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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala 

nikmat yang telah dilimpahkan. Shalawat serta salam 

senantiasa dihadiahkan kepada junjungan alam Rasul tercinta 

yang tiada tara Nabi Muhammad SAW. Buku ini dihidangkan 

oleh tim penyusun kehadapan pembaca, dengan harapan 

bermanfaat dan semakin menambah keberkahan dari Allah 

SWT. 

Buku ini merupakan sebuah bukti dari hasil kreativitas 

mahasiswa KKN di Kelurahan Basilam Baru berupa 

rangkaian kata yang disusun oleh mahasiswa selama 

mengabdi di Kelurahan Bagan Keladi. Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh 

setiap Perguruan Tinggi yang merupakan penerapan dari 

Catur Dharma Perguruan Tinggi. Dengan dilaksanakannya 

KKN ini tentunya memberikan manfaat yang luar biasa bagi 

mahasiswa serta masyarakat karena hasil yang akan 

diperoleh dari pelaksanaan KKN ini sangatlah besar seperti 

sebuah pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa berupa 

bagaimana cara hidup dengan masyarakat pada semestinya 

dan masih banyak lagi. Pengalaman secara langsung baik 

fisik maupun mental kepada calon sarjana dengan terjun 
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bersama masyarakat dengan menerapkan ilmu jurusan 

masing-masing. 

KKN Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai 

(IAITF) Tahun Akademik 2020/2021 mengusung tema 

“Moderasi Beragama”. Moderasi Beragama bisa menjadi 

sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan 

berbangsa serta solusi untuk menciptakan kerukunan, 

harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam 

menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman 

dan perbedaan pandangan.  

Program KKN selama 40 hari di kelurahan Basilam 

Baru Alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik oleh 

mahasiswa IAITF, walaupun terkadang dalam prosesnya 

memiliki berbagai masalah, namun itu merupakan proses 

pendewasaan bagi mahasiswa dan pelajaran bagaimana 

menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan dengan baik 

sehingga bisa mengasah skill problem solving bagi mahasiswa. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada 

Lurah dan perangkat kelurahan, masyarakat di Kelurahan 

Bagan Keladi serta pihak terkait yang terlibat langsung 

maupun tidak langsung karena sudah membantu dan 

mendukung mahasiswa dalam menyukseskan kegiatan KKN.  

Dengan segala keterbatasan tidak dapat dielakkan 

yang mengakibatkan buku ini memiliki banyak kelemahan 

disana-sini, baik dalam penuturan, fakta dan analisisnya. 

Untuk itu segala masukan dan saran dalam penyempurnaan 

buku ini sangat diharapkan. Dan kepada Allah SWT 

segalanya diserahkan semoga segala usaha baik dalam 
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penyusunan, penyempurnaan dan bagi yang membacanya 

mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amiin. 

 

 

Dumai, April 2022 

Pengantar 

 

 

Dr. H. M. Rizal Akbar, M.Phil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii | Cinta dan Dedikasi untuk Basilam Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KKN IAITF Dumai 2021 | ix  

 

 

 

 

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 Basilam Baru 

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 



x | Cinta dan Dedikasi untuk Basilam Baru 

 

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 Basilam Baru, 

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 

“Cinta dan Dedikasi untuk Basilam Baru” 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. 

Harapan lainnya adalah semoga dengan diterbitkannya karya 
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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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Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) 
 

 

 

DPL adalah dosen dari berbagai jurusan di IAI 

yang ditunjuk oleh fakultasnya masing-masing dan 

ditugasi oleh LP2M untuk menjadi pembimbing 

mahasiswa dalam melaksanakan program KKN. Dalam 

pembimbingan tersebut, DPL memiliki tugas, tanggung 

jawab, dan kewenangan sebagai berikut.  

1. Tahap Pra-Pembekalan  

• Melakukan observasi ke wilayah KKN yang akan 

ditempati oleh mahasiswa bimbingannya.  

• Menginventarisasi permasalahan dan memetakan 

potensi tempat KKN yang akan diprogramkan 

oleh mahasiswa.  

• Menyiapkan informasi untuk disampaikan kepada 

mahasiswa saat kegiatan pembekalan.  

 

2. Tahap Pembekalan 

• Memberikan informasi potensi tempat KKN 

kepada mahasiswa.  
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• Mendampingi mahasiswa mempersiapkan 

rancangan program awal untuk pelaksanaan 

KKN.  

• Mengarahkan dan menyarankan mahasiswa 

bimbingannya tentang perlengkapan yang perlu 

dipersiapkan sebelum menuju tempat KKN.  

 

3. Tahap Pelaksanaan di Lapangan  

• Mendampingi mahasiswa dalam 

keberangkatannya menuju lokasi KKN.  

• Memperkenalkan mahasiswa kepada pejabat di 

lokasi KKN dan tokoh masyarakat di lokasi KKN.  

• Mendampingi dan memberikan masukan kepada 

mahasiswa, pejabat desa/kelurahan/lembaga 

tempat KKN, dan masyarakat dalam penyusunan 

program KKN.  

• Memantau keterlaksanaan program KKN yang 

telah disusun dan disepakati bersama antara pihak 

mahasiswa dan pihak terkait. 

• Mengarahkan mahasiswa jika ada masalah dalam 

pelaksanaan program yang telah dirancang.  

• Menegur, memotivasi, dan memberikan saran 

kepada mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak 

aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi 

dalam pelaksanaan KKN.  
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• Menolak atau membatalkan program-program 

baru yang disusun oleh mahasiswa jika dipandang 

tidak bermanfaat secara akademik maupun 

kebutuhan sasaran.  

• Mendampingi dan memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa dalam penyusunan laporan 

kemajuan dan laporan akhir.  

• Menerima dan melakukan koreksi laporan berkala 

dan laporan akhir pelaksanaan KKN. 

 

4. Tahap Evaluasi  

• Mengevaluasi prestasi yang telah dicapai 

mahasiswa dalam mengikuti pembekalan, 

penyusunan proposal/program, pelaksanaan di 

lapangan, dan pelaporan serta rencana tindak 

lanjut. Menerima, mengolah laporan dan penilaian 

KKN mahasiswa dari antar mahasiswa sendiri 

maupun dari penanggung jawab lapangan tempat 

KKN.  

• Menetapkan nilai akhir mahasiswa KKN 

bimbingannya dan menyerahkan ke pihak LP2M.  

• Memberikan rekomendasi untuk peningkatan 

keberhasilan pelaksanaan KKN berikutnya 

kepada Ketua LP2M. 
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Gambar 1: Foto Bersama DPL Kel. Basilam Baru, Pak Zikri Fahmi, S.Pi 

 

Dosen Pembimbing Lapangan untuk Kelurahan 

Basilam Baru yaitu Bapak Zikri Fahmi, S.Pi. Sebagaimana 

tugas dan tanggung jawab DPL, Pak Zikri Fahmi selalu 

membimbing dan mendampingi Mahasiswa KKN mulai 

dari tahap pra-pembekalan hingga tahap evaluasi. 
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History of 

Babussalam Village 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2: Desa Babussalam dilihat dari atas 

 

Kampung ini pertama sekali dibangun oleh Almarhum 

Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan Tuan Guru Babussalam.Ia adalah 

seorang Ulama dan pemimpin Tarekat Naqsabandiyah. Di 

desa ini terdapat makam Syekh Abdul Wahab Rokan yang 
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dikenal juga dengan Syekh Besilam yang merupakan murid 

dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais Mekkah. 

Tampak sekilas, desa Besilam mirip dengan sebuah 

pesantren yang terpencil, teduh, asri dan damai.terlihat ada 

Masjid utama dan sebuah bangunan berkubah lengkung di 

sebelah masjid, sebuah bagunan utama dari kayu hitam yang 

besar dengan gaya rumah panggung serta beberapa 

bangunan tambahan lainnya. Selain terdapat makam dia, di 

kampung ini juga merupakan pusat penyebaran Tharikat 

Naqsybandiah Babussalam yang sekarang dipimpin oleh tuan 

Guru Syekh H. Hasyim Al-Syarwani atau lebih dikenal Tuan 

Guru Hasyim. 

Nama lengkap Syeikh Abdul Wahhab bin `Abdul 

Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji 

Abdullah Tembusai. Lahir 19 Rabiulakhir 1230 H/28 

September 1811 M).Wafat di Babussalam, Langkat, pada hari 

Jum'at, 21 Jamadilawal 1345 H/27 Desember 1926 M. 

Ayahnya bernama Abdul Manaf bin Muhammad Yasin 

bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tambusei, seorang ulama 

besar yang 'abid dan cukup terkemuka pada saat itu, 

sedangkan ibunya bernama Arbaiyah binti Datuk Dagi bin 

Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim yang memiliki 

pertalian darah dengan Sultan Langkat. Syekh Abdul Wahab 

meninggal pada usia 115 tahun pada 21 Jumadil Awal 1345 H 

atau 27 Desember 1926 M. 
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Profil Kelurahan  

Basilam Baru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3: Kantor Kelurahan Babussalam atau Basilam Baru 
 

Kelurahan Babussalam atau lebih dikenal dengan 

sebutan Basilam Baru adalah sebuah kelurahan yang 

terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai, Riau, 

Indonesia. Luas wilayah Kecamatan Sungai Sembilan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Sembilan,_Dumai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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adalah 975,38 km2 dengan luas masing-masing 

Kelurahan sebagai berikut : 1. Kelurahan Bangsal Aceh 2. 

Kelurahan Lubuk Gaung 3. Kelurahan Basilam Baru. 4. 

Kelurahan Basilam Baru 5. Kelurahan Batu Teritip 6. 

Kelurahan Tanjung. 
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Keadaan Geografi 

Babussalam 

 

 
 

Perumahan Penduduk  

Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan 

penduduk di Desa Babussalam  terdiri atas dua bentuk rumah 

yang dimukimi oleh masyarakat yakni rumah panggung  dan 

permanen. 

Desa Babussalam, terdapat 7 unit MASJID, 8 unit  

MUSHOLLA ,  8 unit GEREJA, 3 unit TK, 2 unit PAUD, 5 unit 

SD, 1 unit SMP, 1 unit MDA, 2 unit MDTA, 1 UNIT Kantor 

DESA/LURAH, 1 unit PUSKESMAS, 2 unit POSYANDU dan 

1 Unit KODIM (Data yang di dapat berdasarkan DATA 

KELURAHAN, profil desa dan Observasi langsung 

lapangan).  

 

Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi  

Kekayaan dan keragaman budaya Desa 

BABUSSALAM sebagai suatu rumpun budaya hanya terdiri 

dari suku MELAYU, JAWA, BATAK, CINA,  semua Rumpun 
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mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di Desa 

BABUSSALAM.  

a) Mata Pencaharian Utama  

Letak Desa BABUSSALAM yang jauh dari kota 

menyebabkan daerah Sumber perekonomian utama bagi 

masyarakat bagi Desa Babussalam adalah bidang peternakan, 

penambangan udang, peternak,   pedagang,   wirausaha, 

pegawai  negeri/swasta, anggota  TNI  dan  Polri.  Petani  

sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi pisang, 

durian, rambutan, kelapa sawit, ubi digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utama 

masyarakat  di desa Babussalam  ini adalah mendodos sawit. 

Peternak sapi masih memiliki keuntungan lebih karena lahan 

yang digunakan sangat luas, tetapi hanya sebagian kecil 

masyarakat yang memilikinya.  

Wirausaha yang ada masih terlalu sedikit atau usaha 

milik mereka masih sangat sederhana yaitu pembuatan 

makanan ringan, dan yang paling banyak adalah berjualan di 

sepanjang jalan. 

 

b) Gotong royong dan kehidupan keagamaan  

• Sosial dan Gotong royong 

Tradisi gotong royong sudah kurang aktif dilakukan 

oleh warga desa Babussalam, dikarenakan sebagian 

penduduk bekerja di luar Desa, sebagai buruh bangunan. Jadi 

waktu untuk gotong royong sangatlah sulit. Kegiatan gotong 

royong pada umunya dilakukan dalam pembangun mesjid. 
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• Keagamaan 

Semua penduduk desa Babussalam beragama Islam 

dan Kristen  Sehingga di setiap dusun memiliki masjid dan 

gereja. Karena itu, peran masjid dan gereja  menjadi sangat 

penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa 

Babussalam. Salah satu aspek pentingnya adalah aktif dan 

berperannya Masjid sebagai salah satu mesin penggerak 

sosial.  

Selain itu, kegiatan dan proses belajar-mengajar 

mengenai pendidikan baca tulis Al-Qur’an berhasil 

mendorong warga untuk mendirikan satu TK-TPA yang 

untuk sementara waktu menggunakan masjid sebagai tempat 

belajarnya. Proses kegiatan belajar mengajar tersebut 

dikoordinir oleh masjid. Begitupun dengan gereja. 
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Cinta dan Dedikasi 

untuk Basilam Baru 

 

 
 

Pelepasan Mahasiswa KKN 

 
Gambar 4: Pelepasan Mahasiswa KKN IAITF Dumai 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program 

tahunan yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi yang 

merupakan penerapan dari Catur Dharma Perguruan Tinggi.  



14 | Cinta dan Dedikasi untuk Basilam Baru 

 

Senin, 28 Juni 2021, kegiatan pelepasan mahasiswa 

KKN angkatan 16 Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

Dumai yang dilaksanakan di aula kampus dengan beberapa 

rangkaian kegiatan yaitu, pembukaan acara oleh MC Saudari 

Narasthrie Widari, doa di pimpin oleh Saudara Arjun, 

Pembacaan SK oleh sekretaris LP2M bapak Muhammad Farid 

Firdaus, S.Sy dan peresmian pelepasan KKN angkatan 16 

Tahun 2021 oleh ketua LP2M Bapak Dr. H. M. Rizal Akbar S.Si 

M.Phil. 

 

Menyurahkan Ilmu 

 

Gambar 5: Bimbingan Belajar 
 

Kegiatan pertama yang kami lakukan ialah bimbingan 

belajar untuk adik-adik RT 06 dan RT 019 Kelurahan Basilam 

Baru. Kegiatan bimbingan belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh mahasiswa KKN di kelurahan Basilam Baru, 
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bimbingan belajar kita lakukan di posko ataupun diluar 

posko, dengan mata pelajaran apapun karena anak-anak di 

daerah setempat beragam tingkatan sekolahnya.  

Kami menggunakan metode yang dikuasai masing-

masing anggota, kegiatan ini juga bertujuan untuk 

membimbing dan membantu mengerjakan PR adik-adik 

dalam belajar dan juga ikut serta memotivasi adik-adik agar 

tidak bosan dalam belajar, juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan baru bagi adik adik kelurahan 

Basilam baru. Seperti dalam Hadits: 

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah) 

Yang maksudnya ialah menuntut ilmu adalah kegiatan 

yang bersifat wajib, disamping itu dalam menuntut ilmu tidak 

ada perbedaan status dan kelamin seseorang. Dalam Al-

Quran  juga dijelaskan yang artinya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:“ 

berlapang-lapanglah di dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya 

Allah SWT akan memberikan kelapangan untuk mu. Dan apabila 

dikatakan: “ berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”. ( QS. Al-Mujadilah: 11) 

Dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa allah akan 

meninggikan derajat bagi hambanya yang menuntut ilmu 

dibandingkan yang tidak menuntut ilmu, selain itu Allah juga 

menjanjikan kepada hambanya yang menuntut ilmu untuk 

dimudahkan segala urusannya. 
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Untuk itu tetap semangat dan semoga sukses untuk 

adik-adik kelurahan Basilam Baru khususnya RT 06 dan RT 

19, jangan lelah dalam belajar untuk menggapai cita-cita 

semoga pengetahuan yang kakak-kakak sampaikan untuk 

adik-adik dapat bermanfaat di kemudian hari.  

 

Mengajar Mengaji

 
Gambar 6: Mengajar Mengaji di Mushola Jama’atun Toyyibah 

 

Selain mengajar pelajaran umum kami juga 

mengajarkan mengaji setelah selesai sholat maghrib di masjid 

Jamaatun Thoyyibah RT 06, kegiatan belajar mengaji ini kami 

lakukan untuk membantu adik-adik dalam membaca alquran 

serta cara membaca alquran yang baik dan benar sesuai 

dengan makhroj dan tajwidnya. Dan tidak hanya itu setelah 

selesai mengaji kami juga sedikit bercerita tentang kisah-kisah 

tauladan nabi, memberikan kuis-kuis pengetahuan umum 

tentang Islam, dan sholawatan, hal ini diharapkan dapat  
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berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-

adik sekaligus tidak lupa dan tetap bersyukur kepada sang 

pencipta yakni Allah SWT.  

Seperti kata sahabat Ali Bin Abi Thalib: “Karunia Allah 

yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan 

ilmu.” Dan semoga ilmu yang kita miliki dapat memudahkan 

kita menuju jalan surganya Allah SWT. 

 

Wirid Ibu-Ibu/ Bapak-Bapak 
 

 
Gambar 7: Acara Wirid Ibu-Ibu di Salah Satu Rumah RT 

 

Wirid menurut bahasa wirdun berarti datang, sampai, 

mendatangi, menyebutkan. Sedangkan menurut istilah 

adalah datang, mendatangi suatu tempat (Masjid/ Mushola/ 

kamar persholatan atau tempat ibadah) untuk mengingat 
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Allah, mengagungkan serta mensucikan Allah bisa dengan 

bacaan tahlil, tasbih, tahmid dan takbir.  

Wirid ini juga merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh ibu-ibu kelurahan Basilam Baru RT 19 setiap 

hari Jumat siang, kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah 

selesai sholat Jumat, dan berkumpulnya di rumah warga yang 

berganti-gantian setiap minggunya. Dikarenakan sedang 

masa pandemi maka wirid tersebut tidak membaca Yasin 

melainkan hanya tahlilan dan membaca sholawat, kemudian 

setelah selesai kami diberi bingkisan berupa makanan. 

Kegiatan wirid ibu-ibu ini sama dengan wirid bapak-bapak, 

hanya saja yang membedakan adalah waktunya, wirid bapak-

bapak dilaksanakan pada malam hari setelah sholat Maghrib. 

Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat mempererat 

silaturahmi dan dengan berdzikir kepada Allah SWT hal ini 

dapat membukakan pintu rezeki untuk kita serta 

memudahkan kita dari urusan dunia dan akhirat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembibitan 
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Gambar 8: Foto Bersama Masyarakat dan Pemuda RT 07 

 

Disini kami membantu masyarakat dan pemuda di RT 

07 kelurahan Basilam Baru untuk membersihkan area atau 

tempat yang akan dijadikan untuk pembibitan, sekaligus 

membantu pemasangan plang dan baliho agar masyarakat 

melihat bahwasannya ada pembibitan ditempat tersebut, 

adapun bibit-bibit yang akan ditanam disini ialah tanaman 

durian, pinang, matoa, petai dan masih banyak lagi. 

Setelah selesai membantu kami duduk sembari 

bertukar cerita dan pengalaman, kami pun bertanya setelah 

besar apakah bibit ini akan ditanam di lahan kosong, ternyata 

setelah bibit ini tumbuh besar nantinya jika ada masyarakat 

yang menginginkan maka bibitnya boleh langsung diambil 

tanpa mengeluarkan biaya. 
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Seperti kata pepatah (Abdul Qodir Al-Jailani): “Dunia 

itu ladangnya akhirat, siapa yang menanam kebaikan akan 

mendapat apa yang diinginkan, dan siapa yang menanam 

keburukan akan mendapat penyesalan”, dan semoga kita sudah 

menanam yang baik hari ini. 

 

Senam  
 

 
Gambar 9: Foto Bersama Anak-Anak Sekitar Posko 

 

Kegiatan senam kami lakukan pada pagi hari setiap 

minggu, kegiatan ini kami lakukan bersama adik-adik RT 06 

dan 019 kelurahan Basilam Baru, kegiatan ini kami lakukan 

guna untuk mengingatkan diri kita bahwa sesibuknya kita 

beraktivitas setidaknya kita harus tetap berolahraga 

setidaknya jalan kaki dipagi hari dan minimal dilakukan 
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seminggu sekali, hal ini juga yang ingin kami sampaikan 

untuk adik-adik bahwa kesehatan itu sangat penting.  

Setelah senam kami pun biasanya istirahat sambil 

makan cemilan sekaligus mendengarkan adik-adik bercerita 

apa saja, melihat wajah mereka yang berkeringat setelah 

senam tapi tetap semangat untuk bercerita membuat kami 

pun ikut bersemangat melihat dan mendengarkannya, rindu 

rasanya masa-masa itu. 

 

Berkunjung dan Mengajar di SMPN 9 Basilam Baru 
 

 
Gambar 10: Foto Bersama Kepala Sekolah SMPN 009 

 

Mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Basilam 

Baru yakni SMPN 9, pertama kali kami sampai kami langsung 

menuju ke ruangan wakil kurikulum dan disana kami 

disambut ramah oleh guru dan kepala sekolah yang ada 
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disana, sekaligus membahas materi yang akan kami 

sampaikan untuk masuk ke kelas dengan tema adab dan 

akhlak. 

Tujuanya ialah agar murid-murid mengerti dan paham 

bahwasannya menghormati dan menghargai guru adalah 

salah satu akhlak yang baik serta menjadi anak yang berbakti 

kepada orang tua dan taat kepada sang penciptanya yakni 

Allah SWT. 

Seperti yang telah diriwayatkan dari Masruq, dari 

Abdullah ibnu Amr secara marfu’: “Sesungguhnya orang yang 

terbaik di antara kalian ialah orang yang paling baik akhlaknya”. 

Untuk itu selain ilmu juga penting maka memperbaiki akhlak 

jauh lebih penting, menularkan akhlak  yang baik jauh lebih 

berguna dari pada menularkan ilmu, akhlak dan ilmu sama-

sama bisa ditularkan kepada orang lain, tapi menularkan 

akhlak yang baik jauh lebih bermanfaat daripada menularkan 

ilmu. akhlak baik akan menjadi modal bagi orang lain untuk 

berhasil dalam pergaulan dan juga dalam menuntut ilmu. 

Imam Al-Ghazali pun pernah berpendapat bahwa, 

”Seseorang itu harus berakhlak dulu, sebelum 

berpengetahuan, karena ilmu tanpa akhlak tidak ada nilainya 

karena penguasaan ilmu pengetahuan yang tidak didasari 

dengan akhlak yang baik.” 
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Gambar 11: Saat Melatih PBB Kepada Siswa/i 

 

Di hari ke dua kami mengajarkan PBB (Latihan baris 

berbaris)  kepada siswa/i SMPN 9, latihan ini bertujuan untuk 

melatih ketahanan fisik dan melatih kedisiplinan siswa/i 

SMPN 9. 
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Jumat Berkah sekaligus pembagian brosur kampus  
 

 
Gambar 12: Membagikan Bubur Kepada Jamaah Sholat Jum’at 

 

Jumat berkah yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada 

setiap hari jumat dengan membagikan sedikit makanan atau 

minuman kepada bapak-bapak yang sholat Jum’at.  Adapun 

tempat yang kami jadikan untuk bagi-bagi jumat berkah ada 

dua tempat yang pertama di masjid Jamaatun Thoyyibah dan 

yang kedua di masjid Baitul falah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sedikit 

rezeki kita baik berupa makanan dan minuman, hal ini juga 

memupuk diri kita untuk selalu ingat dengan sesama dan 

saling berbagi tidak hanya dalam bentuk materil namun bisa 

dengan jasa ataupun dengan senyum dan perkataan yang 

baik.  
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Rasulullah SAW bersabda bahwa: “Jauhilah neraka 

walaupun hanya dengan (sedekah) sebiji kurma, kalau kamu tidak 

menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik.” (HR. 

Ahmad, Bukhari dan Muslim). 

 

Posyandu 

 
Gambar 13: Foto Bersama Bidan Posyandu 

 

Kegiatan kami di puskestu Mekar Sari kelurahan 

Basilam Baru yakni membantu bidan dan perawat dalam 

kegiatan posyandu, diawali dengan mendata tamu, setelah itu 

menimbang bayi, membantu menggendong bayi untuk di 

suntik, sekaligus kami dapat menyapa dan bercengkrama 

dengan warga sekitar guna mempererat silaturahmi. 
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Kerja Bakti 

 
Gambar 14: Membersihkan Masjid Bitul Falah Menjelang Idul Adha 

 

Kerja bakti adalah salah satu perwujudan nilai gotong 

royong yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia 

yaitu Pancasila, sehingga gotong royong berarti memikul 

bersama-sama, dan kerja bakti dapat diartikan melakukan 

pekerjaan bersama-sama sebagai bentuk bukti dalam 

masyarakat. 

Kegiatan kerja bakti ini kami laksanakan di masjid 

Baitul Falah RT 13 kelurahan Basilam Baru, guna menyambut 

hari raya Idul Adha 1442 H, sekaligus digunakan untuk acara 

Qurban. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa, dan jangan tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.” 
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Sholat Idul Adha 
 

 
Gambar 15: Sholat Idul Adha 

 

Idul Adha merupakan hari raya besar yang istimewa 

untuk umat muslim, bagi umat muslim yang dikatakan 

mampu secara fisik, mental, dan finansial akan melaksanakan 

kewajiban ibadah haji ditanah suci untuk menunaikan tukun 

Islam yang kelima. 

Sedangkan bagi umat muslim yang tidak 

melaksanakan ibadah haji saat idul adha, biasanya melakukan 

ibadah Qurban dan Sholat Ied. Hukum sholat Ied adalah 

Sunnah Muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan 

untuk dilakukan. Tapi, bagi umat muslim yang tidak 
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melaksanakan Sholat Idul Adha dengan berbagai alasan, 

maka tidak akan mendapatkan dosa.  

Berikut ada beberapa keutamaan melaksanakan Sholat 

Idul Adha, Apabila melakukan puasa Arafah pada 9 

Dzulhijjah sebelum melakukan sholat Idul Adha, maka 

dosanya akan dihapuskan selama 1 tahun.  Rasulullah SAW 

bersabda: 

“Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun 

yang lalu dan setahun yang akan datang, Puasa Asyura (10 

Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.” (HR. 

Muslim). 

Kedua, dilipatgandakan pahalanya, sebagaimana 

Rasulullah  SAW bersabda, “Tiada hari di dalamnya ada suatu 

amal yang paling dicintai Allah kecuali hari-hari ini (Hari Raya Idul 

Adha).” 

Sholat idul Adha tahun ini merupakan salah satu Idul 

Adha yang spesial, bukan cuma karena harinya yang spesial 

tetapi idul adha tahun ini ialah tahun perdana kami 

melaksanakan sholat ied bersama dan melaksanakannya juga 

tidak di kampung sendiri melainkan di kampung orang yakni 

di kelurahan Basilam Baru masjid Baitul Falah RT 13.  

Ada banyak kesan yang kami rasakan saat sholat ied 

kemarin, bukan cuma karena suasananya yang baru, tetapi 

juga orang-orangnya juga baru, dan hal ini juga membuat kita 

lebih banyak mengenal orang dan mempererat silaturahmi 

sesama umat muslim. 

Panitia Qurban   
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Gambar 16: Foto Bersama Panitia Qurban 

 

Secara bahasa Qurban artinya dekat atau bisa diartikan 

pendekatan diri kepada Tuhan, sedangkan menurut Istilah, 

Qurban merupakan Ibadah menyembelih hewan qurban dari 

tanggal 10-13 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan ibadah 

qurban ini ialah sunnah Muakkadah atau sunnah yang sangat 

ditekankan, umat muslim sangat dianjurkan untuk 

menunaikan ibadah ini setiap tahun. 

Pengalaman baru lagi kami dapatkan, syukur 

Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk membantu 

panitia qurban, dari masjid Baitul Falah, gabungan dari 3 RT, 

yaitu RT 12, RT 13 dan RT 18. Alhamdulillah banyak 

masyarakat yang berpartisipasi, mulai dari ikut menjadi 

panitia qurban dan juga ikut berqurban, ada 15 hewan yang 
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diqurbankan terdiri dari 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing, 

sungguh luar biasa mengingat antusias warga Basilam Baru, 

masih terasa di ingatan keakraban saat bercengkrama 

bersama masyarakat, terima kasih kepada panitia dan ketua-

ketua RT yang menyambut hangat kami dan memberi kami 

banyak pelajaran berharga, mulai dari membersihkan daging, 

menimbang daging, menyusun daging dan membagikan 

daging. Sungguh berharga pengalaman yang kami dapatkan. 

 

Pembibitan dan Penanaman Bakau 
 

 
Gambar 17: Pengisian Polybag  

Kegiatan yang ditunggu tunggu pun tiba, tidak sabar 

rasanya mengikuti kegiatan yang satu ini, menanam bakau. 
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Rasa senang di hati saat tahu ada salah satu kegiatan ini, ikut 

kegiatan ini rasanya seperti kita sudah menjadi pahlawan, iya 

pahlawan, karena kita ikut menjaga lingkungan dengan cara 

menanam bakau. 

Dua hari melaksanakan kegiatan ini, di hari pertama 

kami mengisi polybag yang digunakan untuk membibit 

bakau nantinya. Disini kami bercengkrama dengan warga 

dan ketua RT 04 parit hulu kelurahan Basilam Baru. Senang 

rasanya disambut ramah oleh warga, sebenarnya kami agak 

sulit berkomunikasi dengan warga sekitar, karena mereka 

menggunakan bahasa ibu, yang beberapa dari kami bahkan 

tidak mengerti sama sekali artinya, tapi itulah kesannya, pada 

akhirnya kami diajarkan sedikit bahasa mereka dan kalau 

kami tidak mengerti nanti akan di beritahu oleh penerjemah 

bahasa kami, yakni Wulan Sari dan Suhaimi, sudah seperti di 

luar negeri saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman Bakau  
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Gambar 18: Penanaman Bakau di Tepi Pantai 

 

Tiba harinya saat pembibitan bakau kami sangat 

antusias, kami bangun di pagi hari bersiap-siap untuk ke 

lokasi penanaman di pangkalan pasir RT 04 kelurahan 

Basilam Baru. Kami berangkat dari posko pukul setengah 

delapan dan sampai di lokasi pukul 8. Sampai disana kami 

melanjutkan pengisian polybag sembari menunggu air 

lautnya surut, jam 10.30 kami mulai menanam, disana kami 

sangat antusias, kami juga jadi tahu bagaimana cara 

menanam bakau yang benar, pertama kita tanamkan bakau di 

samping bambu yang sudah di tancapkan setelah itu bibit 

bakau diikat ke batang bambu, tujuannya supaya bibit bakau 

tidak lepas saat terkena ombak laut saat pasang, kami 

menanam sampai waktu tengah hari, setelah itu kami 

istirahat, dan makan siang bersama di pondok sambil 

bercengkrama, bercerita sembari menikmati hembusan angin 
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laut. Cintai alammu tanam bakau bersama kami, (KTH. Maju 

Jaya Bersama). 

 

Olahraga Voli 

 
Gambar 19: Bermain Voli Bersama Ibu-Ibu Parit Hilir 

 

 Kedatangan kami membuat masyarakat senang dan 

mengajak kami untuk bermain voli bersama, Jumat sore 

pukul 16.00 kami berangkat ke desa parit hilir RT 04 untuk 

bermain voli dengan masyarakat setempat, kami kenal 

mereka saat penanaman bakau kemarin, tak disangka ibuk-

ibu disana sangat jago bermain voli, kamipun yang tidak 

terbiasa bermain voli jadi kewalahan. Bermain voli bersama 

mereka sangat seru, walaupun kami tak terlalu pandai ibu-

ibu disana tetap mau mengajak kami untuk bermain, karena 

terlalu bersemangatnya sampai Latif pun terjatuh, tangan 
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Kenanga memerah sampai lebam dan besoknya demam, 

gelang Ayu pun sampai hilang, untungnya keesokan harinya 

saat di cari bisa jumpa, kenangan yang tak terlupakan saat 

bermain voli bersama mereka di desa Parit Hilir RT 04. 

 

Menanam Tanaman Herbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 20: Penanaman Tanaman Herbal  
 

Menanam tanaman Herbal di pukestu mekar sari 

kelurahan Basilam Baru, disana kami diminta oleh pengurus 

pukestu untuk mengisi lahan yang kosong yang ada di 

pukestu, kami pun berinisiatif untuk menanam tanaman 

herbal agar dapat berguna untuk masyarakat sekitar, 

tanaman yang kami tanam seperti: sere, lengkuas, kunyit, kije 

beling dan jahe. Disana kami membagi tugas, ada yang 



KKN IAITF Dumai 2021 | 35  

 

mencangkul, menanam dan menyiram. Kami berharap 

tanaman herbal yang kami tanam dapat bermanfaat untuk 

masyarakat. 

 

Festival Anak Sholeh/ Sholehah 
 

 
Gambar 21: Foto Bersama Anak-Anak  

 

Kegiatan ini kami buat sebagai tanda terima kasih dan 

sekaligus untuk menumbuhkan semangat dan memotivasi 

adik-adik kelurahan Basilam Baru untuk selalu belajar. 

Kegiatan ini juga digunakan untuk mengapresiasi adik-adik 

kelurahan Basilam Baru atas pengetahuan yang mereka 

miliki, dan memotivasi mereka untuk terus menuntut ilmu. 

Rasulullah SAW bersabda: 
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“Barangsiapa menginginkan kebahagian dunia, maka 

tuntutlah ilmu dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, 

tuntutlah ilmu dan barangsiapa yang menginginkan keduanya, 

tuntutlah ilmu pengetahuan.” 

Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu pagi, 4 Agustus 

2021 bertempat di masjid Jamaatun Thoyyibah RT 06 

kelurahan Basilam Baru. Adapun lomba yang kami adakan, 

seperti: lomba azan, lomba surat-surat pendek, dan lomba 

pengetahuan umum tentang Islam. Senang melihat mereka 

yang antusias mengikuti kegiatan ini. Tetap semangat dan 

semoga sukses untuk adik-adik kita di kelurahan Basilam 

Baru. 

 

Pemasangan Banner Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

Dumai.  

 
 Gambar 22: Foto Saat Pemasangan Spanduk 
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Kegiatan pemasangan Banner kampus Institut Agama 

Islam Tafaqquh Fiddin dumai guna mempromosikan 

kampus. 
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Rumah Ibadah  

di Kelurahan Basilam 

Baru 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23: Masjid Jamaatun Toyyibah 
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Gambar 24: Masjid Baitul Falah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25: Masjid Jami’atun Muslimin 
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Gambar tersebut adalah beberapa Masjid yang sering 

kami gunakan untuk menyukseskan program kerja kami 

selama 40 hari yaitu Jum’at Berkah, Belajar Mengaji, Festival 

Anak Sholeh dan banyak lagi. Serta Masjid Jami’atun 

Muslimin ini adalah Masjid tertua di Kota Dumai, serta suluk 

berada di sini baik suluk perempuan atau laki-laki. 

Meskipun kami hanya melampirkan 2 Masjid, namun 

sebenarnya di Desa Babussalam , terdapat 7  unit Masjid, 8 

unit  Mushola  dan 8 unit Gereja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 | Cinta dan Dedikasi untuk Basilam Baru 
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Pendidikan di 

Kelurahan Basilam 

Baru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26: SDN 002 Basilam Baru 
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Gambar 27: SMPN 9 Dumai 
 

Berikut adalah sekolah yang memberikan kesempatan 

kepada kami mahasiswa KKN untuk membantu OSPEK. 

Pihak sekolah juga mengajarkan siswa/i PBB. Kegiatan 

tersebut kami laksanakan selama 2 hari. 
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Kesan Zulfikar  

(Perwakilan pemuda  

Basilam Baru) 

 

 

Kami pemuda  kelurahan Basilam Baru sangat senang  

dengan kehadiran  kawan–kawan KKN. Berterima kasih 

kepada anggota KKN  yang telah sudi mengabdi  dalam  

beberapa waktu  ini di kelurahan  Basilam Baru,  yang mana 

kehadiran  anggota KKN ini sangat berperan dan terasa 

bermanfaat  bagi masyarakat, khususnya masyarakat Basilam 

Baru. Sekali lagi kami berterima kasih kepada anggota KKN 

yang telah membantu dan ikut serta berpartisipasi dalam 

kegiatan yang telah ada di masyarakat Basilam Baru melalui 

program  KKN (Kuliah Kerja Nyata). 
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Untaian Kata 

Pengalaman dan 

Kenangan 
 
 

 

Nama : Indah Purnama Sari 

Nim : 0101.18.0023 

Prodi : Pendidikan Agama Islam 

Kesan saya selama KKN di kelurahan Basilam Baru, 

saya banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran, serta ilmu 

baru. Jujur bagi saya masyarakat Basilam Baru sangat baik, 

dimana semua masyarakat sangat senang dengan kedatangan 

kami, saya sangat terharu, pada awalnya saya berfikir 

bagaimana beradaptasi di sana, tapi setelah hari demi hari 

saya lewati pada akhirnya saya merasa nyaman. Mereka 

menganggap kami sebagai keluarga dan teman, adik-adik 

menganggap kami sebagai kakak dan guru mereka. Kami 

tidak akan lupa jasa yang telah mereka berikan kepada kami, 

saya berdoa semoga jasa dan kebaikan mereka dibalas oleh 

Allah SWT. 

Pesan saya kepada masyarakat Basilam Baru, jangan 

lupa dengan kami dan masih menganggap kami keluarga 
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walaupun kami telah jauh dari kampung, dan terimalah kami 

kapanpun kami datang. 

 

Nama : Annisa Rezeki 

Nim : 0102.18.0001 

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam 

 Pesan saya selama ber-KKN di kelurahan Basilam 

Baru, pertama kami datang kami diterima dengan baik oleh 

ketua RT 19, sayapun mendapatkan penambahan ilmu 

disana, saya banyak belajar bagaimana bermasyarakat yang 

baik, dan juga adik-adik disana sangat ramah dan sangat 

senang menyambut kehadiran kami, mereka menganggap 

kami sebagai guru juga sekaligus teman dan kakak buat 

mereka, mereka banyak bercerita tentang bagaimana 

keseharian mereka bermain bersama teman dan kondisi 

bersekolah saat pandemi ini. 

 Pesan saya kepada masyarakat Basilam Baru, jangan 

lupa dengan kami dan masih menganggap kami keluarga 

walaupun kami telah jauh dari kampung, dan terimalah kami 

kapanpun kami datang. 

 

Nama : Narasthrie Widhari 

Nim : 0102.18.0004 

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam 

 Selama 40 hari lamanya kami tinggal di kelurahan 

Basilam Baru tentunya memiliki banyak pengalaman yang 

didapatkan disana, memulai kehidupan bermasyarakat baru, 

banyak bercerita, kisah yang didapatkan selama di daerah 
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tersebut, juga kesan tersendiri saat berada disana. Saya 

banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran serta ilmu-ilmu 

baru, suasana yang jelas jauh berbeda dibandingkan hidup di 

perkotaan. 

 Masyarakat Basilam Baru dimata saya sangat baik, 

dimana semua warga sekitar menerima kami dengan baik, 

dan juga ramah, serta keceriaan anak-anak disana yang 

mewarnai hari kami selama disana, banyak suka cita yang 

telah tercipta selama di Basilam Baru. 

Sangat senang rasanya dapat berbaur melakukan 

kegiatan juga menjalankan program kerja bertema “Moderasi 

Beragama” bersama masyarakat disana, kami diajarkan 

banyak hal diantaranya, menanam bakau, gotong royong, 

menjadi panitia qurban saat Idul Adha serta mengajar di 

SMPN 9 . 

Kebersamaan disana sangat berkesan menurut saya. 

Hangatnya canda-tawa yang tercipta saling berbagi ilmu juga 

pelajaran hidup yang sangat berharga. Tidak hanya tentang 

seperti apa Basilam Baru itu, juga masyarakat dan kehidupan 

disana, teman-teman satu kelompok saya sudah tinggal 

bersama selama 40 hari lamanya tentu sudah melewati suka 

duka juga keseruan yang tak terlupakan, kekompakan, 

solidaritas, kebersamaan yang tentunya sangat indah untuk 

dikenang. Sebuah kenangan yang manis untuk tempat 

termanis. 
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Nama : Wulan Sari 

Nim : 0101.18.0061 

Prodi : Pendidikan Agama Islam 

 Selama KKN kurang lebih 40 hari, sebagai mahasiswa 

KKN yang bertempat di kelurahan Basilam Baru sekaligus 

warga tempatan Basilam Baru, kesan yang saya rasakan ialah 

banyak hal baru dan menarik yang saya baru ketahui dan 

alami, seperti bagaimana nikmatnya penghijauan di pesisir 

pantai yang ditunjukkan dengan keikutsertaan kegiatan 

bercocok tanam bakau.  

Tegur sapa dengan para RT se-kelurahan yang 

sebelumnya tidak saya ketahui, padahal saya warga Basilam 

Baru yang sudah 20 tahun tinggal disana, namun ketika KKN 

lah saya baru mengenal secara baik para jajaran RT-RT 

kelurahan Basilam Baru, dan juga staf-staf yang bekerja di 

kelurahan Basilam Baru. Tidak hanya itu, yang sangat 

terkesan dalam keseharian KKN ialah sambutan hangat dari 

warga sekitar posko tempat kami tinggal, serta anak didik 

yang selalu mengikuti program-program kami. 

Mereka bagaikan penyempurna dalam kegiatan, 

meramaikan posko dengan buku dan segala macam, seakan 

ingin berebut untuk mendapatkan ilmu yang kami bawakan. 

Dan tak lupa saya ceritakan yang sangat terkesan, bagaimana 

menjalani KKN bersama teman seperjuangan yang sangat 

amat akan dirindukan nantinya. Menjalani keseharian dengan 

rasa kekurangan yang sebelumnya belum pernah saya 

rasakan. 
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Nama : Ayu Rohmia Fitri 

Nim : 0101.18.0012 

Prodi : Pendidikan Agama Islam 

 Kesan, Alhamdulillah ketika KKN selama 40 hari, 

banyak sekali rasa yang menyelimuti perasaan ini, 

pengalaman yang belum pernah ditemui sebelumnya serta 

pelajaran-pelajaran dari setiap kejadian yang tak terduga. 

Kaget dan takut awalnya, apakah bisa nyaman nih dalam 1 

rumah dengan orang baru?. Tetapi seiring jalannya waktu, 

melihat, memperhatikan dan merasakan masing-masing 

teman dari tidur hingga tidur lagi  ternyata tidak 

semenakutkan yang dibayangkan, karena Alhamdulillah 

semua teman tanpa terkecuali sangat-sangat baik dan seroyal 

itu, hampir kami tidak pernah kekurangan makanan ataupun 

perhatian.  

Rasa nyaman itu sebenarnya sudah ada sebelum saya 

dan teman-teman benar-benar tidur di posko. Banyak cerita 

yang hampir selalu dilewati bersama selama 40 hari, dari 

belajar menjadi seseorang yang mandiri, menjadi leader, 

menjadi seseorang yang bertanggung jawab, menjadi 

seseorang yang bermanfaat dan banyak lagi. 

Jika ditanya kesan Alhamdulillah nikmat luar biasa, 

banyak memori manis yang tak terlupa hingga kadang masih 

saja terngiang-ngiang di kepala. Terima kasih kampus sudah 

memberikan kelompok yang didalamnya orang-orang baik, 

terima kasih dosen pembimbing dan seluruh dosen yang saya 

hormati serta terima kasih teman-teman, kalian terbaik. 

Nama: Siti Zahara Oktavia 
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Prodi  : Ekonomi Syariah 

Nim    : 0301.18.0022 

Selama 40 hari lamanya kami tinggal di Kelurahan 

Basilam Baru tentunya kami memiliki banyak pengalaman 

yang kami dapatkan disini. Kesan saya selama ber-KKN, saya 

banyak mendapatkan pengalaman, pelajaran, serta ilmu-ilmu 

baru. Jujur dari saya sendiri, masyarakat di kelurahan Basilam 

Baru dimata saya sangat baik, dimana semua masyarakat 

sangat senang akan kedatangan kami. 

Saya merasa terharu, awal saya sampai di kelurahan  

tersebut saya tidak bisa berpikir bagaimana caranya saya 

beradaptasi disana, ternyata dari hari ke hari saya merasa 

nyaman disana, saya sudah merasa di tempat asli saya, orang-

orang saya, dan keluarga saya. Kebaikan masyarakat sangat 

luar biasa, kami dianggap sebagai keluarga mereka, dimana 

orang tua menganggap kami sebagai anak, pemuda 

menganggap kami sebagai teman, dan anak-anak 

menganggap kami sebagai guru sekalian teman. Kami tinggal 

di posko yang berbeda dengan teman KKN laki-laki. 

Saya sangat senang tinggal bersama teman-teman, saya 

sudah menganggap mereka adalah keluarga baru, sikap 

mereka kepada saya sangatlah luar biasa, tidak saya sangka 

mereka menerima saya tinggal satu posko dengan ketulusan, 

tidak akan saya lupakan jasa-jasa mereka, semua kebaikan 

akan saya ingat selama kami menjalani kehidupan. 

 

Kemudian disini juga saya banyak belajar serta tenaga 

yang harus kita siapkan setiap harinya sangat besar dan 
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kesabaran yang sangat tinggi. Saya sangat merasa senang 

selama ber-KKN disini dikarenakan teman-teman se-posko 

juga saling support terhadap segala kegiatan apapun itu dan 

juga saling melengkapi dalam kekurangan apapun itu. 

Terkhusus untuk anak-anak sangat antusias untuk belajar dan 

mengaji bersama kami dan selalu berada di posko walaupun 

hanya sekedar main dan bercerita. Terima kasih untuk 

kebersamaan selama 40 hari ini.  

 

Pesan Kami  

kami berharap kepada masyarakat kelurahan Basilam 

Baru jangan pernah melupakan kami, anggap kami sebagai 

keluarga walaupun kami telah jauh, dan terimalah kami 

kapan pun kami datang kembali. 
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Gambar 28: Foto Bersama 
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Penutup 
 

 

 

 

 

Alhamdulillah selama melakukan kegiatan KKN, saya 

dan teman–teman mendapatkan dukungan dari bapak RT. 

Beliau mengatakan: “Apapun yang teman–teman lakukan 

asalkan itu baik untuk warga Desa Basilam Baru, bapak 

dukung”. Dan baiknya lagi bapak RT selalu menyempatkan 

diri untuk hadir ketika kami mengundangnya walaupun 

dalam beberapa kegiatan bapak RT jarang hadir dalam acara–

acara kami laksanakan karena kesibukan beliau sebagai RT. 

Alhamdulillah saya dan teman–teman berada di 

lingkungan bersama warga yang selalu berpartisipasi dalam 

setiap acara ataupun kegiatan yang kami laksanakan, mulai 

dari kegiatan penanaman bakau, festival anak sholeh, 

bimbingan belajar anak, kerja bakti, pembagian Qurban, 

pembibitan, dan mengajar mengaji.  

Saya juga banyak belajar dari anak–anak kecil yang ada 

di desa tempat kami KKN. Saya melihat mereka gemar sekali 

mengaji dan belajar. Pada pagi dan siang hari mereka bimbel 

di posko kami. 
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Pada sore hari mereka mengaji, dan kami membagi dua 

tempat mengaji pertama di posko kedua di masjid. Mereka 

datang sambil membawa kitab Iqra’ dan Al-Qur’an di 

tangannya. 

Semoga kalian menjadi anak–anak yang soleh dan 

solehah, serta saya dan teman–teman juga menjadi anak-anak 

yang soleh dan solehah (Aamiin). Terima kasih adik-adik 

yang secara tidak langsung sudah menginspirasi saya 

khususnya dan juga teman–teman. Tiada hari tanpa 

pembelajaran dan hikmah yang kita dapat agar hidup ini 

dapat lebih bernilai. Melalui kegiatan KKN-lah saya banyak 

memperoleh pelajaran dan pembelajaran yang mungkin tidak 

saya peroleh dari bangku kuliah. 

  
 

Gambar 29: Foto Bersama Pak Lurah dan Seluruh RT 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30: Foto Bersama DPL Di Depan Posko 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 31: Foto Bersama Bapak RT 
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Gambar 32: Foto Bersama Ketua Wirid Ibu-Ibu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 33: Foto Bersama Pak Lurah dan Seluruh RT 
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Gambar 34: Mengajar Mengaji di Masjid Jamaatun Toyyibah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gambar 35: Foto Bersama Guru-Guru SMPN 9 Dumai 
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Gambar 36: Membantu Pihak Puskesmas Saat Imunisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 37: Foto Bersama Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak KTH 
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Gambar 38: Sesi Wawancara Di Tafidu TV  
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