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KATA PENGANTAR 

 

Buku ini sangat menarik untuk dibaca, dilihat dari 

paparan mahasiswa KKN tentang Pelepasan Mahasiswa 

KKN dari kampus menuju lokasi KKN di Kelurahan 

Pelintung. Mahasiswa KKN dilepas oleh Rektor dan Ketua 

Yayasan Tafaqquh Fiddin Dumai, dan langsung menuju ke 

kantor lurah Pelintung. Kemudian menuju posko KKN. 

Suasana tersebut menggembirakan karena di sambut oleh 

pihak lurah dengan penuh khidmat. 

Pada bagian sejarah dan profil kelurahan Pelintung 

punya cerita yang menarik serta keunikan yang berbeda 

dengan kelurahan lain yang ada di Kota Dumai. Dari sisi 

sejarah di keluaran Pelintung mempunyai satu tokoh yang 

bernama Datok Pawang Lion. Karena kemampuannya 

menaklukkan seekor harimau, maka kampung ini menjadi 

aman dan tentram, sehingga banyak masyarakat dari luar 

datang ke kampung ini. Kemudian dari sisi profil Kelurahan 

Pelintung merupakan salah satu Kelurahan yang berada di 

Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Riau, Indonesia. 

Kelurahan pelintung mempunyai luas wilayah ±131 Km². 

Wilayah administratif Kelurahan Pelintung  meliputi 11 RT, 

yaitu dari RT 001 sampai RT 011. 

KKN IAI Tafaqquh Fiddin Dumai Tahun Akademik 

2020/2021 mengusung tema “Moderasi Beragama”. Tema ini 
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menarik, karena masyarakat perlu tahu, bahwa setiap 

perbedaan itu tidak perlu dijadikan penyebab perpecahan 

dan permusuhan, baik antar agama maupun sesama 

pemeluk agama itu sendiri. 

Program KKN berawal dari silaturahim ke berbagai 

tokoh-tokoh yang ada di kelurahan Pelintung sampai 

kepada mendata lembaga Pendidikan, Ekonomi, Budaya 

dan rumah-rumah Ibadah. Melalui silaturahim dengan para 

tokoh, mahasiswa menjadi mudah menjalankan program 

KKN. Kemudian dengan data-data yang dikumpulkan, 

mahasiswa KKN mudah menyusun program yang 

dilakukan, serta program berkelanjutan untuk mahasiswa 

KKN berikutnya. 

Sebagai DPL, saya sudah merasa bahagia dan bangga 

kepada mahasiswa yang telah menjalankan program KKN 

selama 40 hari di kelurahan Pelintung. Alhamdulillah, 

beberapa kali kunjungan, semua program bisa dijalankan 

dengan baik, walaupun ada beberapa kendala yang 

dirasakan, terutama pada SDM mahasiswa, namun dapat 

diatasi. Kepada pihak terkait yang terlibat langsung maupun 

tidak langsung, diucapkan terima kasih, karena sudah 

membantu mahasiswa dalam menyukseskan kegiatan KKN. 

 

Dumai, September 2021 

Pengantar 

 

Dr. Rasyidi, S.Pd.I, M.Pd.I 

(DPL Kel. Pelintung) 
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PENGANTAR PENERBIT 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga rahmat dan 

magfirah-Nya senantiasa menjadikan kita berpegang teguh 

pada tuntutan-Nya. Shalawat serta salam kami haturkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallahu 

‘alayhi wa salam 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 Pelintung tepatnya, 

mahasiswa-mahasiswi KKN  dituntut untuk menggali 

permasalahan yang ada didalam masyarakat, menemukan 

jawaban  inovasi agar diterapkan dalam masyarakat, 

mencaritemukan hal-hal praktis nan sederhana yang bisa 

dimanfaatkan untuk kehidupan bermasyarakat, serta 

menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama duduk di 

bangku pendidikan melalui aktifitas kreatif yang 

mencerminkan nilai-nilai Qur’ani sekaligus menjadi model 

akademisi yang berpengetahuan tinggi namun tetap 

menyatu dengan konsep masyarakat.  
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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 Pelintung, 

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 “Buku KKN Pelintung” 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 ini dalam bentuk buku akan terus memberi motivasi 

bagi pendidik untuk terus menulis dan menulis.  Dengan 
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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, 13 Oktober 2021 

Chief Editor 

 

 

Dawami Bukitbatu 

(Tafidu Pers IAITF Dumai) 
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Pelepasan Mahasiswa KKN  

 
 

 

 
Gambar 1: Pelepasan KKN IAITF Dumai 

 

Senin 28 Juni 2021 acara pelepasan KKN angkatan 16 

dilaksanakan di aula kampus IAITF Dumai. Acara dimulai 

pukul 9 sampai dengan selesai. Beberapa rangkaian acara 

yang dilaksanakan yaitu, pembukaan acara oleh MC yaitu 

saudari Narastri, doa yang dipimpin oleh saudara Arjun, 

pembacaan SK oleh sekretaris LP2M bapak Muhammad 

Farid Firdaus, S.Sy dan peresmian pelepasan KKN angkatan 
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16 tahun 2021 oleh ketua LP2M Bapak Dr. H. M. Rizal Akbar 

S.Si M.Phil.  

Setelah itu dilanjutkan dengan foto bersama antar 

kelompok bersama para dosen. Hari ini sudah terhitung hari 

pertama KKN, dan Insyaa Allah akan dilaksanakan selama 

40 hari sampai tanggal 7 Agustus 2021. 

Tema KKN kali ini adalah Kuliah Kerja Nyata 

Moderasi Beragama (KKN-MB). Tujuan diberlakukannya 

KKN-MB agar : 

1. Bagi mahasiswa dapat merasakan, menghayati dan aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang 

bernuansa dan berbasis moderasi. 

2. Bagi masyarakat agar tetap terjalin keharmonisan, 

keselarasan dan kerukunan hubungan antar umat 

beragama. 

3. Bagi masyarakat dan mahasiswa KKN dapat menjadi 

model/contoh bagi masyarakat lainnya dalam merajut 

kebersamaan dalam keragaman. 

4. Bagi dosen pembimbing dan pelaksana kegiatan menjadi 

sarana penelitian berbasis pengabdian kepada 

masyarakat. 

Adapun target KKN-MB adalah terwujudnya nilai-nilai 

kebangsaan yang harmoni dalam keberagaman, terjaga 

Bhineka Tunggal Ika, terjaga kesatuan NKRI, terwujudnya 

masyarakat yang mandiri dan maju dalam kerangka 

kebhinekaan dan keutuhan dalam keragaman budaya, 

bangsa dan agama. 
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Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama (KKN-MB) 

dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai moderasi 

beragama. Ada lima nilai moderasi beragama, yaitu adil dan 

berimbang, kerjasama, rahmat, toleran, dan maslahat.  

Pertama, adil dan berimbang, yaitu nilai yang 

mengajarkan untuk memiliki prinsip keadilan dan 

keberimbangan dalam aspek-aspek kehidupan, terutama 

berkenaan dengan hubungan antar manusia. Dengan nilai 

ini, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan 

esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan 

prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh 

menyangkut tafsir agama. Sebagaimana firman Allah dalam 

surah Al-Maidah : 

  ۡ  ٰۖ َوى  َرُب ِللتَّق  ِدلُواْ ُهَو أَق   ۡ  ٱع 

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa.”(Q.S Al-Maidah: 8) 

Kedua, kerjasama, dalam moderasi beragama 

kerjasama meniscayakan adanya keterbukaan dan 

penerimaan dari masing-masing kelompok yang berbeda. 

Untuk itu, dalam bekerjasama setiap individu harus mau 

saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih 

kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan 

pemahaman keagamaan di antara mereka serta dan saling 

memberikan kontribusi dalam pemecahan persoalan 

kehidupan bersama.  

وَ  بِر ِ َوٱلتَّق  َٰۖ إِنَّ  ۡ  َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱل  ِن  َوٱتَّقُواْ ٱّللَّ َو  عُد 
ِم َوٱل  ث  ِ ٰۖ َوََل تَعَاَونُواْ َعلَى ٱۡل  ى 

ِعقَاِب    َ َشِديُد ٱل   ٱّللَّ
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“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2) 

Ketiga, rahmat atau kasih sayang, yaitu meyakini 

bahwa manusia hidup karena adanya rahmat dan 

kehidupan bersama orang lain juga menjadi rahmat bagi 

semua orang. Keragaman di Indonesia, ketika diterima 

sebagai rahmat Tuhan dan kekayaan bangsa, maka akan 

menghindarkan percekcokan dan konflik dan akan 

memunculkan saling kasih sayang di antara sesama manusia 

dan anak bangsa. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu Al-

Quran mengajarkan kasih sayang sebagai visi universal 

ajaran Islam. Firman Allah swt:  

 

لَِميَن   عَ  َمٗة ل ِل  َك إَِلَّ َرح  نَ  َسل   َوَمآ أَر 

“Dan tidaklah kami mengutus engkau selain untuk 

membawa ‘rahmat’ bagi semesta alam”. (Q.S Al-Anbiya: 107) 

Keempat, toleransi, moderasi beragama tidak dapat 

dipisahkan dari toleransi atau toleran, yaitu sikap saling 

menghargai dan memberikan kesempatan orang lain untuk 

bersikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan 

kepercayaannya. Moderasi beragama adalah sebuah proses, 

dan toleransi adalah hasil atau buah (outcome) dari 

moderasi beragama. Hakikat toleransi terhadap agama-

agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi 

terwujudnya kerukunan nasional. Allah SWT sendiri telah 
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mengisyaratkan melalui ayat-ayat-Nya tentang perilaku 

toleransi : 

 

  ِ ِمۢن بِٱّللَّ غُوِت َويُؤ 
فُر  بِٱلطَّ  ِ  فََمن يَك  غَي 

ُد ِمَن ٱل  ش  يِنٰۖ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ َراهَ فِي ٱلد ِ ََلٓ إِك 

ُ َسمِ  قَى  ََل ٱنِفَصاَم لََهۗا َوٱّللَّ ُوث  َوةِ ٱل  عُر  َسَك بِٱل  تَم   يٌع َعِليٌم   فَقَِد ٱس 

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar 

dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan 

beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) 

pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S  Al-Baqarah: 256) 

Kelima, kemaslahatan, moderasi beragama di bumi 

Nusantara dirawat, dikembangkan dan dikelola untuk 

menciptakan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan adalah 

salah satu nilai kehidupan terpenting dan terkuat yang 

diajarkan agama. Keseimbangan antara keagamaan dan 

kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan 

bangsa. Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan 

praktek yang paling sesuai untuk mewujudkan 

kemaslahatan di bumi Nusantara. 
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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 2: Kunjungan DPL ke Posko 

 

Dosen Pembimbing Lapangan untuk Kelurahan 

Pelintung yaitu Bapak Dr. Rasyidi, S.Pd.I., M.Pd.I. 

Sebagaimana tugas dan tanggung jawab DPL, Pak Rasyidi 

selalu membimbing dan mendampingi Mahasiswa KKN 

mulai dari tahap pra-pembekalan hingga tahap evaluasi. 

Kami mendapatkan arahan, masukan dan saran dari 

DPL mengenai lokasi KKN, dan kami memilih posko di 

sekitaran Masjid Nurul Iman tepatnya di RT 001 Pelintung. 

Kemudian kami mempersiapkan hal apa saja yang 

diperlukan di lapangan nanti serta merancang program kerja 

yang akan kami laksanakan disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat dan tema yang dipilih oleh pihak kampus yaitu 

Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama (KKN-MB). 



K K N  I A I T F  2 0 2 1 | 11  

 

 Setelah acara pelepasan kami menuju ke Kantor Lurah 

bersama Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Dr. Rasyidi, 

S.Pd.I, M.Pd.I. disana kami bertemu dengan Bapak Arik 

Novriko Sulistio, A.Md selaku Lurah Pelintung, adapun 

tujuan kami yaitu serah terima mahasiswa KKN dan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).  

 

 
Gambar 3: Foto Bersama Bapak Dr. Rasyidi, M.Pd.I 

 

Pada tanggal 15 juli 2021, Pak Rasyidi berkunjung ke 

lokasi KKN Pelintung. Tujuan dari kunjungan ini adalah 

agar DPL dapat memastikan bahwa kami sebagai 

mahasiswa dalam keadaan baik dan program dapat berjalan 

dengan lancar sehingga KKN dapat memberikan dampak 

positif bagi kelurahan pelintung ini khususnya RT 001 dan 

sekitarnya.  

Hal pertama yang ditanyakan DPL saat berkunjung 

yaitu  tentang bagaimana program kerja berjalan selama ini. 

Kami menyampaikan progres dan kendala dari program 

yang telah dibuat, DPL memberikan solusi dan masukan 
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untuk setiap program dan kendala yang ada, sambil 

memberikan koreksi serta arahan untuk proker kedepannya. 

Tak lupa Beliau juga selalu berpesan kepada kami untuk 

disiplin terhadap waktu agar tak ada yang dikecewakan. 

Kampus sudah mempersiapkan Mahasiswa untuk bisa 

bermasyarakat, kuliah kerja nyata adalah satu dari tiga tri 

darma perguruan tinggi yang akan melahirkan sarjana. 

Disini mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang di dapat di 

kampus dan dapat menyerap ilmu yang diperoleh di 

instansi bersangkutan. 

Mengingat waktu KKN kali ini hanya 40 hari maka 

kami harus memaksimalkan proker kami agar tetap berjalan 

sesuai rencana. Beliau berpesan agar kami mencari data-data 

tentang pendidikan, ekonomi, dan rumah ibadah yang ada 

di kelurahan pelintung. Alhamdulillah berkat saran dari 

Beliau kami bisa mengisi laporan akhir berdasarkan data-

data yang kami peroleh tersebut. Tak lupa Beliau juga 

berpesan untuk tetap menjaga kekompakan agar bisa 

bersama-sama dalam menjalankan program kerja. 

Pada Tahap Evaluasi, DPL mengevaluasi prestasi yang 

telah dicapai mahasiswa dalam mengikuti pembekalan, 

penyusunan proposal/program, pelaksanaan di lapangan, 

dan pelaporan serta rencana tindak lanjut. Menetapkan nilai 

akhir mahasiswa KKN bimbingannya dan menyerahkan ke 

pihak LP2M.  

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Rasyidi, 

S.Pd.I, M.Pd.I. yang telah membimbing dan selalu 

menasehati kami baik dari sebelum KKN dimulai hingga 
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program KKN berakhir. Banyak pembelajaran yang kami 

dapatkan. Semoga ilmu yang Bapak diberikan menjadi 

keberkahan dan amal jariah untuk Bapak, Aamiin.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 | P E L I N T U N G  
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Sejarah singkat Kelurahan 

Pelintung  
 

 

 

 

Datuk Pawang Lion 

(Sang Peneroka) 

 

 
Gambar 4: Makam Datuk Pawang Lion 

 

Datuk Pawang Lion berasal dari daerah Pagaruyun. 

Sebelum tinggal di Pelintung, Datuk Pawang Lion tinggal di 

daerah Api-api (Bukit Batu). Setelah bertahun-tahun belajar 

ilmu kebathinan, akhirnya Datuk Pawang Lion memutuskan 

untuk meneroka (membuka) sebuah kampung. Sebelumnya 
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telah banyak yang mencoba untuk menjadi peneroka 

kampung, namun berakhir gagal karena hutan yang sangat 

buas dan angker. Dengan kesaktian yang dimilikinya, yaitu 

dapat memelihara harimau akuan (harimau jadi-jadian atau 

harimau sakti) bersama pengikut dan keluarganya Datuk 

Pawang Lion berhasil meneroka kampung yang kemudian 

dikenal dengan kampung Pelintung.  

Suatu ketika pernah terjadi di rumah Datuk Pawang 

Lion, didatangi harimau liar, semua sahabatnya tidak ada 

yang berani mendekat, Datuk Pawang Lion pun seketika 

memanggil harimau peliharaannya dan berkata “Bujang 

Sakti rupanya hari ini engkau didatangi kawan-kawan baru 

mu, layanilah ia dengan baik, katakan dengan mereka 

jangan mengganggu kita disini” Bujang Sakti sang Harimau 

akuannya pun muncul dengan besarnya dan berkenalan 

dengan harimau liar, mereka pun berjanji tidak akan 

mengganggu keluarga dan rombongan Datuk Pawang Lion. 

Kesaktiannya dalam menaklukkan harimau itulah yang 

menjadikan sebutan Datuk Pawang Lion dikenal sampai 

sekarang. 

Perkampungan ini kemudian berkembang dan 

rakyatnya makmur. Banyak pula orang dari kampung lain 

yang berdatangan untuk menetap dan tinggal disini. Berkat 

usaha dan kerja keras Datuk Pawang Lion, impiannya untuk 

meneroka kampung akhirnya terwujudkan dan jadilah 

kelurahan pelintung seperti yang kita kenal saat ini. Ketika 

membicarakan kelurahan pelintung tak terlepas dari sang 

peneroka yaitu Datuk Pawang Lion. Hingga saat ini 
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keturunan dari Datuk Pawang Lion masih banyak yang 

tinggal di daerah Pelintung dan daerah lainnya.  

 

Tapak Harimau Sakti  

 

 
Gambar 5: Tapak Harimau Sakti 

 

Berdasarkan cerita dari warga setempat  “Tapak 

Harimau Sakti” adalah tapak harimau asuhan Datuk  

Pawang Lion sang peneroka (pembuka) asal mulanya 

kampung Pelintung. Ketika itu batu tersebut dilewati oleh 

harimau dan kemudian meninggalkan jejak. Kini batu bekas 

jejak kaki harimau tersebut diberi nama “Telapak Harimau 

Sakti”. Batu tersebut hingga saat ini masih ada dan dapat di 

lihat di jalan Arifin Ahmad tepat di depan rumah Pawang 

Sidik yaitu anak dari Datuk Pawang Lion. 
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Misteri Gua Pelintung  

Konon ceritanya Kaseng yang merupakan seorang 

saudagar bersama juru kuncinya, Liem tinggal di dalam 

Gua. Mereka mengumpulkan harta hasil rampokan di dalam 

Gua. Nama Kaseng terkenal sebagai lanon yang kejam dan 

menyeramkan. Hingga akhirnya seorang panglima asal Bone 

Sulawesi, Panglima Hitam berhasil mengalahkan Kaseng. 

Timbulah niat Panglima Hitam untuk menguasai harta 

karun yang disimpan Kaseng dan juru kuncinya Liem. Akan 

tetapi Panglima Hitam salah siasat, dibunuhnya Liem, 

akhirnya Liem pun bersumpah “tidak akan ada yang bisa 

membuka pintu Gua ini selain orang yang bersuku Liem dan 

orang yang memiliki ilmu setaraf Tuan Kaseng”.  

Kebenaran kisah Gua pelintung masih menjadi misteri. 

Gua tersebut masih ada dan berlokasi di Bukit Seludung.  
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Profil Kelurahan Pelintung  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6: Kantor Kelurahan Pelintung 

 

Kelurahan Pelintung merupakan salah satu Kelurahan 

yang berada di Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Riau, 

Indonesia. Kelurahan pelintung mempunyai luas wilayah 

±131 Km². wilayah administratif Kelurahan Pelintung  

meliputi 11 RT, yaitu dari RT 001 sampai RT 011.  

Adapun batas wilayah kelurahan pelintung sebagai 

berikut :  

• Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat 
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• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gurun 

Panjang 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Guntung 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung 

Leban 

Kondisi topografi kelurahan Pelintung bagian selatan 

dengan kelurahan Gurun Panjang memiliki ketinggian 

berkisar 300 meter diatas permukaan laut (DPL), dengan 

kecuraman 400. Wilayah bagian tengah merupakan dataran 

yang menjadi pusat masyarakat kelurahan untuk 

permukiman, perkebunan, dan peternakan. Wilayah bagian 

utara merupakan pesisir pantai, yang dimanfaatkan 

masyarakat untuk tempat wisata. 

Secara demografi, kelurahan pelintung memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 7.547 jiwa. Terdiri dari laki-laki 

4.646 jiwa dan perempuan sebanyak 2.901 jiwa. Kelurahan 

pelintung ini terdiri dari 11 RT. Mayoritas penduduk 

kelurahan Pelintung menganut agama Islam. 
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Sambutan dari Lurah 

Pelintung (Arik Novriko 

Sulistio, Amd) 
 

 

 

 

Pelintung adalah suatu tempat atau kampung dulunya 

yang mana perintis pertama yaitu Datuk Pawang Lion. 

Beliau adalah tokoh masyarakat yang membuka awal 

pertama Desa Pelintung. Sekarang makam Beliau mungkin 

bisa menjadi tempat tapak kilas untuk masyarakat Pelintung 

bahwa di Kelurahan Pelintung itu ada tempat yang bisa 

dijadikan untuk sekilas sejarah bahwa Pelintung awalnya 

merupakan suatu Desa atau Kampung yang kemudian 

sekarang sudah berkembang sangat pesat. 

Secara demografi jumlah penduduk pelintung  sekitar  

7547 jiwa dan diisi oleh bermacam suku dan untuk 

pendapatan atau usaha masyarakat di Pelintung juga 

beragam, ada yang petani, perkebunan, nelayan  dan ada 

juga pekerja industri di sekitar Kelurahan Pelintung, jadi 

sangat beragam. Untuk jumlah tempat Ibadah yang ada di 

kelurahan pelintung itu ada 21 tempat Ibadah mulai dari 

Mushola dan Masjid. 
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Dengan adanya mahasiswa yang turun langsung 

kelapangan dan bersosialisasi dengan masyarakat banyak 

membantu kita sebagai aparat Kelurahan untuk seperti 

kegiatan kemanusiaan, kegiatan keagamaan dan menambah 

rasa keinginan atau movivasi  untuk masyarakat di 

Pelintung agar bisa berkuliah di Kota Dumai atau ditempat 

lain. Kepada Mahasiswa semoga dengan melaksanakan 

kegiatan KKN di Kelurahan Pelintung ada manfaat yang 

bisa diambil yang kemudian dapat berguna untuk 

kedepannya. 
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Kegiatan Pemerintahan  di 

Kelurahan Pelintung 
 

 

 

Rukun Tetangga 

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Pelintung 

Kecamatan Medang Kampai Kelurahan Pelintung Memiliki 

11 (sebelas) Rukun Tetangga (RT). Adapun susunan Rukun 

Tetangga (RT) di Kelurahan Pelintung Periode 2020-2023 

adalah sebagai berikut : 

No Nama 
Jabatan 

Ketua RT 
No Handphone 

1 Syarifudin 001 085265378485 

2 Paimun 002 08127632124 

3 Sarwan 003 081268282148 

4 Jailani 004 082389553339 

5 Gustami 005 081323578384 

6 
Wirandi Rohim 

Fajri 
006 081365067229 

7 M. Yunus 007 085272101328 

8 Sugiri 008 085213746270 

9 Yusmar Efendi 009 085274467575 

10 Bustami 010 085274306148 

11 Jamaludin 011 082387553355 
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Kelurahan Pelintung 

 

 
Gambar 7: Foto bersama DPL dan Lurah Pelintung 

 

Pelintung adalah sebuah Kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, 

Indonesia. Kantor Lurah Pelintung  beralamat di Jl. Arifin 

Ahmad. Saat ini yang menjabat sebagai Lurah Pelintung    

adalah Bapak Arik Novriko Sulistio, Amd. Bagi Masyarakat 

yang memiliki kebutuhan untuk mengurus surat-surat bisa 

datang ke kantor lurah dan akan dilayani oleh staf karyawan 

di kantor kelurahan. Mayoritas suku kelurahan pelintung 

suku melayu, dan sehari-hari menggunakan bahasa melayu. 
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Tetapi ada juga suku lainnya yang menetap di pelintung 

seperti suku minang, suku jawa dan suku batak.  

Berdasarkan laporan administrasi kependudukan, 

jumlah penduduk Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang 

Kampai sampai dengan Bulan Juni 2021 sebanyak 7.547 jiwa 

dengan rincian sebagai berikut:  

N

O 
KELURAHAN 

JUMLAH 

RT KK 

JIWA 

LK PR 
LK + 

PR 

1 PELINTUNG 

 

0

01 

0

02 

0

03 

0

04 

0

05 

0

06 

0

07 

0

08 

0

09 

 

136 

 

136 

 

74 

 

311 

 

99 

 

361 

 

128 

 

84 

 

70 

 

1169 

 

252 

 

149 

 

752 

 

188 

 

1113 

 

261 

 

150 

 

138 

 

170 

 

2226 

 

168 

 

576 

 

176 

 

718 

 

260 

 

138 

 

138 

 

1339 

 

478 

 

317 

 

1328 

 

364 

 

1831 

 

521 

 

288 

 

276 
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0

10 

0

11 

 

83 

 

79 

 

177 

 

297 

 

161 

 

170 

 

338 

 

467 

 JUMLAH  1.56

1 

4.646 2.901 7.547 

 

Alhamdulillah semua program kerja KKN yang kami 

jalankan dapat berjalan dengan baik, hal tersebut tak lepas 

dari dukungan dan bimbingan dari seluruh karyawan yang 

ada di kelurahan Pelintung. Dan terima Kasih kepada pak 

Arik yang telah memberikan Nasihat kepada kami sebelum 

kami meninggalkan kelurahan pelintung ini. Beliau 

berpesan nikmati syukuri apapun pekerjaannya. Yang 

penting bisa menyesuaikan diri dengan pimpinan baru, 

karena karakter pimpinan itu pasti berbeda-beda. Selagi 

pimpinan itu tidak menjerumuskan ke hal-hal yang 

melanggar hukum kita boleh mengikutinya. Tapi kalau kira-

kira sudah membahayakan, lebih baik kita menghindar, dan 

kita harus selalu meng-upgrade ilmu.  

 

 

 

 

 

 

 



K K N  I A I T F  2 0 2 1 | 27  

 

Kecamatan Medang Kampai 

 

 
Gambar 8: Foto bersama Camat Medang Kampai 

 

Medang Kampai adalah salah satu Kecamatan yang 

ada di Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Kantor camat 

medang kampai  beralamat di Jl. Tengku Umar No. 01 

Kelurahan Teluk Makmur. Saat ini yang menjabat sebagai 

Camat Medang Kampai adalah Bapak Muhammad Zakir,  

S.IP, M.IP. 

Terima Kasih kepada Bapak Camat yang telah 

meluangkan waktu untuk menerima kehadiran kami yang 

bertujuan untuk silaturahmi sekaligus mencari data tentang 

sejarah pelintung, mengingat Beliau merupakan keturunan 

dari Datuk Pawang Lion Sang Peneroka kampung Pelintung 
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Kantor Urusan Agama 

 

 
Gambar 9: Foto bersama Kepala KUA Medang Kampai 

 

Kantor Urusan Agama (KUA) medang kampai  

beralamat di Jl. Arifin Ahmad GG. Balai Nikah Kelurahan 

Teluk Makmur. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala KUA 

kecamatan medang kampai Kota Dumai Provinsi Riau 

adalah Bapak H. Muhammad Subhan,  S.Ag.  

Menurut data KUA medang kampai ada beberapa 

kasus pernikahan dibawah umur  yang ditolak karena 

menurut UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun”. Untuk kasus perceraian yang terjadi 

rata-rata yaitu gugat cerai. Beberapa alasan yang sering 
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terjadi yaitu ketidakharmonisan rumah tangga disertai 

dengan faktor ekonomi. Sedangkan untuk kasus poligami 

belum pernah ada selama Bapak Subhan menjabat. 
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Rumah Ibadah di Kelurahan 

Pelintung 

 

 

 

 
Gambar 10: Masjid Nurul Iman Pelintung 

 

ِ َوٱل   ِ َمن  َءاَمَن بِٱّللَّ ِجَد ٱّللَّ ُمُر َمَس  ةَ  إِنََّما يَع  َكو  ةَ َوَءاتَى ٱلزَّ لَو  ِٓخِر َوأَقَاَم ٱلصَّ ِم ٱۡل  يَو 

تَِديَن   ُمه  ئَِك أَن يَُكونُواْ ِمَن ٱل 
ٓ ٓ أُْولَ  َٰۖ فَعََسى  َش إَِلَّ ٱّللَّ    َولَم  يَخ 

“Sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah hanyalah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta 

(tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan 
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mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk” (Q.S 

At-Taubah : 18) 

Jika dilihat dari fungsi aslinya masjid adalah  tempat 

untuk bersujud kepada Allah SWT, serta memberi manfaat 

bagi jamaah dan masyarakat. Masjid juga berfungsi sebagai 

tempat pembelajaran masyarakat untuk menguatkan 

pengetahuan keislaman. Makmur tidaknya masjid dilihat 

dari jamaahnya yang rajin beribadah ke masjid.  

Berikut adalah beberapa data Rumah Ibadah yang ada 

di kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai : 

NO 
RUMAH 

IBADAH 
ALAMAT 

NAMA 

PENGURUS 

1 MASJID RAYA 

BAITURRAHIM 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 005 

Efendi Rambe 

(081365531546) 

2 MUSHOLA 

NURUL IKHSAN 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 010 

Bustami 

(085274306148) 

3 MASJID NURUL 

HUDA 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 010 

Sahrun 

(081378804654) 

4 MUSHOLA AL-

MUHAJIRIN 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 011 

Sumarlan 

(081268191964) 

5 MASJID NURUL 

IMAN 

Jl. 

Pembangunan 

RT 001 

Yopie Andesman, 

S.Pd 

(08127601030) 
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Pendidikan di Masyarakat 

kelurahan Pelintung  

 

 

 

 
Gambar 11:  MTs N Pelintung 

 

Di Kelurahan Pelintung terdapat 10 unit bangunan 

sekolah, dengan jenjang pendidikan dimulai dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga  tingkat Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Di Kelurahan Pelintung 

terdapat juga Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Lokasi 

Sekolah tersebar dari RT 001 hingga RT 011. Diharapkan 

seluruh anak yang ada di Kelurahan Pelintung dapat 

mengecap pendidikan dengan jumlah sekolah yang tersedia. 

Meskipun begitu banyak juga orang tua yang mengantarkan 

anaknya untuk sekolah keluar dari Pelintung dengan 
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beberapa alasan. Berikut adalah data Sekolah yang ada di 

Kelurahan Pelintung : 

No 
Nama 

Sekolah 

Akre

ditasi 

Nama Kepala 

Sekolah 
Alamat 

1 

PAUD 

BAITUL 

UMMI 1 

- Rabina 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 

005 

2 

PAUD 

BAITUL 

UMMI II 

- 
Citra Dewi 

(085271785236) 

Selinsing 

RT 010 

3 

TK ISLAM 

AQILA 

ZAHRA 

B Tika Susilawati 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 

002 

4 
SDN 003 

PELINTUNG 
A 

Rohimah, 

S.Pd.SD 

(081378305243) 

Jl. H.M. 

Siddik RT 

001 

5 
SDN 005 

PELINTUNG 
B 

Siti Kamariah 

S.Pd.SD 

(085264884565) 

Selinsing 

RT 010 

6 
SDN 007 

PELINTUNG 
B Sa’ari, S.Pd.SD 

Barak Aceh 

RT 004 

7 
SDIT AQILA 

ZAHRA 
B 

H. Muhammad 

Tsabit Jafar Daud, 

MA 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 

002 

8 
MTs N 

PELINTUNG 
A 

Drs. Muliadi 

(081365575583) 

Jl. Arifin 

Ahmad RT 

006 

9 
SMP IT 

ZUNURAIN 
C 

M.Zaid, 

S.ST.M.Pd 

JL. 

Pertanian 
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AQILA 

ZAHRA  

(08127623120) Terpadu RT 

006 

10 

SMK IT 

ZUNURAIN 

AQILA 

ZAHRA 

C 

M.Zaid, 

S.ST.M.Pd 

(08127623120) 

JL. 

Pertanian 

Terpadu RT 

006 
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Ekonomi  di Masyarakat 

Kelurahan Pelintung 

 
 

Menurut cerita penduduk sekitar sebelum dibangun 

jalan aspal tidak ada angkutan umum yang mau melintas. 

Dengan kehadiran kawasan industri sekitar tahun 2000 telah 

dibangun jalan yang kemudian mengubah wajah dan sistem 

sosial ekonomi masyarakat. Listrik tersedia dan roda 

ekonomi berputar kencang. Beberapa penduduk yang ada di 

kelurahan pelintung bekerja sebagai nelayan, petani, 

peternak, dan banyak lagi.  
 

 
Gambar 12: Pasar Pelintung 



38 | P E L I N T U N G  

 

Selama ber-KKN di Kelurahan Pelintung kami sempat 

mencari data pasar yang ada di kelurahan pelintung di jalan 

Arifin Ahmad, berikut data yang kami peroleh :  

Status Kepemilikan 
Tanah 

Milik Pribadi 

Pemilik Tanah M.Romi 

Harga Sewa tempat 500 ribu- 1 juta Rupiah/tahun 

Data Penjual 

Penjual 1 : menjual sandang 

-sudah 3 tahun berjualan di 
pasar pelintung 

-Pendapatan tidak menentu  

-menyewa 2 tempat sekitar 1 
juta/tahun 

Penjual 2 : menjual bahan 
makanan 

-mengatakan bahwa harga 
cabai naik dari 6 ribu/ons 
menjadi 7 ribu/ons 

-menyewa 1 tempat sekitar Rp. 
500.000 /tahun. 
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Budaya di Masyarakat 

Kelurahan Pelintung 

 

 

 
Kesenian  

Indonesia kaya akan budaya karena terdiri atas 

berbagai suku, ras, dan agama dari sabang hingga merauke. 

Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan 

yang dikagumi karena keunikan dan keindahannya. 

Kesenian itu muncul karena adanya masyarakat dan dapat 

menyatakan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. 

Nilai-nilai tersebut harus dilestarikan sebagai bentuk 

kepedulian terhadap sebuah kesenian. Beberapa bentuk 

kesenian yang masih lestari di kelurahan pelintung ini yaitu 

kompang, sanggar tari dan gambus. 

Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan 

kitabullah adalah falsafah yang umum dipakai oleh 

kelompok masyarakat melayu. Masyarakat melayu tentu 

tidak asing lagi dengan kesenian kompang.  Keberadaan 

kompang dapat ditemui pada upacara tepuk tepung tawar, 

upacara berinai curi, upacara arak pengantin, mengiring 

pencak silat dan menyambut tamu di pemerintahan. 
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Gambar 13: Kesenian Kompang 

 

Di daerah pelintung khususnya di lingkungan RT 001 

terdapat dua kelompok kompang, yaitu kelompok kompang 

dewasa dan kelompok kompang remaja. Untuk kelompok 

kompang remaja terdiri sekitar 10 orang anggota yang 

diketuai oleh piyu. Jadwal rutin latihan kompang mereka 

yaitu setiap malam rabu dan malam sabtu. Setiap kali 

latihan mereka selalu tampak bersemangat memainkan 

kompang dengan diiringi nyanyian dalam berbahasa arab. 

Semoga kesenian ini tetap lestari tak lekang ditelan zaman. 
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Gambar 14 : Sanggar Tari 

 

Sanggar tari juga menjadi salah satu kesenian yang ada 

di kelurahan pelintung. Meski sempat vacum akibat 

pandemi covid 19, namun sanggar ini masih terus aktif 

hingga saat ini. Nama ketua sanggar tersebut yaitu Ibu 

Rainy dan sekretaris Ibu Salbiah. 

 

Gotong Royong 
Kehidupan masyarakat yang senang gotong royong 

sudah menjadi ciri khas di Indonesia.  Gotong royong juga 

merupakan bentuk implementasi dari pancasila sila ke 3 

yaitu persatuan Indonesia. Menurut kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), gotong royong mempunyai arti bekerja 

bersama-sama(tolong-menolong, bantu-membantu) diantara 

anggota suatu komunitas. 
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Gambar 15: gotong royong membersihkan lapangan bola 

 

Tradisi gotong-royong sudah kurang aktif dilakukan 

oleh warga kelurahan pelintung. Ketika ada kegiatan gotong 

royong membersihkan lapangan bola tak banyak pemuda 

yang bisa ikut berpartisipasi, dikarenakan sebagian besar 

penduduk yang bekerja dan tidak mempunyai banyak 

waktu luang untuk ikut gotong royong. hal ini membuat 

pekerjaan ini membutuhkan waktu berhari-hari untuk 

menyelesaikannya mengingat lapangan ini cukup luas. 
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Gambar 16: membersihkan Masjid  

 

Kegiatan kerja bakti juga sering dilakukan di kelurahan 

peintung. Sudah menjadi rutinitas setiap menjelang 

peringatan Hari Besar Islam diadakan kegiatan 

membersihkan lingkungan masjid oleh warga sekitar. 

Seperti menjelang hari raya Idul Adha 1442 H, kami 

beramai-ramai ikut membersihkan masjid Nurul Iman 

Pelintung. 

Masjid merupakan tempat ibadah yang harus 

senantiasa bersih, karena itu merupakan salah satu syarat 

sahnya sholat. Bersucu juga merupakan sebagian dari iman. 

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

Imam Muslim Berikut : 
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“Bersuci merupakan sebagian dari iman” (HR. Muslim). 

Maka menjaga kebersihan sangat dicintai oleh Allah SWT. 

 

 
Gambar 17: Rewang di salah satu rumah warga 

 

Rewang merupakan tradisi masyarakat di Indonesia 

untuk membantu tetangga yang sedang mengadakan 

kenduri, pesta, maupun hajatan dimana membutuhkan 

bantuan tenaga baik mengurus konsumsi dan kesibukan 

lainnya sehingga berbagai rangkaian acara dapat berjalan 

dengan baik. 

 Di daerah Pelintung masih ada tradisi turun temurun 

berupa rewang ini. Ketika ada kegiatan kenduri meskipun 

sedang pandemi masyarakat ikut beramai-ramai membantu 

karena sebagian besar penduduk di pelintung masih ada 

hubungan saudara. Banyak warga asli Pelintung yang 

menikah dengan saudara sendiri.  
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Program Kerja Selama KKN di 

Kelurahan Pelintung 
 

 

 
 

Mengajar 
 

 
Gambar 18: Mengajar di Posko 

 

Salah satu program kerja rutin yang kami   jalankan 

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

lingkungan RT 001 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. 

Terima kasih untuk Aliya, Arif, Diva, Marcel, Angel, 

Kasih, Hasbi, Ailin, Nayla, Yoga, Jihan, dan masih banyak 
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lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 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 

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. 
 

 
Gambar 19: Mengajar di Masjid 

 

Selain mengajar di posko, kami juga ikut membantu 

mengajar ngaji di masjid Nurul Iman Pelintung setiap bada 

maghrib mulai malam senin hingga malam kamis. Murid 

yang mengaji di masjid ini juga tak kalah ramainya. Mereka 

selalu tampak bersemangat dalam mengaji. Semoga apa 
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yang kami lakukan ini bermanfaat dan menjadi amal jariah 

untuk kita semua, dan semoga kalian menjadi anak-anak 

yang soleh dan solehah, Aamiin… 
 

Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat 

Sebagai penduduk baru di Kelurahan Pelintung 

khususnya di RT 001 sudah selayaknya kami ikut bergabung 

dengan warga yang ada disini. Alhamdulillah kami 

disambut ramah oleh warga sekitar. Beberapa kegiatan yang 

kami ikuti yaitu menghadiri undangan kenduri, ikut 

bergotong-royong, ikut menjadi kepanitiaan dalam acara 

qurban, dan lainnya. 
 

Memasang spanduk dan membagikan brosur kampus 

 

Gambar 20 : Memasang Spanduk 
Kami juga mendapatkan amanat dari kampus untuk 

memasang 5 spanduk di berbagai tempat di setiap 
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kelurahan. Adapun lokasi pemasangan yang kami lakukan 

yaitu di SMK IT Zunurain Aqila Zahra, di depan Masjid 

Raya Baiturrahim, Di SMA 5 Dumai, dan 2 lagi di tepi jalan  

Arifin Ahmad. 
 

 

 

Gambar 21 : Membagikan Brosur 

 

Kami juga mengunjungi rumah warga sekitar selain 

untuk bersilaturahim juga untuk membagikan brosur 

kampus IAITF Dumai guna untuk memudahkan jika ada 

calon mahasiswa yang ingin mendaftar.  
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Mencari data tentang kelurahan Pelintung 

 

Gambar 22: Mencari data sejarah Pelintung di rumah Tok Yen 
 

Selama menjalani KKN di Kelurahan Pelintung, kami 

sempatkan diri untuk mencari data tentang Kelurahan 

Pelintung yang nantinya berguna untuk mengisi laporan 

akhir. Data tersebut sebagian besar sudah dituliskan 

didalam buku ini. Mohon maaf apabila ada data yang 

kurang lengkap dikarenakan keterbatasan kami dalam 

mencarinya. 
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Kesan Warga Kelurahan Pelintung 

(Bapak Yopie 

Andesman) 
 

 

 

Sisi positif dari kehadiran anak-anak KKN, kegiatan di 

masyarakat menjadi lebih meriah, karena yang bisa 

mengeksekusi kegiatan sosial itu adalah orang-orang yang 

punya waktu. Karena rata-rata masyarakat disini banyak 

yang bekerja, saat ada kegiatan sosial seperti gotong royong 

itu mulai pudar. Ketika diajak gotong- royong yang datang 

hanya satu atau dua orang. Jadi dengan adanya anak KKN 

harapannya dapat menghidupkan kembali nilai-nilai yang 

bergeser artinya kampung menjadi lebih meriah. 

Selanjutnya dengan adanya anak KKN menjadi 

empowering atau pemberdayaan masyarakat terutama anak 

anak bisa diajak untuk belajar, bisa diajak untuk mengaji. 

Selain itu dengan adanya anak anak kkn bisa menjadi contoh 

bahwa anak kuliah itu bisa seperti ini, orang yang 

mendapatkan high education, dan bisa dimanfaatkan untuk 

kegiatan-kegiatan yang berguna atau menjadi orang yang 

berguna atau good example. 

Adapun sisi negatif dari kehadiran KKN yaitu antum 

disorot karena kebanyakan orang kampung menganggap 
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bahwa tidak ada yang dikerjakan anak KKN walaupun 

sebenarnya anak KKN memang banyak kegiatannya, anak 

KKN terlihat kesana kemari melakukan banyak kegiatan 

tapi tidak berkesan bagi orang-orang, tidak menyentuh 

banyak orang, apalagi di masa pandemi ini kita tidak bisa 

berkegiatan banyak dan mengumpulkan orang-orang. Yang 

kedua ketika anak KKN pulang pemberdayaan pun terputus 

yang tadinya mengajar ketika anak-anak KKN pulang 

mereka tidak belajar lagi. Memang itu sebagai pemicu tapi 

dia tidak berkesinambungan, ini menjadi tantangan anak 

KKN berikutnya setelah mereka pulang ada yang 

menghandle kegiatan disini. 

Sisi negatif selanjutnya selama ini anak KKN itu tidak 

bisa merasakan feel di masyarakat, padahal antum lahir di 

masyarakat, antum punya kampung artinya antum punya 

kebiasaan tapi ketika antum datang ke kampung, antum 

seolah-olah bukan orang kampung, tidak bisa melebur di 

masyarakat, you cannot feel the atmosphere of the village. 
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Pahit  dan Manis ber-KKN di 

Kelurahan Pelintung 
 

 

 

 

Nama  : Angga Rahmanda  

Nim : 0202.18.0003 

Jurusan : Muamalah 

Kesan :  

Alhamdulillah, KKN 40 hari sudah selesai. Sebelumnya 

saya berterimakasih kepada pihak kampus sudah 

mengadakan program KKN ini untuk para Mahasiswa/i, 

merupakan program yang sangat bermanfaat dan akan 

memberikan kesan tersendiri di hidup saya. 

Kesan manis untuk saya selama mengikuti KKN adalah 

saya senang dapat bertemu dengan masyarakat pelintung 

khususnya RT 001 yang memiliki rasa kekeluargaan yang 

sangat erat dan mereka merupakan masyarakat yang ramah 

dan tamah.  

Kesan Pahit yang saya rasakan adalah saya harus bisa 

bahkan dituntut untuk ekstra membagi waktu dalam dunia 

kerja saya dengan kegiatan KKN ini, dimana memberikan 

efek kepada diri saya yang bisa membuat saya menjadi 

pribadi yang lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab. 
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Nama  : April Bustomi  

Nim : 0101.18.0004 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Senang dan susah memang kita rasakan di saat KKN. 

Banyak yang kita ketahui setelah tinggal bersama, tinggal 

satu rumah, ikut menjalankan program-program yang kita 

laksanakan di Masyarakat, disanalah ketahuan sifat asli dari 

teman teman. Tapi hal yang seperti itu bisa di maklumi 

bersama dan pada dasarnya seorang manusia pasti memiliki 

pikiran yang berbeda-beda. 

Hari hari demi hari kita lewati bersama dengan penuh 

semangat dan Sabar, baik itu menghadapi perbedaan teman 

sendiri ataupun melaksanakan program kerja. "kalau ingin 

membuat sebuah kegiatan disini jangan terlalu melangit 

sekali karena masyarakat disini belum tentu bisa menerima 

apa yang Mahasiswa buat, kegiatan itu harusnya membumi 

saja atau seperti bergotong royong di jalan, membersihkan 

parit dll" seperti itulah lebih kurang pernyataan dari Ketua 

Masjid yang tidak jauh dari posko tempat kami tinggal. 

Alhamdulillah setelah 40 hari di pelintung kita bisa 

menjalaninya dengan penuh suka dan pastinya ada juga 

dukanya, tapi itulah kehidupan yang tidak pernah lepas 

dengan persoalan dan masalah. 
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Nama  : Arjun  

Nim : 0201.18.0002 

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah 

Kesan : 

40 hari ber-KKN di Kelurahan Pelintung yang tak 

terasa sudah berakhir meninggalkan cerita atau kenangan 

yang kadang manis untuk diingat dan terkadang juga pahit 

untuk diterima. kebersamaan menjadi salah satu kenangan 

manis yang bisa dirasakan bagaimana kehebohan kami di 

posko berdiskusi segala hal yang berkaitan dengan tugas  

atau proker yang kami jalani selama di pelintung yang 

sedikit di isi dengan segala hal gelak tawa membuat suasana 

itu  sangat berkesan, pergi ke pantai menikmati sarapan pagi 

di pantai alido, duduk di bawah naungan pohon jambu 

sembari bermain gitar dan ludo bersama. 

Adapun kenangan manis bersama masyarakat adalah 

bagaimana kami bersama bergotong royong baik di masjid 

atau pun di luar masjid, mengajar anak-anak mengaji 

dengan sedkit cerita lucu yang mendidik, menjadi imam dan 

muadzin di masjid, mengikuti kegiataan wirid dan banyak 

hal yang jika di kenang sedikit mengundang haru yang 

berbuah kerinduan. 

Kenangan pahit yang diingat sampai sekarang adalah 

salah satu warga disana yang melabrak kami dan ikut 

campur hal hal bersifat internal kami yang mana seharusnya 

itu adalah tugas kami dalam menyelesaikannya dan 

menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. 
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Nama  : Elfira Humairah  

Nim : 0101.18.0014 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

40 hari telah berlalu masa kami ber-KKN di pelintung 

seperti pepatah setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan 

perpisahan yang meninggalkan kenangan manis dan pahit. 

Kenangan manis yang terasa sampai saat ini adalah 

kebersamaan kami yang selalu berdiskusi membahas dari 

program kkn sampai hal hal yang lucu seperti bercanda di 

pantai, memancing, memasak secara bergantian, duduk di 

bawah pohon sembari di iringi alunan musik dan nyanyian, 

kemudian ikut berpartisipasi kegiatan seperti gotong royong 

di masjid setiap jumat nya, mengajar anak-anak mengaji 

serta berkunjung ke sekolah dan masjid-masjid di pelintung. 

Sementara kenangan pahit yang dirasakan adalah 

ketika masalah internal kami diikut campuri oleh orang lain 

di posko kami sendiri, dan ketika kami gotong royong para 

pemuda tidak membantu kami bekerja tetapi mereka 

bermain bola di lapangan yang kami bersihkan. 

 

Nama  : Endah Risma  

Nim : 0301.18.0009 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Kami disatukan beberapa jurusan, ada yang PAI, 

Hukum dan Ekonomi. Pahit manisnya KKN memang sangat 

menyenangkan karena kebanyakan manisnya. Makan sama-
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sama, ke pantai, kerja sama-sama, kadang ngumpul sama-

sama main ludo, tidur sama. Di tempatkan di kampung 

orang  selama 40 hari, rasanya dulu deg-degan, namun 

seiring bergulirnya sang mentari semuanya yang di 

kampung itu menjadi sahabat bahkan pohon jambu yang 

disamping Posko pun jadi sahabat sejati kami (Karena 

berbuah). 

 

Nama  : Euis Hermayanti  

Nim : 0201.18.0003 

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah 

Kesan : 

 Sebelumnya saya Ucapkan Terima kasih kepada 

Kampus IAITF yang telah mengadakan Program Kuliah 

Kerja Nyata untuk kami Mahasiswa,  ini adalah pengalaman 

hidup yang sangat menarik yang takkan pernah saya 

lupakan kelak. 

Alhamdulillah KKN 40 hari kini telah usai, Kesan 

manis dari saya adalah  senang bisa mengenal dan 

mengabdi untuk masyarakat Pelintung yang ramah dan 

tidak pelit untuk berbagi ilmu kepada kami. Serta bisa 

bertemu dan mengajar anak-anak yang memiliki tingkat 

semangat belajar yang baik. Kesan baik untuk masyarakat 

disana yang masih memegang erat tali kekeluargaan, 

sehingga mudah bagi saya untuk menempatkan diri disana.  

Sedangkan untuk pengalaman Pahitnya ialah saya 

harus berjauhan selama 40 hari dengan Keluarga tercinta 

dan yang sangat saya sayangi. Terkhusus untuk mama saya, 
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tidak ada kata rindu yang sebenarnya selain menahan rasa 

nikmatnya makan selain dari racikan tangannya. Dan dari 

mulai Kata Alhamdulillah saya menemukan rasa syukur 

yang sesungguhnya. 

  

Nama  : Lailatul Qodriah 

Nim : 0101.18.0027  

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Assalamualaikum Wr. Wb. Bersyukur kepada Allah 

atas rahmat dan karunia Nya pada akhirnya kita bisa 

menyelesaikan KKN. Walau hanya 40 hari, banyak 

pembelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan. Kesan 

termanis juga saya rasakan ketika bertemu dengan para 

bocah cilik Pelintung, mereka sangat akrab dan ramah,   

kesempatan untuk mengajar mereka tidak saya sia-siakan. 

Semoga menjadi ladang amal jariyah untuk kami dan 

menjadi bekal untuk mereka.  

Terima kasih saya ucapkan kepada segenap 

masyarakat Pelintung, ibu-ibu wirid, para pemuda, ketua 

RT, ketua masjid, dan para jiran tetangga karena telah 

menyambut kami dengan sangat antusias. Semoga menjadi 

ajang ikhwah silaturahmi kita. Yang paling saya ingat adalah 

nenek maysarah tetangga sebelah posko. Karena walau 

sudah memiliki umur yang tidak lagi muda, tapi energik 

dan semangat nenek luar biasa menjadi motivasi saya untuk 

tetap  bersyukur menjalani hidup  yang fana.  
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Tentu banyak lagi kesan yang tidak tertulis di sini,  

cukup disimpan dalam memori indah yang bernama 

kenangan. Terimakasih sahabat sudah membersamai saya 40 

hari ber KKN. Tidak ada yang lebih mengesankan melebihi 

pertemanan. Selamat melanjutkan kehidupan nyata dengan 

terus membumi dan berbaur dengan  masyarakat .  

 

Nama  : Meutia Agustina  

Nim : 0101.18.0014 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

Kesan : 

Selama saya menjalankan tugas KKN di kelurahan 

pelintung, ada banyak hal yang menjadi pembelajaran 

tersendiri bagi saya. Bagaimana kita harus membaur dengan 

masyarakat, dan bagaimana agar diri kita diterima di 

masyarakat. Hal tersebut tidaklah mudah. 

Tapi, dari semua peristiwa yang terjadi selama kami 

bertugas, walaupun ada hal-hal yang sampai sekarang 

masih terasa pahitnya, ada begitu banyak kemanisan yang 

menutupi rasa pahit itu. Itu adalah dukungan satu sama lain 

antar mahasiswa serta sahabat satu posko. Dimana saat  

pribadi kami memiliki masalah, yang lain akan membuat 

candaan sehingga masalah itu lepas seketika dari pikiran. 

Saat dimana beban terasa sangat berat, dan hati terasa sesak, 

ada saja yang menghibur. Itulah kebersamaan. 

Terkadang kita memang harus saling memahami satu 

sama lain, dari situlah kita belajar bahwa tidak semua sifat 

manusia sama. Orang yang kita pikir baik ternyata tidak, 
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yang kita pikir tidak baik ternyata dia lebih baik dari dugaan 

kita. Semoga kegiatan yang kami lakukan selama disana 

mendapat berkah dari Allah SWT.aamiin 

 

Nama  : Rabbani  

Nim : 0101.17.0030 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

KKN, yang saya rasakan pertama adalah kebosanan, 

kesedihan karena saya tidak pernah merasakan yang nama 

nya pisah dari keluarga apalagi selama 40 hari, dan saya 

harus bergabung dengan kawan kawan yang awalnya tidak 

saya kenali tapi saya harus menjalani KKN tersebut, waktu 

semakin berlalu, mau gak mau saya harus gabung dengan 

kawan KKN saya untuk ikut kegiatan mulai dari 

membersihkan masjid, lapangan dll dan ternyata mereka 

adalah kawan yang seru, baik dan membuat saya nyaman 

dan tidak mau berpisah dari mereka. 

 

Nama  : Roudahnur 

Nim : 0101.18.0045  

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Alhamdulillah KKN telah berakhir. Mengenal karakter 

teman, berbaur dengan masyarakat adalah hal yang 

menyenangkan. Terima kasih Pelintung untuk semua 

kenangan manis dan pahit yang menjadikan ku bertumbuh. 

Semuanya apapun itu, bilamana kita mau bersyukur dan 
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mensyukuri, semua akan terlihat indah. Semoga apa pun 

yang kami lakukan selama ini bermanfaat, Aamiin.. 

 

Nama  : Sapikri  

Nim : 0202.18.0009 

Jurusan : Muamalah 

Kesan : 

Yang pertama saya bersyukur kepada Allah SWT, telah 

memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk ber-

KKN di Kelurahan Pelintung,  sholawat dan salam saya 

ucapkan keatas baginda Muhammad SAW, allahumma 

Solli’ala sayyidina Muhammad waala ali sayyidina 

Muhammad. Selanjutnya terima kasih kepada masyarakat 

kelurahan pelintung, terutama pak RT dan pemuda 

setempat karena telah menyambut dan menerima kehadiran 

saya di kelurahan pelintung ini dengan baik, pahit nya ber 

KKN di kelurahan pelintung yg pertama saya harus berbagi 

waktu untuk ber KKN dan berbagi waktu untuk bekerja, 

karena saya bertempat tinggal di pulau Rupat dan bekerja di 

Rupat, jadi saya harus bisa mengatur kapan waktu nya hadir 

di posko, dan waktu bekerja. 

Manis nya ber KKN di kelurahan pelintung ini, saya 

diajarkan untuk hidup mandiri, hidup hemat, banyak 

mengenal kawan baru, dan suasana hidup baru. 
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Nama  : Sekar Alya Wardhana 

Nim : 0101.18.0050  

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Kesan : 

Waktu berlalu begitu lambat ketika KKN akan tetapi 

ketika tanggal sudah bertepatan 7 Agustus 2021 seakan-akan 

waktu yang lambat tadi tak terasa menjadi singkat. Banyak 

hal yang terjadi di KKN ini. Jika di tanya apa kesan pahit 

manisnya selama KKN saya akan menjawab dari yang manis 

terlebih dahulu yaitu saat melihat antusias anak-anak di 

sekitar posko untuk belajar bersama kami, rasa nya sangat 

bahagia melihat anak-anak punya keinginan untuk belajar, 

saat saya dan salah satu rekan KKN dengan sangat puas 

mengambil dan memakan rambutan yang kami minta dari 

warga dan yang terakhir mungkin sepele tapi ini kesan yang 

membuat saya sangat bahagia yaitu saat saya ikut menemani 

salah satu rekan KKN saya untuk bersilaturahmi ke rumah 

temannya disana saya menemui kucing anggora yang sangat 

menggemaskan hal itu membuat rasa lelah saya di posko 

hilang. 

Untuk kesan pahit nya saat kerja keras kami membantu 

para remaja Pelintung untuk bergotong royong 

membersihkan lapangan tidak dianggap oleh ketua 

remajanya dan kesan pahit terakhir yaitu saat saya harus 

berpura-pura menikmati segala kejadian, keadaan dan 

kebersamaan. Dari 40 hari ber-KKN saya mendapatkan 

banyak pengalaman yang membuat saya paham bagaimana 
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cara menanggapi dan menyesuaikan diri dengan orang yang 

berbeda sifat, sikap dan pikiran dengan kita.  

 

Nama  : Sofia Agustin  

Nim : 0201.18.0010 

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah 

Kesan : 

Alhamdulillah wasyukurillah KKN selama 40 hari 

telah usai. Banyak pelajaran yang saya dapatkan disana. 

Pahit manis telah saya rasakan. Untuk manisnya adalah saya 

berkesempatan mentransfer kan ilmu saya kepada anak-

anak yang penuh semangat dalam belajar. Kemudian saya 

belajar bagaimana menempatkan diri kepada orang-orang 

tua disana. 

 Untuk masyarakat Pelintung menurut saya masih 

sangat erat kekeluargaannya, mereka juga tidak pelit berbagi 

pengalaman, seperti tetangga kami nenek Maysyarah yang 

anaknya mempunyai ternak ayam kampung, kami diberi 

tips oleh Beliau bagaimana memberi pakan ayam yang 

bagus untuk pertumbuhannya.  Kemudian ada Bapak 

Samsul yang memiliki ternak kalkun, ia tidak sombong 

bahkan memberikan kami tips cara ternak kalkun di era 

pandemi ini. Ada juga Atok Yen yang memberikan kami 

edukasi mengenai Sejarah Pelintung secara rinci dan 

sukarela.  

Dari segi pemerintahan seperti Di Kantor Lurah, saya 

mendapatkan pengalaman yang luar biasa bermanfaat 

bagaimana kerja di Kantor lurah. Kemudian di KUA 
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Medang Kampai, kami diberi sambutan oleh Bapak KUA 

nya. Bahkan Beliau memberikan saya buku pegangan 

mengenai masjid. Untuk Kantor Camat pun begitu, 

sambutan Bapak Camat sangat baik.  

Sedangkan untuk pengalaman pahitnya adalah saya 

meninggalkan keluarga tercinta selama 40 hari itu, rasa 

rindu yang amat menyiksa membuat saya semakin 

bersemangat untuk cepat menyelesaikan KKN ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K K N  I A I T F  2 0 2 1 | 65  

 

Penutup 
 

 

 

 

 

 

 

Thank’s to Allah SWT. For Everything. Tentu saja tak 

henti hentinya mengucap syukur dan terima kasih kepada 

Allah SWT. Segala nikmat, kesempatan, keberhasilan, 

kesuksesan hingga kami bisa menyelesaikan KKN dan buku 

ini bisa terbit. 

Untuk kedua orang tua yang sangat kami cintai dan 

sayangi, terimakasih selalu support apapun yang kami 

lakukan , selagi itu baik. Doakan selalu, agar bisa sukses 

dunia akhirat, dan manfaat untuk semua umat, Aamiin… 

Terimakasih untuk pihak kampus, LP2M, Bapak Dr. 

Rasyidi, S.Pd.I M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan 

yang telah membimbing kami sehingga KKN ini dapat 

berjalan dengan lancar. 

Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih 

untuk Lurah Pelintung Bapak Arik Novriko Sulistio, A.md, 

ketua RT 001 Bapak Syarifudin, ketua Masjid Nurul Iman 

Bapak Yopie Andesman dan seluruh masyarakat yang 

mungkin tak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terima 
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kasih telah mengajarkan kami banyak hal, menasehati dan 

membimbing sehingga KKN ini bisa terlaksana dengan baik. 

Sekali lagi terima kasih. Juga untuk semua teman-

teman, sahabat atas semua cerita suka, duka, kenangan 

pahit, manis, tangis, tawa, cinta dan kasih sayang yang 

sama-sama kita rasakan. Semoga Allah SWT memberikan 

keberkahan atas kita. 

Mohon maaf apabila selama kami KKN di Kelurahan 

pelintung banyak melakukan kesalahan dan perkataan yang 

kurang berkenan, Insyaa Allah semua pelajaran dan hikmah 

yang kami dapatkan disini dapat berguna untuk kehidupan 

yang lebih bernilai. 
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LAMPIRAN 

 

 
Gambar 23: Foto bersama DPL di depan Posko 

 

 

 
Gambar 24: Mengaji Bersama 
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Gambar 25: Foto bersama Mahasiswa KKN UNRI 

 
Gambar 26: Makan bersama dirumah Ketua Masjid Nurul Iman Pelintung 
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Gambar 27: Rapat pembentukan Panitia Qurban Idul Adha  

 

 
Gambar 28: Foto bersama anak-anak soleh dan solehah 
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Gambar 29: Foto bersama Jamaah Masjid Nurul Iman Pelintung 

 

 
Gambar 30 : Foto bersama Atok Yen 
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Gambar 31  : karya mahasiswa KKN di Kantor Lurah Pelintung “Daftar nama 

RT se kelurahan Pelintung dan persyaratan pelayanan administrasi di 

kelurahan Pelintung” 

 

 
Gambar 32 : Silsilah Keturunan Datuk Pawang Lion 
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Gambar 33 : Wawancara bersama Lurah Pelintung di Tafidu TV 

 

 
Gambar 34 : Pantai 
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Gambar 35: Foto Bersama Nenek Maysarah 

 

 
Gambar 36: Spanduk di depan pagar posko 
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