mendata lembaga Pendidikan, Ekonomi, Budaya dan 

rumah-rumah Ibadah. Melalui silaturahmi dengan para 

tokoh, mahasiswa menjadi mudah menjalankan program 

KKN. Kemudian dengan data-data yang dikumpulkan, 

mahasiswa KKN mudah menyusun program yang 

dilakukan, serta program berkelanjutan untuk mahasiswa 

KKN berikutnya. 

Sebagai DPL, saya sudah merasa bahagia dan bangga 

kepada mahasiswa yang telah menjalankan program KKN 

selama 40 hari di kelurahan Gurun Panjang. Alhamdulillah, 

walaupun terkadang ada masalah di lapangan karena itulah 

pendewasaan dan harus diselesaikan di lapangan. Beberapa 

kali kunjungan, semua program bisa dijalankan dengan baik. 
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Kepada pihak terkait yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung, diucapkan terima kasih, karena sudah membantu 

mahasiswa dalam menyukseskan kegiatan KKN. 

 

Dumai, April 2022 

Pengantar 

 

 

Imam Wahyudi, M.Pd.I 

(DPL Kel. Gurun Panjang) 
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PENGANTAR PENERBIT 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga rahmat dan 

maghfirah-Nya senantiasa menjadikan kita berpegang teguh 

pada tuntutan-Nya. Shalawat serta salam kami haturkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang telah 

memberikan tauladan baik berupa akal dan pikiran, 

sehingga tim penyusun mampu menerbitkan buku Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk umatnya yang 

kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu.  

Berbicara tentang KKN yang merupakan sebuah 

implementasi dari   Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka 

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai bersama 

mahasiswanya selaku agent of innovation juga 

mengaplikasikannya di Kota Dumai. Di Gurun Panjang 

tepatnya, mahasiswa-mahasiswi KKN dituntut untuk 

menggali permasalahan yang ada didalam masyarakat, 

menemukan jawaban  inovasi agar diterapkan dalam 

masyarakat, mencari temukan hal-hal praktis nan sederhana 

yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan bermasyarakat, 

serta menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama 

duduk di bangku pendidikan melalui aktivitas kreatif yang 

mencerminkan nilai-nilai Qur’ani sekaligus menjadi model 
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akademisi yang berpengetahuan tinggi namun tetap 

menyatu dengan konsep masyarakat.  

Buku ini merupakan sebuah bukti dari karya inovasi 

dan kreativitas mahasiswa KKN. Dimana menjadi satu 

bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian berbagi 

pemikiran dari aksi nyata menjadi bagian dari masyarakat. 

Pada akhirnya, melahirkan pemikiran-pemikiran yang 

kiranya bernilai manfaat bagi masyarakat umum dan 

mahasiswa KKN khususnya, serta pemerhati pendidikan 

untuk secara bersama mendiskursuskan menjadi nilai 

manfaat untuk kemajuan pendidikan nasional. 

Oleh karena itu, diharapkan buku sederhana ini 

mampu menjadi rintisan dari sebutir ilmu yang luas untuk 

saling meluaskan wawasan pengetahuan kita dan mengenal 

lebih jauh tentang KKN khususnya KKN di Gurun Panjang, 

mahasiswa angkatan 16 tahun 2021. Juga sebagai sebagai 

pedoman ataupun referensi bagi universitas, dosen 

pembimbing lapangan (DPL), mahasiswa dalam 

pelaksanaan KKN dan pembaca sebagai penikmat sastra. 

Apalagi buku “Catatan Pengabdian untuk Desa Gurun 

Panjang” menunjukan makin baiknya budaya literasi 

sehingga makin memberikan gambaran bahwa kreativitas 

dan inovasi mahasiswa untuk berkarya terus tumbuh 

sehingga menjadi budaya positif. 

Kehadiran buku ini di tangan pembaca merupakan 

upaya penerbit untuk secara bersama-sama menghargai dan 

menempatkan buah pikir dari kreativitas para mahasiswa 

KKN, melalui budaya literasi menulis setinggi-tingginya. 
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Harapan lainnya adalah semoga dengan diterbitkannya 

karya ini dalam bentuk buku akan terus memberi motivasi 

bagi pendidik untuk terus menulis dan menulis.  Dengan 

segala kekurangan dari kehadiran buku ini,  kami juga 

berharap ada nilai manfaat juga bagi para pembaca dan 

semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala kepada kita 

semua. 

 

 

Dumai, April 2022 

Chief Editor 

 

 

Dawami Bukitbatu 

(Tafidu Pers IAITF Dumai) 
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Sejarah Singkat 

Kelurahan  

Gurun Panjang 

 

 

Gurun Panjang merupakan 1 dari 5 kelurahan yang 

terdapat di Kecamatan Bukit Kapur. Kelurahan Gurun 

Panjang terletak dalam suatu wilayah yang memiliki potensi 

yang sangat strategis dengan potensi alamnya yang sangat 

luas dengan adanya lahan perkebunan dan juga lahan 

perikanan serta peternakan.  

Kelurahan Gurun Panjang memiliki batas wilayah, 

seperti : 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa/Kelurahan 

Medang Kampai, Kecamatan Medang Kampai  

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa/Kelurahan Bukit 

Kerikil, Kecamatan Bandar Laksmana  

• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Kelurahan 

Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksmana  

• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa/Kelurahan 

Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur. 

Kelurahan Gurun Panjang ditempati oleh penduduk 

sekitar 1036 KK atau dihuni oleh sekitar 4365 jiwa. Dalam 
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meningkatkan pelayanan Kelurahan Gurun Panjang kepada 

masyarakat, wilayah Kelurahan Gurun Panjang dibagi 

menjadi 10 RT.  

Kelurahan Gurun Panjang saat ini dipimpin oleh 

seorang Lurah yaitu Bapak Maskot, A.MK, beliau 

menjalankan Kelurahan Gurun Panjang dibantu oleh 

Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, 

Pengadministrasi Umum dan staf lainnya.  

 

 
Gambar 1: Kelurahan Gurun Panjang 
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Kondisi Fisik 

Kelurahan 

Gurun Panjang  

 

 

Kelurahan Gurun Panjang merupakan salah satu 

daerah yang memiliki banyak lahan perkebunan yang luas, 

untuk area tanah kering memiliki luas 161 Ha, area tanah 

basah memiliki luas 1340 Ha, area tanah perkebunan 

memiliki luas 682,5 Ha dan area fasilitas umum seluas 14,5 

Ha. Yang mana area tanah yang luas tersebut dijadikan 

perkebunan sawit, kebun mentimun, kacang Panjang, 

rambutan, durian, sawo, pisang, kedondong, nanas dan 

semangka. SDA yang besar ini dimanfaatkan dengan baik 

oleh warga setempat agar dapat menjadi penghasilan. Untuk 

pendistribusian sendiri biasanya mereka menjualkannya 

kepada masyarakat sekitar kepada pedagang warung, dan 

menjualkannya sampai ke Pusat Kota Dumai.  

Masyarakat setempat kebanyakan memiliki 

perkebunan dan menjadikannya sebagai penghasilan tetap. 

Lahan yang luas dan tempat yang strategis sangat 

mendukung untuk ditanami pohon sawit. Hal ini 

menjadikan daerah tersebut bisa ditanami pohon sawit, yang 
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nantinya akan didistribusikan ke perusahaan yang akan 

diolah menjadi minyak makan. 

Untuk akses jalan di daerah Gurun Panjang bisa 

dikatakan sangatlah bagus, sehingga memudahkan aktivitas 

warga setempat. Walaupun Kelurahan Gurun Panjang 

memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dengan pusat kota, 

namun dengan adanya akses jalan yang bagus ini dapat 

memudahkan perjalanan dan mempersingkat waktu. 

Namun, ada juga beberapa tempat yang jalannya masih 

belum di aspal/masih jalan tanah. Jalan tersebut cukup 

menyulitkan warga untuk melewatinya, terlebih lagi jika 

musim penghujan yang mengakibatkan kondisi jalannya 

menjadi becek. Akses jalan yang kurang memadai ini sedikit 

menyulitkan warga tidak hanya di musim hujan namun juga 

dimusim kemarau. 

Dimusim kemarau misalnya, akses jalan yang kurang 

memadai ini memiliki kondisi yang bergelombang dan 

berdebu Ketika dilewati, belum lagi jaraknya yang cukup 

untuk dilewati. Apalagi di musim penghujan, kondisi jalan 

sangatlah tidak bersahabat. Dengan adanya kondisi akses 

jalan yang kurang memadai ini, diharapkan perhatian yang 

lebih dari pemerintah setempat. Karena, akses jalan 

sangatlah menunjang perkembangan dan juga aktivitas 

warga, akses jalan yang baik akan meningkatkan 

perekonomian warga juga nantinya.  
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Keadaan 

Demografi 
 

 

 

 

Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, 

Kota Dumai memiliki orbitasi sebagai berikut: 

• Jarak ke ibu kota Kecamatan 12 km 

• Jarak ke ibu kota Kabupaten/Kota 20 km  

• Panjang jalan Kelurahan Gurun Panjang : 1200 m 

Jarak dari Gurun Panjang menuju pusat Kota Dumai 

memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan, dengan 

melewati jalan yang mulus, dan sedikit berlubang, berkelok-

kelok serta melewati jalan layang diatas tol. Jarak yang 

cukup jauh ini membuat daerah ini menjadi daerah yang 

jarang untuk didatangi. Dahulunya, keadaan jalan tidak 

seperti ini, namun beberapa tahun belakangan jalan sudah 

diperbaiki yang memudahkan warga untuk melewatinya.  

 

Perumahan Penduduk 

 Keadaan rumah penduduk di daerah Kelurahan 

Gurun Panjang rata-rata memiliki rumah semi permanen, 

yang mana unsur bangunannya terbuat dari semen dan 
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batu. Cuaca yang dominannya sedikit panas karena 

banyaknya tanaman sawit mengakibatkan daerah ini 

memiliki suhu yang sedikit panas, oleh karena itu rumah 

yang ada di daerah ini memiliki banyak ventilasi. Selain itu, 

rumah di daerah ini memiliki ukuran yang cukup besar, 

karena kemungkinan hal ini disebabkan oleh jumlah 

anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah dominan 

banyak.  

 Keadaan rumah penduduknya juga memiliki 

halaman yang luas serta jarak antar rumah yang cukup 

berjauhan. Halamannya yang luas sangat berpotensi untuk 

ditanami beberapa tanaman, seperti bunga, pohon matoa, 

pohon durian belanda, pohon manggis, pohon jambu, dan 

berbagai tanaman lainnya. Yang mana selain membuat asri 

lingkungan, hasilnya juga dapat dimanfaatkan. Dengan 

halaman yang luas, dapat dijadikan tempat dan lokasi 

bermain anak-anak serta olahraga. 

Biasanya, anak-anak bermain di sore hari bersama 

dengan teman lainnya, seperti bermain badminton, lompat 

tali, galah Panjang dan permainan lainnya. Dengan adanya 

kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan mereka, 

melestarikan permainan lama, serta menghilangkan candu 

anak bermain gadget. Di zaman modern ini, banyak sekali 

pembangunan yang mengakibatkan berkurangnya lapangan 

yang luas sehingga berkurangnya lokasi tempat bermain 

anak.   

 Selain halaman yang cukup luas, perumahan di 

daerah ini juga memiliki pekarangan belakang yang 
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memungkinkan untuk memelihara hewan. Penduduk disini 

banyak juga yang memelihara serta beternak hewan baik 

hewan peliharaan maupun hewan konsumsi, seperti hewan 

anjing, kucing, ayam kampung, bebek, itik, dan angsa. 

Dengan memelihara hewan ini mereka juga dapat 

mengkonsumsi hasil ternak mereka sendiri.  

 Air adalah Sumber Daya Alam yang sangat penting 

dan dibutuhkan setiap makhluk hidup bagi manusia, 

kebutuhan akan air adalah mutlak karena hampir semua 

aktivitas manusia memerlukan air.  

 Di daerah ini memiliki air yang bagus dan layak 

untuk dikonsumsi. Airnya yang jernih dapat digunakan 

untuk kegiatan mandi, masak, serta kegiatan lainnya. Faktor 

yang mempengaruhi air disini bersih dan jernih yaitu karena 

daerah ini memiliki wilayah yang berpasir.  

 
Gambar 2: Rumah Penduduk di Kelurahan 
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Keadaan Sosial Budaya 

 Kelurahan Gurun Panjang memiliki ragam Suku dan 

Budaya. Dimanapun kita berada pasti kita akan bertemu 

dengan orang yang berbeda-beda pula baik dari segi 

perilaku, agama bahkan suku. Di Gurun Panjang memiliki 

banyak etnis/ suku yang berbeda baik laki–laki maupun 

perempuan. Misalnya kita tinggal di Riau tidak ada 

kemungkinan bahwa masyarakat disana memiliki suku yang 

sama, pasti diantara mereka memiliki suku yang berbeda 

pula, begitu juga di Gurun Panjang ini. Di Gurun Panjang 

juga memiliki berbagai macam suku yaitu :  

Aceh (laki-laki 1 perempuan 4), Batak (laki-laki 729 

perempuan 563), Melayu (laki-laki 17 perempuan 7), Sunda 

(laki-laki 7 perempuan 3), Jawa (laki-laki 1987 perempuan 

1214), Banjar (laki-laki 4 perempuan 3), India (laki-laki 9 

perempuan 8), NTT (laki-laki 2 perempuan 1). Jumlah 

keseluruhan ialah laki-laki 2363 dan perempuan 2169. 

Walaupun berasal dari suku yang berbeda, namun mereka 

tetap satu kesatuan. Perbedaan tidak menjadikan ketidak 

rukunan, namun suatu kesatuan dan saling menghargai satu 

sama lain.  

Beragam etnis dan suku ini menimbulkan berbagai 

macam kebudayaan yang mana hal ini tidak menjadikannya 

sebagai perbedaan, melainkan suatu kesatuan. Di daerah 

Gurun Panjang ini, mayoritas sukunya adalah Jawa dan 

Batak. Misalnya pada saat acara pernikahan adat Jawa, yang 

mana biasanya tuan rumah akan mengadakan rewang 

(acara) serta turut mengundang kerabat dan tetangga sekitar 
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untuk saling bergotong-royong dalam acara persiapan pesta. 

Dalam acara tersebut, tidak hanya suku Jawa saja yang hadir 

dan ikut membantu, melainkan warga sekitar yang memiliki 

suku berbeda juga turut hadir untuk menolong bersama 

warga lainnya. Sistem kebersamaan inilah yang membuat 

terjalinnya silaturahmi serta sikap gotong-royong yang baik 

dan patut untuk dicontoh. Begitu juga sebaliknya, apabila 

orang Batak melaksanakan acara pernikahan menggunakan 

gondang dan margondang, maka warga sekitar turut 

membantu serta meramaikan dan memeriahkan acara 

tersebut. Begitu juga sebaliknya dengan acara-acara lainnya.  

 

“Perbedaan tidak menjadikan suatu masalah, namun 

suatu kesatuan” 

 

 Untuk masalah sosial, masyarakat setempat juga 

memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terbukti Ketika diminta 

untuk bergotong-royong membersihkan Mushola/Masjid. 

Ketika Idul Adha, membangun serta merenovasi Masjid, dan 

bergotong-royong di acara lainnya, mereka bersama-sama 

ikut berperan dalam pelaksanaannya dan menyempatkan 

waktu untuk hadir, walaupun mereka juga memiliki 

kesibukan masing-masing dalam bekerja. Bukan hanya 

bapak-bapak saja yang semangat bergotong-royong, namun 

semangat ibu-ibunya juga tidak kalah membara. Bahkan 

bentuk sosial yang sangat menonjol yaitu fasilitas 

Pendidikan yang ada di daerah ini berawal dari gotong-
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royong serta swadaya masyarakat setempat, yang dapat 

digunakan untuk menuntut ilmu. Contoh yang dihasilkan 

oleh gotong-royong dan swadaya masyarakat mengenai 

fasilitas pembangunan pendidikan seperti pembangunan 

PAUD, dan SMA, yang mana manfaatnya dapat dirasakan 

bersama.  

 Sosial masyarakat di daerah Gurun Panjang ini juga 

sangat erat dan terjalin dengan baik, seperti rutin 

diadakannya wirid setiap minggu di setiap RT yang ada, 

bahkan diadakannya wirid akbar di akhir bulan yang 

dihadiri oleh ibu-ibu se-Kelurahan Gurun Panjang. Hal ini 

sebagai ajang silaturahmi antar sesama dan juga dapat 

menambah ilmu agama dan serta saling berbagi. Susunan 

acara dimulai dengan membaca surat Yasin, siraman rohani 

berupa ceramah singkat serta pembagian makanan. 

Acara wirid ini dilaksanakan secara bergiliran setiap 

minggunya. Semangat ibu-ibu dalam menghadiri acara ini 

sangatlah besar, terbukti dengan selalu ramainya acara wirid 

tersebut. Sebelum dimulainya acara, biasanya para tetangga 

juga ikut membantu tuan rumah dalam mempersiapkan 

suguhan makanan yang akan dibagikan kepada para tamu 

wirid. Disinilah bentuk Kerjasama dan sosial terjalin dengan 

erat. Kami mahasiswa KKN juga turut andil dalam 

mengikuti kegiatan perwiritan ini, yang mana kami dapat 

berbagi cerita dan pengalaman bersama para ibu-ibu. Kami 

sebagai pendatang baru yang melaksanakan program KKN 

di sini sangatlah takjub akan sifat sosial dan gotong-royong 

masyarakat setempat, contohnya untuk suguhan makanan 
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yang akan diberikan kepada para tamu undangan, mereka 

tidak membeli atau membuatnya secara perorangan, 

melainkan para tetangga dengan sukarela membawa 

makanan berupa kue-kue dari rumah mereka masing-

masing lalu membawanya ke satu titik dimana tempat 

tersebut dijadikan sebagai pusat perkumpulan untuk 

mempersiapkan segala sesuatunya. 

Jujur, kami sangat terpukau dengan tingginya jiwa 

sosial masyarakat yang ada disini. Mereka menyempatkan 

diri untuk membuat suguhan makanan tersebut, walaupun 

mereka juga memiliki kesibukan masing-masing. Tak heran, 

jika rasa kebersamaan sangatlah terasa. Kami juga diminta 

untuk memandu pembacaan tahlil tahmid Ketika wirid 

dilaksanakan. Pada saat wirid akbar, ibu-ibu juga meminta 

kami untuk mengisi acara tersebut. Yang mana, salah satu 

dari kami membawakan acara (MC), membaca ayat suci Al-

Qur’an serta saritilawah dan kami ikut membantu 

mempersiapkan segala kebutuhan seperti membersihkan 

Masjid dan mempersiapkan suguhan makanan bersama para 

remaja Masjid setempat. Kami dan remaja Masjid Al-Ikhlas 

saling bahu-membahu untuk melancarkan serta 

menyukseskan acara wirid akbar tersebut.  

 

“Suatu pekerjaan jika dilakukan bersama akan terasa 

ringan” 
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Gambar 3 : Acara wirid mingguan  

 

Perekonomian masyarakat Kelurahan Gurun Panjang  

 Secara umum mata pencaharian penduduk Kelurahan 

Gurun Panjang adalah Perkebunan, penambak ikan serta 

peternak ayam, kambing dan sapi. Hanya Sebagian kecil saja 

yang menjadi PNS dan tenaga honorer, Sebagian lagi 

menekuni bidang usaha seperti kios, warung, bengkel 

motor, galon air dan lainnya.  

 Lahan yang luas serta daerahnya yang mendukung 

membuat Perkebunan menjadi Sumber perekonomian 

utama bagi masyarakat Gurun Panjang. Di daerah ini lahan 

untuk perkebunan sawit sangatlah luas, mulai dari 

masuknya ke Gapura Kelurahan sampai di ujung Kelurahan. 

Dan di sepanjang jalan hampir semua yang terlihat adalah 

perkebunan sawit milik warga. Biasanya warga disini 

bekerja di kebun mulai dari pagi hingga sore hari, dan hari 

Jum’at menjadi hari libur mereka.  
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 Sumber perekonomian dominan masyarakat di 

daerah ini yaitu perkebunan sawit, hal ini terbukti dengan 

banyaknya perkebunan sawit mulai dari awal masuknya 

Kelurahan Gurun Panjang sampai di ujung Kelurahan dan 

juga banyaknya pengusaha RAM sawit di daerah ini. Hal ini 

juga sejalan dengan banyaknya perusahaan pengolahan 

minyak makan di Kota Dumai. Banyaknya perkebunan 

sawit juga dapat membantu untuk menekan angka 

pengangguran, yang mana dalam merawat perkebunan 

sawit membutuhkan tenaga manusia yang cukup besar. 

Mulai dari perawatan, penjagaan serta pemanenan. Semua 

dilakukan manual oleh manusia. Selain tenaga laki-laki, 

tenaga para perempuan juga bisa turut andil dalam proses 

pemisahan brondolan sawit agar terpisah antara biji sawit 

dengan pelepah sawitnya. Dengan banyaknya perkebunan 

sawit di daerah ini, mengakibatkan meningkatnya 

perekonomian masyarakat setempat. 

 Selain perkebunan sawit, di daerah ini juga banyak 

terdapat perkebunan yang lainnya, karena faktor tanah yang 

subur untuk ditanami sayur-sayuran serta buah-buahan 

seperti: mentimun, kacang Panjang, buah rambutan, buah 

cempedak, semangka, durian, nanas, dan ubi kayu. Hasil 

perkebunan ini dapat dikonsumsi dan juga dipasarkan di 

sekitaran wilayah ini. Yang mana hasilnya sangatlah 

memuaskan, sayurannya segar-segar dan juga buah yang 

besar-besar.  

 Sedikit cerita mengenai kisah kami selama di Gurun 

Panjang, kepedulian tetangga terhadap kami mahasiswa 
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KKN sangatlah besar, seperti dengan seringnya mereka 

mengirimi kami hasil panen yang telah mereka dapati. 

Seperti timun, cempedak, rambutan, durian, nanas dan hasil 

kebun lainnya, yang mana hasil panen itu sendiri dapat 

dirasakan bersama. Bersyukur sekali rasanya dapat bertemu 

dan dikelilingi dengan orang-orang baik, semoga kita selalu 

menjadi manusia yang selalu bersyukur. 

 

”Saling berbagi dan memberi adalah suatu keindahan 

yang dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun” 

 

 Sumber perekonomian warga lainnya yaitu tambak 

ikan, kami pernah mengunjungi salah satu tambak ikan 

milik warga. Ikan yang dibudidayakan yaitu ikan Nila, ikan 

Patin dan ikan Lele. Untuk pemasaran ikan-ikan tersebut 

hanya dilakukan di daerah sekitar, bukan untuk dipasarkan 

di Pusat Kota. Bagi masyarakat yang ingin membelinya, para 

penjual sudah menitipkan di warung-warung sekitar dengan 

harga yang telah ditetapkan.  

 Selain tambak ikan, ada juga peternakan sapi, 

kambing dan ayam potong. Peternakan sapi dan kambing 

yang kami datangi adalah peternakan milik bersama, 

dimana peternakan dikelola oleh salah satu warga setempat. 

Beliaulah yang dipercaya untuk menjaga hewan ternak 

tersebut. Sekitar pukul 09.00 pagi, sapi-sapi tersebut dilepas 

liarkan untuk mencari makan sendiri. Beda halnya dengan 

kambing yang tetap berada di kandang, dan makannya 

diberi oleh pengelola. Selanjutnya kami mengunjungi 
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peternakan ayam potong, lahan peternakannya sangatlah 

luas. Per harinya mereka bisa mendistribusikan ayam 

potong sebesar 1 Ton, yang pemasarannya berada di 

sekitaran Dumai, serta yang paling jauh yaitu Pulau Rupat. 

Untuk anakannya sendiri mereka mengambilnya dari 

Padang, Medan serta Aceh. Selain peternakan ayam potong, 

dibelakangnya mereka juga mempunyai tambak ikan Patin 

serta Lele, jika ada ayam yang mati maka mereka akan 

merebusnya lalu diberikan kepada ikan-ikan tersebut. Jadi, 

tidak ada yang rugi dalam hal ini sehingga sama-sama 

menguntungkan.  

 Selain dalam bidang perkebunan dan juga 

peternakan, masyarakat Gurun Panjang juga memiliki mata 

pencaharian dalam bidang perdagangan. Di Gurun Panjang 

juga memiliki pasar yang pada siang hari digunakan untuk 

menjual pakaian second, dan pada sore hari hingga malam 

biasanya ramai pedagang kaki lima yang berjualan di sana, 

seperti penjual martabak, gorengan, burger, dan juga 

minuman es jagung. Dengan adanya penjual ini, biasanya di 

daerah sekitaran pasar akan terasa ramai karena banyaknya 

pembeli.  
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Gambar 4 : Ternak ayam potong  
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Sarana & Prasarana 

Pendidikan  
 

 

 

 

 

 Di daerah Gurun Panjang ini terdapat setidaknya 2 
TK, 2 SDN, 1 SMPN, 1 SMAN, 1 ibtidaiyah dan 1 
tsanawiyah. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang 
diperlukan dalam proses belajar mengajar. Prasarana adalah 
fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 
proses pendidikan. 
 Tujuan sarana dan prasarana di sekolah untuk 

menunjang proses/kegiatan yang berhubungan dengan 

sekolah, baik itu proses pembelajaran maupun hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan guru, untuk itu diharapkan 

dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana ini sekolah 

menjadi sekolah yang dapat menunjang proses kegiatan 

sekolah terutama proses kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Di kelurahan Gurun Panjang sarana dan prasarana 

pendidikan cukup lengkap dan baik mulai dari jenjang 

pendidikan TK sampai jenjang pendidikan SMA disana 

terdapat 4 buah TK, 3 Buah Sekolah Dasar (SD), 2 buah 

Sekolah menengah pertama (SMP), 1 buah sekolah 

menengah atas (SMA). Sekolah-sekolah yang berada disini 
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berstatus sekolah negeri, mulai dari tingkatan SD hingga 

SMA. Sekolah-sekolah ini letaknya cukup strategis sehingga 

mampu ditempuh dengan waktu yang tidak lama. Sekolah 

yang berada disini bisa dikatakan sekolah yang memiliki 

bangunan yang layak untuk dijadikan tempat belajar-

mengajar. 

Sekolah-sekolah disini memiliki sarana yang cukup 

lengkap meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sekolah-

sekolah disini juga memiliki prasarana yang cukup lengkap 

meliputi lahan yang luas, ruang kelas yang nyaman, 

ruangan pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik yang 

nyaman, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, kantin yang bersih, adanya tempat 

berolahraga dan tempat untuk ibadah.  

 Disekolah-sekolah ini memiliki tenaga pendidik yang 

cukup ramai, dan memiliki tenaga pendidik yang bisa 

menunjang kemampuan peserta didik dalam menerima 

materi ajar. Selain fasilitas dan tenaga pendidik bahan ajar 

juga mempunyai peran penting dalam menyampaikan 

materi. Dan sekolah disini bahan ajar yang digunakan sudah 

cukup lengkap dan bagus. Di sekolah-sekolah ini memiliki 

murid yang cukup ramai dikarenakan akses jalan menuju ke 

sekolah luar kelurahan Gurun Panjang sangatlah jauh. 

Transportasi yang digunakan anak-anak untuk sampai di 

sekolah dengan cara mulai dari berjalan kaki hingga 
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membawa kendaraan sendiri dan diantar oleh orang tuanya. 

Tidak semua anak-anak mudah untuk mengakses jalan 

menuju sekolah dikarenakan adanya beberapa tempat yang 

jalanya tidak bagus apalagi disaat musim penghujan jalan 

menjadi sulit untuk dilalui dengan kendaraan. Namun 

semangat anak-anak untuk menuju sekolah tidak berkurang 

mereka dengan semangat melewati jalan yang tidak bagus 

untuk sampai ke sekolah. 
 

 
Gambar 5 : kondisi sekolah  
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Tempat Ibadah serta 

Keagamaan  
 

 

 

  

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan 

untuk oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran 

agama atau kepercayaan mereka masing-masing.  

 Untuk agama sendiri, di Gurun Panjang ini memiliki 

berbagai agama yang dianut. Masyarakat beragama Islam 

sebanyak 2849 orang, masyarakat beragama Kristen 

sebanyak 1213 orang, masyarakat beragama Katolik 

sebanyak 493 orang, dan Hindu sebanyak 7 orang. Meskipun 

mereka menganut agama yang beragam namun, mereka 

tetap memiliki rasa toleransi. Seperti, Selalu menghargai 

kegiatan keagamaan. Membantu dalam bersosialisasi, dan 

apabila ada musyawarah antar warga mereka saling 

menghargai pendapat satu sama lain. Gurun Panjang pernah 

mendapatkan penghargaan untuk kategori “toleransi 

beragama” nya.  

 Untuk fasilitas rumah ibadah umat muslim sendiri di 

setiap RT memiliki Masjid/Mushola, Masjid berjumlah 7, 

Mushola berjumlah 3, Gereja Kristen protestan berjumlah 6 
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dan Gereja Katolik berjumlah 1. Jumlah rumah ibadah yang 

hampir imbang ini menandakan bahwa kerukunan dan 

toleransi antar umatnya yang kuat.  

 Tempat ibadah yang ada di sini juga ada beberapa 

yang masih tahap renovasi, renovasi yang dilakukan di 

tempat ini juga tidak lepas dari gotong-royong sesama 

warga di sini yang bahu-membahu  membuat tempat ibadah 

agar menjadi indah dan juga nyaman saat digunakan dalam 

beribadah. Adapun renovasi yang dilakukan di tempat 

ibadah ini seperti penambahan wc dan pelebaran ruang 

sholat.  

 Tempat ibadah yang ada disini juga bisa dikatakan 

memiliki halaman yang luas, karena tidak hanya kegiatan 

sholat  saja yang dilakukan di Masjid dan Mushola tempat 

ibadah disini juga menjadi tempat pengajian ibu-ibu setiap 

bulannya, jadi dengan adanya halaman luas bisa 

menampung ibu-ibu untuk melakukan kegiatan  

keagamaan. 

 Begitu juga dengan agama Nasrani yang ada disini 

mereka juga saling bertoleransi seperti halnya kegiatan 

ibadah malam mereka tidak membuat suara yang besar 

seperti lagu lagu dan kegiatan lainnya, mereka saat menjaga 

kerukunan antar umat beragama. Untuk tempat ibadah 

nasrani mereka juga memiliki halaman yang sangat luas, 

halaman luas ini biasanya mereka gunakan untuk kegiatan 

ibadah dan pernikahan dan acara lainnya, tetap mereka 

menjaga toleransi dengan tidak membuat acara yang 

mengganggu  warga muslim lainnya. 
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 Tempat ibadah  yang ada disini tidak hanya terletak  

di satu RT saja, tetapi di setiap wilayah RT memiliki 

Masjid/Mushola. Ini dikarenakan jarak tempuh dari RT ke 

RT lain sedikit jauh dan juga keadaan jalan yang tidak 

memungkinkan. Tempat ibadah serta keagamaan  yang ada 

disini bisa dikatakan berjalan dengan sebagaimana 

mestinya, terbukti  ketika suara adzan sholat Maghrib para 

masyarakat muslim bergegas menuju Masjid/Mushola. 

Semangat anak-anak yang pergi untuk sholat juga sangat-

sangat baik, karena di era zaman yang berkembang ini 

berdampak juga pada ibadah, kecanduan bermain gadget 

membuat anak-anak malas melaksanakan ibadah sholat. 

 Pada suatu hari kami di ajak adik-adik di sini untuk 

bersama-sama sholat berjamaah di Mushola di  RT 05 yang 

dimana letaknya tidak jauh dari posko kami, untuk 

menempuh Mushola yang ada di RT 05 ini kami lalui 

dengan berjalan kaki beramai-ramai bersama adik-adik. 

Tidak hanya satu Masjid/Mushola saja yang kami datangi 

untuk sholat berjamaah tetapi kami juga membuat jadwal 

untuk mendatangi Masjid/Mushola yang ada secara 

bergantian. Kami mahasiswa pun diminta untuk 

mengumandangkan adzan, sekaligus menjadi imam sholat 

Maghrib berjamaah. Pada kesempatan yang begitu baik 

kami diminta oleh warga disini untuk menjadi imam sholat 

Jumat dan membawakan khutbah Jumat. Dan kami juga 

mendapat apresiasi yang baik  dari warga disini.  
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Gambar 6 : Masjid Al-Ijtihad RT 03 
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Permulaan 

Kisah 
 

 

 

 

 

Sebelum Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tempat yang sudah 

ditetapkan oleh pihak kampus, kami dikumpulkan di aula 

kampus untuk diberi nasehat, pembekalan seperti apa yang 

harus kami lakukan selama melakukan tugas KKN. Setelah 

acara tersebut selesai, kami berkumpul bersama Dosen 

Pembimbing Lapangan masing-masing. Dan kami pun pergi 

bersama-sama ke kelurahan Gurun Panjang. 

Setibanya disana, kami disambut oleh pak Lurah dan 

Staf kelurahan. Kami selaku mahasiswa memperkenalkan 

diri dengan para staf kelurahan untuk saling mengenal. 

Selanjutnya Dosen Pembimbing Lapangan (Pak Imam 

Wahyudi, M.Pd.I) memberikan MoU kepada Pak Lurah (Pak 

Maskot, A.MK) untuk ditandatangani sebagai bukti 

kesepakatan atas adanya Mahasiswa KKN IAITF DUMAI di 

kelurahan Gurun Panjang kecamatan Bukit Kapur. 

Setelah itu, kami melanjutkan ke posko (Tempat 

tinggal) bersama Dosen Pembimbing untuk berkumpul 



26 | Catatan Pengabdian untuk Desa Gurun Panjang 

 

bersama ibu kos (Ibu Sri), untuk saling mengenal satu sama 

lain dan pak Imam memberikan nasehat kepada kami 

supaya bisa menjaga sikap dan tingkah laku selama berada 

di Gurun Panjang dan bisa membawa diri dengan keadaan 

yang ada di tempat tersebut sesuai dengan pepatah yaitu 

“Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.”    

Keesokan harinya, kami lanjutkan bersilaturahmi ke 

rumah pak RT Se-Gurun Panjang, LPMK, dan tokoh 

masyarakat. Gurun Panjang memiliki 10 RT dan kami 

usahakan semuanya kami kunjungi. Setelah itu kami 

Kembali ke posko untuk membahas tentang kegiatan apa 

saja yang akan kami lakukan. 

 
Gambar 6 : Penandatanganan MoU  dengan pihak kelurahan 
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Catatan Pengabdian 

untuk Desa Gurun 

Panjang  
 

 

Goes to School 

Kami bersilaturahmi ke SMAN 7 dan SMPN 12 

Kelurahan Gurun Panjang. Dimulai dari pukul 07.30 kami 

berangkat dari posko menuju TK Sri Mersing, yang berjarak 

sekitar 1 km dari posko kami, setelah sampai, ternyata di TK 

masih penerimaan siswa baru, jadi disana segala 

administrasi masih dikerjakan oleh guru-guru TK itu 

sendiri, yang tadinya kami mau silaturahmi di mulai dari TK 

akhirnya kami batalkan, kami putar balik menuju SMAN 7 

Gurun Panjang. 

Sesampainya kami di SMAN 7 Gurun Panjang, kami 

izin ke kantor meminta waktu untuk bersilaturahmi 

sekaligus sosialisasi bahwasanya kami adalah mahasiswa 

KKN dari IAITF Dumai akan melaksanakan KKN di 

kelurahan Gurun Panjang selama 40 hari, yang dimulai dari 

tanggal 28 juni sampai dengan 8 Agustus dan Alhamdulillah 

kami disambut dengan baik oleh guru-guru SMAN 7 Gurun 

Panjang. Setelah dipersilahkan masuk kamipun 
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dipersilahkan duduk dan disediakan tempat duduk oleh 

guru BK yang kebetulan sedang ada di kantor, terlihat di 

sana ada beberapa guru yang sedang duduk di tempat 

kerjanya masing-masing, dikarenakan tahun ini masih pada 

masa pandemi maka sekolah SMAN 7 juga masih mengikuti 

peraturan pemerintah yang ada yaitu melaksanakan 

pembelajaran secara daring, pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan 

internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas dan 

kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi 

pembelajaran. 

Kebetulan memang kami melihat ada sebagian dari 

beberapa guru yang ada sedang melaksanakan pembelajaran 

secara daring dengan muridnya, ditengah kegiatan guru-

guru yang sedang melakukan tugasnya kami berbincang 

dengan guru BK SMAN 7 Gurun Panjang yaitu bapak Dedi, 

kami melontarkan beberapa pertanyaan mengenai sekolah 

SMAN 7 Gurun Panjang, dimulai dari sekolah dibangun 

sampai sekarang. Dimana sekolah SMAN 7 Gurun Panjang 

ini dibangun mulai dari tahun 2015, diceritakan juga sekolah 

SMAN 7 Gurun Panjang ini ada sekolah cabang dari SMAN 

3 Dumai, yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim 

kelurahan Bukit Nanas Kecamatan Bukit kapur. 

 Sekolah SMAN 7 Gurun Panjang yang berlokasi di 

Gurun Panjang RT 02, sementara ini murid dan tenaga 

pendidik SMAN 7 Gurun Panjang berjumlah sekitar 185 

murid dan 16 tenaga pendidik dan Alhamdulillah sekolah 

SMAN 7 Gurun Panjang ini sudah terakreditasi C. Karena 
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pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, maka 

kamipun tidak bisa bersosialisasi langsung dengan murid-

muridnya, setelah dirasa cukup dan tidak ingin banyak 

mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung kami pun 

mohon izin pamit dengan Guru BK yaitu Pak Dani dan 

seluruh guru yang ada di kantor untuk melanjutkan 

kegiatan kami juga yang masih ada sekolah yang akan kami 

kunjungi, dan tidak lupa juga kami mengucapkan banyak 

terima kasih kepada guru-guru SMAN 7 Gurun Panjang 

yang telah menyambut dan menerima kami dengan baik, 

setelah itu kami salaman ke seluruh guru, keluar kantor dan 

lanjut menuju SMPN 12 Gurun Panjang. 

 Setelah dari SMAN 7 Gurun Panjang kami lanjut 

menuju SMPN 12 Gurun Panjang, lokasi SMPN 12 ini juga 

tidak terlalu jauh dari SMAN 7 masih sekitar 1 km dari 

SMAN 7, setelah sampai di gerbang kami meminta izin 

kepada satpam penjaga gerbang, kebetulan hari ini ada hari 

pertama siswa baru masuk, jadi ketika kami masuk sudah 

ramai di lingkungan sekolah, kemudian kami diarahkan 

untuk masuk ke ruang guru oleh pak satpam, karena kami 

belum tau ruang gurunya dimana, kebetulan kami ketemu 

salah seorang guru dari sekolah tersebut beliaulah yang 

mengantarkan kami sampai di ruangan guru. 

Sesampainya di depan ruang guru kami 

dipersilahkan masuk dan duduk, kemudian kami masuk 

dan duduk dikursi yang telah disediakan, ketika kami 

masuk kantor terlihat sepi, karena kegiatan pembelajaran 

sedang berlangsung, ada yang sedang membagikan rapor 
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bagi siswa lama, dan untuk siswa baru sedang dalam masa 

perkenalan di kelasnya masing-masing dengan tetap 

mematuhi protokol kesehatan. 

 Kembali ke kantor, masih dengan tujuan yang sama 

kami datang ke beberapa sekolah yaitu untuk bersilaturahmi 

dan bersosialisasi bahwa kami adalah mahasiswa KKN dari 

IAITF Dumai, dan Alhamdulillah kami juga disambut 

dengan baik di sekolah tersebut, karena kebetulan ada salah 

satu guru disekolah tersebut alumni IAITF juga, jadi disitu 

kami diberi sedikit arahan oleh beliau dan beliau juga sangat 

mendukung dengan kegiatan yang akan kami kerjakan 

disana. 

Setelah berbincang banyak mengenai administrasi 

dan administrator di sekolah tersebut kami pun meminta 

izin untuk masuk kelas guna memberi sedikit motivasi 

kepada anak-anak agar tetap semangat belajar meski dalam 

keadaan pandemi seperti ini, dan Alhamdulillah kami pun 

diizinkan, kemudian kami keluar kantor menuju kelas yang 

pertama, kami memperkenalkan diri kami masing-masing 

pada anak-anak kemudian ada salah seorang dari kami yang 

memberi motivasi kepada anak-anak didalan kelas. Karena 

kelasnya ada sekitar 6 kelas dan mengingat waktu pun 

sedikit maka kami putuskan untuk membagi kelompok, satu 

kelas hanya dua orang dari kami yang menyampaikan 

motivasi, motivasi yang disampaikan pun berbeda-beda 

setiap orangnya, tapi satu tujuan kami yaitu untuk 

menumbuhkan rasa semangat dalam menuntut ilmu. 
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Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih 

kepada pihak sekolah yang telah mengijinkan kami untuk 

berbagi pengetahuan yang kami dapatkan selama belajar 

dan sampai saat ini juga kami masih belajar. Setelah itu kami 

pamit sebelum kami pulang kami foto bersama Guru-guru 

SMPN 12 Gurun Panjang dan diakhiri dengan bersalaman 

dan ucapan terima kasih lagi. 

 Keesokan harinya kami mengunjungi SDN dan juga 

TK Sri Mersing yang berada di Gurun Panjang, seperti 

biasanya kami memperkenalkan diri, menanyakan 

informasi-informasi dan juga saling bersilaturahmi. Semoga 

dengan kunjungan kami ke sekolah-sekolah ini dapat 

menjadi pengalaman yang berharga khususnya untuk kami, 

dan dapat menjadi motivasi untuk adik-adik semua. 
 

 
Gambar 7 : Kunjungan SDN  
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Jum’at Berkah  

 Banyak yang bilang hari Jum’at adalah hari yang 

istimewa meskipun hari yang lainnya juga memiliki 

keistimewaan tersendiri. Tapi kenyataannya keistimewaan 

tersebut bisa dilihat pada hadits yang berbunyi “Sebaik-baik 

hari dimana matahari terbit di saat itu adalah hari Jum’at. Pada 

hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukan ke dalam Surga 

dan hari ketika ia dikeluarkan dari Surga. Dan hari Kiamat tidak 

akan terjadi kecuali pada hari Jum’at." (HR Muslim).  

Kekhususan hari Jumat diperuntukkan untuk umat 

Islam dapat dilihat dari hadits yang disampaikan Abu 

Hurairah dan Hudzaifah. Nabi Muhammad bersabda: “Allah 

menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jum’at. Maka untuk 

kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang 

Nasrani adalah hari Ahad, lalu Allah membawa kita dan 

menunjukan kita kepada hari Jum’at.’" (HR Muslim Imam 

Muslim dalam Shahihnya (II/286) kitab al-Jum’ah). Itulah 

hadist yang berisikan keistimewaan hari jum’at. 

 Di dalam hari Jumat terkumpul lima keutamaan 

yaitu: 

1. Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya 

dari surga menuju bumi di hari Jumat. 

2. Di hari Jumat pula Nabi Adam meninggal. 

3. Hari Jumat memiliki waktu tertentu yang Allah akan 

mengabulkan permintaan hambanya jika mereka 

meminta, selama bukan pemintaan dosa atau memutus 

tali silaturahmi. 

4. Kelak hari kiamat akan jatuh pada hari Jumat. 
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5. Tidak ada malaikat yang berada dekat di sisi Allah, langit, 

bumi, angin, gunung, dan batu kecuali mereka khawatir 

akan datangnya kiamat di hari Jumat. 

  Amalan yang dilakukan di hari jum’at yaitu :  

1. Mandi jum’at 

2. Memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW 

3. Memperbanyak membaca surah Al-kahfi 

4. Memperbanyak Doa 

5. Membaca surah Yasin 

6. Melakukan kebajikan 

 Sebagai umat muslim banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk mendapatkan berkahnya hari Jum’at, salah 

satunya ialah dengan dengan melakukan kebajikan. Salah 

satu contohnya ialah dengan bersedekah. Karena bersedekah 

juga terdapat keberkahan di dalamnya. Hal tersebut 

tertuang dalam hadits riwayat Abi Syaibah, ”Sedekah itu 

dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat (Yakni bila sedekah 

itu pada hari Jumat, maka pahala berlipat ganda dari hari-hari 

lain.)” 

 Hari Jumat adalah hari yang paling utama dan berkah 

dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Hari Jumat adalah 

hari yang paling utama dan berkah dibandingkan dengan 

hari-hari yang lain. Pada hari itu Rasulullah meminta 

umatnya untuk memperbanyak amalan, termasuk sedekah. 

Keistimewaan bersedekah di hari Jum’at ialah seperti 

sedekah di bulan Ramadhan, pahala berlipat ganda, 

memperkuat iman, dilimpahkan karunia, merupakan 

sunnah Rasulullah SAW.  
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Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. 

Namun, terdapat hari baik yang dianjurkan kepada umat 

muslim untuk bersedekah yaitu pada hari Jumat. Patut 

digaris bawahi adalah dengan sedekah tidaklah membuat 

harta benda berkurang atau membuat seseorang jatuh 

miskin. Justru Allah Swt telah berjanji akan 

melipatgandakannya. 

Pahala yang didapat akan lebih besar lagi jika 

sedekah yang dilakukan benar-benar murni dari hati, tanpa 

ingin diketahui oleh orang lain sama sekali. Jadi, tidak ada 

unsur ria atau ingin menyombongkan harta yang 

disedekahkan. Pada hari itu Rasulullah meminta umatnya 

untuk memperbanyak amalan, termasuk sedekah. Dimana 

judul di atas mengenai jum’at berkah seperti yang kami 

lakukan selaku Mahasiswa KKN selama mengabdi di 

kelurahan Gurun Panjang, salah satu kegiatan kami ialah 

bersedekah yang kami beri tema “Jum’at Berkah”. Dimana 

kami memberikan makanan kepada jama’ah shalat Jum’at. 

Karena kami juga ingin mendapatkan ridha dari Allah dan 

mendapatkan berkah di setiap kegiatan yang kami lakukan. 

 Sebelumnya kami mempersiapkan semua hal yang 

berkaitan dengan kegiatan tersebut. Seperti, mempersiapkan 

makanan yang akan dibagikan dan membersihkan Masjid.  

Paginya kami membersihkan lingkungan terlebih dahulu 

kemudian, waktu hampir memasuki waktu shalat Jum’at 

kami segera pulang dan mempersiapkan segalanya. Setelah 

itu, kami membagikan beberapa kelompok sesuai dengan 

jumlah Masjid yang melakukan Shalat Jum’at. Ada 3 Masjid 
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yang kami bagikan makanan tersebut. Berhubung kami 

mengalami masalah pada kendaraan jadi hanya Masjid yang 

ramai jamaahnya yang kami bagikan tersebut. Selama teman 

laki-laki melakukan shalat jum’at ,kami para perempuan 

menunggu dan mempersiapkan makanan yang akan 

dibagikan. Banyaknya jamaah kami takut makanan yang 

kami bagikan kurang karena banyaknya jama’ah yang 

datang. 

 Setelah shalat jum’at selesai kami langsung bergegas 

membagikan kepada para jam’ah. Seperti yang kita ketahui 

bahwa yang melakukan shalat jum’at bukan hanya orang 

dewasa tetapi juga ada anak-anak dan dia sangat senang 

mendapatkan makanan yang kami bagikan. Dan itulah salah 

satu tujuan kami yaitu supaya adik-adik tetap bersemangat 

dalam melaksanakan shalat Jum’at. Itulah salah satu usaha 

kami untuk memotivasi adik-adik, mungkin sekarang 

mereka bersemangat karena kegiatan kami, tapi apabila 

masa KKN kami telah berakhir kami berharap mereka tetap 

bersemangat untuk melakukan shalat Jum’at seperti mana 

kewajibannya.  

 Karena yang kami inginkan ialah kami memberikan 

perubahan yang baik untuk masyarakat di Gurun Panjang 

terutama pada anak-anak. Karena bagaimanapun kami 

disini membawa nama kampus yaitu IAITF DUMAI yang di 

ketahui oleh masyarakat yaitu kampus yang berlandaskan 

oleh agama. Sehingga mereka juga berharap kami 

memeberikan ilmu yang kami dapat kepada anak-anak 

mereka. 
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 Kami selaku Mahasiswa KKN, berharap setiap 

kegiatan kami mendapatkan respon yang baik dari 

masyarakat dan kami pun begitu, selalu berusaha 

melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di 

Gurun Panjang. Dengan salah satu kegiatan kami yaitu 

jum’at barokah tersebut. Dan semoga kegiatan yang kami 

lakukan mendapatkan keberkahan dan diridhoi oleh Allah 

SWT. 

 
Gambar 8 : Jum’at berkah  

 

Senam Sore 

Kegiatan mingguan yang rutin kami lakukan di 

minggu sore yaitu senam sehat di sore hari bersama ibu-ibu 

warga setempat. Kegiatan senam ini bertujuan untuk 

menjaga Kesehatan jasmani, apalagi di masa pandemi 

seperti ini Kesehatan sangatlah penting untuk dijaga, agar 

kita terhindar dari penyakit. Agar terlaksananya kegiatan 
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ini, maka kami membuat jadwal setiap hari Minggu sore 

untuk dilaksanakannya senam sehat bersama. Sebelumnya, 

kami telah mengkonfirmasi jadwal bersama ibu-ibu kapan 

waktu yang tepat untuk dilaksanakannya senam sehat 

tersebut. Awalnya ibu-ibu meminta di hari Minggu pagi, 

namun banyak yang kurang setuju karena di pagi hari 

kegiatan ibu-ibu sangatlah banyak, mulai dari beres-beres 

rumah, mencuci baju, memasak dan lainnya. 

Oleh karena itu, akhirnya kami bersama memutuskan 

di hari Minggu sore, yang mana hari itu adalah waktu 

senggang dan istirahat. Lebih bagusnya lagi jam istirahat di 

isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Alhamdulillah 

kesepakatan sudah kami dapati, selanjutnya kami akan 

menentukan lokasi. 

Terpilihlah lokasi di halaman kantor lurah, lokasi 

tersebut sangatlah strategis untuk dijangkau, karena terletak 

di tengah-tengah Kelurahan. Dan untuk perlengkapannya 

sendiri tadinya kami sangatlah bingung dengan masalah 

sound system, karena haruslah menggunakan sound system 

yang besar dikarenakan lapangan terbuka dan luas agar 

suaranya dapat terdengar di setiap sudutnya. Dan masalah 

terselesaikan dengan adanya pinjaman sound system dari 

warga setempat, beliau mengizinkan kami untuk 

menggunakannya. Karena beliau sangat mendukung 

kegiatan bermanfaat yang kami laksanakan, termasuk 

kegiatan senam sore ini.  

Mulailah kami melaksanakan kegiatan senam di 

minggu pertama, semangat ibu-ibu yang hadir sangatlah 
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besar. Terlihat Ketika kehadiran dan kehebohan senam 

bersama kami tidak hanya melaksanakan senam bersama, 

namun juga ikut andil dalam menjadi instruktur senam dan 

ada juga senam otak. Melihat canda tawa mereka, membuat 

kami juga ikut merasa senang. 

Setelah melaksanakan kegiatan senam, ibu-ibu 

mengajak kami untuk ikut berjoget ria sembari 

menghilangkan lelah yang ada. Kebersamaan seperti inilah 

yang jarang kami jumpai Ketika dirumah. Untuk instruktur 

senamnya sendiri, kami melaksanakannya secara bergantian, 

awalnya yang menjadi instruktur senam yaitu ibu-ibu 

disana, karena beliau adalah instruktur senam yang sudah 

terbiasa memandu kegiatan senam. Kami juga menjadi 

instruktur senam secara bergantian, Ketika giliran kami 

yang akan menjadi instruktur, kami melakukan kegiatan 

latihan bersama dengan memilih lagu dan Gerakan senam 

yang dapat membuat semangat dalam melaksanakannya. 

Kami melihat video yang ada di youtube dan mencoba 

latihan bersama. Alhamdulillah, kami dapat 

melaksanakannya dengan baik dan lancar.  

Alhamdulillah kegiatan yang kami laksanakan ini 

berjalan rutin di setiap minggunya. Harapan kami, semoga 

kegiatan ini akan terus terlaksana, dan kita semua dapat 

meluangkan sedikit waktu untuk investasi Kesehatan. 

Semoga di masa pandemi seperti ini, kita dapat menjaga 

kesehatan agar terhindar dari segala penyakit. Semoga allah 

mengangkat Covid-19 ini. Aamiin….   
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Gambar 9 : Senam sore  

 

Menjaga Kesehatan dan Prokes di hari Idul Adha 1442 H 

 Senin, 19 juli 2021 pagi yang cerah dan semangat tak 

putus untuk memulai hari. Hari ini persiapan untuk Idul 

Adha kami melaksanakan gotong royong bersama di 

Mushola Baiturrahman Rt 05 membersihkan sajadah, kipas 

angin dan seluruh halaman Mushola agar ketika  

melaksanakan shalat kita dapat beribadah dengan khusyuk 

dan bersih. Saat kami bersih-bersih kebetulan sumur nya ada 

bangkai ayam jadi kami mengambil nya dengan penuh 

perjuangan dengan seutas tali plastik. malamnya kami 

merayakan bakar bakar di malam takbiran, kami membeli 

ayam di agen yang ada di Gurun Panjang dan kami masuk 

sampai ke dalam sawit sawit menempuh untuk membeli 

ayam potong dan sosis untuk bahan yang mau di bakar. 
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Setelah itu, kami makan bersama juga tidak lupa kami 

memberikan makanan ke tetangga sebelah dan Adik Adik 

yang ada di posko. Kami bergembira bersama, di situ lah arti 

dari berbagi karena berbagi membuat kita bahagia dan 

berbagi kesenangan di hari kemenangan . 

 Allahu akbar wa lillahil hamd, Selasa 20 Juli 2021 

terdengar suara takbir hari raya 1442 H yang menggema 

yang penuh suka cita penuh barokah subuh itu kami bersiap 

siap untuk melaksanakan shalat Idul Adha di Mushola 

Baiturrahman di Rt 05 kelurahan Gurun Panjang, di subuh 

harinya kami menyempatkan diri untuk membagikan 

masker, hand sanitizer serta sabun cuci tangan ke Mushola 

serta Masjid-Masjid agar kita dapat beribadah bersama 

dengan tetap menjaga protocol Kesehatan. 

Selanjutnya, kami semua maaf-maafan bersama sama, 

saya dan rekan KKN diamanahkan untuk membawa acara 

pelaksanaan shalat Idul Adha mengisi menjadi bilal dan 

khotib dan kami takbir bersama dengan pak imam Mushola 

dan masyarakat sebelum masuk waktu dalam melaksanakan 

shalat Idul Adha 1442 H, kegiatan dari awal dan akhir 

berjalan dengan lancar, setelah itu kami balik ke posko rekan 

peempuan KKN dan ibu kos membuat lontong ketupat dan 

kami menyantap bersama-sama, Mushola melaksanakan 

pemotongan hewan qurban kami memberikan sedekah 

minuman air kotak untuk panitia qurban di setiap Masjid. 

Setelah itu siang nya kami pulang kerumah masing-masing 

untuk menjumpai keluarga di hari raya yang penuh suci dan 

berkah. 
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Gotong-Royong  

 Gotong-royong adalah salah satu bentuk Kerjasama 

yang dapat memudahkan suatu pekerjaan. Dengan adanya 

gotong-royong, maka suatu pekerjaan yang berat terasa akan 

lebih mudah apabila kita kerjakan secara bersama. Salah satu 

program kerja kami saat melaksanakan KKN di Gurun 

Panjang adalah membersihkan Masjid/Mushola yang ada 

secara bergiliran. Hal ini kami lakukan agar kita sebagai 

umat muslim dapat beribadah dengan tenang, bersih serta 

khusyuk. Satu-persatu Masjid/Mushola kami datangi setiap 

minggunya, tentunya dengan izin imam Masjid/Mushola 

agar kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik.  

 Kami membersihkan ruangan, halaman, tempat 

wudhu serta WC yang ada. Terkadang juga dibantu oleh 

masyarakat setempat. Kita bahu-membahu untuk 

membersihkannya, saling bertukar-cerita, dan bersenda 

gurau bersama-sama. Tak lupa juga untuk mengisi perut 

tentunya, karena ada yang mengatakan bahwa “Perut 

kenyang, hati pun senang” jelas bahwa semangat akan 

semakin memuncak jika perut sudah terisi. Mungkin 

Sebagian orang melihatnya ini adalah hal yang biasa, namun 

bagi kami inilah adalah sesuatu hal yang mungkin jarang 

kita jumpai. Semoga kita terus terinspirasi menjadi lebih 

baik lagi kedepannya. 
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Penutup 

Kisah  
 

 

 

 

 

Senin, 9 Agustus 2021 hari terakhir kami dalam abdi 

KKN di Gurun Panjang, pagi itu kami mengikuti upacara 

terakhir di kantor Camat Bukit Kapur setelah itu anggota 

KKN melaksanakan acara perpisahan di Kelurahan Gurun 

Panjang yang di hadiri oleh DPL (Dosen pembimbing 

lapangan) oleh pak Imam Wahyudi, M.Pd.I  beserta pihak 

kelurahan bapak sekkel yaitu pak H. Samto dan dihadiri 

oleh pak Dewan yaitu pak Jem Harahap sebagai perwakilan 

warga Gurun Panjang. 

 Diawali dengan acara pembukaan oleh mc, membaca 

ayat suci Al-Qur’an dan doa bersama setelah itu dilanjutkan 

dengan sambutan dari DPL KKN yaitu pak Imam Wahyudi, 

M.Pd. I dan pihak kelurahan yaitu pak H. Samto, setelah itu 

pak Dewan yaitu pak Jem Harahap. Dalam berlangsungnya 

acara perpisahan KKN terdapat banyak sekali pembelajaran 

yang kami dapat kan dengan acara perpisahan KKN ini 

terdapat suatu kata yang disampaikan oleh pak Imam 
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Wahyudi, M.Pd.I yaitu “Adakalanya kita diam dan 

adakalanya kita berbicara” maksud dari kata tersebut ialah 

setiap percakapan yang mau kita ucapkan tergantung 

kondisi dan situasi. 

 Dan pembelajaran lain yaitu melatih diri dalam 

menghadapi masyarakat dengan berbagai macam persoalan, 

serta melatih agar menjadi pribadi yang mandiri. Acara 

selanjutnya kami anggota KKN Kelurahan Gurun Panjang 

memberikan inventaris peninggalan atau kenang-kenangan 

di Kecamatan serta Kelurahan berupa sertifikat yang diberi 

bingkai foto, dan Masjid juga Mushola jadwal shalat 

sepanjang masa dan kaligrafi . 

 Setelah itu, kami salam dan berpamitan ke kantor 

Lurah dan tetangga di sekitaran posko serta tokoh 

masyarakat. Dan tidak lupa juga berpamitan dengan ibu 

yang punya rumah di posko di Gurun Panjang dan memberi 

sedikit bingkisan kenang-kenangan karena selama kurang 

lebih 40 hari kami telah dibantu dalam semua hal yang 

mencakup kehidupan sehari-hari kami dan kami juga telah 

menganggap seperti orang tua kami sendiri. 

 Banyak sekali pelajaran yang kami dapati selama ber 

KKN disini, mungkin suatu hal yang tak dapat diungkap 

dengan kata-kata namun dapat dirasa. Saling mengenal satu 

sama lain, serta berbagi rasa. Terima kasih kami ucapkan 

untuk semua yang telah berpartisipasi dalam acara 

penutupan ini.  

 



KKN IAITF Dumai 2021 | 45  

 

 
Gambar 7 : Foto bersama  
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Jejak 

Pengabdian  
 

 

 

 

Kesan dan pesan  

 Mungkin bagi kami, ini adalah langkah pertama kami 

menjejakkan kaki di Kelurahan ini. Walaupun terletak di 

satu Kota yang sama, namun mungkin karena faktor 

jaraklah yang membuatnya terasa agak sedikit jauh. 

Kelurahan ini memberi banyak kesan untuk kami, mulai 

dari kekeluargaannya, kebersamaannya serta 

keterbukaannya terhadap mahasiswa yang mengabdi seperti 

kami sangatlah besar.  

 Susah senang telah kita lewati bersama, ditempat 

inilah kita saling bekerja sama, tolong-menolong dan berbagi 

kisah. Awalnya mungkin sangat sulit untuk dapat 

menyatukan 12 orang dengan sifat dan watak yang berbeda, 

namun pada akhirnya kita dapat membuktikan bahwa kita 

bisa. Yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, yang telah 

mengenal menjadi semakin erat. Semoga pertemanan kita 

terus berlanjut seusai KKN ini. Terimakasih untuk 40 

harinya, semoga apa yang telah kita lakukan dapat memberi 
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kesan dan makna tersendiri baik untuk kita pribadi maupun 

orang sekitar.  

 Mungkin tak banyak yang ingin kami sampaikan, tapi 

yang paling utama sekali kami ingin mengucapkan banyak 

terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam 

kegiatan kami selama kami melaksanakan KKN di 

Kelurahan Gurun Panjang yaitu teman sekelompok, Bapak 

Dosen pembimbing lapangan Pak Imam Wahyudi, M.Pd.I , 

Ibu Sri, Pak lurah beserta staf dan juga masyarakat sekitar. 

Semoga kehadiran kami dapat memberi kesan yang positif, 

dan dapat dikenang Aamiin…  
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Foto 1: mengaji bersama anak-anak 

 
 

 
Foto 2: Wirid Akbar 
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Foto 3 : Gotong-royong bersama 

 

 

 

 
Foto 4 : Sidang nikah Itsbat 
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Foto 5 dan 6 : pembagian cendera mata (kenang-kenangan) 
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