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KATA PENGANTAR 

 

Rasa syukur selalu diucapkan kepada Allah SWT 

yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta 

kesehatan kepada kita semua. Shalawat serta salam kita 

hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad 

SAW, yang telah memberikan teladan kepada kita semua. 

Buku ini merupakan sebuah karya dari rangkaian 

kata yang disusun oleh mahasiswa KKN Kelurahan Bagan 

Keladi selama mengabdi kepada masyarakat disana. 

Mahasiswa KKN dilepas oleh Rektor dan Ketua Yayasan 

Tafaqquh Fiddin Dumai, dan langsung menuju ke kantor 

lurah Bagan Keladi. Kemudian menuju ke posko KKN. 

Suasana diselimuti kehangatan karena disambut baik oleh 

pihak Lurah dan perangkat kelurahan. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah program yang 

ditempuh mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin 

Dumai yang merupakan perwujudan dari salah satu Catur 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bermaksud memberikan 

pengalaman secara langsung baik fisik maupun mental 

kepada calon sarjana dengan terjun bersama masyarakat 

dengan menerapkan ilmu jurusan masing-masing. Di dalam 

KKN IAITF Dumai, lokasi kegiatan tersebar di berbagai 

wilayah, salah satunya adalah Kelurahan Bagan Keladi.  
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KKN IAI Tafaqquh Fiddin Dumai Tahun Akademik 

2020/2021 mengusung tema “Moderasi Beragama”. 

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, 

budaya, bahasa, dan agama. Mengamalkan moderasi 

beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan 

intern antar umat beragama sehingga kondisi kehidupan 

bangsa tetap damai dan kehidupan berjalan harmonis. 

Merajut toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan 

harus terus ditumbuhkembangkan.  

Alhamdulillah program KKN selama 40 hari di 

kelurahan Bagan Keladi bisa dijalankan dengan baik dan 

lancar oleh mahasiswa IAITF Dumai, walaupun dalam 

prosesnya pasti terdapat berbagai kendala yang dihadapi, 

akan tetapi itu bisa menjadi pengalaman dan pelajaran 

kepada mahasiswa IAITF dalam menghadapi masalah yang 

ada di lapangan dan menyelesaikan persoalan itu dengan 

saling bekerjasama dan bahu membahu. 

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. 

Dumai, April 2022 

Pengantar 

 

 

Windayani, M.Pd 
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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 Bagan Keladi 

tepatnya, mahasiswa-mahasiswi KKN  dituntut untuk 

menggali permasalahan yang ada di dalam 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 Bagan Keladi, 

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 “Lensa 40 Hari di Bagan Keladi” 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 
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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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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.  

• Menolak atau membatalkan program-program baru 

yang disusun oleh mahasiswa jika dipandang tidak 
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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. Bagan Keladi, Pak Meldian Herdinata, S.Pd 

 

Dosen Pembimbing Lapangan untuk Kelurahan 

Bagan Keladi yaitu Bapak Meldian Herdinata, S.Pd. 

Sebagaimana tugas dan tanggung jawab DPL, Pak Meldian 

selalu membimbing dan mendampingi Mahasiswa KKN 

mulai dari tahap pra-pembekalan hingga tahap evaluasi. 
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Asal Usul Kelurahan 

Bagan Keladi 
 

 

 

 

 

 
Gambar 2: Tanaman Batang Keladi, yang masih tersusun rapi dihalaman rumah 

pak RT 
 

 

Pada tahun 1980-an, dari cerita yang turun temurun-

temurun. Terdapat lah satu suku, yaitu suku Melayu sebagai 

pemuka dikelurahan ini. Suku Melayu tersebut, membuka 

lahan didaerah ini. Secara kebetulan pula, di dalam hutan 

ditemukanlah banyak sekali tanaman Batang Keladi yang 
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tak enak dimakan. Karena mayoritas penduduk tersebut 

adalah berjualan pada saat tersebut, yang mulanya mereka 

menjual daun pisang. Karena kian hari, kian susah daun 

pisang di temukan maka mereka berinisiatif untuk 

menjualkan daun dari Keladi tersebut. Yang nyatanya, laku 

untuk diperjual-belikan.  

Nah, karena pada masa itu sebuah desa kecil ini belum 

menemukan nama untuk desa. Berkumpullah para tetua 

terdahulu, dan mendapatkan kesepakatan bahwasanya di 

namakan Batang Keladi. Selain jumlahnya yang terlalu 

banyak pada masa itu, Batang Keladi tersebut juga 

merupakan sumber penghasilan. 

Walaupun dahulunya, ini adalah sebuah desa kecil. 

Namun, desa ini termasuk kedalam suatu kelurahan di Kota 

Dumai yaitu Kelurahan Purnama. Setelah Kelurahan 

Purnama melakukan pemekaran, maka berdiri lah desa ini 

menjadi kelurahan. Yaitu, Kelurahan Batang Keladi.  

Setelah dua sampai tiga tahun berlalu, diadakan lah 

permusyawarahan untuk menentukan kembali nama apa 

yang cocok untuk Kelurahan ini. Salah satu masyarakat yang 

bersuku kan Melayu, berkata. “Buek ajolah namonyo Bagan 

Keladi, dimano artinyo itu Bagan adalah Tompek”. Setelah 

berlangsungnya permusyawarahan tersebut, didapatkanlah 

satu keputusan yaitu kelurahan nya Bagan Keladi. 
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Profil Kelurahan 

Bagan Keladi 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3: Kantor Kelurahan Bagan Keladi 

 

Kelurahan Bagan Keladi dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 

30 Januari 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Bintan, 

Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan 

Ratu Sima, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, 

Kelurahan Bagan Keladi, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan 
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Tanjung Penyembal, Kelurahan Kayu Kapur dan Kelurahan 

Gurun Panjang. 

Batas-Batas Wilayah 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Purnama 
dan Sungai Masjid 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Dumai – 
Medan 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mekar 
Sari/ Kec. Dumai Selatan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Masjid/ 
Kelurahan Bangsal Aceh 

Visi 

Pelayanan prima dan tertib administrasi kependudukan, 
serta terwujudnya masyarakat kelurahan Bagan Keladi 
yang partisipatif untuk mencapai masyarakat  yang 
beriman, bertaqwa, maju, dan mandiri. 

Misi 

Pertama Terselenggaranya Pelayanan Prima dan Tertib 
Administrasi Kependudukan kepada 
Masyarakat dengan Mengedepankan Kualitas 
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Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan Hukum 
yang berlaku 

Kedua  Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang 
Partisipatif 

Ketiga Mewujudkan Kegiatan Maghrib Mengaji dan 
Sholat Berjamaah di Masjid/Mushola 

Keempat Meningkatkan Semangat Gotong Royong 
Masyarakat sehingga Tercipta Lingkungan 
yang bersih 

Kelima Meningkatkan Kegiatan Keamanan dan 
Ketertiban Lingkungan Kelurahan melalui 
Program Siskamling. 

Keenam Meningkatkan Fungsi dan Peran Lembaga 
Kemasyarakatan sebagai Mitra Kelurahan 

Ketujuh Menampung Aspirasi Masyarakat, Keinginan, 
Kehendak melalui Musyawarah 
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Struktur Kepegawaian Kelurahan Bagan Keladi 

Lurah Heryunita, S.Sos. 

Sekretaris Dimpos M Simanungkalit, S.E. 

Kasi Pemerintahan Mahmud, S.Sos. 

Kasi PM dan Kessos Heryunita, S.Sos 

Kasi Trantib Mardinawati, S.E. 

Pelaksana Thamrin 

Tenaga Kerja Sukarela Julita Fitriani 

Tenaga Kerja Sukarela Ilda Ria Erista 

Tenaga Kerja Sukarela Akhyaruddin, S.Kom. 
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Lembaga Pendidikan Masyarakat 

Tingkat MDA/ DTA/ 
PAUD/ TPQ 

1. RA Al Amin di Jalan Prof. M. 
Yamin RT. 01 

2. TPQ UMMU KHAIRA di Jalan 
Baruna RT. 14 

3. MDA AL FAJAR di Jalan Harapan 
RT.09 

4. TPA MIFTAHUSSALAM di Jalan 
Karya Mukti RT. 10 

5. MDA AL AMANAH  di Jalan 
Panglima Jambul RT. 03 

Tingkat Sekolah 
Dasar/ Sederajat 

1. SDN 009 di Jalan Garuda RT. 06 

2. SDN 015 di Jalan Harapan Gg. 
Sekolah RT. 010 

Tingkat Sekolah 
Menengah Pertama/ 
Sederajat 

SMPN 21 di Jalan Parit Sadak RT. 06 

Pondok Pesantren 1. Pondok Pesantren AL AMIN di 
Jalan Prof. M. Yamin RT. 01 

2. Pondok Pesantren ALAM QUR’AN 
di Jalan Parit Sadak RT. 06 

 

Kelurahan Bagan Keladi saat ini memiliki 4 (empat) 
buah Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) untuk Balita 
dan 2 (dua) Pos Pelayanan Terpadu khusus untuk Usia 
Lanjut (POSYANDU USILA). 

Berikut Data Posyandu Balita dan Lansia Kelurahan Bagan 
Keladi beserta alamat dan tanggal kegiatan setiap 
bulannya: 
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NO 
NAMA 

POSYANDU 
ALAMAT 

TANGGAL 
PELAKSANA 
POSYANDU 

1. Kembang 
Sepatu 

Jl. Harapan  RT. 09 9 Tiap Bulannya 

2. Tulip Jl. Baruna RT.014 12 Tiap Bulannya 

3. Komala I Jl. Garuda RT. 06 18 Tiap Bulannya 

4. Cempaka 
Kuning 

Jl. Kelapa Gading 
RT. 13 

9 Tiap Bulannya 

5. Usila Tua 
Ceria 

Jl. Baruna RT. 14 17 Tiap Bulannya 

6. Usila Tua 
Berjaya 

Jl. Harapan RT. 09 15 Tiap Bulannya 

 
Lembaga Kemasyarakatan 

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

2. Rukun Tetangga (RT) 
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3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

4. Karang Taruna 

5. Gabungan Kelompok Tani 

6. Kelompok Perwiridan/Majelis Taklim 

Potensi Bencana Alam 

Kondisi lahan gambut yang berada di sebagian besar wilayah 
Kelurahan Bagan Keladi sehingga sangat rawan terjadi 
kebakaran lahan terutama pada musim kemarau. 

Pencegahan Potensi Bencana Alam 

Tim Regu Pemadam (REGDAM) Kelurahan yang terdiri dari 
Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua RT, yang mempunyai 
fungsi deteksi dini pencegahan kebakaran berupa sosialisasi 
kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang 
mempunyai lahan di dalam wilayah Kelurahan Bagan Keladi, 
serta membantu melakukan pemadaman titik api agar api tidak 
meluas. 
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Kegiatan 

Pemerintahan di 

Kelurahan Bagan 

Keladi 
 

Tata Pemerintahan  

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai 

perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja 

kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, 

pembangunan. 

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, 

dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mernpercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lurahlah sebagai 

Kepala Kelurahan dituntut untuk senantiasa 

mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam upaya 

mensejahterakan masyarakatnya. Dengan memaksimalkan 

semua potensi yang ada baik sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang ada di dalam wilayah kelurahan, tujuan 

akhir dibentuknya kelurahan tersebut yaitu untuk 
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelurahan akan 

dapat tercapai. 

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan 

kinerja instansi pemerintah menuju ke arah profesionalisme 

dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (Good 

Governance), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan 

bagi segenap jajaran pegawai pemerintah yang dapat 

dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 

melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional di 

seluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi 

pemerintah secara terpadu. 

Di salah satu buku di Kelurahan Bagan Keladi 

kami menemukan beberapa data penduduk di Kelurahan 

Bagan Keladi update-an terbaru. 
 

A. JUMLAH 

Jumlah laki-laki 2903 orang 

Jumlah perempuan 2628 orang 

Jumlah total 5581 orang 

Jumlah kepala keluarga 1421 KK 

Kepadatan penduduk 0,2 per km 

 
B. USIA 

USIA LAKI-

LAKI 

PEREMP

UAN 

USIA LAKI-

LAKI 

PEREMP

UAN 

0-12 

bulan 

45 orang 36 orang 39 tahun 47 orang 40 orang 

1 tahun 56 orang 52 orang 40 tahun 32 orang 35 orang 

2 tahun 46 orang 58 orang 41 tahun 39 orang 32 orang 
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3 tahun 60 orang 60 orang 42 tahun 26 orang 21 orang 

4 tahun 70 orang 62 orang 43 tahun 32 orang 21 orang 

5 tahun 61 orang 58 orang 44 tahun 26 orang 18 orang 

6 tahun 40 orang 54 orang 45 tahun 30 orang 19 orang 

7 tahun 40 orang 41 orang 46 tahun 35 orang 34 orang 

8 tahun 44 orang 58 orang 47 tahun 31 orang 30 orang 

9 tahun 50 orang 50 orang 48 tahun 25 orang 27 orang 

10tahun 44 orang 57 orang 49 tahun 27 orang 20 orang 

11tahun 55 orang 60 orang 50 tahun 25 orang 25 orang 

12tahun 61 orang 62 orang 51 tahun 21 orang 25 orang 

13tahun 42 orang 52 orang 52 tahun 20 orang 27 orang 

14tahun 45 orang 62 orang 53 tahun 31 orang 24 orang 

15tahun 41 orang 56 orang 54 tahun 26 orang 23 orang 

16tahun 42 orang 53 orang 55 tahun 38 orang 23 orang 

17tahun 41 orang 44 orang 56 tahun 37 orang 15 orang 

18tahun 41 orang 62 orang 57 tahun 38 orang 17 orang 

19tahun 46 orang 54 orang 58 tahun 60 orang 25 orang 

20tahun 54 orang 44 orang 59 tahun 64 orang 20 orang 

21tahun 53 orang 34 orang 60 tahun 51 orang 30 orang 

22tahun 38 orang 34 orang 61 tahun 21 orang 20 orang 

23tahun 43 orang 38 orang 62 tahun 21 orang 23 orang 

24tahun 45 orang 36 orang 63 tahun 25 orang 15 orang 

25tahun 54 orang 44 orang 64 tahun 17 orang 19 orang 

26tahun 52 orang 31 orang 65 tahun 20 orang 13 orang 

27tahun 56 orang 31 orang 66 tahun 15 orang 25 orang 

28tahun 58 orang 38 orang 67 tahun 12 orang 19 orang 

29tahun 48 orang 33 orang 68 tahun 18 orang 16 orang 

30tahun 45 orang 30 orang 69 tahun 20 orang 16 orang 

31tahun 35 orang 22 orang 70 tahun 20 orang 22 orang 
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32tahun 34 orang 28 orang 71 tahun 16 orang 21 orang 

33tahun 41 orang 31 orang 72 tahun 13 orang 15 orang 

34tahun 37 orang 47 orang 73 tahun 12 orang 16 orang 

35tahun 38 orang 27 orang 74 tahun 15 orang 19 orang 

36tahun 50 orang 23 orang 75 tahun 20 orang 20 orang 

37tahun 37 orang 24 orang Lebih 

dari 75 

1064 

orang 

927 

orang 

38tahun 31 orang 15 orang Total 2903 

orang 

2620 

orang 

 
C. PENDIDIKAN 

 

TINGKATAN 

PENDIDIKAN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Usia 3-6 tahun yang belum 

masuk TK 

61 orang 61 orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang 

TK/play group 

172 orang 174 orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak 

pernah sekolah 

4 orang 5 orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang 

sekolah 

525 orang 627 orang 

Usia 18-56 tahun yang tidak 

pernah sekolah 

5 orang 9 orang 

Usia 18-56 tahun pernah sd 

tapi tidak tamat 

13 orang 10 orang 

Tamat sd/sederajat 557 orang 543 orang 

Tamat smp/sederajat 570 orang 404 orang 

Tamat sma/sederajat 720 orang 500 orang 

Tamat d-1/sederajat 29 orang 18 orang 
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Tamat d-2/sederajat 30 orang 30 orang 

Tamat d-3/sederajat 55 orang 59 orang 

Tamat s-1/sederajat 71 orang 80 orang 

Tamat s-2/sederajat - orang - orang 

Tamats-3/sederajat - orang - orang 

Tamat SLB A - orang - orang 

Tamat SLB B - orang - orang 

Tamat SLB C - orang - orang 

   

Jumlah 2812 orang 2520 orang 

Jumlah total 5332 orang 

 
D. MATA PENCAHARIAN POKOK 

JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Petani 530 orang 105 orang 

Buruh tani 192 orang 78 orang 

Buruh migran perempuan - orang - orang 

Buruh migran laki-laki - orang - orang 

Pegawai negeri sipil 40 orang 25 orang 

Pengrajin industri rumah 

tangga 

4 orang 10 orang 

Pedagang keliling 20 orang 6 orang 

Peternak 46 orang 11 orang 

Nelayan 8 orang - orang 

Montir 5 orang - orang 

Dokter swasta - orang - orang 

Bidan swasta - orang 2 orang 

Perawat swasta - orang - orang 

Pembantu rumah tangga - orang 12 orang 
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TNI 17 orang - orang 

POLRI 8 orang - orang 

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 9 orang - orang 

Pengusaha - orang - orang 

Pengacara - orang - orang 

Notaris - orang - orang 

 
Adapun beberapa hambatan yang ditemui : 

• Kondisi jalan kelurahan Bagan Keladi perlu dilakukan 

semenisasi/ rigid karena berpengaruh terhadap kondisi 

ekonomi masyarakat 

• Segera dilakukan normalisasi sungai Masjid karena terjadi 

pendangkalan sungai yang mengakibat kebanjiran di RT 

10, RT 11, RT 12. 

• Kurangnya penerangan lampu jalan karena 

dikhawatirkan akan meningkatkan angka kriminalitas 

dan kecelakaan di malam harinya. 

• Tidak adanya jaringan internet kelurahan dalam hal 

penginputan data dasar keluarga dan akses pelayanan 

masyarakat yang bersifat online lainnya. 

• Perbaikan ruang rapat kantor lurah serta penambahan 

alat penunjang pelayanan kelurahan seperti komputer, 

printer, kursi, meja pelayanan demi terwujudnya 

pelayanan prima. 

SARAN 

• Segera direalisasikan pembangunan jalan dan normalisasi 

sungai Masjid. 
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• Tingkatkan kesadaran dalam menjaga keindahan 

lingkungan, salah satunya menjaga dan Merawat bunga 

pucuk merah yang ditanam di sepanjang jalan kelurahan 

Bagan Keladi demi terciptanya kelurahan go green. 

• Diharapkan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan 

kesadaran untuk mengikuti program kesehatan yang 

telah dibuat oleh puskesmas purnama yang bekerja sama 

dengan kelurahan Bagan Keladi demi terciptanya 

masyarakat sehat. 

• Segera dilakukan penambahan lampu jalan. 

• Segera dilakukan penambahan jaringan internet di 

kelurahan Bagan Keladi. 

Dibalik hambatan serta saran yang tercurahkan, kini 

kita dapat melihat keberhasilan dari Kelurahan Bagan 

Keladi, mereka berhasil mendapatkan penghargaan baik 

dari pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah pada 

awal tahun 2016 sampai dengan 2016. Diantara 

penghargaan-penghargaan tersebut, ialah : 

1. Juara I Lomba PKK KB Kes Tingkat Kecamatan Dumai 

Barat Tahun 2012 

2. 2 Juara I Lomba PKK KB Kes Tingkat Kota Dumai Tahun 

2012 

3. Juara I Lomba PKK KB Kes Tingkat Provinsi Riau Tahun 

2013 

4. Juara II Upakarti Madya Tingkat Nasional Tahun 2013 

5. Terbaik II Lomba Gotong Royong (BBGRM) tingkat Kota 

Dumai tahun 2013 
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6. Terbaik I Perekaman E-KTP Kota Dumai tahun 2013 

7. Juara I Lomba Posyandu Teladan Provinsi Riau tahun 

2013 

8. Juara I Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) tingkat 

Kota Dumai 2013 

9. Terbaik I Administrasi PKK tingkat Kota Dumai tahun 

2014 

10. Terbaik II Posyandu Lansia Kota Dumai tahun 2014 

11. Harapan II PHBS tingkat Kota Dumai tahun 2014 

12. Terbaik I1 Kadarkum Tingkat Kota Dumai tahun 2014 

13. Terbaik III Lomba Rebana tingkat Kota Dumai tahun 

2015 

14. Terbaik III Lomba KDRT tingkat Kota Dumai tahun 

2015. 

15. Juara I Lomba Penyuluhan TOGA tingkat Kota Dumai 

tahun 2017 

16. Juara III Lomba Penyuluhan TOGA Tingkat Provinsi 

Riau tahun 2017 

 

Rukun Tetangga (RT) 

Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bagan Keladi 

lainnya adalah Rukun Tetangga. Rukun Tetangga untuk 

selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk 

melalui hasil pemilihan masyarakat setempat dalam rangka 

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan. Tujuan 

pembentukan RT adalah untuk menghimpun seluruh 

potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan 

dengan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Pembentukan lembaga RT dimusyawarahkan dan 

dimufakatkan oleh Lurah dengan masyarakat setempat 

dengan memperhatikan aspek jumlah kepala keluarga, luas 

lingkungan kerja, jangkauan pelayanan dan jangkauan 

pengawasan. Hasil musyawarah masyarakat tersebut 

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah dan 

disampaikan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapat 

persetujuan. 

Kelurahan Bagan Keladi saat ini terdiri atas 14 RT, 

dimana setiap RT dipimpin oleh seorang Ketua RT yaitu: 

1. RT.01, JI. Prof M.Yamin   : SUTRISNO 

2. RT.02, JI. Panglima Jambul  : TUMIRAN 

3. RT.03, JI. Panglima Jambul  : IMAM SOBARI 

4. RT.04, JI. DR.Wahidin  : ILYAS 

5 RT.05, J1. Parit Sadak  : SALUT 

6. RT.06, J. Garuda   : SUPRIYANTO 

7. RT.07, J1. Sri Kembar   : SUHAIMI 

8 RT.08, JI. Utama    : ARMINA 

9 RT.09, Parit Delima   : CHOLIMAH 

10. RT.10, Karya Mukti   : JUMANGIN 

11. RT.11, Simpang Stik   : MISDI 

12. RT.12, Sumber Sari   : AHMAD RIYADI 

13. RT.13. JI. Harapan   : MAHMUDI 
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14. RT 14 Sidomulyo   : KATMINI 

 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, 

untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan 

Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh 

dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk 

masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, 

kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan 

lingkungan. 

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP.PKK 

Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra 

kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, 

yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, 

pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang 

pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 

Pada dasarnya, Tim Penggerak PKK Kelurahan 

berfungsi sebagai penyuluh, motivator dan penggerak 

masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 10 

Program Pokok PKK serta sebagai fasilitator, perencana, 

pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan 

PKK. 

Adapun Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan 

Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat masa bhakti 2020-

2023 yaitu sebagai Berikut : 
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Dewan Penyantun : DWI DHARMA SURYA, SH,M.IP 

Ketua    : SARIANI SURYA 

Wakil Ketua   : KATMINI 

Wakil Ketua   : AGUSTINA 

Sekretaris   : JULITA FITRIANI 

Wakil sekretaris : ASMAIHINI 

Bendahara   : SITI KHODIJAH 

Wakil Bendahara  : SUSILOWATI 

Ketua PokjaI   : ROHANI 

Wakil Ketua   : NURHAYATI 

Sekretaris   : NAFSIAH 
 

Alhamdulillah, kami dapat ikut serta dalam kegiatan 

ibu PKK. Tepat sehari kami di Kelurahan Bagan Keladi, ibu-

ibu PKK menggelar kegiatan Stunting bagi ibu-ibu setempat. 

Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek 

dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus 

stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah 

yang cukup banyak Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi 

kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (Growth 

Faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak 

berusia 2 tahun, Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi 

kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (Growth 

Faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak 

berusia 2 tahun.  

Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan 

berdampak pada perkembangan otak, rendahnya 

kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi 
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sekolah dan keberhasilan pendidikan, Dalam jangka 

panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan 

menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan 

kesenjangan di masyarakat.  

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid 

Moeloek, Sp.M(K) mengatakan "Ajarkan ke anak-anak kita, 

kalau nanti bila mereka atau istri mereka mengandung, 

harus hamil yang direncanakan." "Berikan kasih sayang, 

makan makanan dengan gizi yang baik agar anaknya tidak 

stunting, jadi anak yang cerdas dan berkualitas. 

 
Gambar 4: Salah satu kegiatan ibu-ibu PKK 

 

Kegiatan selanjutnya yang kami ikuti, ialah 

perwiritan. Dimana, kegiatan perwiritan tersebut 

dilaksanakan seminggu sekali. Dicoba dibuka kembali, yang 

selama corona melanda sempat diberhentikan untuk 

sementara waktu. 
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Gambar 5: Menghadiri kegiatan rutin ibu-ibu PKK 

 

Pendidikan Masyarakat 

Lembaga Pendidikan yang dimiliki Kelurahan Bagan 

Keladi sebagai Berikut : 

1. Tingkat MDA/DTA/PAUD/TPQ : 5 buah 

• RA Al Amin di Jalan Prof. M. Yamin RT. 01 

• TPQ UMMU KHAIRA di Jalan Baruna RT. 14 

• MDA AL FAJAR di Jalan Harapan RT.09 

• TPA MIFTAHUSSALAm di Jalan Karya Mukti RT. 10 

• MDA AL AMANAH di Jalan Panglima Jambul RT. 03 

• TPQ BUNDA SYAFIRA dijalan Harapan RT. 13 
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2. Tingkat Sekolah Dasar /Sederajat 2 buah 

• SDN 009 di Jalan Garuda RT. 06 

• SDN 015 di Jalan Harapan Gg. Sekolah RT. 010 

 
Gambar 6: SDN 015 di Jalan Harapan Gg. Sekolah RT. 010 

 

3. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat: 1 buah 

• SMPN 21 di Jalan Parit Sadak RT. 06 
 

4. Pondok Pesantren 2 buah 

• Pondok Pesantren AL AMIN di Jalan Prof. M. Yamin 

RT. 01 
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• Pondok Pesantren ALAM QUR'AN di Jalan Parit 

Sadak RT. 06 
 

Potensi Kelurahan Bagan Keladi di bidang 

pendidikan masyarakat antara lain : 

1.  Adanya program pengentasan buta aksara latin dan buta 

aksara Al-Qur'an yang menjadi program Pemerintah 

Kelurahan Bagan Keladi bekerja sama dengan Ponpes Al 

Amin, Ponpes Alam Quran, MDA Al Fajar serta 

kelompok-kelompok pengajian yang berada di wilayah 

kelurahan Bagan Keladi dengan kegiatan ini mampu 

menurunkan angka buta huruf aksara latin dan Al-Quran 

masyarakat Kelurahan Bagan Keladi. Pondok Pesantren 

Al-Amin Dan MDA Al-fajar merupakan lembaga 

pendidikan milik masyarakat Bagan Keladi yang 

dibangun dan berkembang dengan swadaya masyarakat. 

2. Bagan Keladi berhasil memutus mata rantai anak putus 

sekolah, yakni di tahun 2010 tidak ditemukan anak putus 

Sekolah, hal ini juga berkat kerjasama seluruh masyarakat 

dalam mengembangkan Ponpes Al-Amin sehingga 

mampu menampung dan mendidik anak putus sekolah. 

Anak putus sekolah tersebut 
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Gambar 7: Pondok Pesantren ALAM QUR'AN di Jalan Parit Sadak RT. 06 

 

Kebudayaan di Kelurahan Bagan Keladi 

a). Reog Ponorogo 

 
Gambar 8: Kebudayaan Reog yang ada di Bagan Keladi 
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Reog Berasal dari Pertunjukan seni tari yang berasal 

dari ponorogo ini sepertinya sudah dikenal oleh hampir 

seluruh masyarakat indonesia. Ia melakukan 

pemberontakan karena murka akan pemerintahan raja yang 

korup dan terpengaruh kuat dari istri raja majapahit yang 

berasal dari cina. 

Reog ponorogo adalah salah satu tari tradisional yang 

bisa dikatakan sangat terkenal. Tarian daerah yang populer 

lainnya berasal yaitu dari Jawa Timur, tepatnya daerah 

ponorogo. Versi resmi alur cerita reog ponorogo merupakan 

cerita tentang raja ponorogo yang berniat melamar putri.  

Salah satu tradisi yang terus menerus dikembangkan 

dari waktu ke waktu. Reog sendiri merupakan sebuah tarian 

yang tradisional dalam arena terbuka karena berfungsi 

sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis, penari 

utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu 

merak, ditambah dengan beberapa penari bertopeng dan 

berkuda lumping. Kuda lumping juga disebut dengan jaran 

kepang atau Jathilan adalah tarian tradisional Jaya yang 

menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang 

kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. 

Merupakan suatu kebahagian dapat mengikuti 

kegiatan pelatihan reog dan kuda lumping ini. Selain 

terjalinnya silaturahmi antara anak KKN Bagan Keladi pada 

umumnya dan anggota yang terdapat pada pelatihan 

tersebut pada khususnya.  

Kesenian reog bertahan melintasi waktu. Beberapa 

penyesuaian pun dilakukan sesuai dengan perkembangan 
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zaman. Jathil misalnya, yang semula ditarikan oleh gemblak, 

lelaki berparas ayu, digantikan oleh penari Puteri. 

Gerakannya pun mulai halus, lincah dan feminim.  

Hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu 

anggota bernama Mas Dian, selaku sebagai pemegang 

Barongan sendiri. Menjelaskan bahwa Reog Ponorogo di 

Kelurahan Bagan Keladi sudah berdiri sejak ia belum lahir. 

Ini pertanda bahwa Reog semakin mengalami 

perkembangan yang bahkan signifikan dari waktu ke waktu. 
 

b) Puspadenta  

 
Gambar 9: Puspadento (kesenian tradisional di Bagan Keladi 

 

Puspadenta adalah tunggangan pemberian batara 

guru yang diberikan kepada prabu Baladewa karena telah 

berhasil membinasakan Prabu Nagaprasanta dan patih 

Yudakoti dari negara Renggabumi yang hendak menculik 

Batari Gagarmayang.  Puspadenta sendiri merupakan 

keturunan dari Gajah Herwana tunggangan dari Batara 

Indra. 
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Selain melihat gajah puspadenta kami anak KKN 

Bagan Keladi juga belajar bermain musik tradisional yang 

dimainkan beriringan dengan gajah puspadento yang 

sedang bergoyang mengikuti alunan musik, sinden 

menyanyikan lagu tradisional jawa yang sangat lembut, 

banyak pelajaran serta wawasan yang kami dapatkan 

melalui kunjungan tradisi budaya yang ada di Bagan Keladi 

ini. 

Tradisi ini sangat langka dan masih ada di Bagan 

Keladi dimana dimainkan oleh banyak orang dan harus 

tetap dilestarikan hingga saat ini, Harapan dari salah satu 

orang yang ikut serta dalam kesenian gajah Puspadento 

yaitu Pak Katimun RT. 06 Campursari (+62 822-6637-8083) 

berharap agar kesenian ini lebih  diperhatikan lagi oleh 

pemerintah dan kementrian kebudayaan kota Dumai agar 

memperhatikan budaya-budaya yang ada di Bagan Keladi 

agar tidak lenyap begitu saja seiring perkembangan zaman 

ini. 
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Kelompok Tani 

 
Gambar 10: Foto bersama kelompok wanita tani 

 

Berdasarkan data kelompok tani kelurahan Bagan 

Keladi terdapat 19 usaha kelompok tani yang tersebar di 

beberapa wilayah RT kelurahan Bagan Keladi diantaranya :  

 

No 

 

NAMA KELOMPOK TANI 

Keadaan 

Aktif Tidak 

Aktif 

1 Kelompok Tani Batang Merawan - ✓  

2 Kelompok Tani Mukti Jaya - ✓  

3 Kelompok Tani Jati Mulyo ✓  - 

4 Kelompok Tani Sekar Maju ✓  - 
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5 Kelompok Tani KPK Anggur ✓  - 

6 Kelompok Tani Sidomulyo ✓  - 

7 Kelompok Tani Tuah Bersama ✓  - 

8 Kelompok Tani Makmur ✓  - 

9 Kelompok Tani Delima Jaya ✓  - 

10 Kelompok Tani Karya Mukti ✓  - 

11 Kelompok Tani Anak Mas - ✓  

12 Kelompok Tani KPK Mangga - ✓  

13 Kelompok Tani Kelapa Gading - ✓  

14 Kelompok Tani KPK Rambutan - ✓  

15 Kelompok Tani Tri Jaya - ✓  

16 Kelompok Tani Sumber Sari ✓  - 

17 Kelompok Tani Desa Mapan 

Tuah Mandiri 
- ✓  

18 Kelompok Tani Gapoktan 

Harapan Jaya 
- ✓  

19 Kelompok Tani Gapoktan 

Sidodadi 
- ✓  
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Lensa 40 Hari di Bagan 

Keladi 
 

 

 

 

 

Rumah Pintar & Rumah Mengaji 

Salah satu program kerja rutin yang kami jalankan 

yakni mengajar anak-anak yang ada di sekitar posko yaitu di 

lingkungan RT 10 Jalan Raja Laut. kami mengajar mulai dari 

usia 5 tahun hingga 12 tahun. Ada yang belajar mengaji, ada 

yang belajar calistung dan mengerjakan PR yang didapat 

dari sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan dari hari Senin 

sampai Kamis pukul 3 sore sampai dengan selesai, lalu 

sehabis magrib kami melanjutkan kegiatan mengajar ngaji 

dan mata pelajaran umum seperti Matematika, Bahasa 

Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Arab, ilmu 

tajwid, Tartil, Kaligrafi dll. 

Terima kasih untuk seluruh adek-adek yang kami 

sayangi, Dari kalian kami belajar untuk tetap bersemangat 

dalam menuntut ilmu, karena sejatinya menuntut ilmu itu 

wajib. 

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka 

wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki 
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kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang 

siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu” 

(HR. Tirmidzi) 

Artinya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan 

jika sudah punya ilmu jangan dipendam, diamalkan, dibagi-

bagikan manfaatnya kepada yang lain. 

 

Ikut Berpartisipasi Bersama Remaja/i IPPKM  

Remaja Masjid adalah perkumpulan pemuda Masjid 

yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan 

suatu Masjid. Pembagian tugas dan wewenang dalam 

remaja Masjid termasuk dalam golongan organisasi yang 

menggunakan konsep Islam dengan menerapkan asas 

musyawarah, mufakat, dan amal jama'i (gotong royong) 

dalam segenap aktivitasnya. Di Indonesia, organisasi 

pemuda remaja Masjid seperti BKPRMI (Badan Komunikasi 

Pemuda remaja Masjid Indonesia, Tahun berdiri 1977), 

JPRMI (Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, tahun 

berdiri 2003). 

Adapun remaja Masjid yang terdapat di kelurahan 

Bagan Keladi, dan memang masih sangat aktif bernama 

IPPKM (Ikatan Pemuda Pemudi Karya Mukti). Yang 

bertempat tinggal di Karya Mukti, tepatnya RT.10.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemuda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mufakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Gotong_royong
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Komunikasi_Pemuda_remaja_Masjid_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_Komunikasi_Pemuda_remaja_Masjid_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_Pemuda_Remaja_Masjid_Indonesia&action=edit&redlink=1
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Gambar 11: Kumpulan Rutin Remaja Masjid IPPKM 

 

Ketua dari IPPKM ini ialah Amin Al Mutatohirin, ia 

sudah menjabat selama 2 tahun lebih. IPPKM sendiri telah 

berdiri pada tahun 2012. Pemuda Masjid kriterianya: 

1. Usia 25 - 40 tahun 

2. Telah Mampu menjadi Imam dan Khatib Salat 

Jama'ah 

3. Memiliki kemampuan manajerial secara fiqhud 

Dakwah Islamiyah 

Remaja Masjid kriterianya: 

1. Usia 15 - 25 tahun 

2. Hanya Mampu menjadi Muadzin dan pembawa 

Acara Hari Besar Islam 

3. Hanya mampu membantu manajerial Dakwah dalam 

upaya memakmurkan Masjid 
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Alhamdulillah, kami memiliki kesempatan untuk 

bergabung disaat mereka mengadakan pertemuan.  

Bentuk organisasi bidang kerjayang digunakan oleh 

pengurusan organisasi remaja Masjid pada umumnya 

adalah: 

1. Bidang Pembinaan Anggota 

2. Bidang Kemasyarakatan 

3. Bidang Keputrian 

4. Bidang Kesekretariatan 

5. Bidang Keuangan 

Para pimpinan dari tiap bidang kerja mempunyai 

wewenang dan tangggung jawab atas pelaksanaan 

bagiannya masing-masing. 

 

Pemasangan Spanduk Kampus Institut Agama Islam 

Tafaqquh Fiddin Dumai dan Membagikan Brosur 

Spanduk adalah sebuah media untuk memberikan 

informasi bagi publik yang berisi logo, slogan, maupun 

berbagai pesan lainnya dengan ukuran memanjang. Ini juga 

sering disebut dengan banner atau panji. 

Kami juga mendapatkan amanat dari kampus untuk 

memasang 5 spanduk di berbagai tempat di setiap 

kelurahan. Dikarenakan Kelurahan Bagan Keladi terdiri 14 

RT (Rukun Tetangga), maka kami memutuskan untuk 

memasang spanduknya di titik-titik yang terdapat banyak 

keramaian. 
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Gambar 12: Pemasangan Spanduk 

Acara Islamic Festival 
 

 
Gambar 13: Acara Islamic Festival 

 

Alhamdulillah berakhir sudah acara Islamic Festival 

oleh Mahasiswa KKN-MB IAITF DUMAI Kel. Bagan Keladi 

RT 10 di Masjid Miftahussalam Karya Mukti, pada malam 
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hari kami mengumumkan sang juara juara perlombaan 

adzan, hafalan surah pendek, sambung ayat dan cerdas 

cermat, Masyaallah Tabarakallah berjalan dengan lancar 

tanpa hambatan apapun, semoga apa yang telah dicapai 

ditingkatkan kembali dan kedepannya menjadi anak yang 

Sholeh dan Sholehah, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. 

Menurut kami, kegiatan yang dilakukan dapat 

menambah wawasan bagi anak-anak, serta mengasah 

kemampuan kecepatan dalam menjawab. “Kami berharap 

perlombaan cerdas cermat ini bisa memberikan semangat 

dan menambah pengetahuan umum”. 

Untuk menarik minat anak-anak kami adakan 

serangkaian Kegiatan lomba cerdas cermat yang 

dilaksanakan di Masjid Miftahussalam RT 10, yang digelar 

selama 1 hari, dilakukan lomba cerdas cermat tingkat SD. 

Kegiatan tersebut, berjumlah beberapa kelompok, Di 

dalamnya diberikan soal-soal umum yang berisikan tentang 

agama seperti etika, nama nabi beserta kitabnya, hukum 

bacaan al-Qur'an, hafalan surah-surah pendek, azan dan 

sambung ayat. 

“Kehadiran mahasiswa di lokasi KKN merupakan 

bentuk pengabdian kepada masyarakat, serta dapat 

memberikan manfaat dan perubahan”.  
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Sosialisasi ke rumah mas Catur dan mbak Anita di RT 02 

Kel. Bagan Keladi 

 

 
Gambar 14: Sosialisasi ke rumah mas Catur dan mbak Anita di RT 02 kel. 

Bagan Keladi. 
 

Hidroponik (Inggris: Hydroponic) berasal dari kata 

Yunani yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang artinya 

daya. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman 

tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan 

air sebagai media tanamnya.  

Keuntungan hidroponik adalah tidak memerlukan 

lahan yang luas, mudah dalam perawatan dan memiliki nilai 

jual yang tinggi. Pada umumnya nutrisi hidroponik 

menggunakan nutrisi A dan nutrisi B ataupun campuran 

nutrisi A dan B. Hidroponik sistem wick sangat tepat 
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digunakan bagi pemula yang ingin bertanam dengan cara 

hidroponik, karena prinsipnya yang mendasar hanya 

memanfaatkan kapilaritas air.  

Keunggulan lainnya adalah tidak memerlukan 

perawatan khusus, mudah dalam merakit, portabel (Dapat 

dipindahkan), dan cocok di lahan terbatas. Jenis tanam yang 

dapat ditanam secara hidroponik seperti sawi,  seledri. 

Dengan diterapkannya hidroponik diharapkan mampu 

mengatasi kekurangan lahan hasil produk pangan. Dari latar 

belakang itulah dipandang perlu untuk mengadakan 

program utama yaitu sosialisasi tentang hidroponik dan 

wawancara kepada pemilik tanaman hidroponik yaitu mas 

catur dan mbak Anita di RT 02 kel. Bagan Keladi. 
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Rumah Ibadah di 

Kelurahan Bagan 

Keladi 
 

 
Gambar 15: Kegiatan bersih-bersih di Masjid  

 

Mahasiswa KKN mengadakan kegiatan bersih-bersih 

tempat ibadah dengan melakukan gotong royong 

membersihkan Masjid Miftahussalam di Desa Bagan Keladi. 

Kegiatan yang dinamakan “Jumat Bersih” ini sebagai bentuk 

pengabdian kepada masyarakat dan kepedulian mahasiswa 
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KKN Bagan Keladi untuk menjaga kebersihan lingkungan 

Masjid serta sebagai salah satu upaya pencegahan 

penyebaran Covid- 19. 

Kegiatan “Jumat Bersih” ini juga bertujuan untuk 

membangun semangat gotong royong dan rasa memiliki 

terhadap Masjid, khususnya di antara masyarakat Desa 

Bagan Keladi, sehingga Masjid selalu terawat kebersihan 

dan keindahannya. 

Bilal pengurus Masjid, Tgk. Sukaidi berharap 

kegiatan bersih-bersih Masjid ini tidak berjalan saat 

pelaksanaan KKN oleh mahasiswa unimal saja, tetapi bisa 

terus dilakukan secara teratur setiap hari Jumat.  

Selain itu, diharapkan kegiatan ini juga dapat 

menginspirasi masyarakat untuk selalu menerapkan hidup 

bersih dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah 

masing-masing guna untuk menjaga kesehatan dan 

pencegahan penularan Covid-19. Ucapan terima kasih 

kepada teman-teman semua, yang ikut serta di dalam 

kegiatan ini.  
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Kesan warga 

kelurahan Bagan 

Keladi 
 

 

Bapak Misdi (60 tahun) 

Alhamdulillah, bapak senang dengan kehadiran 

kalian di Bagan Keladi ini, karena dapat memberikan 

perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik. 

Masyarakat dapat masukan-masukan baru terhadap 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Mba Rohmia (37 tahun) 

“Alhamdulillah kehadiran anak KKN di Bagan Keladi 

membuat lingkungan di sekitar RT 10 semakin ramai dengan 

anak-anak KKN yang selalu jumpa di jalan karena sedang 

sibuk mempersiapkan kegiatan KKN nya .” 

Mba, yang tak segan-segan untuk menegur kami 

apabila kami ada sedikit kekeliruan. Walau kami adalah 

orang jauh, namun tak sedikitpun kami merasa seperti 

dijauhkan. Pernah suatu ketika, kami kehabisan air sumur. 

Mungkin karena orang yang berada di dalamnya melebihi 

kapasitas dalam pemakaian air. Mba Rohmia langsung 

mengulurkan tangan untuk membantu, ditambah tetangga 



 

48 | Lensa 40 Hari di Bagan Keladi 

 

sebelah juga seperti itu. Alhamdulillah, selama ber-KKN 

Allah terus menghadirkan orang-orang baik. 

Bapak Jumangin (65 tahun) 

Anak-anak KKN sangat baik dan sangat bersemangat 

dalam KKN nya sangat membantu warga-warga dalam hal 

yang berhubungan dengan kegiatan KKN nya. 
 

Amin Al Mutatohirin (25 tahun) 

 
Gambar 16: Foto Bersama Ketua Remaja Masjid 

 

Pesannya untuk anggota KKN jangan bosan 

memberikan  atau berbagi ilmu agama  kepada generasi 

muda kedepannya. dan jangan memandang kepada siapa 

kita berbagi. ikhlaskan hati menyebar ilmu agama supaya 

berguna bagi mereka kedepannya. 

Kesannya yang pertama banyak  menambah teman, 

yang kedua terima kasih sudah membantu kami menambah 

mental anak anak di daerah kami, yang ketiga membantu 
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kami manambah ide-ide baru yang selama ini belum kami 

laksanakan. Insyaa Allah kedepannya kami laksanakan. 

Sri Winarni (19 tahun) 

Kesan selama kakak kakak bergabung dalam rutinitas 

kami remaja/i IPKM Alhamdulillah baik. Datang dengan 

izin dan salam di akhiri juga dengan demikian. 

Tutut Pujiwati (24 tahun) 

Yang mbak tau selama kalian ber KKN disini,  

Alhamdulillah kalian baik semua, ramah juga, mau 

bergabung dengan kegiatan-kegiatan kami disini juga. Jadi 

kami menganggap kalian sudah seperti warga dan keluarga 

juga di IPKM  
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40 Hari Pengabdian 

Sejuta Pengalaman 
 

 

 

 

Nama : Rozi Tasari 

NIM : 0102.18.0005 

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam 

Kesan : 

Selaku anggota KKN Bagan Keladi kecamatan Dumai 

Barat. Rasa pahit saat menjalani program KKN yaitu besar 

dari kelompok masyarakat kurangnya pengetahuan warga 

tentang perguruan tinggi ataupun berbasis pendidikan, 

Manisnya: Yaitu saya selaku salah satu anggota KKN 

Bagan Keladi sangat bangga karena memilih kelompok yang 

sangat toleransi, dan disambut hangat oleh masyarakat 

setempat beserta remaja-remaja di desa itu. 
 

Nama : Risna Mija Yanti 

NIM : 0101.18.0042 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Alhamdulillah tentunya 40 hari ber KKN Moderasi 

Beragama sangat berkesan bagi saya tentunya saya dapat 
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pembelajaran dan pengetahuan serta wawasan yang luas, 

dengan KKN ini saya bisa banyak tahu akan hal dan banyak 

manfaat yang baik tentunya telah di dapatkan dan 

diberikan. Saya sangat berterima kasih kepada ibu Lurah 

yang sudah menerima kami dan berikut stafnya yang sudah 

mau membantu kami dalam kegiatan kami, juga kepada 

masyarakat kelurahan Bagan Keladi kepada ketua-ketua RT 

yaitu ketua RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14 dan ibu-ibu 

PKK, Karang Taruna juga tokoh masyarakat, dan juga saya 

sangat berterima kasih kepada Dosen pembimbing lapangan 

kami bang Meldian Herdinata, S.Pd dan juga Dosen kami 

yang saya sudah anggap seperti Bapak saya selama ber KKN 

di Bagan Keladi pak Wiwid Hadi Sumitro, M.Pd banyak jasa 

beliau, Jazakallahu Khairan. 

Banyak kesan yang saya alami selama di posko di 

desa Karyamukti RT 10 saya sangat senang bisa mengetahui 

kelurahan Bagan Keladi. Warga disana sangatlah ramah dan 

baik partisipasi masyarakat sangat baik dan saya sangat 

terkesan ketika mereka mengerti kami, warga sekitar kami 

yang sering membantu kami dan memberikan kami 

semacam bahan masak seperti sayur-sayuran dan buah-

buahan untuk kami makan karena kami jauh dari keluarga 

warga sekitar kami menjadi keluarga kami sudah di anggap 

sebagai keluarga. Saya juga sangat terkesan kepada adik-

adik disana yang kami ajar di rumah mengaji & rumah 

pintar, mereka sangat senang bisa belajar bersama kami. 

Mereka merasakan bahwa kami sangat sayang kepada 

mereka, semangat dan kebahagiaan mereka sangat membuat 
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saya terkesan, disana mereka sampai tidak mau kami pergi 

dan meminta kami untuk lebih lama berada disana.  

Kesan saya selama di posko sangat begitu membuat 

saya tahu akan semua orang memiliki pemahaman dan 

pemikiran yang berbeda, disitulah saya belajar banyak hal 

bersama teman-teman, saya sangat bersyukur. Saya 

memahami memang kita diciptakan dengan berbagai 

macam bentuk sifat dan tingkah laku, disanalah saya 

mengerti menghadapi masalah dan menyelesaikannya. 

Pesan: Semoga kita semua dalam lindungan Allah 

SWT, sukses untuk kita semua, selalu semangat untuk 

mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Kita harus selalu 

mengingat Allah SWT, untuk teman-teman kelompok saya 

ucapkan terima kasih sudah bekerja sama dan mohon maaf 

atas kekurangan dan kelebihan, saya harap kita bisa menjadi 

lebih baik lagi. 

Semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan cita-cita 

kita, semua itu sudah menjadi pelajaran dan pengalaman 

bagi saya, saya yakin semua yang sudah berjalan itu 

ditakdirkan dan semua memang ada hikmahnya. Saya 

ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat untuk kita 

melanjutkan perjalanan pendidikan kita, semangat 

menggapai impian dan cita-cita. Sukses selalu untuk kita 

semua, Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin. 

 

 

 



 

54 | Lensa 40 Hari di Bagan Keladi 

 

Nama : Sumiyati 

NIM : 0101.18.0057 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Alhamdulillah, saya senang bisa melaksanakan KKN 

Moderasi Beragama tahun ini, banyak hal yang telah terjadi 

dan bisa dijadikan pelajaran serta pengalaman untuk menata 

masa depan, Mengikuti kegiatan KKN-MB 2021 dengan 

tema “Moderasi Beragama" pada Masyarakat Kelurahan 

Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat ini merupakan 

sebuah pengalaman berharga bagi saya. Semoga dengan 

diadakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang 

baik untuk kita semua. KKN yang kami laksanakan di 

tengah pandemi ini, saya rasa awam bagi saya yang sejauh 

ini sangat jarang melaksanakan dan merencanakan suatu 

kegiatan lapangan melalui dan tidak ada dasar sebelumnya. 

Cukup menantang dan menarik bagaimana kita bisa 

mencapai sasaran di tengah wabah seperti ini. Terima kasih 

kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta jajarannya yang 

telah memberikan izin untuk mengadakan program KKN 

dan antusias masyarakat Kelurahan Bagan Keladi  

khususnya kepada Ibu Lurah, Ketua RT 10, RT 11, RT 12, RT 

13, dan RT 14, Ibu PKK, Karang Taruna dan Tokoh 

Masyarakat yang hadir sebagai perwakilan. Semoga materi 

yang disampaikan dapat bermanfaat dan semoga di masa 

mendatang setelah pandemi berakhir, mahasiswa tahun 

berikutnya dapat melaksanakan KKN dengan lebih baik lagi.  
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Hanya rasa syukur yang saya lantunkan karena 

semua program kerja dapat terselenggara meskipun, masih 

ada hambatan yang dapat kelompok KKN lakukan . Namun, 

dengan persatuan tenaga dan pikiran kita dapat melewati 

semua dengan lancar. 

Dengan adanya KKN, saya mendapatkan banyak 

pengetahuan dan pengalaman. Teman-teman yang selalu 

membimbing saya ke arah lebih baik, teman-teman yang 

selalu menegur saya ketika saya salah. Lalu, disini saya 

dapat belajar bagaimana langsung terjun ke Kelurahan 

Bagan Keladi dan bertemu langsung dengan warga disana. 

Saya sangat senang bisa melihat warga Kelurahan Bagan 

Keladi. Untuk Teman-teman, terima kasih atas kerja 

kerasnya dan untuk DPL kami, terima kasih atas 

penyampain ilmu yang telah diberikan kepada kami beserta 

bimbingannya selama kami melaksanakan KKN. 

Pesan: Untuk teman teman KKN, tetap semangat 

kuliahnya, terima kasih akan segalanya. Kegiatan KKN ini 

memerlukan kontribusi yang melibatkan semua anggota, 

perlu saling menyemangati dan membangun suasana di 

dalam kelompok. Jangan pernah lupakan saya, kita adalah 

keluarga KKN Kelurahan Bagan Keladi. Jangan lupa akan 

kenangan kelompok KKN kita. Bersenanglah karena hari-

hari seperti ini akan kita rindukan. Maaf buat Teman-teman 

KKN Kelurahan Bagan Keladi jika selama KKN ini, saya 

banyak salah yang maupun yang tidak. Sukses Lancar untuk 

kita semua. 
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Nama : Soripada Oloan Siregar 

NIM : 0101.18.0055 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Manisnya: Kebanyakan dan keramahan warga Bagan 

Keladi sangat membuat saya merasa bahagia karena musim 

buah. Pahitnya: Saya kurus di Bagan Keladi tanpa diet. 

 

Nama : Firda Anggraini 

NIM : 0101.18.0019 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Selama KKN 40 hari di Bagan Keladi Alhamdulillah 

luar biasa sekali, diawali dengan pak RT. 10 yaitu pak 

Jumangin karya mukti yang luar biasa ramah, lalu ada mas 

dan mbak, pakde dan bude begitulah sapaan kami terhadap 

mereka, mereka sudah seperti orang tua kami, mendukung 

penuh setiap kegiatan positif yang kami buat, seperti pakde 

dan bude yang meminjamkan speaker mereka untuk 

kegiatan seminar yang kami adakan, lalu ada mas dan mbak 

yang selalu bilang "Kalau mau nyayur kangkung atau 

bayam cabut aja di kebun" wkwkwk dan mereka juga 

mengajak kami bakar-bakar ayam di hari terakhir kami di 

posko, lalu pak RT dan Bu RT yang selalu mengantar durian 

dan rambutan kalau panen wkwkwk, dan juga selalu 

disuruh panen daun ubi dirumah mereka, tidak lupa juga 

pakde di pondok durian belakang, makasih pakde untuk 
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durian dan rambutan yang selama ini diberikan percuma 

kepada kami hehehe. 

Lalu ada dedek-dedek manis dan baik hati yang 

selalu datang di posko untuk belajar dan mengaji, semangat 

kalian luar biasa dik, terima kasih juga buat masyarakat 

sekitar yang sudah menerima kami dengan baik, terima 

kasih buat remaja remaji IPKM yang bersedia membiarkan 

kami ikut serta dalam kegiatan kalian, wkwkwk itu sukanya 

lho, duka nya? Ketika kami buat acara seminar qurban tidak 

ada satupun masyarakat yang berkenan hadir pada acara 

kami hanya pak Misdi ketua RT 11 satu-satunys peserta 

yang hadir, namun untuk kegiatan lainnya Alhamdulillah 

berjalan dengan lancar, terima kasih untuk teman-teman 

KKN Bagan Keladi. 

Terimakasih untuk 40 harinya yang penuh warna, 

terima kasih sudah bersedia bekerja sama, terima kasih 

sudah bersedia mengesampingkan ego diri barangkali 

sejenak untuk setiap hal yang sedang kita usahakan 

bersama, terima kasih untuk semua tenaga dan pikiran yang 

telah tercurahkan selama ini, terima kasih untuk suka duka 

nya, terima kasih untuk banyak hal “Kita Semua Luar 

Biasa”. 
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Nama : Eliana Rizka Harahap 

NIM : 0301.18.0025 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Hal pertama yang ingin saya sampaikan ketika 

pelaksanaan KKN ini telah saya jalani selama 40 hari di 

kelurahan Bagan Keladi RT 10 adalah ucapan syukur karena 

hampir seluruh program kerja dapat terlaksana dengan 

cukup baik. Tidak hanya bermodalkan pengetahuan 

akademik yang saya dapatkan di bangku perkuliahan yang 

diterapkan disini, namun juga pengetahuan-pengetahuan 

hidup kita sehari-hari. 

Menurut saya pelaksanaan KKN ini sangat berkesan 

membuat saya belajar banyak hal yakni kebersamaan, 

kekeluargaan, kekompakan dan solidaritas. Disini saya juga 

belajar untuk bersosialisasi, bagaimana bekerja dalam tim 

serta belajar bertanggung jawab dalam suatu hal. 

Selama KKN saya merasakan ada di tengah-tengah 

keluarga dimana itu adalah keluarga yang baru. perbedaan 

dimana masing-masing individu ingin terlihat menonjol 

dapat terhapuskan dengan kebersamaan yang tak kunjung 

usai hingga KKN ini berakhir. Pengalaman baru dengan 

lingkungan dan manusia serta cuaca yang berbeda 

menjadikan saya mengerti akan kehidupan yang dialami 

orang diluar keluarga saya yang sebenarnya. 

Banyak anak-anak kecil yang hebat dengan cita-cita 

yang luar biasa ada di sekitar lingkungan tempat kami 

bermukim yakni di RT 10 Kel Bagan Keladi kota Dumai, 
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keramahan dari warga sekitar lokasi membuat saya dan 

teman-teman yang lain merasa nyaman. Mereka membuat 

kami seakan-akan bagian dari mereka. Kedekatan kamipun 

dengan anak-anak disekitar lingkungan membuat kami dan 

mereka cukup merasakan kesedihan ketika KKN telah usai. 

Waktu terasa sangat berarti di minggu-minggu terakhir saat 

KKN usai. 

# Pesan 

“Jabat tanganku” mungkin yang terakhir kali 

Kita berbincang tentang memori di masa itu 

Peluk tubuhku usapkan air mataku 

Kita terharu seakan tidak bertemu lagi 
 

Bersenang-senanglah 

Karena hari ini yang akan kita rindukan 

Di hari nanti sebuah kisah klasik untuk masa depan 

Bersenang- senanglah 

Karena waktu ini yang akan kita banggakan di hari 

tua 
 

Sampai jumpa kawanku 

Semoga kita selalu 

Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan 

Bersenang-senanglah 

Karena hari ini yang akan kita rindukan 

Dihari nanti.. 

(Sheila On 7 : Sebuah Kisah Klasik) 
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Nama : Umar Siddiq  

NIM : 0101.18.0059 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapat 

selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tidak akan 

pernah saya dapat di tempat lain dengan waktu yang sama, 

pengalaman pertama yang saya dapat ketika saya digabung 

dengan prodi yang berbeda digabungkan dalam satu 

kelompok, perbedaan itu yang membuat kami lebih akrab, 

dari awal pertemuannya kami acuh satu sama lain ketika 

bertemu dan ketika Kuliah Kerja Nyata (KKN), sifat acuh itu 

berubah menjadi rasa persaudaraan yang erat. 

Selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlangsung kami 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Manajemen 

Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah, kami adalah 

kelompok 1. Dari semua perbedaan yang ada dari awal 

hingga akhir kelompok kami selalu kompak dalam hal 

apapun. Kegiatan kami dimulai dari jam 08:00-23:00 setiap 

harinya. Pagi hari jam 08:00-12:00 piket lurah dan jam 14:00-

17:00 kami pergi mengajar mengaji dan les rumah pintar, 

dan jam 19:30-23:00 dilanjutkan dengan evaluasi malam dan 

membahas proker yang akan dilanjutkan esok harinya. 

Kelompok kami pun memulai untuk melakukan 

survey ke RT-RT , mulai dari RT 10 – RT 14, TPQ dan lahan 

pertanian warga dan juga kami berkunjung ke rumah-rumah 

warga untuk bersosialisasi agar lebih akrab dengan warga di 

minggu pertama, sambutan warga disana juga sangat 
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ramah. Sehari setelah kelompok kami survey hari ke 2 kami 

disana kami sudah mulai proker seperti mengajar mengaji 

dan rumah pintar, rutinitas itu kami kerjakan setiap hari.  

Semua aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan 

proker dan membantu mengajar ke RT, dari RT 10 sampai 

RT 14 mulai berjalan, dimulai dari jam 08:00-12:00 tim 

pengajar, untuk taman kanak-kanak sendiri mulai 16:00.  

Kelompok kami mulai mengerjakan proker.  

Pada tanggal 06 agustus 2021 saya ditugaskan sebagai 

ketua panitia Festival Islamic yang diselenggarakan di Masjid 

Miftahulhusnah RT. 10 karya mukti, saya pergi ke Masjid 

bersama untuk memulai acara Festival Islamic. Yang mana 

perlombaan ini diikuti oleh 3 TPQ, ada TPQ bunda shafira, 

ada TPQ miftahul husnah, dan ada TPQ hidayatus sholihin. 

Semangat anak anak dalam mengikuti acara festival Islamic 

sangat luar biasa. 

Acara kami berjalan dengan lancar sesuai dengan 

yang kami rencanakan. Perasaan kami sedikit lega dengan 

selesainya acara Festival Islamic ini. 

Terima kasih untuk kelurahan Bagan Keladi, telah 

memberikan kami banyak pengalaman yang sangat 

berharga untuk kelompok kami, pengalaman yang tidak 

akan pernah kami dapat dimanapun, pengalaman hidup 

yang telah kami dapat di kelurahan Bagan Keladi nantinya 

akan menjadi bekal untuk kami kedepan dalam hal 

bersosialisasi masyarakat maupun dunia kerja nantinya. 
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Nama : Abdurahman Arsil  

NIM : 0101.18.0002 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Senangnya: Alhamdulillah penduduk sekitar 

mendukung kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika ber 

KKN disana, sosialitas warga setempat Alhamdulillah juga 

baik, tidak seperti yang diisu-isukan oleh orang-orang yang 

tidak berdomisili di kampung Bagan Keladi. Keluh 

kesahnya: Alhamdulillah tidak ada. 

 

Nama : Sartiana  

NIM : 0101.18.0049 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Alhamdulillah, sebuah bentuk rasa syukur yang saya 

rasakan. Sebuah perjalanan yang awalnya masih terlihat 

jauh, kini perlahan mulai menampakkan ujungnya. Shalawat 

yang tak lupa dihaturkan kepada sang baginda, Rasulullah 

saw. Yang mana, sampai detik ini dipermudah serta 

diperlancar segalanya. Allah adalah maha baik, penyayang 

walau tak terucapkan dengan lisan tapi Allah maha 

mengetahui segala. Walau itu, hanya dibenak saja. 

Ucapan terima kasih juga tidak lupa, saya sampaikan 

kepada pihak Kelurahan Bagan Keladi, Masyarakat yang 

sangat hangat, Remaja serta Remajinya yang tak sungkan 

untuk membagi ilmunya, saya sangat-sangat berterima kasih 

kepada semua pihak yang walau tak tertulis namanya. 
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Karena dengan semua serta seiring berjalan waktu, saya 

mendapatkan sebuah pelajaran. 

Suka serta duka selama ber-KKN, cukup sang khaliq 

lah yang mengetahui. Alhamdulillah, dibalik duka masih 

sangat tersisa rasa suka. Terima kasih buat semuanya. 
 

Nama : Nashila Artanovyani  

NIM : 0101.18.0033 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Alhamdulillah selama KKN disambut hangat oleh 

masyarakatnya yang sangat ramah dan mendukung kami di 

setiap kegiatan KKN yang kami laksanakan disana, dan 

kami mendapat pengalaman dan pelajaran yang berharga 

selama KKN, seperti saling bergotong-royong, tolong-

menolong dan bersikap ramah, juga kami dapat memahami 

bagaimana perkembangan baik dari segi pendidikan, 

ekonomi, budaya, sosial, dan Spiritual yang ada disana 

terlebih lagi kami berharap agar disetiap kegiatan yang kami 

laksanakan semoga bermanfaat bagi masyarakat Bagan 

Keladi . 

Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap 

permasalahan yang ada di masyarakat dan dapat 

memecahkannya. 
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 PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

Alhamdulillah Wa Syukurillah. Alhamdulillah, buku 

ini dapat terselesaikan dengan baik. Hambatan serta 

rintangan, semua dipermudah oleh Allah. “Maka nikmat 

Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan” 

Terima kasih pula kepada orang tua kami, yang telah 

memberikan dukungan serta doa nya kepada kami anak-

anaknya. Doakan anakmu ini dapat sukses dunia akhirat, Ya 

Tuhan kami panjangkanlah umur orang tua kami agar beliau 

dapat melihat anak-anak nya ini sukses. Yang tak hanya 

didunia saja, namun di akhirat juga. 

Terima kasih untuk pihak kampus, LP2M, Bapak 

Meldian Hedinata S.Pd selaku Dosen Pembimbing 

Lapangan yang telah membimbing kami sehingga KKN ini 

dapat berjalan dengan lancar. 

Tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada 

pihak-pihak Kelurahan Bagan Keladi, Ibu Heryunita S.Sos 

sebagai kepala PLT di Kelurahan Bagan Keladi, semua 

masyarakat Bagan Keladi yang telah membimbing, 

mengarahkan serta menganggap kami semua ini adalah 
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anak dari bapak maupun ibu. Maaf pula, apabila kami tidak 

dapat menyebutkan nama satu persatu. Kami tidak akan 

dapat menyelesaikannya kalau bukan atas bantuan dari 

Bapak/Ibu semua. Hanya kepada Allah lah kami serahkan 

kebaikan Bapak/Ibu, semoga selalu di dalam lindungan-

Nya. Aamiin.. 

Tak lupa pula, ucapan terima kasih kepada teman-

teman semua. Baik suka dan duka, kita lalui bersama di 

dalam KKN ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan 

Allah. Semangat untuk kita semua. Ingat! langkah kita 

berada didepan. 

Kami juga tak lupa haturkan maaf kepada 

masyarakat, serta pihak-pihak Kelurahan Bagan Keladi. 

Apabila ada silap kata, sikap kami yang kurang berkenan di 

hati semuanya. Karena sesungguhnya yang maha sempurna 

hanyalah milik Allah SWT semata. 
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LAMPIRAN 
 

 
Gambar 17: Foto para lelaki 
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Gambar 18 : Foto para wanita 
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Gambar 19: Gotong Royong Bersama di Kelurahan Bagan Keladi 

 

 
Gambar 20: Gotong Roynog Bersama di Kelurahan Bagan Keladi 
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Gambar 21: Sosialisasi Rumah Pintar dan Mengaji 

 

 
Gambar 22: Sosialisasi Rumah Pintar dan Mengaji 

 

 
Gambar 23: Sosialisasi Kepada Kelompok Wanita Tani 
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Gambar 24: Mendapatkan Rezeki dari Salah Satu Warga 

 

 
Gambar  25: Kegiatan Rumah Mengaji, membantu adik-adik untuk belajar 

kaligrafi. 
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Gambar 26: Bersilaturahmi ke rumah Bapak Hadi Wiwid Sumitro 

 

 
Gambar 27: Berkunjung ke Pemilik Tanaman Hidroponik  
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Gambar 28: Ikut Serta dalam Kegiatan Qurban 

 
Gambar 29: Menghadiri Pernikahan Salah Satu Warga 
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Gambar 30: Penyebaran Proposal Dalam Rangka Kegiatan Seminar 

 

 
Gambar 31: Seminar Qurban 
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Gambar 32: Briefing 

 

 
Gambar 33: Menunggu pak Kadin 
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Gambar 34: Rapat Bersama Pak Kadin Dumai 

 

 
Gambar 35: Kerja Sama antara Kadin dan BULOG 
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Gambar 36: Menanam Tanaman Toga di Belakang Kantor Lurah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 | Lensa 40 Hari di Bagan Keladi 

 

 

 


